










  . هذا المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخليطبق -١

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

  . الضرائبعبء خسارة الفترة قبل خصم أوهو ربح : أو الخسارة المحاسبيةالربح 

للتشريع  طبقاً   المحددترةالف) خسارة(هو ربح ): الخسارة الضريبية(الربح الضريبى 
على أساسه ) تسترد (تسددالتى تضعها اإلدارة الضريبية و الذى   و القواعدالضريبى

  . ضرائب الدخل

 التى تدخل فى تحديد صافى ربح اإلجماليةهو القيمة :)الضرائب المستردة( الضريبى العبء
  .والضريبة المؤجلةالجارية المتعلقة بالضريبة و خسارة الفترة أو

  المرتبطة بصافى الربح)االسترداد(المستحقة السداد هى قيمة الضرائب : الضريبة الجارية
  . للفترة) الضريبيةالخسارة (الضريبى 

 فى الفترات التى يستحق سدادهاهى قيمة ضرائب الدخل :االلتزامات الضريبية المؤجلة
  .المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة



 فى الفترات التى يستحق استردادها هى قيمة الضرائب : مؤجلة الضريبية الاألصول
أى القابلة للخصم من الربح  (الفروق المؤقتة المخصومة) ا (:المستقبلية فيما يتعلق بـ

  ).الضريبى فى الفترات المستقبلية
  . للفترات التالية المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة) ب(و 
  . للفترات التالية المرحل و غير المستخدم )(الخصم الضريبى )ج(و 

قائمة المركز االلتزامات فى  وأ لألصول الدفترية القيمة بينهى الفروق :المؤقتةالفروق 
   : و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى ، لهذه األصول أو االلتزامات  الضريبىواألساس المالى
يترتب عليها  سوف هى الفروق المؤقتة التى  و: خاضعة للضريبةفروق مؤقتة) أ(

  )الخسارة الضريبية ( الضريبى  تحديد الربحعند أرباح خاضعة للضريبة
عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل   وذلكفى الفترات المستقبلية

   .أو االلتزام 
وهى الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها  : فروق مؤقتة قابلة للخصم) ب(أو 

فى الفترات ) الخسارة الضريبية(مقدار الربح الضريبى خصومات تخفض 
  .عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام وذلك المستقبلية 

 األصل أو االلتزام لألغراض المتعلقة بهذاهو القيمة  : األساس الضريبى لألصل أو االلتزام
  .الضريبية 







لم يتم  السابقة والتىوالفترات  الحاليةللفترة  الجارية الضرائب  يتم االعتراف ب-١٢
 الحالية التى تم سدادها بالفعل فى الفترة الضرائب أما إذا كانت ، كالتزامسدادها بعد

بهذه  يتم االعترافف  هذه الفتراتنوالفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة ع
  .كأصلالزيادة 

  للخلفالرجوع بها التى يمكن المتعلقة بالخسارة الضريبية الميزة يتم االعتراف ب-١٣
  .كأصلفترات سابقة  فترة أو عنالسترداد ضرائب جارية 

 التى ينتظر خضوعها االلتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةيتم االعتراف ب -١٥
  :فيما عدا ما يلى  للضريبة

  . بالشهرة األولىاالعتراف  )أ(
  : التىللعملية االلتزام أو ألصل بااألولىاالعتراف  ) ب(  أو

  .األعمال لتجميع ليست)١(
 الضريبى  الربح  علىو الال تؤثر على صافى الربح المحاسبى  ) ٢(و

  .)الخسارة الضريبية(
فروع وشركات و استثمارات فى شركات تابعة ب المرتبطة الفروق المؤقتة نإف و مع ذلك

 طبقاً  بها كالتزام ضريبى مؤجليتم االعترافات مشتركة شقيقة و حصص فى مشروع
  .""٣٩"لفقرة ل













الضريبية المؤقتة القابلة للخصم  الضريبى المؤجل لكل الفروق األصليتم االعتراف ب-٢٤
 الفرق المؤقت القابلالربح الضريبى كاف لمقابلة  يكون فيه أن المدى الذى يتوقع إلى

  : االعتراف األولى بأصل أو التزامنع اً ناشئالمؤجل  الضريبىاألصل كنما لم يللخصم 
  . أعمال تجميع تمثل ال فى عملية) أ(
بح المحاسبى و الربح ر لم يكن لها تأثير فى كل من الفى تاريخ نشأة العملية) ب(     و 

  ).الخسارة الضريبية(الضريبى 
 فى شركات االستثمارلفروق المؤقتة القابلة للخصم الناتجة عن ل فبالنسبةو مع ذلك 

 االعتراف فيتمو حصص فى مشروعات مشتركة أتابعة أو فروع أو شركات شقيقة 
  .""٤٤" طبقاً للفقرة هاباألصل الضريبى المؤجل المترتب علي









خدم يترتب على الخسائر الضريبية المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المست -٣٤
 يتم االعتراف به إلى المدى الذى يكون فيه من المرجح تحقق نشأة أصل ضريبى مؤجل

 فى المستقبل يكون كافياً لمقابلة تلك الخسائر المرحلة و الحق فى الخصم ضريبى ربح
  .الضريبى غير المستخدم 





 الخاضعة  بااللتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةأن تعترف المنشأة على-٣٩
  الشركات الشقيقة االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع وب المرتبطة للضريبة

فر فيها كال الشرطين ا التى يتومشروعات المشتركة فيما عدا الحاالتال الحصص فى و
  :التاليين

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

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



 الضريبى المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة للخصم الناشئة باألصل تعترف المنشأة -٤٤
   حصص الملكيةبعة والفروع والشركات الشقيقة ومن االستثمارات فى الشركات التا

  :المرجح فيه يكون من الذى المدى إلىالمشروعات المشتركة  فى
  ) تصبح مقبولة ضريبياً كخصوماتىأ( تعكس  الفروق المؤقتة سوف أن) أ(

  .فى المستقبل المنظور
  .ه الفروق المؤقتةذ يمكن استخدامه لهمستقبالً  ضريبى ربح وجود ) ب( و 

والفترات السابقة  الحالية  للفترةالجارية الضريبية )األصول (االلتزاماتتقاس قيم -٤٦
 أسعار، باستخدام اإلدارة الضريبية) استردادها من( إلى هابالقيمة المتوقع سداد

  .نهاية الفترة المالية فى تاريخ السارية) قوانين الضرائبو(الضرائب 



 الضريبية اآلثار االلتزامات الضريبية المؤجلة  األصول و قياسعمليةتعكس يجب أن -٥١
نهاية الفترة  فى تاريخ المنشأةيتوقع أن تحدث مستقبالً على أساس توقعات التى 
 ألصولها الدفترية أو سداد القيمة  استرداديتم بها س التى طريقةعن ال المالية

  .والتزاماتها
  .ملغاة -أ٥١
  .ملغاة -ب٥١

  . إلى قيمتها الحالية و االلتزامات الضريبية المؤجلةخصم األصولال يتم -٥٣

و يتم  ، ماليةنهاية كل فترة  الضريبى فى تاريخلألصل الدفتريةالقيمة مراجعة  يتم-٥٦
أن  صبح من غير المحتمليعندما  الضريبى المؤجل لألصل الدفترية  القيمة تخفيض
  . أو جزء منه الضريبى المؤجلاألصل  باستيعابالضريبى المستقبلى  الربح يسمح

و يلغى هذا التخفيض ليعود األصل الضريبى المؤجل لقيمته السابقة عندما يصبح من 
  .يبى كاف لمقابلة األصل الضريبى المؤجل ربح ضر المرجح أن يتحقق



و تدرج فى ربح  كمصروف أو كإيراد المؤجلة و بالضريبةلضريبة الجارية يعترف با-٥٨
  : منالضريبة فيما عدا الحاالت التى تنشأ فيها  ،أو خسارة الفترة

 خارج األرباح – تلفة فترة مخ فى فى نفس الفترة أو-  يعترف بهعملية أو حدث )أ(
  مباشرة حقوق الملكيةضمن  أو األخرىأو الخسائر سواء فى قائمة الدخل الشامل

  )."٦٥" إلى "أ٦١"من  الفقرات راجع(
  )."٦٨ إلى "٦٦"  من الفقراتراجع( تجميع األعمال ) ب( أو 



 كانت إذا  يعترف بالضرائب الجارية والضرائب المؤجلة خارج األرباح أو الخسائر-أ٦١
خارج األرباح أو  –  فترة مختلفة فىأو فى نفس الفترة - تم االعتراف بهاببنود تتعلق 

لمؤجلة والمتعلقة ببنود تم  وبالتالى فإن الضرائب الجارية والضرائب ا.الخسائر
  :االعتراف بها فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة 

.اآلخر فى الدخل الشامل بهايتم األعتراف اآلخر فى الدخل الشامل ) أ(
  .مباشرة فى حقوق الملكية يتم األعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية) ب(









ات الضريبية  وااللتزام الضريبية الجارية األصول لمقاصة بينا بإجراء المنشأة تقوم  -٧١
   :إذافقط الجارية 

  . المبالغ المعترف بها بينمقاصةفى إجراء   حق قانونىا كان لديه)أ(
تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصة أو أن تحصل األصل  أننوى ت  كانت)ب(و 

  .الضريبى لتسدد االلتزام الضريبى فى نفس الوقت

 الضريبى المؤجل موااللتزا الضريبى المؤجل األصل  مقاصة بين  بإجراءالمنشأة تقوم -٧٤
   :إذافقط 

االلتزام   و الجارى الضريبى األصل بإجراء مقاصة بين حق قانونى  للمنشأةكان ) أ(
  ، الجارىالضريبى 

 الضريبية المؤجلة المتصلة بضرائب تالمؤجلة وااللتزامااألصول الضريبية كانت ) ب(و
  : على اإلدارة الضريبيةالدخل المفروضة بواسطة نفس 

  .المنشأة الخاضعة للضريبةنفس  )١(
  الضريبية الجارية االلتزاماتتسويةالوحدات الضريبية المختلفة والتى تنوى  )٢(    أو 

 وتسوية األصول لتحصيل أو صافىال أساس الضريبية الجارية على واألصول
واحد فى كل فترة مستقبلية لكل القيم الهامة لاللتزامات فى وقت االلتزامات 

  . استردادهاأو الضريبية المؤجلة المتوقع سدادها واألصول



 العادية األنشطة الخسارة من أو المرتبط بالربح الضريبة) دخل(عبء  يتم عرض-٧٧
  . قائمة الدخلمنفرداً فى



   بصورة منفصلةعما يلى أيضاً اإلفصاح يتعين-٨١
  تضافأو المتعلقة بالبنود التى تحمل  الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلةمجموع) أ(

  .)")أ(٦٢"فقرة  الراجع (  حقوق الملكيةإلى مباشرة 
راجع (  مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى )أ ب(

  ) ).١(ومعيار المحاسبة المصرى رقم " ٦٢"الفقرة 
  .ملغاة )ب(  
 كال أو حدفى أ والربح المحاسبى ةالضريب) دخل (عبء العالقة بين إيضاح )ج(و 

  :الشكلين التاليين
 حاصل ضرب الربح  وةضريبال) دخل(عبء بين  بط ترتسوية رقمية) ١(

  مع إيضاح األساسالضريبة المطبق، ) أسعار(المحاسبى فى سعر 
  .الضريبة المطبق) أسعار (أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر 

 وسعر الضريبة الفعلىبين متوسط سعر الضريبة بط ترتسوية رقمية ) ٢(أو 
بة ب عليه سعر الضريس األساس أو الوعاء الذى يحإيضاحمع المطبق 
  .المطبق

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



المرحلة و الحق فى الخسائر الضريبية و لفروق المؤقتة القابلة للخصم، اقيم  )هـ(و 
 الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فى لألصول غير المستخدم الخصم الضريبى

  .، مع إيضاح مدة سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وجدتز المالىقائمة المرك
االستثمارات فى الشركات التابعة المتعلقة ب القيمة الكلية للفروق المؤقتة )و(و 

 حصص الملكية فى المشروعات المشتركة التى لم ةوالفروع والشركات الشقيق
  )."٣٩"فقرة ال اجعر (يعترف بااللتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة عليها

  المرحلة نوع من الخسائر الضريبية وكل المؤقتة فروقال من بالنسبة لكل نوع )ز(و 
  : ما يلى  الضريبي غير المستخدمو الحق فى الخصم

  .قائمة المركز المالىالمعترف بها فى  وااللتزامات الضريبية األصول قيمة ) ١(
  كانإذا فى قائمة الدخل،  بهدخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف قيمة )٢(

  .قائمة المركز المالىلقيم المعترف بها فى  من التغيرات فى اواضحغير ذلك 
  : الضريبى المرتبط بـيوضح العبء غير المستمرة العمليات بفيما يتعلق  ) ح(و 

  .المترتبة على عدم إستمرار العمليةالربح أو الخسارة   )١(
 مع  خالل الفترةغير المستمرة للعمليةنشطة العادية الربح أو الخسارة من األ) ٢(و 

  . معروضة بالقوائم المالية األرقام المقارنة لكل فترة سابقة
  .ملغاة )ط(و
 المستحوذة المنشأةسببت عملية إندماج أعمال والتى تكون فيها المنشأة هى إذا ت) ى(و

فقرة الراجع (لفى تغيير فى المبلغ المعترف به قبل األستحواذ كأصل ضريبى مؤج
  . قيمة ذلك التغيير اإلفصاح عن يتم  ،") ٦٧"

إذا لم يتم األعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة التى تم الحصول عليها فى عملية ) ك(و
  االستحواذ تاريخ بعدإندماج أعمال فى تاريخ األستحواذ ولكن تم األعتراف بها 

  تبر فى الظروف التى تسبللحدث أو التغييوصف   يتم ،")٦٨"فقرة  الراجع( 
  .فى األعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة 

 أى أصل ضريبى مؤجل و ما استند إليه من أدله لالعتراف  عن قيمةتفصح المنشأة -٨٢
  :ن معاً اليابه عندما يتوافر الشرطان الت

 ضريبية مستقبلية تزيد أرباحتحقق  الضريبى المؤجل يعتمد على األصل استخدام )أ(
الخاضعة للضريبة الناتجة عند  الفروق الضريبية عكس الناشئة من األرباح عن

  .االعتراف باألصل الضريبى المؤجل



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






