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 حل الطثال الطعطى بالطحاضرة الدابقة:

 الربح الطحاسبي الطصرح به 055555

 يضاف إليه 

 نفقة تتعمق بدخل ضريبة نهعية أخرى  ض. ريع عقار مؤجر لمغير 10111 

 (10× 0111) – 01111  تأمين مدفهع مقدما   0111 

 نفقة شخرية ايجار مشزلي الذريكين 01111 

نفقات هاتف غير مؤيدة بمستند رسمي  11011 

 وأجور مكالمات دولية) نفقة خاصة(

0111 +0011 

 

 (0/10×% 11 ×011111) – 01111 الزيادة باىتالك الديارة السباعة 10111 

 (0/10×%11× 001111) – 00111 الزبادة باىتالك الديارة السذتراة  01111 

 ×% 11× 011111) – 011111الكيسة الدفترية=  الشقص في أرباح بيع الديارة 00111 
00/10 = )000111 

 000111=  000111 – 011111أرباح البيع = 
 001111ىشاك نقص 

 10111= 10/ 010111 الزيادة في مكافأة العسال 0111 

10111× 0  =001111 

(00111 – 00111 )– 0111 

 السجسهع   005055

 يظزل مظه  

 خاضع لزريبة نهعية أخرى كهنو ايراد  /ايجار العقار   101111 

 خاضع لزريبة نهعية أخرى كهنو ايراد مقبهضة/ فائدة    01111 (055555)

 ةلضريبالخاضع لالدخل   005055
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 حداب الزريبة:

 100000تدتفيد الذركة من حد أدنى معفى عن شريكين متزامشين  -
 10000% = 10 × 100000 – 200000=  1ض. ش -
 45000% =               15 × 300000=  2ض. ش -
 63100مجطوع الضريبة =   8100   % =               20 ×40500=  3ض. ش -

( = % إعادة إعطار10× 63100(+) إدارة محلية% 10 × 63100+ ) 63100الطبلغ الواجب الدداد = 
 ل.س 75720

 ضريبة الدخل على األرباح الصظاعية والتجارية وغير التجارية:اإلعفاءات من 

السكمفين بزريبة الدخل عمى األرباح الحكيكية مجسهعة من االعفاءات الدائسة أو مشح السذرع الزريبي الدهري  
 السؤقتة تبعا  لعهامل اقترادية وتشسهية محددة، يسكن تجسيع ىذه االعفاءات ضسن عدة ترشيفات:

 ترتبط بالشذاط الذي يسارسو السكمفإعفاءات  -
 إعفاءات ترتبط بسكان أو مشظقة االستثسار  -
 إعفاءات ترتبط بسمكية الذركات ذات الذخرية االعتبارية -
 إعفاءات ترتبط بشفقات السعيذة لمسكمف  -
رات في وال يتشاول ىذا االعفاء األرباح الشاتجة عن االستثسا إعفاء األنذظة الزراعية والجسعيات التعاونية: .1

اآلالت واألدوات في أمالك غير األعزاء في الجسعيات، وحهلت مشذآت السباقر والسداجن لتخزع لزريبة 
 الدخل السقظهع.

% من رأس السال(: تعفى ىذه السشذآت 25إعفاء القظاع السذترك الزراعي )ال تقل حرة القظاع العام عن  .2
 حيا لسدة سبع سشهات من تاريخ أول ميزانية رابحة.إعفاء  كميا  من جسيع الزرائب والرسهم عن جسيع أربا

إعفاء األنذظة الرشاعية: لقد أقر السذرع الزريبي ضرورة التسييز بين السشذآت الرشاعية تبعا  لسكان أو  .3
إلنذاء أو اإلحداث فزال  عن التسييز بيشيا تبعا  لعدد العاممين تذجيعا عمى استيعاب اليد العاممة \مشظقة ا

 الة.وتخفيض البظ

نرت القانهن عمى تخفيض السعدالت الزريبية التراعدية السظبقة عمى مكمفي الدخل عمى األرباح الحكيكية 
 وفق اآلتي:

 درجتان لمسشذآت الرشاعية السقامة في السشاطق الشائية -



 (       د. ايام ياسين7/ محاضرة)الزريبيةالسحاسبة جامعة السشارة/كمية إدارة األعسال     مقرر 
 

0 
 

عمى أن يكهنها مدجمين أصهال  في  74عامال  وحتى  25درجة واحدة لمسشذآت الرشاعية التي تدتخدم  -
 3عامال  ، ليربح  149حتى  75التأميشات االجتساعية، ويربح درجتين بالشدبة لمسشذآت التي تدتخدم 

 عامال  فست فأكثر 150درجات لمسشذآت التي تدتخدم 
 درجة واحدة بالشدبة لمسشذآت السقامة ضسن السدن الرشاعية -
ي تظرح أسيسيا عمى االكتتاب ال تدري ىذه األحكام عمى مشذآت القظاع العام والذركات السداىسة الت -

 % من أسيسيا.50بشدبة ال تقل عن 
تعامل السشذآت الرشاعية السقامة في السشاطق الرشاعية والحرفية في محافظتي درعا والدهيداء معاممة  -

 السشذآت السقامة في السدن الرشاعية
ة السقامة في السحافظات يظبق الحدم السذكهر أعاله عمى السذاريع االستثسارية الرشاعية وغير الرشاعي -

 درجات. 6والتي يرل حجيا األقرى الذرقية ومشظقة تدمر 
إعفاء نذاط الشقل: يسشح األشخاص الظبيعيهن أو االعتباريهن الذين يسارسهن الشقل الجهي أو البحري إعفاء   .4

 %مشيا.75دائسا  عن جزء من أرباحيم الرافي الخاضعة لمزريبة قدره 
 عية والثقافية:  تعفى من ضريبة الدخل عمى األرباح بعض األنذظة مشيا:إعفاء األنذظة االجتسا .5
 الجسعيات الخيرية الدهرية واتحاداتيا وتعفى عن أي استثسارات تقهم بيا وتكهن خاضعة وفق القهانين -
 معاىد ومؤسدات ذوي االحتياجات الخاصة -
 دور الحزانة -
)ترشيع التساثيل وفق قهالب أو االستعانة باآلخرين  أنذظة التأليف، العزف، التمحين، الرسم، الشحت اليدوي  -

 اليعفى من الزريبة(، شريظة قيام الفشات بالعسل الفشي مشفردا  
ل. س من الذريحة األولى كحد أدنى معفى  50000يشزل مبمغ  إعفاء الحد األدنى لألشخاص الظبيعين: .6

الحد بشدبة التكميف الذي يقل عن سشة  من الزريبة عمى إذا كان السكمف شخرا  طبيعيا  عمى أن يجزأ ىذا
 كاممة.

ويدتفيد من الحد األدنى السعفى كل شريك في شركة تزامن وكل شريك مدؤول دون حد في شركة 
 التهصية البديظة، عمى أال يدتفيد الذريك إال مرة واحدة إذا كان شريك في أكثر من شركة.

 واجبات السكمف بزريبة الدخل عمى األرباح الحكيكية:

 مدك قيهد محاسبية مشتظسة وكاممة تظير نتيجة عسمو الحكيكية (1
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يتهجب عمى السكمفين تقديم بيانا  خظيا  )البيان الزريبي ( بشتائج أعساليم الرافية من ربح أو خدارة خالل  (2
 الدشة الدابقة في اآلجال اآلتية:

والسؤسدات العامة والذركات حزيران من كل سشة لمذركات السداىسة وذات السدؤولية السحدودة  30لغاية  -
 العامة 

 نيدان لباقي السكمفين اآلخرين 30لغاية  -
 تقديم صهرة عن السيزانية والحدابات الختامية والجداول السظمهبة (3
 مرادقة جسيع البيانات السقدمة لمدوائر السالية من قبل محاسب قانهني معتسد من غير العاممين في الدولة (4
 يمي:تددد الزريبة الستهجبة كسا  (5
تسهز بالشدبة لمذركات السداىسة وذات السدؤولية السحدودة والسؤسدات والسشذآت والذركات  30لغاية  -

 العامة
 أيار لكافة السكمفين اآلخرين 30لغاية  -

 ، وتكهن العقهبة كسا يمي:قبل فرض العقهبة يهجو إنذار خظي لمسكمف عقهبات اإلخالل بهاجبات السكمف: 

% في حال 10% من مبمغ الزريبة، وتخفض إلى  20: غرامة ضسن السيمة القانهنية عدم تقديم البيان -
 يهم. 15امتثل السكمف لالنذار السهجو إليو خالل 

 عدم تقديم قيهد محاسبية:  -
 تم تقدير أرباحو بزعف أعمى رقم سشهي ألرباحو التي كمف عشيا خالل في حال عدم االمتثال لإلنذار ي

 % من الزريبة الستهجبة.50لتغريسو بغرامة تعادل  اإلضافةبالخسس سشهات األخيرة، 
 زريبة إذا قدم بيانو والدفاتر وأخفى أرباح بعض أنذظتو تعتبر غير مقبهلة ويغرم بغرامة تعادل مثمي فرق ال

 السترتبة عمى الربح السكتهم
 ب غش واحتيال إذا أبرز السكمف دفاتر محاسبية تتزسن معمهمات مزممة وغير صحيحة أو استعسل أسالي

بغية التيرب من الزريبة، يحال إلى القزاء ويعاقب بالدجن لسدة شير واحد ويحرم من إجازات التردير 
 واالستيراد وتجسد عزهيتو في غرف التجارة والرشاعة والزراعة لسدة عام 

 تقديم بيان غير مرادق من محاسب قانهني:  -
 من الزريبة في حال عدم االمتثال 10غرامة  يؤخذ البيان بعين االعتبار ويدقق ضريبيا  وتفرض %

 لإلنذار
  من الزريبة5إذا امتثل السكمف لإلنذار تخفض الغرامة إلى %. 
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 :تطرين

قدمت إحدى الذركات الرشاعية الخاضعة لزريبة األرباح الحكيكية والسقامة في تدمر  1/4/20011بتاريخ 
وقد أرفقت بذلك ح/ أ.&خ 1860000بربح قدره  مررحة 2010بيانيا الزريبي عن نتائج أعساليا في عام 

 التالي:

 31/12/2010حـ/ أ&خ في 

 مجطل الربح 2500000 اىتالك آالت 50000
 إيرادات أخرى  160000 رواتب وأجهر   640000
 فهائد بيع بالتقديط 10000 إيجار عقار 16000
 فهائد سشدات  36000  تبرعات 40000
 حدم مكتدب من السهردين 20000 اىتالك سيارات 30000
 ديهن معدومة محرمة 21000 اىتالك مباني 20000
   ديهن معدومة 20000
   خدارة مدورة 21000
   2009ضريبة دخل    50000

   صافي األرباح 1860000
2747000  2747000  

 وقد تبين لسراقب الدخل ما يمي:

 2000السشزل وأن االيجار الذيري لمسحل والسشزل أن السحل السدتأجر يذكل ربع السداحة الكمية من  .1
 ل.س

ل.س والسذتراة بتاريخ  360000استبدلت الذركة احدى سياراتيا البالغة تكمفتيا  1/9/2010بتاريخ  .2
ولم تظير نتيجة ذلك في ح/أ&خ ، عمسا  أن معدل اىتالك  240000بآلة تكمفتيا  1/4/2007

 %.10الديارات 
ل.س بربح قدره  400000ركة بالتقديط لسدة عام واحد بزاعة تكمفتيا باعت الذ 1/4/2010بتاريخ  .3

% سشهيا  تحدب عمى رصيد الذمة عمى أن يددد الثسن والفهائد عمى 6% من التكمفة وبفائدة معدليا 20
 أشير من تاريخ البيع. 4أقداط متداوية كل  3

ضسن حداب مردودات % من ثسن البيع سجمت 18ل.س بربح قدره  65000بيعت بزاعة تكمفتيا  .4
 السذتريات بدال  من السبيعات بالتكمفة.

 ل.س 10932لم تتزسن اإليرادات األخرى تعهيزات ناتجة عن حكم قزائي عمى أحد العسالء قدرىا  .5
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 ل.س لم يدجل في ح/ أ&خ 8500قدره  5/4/2010يهجد دين معدوم سابقا  وتم تحريمو في  .6
 15500إن الديهن السعدومة الحكيكية تبمغ  .7
 / ل.س.23000إن الحدم السكتدب الحكيقي / .8
 بعد االطالع عمى بيانات الذركة تبين أنيا حرمت عمى الشتائج التالية خالل األعهام: .9

 الربح الخدارة العام
2002 120000 - 
2003 - 40000 
2004 - 75000 
2005 60000 - 
2006 40000 - 
2007 - 180000 
2008 - 175000 
2009 - 225000 

ل.س وقد تم تسهيل ىذه اآلالت من  480000اشترت الذركة آالت جديدة بسبمغ  1/3/2010بتاريخ  .10
% سشهيا  عمسا  أن فهائد القرض لم تعالج في 6بفائدة  1/3/2010خالل قرض تم الحرهل عميو بتاريخ 

 ح/أ.خ
 % سشهيا .10تيتمك األصهل الثابتة بسعدل  .11
 إن التبرعات لجسعيات خيرية ومهثقة. .12

حداب الدخل الخاضع لمزريبة وحداب السبالغ الزريبية السترتبة عمى السكمف،)عمسا  أن غرامة طلوب: الط
عامل مدجل في  125عامال  مشيم  150%من قيسة الزريبة وأن الذركة تدتخدم 10تأخير تقديم البيان

 التأميشات االجتساعية(.

 


