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 يوجـد لهـا     ال قدالتى  الضريبية  بعض الممارسات   وأمثلة عن   المعالجة المحاسبية   يحتوى هذا المعيار على     

. لمناطق أخرى من العالم    الضريبيةموجودة فى التشريعات    ، إال أنها     المصرية مثيل فى التشريعات الضريبية   

من أجل التعرف على هذه المعالجـات       وقد تم اإلبقاء عليها فى المعيار كما هى موجودة فى المعيار الدولى             

  .لتكون إرشاداً للمنشآت التى لها كيانات أجنبية تعمل خارج مصر وتلتزم بتطبيق هذه التشريعات الضريبية
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  ضرائب الدخل
  هدف المعيار

 فى المحاسبة عن و يتمثل الموضوع الرئيسى.  تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخلإلى هذا المعيار يهدف

  : الضرائب الجارية والمستقبلية لـاآلثار المترتبة على كيفية المحاسبة عن فى ضرائب الدخل

 المنشأة ،  فى ميزانية كما تظهر) االلتزامات (لألصول الدفترية للقيم المستقبلي) سدادأو ال(االسترداد   ) أ(

 .للمنشأة بها فى القوائم المالية تم االعتراف  فى الفترة الجارية والتى األخرى واألحداث العمليات ) ب( و 

  

القيمة الدفترية  تسوية أو استرداد شأةهو توقع المنفى القوائم المالية  االلتزام أو باألصل االعتراف إن أحد شروط

لألصل أو االلتزام  الدفترية تسوية القيمة أواسترداد  يترتب على أن كان من المتوقع إذا ف ،لذلك األصل أو االلتزام

 يتطلب فإن المعيار ، آثار ضريبية  التسوية أو االسترداد  لهذامما لو لم يكنقل  أأوكبر أسداد ضرائب مستقبالً 

  .ة محدوداتاستثناءمع )  الضريبى المؤجلاألصل( عترف بااللتزام الضريبى المؤجل  تأن منشأةالمن 

  

تم المحاسبة التى ت بنفس الطريقة األخرى واألحداث للعمليات تتم المحاسبة لآلثار الضريبية أنهذا المعيار يتطلب 

 يتم االعتراف بها فى  التى األخرى داثواألح العمليات ولذلك فان  ،األخرى واألحداث تلك العمليات لنفس بها

التى  األخرى أما العمليات و األحداث. يعترف باآلثار الضريبية المرتبطة بها فى قائمة الدخل أيضاًقائمة الدخل 

 حقوق  أيضاً ضمن مباشرة فيتم االعتراف بآثارها الضريبية حقوق الملكية ضمنيتم االعتراف بها مباشرة 

 فى ينبغى أن يؤثر األعمال تجميع عند وااللتزامات الضريبية المؤجلة باألصولاالعتراف ن فإ وبالمثل ،الملكية

 أصول القيمة العادلة فى  فىأية قيمة تزيد عن حصة المشترىفى  أو األعمالجميع تقيمة الشهرة التى تنشأ من 

  تراف ــاالع أيضاًهذا المعيار اول  و يتن،األعمال تجميع زيادتها عن تكلفة المحتمل  الشركة المقتناه والتزاماتو

 *الحق فى الخصم الضريبى أو الضريبية غير المستخدمة ئة عن الخسائرــلة الناشـالضريبية المؤجباألصول 

 عن المعلومات ذات الصلة بضرائب واإلفصاحعرض ضرائب الدخل بالقوائم المالية طريقة و غير المستخدم 

  .الدخل
  

  نطاق المعيار
  .المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخل هذا يطبق - ١
  

الربح  على تفرض التى واألجنبيةضرائب الدخل كل الضرائب المحلية تتضمن  ألغراض هذا المعيار -٢

التى بع  الضرائب المخصومة عند المنضرائب دخل أخرى مثلضرائب الدخل تتضمن   كما ،الضريبى 

  .على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبةت المشتركة المشروعا وأالشقيقة  وأ الشركات التابعة سددتها

_______________________________________________________________________  
من االستثمارات من الضريبة المستحقة على ربح   خصم الضريبة المستحقة على الدخلهى صور الحق فى الخصم الضريبى أهم* 

  .المنشأة المستثمرة 
  

١ – ٢٤  
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  .  ملغاة -٣
  

 )     ١٢( رقم المصرى معيار المحاسبة راجع(على المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية هذا المعيار  ال ينطبق -٤

الحق  ( أو المزايا الضريبية لالستثمار) "عن المساعدات الحكومية المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح "

ن هذا المعيار يطبق على إف ومع ذلك . ) المال المستثمرأسرمقدار  مثالًى خصم ضريبى معين يعادل ف

  .لالستثمار مزايا الضريبيةال المنح أو تلك التى قد تنشأ عن مثل المؤقتةالفروق 
  

  تعريفات
  :بالمعنى المذكور قرين كل منهاالمصطلحات التالية فى هذا المعيار تستخدم  -٥

  . الضرائبعبءالفترة قبل خصم  خسارة أوهو ربح : أو الخسارة المحاسبيةالربح 

التى   و القواعدللتشريع الضريبى طبقاً   المحددالفترة) خسارة(هو ربح ): الخسارة الضريبية(الربح الضريبى 

  . على أساسه ضرائب الدخل) تسترد (تسددتضعها اإلدارة الضريبية و الذى 

 خسارة الفترة أوخل فى تحديد صافى ربح  التى تداإلجماليةهو القيمة :)الضرائب المستردة( الضريبى العبء

  .والضريبة المؤجلةالجارية المتعلقة بالضريبة و

 الخسارة ( الضريبى  المرتبطة بصافى الربح)االسترداد(المستحقة السداد هى قيمة الضرائب : الضريبة الجارية

  . للفترة)الضريبية

 فى الفترات المستقبلية والمرتبطة حق سدادهاالتى يستهى قيمة ضرائب الدخل :االلتزامات الضريبية المؤجلة

  .بفروق ضريبية مؤقتة

  : فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـالتى يستحق استردادها هى قيمة الضرائب :  الضريبية المؤجلةاألصول

  ).أى القابلة للخصم من الربح الضريبى فى الفترات المستقبلية (الفروق المؤقتة المخصومة  ) أ(

 . للفترات التالية المرحلة وئر الضريبية غير المستخدمةالخسا) ب(و 

 . للفترات التالية المرحل و  غير المستخدم*الخصم الضريبى )ج(و 

 لهذه  الضريبىواألساسااللتزامات فى الميزانية  وأ لألصول الدفترية القيمة بينهى الفروق :المؤقتةالفروق 

   :قتة إما فى  و تتمثل الفروق المؤ،األصول أو االلتزامات 

 يترتب عليها أرباح خاضعة للضريبة هى الفروق المؤقتة التى سوف   و: خاضعة للضريبةفروق مؤقتة  ) أ(

عندما يتم استرداد أو   وذلك فى الفترات المستقبلية)الخسارة الضريبية ( الضريبى  تحديد الربحعند

   .تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام 

وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها خصومات تخفض مقدار  : ابلة للخصمفروق مؤقتة ق) ب(أو 

عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة وذلك فى الفترات المستقبلية ) الخسارة الضريبية(الربح الضريبى 

  .الدفترية لألصل أو االلتزام 

  .صل أو االلتزام لألغراض الضريبية  األالمتعلقة بهذاهو القيمة  : األساس الضريبى لألصل أو االلتزام

______________________________________________________________________  
  .األجنبية على دخل تحقق فى الخارج من الضريبة المحلية على نفس الدخل خصم الضريبة هى صور الخصم الضريبى أهم* 
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     )  المستردة عن الفترةالضريبة( الضرائب الجارى عبءيتكون من ) الضريبة المستردة( الضريبى العبء -٦

  ). الضريبى المؤجلاإليراد( الضريبى المؤجل و العبء

  

  األساس الضريبى 
تحديد األرباح الضريبية لأى  (  ة األساس الضريبى ألصل ما هو القيمة التى سوف تخصم لألغراض الضريبي-٧

 الدفتريةلقيمة اضعة للضريبة التى ستتدفق أو ترد للمنشأة استرداداً لاالقتصادية الخمزايا المقابل ) المستقبلية

  لهذا األصل األساس الضريبىن إ خاضعة للضريبة، فغيرإذا كانت هذه المزايا االقتصادية أما  ،لألصل

  .للقيمة الدفترية يكون مساوياً

  :أمثلة

 الفترة الجارية اآللة خصماً من إيرادات من تكلفة ٣٠تم إهالك  الضريبية لألغراض و ، ١٠٠ آلة تكلفة  -١

 عند يخصمأو إما كإهالك  فى الفترات المستقبلية، لهذه اآللةالتكلفة المتبقية سوف تخصم والفترات السابقة و

 التصرف فى  أية أرباح من  واآللة للضريبة المتولد بواسطة اإليراد و سوف يخضع ، التصرف فى اآللة

  يتم خصمها لألغراض الضريبية  التصرف فيها سوفمنأية خسائر  ، كما أن أيضاًللضريبة تخضع ساآللة 

  .٧٠ لهذه اآللةاألساس الضريبى وعلى ذلك يكون 
  

على  بينما يتم المحاسبة الضريبية للفوائد المحصلة ١٠٠ التحصيل  مستحقة الدفترية للفوائدالقيمة تبلغ   -٢

  .اًيبى للفوائد المستحقة صفراألساس الضر يكون على ذلك   و،األساس النقدى
  

  الضريبى  الربحبهؤالء العمالء ضمن المرتبطة اإليرادات قد تم إدراجو  ، ١٠٠تبلغ القيمة الدفترية للعمالء   -٣

  .١٠٠ الضريبى للعمالء هو األساسلك يكون ذ وعلى . ) الضريبيةالخسارة(
  

و ال تخضع هذه التوزيعات  ١٠٠شركات التابعة من اللتحصيل اتوزيعات مستحقة للتبلغ القيمة الدفترية  -٤

 لذلك) أى اإليرادات(االقتصادية المنافع   يتم خصمها مقابلالدفترية لهذا األصل القيمة نإ حيث  و ،للضريبة

  .١٠٠ يكون  التحصيل الضريبى للتوزيعات مستحقةاألساسن فإ
  

آثار يترتب عليه لن حصيل هذا القرض ن ت، وحيث إ ١٠٠ للمنشأةتبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق  -٥

    .١٠٠ هولقرض لهذا ا الضريبى األساس ، لذلك يكون ضريبية
  

  

سوف تخصم  تتعلق بهذا االلتزام  مبالغية أافى قيمته الدفترية مخصوماً منه الضريبى لاللتزام األساسيتمثل  -٨

يكون أساسه الضريبى قيمته  مقدماً حصلالم إليرادوبالنسبة ل ،ستقبلية  الضريبية فى الفترات المألغراضل

  .  يكون خاضعاً للضريبة مستقبالً لنالدفترية مخصوماً منها أى مبلغ من هذا اإليراد 

  :أمثلة

المصروفات المرتبطة بها فإذا كانت . ١٠٠ الدفترية قيمتها  مصروفات مستحقةةااللتزامات المتداولتتضمن -١

 الضريبى للمصروفات المستحقة ساس ، لذلك يكون األنقدى أساسضريبية على ال ألغراضلسوف تخصم 

  .اًصفر

  
  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤)

4 - ٢٤ 

 الفوائد إيرادات فإذا كانت ،١٠٠ دفتريةتها القيمتبلغ  مقدماًمحصلة  فوائد إيراداتااللتزامات المتداولة تتضمن  -٢

  .اً اً صفرمقدمللفوائد المحصلة  الضريبى األساس لذلك يكون  نقدىأساس على اتم المحاسبة الضريبية عليهت
  

المصروفات المرتبطة بها قد  فإذا كانت .١٠٠ دفتريةااللتزامات المتداولة مصروفات مستحقة بقيمة تتضمن  -٣

  .١٠٠المستحقة  الضريبى للمصروفات األساس ، لذلك يكون ضريبيةلألغراض التم خصمها بالفعل 
  

والجزاءات والغرامات ال يتم .  ١٠٠ تريةدفااللتزامات المتداولة جزاءات وغرامات مستحقة بقيمة تتضمن  -٤

  .١٠٠ الضريبى للغرامات والجزاءات المستحقة األساسلذلك يكون  ، الضريبيةلألغراضخصمها 

، سداد القرض لن يكون له اثر ضريبى فإذا كان .  ١٠٠المنشأة تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق على  -٥

  .١٠٠ الضريبى للقرض األساسلذلك يكون 

  

:  على سبيل المثال، والتزامات بالميزانيةكأصول ضريبى لكن ال يتم االعتراف بها أساسا  بعض البنود له-٩

 ولكن ال عليهاتكاليف البحث يتم االعتراف بها كمصروف عند تحديد الربح المحاسبى عن الفترة التى حملت 

 الضريبى األساسلفرق بين يعتبر او ،فترة الحقة فى إال الضريبي) الخسارة(بخصمها عند تحديد الربح يسمح 

وبين قيمتها الدفترية   ، بخصمها فى فترات مستقبليةاإلدارة الضريبية لقيمة التى ستسمح طبقاً للتكاليف البحث 

  . البالغة صفراً فرقاً مؤقتاً يترتب عليه أصالً ضريبياً مؤجالً 

  

 فى االعتبار نأخذ أننه من المفيد  حينه، فإ فى ظاهراًااللتزام أو لألصل الضريبى األساسعندما ال يكون - ١٠

  : وهوالذى بنى عليه هذا المعيار األساسىالمبدأ 

الضريبى المؤجل عندما ) األصل( بااللتزام )فيما عدا بعض الحاالت االستثنائية( تعترف  أن  المنشأةعلى

مما  )قلأ(اكبر  سداد ضرائب إلىفى المستقبل  االلتزام أو لألصل  الدفترية  القيمةتحصيل أو سداد يؤدى

   .كان هذا التحصيل أو السداد ليس له آثار ضريبيةكان يمكن سداده إذا 

  

  . ملغاة - ١١

  

   الضريبية الجاريةواألصول الجارية  تراف بااللتزامات الضريبيةاالع
 ،رف بها كالتزام يجب أن يعتلم يتم سدادها بعدالسابقة والتى الضرائب الجارية للفترة الجارية والفترات -١٢

 التى تم سدادها بالفعل فى الفترة الجارية والفترات السابقة تزيد عن القيمة الضرائب أما إذا كانت

  . كأصل بالزيادة المسددة يجب أن يتم االعتراف ف،  هذه الفتراتنالمستحقة ع

  

 فترة أو عنائب جارية  السترداد ضر للخلفالرجوع بها التى يمكن المتعلقة بالخسارة الضريبية الميزة-١٣

  .كأصليجب االعتراف بها فترات سابقة 
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 لفترة سابقة فإن اعتراف المنشأة بميزة الجاريةالضريبة  الضريبية فى استرداد عندما تستخدم الخسارة- ١٤

 وأنهنه من المرجح أن هذه الميزة ستحقق  أيعتمد علىالتى حدثت فيها الخسارة االسترداد كأصل فى الفترة 

  .يعتمد عليهاقياسها بصورة يمكن 

  

  ل الضريبية المؤجلةوبااللتزامات الضريبية المؤجلة واألصاالعتراف 
   الخاضعة للضريبة المؤقتةالفروق 

فيما عدا ما   التى ينتظر خضوعها للضريبةااللتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةيتم االعتراف ب - ١٥

  :يلى 

   . بالشهرةاألولىاالعتراف  )أ(

  . ضريبياًاستهالكهاالشهرة التى ال يعتمد ) ب(أو  

  : التىللعملية االلتزام أو ألصل بااألولىاالعتراف  )ج(أو  

  .األعمال ال تكون لتجميع -

  .)الخسارة الضريبية( الضريبى و ال الربح ال تؤثر على صافى الربح المحاسبى  - و

فروع وشركات شقيقة و حصص فى و  فى شركات تابعة استثماراتب المرتبطة الفروق المؤقتة نإف و مع ذلك

  .""٣٩"لفقرة ل طبقاً مشروعات مشتركة يجب أن يعترف بها كالتزام ضريبى مؤجل

  

  أو عوائدفى شكل منافع استردادهاأن قيمته الدفترية سوف يتم  باألصل االعتراف من المفترض عند- ١٦

على أساسه  لألصل الدفترية القيمة تزيدعندما و  ،ة فى الفترات المستقبليللمنشأةاقتصادية سوف تتدفق 

 القيمة التى سوف يسمح بخصمها عن سوف تزيد الخاضعة للضريبةقيمة المنافع االقتصادية إن  فالضريبى

بسداد ضرائب الدخل عن هذا وااللتزام ،  خاضعاً للضريبة مؤقتاً اً فرقيمثلهذا الفرق و ، الضريبيةألغراضل

، لألصل الدفتريةالقيمة و عندما تسترد المنشأة  ، مؤجالًاً ضريبياً التزاميمثلالمستقبلية  فى الفترات الفرق

منافع اقتصادية لينتظر أن يترتب عليه تدفق   ربح ضريبىينعكس الفرق المؤقت و يظهر لدى المنشأة ك

ة االلتزامات المعيار يتطلب االعتراف بكافإن هذا ولذلك ف.  فى شكل سداد للضريبةالمنشأة من خارجة

  ."٣٨"، "١٤"الضريبية المؤجلة باستثناء الحاالت التى تم ذكرها فى الفقرات 

  :مثال

  .%٢٥ و سعر الضريبة ٩٠ الضريبية لألغراض اإلهالكمجمع . ١٠٠ و قيمته الدفترية ١٥٠ تكلفته أصل

-- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- 

الدفترية والسترداد القيمة ) ٩٠ الضريبى اإلهالك تكلفة ناقصاً مجمع ١٥٠ (٦٠ هو لألصليبى  الضراألساس

 أهالك  ستقوم بخصم ها ولكن١٠٠ ياً قدره ضريباً تحقق ربحأن  على المنشأة، يجب١٠٠ لألصل و قدرها 

عند استرداد %) ٢٥ × ٤٠ (١٠ دخل قيمتها ضريبةقوم بسداد فإن المنشأة ستوبالتبعية .  فقط ٦٠ضريبى قيمته 

 هو فرق ٦٠ لهذا األصل  الضريبىواألساس ١٠٠ لألصل الدفتريةوالفرق بين القيمة . لألصل الدفتريةالقيمة 

تمثل قيمة %) ٢٥ × ٤٠ (١٠  قدرهعترف بالتزام ضريبى مؤجلت فعلى المنشأة أنولذلك . ٤٠  قدرهمؤقت

  .مة الدفترية لألصلخالل فترة استرداد القي ها التى سوف تسددضرائب الدخل
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يتم تضمينها  بينما  إيرادات أو مصروفات  للفترة بعض الفروق المؤقتة عند تضمين الربح المحاسبىتنشأ - ١٧

.  أو فروق عدم التزامنالفروق الزمنيةعادة باسم  تعرف مثل هذه الفروق ، مختلفةفترةالربح الضريبى فى 

فروقاً مؤقتة خاضعة للضرائب و بالتالى يترتب مؤقتة والتى تنشئ وفيما يلى أمثلة على هذا النوع من الفروق ال

  :مؤجلة التزامات ضريبية  عليها

اإلهالك قد يختلف عن ) الخسارة الضريبية( المستخدم فى تحديد صافى الربح الضريبى اإلهالك  )أ( 

ق بين القيمة  الفرو يكون الفرق المؤقت الناتج عن ذلك هو  ،المستخدم فى تحديد الربح المحاسبى

 كل الخصومات له و الذى يتمثل فى تكلفته األصلية مستنزالً منها الضريبى واألساس لألصل الدفترية

 ، والفترات السابقةالجارية لفترةل الضريبى الربح عند تحديد بخصمها ضريبياًالمسموح و باألصلالمتعلقة 

 جل إذا كان اإلهالك الضريبى معجالًو ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة يترتب عليه التزام ضريبى مؤ

 للخصم وينتج عنه  قابلمؤقتق  المحاسبى، فينشأ فراإلهالك من أبطأ الضريبى اإلهالك أما إذا كان(

  ).ضريبى مؤجل لأص

ألغراض تكلفة التطوير قد ترسمل وتستهلك على مدار فترات مستقبلية لتحديد الربح المحاسبى ولكن  ) ب(و

 ألنه الضريبى صفراً أساسهامثل هذه التكلفة يكون  .نفس الفترة التى نشأت فيها الضرائب قد تخصم فى 

 الفرق يتمثل فى فى نفس فترة حدوثها و يترتب على ذلك فرق مؤقت قد تم خصمها من الربح الضريبى

  .بين القيمة الدفترية لتكلفة التطوير و بين أساسها الضريبى الذى يبلغ صفراً فى هذه الحالة 
  

  :يضاً عندماأ المؤقتةالفروق نشأ ت- ١٨

  عملتميال  قيمها العادلة ولكن على أساس توااللتزاماألصول اعلى  األعمالجميع تتكلفة يتم توزيع    ) أ(

  )."١٩"الفقرة  راجع( الضريبية لألغراضمماثلة تسويات 

  )."٢٠" الفقرة عراج( الضريبية  لألغراض مماثلةتسويات وال يتم عمل يعاد تقييم األصول   )ب(أو 

  )."٢١" الفقرة راجع (األعمالالشهرة عند تجميع  أتنش   )ج(أو 

قيمته الدفترية األولى مثلما يحدث عندما  عن مختلفاً نشأته عند  التزامأو ألصل الضريبى األساسيكون    )د(أو 

  .)"٢١" الفقرة راجع (بأصول منح حكومية غير خاضعة للضريبة مرتبطة على المنشأة تحصل

  حصص فىأو شركات شقيقة أو فروع أو لالستثمارات فى شركات تابعة الدفتريةالقيمة تكون   )هـ(أو

 إلى "٣٧" الفقرات من راجع (االستثمارات  لهذه الضريبىاألساس عن ةمشروعات مشتركة مختلف

"٤٥".(  
  
  

  األعمالتجميع 

 للوصول  لقيمهالتزامات اال وصول األعلىتناء  تكلفة االستحواذ أو االق يتم توزيعتجميع األعمال عمليةفى - ١٩

  . أو االقتناءاالستحواذالعادلة فى تاريخ 

لتتفق مع قيمتها الدفترية  لتزاماتاالو ألصولال يتم تعديل األسس الضريبية لتلك االفروق المؤقتة عندما تنشأ 

 ألصل الدفتريةاد القيمة تزعندما :  على سبيل المثال،المعدلة أو إذا تم تعديل األسس الضريبية بقيم مختلفة 

نه ينشأ فرق المالك السابق، فإلهذا األصل بتكلفته لدى  الضريبى األساس يظل ولكنلتصل إلى قيمته العادلة 

  .")٦٥"راجع الفقرة (  به الشهرة تتأثر مؤجل ضريبى زامتال  خاضع للضريبة ويترتب عليهمؤقت
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   بالقيمة العادلةالمدرجة األصول

على ( التقييم بقيمة إعادة أون تثبت بالقيمة العادلة  معينة بأألصول المصريةمعايير المحاسبة عض  بتسمح- ٢٠

  .)"باألدوات المالية "المصرى الخاص  معيار المحاسبة راجعسبيل المثال 

 أو  التشريع الضريبى بإعادة تقييم األصل أو تقييمه طبقاً للقيمة العادلة بما يؤثر على الربحو عندما يسمح

        فإن األساس الضريبى لألصل يعدل ليتفق مع قيمته الدفترية المعدلة،الخسارة الضريبية للفترة الجارية 

  أما إذا كان التشريع الضريبى ال يأخذ بالقيمة المعدلة لألصل فى الفترة،و بالتالى ال ينتج عنها فروق مؤقتة 

 بين القيمة  و يؤدى ذلك إلى فرق مؤقت،ل ال يتم تعديله  فإن األساس الضريبى لألصالتى أعيد فيها التقييم

 يترتب عليه التزام أو أصل ضريبى مؤجل و تسرى هذه الدفترية المعدلة لألصل و بين أساسه الضريبى

  :القاعدة حتى إذا 

الدفترية قيمة ففى هذه الحالة سوف يتم استرداد ال .األصل هذا المنشأة التصرف فى يكن فى نية لم  ) أ(

المسموح به اإلهالك  يزيد عن قيمة وهذا سيولد دخالً ضريبياً من خالل االستخدام لألصل لةالمعد

 . الضريبية فى الفترات المستقبليةألغراضل

 أصول اقتناءتم تأجيل الضريبة على األرباح الرأسمالية بسبب استخدام حصيلة التصرف فى األصل فى ) ب(أو 

بسداد الضريبة إما عند بيع تلك األصول المثيلة أو من خالل  ففى هذه الحالة سينتهى األمر ،مثيلة

 . استخدامها 

  

  الشهرة

 فى المستحوذ عن نصيب االستحواذ تكلفة ة فى دتقاس الشهرة الناتجة عن تجميع األعمال على أساس الزيا- ٢١

 باستهالكع الضريبى  التشريو عندما ال يسمح .االستحواذ عليها  وااللتزامات التى تم لألصولالقيمة العادلة 

أو تخفيض قيمة الشهرة خصماً من الربح الخاضع للضريبة يصبح األساس الضريبى للشهرة فى هذه الحالة 

 للضريبة يعادل القيمة الدفترية فرق مؤقت خاضعو يترتب على ذلك من الناحية النظرية  ،يساوى صفراً 

 بإثبات االلتزام الضريبى المؤجل المترتب على هذا  إال أن هذا المعيار ال يسمح، االعتراف بها دللشهرة عن

و إثبات االلتزام ) عندما تنتهى أو تضمحل( الفرق المؤقت ألن الشهرة ال يعاد قياسها إال كقيمة باقية 

نظر الفقرة الثانية من هدف ا( هرة ولن يحمل على قائمة الدخل الضريبى المؤجل سيعلى على قيمة الش

  ) .ريقة إثبات األصل أو االلتزام الضريبى المؤجلالمعيار التى تتناول ط

 الشهرة وفق نسبة محددة كما فى حالة الشهرة الناتجة عن تجميع باستهالك التشريع الضريبى وعند سماح

 ذلك إلى فرق مؤقت خاضع فسيؤدىاألعمال بينما تكلفة هذه الشهرة باقية دون تغيير فى الدفاتر المحاسبية 

  .ه التزام ضريبى مؤجل للضريبة و يترتب علي

   

   التزامأو بأصل االعتراف األولى

أو من  اً كان جزءإذا:  وكمثال على ذلك  التزام، أو األولى بأصلاالعتراف عند الفرق المؤقت قد ينشأ - ٢٢

  . الضريبيةلألغراضخصمه ب يسمح لن ألصلا تكلفة إجمالى



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٢٤)

8 - ٢٤ 

 لألصل األولى االعتراف إلى أدت التى العمليةعة  هذا الفرق على طبيلمعالجة مثل المحاسبى األسلوبيعتمد 

  :كاآلتى 

 أوؤثر فى قيمة الشهرة  ، وهذا  ي بأى التزام أو أصل ضريبى مؤجل تعترف المنشأة األعمال تجميع عند  ) أ(

المستحوذ  االلتزامات فى صافى القيمة العادلة لألصول و حصة المستحوذفى المبلغ الذى يزيد عن تكلفة 

  ") .١٨"فقرة ال راجع(عليها 

 أصل أو التزام تعترف المنشأة بأىالربح الضريبى،  وأالربح المحاسبى ى من  أ فى العملية أثرت إذا ) ب(

بقائمة الدخل  الناتج عن ذلك  الضريبى المؤجلاإليراد أوالمصروف بعترف  وت متعلق بهاضريبى مؤجل

 )."٥٨" الفقرة راجع(

كل من الربح المحاسبى و الربح الضريبى عند االعتراف ى  ولم تؤثر فأعمال تجميع العملية لم تكن إذا  ) ج(

 فإن هذا المعيار ال يسمح للمنشأة باالعتراف بااللتزام أو األصل الضريبى  ، االلتزامأواألولى باألصل 

المؤجل سواء عند االعتراف األولى باألصل أو االلتزام أو فيما بعد عندما يحدث تعديل فى قيمة األصل 

 فى شركات تابعة        باالستثمار و ال يستثنى من هذه القاعدة إال الفروق المؤقتة المتعلقة ، االلتزام أو

 و الحصص فى مشروعات مشتركة وما يترتب عليها من التزام أو أصل شقيقةو فروع و شركات 

  ").٢٤"و " ١٤"راجع الفقرتين ( ضريبى مؤجل 

  

  "ج٢٢"مثال يوضح الفقرة 

 بقيمةو تتخلص منه فى النهاية  سنوات ٥  البالغ خالل عمره االنتاجى١٠٠٠  تكلفتهنوى منشأة استخدام أصلت

. غراض الضريبيةلأل األصل هالكإو ال يسمح بخصم  ،% ٢٠سعر الضريبة علماً بأن  ،اً صفرتخريدية قدرها 

  .م خصمهان األرباح الرأسمالية لن تخضع للضريبة وأية خسائر رأسمالية ال يت فإالتخلص من األصلعند و

 و تدفع ضريبة ١٠٠٠ المنشأة دخالً ضريبياً قدرهحقق ت سفى السنة األولى لألصل الدفتريةعند استرداد القيمة 

  .لألصل األولى ألنه ناتج من االعتراف ٢٠٠بااللتزام الضريبى المؤجل البالغ ة أو ال تعترف المنش ،٢٠٠عليه 

 . ١٦٠ضريبة عليه تسدد  ٨٠٠و تحقق دخالً ضريبياً قدره  ،٨٠٠ لألصل تكون القيمة الدفترية السنة التاليةفى 

  .األولى لألصل ألنه ناشئ من االعتراف ١٦٠بااللتزام الضريبى المؤجل البالغ  و ال تعترف المنشأة 

  

 يقوم مصدر األداةالعرض،  واإلفصاح:  الماليةاألدواتب  الخاص)٢٥( رقم المصرىطبقاً لمعيار المحاسبة - ٢٣

و الجزء المرتبط  كالتزام االلتزام المرتبط باألداة المالية بتبويب) مثال السندات القابلة للتحويل(ة المركبة المالي

  .بحقوق الملكية كجزء منها 

 ولذلك  ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة ، االلتزامشقعن   منفصالً حقوق الملكيةاألولى بشق االعتراف عند

االلتزام ب تعترف المنشأة وبالتالى يجب أن ،يسرى على هذه الحالة  ال  "ب١٤"فى الفقرة الوارد فاالستثناء 

 تحمل مباشرة على  يجب أن الضريبة المؤجلةإن  ف"٦١"طبقاً للفقرة و.  المترتب عليهاالضريبى المؤجل

لضريبى قيمة االلتزام االتغييرات الالحقة فى فإن  "٥٨"طبقاً للفقرة و.  حقوق الملكيةلشق الدفتريةالقيمة 

  .ضريبى مؤجل) يرادإ(كمصروف  يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل المؤجل
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  الفروق المؤقتة القابلة للخصم

 المدى الذى يتوقع إلى الضريبى المؤجل لكل الفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم األصليتم االعتراف ب- ٢٤

 المؤجل  الضريبىاألصل كنما لم ي للخصم لقابلالفرق المؤقت االربح الضريبى كاف لمقابلة  يكون فيه أن

  : عملية االعتراف األولى بأصل أو التزام فى نع اًناشئ

  . أعمال تجميع تمثل ال ) أ(

الخسارة (بح المحاسبى و الربح الضريبى رفى تاريخ نشأة العملية لم يكن لها تأثير فى كل من ال) ب(     و 

  ).الضريبية

 فى شركات تابعة أو فروع أو شركات االستثمار المؤقتة القابلة للخصم الناتجة عن لفروقل فبالنسبةو مع ذلك 

 طبقاً  االعتراف باألصل الضريبى المؤجل المترتب عليهافيتمو حصص فى مشروعات مشتركة أشقيقة 

  ."٤٣"للفقرة 

  

بلية من خالل تدفقات خارجة  فى الفترات المستقتسدد قيمته الدفتريةأن بالتزام نه من الطبيعى عند االعتراف إ- ٢٥

 أو كل  منهااًجزء  ، فإنالمنشأةعندما تتدفق الموارد خارج و ،قتصاديةاالمنافع ال ذات المنشأةمن موارد 

 فى مثل ، التى تم االعتراف فيها بااللتزامللفترةخصم عند تحديد الربح الضريبى فى فترة الحقة قيمتها قد ي

 ضريبى و يترتب عليه أصل ، الضريبىوأساسه لاللتزام الدفتريةلقيمة بين ا ينشأ فرق مؤقتهذه الحاالت، 

 يسمح بخصم فى الفترات المستقبلية عندما استردادها أو توفيرهاالتى سيتم يتعلق بضرائب الدخل مؤجل 

من قل أ  ماألصل الدفترية كانت القيمة إذاوبالمثل، .  عند تحديد الربح الضريبىااللتزام أو جزء من االلتزام 

أو يتم استردادها س التى الدخل ضريبى مؤجل يتعلق بضرائب أصل أساسه الضريبى فإن الفرق يترتب عليه

  .فى الفترات المستقبليةتوفيرها 

  

  مثال

لن يتم خصم تكلفة  الضريبية ألغراضلبينما . ضمان منتج كتكلفة مستحقة ل١٠٠التزام قيمته بمنشأة  اعترفت

  %.٢٠ سعر الضريبة  و كان.ات المتعلقة بضمان المنتج  بسداد المطالبأةالمنشتقوم الضمان إال عندما 

---- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

 الضريبية لألغراض ناقصاً القيمة التى سوف يتم خصمها ١٠٠ الدفتريةالقيمة ( الضريبى لاللتزام صفر األساس

خفض سوف ت فإن المنشأة،  دفتريةالة تعند سداد االلتزام بقيمو ).  فى الفترات المستقبليةمااللتزافيما يتعلق بهذا 

 ١٠٠ (٢٠ وبالتبعية سوف تخفض الضرائب المسددة فى المستقبل بمبلغ ١٠٠ الضريبى فى المستقبل بمبلغ الربح

x ١٠٠  قدره للخصماً قابالًفرقاً مؤقت الضريبى صفر يكون واألساس ١٠٠ة ـالفرق بين القيمة الدفتري%). ٢٠ .

حقق  تأنمن المتوقع يكون  أنبشرط %) ٢٠ x ١٠٠( ٢٠ بأصل ضريبى مؤجل قدره المنشأة ولذلك تعترف

  . التخفيض فى سداد الضريبةيكفى لمقابلةصافى ربح ضريبى فى الفترات المستقبلية المنشأة 
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  :أصول ضريبية مؤجلة لفروق مؤقتة قابلة للخصم يترتب عليهاأمثلة وفيما يلى - ٢٦

تخصم  ولكنها العامل مقابل الخدمة المؤداة من المحاسبى قد تخصم عند تحديد الربح التقاعد تكلفة مزايا ) أ(

 عندما أو الشتراكات تمويل صندوق التقاعد المنشأة  عند سداد إماالربح الضريبى ألغراض تحديد 

فرق مؤقت بين نتيجة لذلك  ينشأو  ، للتقاعد لتهإحا عند للعامل مباشرة تسدد المنشأة مزايا التقاعد

و يترتب على هذا الفرق  ،اً صفرعادة ما يكون و أساسه الضريبى الذى  لاللتزام الدفتريةالقيمة 

 فى صورة للمنشأةقتصادية سوف تتدفق االمنافع الن أصل ضريبى مؤجل ألللخصم المؤقت القابل 

  .للعامل مزايا التقاعد قيمةأو ات للصندوق االشتراكخصم من الربح الضريبى عند سداد 

 قيمها العادلة فى المحددة على أساس  وااللتزامات األصولعلى  األعمالتجميع يتم توزيع تكلفة ) ب(

 خصم التكلفة المتعلقة به ولكن ال يتم االستحواذ عند بااللتزامعندما يعترف  و.تجميع األعمالتاريخ 

 ضريبى أصل يترتب عليه قابل للخصم مؤقتفرق ينشأ  فترة الحقة، إال فى تحديد الربح الضريبى فى

قل من  أألصل مستحوذ عليهيضاً عندما تكون القيمة العادلة أ ضريبى مؤجل أصلكما ينشأ . مؤجل

  .)"٦٥" الفقرة راجع( الضريبية المؤجلة فى الشهرة األصول تؤثر الحالتين، كلتافى و.  الضريبىأساسه

 الضريبية لألغراض  مقابلة تسويةإجراء يعاد تقييمها بدون أوبالقيمة العادلة تثبت  قد األصولبعض  )ج(

 لألصل الضريبى األساس كان إذاعن ذلك فرق مؤقت قابل للخصم  نشأ   و ي)."١٩" الفقرة راجع(

  .الدفتريةيزيد على القيمة 

  

 تحديد الربح الضريبى فى الفترات فى القابلة للخصم المؤقتة الفروق يسمح ضريبياً بخصمعلى العكس عندما - ٢٧

بشرط أن  المنشأة إلى تتدفق التخفيضات فى الضرائب المسددة المتمثلة فى  المنافع االقتصادية فإن ،المستقبلية

ولذلك ال يجوز للمنشأة أن تعترف باألصول  ،الخصوماتة تلك مقابللة تكفى ي هناك أرباح ضريبتكون

 مرجح بأن األرباح الضريبية سوف تكون كافية لمقابلة احتمالن هناك الضريبية المؤجلة إال عندما يكو

  .الفروق المؤقتة القابلة للخصم 

  

  .ملغاة- ٢٨

  

إذا كان من المتوقع أن تكون األرباح  الضريبية المستقبلية غير كافية لمقابلة الفروق المؤقتة الخاضعة - ٢٩

للخصم من الربح الضريبى فينبغى االعتراف بالفروق  األخذ فى االعتبار أى فروق مؤقتة قابلة بعدللضريبة 

 ،المؤقتة الخاضعة فى حدود األرباح الضريبية المتوقعة و تكوين األصول الضريبية المؤجلة على هذا األساس

إال أنه قد يمكن عن طريق التخطيط الضريبى زيادة الربح الضريبى المستقبلى بما يسمح باستيعاب كامل أو 

 وبالمثل قد يمكن عن طريق التخطيط الضريبى زيادة ،روق المؤقتة الخاضعة للضريبة قدر أكبر من الف

ى الخصم  أو الحق فالضريبية المرحلة ائرالخس كامل أو قدر أكبر من الستيعاباألرباح الضريبية المستقبلية 

لى التشريع و يعتمد التخطيط الضريبى ع"). ٣٤"و " ٣٣"لفقرات اجع أيضاً را( الضريبى غير المستخدم 

 هتتيح ومن أمثلة ما ، من فرص زيادة الربح الضريبى يتيحه هذا التشريع مما االستفادةالضريبى السارى و 

  :بعض التشريعات الضريبية فى هذا المجال ما يلى 
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 بيع و إعادة استئجار بعض األصول التى ارتفعت قيمتها السوقية دون أن يقابل هذا االرتفاع تعديل -      

  .يادة فى أساسها الضريبى بالز

خر يدر استثمار آ هو شراء بدالً من) مثل السندات الحكومية(  غير خاضع للضريبة دخالً بيع أصل يدر -    

  .دخالً خاضعاً للضريبة 
  

  .ملغاة - ٣٠
  

  .ملغاة- ٣١
  

  .ملغاة- ٣٢
  

   التزامأوأصل ب األولىاالعتراف 

 منحة  قيمة األصول ، خصماألولى بأحدؤجل عند االعتراف  الحاالت التى ينشأ عنها أصل ضريبى ممن بين- ٣٣

من قيمة األصل المرتبطة به للوصول إلى قيمته الدفترية  دون أن يقابل ذلك حكومية غير خاضعة للضريبة 

تكون  وعندئذ ، لألغراض الضريبية لتحديد قيمة األصل القابلة لإلهالك أى أساسه الضريبى مماثالًاًخصم

  .نشأة فرق مؤقت قابل للخصم و يترتب على ذلك أساسه الضريبى ة لألصل أقل من القيمة الدفتري

كذلك قد تعامل المنح الحكومية محاسبياً كإيراد مؤجل و ينشأ عن ذلك فرق بين هذا اإليراد المؤجل و أساسه 

  .الضريبى البالغ صفراً ، و يترتب على ذلك أيضاً فرق مؤقت قابل للخصم

المحاسبية التى ستتبعها المنشأة فى عرض األصل المرتبط بمنحة حكومية فإنه ال يتم و أيا كانت الطريقة 

  ".٢١" للسبب الموضح فى الفقرة  المترتب على ذلكاالعتراف باألصل الضريبى المؤجل
  

  الضريبية المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم الخسائر 

نشأة أصل ضريبى  الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم يترتب على الخسائر الضريبية المرحلة و- ٣٤

 فى المستقبل يكون كافياً  ضريبًى يتم االعتراف به إلى المدى الذى يكون فيه من المرجح تحقق ربحمؤجل

  .لمقابلة تلك الخسائر المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم 
  

الضريبية و الحق فى ن ترحيل الخسائر  عالناشئيبى المؤجل  الضرباألصل االعتراف القواعد التى تحكم - ٣٥

ن  عالناشئ الضريبى المؤجل باألصل االعتراف هى نفسها التى تحكمير المستخدم الخصم الضريبى  غ

 الربح أن دليالً قوياً على يمثل مرحلة وجود خسائر ضريبية نإف و مع ذلك. الفروق المؤقتة القابلة للخصم

  اليجب أنحديثة خسائر   التى يكون لديهاالمنشأة ن فإ ولذلك ،متاحاًقبل قد ال يكون الضريبى فى المست

عن الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم   أوعن تلك الخسائر الناشئ الضريبى المؤجل باألصلعترف ت

 بان مقنعة أخرى  أدلة منايكون لديه  ماأو إال فى حدود ما يكون لديها من فروق مؤقتة خاضعة للضريبة 

 .المستخدم غير الحق فى الخصم الضريبى أو  المرحلة  لمقابلة الخسائركافياًَالربح الضريبى سوف يكون 

و بيان األدلة التى  الضريبى المؤجل األصل عن قيمة اإلفصاح تطلب "٧٨"الفقرة  فإن فى مثل هذه الحاالت و

  .تؤيد االعتراف به 
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أو الحق فى الخصم  المرحلة الضريبية مقابلة الخسائرل كافضريبى  وجود ربح احتمال مدىعند تقدير - ٣٦

  : على القواعد أو المعايير التالية المنشأةالضريبى غير المستخدم تعتمد 

مؤقتة خاضعة للضريبة يترتب عليها مبالغ خاضعة للضريبة كافية  فروق ما إذا كان يتوفر للمنشأة ) أ(

  .الخصم الضريبى غير المستخدم قبل سقوطها بالتقادم لمقابلة الخسائر المرحلة و الحق فى 

الحق   أو  المرحلة الخسائرالستيعابكافية  أرباح ضريبية   أن يتوفر للمنشأة المرجحما إذا كان من ) ب(و 

  .فى الخصم الضريبى غير المستخدم قبل سقوطها بالتقادم 

  .تكرارها المرجح محددة من غير أسبابمن نتجت  قد المرحلة الخسائر الضريبية  إذا كانتما) ج(و   

 لتحقيق ربح استغاللهايمكن للمنشأة ) "٢٩" الفقرة راجع(لتخطيط الضريبى ت هناك فرص لما إذا كان )د(و   

  .  بالخسائر المرحلة و الحق الضريبى غير المستخدم لالستفادةضريبى خالل الفترة المتاحة 

وجود ربح ضريبى  كان من غير المحتمل إذافى حالة ما  المؤجل ال يجوز للمنشأة االعتراف باألصل الضريبى

  .أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم  المرحلة لمواجهة الخسائركاف

  

   الضريبية المؤجلة غير المعترف بهااألصول تقدير إعادة
          ميزانية كلريخ تافى األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها  موقفتقوم المنشأة بإعادة تقدير- ٣٧

 المرجح معه من أصبح المدى الذى إلى تعترف بها من قبلالتى لم  الضريبية المؤجلة باألصولو تعترف 

 فى التحسن:  على سبيل المثال، المؤجل الضريبىاألصل باستيعاب قيمةربح ضريبى يسمح وجود مستقبالً 

لمقابلة األصل لى توليد ربح ضريبى كاف فى المستقبل  ع قدرة المنشأة احتمالزيد من يتجارية قد الظروف ال

 تقييم تعيد المنشأة عندما خرآمثال . "٣٤" أو "٢٤"الضريبى المؤجل وفق المعايير الموضحة فى الفقرة 

  )."٦٨"و " ٦٧ "راجع الفقرتين( التواريخ التالية أو األعمال الضريبية المؤجلة فى تاريخ تجميع األصول

  

  المشروعات المشتركةالحصص فى وركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة االستثمارات فى ش
الشركات  وأالفروع  وأ لالستثمارات فى الشركات التابعة الدفتريةلفروق المؤقتة عندما تصبح القيمة  اتنشأ- ٣٨

لذلك ) ةالذى يكون غالباً بالتكلف ( الضريبى األساسمختلفة عن   المشتركةالمشروعاتالحصص فى وأالشقيقة 

  : على سبيل المثال.  من الظروف المختلفةعدد تنشأ فى قد مثل هذه الفروق ، الحصةاالستثمار أو تلك

  .لشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركةلدى ا غير موزعة أرباح وجود ) أ(

  .قائمة فى دول مختلفة  والشركات التابعة األم فروق تقييم العملة عندما تكون الشركة ) ب(و

  .ستردادية االهتلتعادل قيمفى شركة شقيقة  لالستثمارالدفترية  القيمة تخفيض )ج(و

 االستثمار فى القوائم المتعلقة بذلك عن الفروق المؤقتة قد تختلف الفروق المؤقتة فى القوائم المالية المجمعةو

 إعادة بقيمأو ةبالتكلف المستقلة بت االستثمار فى قوائمها المالية تثاألم كانت الشركة إذا األم للشركة المستقلةالمالية 

  .التقييم
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 المرتبطة  الخاضعة للضريبة بااللتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةأن تعترف المنشأة على- ٣٩

فيما مشروعات المشتركة ال الحصص فى الشركات الشقيقة و االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع وب

  :فر فيها كال الشرطين التاليينا التى يتوعدا الحاالت

 الفروق عكس يتحكم فى توقيت أن على اً صاحب الحصة قادرأو المستثمر وأ األمالشركة أن تكون ) أ(

  .المؤقتة 

  . فى المستقبل المنظورتعكس الفروق المؤقتة لن أن أن يكون من المرجح ) ب(و 

  

 على التحكم قادرة تكون فهى بهذا فى شركتها التابعة،  األرباححكم فى سياسة توزيع تتاألم الشركة  كانتإذا - ٤٠

 الناشئة ليس المؤقتةبما فى ذلك الفروق ( االستثمار المرتبطة بهذا الفروق المؤقتة استرداد أو عكسفى توقيت 

نه من إ ذلك، فإلى إلضافةبا). األجنبيةلعمالت ل فروق تقييم أية من يضاًأ غير الموزعة ولكن األرباحفقط من 

 تقرر ولذلك عندما ، الفروق المؤقتةعكس تسدد عند أن يمكنتحديد قيمة ضريبة الدخل التى عادة غير العملى 

بااللتزام الضريبى   ال تعترف فإنهافى المستقبل المنظور أرباح شركتها التابعة  عدم توزيع األمالشركة 

  .رات فى الفروعو يطبق نفس األمر على االستثما، المؤجل

  

رقم المصرى  معيار المحاسبة راجع( التعاملبعملة النقدية  غير  ذات الطبيعة تاألصول وااللتزاما يتم قياس- ٤١

بعملة  الخسارة الضريبية أو الربح إذا حددف). "العمالت األجنبية صرف أسعارفى تغيرات ال آثار ")١٣(

 العملة تلك بنفس النقديةغير  ذات الطبيعة لتزاماتواال لألصول الضريبى األساسحدد ومن ثم، (أخرى 

 فإن التغيرات فى أسعار الصرف ينشأ عنها فروق مؤقتة و يترتب عليها االعتراف بالتزام أو أصل )األجنبية

 راجع(و الخسائر إدراج مثل هذه الضريبة المؤجلة فى األرباحو يتم ") ٢٤"وفقاً للفقرة ( ضريبى مؤجل 

  )."٥٨"الفقرة 

  

له بتحديد  يسمح وعادة ال يكون فى وضع الشركة  تلك يسيطر علىأنالمستثمر فى شركة شقيقة يستطيع  ال- ٤٢

 فى المستقبل أرباح الشركة الشقيقة عدم توزيعب هناك إتفاق يقضى  فإذا لم يكن ولذلك،توزيع أرباحهاسياسة 

 الخاضعة  الفروق المؤقتةعن ناشئال بااللتزام الضريبى المؤجل االعترافالمستثمر يكون على المنظور، 

 غير قادر على  المستثمرفى بعض الحاالت، قد يكون و.ستثمار فى الشركة الشقيقةاالب للضريبة المتعلقة

أن ستطيع ي ه االستثمار فى الشركة الشقيقة، ولكنة تم استرداد تكلفإذا تدفع أنالتى يمكن تحديد قيمة الضريبة 

  . أدنىاًمبلغ معين يمثل حدعن  تزيد أو سوف تساوى أنها يحدد

  .على أساس هذا المبلغااللتزام الضريبى المؤجل فى مثل هذه الحاالت  يتم قياس 
  

د وتحد األرباح عادة عملية توزيعالمشروع المشترك أصحاب الحصص فى  بين  االتفاقات أو تنظم الترتيبات- ٤٣

            . منهم  محددة أغلبية أوكل الشركاء  فقةموا تتطلب المتعلقة بتوزيع األرباحالقرارات ما إذا كانت 

توزيع  يتم  من المنتظر أنتوزيع األرباح بحيث ال يكون على التحكم فى اً قادرصاحب الحصة عندما يكون و

  . الضريبى المؤجلمبااللتزانه ال يعترف  فى المستقبل المنظور، فإأرباح
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 الفروق المؤقتة القابلة للخصم الناشئة من االستثمارات فى  الضريبى المؤجل لكلباألصل تعترف المنشأة- ٤٤

 الذى المدى إلىالمشروعات المشتركة   حصص الملكية فىالشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة و

  :المرجح فيهيكون من 

  . فى المستقبل المنظور) تصبح مقبولة ضريبياً كخصوماتىأ( تعكس  الفروق المؤقتة سوف أن) أ(

  . عندما تعكس الفروق المؤقتةمتاحاً مستقبالً لمقابلةالربح الضريبى سوف يكون أن ) ب ( و

  

ة المرتبطباألصل الضريبى المؤجل للفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم  يتم االعتراف ما إذا كان رلتقري - ٤٥

 من لمشروعات المشتركةا الحصص فى االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة وب

  ."٢٩" الفقرة فى الواردة ات اإلرشادتعتمد المنشأة على عدمه

  

  القياس
 إلى ها والفترات السابقة بالقيمة المتوقع سداد الجارية للفترةالجارية الضريبية )األصول (االلتزاماتتقاس قيم - ٤٦

 فى تاريخ السارية) ين الضرائبقوانو( الضرائب أسعار، باستخدام اإلدارة الضريبية) استردادها من(

  .الميزانية

فى  أن تكون مطبقةالمتوقع  الضرائب أسعار باستخدام الضريبية المؤجلة توااللتزاما األصوليتم قياس - ٤٧

 الضرائب أسعار باسترشاداًسدد خاللها الضرائب بالزيادة ت أو يتحقق خاللها الوفر الضريبىالتى الفترة 

  .ى سبيلها ألن تصدرت حتى تاريخ إعداد الميزانية أو فدرالتى ص) وقوانين الضرائب(

  

وقوانين  (الضرائب أسعارباستخدام والمؤجلة  الجارية  وااللتزامات الضريبيةاألصول قياسعادة يتم - ٤٨

   .إصدارها فعالًالتى تم ) الضرائب

  

  .ملغاة- ٤٩

  

  ملغاة- ٥٠

  

يتوقع أن تحدث مستقبالً  الضريبية التى اآلثارلة  االلتزامات الضريبية المؤج األصول و قياسعمليةتعكس -٥١
 ألصولها الدفترية أو سداد القيمة بطريقة استرداد فى تاريخ الميزانية المنشأةعلى أساس توقعات 

  .والتزاماتها
  

  .ملغاة- ٥٢

  

   لألصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة حساب القيمة الحاليةال يتم -٥٣
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لتوقيت جدولة زمنية  يعتمد عليهابصورة  لألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة الية تحديد القيمة الحيتطلب- ٥٤

ة أو معقدة بصورة الجدولة غير عمليمثل هذه  الحاالت تكون نه فى معظموحيث إ ، كل فرق مؤقتتسوية

   .المؤجلة لألصول وااللتزامات الضريبية حساب القيمة الحالية يتمنه من غير المناسب أن ولذلك فإ. كبيرة

  

حتى إذا كانت هذه القيمة الدفترية .  االلتزامأو لألصل الدفترية القيمة إلىالمؤقتة بالرجوع الفروق تتحدد - ٥٥

 معيار المحاسبة راجع (العاملينمزايا  مقابل لتزامات اال فى حالة محسوبة على أساس القيمة الحالية ، كما 

  . ))٣٨(المصرى رقم 

  

 لألصل الدفترية  القيمة و يتم تخفيض ، ميزانية كل الضريبى فى تاريخلألصل الدفتريةالقيمة يجب مراجعة - ٥٦

 األصل  باستيعابالضريبى المستقبلى  الربح أن يسمح صبح من غير المحتمليعندما الضريبى المؤجل 

  . أو جزء منهالضريبى المؤجل

ربح  عندما يصبح من المرجح أن يتحققو يلغى هذا التخفيض ليعود األصل الضريبى المؤجل لقيمته السابقة 

  .ضريبى كاف لمقابلة األصل الضريبى المؤجل 

  

  االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة
بها بنفس الطريقة التى تتم  الحدث أو للعمليةالضريبة الجارية والمؤجلة  المتعلقة ب اآلثارالمحاسبة عنتتم - ٥٧

  . هذا المبدأتتناولالتى   )"ب٦٨" إلى "٥٨"  منالفقراتاجع ر(. المحاسبة عن تلك العملية أو ذلك الحدث 

  

  قائمة الدخل
 فيما  ،و تدرج فى ربح أو خسارة الفترة كمصروف أو كإيراد المؤجلة و بالضريبةلضريبة الجارية يعترف با- ٥٨

  : منالضريبةعدا الحاالت التى تنشأ فيها 

 راجع ( مباشرة حقوق الملكيةضمن  - ترة مختلفة ف فى فى نفس الفترة أو-  يعترف بهعملية أو حدث )أ(

  )."٦٥" إلى "٦١"من الفقرات 

  )."٦٨ إلى "٦٦"  من الفقراتراجع( تجميع األعمال ) ب( أو 

  

 الربح المحاسبى  ضمن المصروفأو اإليراد يدرج الضريبية المؤجلة عندما واألصولمعظم االلتزامات تنشأ - ٥٩

فى مثل هذه الحاالت . فى فترة مختلفة) الخسارة الضريبية(ح الضريبى الربحساب  يدخل فى بينمافى فترة 

  :من أمثلة ذلك ما يلى . الضريبة المؤجلة فى قائمة الدخلب يعترف

 طبقاً استحقاق زمنى أساس ضمن الربح المحاسبى على  االستثماراتلتوزيعات من ايتم إدراج ) أ(

على ) الضريبية  الخسارة (الربح الضريبى ج فى تدرقد  بينما )١١( المصرى رقم لمعيار المحاسبة

  . مختلفأساس 

 و يجرى ،) ٢٣( رقم المصرىتكلفة األصول غير الملموسة طبقاً لمعيار المحاسبة تتم رسملة  )ب(

   . عند إنفاقهاميالً على قائمة الدخل فى حين قد تخصم لألغراض الضريبيةاستهالكها تح
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مقدار  حدوث تغيير فى على الرغم من عدم ول وااللتزامات الضريبية المؤجلة  لألصالدفتريةالقيمة د تتغير ق- ٦٠

  :على سبيل المثال من هذا يحدث  يمكن أنو، المتعلقة بهاالفروق المؤقتة

  . الضرائب أو قوانين الضرائبأسعر التغير فى ) أ(

  .صل الضريبى المؤجل األ لقيمةةاستيعاب األرباح الضريبية المستقبليإمكانية مدى  إعادة تقييم )ب(

  . األصلةالسترداد قيم التغير فى األسلوب المتوقع )ج(

 إلى حقوق ما لم تكن مرتبطة ببنود سبق تحميلها أو إضافتها الضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل بيعترف و   

  )."٦٣" الفقرة راجع(. الملكية

  

   المحملة مباشرة على حقوق الملكيةأوالبنود المضافة 
ببنود  كانت تتعلق إذا حقوق الملكية إلىمباشرة  تضاف أوالضرائب الجارية والضرائب المؤجلة تحمل - ٦١

  . مباشرة على حقوق الملكية-  فترة مختلفة فىأو فى نفس الفترة  -  حملتأو أضيفت

  

 .ة حقوق الملكيعلى مباشرة بأن تضاف أو تحمل تسمح لبنود محددة أو المصريةمعايير المحاسبة تتطلب  - ٦٢

  :ما يلى هذه البنود أمثلة ومن 

 معيار المحاسبة المصرى رقم راجع (تقييمها إعادة عن الناشئة لألصول الثابتة  الدفتريةالتغير فى القيمة  ) أ(

)١٠( (.  

 عن الناتجة ) ضمن حقوق الملكية( لالحتياطيات و األرباح المرحلة لرصيد االفتتاحى فى االتسويات  )ب(

بة ـ معيار المحاسراجع (األخطاء تصويب أو رجعى بأثرت المحاسبية المطبقة  فى السياساتغيير

  .))٥( رقم المصرى

 معيار المحاسبة اجعر (بالخارج) الفروع( للعملياتفروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية  )ج(

  .) )١٣(رقم مصرى ال

  )."٢٣" فقرة راجع (إلحدى األدوات المالية المركبةلكية  حقوق المبشق األولى االعتراف القيم الناشئة من )د(

  

 المرتبطة كل من الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلة تحديد قيمة  االستثنائيةقد يصعب فى بعض الحاالت - ٦٣

  :على سبيل المثال عندماهذه الحالة قد توجد و.  المحملة على حقوق الملكيةأوبالبنود المضافة 

  .ملغاة  ) أ(

 التزام ضريبى مؤجل أو أصل المؤثرة فى األخرى الضريبية األحكام أوغير فى سعر الضريبة التيكون  ) ب(

 . حقوق الملكيةإلى سابقاً هتإضاف أوببند تم تحميله ) كلياً أو جزئياً(مرتبط 

 الضريبى المؤجل االعتراف بأصل ضريبى مؤجل أو أنه يجب تخفيضه و يكون األصل  المنشأةتقرر )ج(

  . حقوق الملكيةإلى إضافته أوببند سبق تحميله )  جزء منهأو كله (متعلقاً

 حقوق على حملت أو أضيفت الضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة ببنود  تحددفى مثل هذه الحاالت

  أخرى طريقة أية  باتباعأو  للمنشأةلضرائب الجارية والمؤجلة  مقبول لتوزيع نسبى  على أساسالملكية 

  . فى مثل هذه الظروفللتوزيع مناسبة أكثرتكون 
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 المنشأة كان يجب علىما إذا  "  و إهالكاتهااألصول الثابتة) " ١٠( رقم المصرىمعيار المحاسبة ال يحدد  - ٦٤

بقيمة تعادل   المرحلةاألرباح و  االحتياطياتإلىتقييم األصول  إعادةفائض  من اًجزء أن تحول كل عام

 قامت المنشأة بإجراءفإذا  ،على أساس التكلفة اإلهالك أو يم إعادة التقييمق قيمة اإلهالك على أساسالفرق بين 

و بالمثل يطبق نفس  ،بعد تجنيب الضريبة المؤجلةتكون صافية يجب أن القيمة المحولة مثل هذا التحويل فإن 

  . المفهوم إذا أجريت تحويالت عند التصرف فى أحد بنود األصول الثابتة 

  

  التقييم المحاسبىبإعادة التقييم هذه متعلقة إعادةو تكون ضريبية ال ألغراضل األصل تقييم إعادة عندما يتم - ٦٥

 إعادة التقييم المحاسبى  من  الضريبية لكلاآلثارإن ف  ، فترة مستقبليةل أو سابقة فترةلهذا األصل فى 

الفترات التى حدثت حقوق الملكية فى على  تضاف أو تحمل  لألصل يجب أن الضريبىألساسفى اوالتسوية 

فى فترة سابقة أو  تقييم محاسبى بإعادة الضريبية غير مرتبطة لألغراض التقييم إعادة كانت  أما إذا ،فيها

  .فى قائمة الدخلالضريبية  اآلثاريعترف بفمستقبلية ، فترة 

  

  األعمالن تجميع عالضريبة المؤجلة الناتجة 
طبقاً لمعيار و ،األعمال تجميع عند  الفروق المؤقتة تنشأ ،قد " ج٢٦" و"١٩" كما هو موضح بالفقرتين- ٦٦

 المدى إلى( الضريبية المؤجلة األصولب تعترف المنشأة، " األعمالتجميع " ) ٢٩( المصرى رقم المحاسبة

 والتزامات كأصول االلتزامات الضريبية المؤجلة أو) "٢٤"فى الفقرة الموضحة االعتراف بمعايير الذى يفى 

  .االستحواذاريخ محددة فى ت

فى الزيادة فى حصة المستحوذ  أو المؤجلة تؤثر فى الشهرة الضريبية وااللتزامات األصولهذه فإن وبالتبعية 

 للفقرة طبقاً مع مراعاة أنه. واذ ستح االلتزامات المحددة عن تكلفة االفى القيمة العادلة لصافى األصول و

األولى بالشهرة إذا كان  االعتراف عنريبية المؤجلة الناشئة  بااللتزامات الضال تعترف المنشأة  ، "أ١٥"

  .التشريع الضريبى ال يعترف أصالً بإهالك الشهرة أو تخفيض قيمتها

  

الضريبى المؤجل غير  األصل يسترد المستحوذ أنه من المحتمل أن  عتبري قد األعمالكنتيجة لتجميع - ٦٧

الضريبية  الخسائر استخدام على اً قادرقد يصبح المستحوذال  على سبيل المث،المعترف به قبل تجميع األعمال

فى مثل هذه الحاالت، يعترف . للمنشأة المستحوذ عليها الربح الضريبى المستقبلى خصماً من المرحلة

يأخذ المستحوذ هذا  ولذلك ال .األعمال تجميع يحمله على تكلفةولكن ال باألصل الضريبى المؤجل المستحوذ 

 ألصول القيمة العادلة  صافى فىهتالزيادة فى حص أوالشهرة قيمة  عند تحديد ى فى الحسباناألصل الضريب

   .االستحواذ تكلفة  المستحوذ عليها عن المنشأةوالتزامات 
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عندما ال تتحقق شروط االعتراف باألصل الضريبى المؤجل المترتب على الخسائر الضريبية المرحلة أو - ٦٨

مؤقتة عند تجميع األعمال طبقاً لألسس الموضحة فى معيار المحاسبة المصرى رقم غير ذلك من الفروق ال

و لكن تتحقق تلك الشروط فى تاريخ الحق ، يعترف عندئذ المستحوذ باألصل الضريبى المؤجل كإيراد ) ٢٩(

  : و باإلضافة إلى ما تقدم يجرى المستحوذ ما يلى ،بقائمة الدخل 

هرة إلى القيمة التى كان يمكن االعتراف بها لو أن االعتراف باألصل  القيمة الدفترية للشيخفض) أ(

  .الضريبى المؤجل كان قد تم فى تاريخ االستحواذ 

  .يحمل مقدار التخفيض فى قيمة الشهرة كمصروف على قائمة الدخل)  ب(    و 

لزيادة فى حصة  أن يترتب على هذا اإلجراء تعلية أو إضافة على ا من األحوالولكن ال يجب بأى حال  

المستحوذ فى صافى القيمة العادلة لألصول و االلتزامات المستحوذ عليها عن تكلفة االستحواذ أو إنشاء زيادة 

  .جديدة من هذا النوع لم تكن موجودة عند االستحواذ 

  

  :مثال

 الضريبة فى سعر وكان. ٣٠٠قدرها ة قابلة للخصم ي ضريباً كان لديها فروق لهااستحوذت منشأة على منشأة تابعة

عند تحديد الشهرة قائم بذاته  كأصل ٩٠  البالغاألصل الضريبى المؤجلو لم يعترف ب%. ٣٠ االستحواذتاريخ 

 أن الربح الضريبى قدرت المنشأة االستحواذ تاريخ  بعد عامين من،٥٠٠بمبلغ الناتجة من هذا االستحواذ 

  .ؤقتة القابلة للخصم الفروق المالستيعاب كل ياً يكون كافسوفالمستقبلى 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

. يثبت كإيراد بنفس القيمةالدخل وفى قائمة %) ٣٠ x ٣٠٠ (٩٠  البالغ باألصل الضريبى المؤجلالمنشأةتعترف 

 .بلغ كمصروف فى قائمة الدخلو تعترف بهذا الم ٩٠ الشهرة بمبلغ بتخفيض المنشأة تقوم  نفس الوقت  فىو

 تتمثل فى القيمة التى كان يمكن االعتراف بها لو كان قد تم االعتراف ٤١٠ تكلفة الشهرة إلى تنخفضوبالتبعية 

   .  فى تاريخ االستحواذ٩٠باألصل الضريبى المؤجل كأصل قائم بذاته بمبلغ 

 x ٣٠٠ (١٢٠ قدره  بأصل ضريبى مؤجلنشأةتعترف الم% ٤٠إلى بعد تاريخ االستحواذ سعر الضريبة إذا زاد ف

بعد تم تخفيض سعر الضريبة  إذا  و،١٢٠المؤجلة كإيراد بمبلغ  ضريبة الدخل  تثبتوبقائمة الدخل%) ٤٠

 كإيراد من و%) ٢٠ x ٣٠٠ (٦٠قدره مؤجـل  أصـل ضريبىب تعترف المنشأة % ٢٠ إلـى االستحواذ

على أساس سعر  ٩٠ تكلفة الشهرة بـ التين فإن المنشأة تخفضكلتا الح فى ،٦٠ ة بمبلغ ضريبة الدخل المؤجل

  .قائمة الدخلعلى و تعترف بهذا المبلغ كمصروف يحمل  الضريبة الذى كان سارياً عند االستحواذ

  

   فى القوائم الماليةالعرض

  األصول الضريبية وااللتزامات الضريبية
  .  ملغاة- ٦٩

  

  .ملغاة- ٧٠
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  المقاصة

   :إذافقط ،  وااللتزامات الضريبية الجارية األصول  المقاصة بينتجرى المنشأة  - ٧١

  . المبالغ المعترف بها بينمقاصةفى إجراء   حق قانونىا كان لديه)أ(

تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصة أو أن تحصل األصل الضريبى لتسدد  أننوى ت  كانت)ب(و 

  .االلتزام الضريبى فى نفس الوقت
  

أنه يتم االعتراف باألصول الضريبية الجارية و االلتزامات الضريبية الجارية كل على حدة ن معلى الرغم - ٧٢

كما وردت  المالية لألدوات ألسس تماثل األسس المتبعة بالنسبة بالميزانية طبقاً فإنه تجرى المقاصة بينها 

الحق  ادة ما يكون للمنشأةفع ."  والعرضاإلفصاح:  المالية األدوات ")٢٥( رقم  المصرىبمعيار المحاسبة

األمر  يتعلق عندما الجارىااللتزام الضريبى و  الجارى الضريبى األصل  بينمقاصةإجراء فى قانوناً 

  فرق تدفعأون تحصل  بأللمنشأةسمح وي  لدى نفس اإلدارة الضريبيةالتى يتم التحاسب عنهادخل البضرائب 

  . على أساس المقاصةالضرائب

  

 وبين  منشأة الضريبى الجارى لدى  لاألصيسمح بإجراء المقاصة بين ائم المالية المجمعة، القوعند إعداد - ٧٣

 أوسداد يحق لتلك المنشآت قانوناً  كان إذا فى نفس المجموعة ىأخر منشأة الجارى لدىااللتزام الضريبى 

قيمة المقاصة صافى  تحصيل أو سداد المذكورةو تنوى المنشآت  تلك الضرائب على أساس الصافى تحصيل

  . فى نفس الوقت الضريبىأو تحصيل األصل الضريبى لتسدد به االلتزام

  

   :إذافقط ،  الضريبى المؤجل موااللتزا الضريبى المؤجل األصل تجرى المنشأة مقاصة بين  -٧٤

  ، الضريبى المتداول مع االلتزام الضريبى المتداول األصل حق قانونى لمقاصة  للمنشأةكان ) أ(

 الضريبية المؤجلة المتصلة بضرائب الدخل المفروضة تاألصول الضريبية المؤجلة وااللتزاماكانت ) ب(و

  : على اإلدارة الضريبيةبواسطة نفس 

  .المنشأة الخاضعة للضريبة نفس -

 أساس الضريبية الجارية على واألصول االلتزامات تسوية الوحدات الضريبية المختلفة والتى تنوى -    أو 

واحد فى كل فترة مستقبلية لكل القيم فى وقت  وتسوية االلتزامات األصول لتحصيل أو صافىال

  . استردادهاأو الضريبية المؤجلة المتوقع سدادها واألصولالهامة لاللتزامات 

  

أى عندما يصبح الفرق مسموحاً بخصمه  ( كل فرق مؤقت، عكس جدولة تفصيلية لتوقيت إلىلتحاشى الحاجة - ٧٥

مقاصة بين إجراء قوم بت أن يتطلب هذا المعيار من المنشأة ) لضريبى أو يجب إضافته لهذا الربحمن الربح ا

طالما كان كل من األصل و االلتزام الضريبى المؤجل  الضريبى المؤجل وااللتزام الضريبى المؤجل األصل

 لمبدأ إجراء المقاصة بين نه يحق للمنشأة من حيث ا، و أخاضعاً بنفس المنشأة تجاه نفس المصلحة الضريبية 

   . الجارية  وااللتزامات الضريبيةاألصول
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  .ملغاة- ٧٦

  

  

  عبء الضريبة
  و الخسارة من النشاط العادى بالربح أالضريبة المرتبط) دخل (عبء

 قائمة منفرداً فى يتم عرضه أنيجب  العادية األنشطة الخسارة من أو المرتبط بالربح الضريبة) دخل(عبء - ٧٧

  .الدخل

  

  األجنبية الضريبية المؤجلة بالعملة أو االلتزامات األصولفروق العملة من 

االعتراف  "األجنبية صرف العمالت أسعارفى تغيرات ال ثارآ ")١٣( رقم المصرىمعيار المحاسبة يتطلب - ٧٨

. ل مثل هذه الفروق فى قائمة الدخيتم عرض أين يحدد مصروف ولكن ال أوعملة كدخل ال فروق تقييم ببعض

و يجب االعتراف بها فى  وااللتزامات الضريبية المؤجلة األصولب متعلقةوبالتالى عندما توجد فروق عملة 

 لمستخدمى هو األكثر فائدة العرض  هذا كانإذاضريبى مؤجل ) دخل (قائمة الدخل فيمكن أن تبوب كعبء

  .القوائم المالية

  

  اإلفصاح
  .بصورة منفصلةالضريبى ) الدخل (ءللعبالمكونات الرئيسية يجب االفصاح عن - ٧٩

  

  :ما يلى مالضريبة ) دخل( عبءمكونات تتضمن - ٨٠

  . الجارىالضريبة) دخل( عبء    )أ(

  .خاصة بضرائب جارية لفترات سابقة الفترة خالل تسويات يعترف بها أية   )ب(و 

  .ة الفروق المؤقتو عكس الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة ) دخل (عبء قيمة   )ج(و 

  .جديدة ضرائب فرض أو الضريبة أسعار بالتغير فى ؤجلة المرتبط الضرائب الم)دخل(عبء  قيمة    )د(و 

االعتراف حالياً بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق فى الخصم الضريبى  الناشئة عن الميزةقيمة  )هـ(و 

أو به فى حينه و يستخدم فى  بها اًغير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترف

  .الجارى الضريبة عبءالفترة الجارية لتخفيض 

الناشئة عن االعتراف بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق فى الخصم الضريبى غير قيمة الميزة    )و(و 

 بها أو به فى حينه و يستخدم فى الفترة اًالمستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترف

  .لجارية لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل ا

 ضريبى مؤجل طبقاً ألصل سابقالذى ينشأ من تخفيض أو إلغاء تخفيض  الضريبى المؤجل العبء   )ز(و 

  "٥٦"للفقرة 
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التى تدخل فى  واألخطاءيرات فى السياسات المحاسبية ي المتعلق بالتغالضريبة) دخل( عبءقيمة   )ح(و 

، ألنه  ) ٥( المصرى رقم معيار المحاسبةلطبقاً الجارية ارة للفترة  الخسأوتحديد صافى الربح 

  .ثارها المحاسبية بأثر رجعى يتعذر تحديد آ

  

  : بصورة منفصلةعما يلى أيضاً اإلفصاحيجب - ٨١

  . حقوق الملكيةإلى تضاف أو المتعلقة بالبنود التى تحمل  الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلةمجموع )أ( 

  .اةملغ )ب(  

  : كال الشكلين التاليينأو حدفى أ والربح المحاسبى ةالضريب) دخل (عبء العالقة بين إيضاح )ج(و 

 حاصل ضرب الربح المحاسبى فى سعر  وةالضريب) دخل(عبء بين  بط ترتسوية رقمية) ١(

) أسعار (مع إيضاح األساس أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر الضريبة المطبق، ) أسعار(

  .المطبقالضريبة 

 األساس إيضاحمع  وسعر الضريبة المطبق الفعلىبين متوسط سعر الضريبة بط ترتسوية رقمية ) ٢(أو 

  .ب عليه سعر الضريبة المطبقسأو الوعاء الذى يح

  . المطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقةالضريبة) أسعار( التغيرات فى سعر إيضاح ) د(و 

 غير المرحلة و الحق فى الخصم الضريبىالخسائر الضريبية و ابلة للخصم، لفروق المؤقتة القاقيم )هـ(و 

، مع إيضاح مدة سريان كل منها  الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فى الميزانيةلألصولالمستخدم 

  .قبل أن تتقادم إذا وجدت

         والفروع والشركات الشقيقةاالستثمارات فى الشركات التابعةالمتعلقة ب القيمة الكلية للفروق المؤقتة )و(و 

و حصص الملكية فى المشروعات المشتركة التى لم يعترف بااللتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة 

  )."٣٩" فقرة راجع (عليها

و الحق فى  المرحلة نوع من الخسائر الضريبية وكل المؤقتة فروقال من يوضح بالنسبة لكل نوع )ز(و 

  : ما يلى مستخدم الضريبي غير الالخصم

  .المعترف بها فى الميزانية وااللتزامات الضريبية األصول قيمة ) ١(

 من واضحغير ذلك   كانإذا فى قائمة الدخل، دخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف به قيمة )٢(

  .لقيم المعترف بها فى الميزانيةالتغيرات فى ا

  : الضريبى المرتبط بـ العبءيوضح غير المستمرة العمليات بفيما يتعلق  ) ح(و 

  .المترتبة على عدم إستمرار العمليةالربح أو الخسارة   )١(

 مع األرقام المقارنة لكل  خالل الفترةغير المستمرة للعمليةالربح أو الخسارة من األنشطة العادية ) ٢(و 

  . معروضة بالقوائم المالية فترة سابقة

  .ملغاة )ط(
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 أى أصل ضريبى مؤجل و ما استند إليه من أدله لالعتراف به عندما يتوافر الشرطان ة عن قيمتفصح المنشأة - ٨٢

  :ن معاً الياالت

 الناشئة األرباح ضريبية مستقبلية تزيد عن أرباحتحقق  الضريبى المؤجل يعتمد على األصل استخدام )أ(

  .ضريبى المؤجلالخاضعة للضريبة الناتجة عند االعتراف باألصل ال الفروق الضريبية عكسمن 

تعرض المنشأة لخسارة فى الفترة الجارية أو الفترة السابقة فى الدولة التى يرتبط بها األصل الضريبى  )ب(و 

  .المؤجل

  
  .ملغاة- ٨٣

  

) اإليراد(فهم العالقة بين المصروف ى القوائم المالية من  مستخدم"ج٨١"االفصاحات المطلوبة بالفقرة تمكن - ٨٤

خاصة عندما تكون تلك العالقة غير عادية أو غير مباشرة ، كما تمكنهم من اسبى الضريبى والربح المح

 الضريبى) يراداإل(مصروف الالعالقة بين ف.  العوامل الرئيسية التى قد تؤثر فى هذه العالقة مستقبالًإدراك

ر قابلة مصروفات غي وأمعفى من الضريبة وجود إيراد  مثل بعوامل متعددةوالربح المحاسبى قد تتأثر 

أسعار ب كما قد تتأثر، مرحلة  خسارة ضريبية  الضريبى أو بوجود )الخسارة(للخصم عند تحديد صافى الربح 

  .الضريبة األجنبية 

  

الذى سعر الضريبة المنشأة ستخدم تالضريبة والربح المحاسبى، ) إيراد( العالقة بين مصروف فى إيضاح- ٨٥

  .ئم المالية بأفضل صورة ممكنةيمكن أن يوضح المعلومات لمستخدمى القوا

و غالباً ما يكون هذا السعر هو سعر الضريبة المحلى فى الدولة المقيمة بها المنشأة ، إال انه فى حالة ما إذا 

  .كانت المنشأة تباشر نشاطها فى عدة دول يكون من األفضل إعداد تسوية منفصلة لكل دولة على حدة

  :ؤثر اختيار سعر الضريبة فى عرض التسوية الرقمية المشار إليها و المثال التالى يوضح كيف يمكن أن ي

  "٨٥"مثال يوضح الفقرة 
  

وفى ) ٢٠٠٠: ٢٠٠١ (١٥٠٠قدره ) دولة أ (فى الدولة المقيمة بها اً محاسبياً ربححققت منشأة ٢٠٠٢فى عام 

 ) أ(فى الدولة . %٢٠ )ب(و فى الدولة % ٣٠ )أ(سعر الضريبة فى الدولة . ) ٥٠٠ : ٢٠٠١ (١٥٠٠) ب(الدولة 

  .)٢٠٠ : ٢٠٠١ (١٠٠ قدرها مصروفات غير قابلة للخصم الضريبىتوجد 

----- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - -------- - --------  

  : المحلىالضريبة معدل التسوية للوصول إلىوفيما يلى مثال على 
  

    عام    عام  

  ٢٠٠١    ٢٠٠٢    

    ٢٥٠٠    ٣٠٠٠  الربح المحاسبى

سعر الضريبة الضريبة على أساس 

    ٧٥٠    ٩٠٠  %٣٠ المحلى
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           الضريبى للمصروفات غيراألثر

  %)٣٠×٢٠٠(،  %)٣٠ × ١٠٠(  ٦٠    ٣٠  القابلة للخصم

          ثر سعر الضريبة المنخفضأ

  %)١٠×٥٠٠(،%) ١٠×١٥٠٠(  )٥٠(    )١٥٠(  %)٢٠- %٣٠ ()ب(الدولةفى 

           

    ٧٦٠    ٧٨٠   الضريبةعبء 

  

ال فى ظل هذه الطريقة . دولة على حدة تجميع التسويات المنفصلة لكل أساسمثال للتسوية المعدة على  وفيما يلى

ن ييتب). ب(عن سعرها فى الدولة ) أ(أثر للفرق المترتب على اختالف سعر الضريبة فى الدولة  يظهر فى التسوية

لها و توضح األثر المترتب على سعر الضريبة اآلخر ، ما إن تختار المنشأة سعر الضريبة األنسب إمن ذلك أنه 

  . وجود أرباح فى أكثر من دولة علىما أن توضح األثر الضريبى المترتب إو

    عام    عام  

  ٢٠٠١    ٢٠٠٢    

    ٢٥٠٠    ٣٠٠٠  الربح المحاسبى

  %)٢٠ x ١٥٠٠%) + (٣٠ x ١٥٠٠(        الضريبة على أساس 

  %)٢٠ x ٥٠٠%) + (٣٠ x ٢٠٠٠(  ٧٠٠    ٧٥٠  سعر الضريبة المطبق فى كل دولة

          

          األثر الضريبى للمصروف

    ٦٠    ٣٠  غير القابل للخصم

      ٧٦٠    ٧٨٠  عبء الضريبة
  

  . على صافى الربح المحاسبىاًالضريبة مقسوم) إيراد (هو عبء الفعلىمتوسط سعر الضريبة - ٨٦

  

عن  الناشئة غير المعترف بهابية المؤجلة اللتزامات الضري اقيمة تحسب أنقد يكون من غير العملى - ٨٧

 راجع(المشروعات المشتركة حصص الملكية فى  وشركات شقيقة وو فروعاالستثمارات فى شركات تابعة، 

 عن القيمة اإلجمالية للفروق المؤقتة  يفصح  فى مثل هذه الحاالت يتطلب هذا المعيار أن)."٣٩"فقرة ال

ة على تلك اإلفصاح عن االلتزامات الضريبية المؤجلة المترتبرة  دون ضرواالستثمارات بتلكالمتعلقة 

 من ذلك إذا كان من العملى تحديد قيم االلتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فإن استثناءو . الفروق

 اإلفصاح عن قيم تلك االلتزامات خاصة إذا كان ذلك يعود بالفائدة على هذا المعيار يشجع فى هذه الحالة 

  .على مستخدمى القوائم المالية 
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يجب على المنشأة االفصاح عن أى التزامات أو أصول محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب وذلك طبقاً لمعيار - ٨٨

 مثل هذه نشأتوقد " . المخصصات و األصول و االلتزامات المحتملة) "٢٨(المحاسبة المصرى رقم 

جال الضرائب عن نزاعات مع اإلدارة الضريبية لم تحل حتى االلتزامات أو األصول محتملة الحدوث فى م

  .تاريخ إعداد القوائم المالية 

 تعديالت فى أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب تكون قد صدرت أو أىلمنشأة عن اكذلك يجب أن تفصح   

    ريبة الجارية أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية وما قد يترتب عليها من آثار ضريبية هامة على كل من الض

األحداث  ب "الخاص) ٧( معيار المحاسبة المصرى رقم راجع( و األصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة 

  .)"التالية لتاريخ الميزانية 


