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  لثانيالنموذج االسرتشادي ا
  ملقرر احملاسبة الضريبية للفرقة الرابعة

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

  ١٤  : ١العبارات من رقم  : ًأوال
ك المركزي او تعد العوائد التي تحصل علیھا األشخاص االعتباریة عن األوراق المالیة -١ ي یصدرھا البن  الت

ادة  م الم ن حك تثناء م ا باس ل فیھ ن التعام ة ع رادات الناتج انون ) ٥٦(اإلی ن الق سنة ٩١م  م ٢٠٠٥ ل
  .............من المادة رقم ............. ًوتعدیالتھ من اإلیرادات المعفاة طبقا للبند رقم 

م  -٢ ضریبة األ............. تنص المادة رق أن تخصم ال ا ب ا شركة مقیمة عن أرباحھ وم بأدائھ ي تق ة الت جنبی
م  انون رق ام الق ا ألحك ا وفق سنة ٩١المحققة في الخارج من الضریبة المستحقة علیھ ھ ٢٠٠٥ ل  وتعدیالت

 . وبشرط تقدیم المستندات المؤیدة لھا
سنة ٩١من القانون  )٥٥(تنص المادة رقم  -٣ ادة ٢٠٠٥ ل م الم ة ال یسري حك ھ بأن ي ) ٢٩( م وتعدیالت عل

سابقة  رات ال ضریبیة والفت ة إذاالخسائر التي تحملتھا الشركة في الفترة ال ي ملكی ر ف  رأسمالھا طرأ تغیی
 ........................أو في حقوق التصویت علي أن  األسھممن الحصص أو % ٥٠بنسبة تزید علي 

 ٢٠٠٥ لسنة ٩١ التنفیذیة للقانون رقم ةالئحمن ال............. من المادة رقم ............... ًوفقا للبند رقم  -٤
وتعتمد السیاسة ذات األثر األقل علي الوعاء الضریبي ،  المحاسبیةتیؤخذ األثر الضریبي لتنفیذ السیاسا

 .وذلك عند حساب الضریبة باإلقرار الضریبي
ا) ٥٠(تنص المادة رقم  -٥ انون ًبأن یعفي من الضریبة الجمعیات والمؤسسات األھلیة المنشأة طبق ام ق  ألحك

م  انون رق صادر بالق ة ال سنة .............. الجمعیات والمؤسسات األھلی ك في حدود الغرض ......... ل وذل
  .الذي تأسست من أجلة

 ....................ال یسمح بإیداع البضائع الممنوع استیرادھا في المستودعات الخاصة إال بإذن خاص من  -٦
ة المستغلة للجمارك الحق في الرقابة ع -٧ ي الھیئ لي المستودعات العامة التي تدیرھا الھیئات األخرى وتبق

 ..............................................ًللمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فیھ وفقا
ال ما وإغف............................ یعد من المخالفات الجمركیة تفریغ البضائع داخل الدائرة الجمركیة  -٨

 ......................... في أدراجةیجب 
من قانون الضریبة الجمركیة أن تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتھا ) ١٤(تشیر المادة رقم  -٩

سموح  ضائع الم واع الب یس ............................. وأن راح رئ ي اقت اء عل ة بن ر المالی ن وزی رار م بق
 .ید اختصاصھامصلحة الجمارك وكذلك تحد

اء  - ١٠ سلع والخدمات مع اإلبق ة ال ضریبیة بخضوع كاف ة المضافة بتوسیع القاعدة ال تتمیز ضریبة القیم
 . التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل.................. و ............. علي مبدأ 

ار ١٢٠٠٠ أدرج - ١١ تھالك عق ة اس ھ جنی ي تمتلك شاطھا ف زاول ن شركة وت صفھ ال أن ا ، ن ا ب شركة ًعلم ل
دل  ار بمع ذا العق تم ، ًسنویا % ٤تحسب استھالك لھ ضریبة ی ربح الخاضع لل افي ال د حساب ص ذلك عن ل

 . جنیة.................. 
ة ٢٠٠٠٠یتضمن بند الفوائد الدائنة  - ١٢ ار التجاری ل شركة المن ع بالتقسیط لحساب الموك د بی  جنیة فوائ

 . جنیة............... ...لذلك عند حساب صافي الربح الخاضع للضریبة یتم 
دأأجاز المشرع الضریبي الخروج عن  - ١٣ شاط مب ة توقف الن ي حال ضریبة ف شاط ،   سنویة ال دء الن ، وب

 ..............................أو ........... و
إلي ضریبة )  مستوردة( سلندر فأكثر أو ذات المحركات الدوارة ٢٠٠٠تخضع سیارات الركوب سعة  - ١٤

 .ثم تخضع لضریبة القیمة المضافة.................. ....جدول بنسبة 



 ٢

  ٢٠  : ١٥العبارات من رقم  : ًثانيا
ي  ة ف سنھ المنتھی م ١٣/١٢/٢٠١٨یتضمن بند االستھالكات المدرج بقائمة الدخل ألحدي الشركات  عن ال

  :علي ما یلي
 اآلالتم حیث تم بیع كل لآلالت المشتراة جدیدة ھذا العا% ٢٥ جنیة استھالك إضافي بمعدل ٤٠٠٠٠ -)أ(

ام  ة ع ربح  م٢٠١٧القدیمة في نھای ة١٠٠٠٠ رأسمالي ب أن ،  جنی م ب ع العل ذا اآلالتم  المشتراه ھ
   .  ولم یتم تشغیلھا بعد٣١/١٢ جنیة وصلت یوم ٦٠٠٠٠العام منھا ما قیمتة 

اث إھالك جنیة ٦٠٠٠ -)ب( األتي تفاصیلھ أث اث : ك ي أث غ  ١/١/٢٠١٥ مشتري ف ة ٢٠٠٠٠م بمبل  جنی
ھبلغ مجمع  ي إھالك غ  ١/١/٢٠١٨ ف ة ٣٦٠٠م مبل اث،  جنی ي وأث غ  م ١/١/٢٠١٨ مشتري ف  بمبل

  . جنیة١٥٠٠٠ بمبلغ ١/٤/٢٠١٨ مباع في أثاث،  جنیة٨٠٠٠
ذ ٥٠٠٠ -)ج( غ ٦ جنیة استھالك سیارات مشتراة من دل ١٠٠٠٠٠ سنوات بمبل ستھلك بمع ت ت ة كان  جنی

    . جنیة٥٤٠٠٠العام بمبلغ وقد تم بیع سیارة منھا خالل ، % ١٠
  :علي ضوء البیانات السابقة أكمل العبارات التالیة

  .جنیة............... قیمة اإلھالك العادي لآلالت الذي یعد من التكالیف واجبة الخصم ھو - ١٥
 .جنیة..........لذا یجب ، جنیة........... الواجب إدراجھ في قائمة الدخل ھو إھالك اآلالتقیمة  - ١٦
 .جنیة..........لذا یجب ، جنیة...........الك األثاث الواجب إدراجھ في قائمة الدخل ھو قیمة إھ - ١٧
 .جنیة..........  م ھو ٢٠١٦أساس اإلھالك للسیارات في عام  - ١٨
 .جنیة............  م ھو ٢٠١٧قیمة اإلھالك للسیارات في عام  - ١٩
ام  - ٢٠ ي ع سیارات ف الك لل اس اإلھ و ٢٠١٨أس ة..........  م ھ ام  اأم، جنی سیارات لع الك ال ة إھ قیم

 .جنیة............. لذا یجب .............  م ھو ٢٠١٨

  :)اإلجابة يف جدول (:كل عبارة من العبارات اآلتيةل اخرت االجابة الصحيحة: لثانيالسؤال ا
  ٨  : ١العبارات من رقم  : ًأوال
  :العوائد المدینة تعد من التكالیف واجبة الخصم بشرط -١

  .أن ال تزید عن نصف متوسط حقوق الملكیة -ب  . تقل عن متوسط ثالثة أمثال حقوق الملكیةأن -أ
  .أن تقل عن متوسط أربعة أمثال حقوق الملكیة -د  .أن ال تزید عن مثلي نسبة االئتمان -ج

  :المسئول عن التھرب الضریبي في حالة االستخدام المعنوي -٢
  .إلدارةرئیس مجلس ا -ب  .الشریك المتضامن -أ

  .كل ما سبق -د  .المدیر أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب -ج
ة -٣ رة المالی ي إذا فرض أن الفت ت  شركاتإلحدى األول ذه ٩ المساھمة كان ضریبة لھ إن سعر ال  شھور ف

  یحسب بـ  الشركة
  %.٢٠ -ب  %.١٥ -أ 
  .ال شيء مما سبق -د  . %٥ -ج

  شخاص االعتباریةمن الخصائص الممیزة للضریبة علي دخل األ -٤
  .أنها ضریبة غیر مباشرة -ب  .أنها ضریبة شخصیة -أ

  .أنها ضریبة ذات سعر تصاعدي -د  .أنها ضریبة عینیة -ج
  :إذا تم إعادة تقییم بضاعة أول المدة بقیمة أكبر من المثبت في السنة السابقة فإن ھذا الفرق یجب -٥

  خصمه من الربح -ب  .إضافته للربح -أ 
  .ال شيء مما سبق -د  .راء تعدیالتعدم إج -ج



 ٣

ك  -٦ ندوق البن تثمار ص ائق اس تردادیھ لوث ة االس دخل القیم ة ال ضمن قائم م تت يل درھا األھل صري وق  الم
  . جنیة لذلك یجب١٨٠٠٠ً جنیة علما بأنھا كانت مشتراة بمبلغ ٢٧٠٠٠

  .  جنیة١٨٠٠٠یضاف  -ب  . جنیة٢٧٠٠٠یضاف  -أ 
  .ء مما سبقال شي -د   جنیة١٢٠٠٠یضاف  -ج

ي سعرة في ٢٠٠٠٠قام أحد المسجلین بمبادلة سلعة قیمتھا  -٧ ب ال ي حاس ل الحصول عل ك مقاب ھ وذل  جنی
  : جنیة فإن الضریبة علي القیمة المضافة ھي٢٥٠٠٠السوق 

  . جنیة٣٥٠٠ -ب  . جنیة٢٨٠٠ -أ 
  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة٢٥٠٠ -ج

سلعة  -٨ تج ال سجل ین ناعي م تج ص ا وبل) ص(من ة منھ ت مبیعات ضمن ٢٠٠٠٠٠غ ات تت ة وأن المبیع  جنی
ربح ،  اكتوبر البن الممول٦ جنیة بالتكلفة تم بیعھا لشركة بمدینة ٢٠٠٠٠ إن ضریبة % ٢٠والمنتج یبیع ب ف

  :القیمة المضافة ھي
  . جنیة٢٨٠٠٠ -ب   جنیة٢٠٤٠٠ -أ 
  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة٢٨٥٦٠ -ج

  ١٥  : ٩العبارات من رقم  : ًثانيا
ي ا صناعیة المصریة ف شركات ال دى ال ة  م ١/١/٢٠١٣ستوردت إح دول األجنبی دى ال ام من إح واد خ  م

صریة  ات م صنیع منتج ي ت تخدامھا ف صدیرالس ادة الت ة ، إلع ر المالی رار وزی من ق دخل ض واد ت ذه الم وأن ھ
   :كالتاليقت وكانت تفاصیل تلك المواد لمؤبالسماح ا

  كحم/ ج١٠ كیلو جرام بسعر ١٠.٠٠٠كمیتھا ) س (  المادة -
  كجم/ ج٢٥ كجم بسعر ٥٠٠٠كمیتھا ) ص (  المادة -
  كجم/ ج١٥ كجم بسعر ١٥٠٠٠كمیتھا ) ع (  المادة -

   :اآلتيولقد تبین 
  .%٢٥ سعر الضریبة الجمركیة على المواد الخام -
  . شھور ٣ ھي فترة السماح المؤقت من الضریبة -
  . القیمة اإلجمالیة من% ٣٠ أن التأمین المقدم یمثل -
سوق ١/٤/٢٠١٣استخدمت في تصنیع منتجات نھائیة تامة الصنع في ) س (  المادة -  وتم بیعھا في ال

  .المحلى 
د ) ص (  المادة - شركات في مصر بع لم تستخدم في األغراض المخصصة ولھا وتم بیعھا إلى إحدى ال

   ١/٩/٢٠١٣مراجعة مصلحة الجمارك وذلك في 
ي ) ع (  المادة - اة ف ر المعف ات غی ى إحدى الجھ ا إل م بیعھ ا وت لم تستخدم في األغراض المخصصة لھ

  . وبدون أخطار مصلحة الجمارك١/١٢/٢٠١٣
  :علي ضوء البیانات السابقة أجب عن االتي

  :ً قیمة السلعة ص طبقا لحسابات مصلحة الجمارك هي- -٩
  . جنیة١٢٥٠٠٠ -ب  . جنیة١٠٠٠٠٠ -أ

  . شيء مما سبقال -د  . جنیة٢٢٥٠٠٠ -ج

  : الضریبة الجمركیة المستحقة علي السلعة س هي-١٠
  . جنیة٣١٢٥ -ب  . جنیة٢٥٠٠٠ -أ

  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة١٨٠٠٠ -ج



 ٤

  :الضریبة الجمركیة المستحقة علي السلعة ع هي -١١
  . جنیة٣١٢٥ -ب  . جنیة٢٥٠٠٠ -أ

  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة٧٤٢٥٠ -ج

  :الضریبة المستحقة علي المستورد هي قیمة إجمالي -١٢
  . جنیة٧٤٢٥٠ -ب  . جنیة١٣٣٦٢٥ -أ

  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة١٨٠٠٠ -ج

  : قیمة التأمین الكلي الذي سدده المورد هي-١٣
  . جنیة٧٤٢٥٠ -ب  . جنیة١٣٣٦٢٥ -أ

  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة١٣٥٠٠٠ -ج

  : قیمة باقي التأمین الذي یسترده المورد هي-١٤
  . جنیة١٣٧٥ -ب  . جنیة١٣٣٦٢٥ -أ

  .ال شيء مما سبق -د  . جنیة١٣٥٠٠٠ -ج

  : مصلحة الضرائب طبقت علي المستورد نظام-١٥
  .االسترداد -ب  .اإلفراج المؤقت -أ

  .كل ما سبق -د  .السماح المؤقت -ج

  :لثالثالسؤال ا
لحة الـضرائب المـصریة وذلـك خـالل البیانات الخاصـة باحـدي الـشركات الـصناعیة والمـسجلة لـدي مـصفیما یلي 

  :م  ٢٠١٨شهر ینایر 
 ًعلمــا بــأن ســعر البیــع یــشمل،  جنیـة للجهــاز١٢٠٠ بوصــة بــسعر ١٤ تلیفزیــون ٥٠٠قامـت الــشركة ببیــع  -١

% ٥وخـصم نقـدي % ٢وكنت شروط البیع هي منح المشتري خـصم كمیـة ،  جنیة مصاریف نقل للوحدة٥٠
  .شركة علي مستحقاتها خالل المهلة المحددةإذا تم السداد خالل أسبوعین وقد حصلت ال

علمـا بـأن معـدل الخـصم لـدي البنـك ،  جنیـة١٤٠٠ بوصـة بالتقـسیط بـسعر ١٤ تلیفزیـون ١٠٠قامت ببیع  -٢
 . جنیة١٢٠٠وأن سعر البیع النقدي ، %١٠المركزي 

  جنیـة٦٠علمـا بـأن سـعر البیـع یـشمل ،  جنیة٤٢٠٠ بوصة بسعر ٣٢ تلیفزیون ١٠٠قامت الشركة ببیع  -٣
اذا تـم % ٢وخـصم نقـدي % ٥وكانـت شـروط البیـع هـي مـنح المـشتري خـصم كمیـة ، مصاریف نقـل للوحـدة

 . ولم تحصل الشركة علي مستحقاتها خالل المهلة المحددةأسبوعینالسداد خالل 
ً جنیـة مـن خـالل منافـذ التوزیـع التابعـة للـشركة علمـا بـأن الـشركة ٥٠٠٠  دیب فریزر بسعر١٠٠٠بیع تم  -٤

 .ة للوحدة جنی٤٩٠٠ الجملة بسعر لتجار هذا الصنف تبیع 
 . جنیة٣٠٠٠ جنیة وتكلفتها ٤٠٠٠قیمتها البیعیة منح العمالء هدایا من منتج الخالطات تم  -٥
  . جنیة٤٨٠٠ تكلفته الشخصي تبلغ الستخدامه دیب فریزر ١ عدد لنفسهالممول سحب  -٦
 : قیمة مشتریات المواد الخام من السوق المحلي والخارجي كالتاليبلغت  -٧
  . بوصة١٤ الكمیات المباعة من التلیفزیون إنتاج جنیة استخدمت في ١٠٠٠٠٠  -  أ



 ٥

 الجمركیـــة مبلـــغ اإلجـــراءاتًلمـــواد الخـــام المـــستوردة مـــن الخـــارج وفقـــا لـــشهادة قیمـــة مـــشتریات ابلغـــت    - ب
 منتجـات إلـي الخامـات هـذهومـن اجـل تحویـل % ٤٠وبلغت الضریبة الجمركیة ، )سیف( جنیة ١٥٠٠٠٠

 ١٠٠٠٠٠ قــدرت بمبلــغ إضــافیة علیهــا مبــالغ أنفقــتفــإن الــشركة )  بوصــة٣٢تلیفزیــون (تامــة الــصنع 
 .من التكلفة% ٢٠ بوصة بهامش ربح قدرة ٣٢ًعلما بأن الشركة تبیع التلیفزیون ، جنیة

 . جنیة١٠٠٠مواد خام محلیة للخالطات مشتریات  -ج
 . في تصنیع منتج الدیب فریزرتاستخدم جنیة خامات محلیة ٢٠٠٠٠٠-د 
  %.٣٠ جنیة وضریبة جمركیة علیها ٣٠٠٠٠٠ ومعدات من الخارج بلغت قیمتها آالتاستوردت الشركة  -٨
 ١٢٠٠٠ الـشركة بـالنفص إلـي من احد الموردین المحلیین بتعدیل قیمة بعـض الخامـات الـواردة إخطارورد  -٩

            . حسابیةأخطاءجنیة بسبب 
   :املطلوب

   .بیة المناسبة لتحدید الضریبة المستحقة علي الممولاإلقرارات الضری إعداد          
  

  ،،،،،،،،،،                                            مع أرق وأطیب األمنیات بالتوفیق                 
  
  
  
  
  
  
  

  :ًهامة جدامالحظات 
ن  -١ دف م اذجالھ طالنم كل ونم ي ش رف عل و التع ادیة ھ ي  االسترش صل الدراس ة الف ان نھای رر  امتح لمق

  .بیةالمحاسبة الضری
ي والتمارین الواردة  األسئلة -٢ ادیة ال تعن اذج االسترش ابالنم ل أنھ ة األجزاء تمث بعض المھم د ب د یعت  ولكن ق

 .منھا في االمتحان النھائي
 .موضع سؤال في االمتحان النھائيالكتاب الجامعي صفحة من صفحات كل  -٣
  المحاضرات إليوالذي یعتد بھ عند وضع االمتحان النھائي ھو الكتاب الجامعي باإلضافة  األساسيالمصدر  -٤

  .المباشرة أو المحاضرات عبر االنترنت
   


