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  النموذج االسرتشادي األول
  ملقرر احملاسبة الضريبية للفرقة الرابعة

  
  :الكلمة أو الكلمات الناقصة لكل من العبارات اآلتيةوًصمم جدول متضمنا رقم العبارة : السؤال األول

  .عن طریق نظام من المدفوعات الجزئیة....................  الضریبة علي القیمة المضافة لیتم تحصی -١
من قانون ضریبة القیمة المضافة علي أنة مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص ) ٩(المادة رقم تنص  -٢

ًعلیھا في ھذا القانون تخضع المبیعات المھربة والمبیعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا 
ذر تحدیده خضعت ھذه المبیعات فإذا تع........................... لفئات الضریبة وضریبة الجدول النافذة في 

 . لفئات الضریبة النافذة وقت الضبط واكتشاف المخالفة
 %.١٥٠لضریبة جدول بنسبة ............ یخضع المعسل والنشوق و -٣
والدیب فریزر إلي ضریبة جدول )  قدم١٦أكبر من (والثالجات )  بوصة٣٢أكبر من (تخضع التلیفزیونات  -٤

 .ثم تفرض علیھا ضریبة القیمة المضافة............ عند البیع بنسبة
 ........... .السلع المجانیة تخضع للضریبة علي القیمة المضافة وفق  -٥
ً جنیة علما بأن ٢٢٠٠٠ جنیة وبالتقسیط ٢٠٠٠٠ًقام احد المسجلین ببیع سلعة بالتقسیط ثمنھا نقدا  -٦

 ...............ضافة ھي فان الضریبة علي القیمة الم% ١٢معدل الخصم المعلن من البنك المركزي 
علي المستفید من اإلعفاء أن یخطر مصلحة الضرائب برغبتھ في التصرف او تعدیل االستعمال   -٧

.......................... 
ومقدار .................. علي مصلحة الضرائب أن تقوم بمعاینة السلعة لتحدید قیمتھا حسب حالتھا و   -٨

 .وقت السداد ولھا أن تستعین بالمختص في مصلحة الجمارك في ھذا الشأن. .................الضریبة و 
 تعفي من الضریبة وضریبة الجدول أنةمن قانون ضریبة القیمة المضافة علي ... ........تنص المادة رقم  -٩

 منواأل التسلیح للدفاع ألغراض والخدمات المعنیة في ھذا القانون الالزم واألجھزةكافة السلع والمعدات 
 .الخامات ومستلزمات اإلنتاج واألجزاء الداخلة في تصنیعھاالقومي وكذلك 

ًبالنسبة للسلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لمدة ال تقل عن  - ١٠
 .........%.× ًسنتین تخضع للضریبة وفقا للقیمة البیعیة 

یرھا من الضرائب والرسوم المواد األولیة والسلع تعفي بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركیة وغ - ١١
الوسیطة المستوردة بقصد تصنیعھا وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة واألصناف المستوردة ألجل 

 ..............أو ............ 
ترد الضرائب والرسوم الجمركیة التي تتحملھا المواد األجنبیة التي استخدمت في صناعة المنتجات  - ١٢

لمحلیة المصدرة بشرط نقلھا إلي منطقة أخري أو إعادة تصدیرھا أو بیعھا لجھات تتمتع باإلعفاء الكامل ا
 .من تاریخ اإلفراج...................... من ھذه الضرائب والرسوم في مدة 

بصفة مؤقتة مع تعلیق أداء الضرائب الجمركیة  المؤقت عن الرسائل المستوردة باإلفراجیقصد  - ١٣
 ............................................. من الرسوم وغیرھا

ترد الضرائب الجمركیة السابق تحصیلھا عند التصدیر عن البضائع والمواد المحلیة إذا  - ١٤
بالحالة التي كانت علیھا عند التصدیر أو عند .................................. أو ............................ 

 .نطقة الحرة وذلك بالشروط واألوضاع التي یصدر بھا قرار من وزیر المالیةدخولھا الم
تحدد بقرار من وزیر المالیة أجور العمل الذي یقوم بھ موظفو الجمارك وعمالھا لحساب ذوي الشأن  - ١٥

   ............................. في غیر أوقات العمل الرسمي أو 
 



 ٢

  :)اإلجابة يف جدول (:ل عبارة من العبارات اآلتيةمدي صحة أو خطأ كحدد : لثانيالسؤال ا
ب -١ يیج دمات التسجیل ف سلع والخ ي ال املین ف ع أو المتع الء التوزی ستوردون والمصدرون ووك ي الم   عل

  .مبیعاتھمًمصلحة الضرائب أیا كانت قیمة 
سبة یخضع -٢ ضریبة جدول بن ل كی٥٠بحد ادني % ١٢٠ السیجار وتبغ الغلیون والمكبوس ل ا لك و ً جنیھ ل

 .جرام
 %.٥ الزیوت والشحوم الحیوانیة أو النباتیة المھدرجة أو المجمدة لضریبة جدول بنسبة تخضع -٣
 . التوصیة باألسھم لیست من الشركات ذات الطبیعة المغلقةشركات -٤
سلعة باع -٥ غ ) ص( احد الممولین ال ات ٦٠٠٠٠بمبل ت مردودات المبیع ة وبلغ شھر  جنی  ٢٠٠٠٠خالل ال

 . جنیة٥٦٠٠فإن الضریبة المستحقة علي الممول ھي ) ص(جنیة من السلعة 
ً مصلحة الضرائب كتابا إلي طالب التصرف بما یفید إبراء ذمتھ بعد سداد الضریبة وضریبة الجدول تحرر -٦

 . في حالة استحقاقھاآخريو أیة مبالغ 
نص -٧ م ت ادة رق ضافة ) ٢٣( الم ة الم ریبة القیم انون ض ن ق ضریبةم ساب ال د ح سجل عن ھ للم ي ان  أن عل

ن  سابھ م دادة أو ح بق س ا س دمات م سلع والخ ن ال ھ م ة مبیعات ي قیم ستحقة عل ضریبة الم ن ال یخصم م
 .ضریبة

سبة تخضع -٨ ع بن د البی دول عن ریبة ج ي ض ستقلة إل داتھا الم واء ووح ف الھ زة تكیی رض % ٨ أجھ م تف ث
 .علیھا ضریبة القیمة المضافة

 % .٤٠.٠٥ا للضریبة بسعر  أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجھتخضع -٩
ب -١٠ ار یج ون والتج ي المنتج ة( عل ة والتجزئ ة ) الجمل ات التعاونی دمات والجمعی ؤدو الخ ةوم  اإلنتاجی

سلع  بلغ إذاالتسجیل في مصلحة الضرائب )  علي حدةأسرةكل (والخیریة  اتھم من ال م مبیع او جاوز رق
 .  جنیة في أي سنة مالیة٥٠٠٠٠٠والخدمات 

 .علي أول خطوات حساب الضریبة الجمركیةیعتبر التحقق الف -١١
ن  -١٢ ضائع م ال الب ا إدخ ر تھرب ةأيیعتب ى جمھوری وع إل ة ن صر العربی ر  م رق غی ا بط ا منھ  وإخراجھ

أن  ي ش ا ف ول بھ نظم المعم ة لل ضھا أو بالمخالف ا أو بع ة كلھ ضرائب الجمركی دون أداء ال شروعة ب م
 .البضائع الممنوعة

ي یجوز رفع الدعوة الجنائیة في جرائ -١٣ ا ف انونم التھریب المنصوص علیھ ب الق ى طل اء عل ابي إال بن  كت
 .من وزیر المالیة أو من یفوضھ

د التيللجمارك أن تبیع البضائع  - ١٤ ى األرصفة بع ة أو عل ازن الجمركی ي المخ ة أشھر ف  مضى علیھا أربع
  .وللوزیر خفض ھذه المدة في حاالت الضرورة . مالیةموافقة وزیر ال

ع ق -١٥ ارك أن تبی وال للجم سب أح صة بح ة المخت ن الجھ رار م صة أو ق ة المخت م المحكم دور حك ل ص ب
ات  سیان أو النقصان والحیوان ف أو المعرضة للن ة للتل ضائع واألشیاء القابل يالب ر الت دیھا أث ظ ل  تحف

  .نزاع أو ضبط
ابرة  -١٦ ضائع الع ت ( ال یسمح باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالب ارك ال) الترانزی روع الجم ي ف مخصصة إال ف

د  ة وبع صفة أمان ضائع ب ى الب ررة عل لذلك وبعد إبداع قیمة الضرائب الجمركیة والرسوم األخرى المق
  .تقدیم تعھدات مضمونة بإیصال البضائع إلى وجھتھا في المدة المحددة 

 . خصم التكالیف التي تحملھا المستورد قبل احتساب الضریبة الجمركیةةیجب مراعا -١٧
بالد باستالمھا یثبت وصول البضاعة إلى  -١٨ ذه ال ارك ھ دیم شھادة من جم ة بتق بالد األجنبی ي ال وجھتھا ف

  . دلیل أخرأيوللجمارك الحق في اإلعفاء من تقدیم تلك الشھادة أو قبول 
بالد باستالمھا  -١٩ ذه ال ارك ھ دیم شھادة من جم ة بتق بالد األجنبی ي ال یثبت وصول البضاعة إلى وجھتھا ف

  . دلیل أخرأيوللجمارك الحق في اإلعفاء من تقدیم تلك الشھادة أو قبول 
 .تشمل الضریبة الجمركیة نوعان فقط ھما االستیراد والتصدیر - ٢٠

 
 



 ٣

  :لثالثالسؤال ا
ب " م .  شركة مساھمة مصریة " تقدمت إلیك ١/٢/٢٠١٤في   صفتك محاس انونيب ك مساعدتھا ق ب من  تطل

دمت ٣١/١٢/٢٠١٣ على أرباح األشخاص االعتباریة عن السنة المنتھیة في الضریبيفي استیفاء اإلقرار   وق
   :یليواتضح لك من فحص الحسابات والدفاتر ما .. إلیك حسابات الشركة والقوائم المالیة 

  .نیةج ٥٠٠٠٠٠ ربح قدره صافيخل أظھرت قائمة الد -١
  : یتضمن٢٧٧٠٠٠ بند المرتبات والمكافآت وقدره -٢

  . نظیر أتعابھ لبعض أعمال الشركةأجنبيمكافآت خبیر جنیة  ١٢٠٠٠ - أ
  . شھور٣ مكافآت العاملین تعادل مرتب جنیة ٣٠٠٠٠ - ب
  . محول لصندوق مستقل خاص بترك الخدمةجنیة ٢٥٠٠٠ - ج
  .افآت حضور جلسات مجلس اإلدارة مكجنیة ٢٠٠٠٠ -د

  . مقابل حضور المساھمین لجلسات الجمعیة العمومیةجنیة ١٥٠٠٠ - ھـ
  . الشركة أحیلوا للتقاعدموظفي مكافآت ترك الخدمة لثالثة من جنیة ٤٥٠٠٠ -و
ھ  -٣ ي التوجی أ ف درھا المحاسبيحدث خط ات وق ت مردودات المبیع ث أدرج ود المردودات حی  ١٨٠٠٠ لبن

ًعلما بأن ...  ضمن المبیعات نیةج ١٠٠٠٠كما أدرجت مردودات مشتریات قیمتھا ، من المشتریات  ضنیةج
دمنھور سعر % ٢٠الشركة تحتسب نسبة مجمل ربح  شركة ب رع ال دة من ف من التكلفة وھناك بضاعة مرت

  . لم تدرج بالدفاترنیةج ٥٠٠٠٠بیعھا 
  :اتضح بفحص بند المبیعات أن -٤
 أي   تم مبادلتھا بأدوات كتابیة استھلكت خالل العام لذلك لم یظھر نیةج ٣٠٠٠٠ بیعھا  ھناك بضاعة سعر-أ  

  .إثبات بالدفاتر
ات -ب   ةج ٢٠٠٠٠ أدرج ضمن المبیع اء نی دم عط ضاعة حكومي مق د ب ة بتوری شركة بموجب وم ال  سوف تق

ا  ةج ٤٨٠٠٠٠قیمتھ درھا نی ضاعة وق ذه الب ة ھ ستبعد تكلف م ت شركة ل أن ال ا ب ةج ٤٠٠٠٠ً علم ن نی  م
  .مخزون آخر المدة 

ا نیةج ٦٠٠٠ ھناك أرباح تعویض من شركة تأمین -ج ا تكلفتھ ة مؤمن علیھ ضاعة تالف ةج ٥٠٠٠٠ عن ب  نی
ا  عر بیعھ أن س ا ب دة علم زون أخر الم ن مخ ةج ٦٠٠٠٠استبعدت م ر نی ة غی ضاعة تالف اك ب ا أن ھن  كم

ا  ا تكلفتھ ةج ٣٠٠٠مؤمن علیھ صفھا في حدود المسموح بنی غ  ن ا بمبل م بیعھ ةج ١٤٠٠ھ ت ت نی  وقام
  .الشركة باستبعاد تكلفة التالف من مخزون أخر المدة وسجلت خسائر الغیر مسموح بھ في الدفاتر

غ -د ة مباعة بمبل ضاعة أمان ات ب ةج ٧٠٠٠ لم تسجل الشركة ضمن المبیع ا نی سجلت ضمن % ١٠ عمولتھ
  .ضاعةاإلیرادات كما أن كشوف الجرد لم تتضمن تكلفة ھذه الب

  : یشمل االستهالك على-٥
ةج ٨٠٠٠ -أ سب نی شركة تحت أن ال ا ب صفھ علم ي ن شاطھا ف زاول ن شركة وت ھ ال ار تمتلك تھالك عق  اس

  % .٤استھالك لھ بمعدل 
ا التي استھالك عادى للحسابات اآللیة نیةج ٥٠٠٠٠ - ب ةج ١٠٠٠٠٠ كانت تكلفة اقتنائھ ي نی  مشتراة ف

ب % ١٠تسب لھا إھالك معجل وأن  علما بأن الشركة لم تح١/١/٢٠١٢ ستغل بمكت ذه األجھزة ت من ھ
غ  رى بمبل زة أخ شراء أجھ ام ب ذا الع ة ھ ي نھای شركة ف ت ال د قام شركة وق دیر ال ةج ٢٠٠٠٠م م نی  ل

   .تحتسب لھا إھالك حیث ال یتم تشغیلھا حتى نھایة السنة
ي استھالك عادى لمجموعة اآلالت نیةج ١٢٥٠٠٠ - ج ةالت ي  تتضمن آالت قدیم م ١/١/٢٠٠٧ مشتراة ف

غ نیةج ١٠٠٠٠٠قیمتھا الدفتریة في بدایة العام  ا بمبل ع ربعھ م بی ةج ٣٠٠٠٠ ت ام نی ي منتصف الع  ف
ا  ت تكلفتھ د كان تالمھا وق رد اس تالمھا بمج رد اس اج بمج ت اإلنت دة دخل ا آالت جدی تبدل مكانھ واس

   .نیةج ١٥٠٠٠ قواعد مصروفات تركیب وبناء ، نیةج ٢٥٠٠٠ شاملة تأمین ونقل نیةج ٤٠٠٠٠٠
  :یلي كما تفاصیلھ استھالك أثاث نیةج ٢٣٧٥ - د

  ٢٠٠٧ ثمن أثاثا مشترى في بدایة جنیة ٢٠٠٠٠
  ٢٠٠٩ ثمن أثاث مشترى في نھایة جنیة ١٠٠٠٠



 ٤

  ٢٠١١ ثمن أثاث مشترى في منتصف جنیة ١٠٠٠٠
غ ٢٠١٣في نھایة عام و ھ بمبل دیم وبیع اث الق ل األث ةج ١٥٠٠٠ قررت الشركة استبدال ك دت نی  وتعاق

   . لم یصل بعدنیةج ١٠٠٠٠٠على شراء أثاث جدید بمبلغ 
  :یلي یتضمن ما نیةج ٢٤٠٠٠٠بند األرباح الرأسمالیة الظاھر بقائمة الدخل وقدره  -٦

ةج ١٧٠٠٠٠ - أ   ة نی ا الدفتری شركة تكلفتھ ك ال ى مل ع أراض ح بی ةج ٦٠٠٠٠٠ رب غ نی ا بمبل م بیعھ  وت
ارات مسجلة نیةج ٣٠٠٠٠ة والسمسرة  وبلغت العمولنیةج ٨٠٠٠٠٠ ع عق اطة بی  سددت لشركة وس

  .لدى مصلحة الضرائب
ام نیةج ٦٠٠٠٠ - ب ة ع ي بدای غ  ٢٠١١ ربح بیع مجوھرات تم اقتنائھا ف ةج ٥٠٠٠٠٠م بمبل ت نی  وبیع

  % .١٠ وتحتسب الشركة لھا إھالك بمعدل نیةج ٤١٠٠٠٠بمبلغ 
  .نیةج ٨٠٠٠ بدایة ھذا العام فية كان أساس اإلھالك لھا  یمثل ثمن بیع سیارات ملك الشركالباقي - ج
  : یتضمننیةج ٩٠٠٠بند الضرائب وقدره  -٧
  . ضرائب دمغةجنیة ١٠٠٠ -أ

  . ضرائب جمركیة على بضائع مستوردة جنیة٢٥٠٠ - ب
  . ضرائب عقاریةجنیة ١٧٠٠ - ج
  . ضرائب مرتبات العاملینجنیة ١٣٠٠ - د

  . أرباح األشخاص االعتباریة ضرائب مستحقة علىوالباقي - ھـ
  :بند المصروفات العمومیة یمثل -٨
  . مصروفات نقل للخارج حیث شروط التسلیم محل البائعجنیة ١٨٠٠ - أ

  .مصروفات تحصیل أقساط مبیعات آجلةجنیة   ٧٠٠ - ب
  . مخصص آجیوجنیة ٣٠٠ - ج
  . مصروفات بروتستوجنیة ٢٠٠ - د

  .لمسموح بھعجز خزینة في حدود ا جنیة  ٥٠٠ - ھـ
  . نور ومیاهجنیة ٧٠٠٠ -و

ةج ١٥٠٠٠بند التبرعات وقدره  -٩ ة المستھلك نی ة حمای صفھ لجمعی اقي ن وفین بمدرسة والب  للطالب المكف
  . التابعة لوزارة التربیة والتعلیم الفكريالتأھیل 

  : لم یدرج في قائمة الدخل بنود المصروفات التالیة-١٠
  . للحصول على ترخیص إنتاج سلعة أمریكیة المنشأ دفعتھا الشركة جنیة١٠٠٠٠٠ - أ

   . غزةفي تبرعات للفلسطینیین المحاصرین جنیة ٥٠٠٠ - ب
  . للھیئة العامة للرقابة على التأمینجنیة ٢٠٠٠ - ج
  . م٢٠١١  خسائر مرحلة من جنیة ١٨٠٠٠ - د

   على عمالء أشھروا إفالسھمجنیة ٦٥٠٠ - ھـ
ادل نیةج ١٠٠٠فة إجمالھا  ومصاریف بوفیھ ونظاتإكرامیا - و دة بمستندات تع % ٥ علما بأنھا غیر مؤی

  .من المصروفات المؤیدة
  . م١/٩/٢٠١٣ سنوات تبدأ من ٥ حملة إعالنیة مدتھا جنیة ١٥٠٠٠ - ز
  .مخصص دیون مشكوك في تحصیلھاجنیة  ٣٠٠٠ - ح
  . كوارثاحتیاطي جنیة ٢٠٠٠ - ط
  . مخصص ھبوط أسعار أوراق مالیةجنیة ١٥٠٠ - ك

  . خصم مكتسب محصل عن مشتریات العام السابق نیةج ١٥٠٠ لم یدرج بقائمة الدخل -١١
   :املطلوب

  .تحدید الوعاء الخاضع للضریبة على أرباح الشركات االعتباریة        
  ،،،،،،،،،،                                                             مع أرق وأطیب األمنیات بالتوفیق


