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 تسرين بالسحاضرة الدابقة:حل ال
 الربح السحاسبي السررح به 0333333

 يزاف إليه 

 ضريبة ريع رؤوس األمهال الستداولة 5000 

 2009فاتهرة كيرباء عن عام  15000 

 اىتالك عقار  10000 

 بدبب مرور خسس سشهات 2004مدورة من عام خدائر  40000 

 الزيادة بالديهن السعدومة   5000 

 الزيادة بقدط التأمين 2000 

 80000-85000الزيادة بكيسة بزاعة أول السدة   5000 

 بزاعة لدى الهكالء )تزاف لبزاعة آخر السدة(  200000 

 حدم مكتدب غير معترف بو 5000 

 -تزاف مؤقتا   –تبرعات مهثقة  50000 

 ضريبة ريع العقارات 18000 000333

 يشزل مشه 

 أرباح أسيم /خاضعة لزريبة نهعية أخرى  30000 

 أرباح  تردير / معفى من الزريبة 500000 

 إيرادات عقار مؤجر لمغير/ خاضعة لزريبة نهعية أخرى  50000 

 2008لعام / تقدم ببيان الحق 2008أرباح محققة عن عام  120000 (033333)

 الربح الزريبي الرافي  0000333

 التبرعات ضسن الحد السدسهح ب  79650= % 3×  2655000    الحد السدسوح به لمتبرعات: 03333

 الربح الخاضع لمزريبة 0030333

 
  من أسهسها لالكتتاب العام 03الذركة مداهسة وطرحت أكثر من % : 

 % 14تخزع لشدبة مهحدة بسعدل  .1
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 ال تخزع لرسم إدارة محمية  .2
 ال تدتفيد الذركة من التخفيض عن السدن الرشاعية وعدد العسال.  .3

  فال تخزع ألي غرامة (:01/0لغاية  1/1قدمت  البيان الزريبي ضسن السهمة )من 
   = ل.س  364700% = 14×  2605000مبمغ الزريبة 

 
 450000ببيانو الزريبي إلى الدوائر السالية مفرحا  عن ربح إجسالي قدره مثال: تقدم أحد السكمفين بزريبة الدخل عمى األرباح 

 ، وقد أرفق ببيانو حداب الستاجرة كسا يمي:2015ل.س خالل فترة عسمو عن عام 
 01/10/0310في  الستاجرة حـ/ 

 الستبيعات 900000 السذتريات 600000

 31/12بزاعة  150000 صافي األرباح 0333333

1303333  130333  

 فإذا عمست مايمي:
)معدل اىتالك األثاث السقبهل  1/3/2015تكمفة شراء أثاث لسكتب السكمف بتاريخ  60000تزسشت السذتريات مبمغ  -

 %(10ضريبيا  
 148500بمغت السرروفات العامة  -
 وأسعارىا والكسيات السباعة وأسعار بيعيا خالل العام وفق مايمي: قدم السكمف جدوال  بين الكسيات السذتراة  -

 سعر البيع الكسية السباعة سعر الذراء الكسية السذتراة 
2000 50 1200 150 
4000 60 3800 145 
4000 40 1250 140 

 
 حداب الدخل الخاضع لمزريبة وحداب السبالغ الزريبية السترتبة عمى السكمف, السطموب:

 ثال:م
بمغت قيسة الخدمات السقدمة من إحدى شركات إقامة السعارض لمهفهد السذاركة في إحدى السؤتسرات العمسية إلحدى الجامعات 

/ 25/10، وبفرض أن الجامعة حهلت الزريبة بتاريخ  2016/ 1/4ل.س وقد تم دفع السبمغ الرافي بتاريخ  4500000
2018 . 

 .ى شركة إقامة السعارض وتحديد السبالغ السترتبة عمى الجامعة: تحديد مبمغ الزريبة السترتب عمالسطموب
 مثال:

ل.س وقد تم دفع  3000000بمغت قيسة األعسال اإلنذائية واإلكداء السشجزة لذركة اإلنذاء والتعسير من قبل أحد الستعيدين 
  5/5/2016بتاريخ ، وتم تحهيل الزريبة السدتحقة لمدوائر السالية 2016/ 1/4السبمغ الرافي لو في تاريخ 

 : تحديد السبالغ الزريبة السترتبة عمى الستعيد السطموب
 مثال:
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/ 31/12ل.س عن الفترة السشتيية بتاريخ  6000000بمغت قيسة خدمات السبيت والطعام السقدمة من قبل فشدق مريديان دمذق 
2016. 

 : تحديد السبالغ الزريبة السترتبة عمى الفشدق السطموب
 :مثال

عامال  ، ببيانيا الزريبي مررحة بربح  60شركة زين الرشاعية التي تعسل في السديشة الرشاعية في الحدكة وتزم تقدمت 
 : تحديد السبمغ الخاضع لمزريبة وحداب مبمغ الزريبة.السطموب. 550000صاف قدره 

 :مثال
لزريبي مررحة بربح صاف قدره عامال  ببيانيا ا 150تقدمت شركة محسهد الرشاعية التي تعسل في دير الزور وتزم 

 :السطموب. 800000


