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قامت اإلدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي - :
 االطالع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( اإلقرارات الضريبية المقدمةة  /أسةالفحص  /موافقات اللجان الداخلية  /قرارات لجان الطعن ) 0
 الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0 االجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0وقةةد أسةةفرت هةةذا الدراسةةة عةةن مالامةةة لتبةةاع ادس ة التاليةةة عنةةد محاسةةبة الحةةاالت
التقديرية 0
أوال  :رقم األعمــــــال :
ويتم تحديدا استرشادا بالعناصر التالية - :
 6ـ معاينة المنشاة وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينات دقيقةة ومترةررا لتحديةد اميةات
وأسعار ما بهةا مةن بةيض ( أطبةا – طةرود ) وأنواعة ( مةاارع – بلةدي ) /
عدد عمال البيع  /موقع المنشأة ( منطقة شعبية – راقية ) ومساحتها وتجهيااتها واثةر
ذلك علي حجم المبيعات  /قائمة ادسعار المعلنة 0
 2ـ مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشـاط علي وج الدقة ( جملة – قطاعي )
 /حجم المشـتريات اليومية من ( ادطبا – الطةرود ) ومصةـادر الشةراا ( مةاارع
– تجار جملة )  /حجم المبيعات اليومية ( جملة – قطاعي ) من حيث الرميات وأسةعار
البيع مع ليضاح نسبة مبيعات الجملة والقطاعي للي المبيعات الرلية  /عدد أيةا العمةل /
هامش الربح  /الجهةات التةي يةتم التوريةد لهةا وحجةم التوريةدات  /المصةروفات االداريةة
والعمومية الالزمة لمباشرة النشاط  /مدي وجود سةيارة لخدمةة النشةاط واثةر ذلةك علةي
رقم ادعمال 0
 – 3أسعار البيع - :
يراعي عند تحديد أسعار البيع ما يلي :
 قائمة ادسعار المعلنة بالمنشأة 0
 ادسعار السائدة في السو خالل سنة المحاسبة 0
 موقع المنشأة والمستوي االجتماعي للمنطقة 0
 – 4بيانةات التعامةةل  :الخصةةم  /سةةجل التعاقةةدات  /بيةان مصةةلحة الضةةرائع علةةي المبيعةةات
وغير ذلك من البيانات التي يمرن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
 – 2اإلقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات المحاسبة 0
ثانيا  :عدد أيام العمل - :
تحتسع بواقع  360يوما مع مراعاة لخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من
جديتها 0

ثالثا  :نسبة جممل الربح - :
تحدد نسبة مجمل الربح اما يلي :
% 60
 قطاعي % 2 - % 4طبقا لرقم ادعمال
 جملة( لتطبيق نسبة مجمل الربح لتجارة الجملة يراعةي تحديةد رقةم أعمةال يتناسةع مةع
الواقع العملي وبما يتالئم مع الرميات الفعلية المباعة وادسعار السائدة بادسوا ) 0
 التوريدات  :يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم  61لسنة 0 6111رابعا  :اإليرادات االخري :
يراعي محاســبة المنشـأة عن أي أنشطة أو ليرادات أخري يثبت مااولتها 0
خامسا  :املصروفات اإلدارية والعمومية :
 تحتسع اافة المصروفات اإلدارية والعمومية الالزمة للنشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقةم 8لسنة 0 6111
 يجوز للمأمورية العةدول عةن هةذا التعليمةات لذا تةوافر لةديها أدلةة وقةرائن تخةالف ذلةك بعةدموافقة رئي المأمورية 0
علةةي جميةةع المنةةاطق الضةةريبية واإلدارة المراايةةة للتوجية والرقابةةة واإلدارات التابعةةة لهةةا
مراعاة تنفيذ المأموريات لهذا التعليمات برل دقة 0
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