س  :كيف يتم ملئ إقرار شخص إعتبارى مؤيد بحسابات ( )106؟
ج  :سيتم ذلك على ثالثة مراحل متتالية و هى كالتالى :
المرحلة األولى  :الوصول للربح المحاسبى
م
1

2

3

يسجل فى
البند
جدول
صافى إيراد النشاط ( المبيعات )
( المبيعات – مردودات المبيعات – خصم 730
أو803
مسموح به )
يخصم منه
تسجل فى
تكلفة المبيعات  /الحصول على اإليراد
جدول
731أو
732
مجمل الربح  /الخسارة

يرحل إلى بند
 702قائمة
الدخل

يرحل إلى البند رقم
قائمة
من
101
اإلقرارات التفصيلية

 703بقائمة
الدخل

قائمة
من
102
اإلقرارات التفصيلية

 704بقائمة
الدخل

قائمة
من
103
اإلقرارات التفصيلية

يضاف إليه
بند 705
بقائمة الدخل

4

إجمالى اإليرادات األخرى
( أى إيرادات بخالف إيراد النشاط )

5

إجمالى مصروفات البيع و التوزيع
( المصروفات التسويقية )
إجمالى المصروفات اإلدارية و العمومية

7

إجمالى المصروفات التمويلية

8

ضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة

9

صافى الربح المحاسبى ( /الخسارة
المحاسبية ) بعد خصم ضريبة الدخل و
الضرائب المؤجلة

قائمة
من
104
اإلقرارات التفصيلية

يخصم منه
6

بند  706من
قائمة الدخل
بند  707من
قائمة الدخل
بند  708من
قائمة الدخل
بند  710و
 711من
قائمة الدخل
بند  712من
قائمة الدخل

قائمة
من
105
اإلقرارات التفصيلية
قائمة
من
105
اإلقرارت التفصيلية
قائمة
من
105
اإلقرارات التفصيلية
قائمة
من
105
اإلقرارات التفصيلية
 106من قائمة
اإلقرارات التفصيلية

اإليرادات األخرى مثل :
اإليرادات المتنوعة – مخصصات أنتهى الغرض منها – األرباح الرأسمالية – التعويضات – الخصم
المكتسب – الديون المعدومة المحصلة – عمولة البيع الدائنة – أرباح إعادة تقييم العمالت األجنبية –
أرباح ناتج تقييم اإلستثمارات المتداولة – العوائد الدائنة ( معفاة أو خاضعة) – عوائد أوراق مالية
( مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بالبورصة أو مستثمرة بالخارج – قيمة بيع مخلفات )
1

المرحلة الثانية  :الوصول إلى صافى الربح الضريبى
و يتم ذلك بإضافة عدد  15 /بند إلى صافى الربح المحاسبى الناتج من المرحلة
األولى و خصم عدد  8 /بنود منه و ذلك كالتالى :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

يسجل فى
البند
جدول
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل و تعد من اإليرادات الخاضعة رقم 401
للضريبة ( فروق ناتجة عن تطبيق قرار رقم  69لسنة ) 2019
يملئ يدوي
إهالك األصول الثابتة المادية أو المعنوية المحمل على الحسابات
األرباح أو الخسائر الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة من بيع رقم 403
أصول
رقم 416
الضريبة على الدخل المستحقة طبقا ً للقانون و الضريبة المؤجلة
ما يزيد عن نسبة  % 20المستقطعة سنويا ً لحساب الصناديق رقم 415
الخاصة
رقم 402
التبرعات و اإلعانات المدفوعة لغير الحكومة بند( )8مادة ()23
رقم 404
اإلحتياطيات و المخصصات على إختالف أنواعها
يملئ يدوى
الغرامات و التعويضات و العقوبات المالية
رقم 405
العوائد المدينة
رقم 406
الديون المعدومة غير مستوفاة لشروط الخصم ( مادة ) 28
رقم 411
الرصيد السالب ألساس اإلهالك (مادة )26
مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات تملئ يدوى
العمومية ومايحصل عليه رؤساء و أعضاء مجالس اإلدارة .
خسائر أجنبية محققة خارج مصر ال تعد من التكاليف واجبة الخصم رقم 407
الخسائر المحتملة للعقود طويلة األجل و التى التخص الفترة الضريبة رقم 801
و المدرجة فى قائمة الدخل  ،الخسائر التى تم إدراجها بقائمة الدخل
خالل فترات تنفيذ العقد و التى ال تخص الفترة الضريبية
رقم 408
إضافات أخرى إلى صافى الربح المحاسبى  /خصومات أخرى من
الخسارة المحاسبية

يرحل إلى
البند رقم
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

ملحوظة :

البنود الــ  15التى تضاف إلى صافى الربح المحاسبى ال ترحل إلى قائمة
الدخل و إنما ترحل من الجداول الخاصة بها بعد ملؤها إلى قائمة اإلقرارات
التفصيلية مباشرة
2

تابع  :المرحلة الثانية  :صافى الربح الضريبى
م

يسجل فى
جدول

البند

يرحل إلى
البند رقم

يخصم من الربح المحاسبى
عدد  8 /بنود من  301حتى 308
1
2
3
4
5
6
7
8

مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية و رقم 409
تعد من التكاليف واجبة الخصم ( قرار رقم  69لسنة ) 2019
رقم 411
اإلهالكات الضريبية المحسوبة (م  ،25م، 26م) 27
رقم 403
األرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع األصول
ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم و تم خصمها من المخصص رقم 406
( المادة () )28
رقم 410
مخصصات و إحتياطيات سبق خضوعها للضريبة
رقم 404
المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم
خسائر العقود طويلة األجل المنتهية خالل الفترة الضريبية و التى رقم 802
سبق ردها للوعاء
خصومات أخرى من إجمالى الربح الضريبى  /إضافات أخرى إلى رقم 413
الخسارة الضريبية

 9صافى الربح الضريبى  /الخسارة الضريبية (المعدل )

301
302
303
304
305
306
307
308

309

ملحوظة هامة :

البنود الــ  8التى تخصم من صافى الربح المحاسبى ال ترحل إلى قائمة
الدخل و إنما ترحل من الجداول الخاصة بها بعد ملؤها إلى قائمة اإلقرارات
التفصيلية مباشرة ......
و ينتج من هذه الخطوة صافى الربح الضريبى المعدل

3

المرحلة الثالثة  :الوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للضريبة
م

يسجل فى جدول

البند

يرحل إلى
البند

يخصم من صافى الربح الضريبى المعدل
عدد  4 /بنود من رقم  310حتى 314
1

2
3
4

التبرعات المدفوعة للجمعيات و المؤسسات األهلية
المصرية المشهرة و دور العلم و المستشفيات الخاضعة
لإلشراف الحكومى و مؤسسات البحث العلمى المصرية
البند ( )8من المادة ( )23من قانون رقم  91لسنة
 ، 2005وكذلك ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى أحدى
المجاالت المنصوص عليها بالفقرة األولى من المادة رقم
( )15من القانون  72لسنة  ، 2017بما ال يجاوز
 110/10من صافى الربح الضريبى .
الخسائر المرحلة ( عن السنوات الخمس السابقة )
اإلعفاءات
الحافز اإلستثمارى الخاص بالمشروعات اإلستثمارية
المؤسسة وفقا ً ألحكام قانون اإلستثمار رقم  72لسنة
 2017و الئحته التنفيذية

تتم المقارنة مع رقم 310
صافى الربح
ملحوظة
المحاسبى البند
:لو النتيجة
× 309
خسارة ال
 110/10و
ترحل القيمة األقل يتم المقارنة
وال يتم
لبند 310
الترحيل
رقم 311
رقم 412
رقم 313
رقم 414
رقم 314
رقم 421

صافى الوعاء الخاضع للضريبة (البند )315
إذا كانت المنشآت ال تزال فى فترة اإلعفاء الضريبى يمألهذا البند إستكماالً لبيانات قائمة اإلقرارات
التفصيلية
1

أوعية ضريبية مستقلة:
إذا كانت نتيجة النشاط الواردة بالبند  ( 315صافى
الوعاء الخاضع للضريبة ) أرباحا ً معفاة تدرج األوعية
المستقلة بهذا البند

تملئ يدويا ً

316

2

الوعاء الضريبى فى حالة وجود خسارة :
إذا كانت نتيجة أى من الوعائين الواردين بالبندين 316 ، 315
خسارة ضريبية فيتم عمل مقاصة بينهما و يدرج ناتج المقاصة
بهذا البند

تملئ يدويا ً

317

4

ماذا تعنى البنود اآلتية :
س  :ماهى البنود الخاصة بجدول رقم ( )408و الخاص ببيان اإلضافات األخرى إلى صافى الربح
المحاسبى  /الخصومات األخرى من الخسارة المحاسبية ؟
ج  :و تلك البنود هى ( البند رقم  15المضاف للربح المحاسبى )
 -1تكلفة التمويل و اإلستثمار لإليرادات المعفاة طبقا ً للقانون .
 -2تكلفة التمويل و اإلستثمار الخاصة بالتوزيعات طبقا ً لقرار بقانون رقم  96لسنة . 2015
 -3تكلفة التمويل و اإلستثمار الخاصة باألرباح الرأسمالية لألوراق المالية المقيدة فى البورصة .
 -4تكلفة التمويل و اإلستثمار الخاصة بعوائد صناديق اإلستثمار المعفاة .
 -5فروق العملة المدينة غير المحققة .
 -6فروق العملة الدائنة المحققة و السابق خصمها من الوعاء .
 -7ما زاد عن نسبة  % 7من المصروفات العموميو و اإلدارية المؤيدة مستنديا ً .
 -8المساهمة التكافلية بنسبة  2.5فى األلف طبقا ً ألحكام قانون  2لسنة . 2018
 -9فروق أساس اإلهالك مادة  26حال إدراج اإلضافات فى جدول  411بالدوالر .
س  :ما هى البنود الخاصة بجدول رقم ( )414و الخاص باإلعفاءات بند ( ) 313؟
ج  :و تلك البنود هى :
 – 1الزيادة فى العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة عن العوائد المدينة .
 – 2توزيعات صناديق اإلستثمار فى األوراق المالية المنشأة وفقا ً لقانون سوق المال رقم  95لسنة
 1992التى اليقل إستثمارها فى األوراق المالية و غيرها من أدوات الدين عن  % 80و عائد اإلستثمار
فى صناديق اإلستثمار النقدية و عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة األوراق المالية دون سندات
الخزانة  ،و أرباح صناديق اإلستثمار التى يقتصر نشاطها على اإلستثمار فى النقد دون غيره طبقا ً لحكم
المادة  50بند  7من قانون  91لسنة  2005و تعديالته .
 – 3العوائد التى تحصل عليها األشخاص اإلعتبارية عن األوراق المالية و شهادات اإليداع التى يصدرها
البنك المركزى المصرى أو اإليرادات الناتجة عن التعامل فيها و ذلك استثناءا ً من حكم المادة  56من
القانون .
 – 4توزيعات األرباح التى تحصل عليها الشركة األم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة و غير
المقيمة بعد إضافة نسبة  % 10من هذه التوزيعات مقابل كافة التكاليف غير واجبة الخصم من قيمة

5

هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للشركة األم أو القابضة طبقا ً لحكم المادة  50بند  10من قانون 91
لسنة  2005و تعديالته و ذلك بالشروط التالية :
أ – أال يقل نسبة مساهمة الشركة األم أو القابضة عن  % 25فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق
التصويت .
ب – أال تقل مدة الحيازة للشركة األم أو القابضة عن سنتين أو أن يكون هناك إلتزام باإلحتفاظ لمدة
سنتين .
 – 5األرباح الناتجة عن التعامل فى األوراق المالية المقيدة فى سوق األوراق المالية طبقا ً ألحكام القانون
 76لسنة  2017و  199لسنة . 2020
 – 6إعفاءات بموجب قوانين خاصة .
س  :ماهى بنود مصروفات البيع و التوزيع ( المصروفات التسويقية ) ؟
ج  :و تشمل تلك البنود األتى :
 أجور و مرتبات و ما فى حكمها  ،مصروفات إعالن و دعاية  ،مصروفات تعبئة و تغليف ،مصروفات نقل للخارج  ،عموالت و حوافز لوكالء و موزعين  ،خصم مسموح به  ،ديون معدومة
 ،مصروفات متنوعة .
س  :ماهى بنود المصروفات اإلدارية و العمومية ؟
ج  :و تشمل تلك البنود األتى :
 مصاريف تأسيس  ،إيجارات  ،إهالكات األصول الثابتة (اإلدارة )  ،رسوم و ضرائب  ،تبرعات وإعانات  ،مخصصات  ،مصروفات نثرية و إكراميات و مصروفات تسهيل أعمال  ،مكافأة ترك
الخدمة  ،مصروفات قضائية و تعويضات و غرامات و جزاءات  ،مرتبات و أجور و ما فى حكمها
 ،مصروفات سفر و انتقال  ،مصروفات تأمين  ،مطبوعات و أدوات كتابية و مستلزمات حاسب
 ،مصروفات كهرباء و مياة و تليفون و تلكس و غاز  ،أتعاب مهنية و استشارات  ،خسائر إعادة
تقييم العمالت األجنبية  ،خسائر بيع األوراق المالية المقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية ،
خسائر بيع األوراق المالية غير المقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية  ،خسائر ناتج تقييم
اإلستثمارات المتداولة  ،ترميمات و إصالحات  ،مصروفات متنوعة .
س  :ماهى بنود المصروفات التمويلية ؟
ج  :و تشمل تلك البنود األتى :
عوائد مدينة  ،عمولة بنك  ،خصم إصدار سندات .
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س  :ماهى الجداول التى ترحل ألكثر من بند فى قائمة اإلقرارات التفصيلية ؟
ج  :و تلك الجداول هى على سبيل المثال :
 – 1جدول رقم ( )403األرباح أو الخسائر الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع األصول
الفروق الغير معتمدة و التى يتم إضافتها إلى صافى الربح المحاسبى ضمن الــ  15بند المضافة و يرحل
هذا الجزء إلى البند رقم ( )203من قائمة اإلقرارات التفصيلية  ،الفروق المعتمدة ضريبيا ً و التى تعتبر
من التكاليف واجبة الخصم يتم خصمها ضمن الــ  8بنود التى تخصم من الربح المحاسبى و يرحل هذا
الجزء إلى البند رقم ( )303من قائمة اإلقرارات التفصيلية .
 – 2جدول رقم ( )404بيان حركة اإلحتياطيات و المخصصات
اإلحتياطيات و المخصصات الغير معتمدة ضريبيا ً التى يتم إضافتها إلى صافى الربح المحاسبى ضمن
الــ  15بند المضافة و يرحل هذا الجزء إلى البند رقم ( )207من قائمة اإلقرارات التفصيلية  ،الجزء
المستخدم من المخصصات لمواجهة التكاليف واجبة الخصم المعتمدة ضريبيا ً و التى تعتبر من التكاليف
واجبة الخصم و يتم خصمها ضمن الــ  8بنود التى تخصم من الربح المحاسبى و يرحل هذا الجزء إلى
البند رقم ( )306من قائمة اإلقرارات التفصيلية .
 – 3جدول رقم ( )406بيان الديون المعدومة
الديون المعدومة غير المستوفاة لشروط الخصم و الغير معتمدة ضريبيا ً و المحملة على قائمة الدخل و
التى يتم إضافتها إلى صافى الربح المحاسبى ضمن الــ  15بند المضافة و يرحل هذا الجزء إلى البند رقم
( ) 210من قائمة اإلقرارات التفصيلية  ،الديون المعدومة المخصومة من المخصصات و التى تتوافر
فيها شروط الخصم و المعتمدة ضريبيا ً و التى تعتبر من التكاليف واجبة الخصم يتم خصمها ضمن الــ 8
بنود التى تخصم من الربح المحاسبى و يرحل هذا الجزء إلى البند رقم ( )304من قائمة اإلقرارات
التفصيلية .

مع تمنياتى بالتوفيق  /عبد الرؤف الطرانيسى
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