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 تسرين بالسحاضرة الدابقة:حل ال
 

 الربح السحاسبي السررح به 450000

 يزاف إليه 

 إيجار سكن الذريك كهنيا نفقة شخرية 00777 

 مرروفات دعهى شخرية لمذريك السهصي 00777 

 ومياه تخص سكن الذريكمرروفات كيرباء  07777 

 0اىتالك مبشى الذركة غيرمقبهل ضريبيًا مادة رقم  0777 

 اىتالك أثاث الدكن 00777 

 فروق الحسمة اإلعالنية )نفقة ايرادية مؤجمة تهزع حدب االستفادة(  07777 

 تخص الفترة 07777أشير = 2 ×( 02÷  07777)

 %(07ثابت وييتمك بشدبة  تعتبر أصلتكمفة المهحة االسسشية )فرق  00007 

 اىتالك 0007( =00÷07)×% 07× 07777

 07777=  07777 -007777اإلعالن التذكيري السدفهع مقدمًا )  0777 

 زيادة مدفهعة مقدماً  0777( 00777= 00 ×0777)

 مرروف شخري -تبرعات لمذريك 07777 

 -تزاف مؤقتاً  –مهثقة  لدار األيتام تبرعات 27777 

 ضريبة األرباح الحقيقية)تعتبر تخفيض لمربح( 20777 

 ضريبة ريع عقارات تتعمق بزريبة نهعية أخرى  07777 

 رسهم تدجيل جامعي ىي مرروف شخري 0077 

 رسم الطابع مدتحق وغير مدفهع 00077 

844250   



 د. ايام ياسين            10لزريبية /م جامعة السشارة /كمية إدارة األعسال          مقرر السحاسبة ا
 

2 
 

 يشزل مشه 

 فرق اىتالك أثاث الذركة 00777 

 سابقاً ديهن معدومة محرمة لم يعترف بيا  07777 

 تكمفة البزاعة السدروقة 27777 (66000)

 رصيد ربح ضريبي مؤقت  778250

(23347)    :00020= % 0×  700000الحد السدسهح به لمتبرعات:يشزل تبرعات مقبهلة  التبرعات
 الحد السدسهح بو أكبر من

 وعاء الزريبة )الربح الخاضع لمزريبة(  754903

 عامل 74درجتين عمى عدد العسال األكثر من تدتفيد الذركة من تخفيض 

 % لمتأخر في تقديم البيان بعد اإلنذار بأكثر من أسبهعين 20وتفرض عميها غرامة 

 حداب الزريبة:

 الزريبة السعدل مبمغ الذريحة الذريحة
 0777 %0 حد أدنى معفى عن شريكين متزامشين 077777 – 077777 0
0 077777 00% 00777 
0 002070 00% 20000802 
 00007   مج

 00000 =  00007% × 07يزاف غرامة 
 0007 007080% = 0×00007يزاف رسم إدارة محمية 

 000000 مجسهع االستحقاق 
 

 :سرينت

% من أسيم رأس السال، 07شركة مداىسة صشاعية مقرىا مديشة حديا الرشاعية ، أسيسيا السطروحة عمى االكتتاب العام تبمغ 
، مرفقًا معو حداب أ&خ 0707( ل8س عن عام 0777777مررحة بربح قدره ) 0700/ 00/0الزريبي بتاريخ  قدمت بيانيا

 التالي:

 31/12/2015حـ/ أ&خ في 

 مجسل الربح 0007777 نفقات عامة 027777
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 أرباح أسيم 07777 اىتالكات 007777

 أرباح تردير 077777 إيجار عقار 07777

 عقار مؤجر لمغيرإيراد   07777  تبرعات 07777

 حدم مكتدب من السهردين 20000 ضريبة ريع عقار مؤجر لمغير 00777

  0770أرباح محققة  في عام 007777 ديهن معدومة 07777

 ديهن معدومة محرمة 07777 قدط تأمين ضد الحريق 00777

   خدائر مرحمة من أعهام سابقة 077777

   صافي األرباح 3000000

4100000  4100000  

 

 وعشد التدقيق من قبل مراقب الدخل تبين أن: 

 يتزسن بشد الشفقات العامة:    08
  0777 ل8س ضريبة ريع رؤوس أمهال متداولة 
  00777  0770ل8س فاتهرة كيرباء عن عام 
  07777 8مبمغ مختمس من قبل أمين الرشدوق وىه ال يتقاضى تعهيض مدؤولية 
 077777 تعهيض تدريح وأخطار عسل 

 /اىتالك عقار 07777يتزسن بشد االىتالكات مبمغ /  08
   0770، والباقي يعهد لعام 0772% من خدائر األعهام الدابقة تعهد لعام 27 08
 ل8س 00777إن الديهن السعدومة الحقيقية  تبمغ  28
 ولسدة عام كامل8  0/0/0707إن قدط التأمين ضد الحريق أجري في  08
/ل8س، وقد قيدت بزاعة أول  07777تبمغ /  00/00/0770الذركة بتاريخ  كانت تكمفة البزاعة السهجهدة في مخازن  08

 /ل8س، 00777السدة بسبمغ /
 ( ل8س مهجهدة لدى الهكالء لم يتم جردىا ضسن بزاعة آخر السدة8 077777تبين أن ىشاك بزاعة تكمفتيا ) 08
 / ل8س007778إن الحدم السكتدب الحقيقي / 08
 لم تدرج في ح/أ&خ 07777عمى الحداب الجاري  تبمغ بين كذف السررف أن الفهائد السدتحقة  08

 إن التبرعات لجسعيات خيرية ومهثقة بإيراالت رسسية8 078
حداب الدخل الخاضع لمزريبة وحداب السبالغ الزريبية السترتبة عمى السكمف,)عمسًا أن غرامة تأخير تقديم  السطمهب:

 عامل مدجل في التأميشات االجتساعية(. 125عاماًل مشهم  150%من قيسة الزريبة وأن الذركة تدتخدم 10البيان


