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 حل السثال بالسحاضرة الدابقة:

 الربح السحاسبي السررح به 1060000

 يزاف إليه 

× 1/4×  2000الزيادة بااليجار )السحل يذكل ربع السداحة الكمية أي اإليجار الذيري السقبؾل  10000 
 (10000بزيادة  16000نزل في ح/ أ.خ بيشسا  6000=  12

 – 360000[ربح استبدال الديارة ) صافي الكيسة الدفترية لمديارة السدتبدلة =  3000 
-240000ربح استبدال الديارة=              237000= ](%41/12×10×360000)

 ل.س 3000= 237000

 

والسحدؾب  24000=  8/12%×10× 360000الزيادة باىتالك الديارة )اىتالك الديارة =   6000 
 يجب اضافتيا( 6000أي زيادة بسقدار  30000

   80000% = 20× 400000الزيادة بفائدة البيع بالتقديط) ربح البيع بالتقديط =  6800 

=  480000/3أي قيسة القدط =  480000=  80000+  400000ثسؽ البيع الشقدي =  
160000 

 :الفائدة 
 9600=  12//4%× 6× 480000=  1/8لغاية 1/4مؽ  -
 6400=  4/12%×6× 320000=  1/12/ لغاية 1/8مؽ  -
 800=  1/12%×6× 160000=  31/12لغاية  1/12مؽ  -
 16000السجسهع                                               -
 6000أي يجب اضافة مبمغ  10000السحدهب بـ ح/أ.خ  -

 ) مذترياتأرباح بزاعة وردت ضسؽ مردودات  14268 

 الربح                 التكمفة

82                       18 
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ل.س تزاف إلى  14268=  18/82× 65000س           س =  65000
 الربح

 تعؾيزات قزية مع العسالء 10932 

 ديؽ معدوم محرل وغير مدجل  8500 

 فيياديؾن معدومة غير معترف   4500 

 حدؼ مكتدب غير معترف بو 3000 

 -تزاف مؤقتا   –تبرعات مؾثقة  40000  

 (40000=  10/12%×10× 480000) أ. آالت جديدة = [الزيادة باىتالك اآلالت   2000  

 ]48000=(8000=  4/12%× 10×240000+) أ.آالت مدتبدلة= 

يجب  2000إذا يؾجد زيادة قدرىا  50000االىتالك السحدؾب 
 اضافتيا

 خدائر مدورة:  21000 

 الخدارة السدورة                      الخدارة                     الربح               العام

2002 -                      120000 120000 

2003            40000 - 80000 

2004            75000 - 5000 

2005 -                      60000                      (5000 ,60000) 

2006 -                     40000                 (5000 ,60000 ,
40000) 

 أطفئت الخدائر بالكامل                      -                    180000          2007
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2008          175000                    -                              - 

2009          225000                    - - 

 في ح/أ.خ يجب اضافتو 21000إذا لؼ يبقى مؽ الخدائر أي مبمغ مدور, لقد عير مبمغ 

 اىتالك مباني ) غير مقبؾل ضريبيا ( 20000 

 )تؾزيع لمربح وليدت عبئا  عميو(2009ضريبة دخل أرباح حكيكية عؽ عام  50000 200000

 مشهيشزل  

 فؾائد الدشدات /خاضعة لزريبة نؾعية أخرى  36000 

 ل.س يجب تشزيميا 24000=  10/12%× 6×  480000فائدة القرض )   24000 (60000)

 الدخل الزريبي 2000000

إذا التبرعات أقل مؽ الحد األدنى فيجب تشزيميا  60000% = 3× 2000000الحد األقرى لمتبرعات  (40000)
 بالكامل

 الربح الزريبي الرافي  1060000

 

 الذركة صشاعية مقامة في تدمر تدتفيد مؽ تخفيض درجتيؽ

 عامل مدجل بالتأميشات( 125تدتفيد مؽ تخفيض درجتيؽ عمى عدد العسال )

 الزريبة:

(200000 – 50000 × )6 = %9000 

300000  ×11  =           %33000 

500000  ×16  =             %80000 

960000  ×20 =            %192400 
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 314000السجسؾع                        = 

 376800= (%10×314000) +%(10× 314000+)  314000 =% 10يزاف إدارة محمية 

 تؼ تقديؼ البيان الزريبي ضسؽ السيمة القانؾنية ال يخزع السكمف ألي غرامة

 

 تسريؽ:

% 55الرشاعية في ريف دمذق  أسيسيا السظروحة عمى االكتتاب العام تبمغ شركة مداىسة صشاعية مقرىا مديشة عدرا 
( ل.س عؽ عام 950000مررحة بربح قدره ) 2012 /30/6مؽ أسيؼ رأس السال, قدمت بيانيا الزريبي بتاريخ 

 , مرفقا  معو حداب أ&خ التالي:2011
 31/12/2011حـ/ أ&خ في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وعشد التدقيق مؽ قبل مراقب الدخل تبيؽ أن: 

 يتزسؽ بشد الشفقات العامة:    .1
 5000 ل.س ضريبة ريع عقارات 
  12500  2010ل.س فاتؾرة كيرباء عؽ عام 
  50000 .مبمغ مختمس مؽ قبل أميؽ الرشدوق وىؾ ال يتقاضى تعؾيض مدؤولية 

 مجسل الربح 1270000 نفقات عامة 320000
 إيرادات أخرى  80000 اىتالك آالت 25000
 فؾائد بيع بالتقديط 5000 إيجار عقار 8000

 فؾائد سشدات  18000  تبرعات 20000
 حدؼ مكتدب مؽ السؾرديؽ 10000 اىتالك سيارات 15000
 ديؾن معدومة محرمة 10500 اىتالك مباني 10000
   ديؾن معدومة 10000
   خدارة مدورة 10500
   2009ضريبة دخل    25000

   صافي األرباح 050000
1303500  1303500  
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 12000  ولسدة عام كامل 1/3/2011تؼ في قدط تأميؽ ضد الحريق عمسا  أنو 
(  1/4/2008,  مذتراة بتاريخ 180000استبدلت إحدى سيارات الذركة )تكمفتيا  1/9/2011بتاريخ  .2

 ولؼ تغير نتيجة ذلػ في حداب أرباح وخدائر ولؼ يتؼ احتداب االىتالكات. 120000بآلة تكمفتيا 
 ل.س. 8100كانت فؾائد البيع بالتقديط التي تخص العام  .3
 ل.س 6000ؼ تتزسؽ اإليرادات األخرى تعؾيزات ناتجة عؽ حكؼ قزائي عمى أحد العسالء قدرىا ل  .4
 ل.س لؼ يدجل في ح/ أ&خ 4000قدره  5/4/2011يؾجد ديؽ معدوم سابقا  وتؼ تحريمو في  .5
 8000إن الديؾن السعدومة الحكيكية تبمغ  .6
 / ل.س.11500إن الحدؼ السكتدب الحكيقي / .7
والباقي مؽ  2005% مؽ الخدائر السدورة تعؾد لمعام 80ات الذركة تبيؽ أن بعد االطالع عمى بيان .8

 2009عام 
% سشؾيا  الستخدامو 6بفائدة  1/3/2011ل.س, بتاريخ   240000حرمت الذركة عمى قرض قيستو   .9

 في تسؾيل استثسارات الذركة
 % سشؾيا .10تيتمػ األصؾل الثابتة بسعدل  .10
 ة.إن التبرعات لجسعيات خيرية ومؾثق .11

السطمهب: حداب الدخل الخاضع لمزريبة وحداب السبالغ الزريبية السترتبة عمى السكمف,)عمسًا أن غرامة 
عامل مدجل في  125عاماًل مشهم  150%من قيسة الزريبة وأن الذركة تدتخدم 10تأخير تقديم البيان

 التأميشات االجتساعية(.

 

 

 


