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قانون رقم  67لسنة 2016

قـرار وزير المالية

بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون األتي نصه  ،و قد أصدرناه :

رقم (

مالحظات

) لسنة 2016

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون
الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  67لسنة 2016

وزير الماليه :
بعد اإلطالع علي :
بيع المحال التجارية ورهنها رقم  11لسنة  1940؛
وعلي القانون المدنى رقم  131لسنة  1948؛
وعلي قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعه رقم  133لسنة  1951؛
وعلي قانون الحجز اإلداري رقم  308لسنة  1955؛
وعلي قانون البيوع التجارية رقم  100لسنة  1957؛
وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم  66لسنة  1963؛
وعلي قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم  13لسنة  1968؛
وعلي قانون تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر رقم  49لسنة
 1977؛
وعلي قانون ضريبة الدمغه رقم  111لسنة  1980؛
وعلي قانون الشركات المساهمة رقم  159لسنة 1981؛
وعلي قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار رقم  8لسنة  1997؛
وعلي قانون التجارة الصادر رقم  17لسنة  1999؛
وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم  88لسنة  2003؛
وعلي قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
الصادر بالقانون رقم  15لسنة  2004؛
وعلي قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  91لسنة  2005؛
وعلي قانون تنظيم الرقابة علي األسواق واألدوات المالية غير المصرفية رقم 10
لسنة 2009؛
وعلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم  67لسنة  2016؛
وعلي قرار وزير المالية رقم  749لسنة  2001بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة
العامة علي المبيعات رقم  11لسنة  1991؛

قــــــــــرر
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( المـــادة األولى )

( المـــادة األولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة
المضافة.

يعمل بالالئحة التنفيذية المرافقة فىى شىأن قىانون الضىريبة علىى
القيمة المضافة ؛

(المادة الثانية)

( المـــادة الثانية )

يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم يلغىىي قىىرار وزيىىر الماليىىة رقىىم  749لسىىنة  2001بإصىىدار الالئحىىة
 11لسنة  ،1991كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا
التنفيذيىىة لقىىانون الضىىريبة العامىىة علىىي المبيعىىات  ،علىىي أن يسىىتمر
القانون ،علي أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا
ألحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات المشار إليه في نظر العمل بأحكام الفصل السابع مكرر منىه خىالل المىدة المحىددة بالمىادة
الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثالثة أشهر  ،علي أن
الثانية من مواد إصدار القانون علي أن تحال بعدها الطعون التىي لىم
تحال بعدها الطعون التي لم يُفصل فيها إلي اللجان المنصوص
يُفصل فيها إلي اللجىان المنصىوص عليهىا فىي قىانون الضىريبة علىي
عليها في القانون المرافق .
القيمة المضافة ؛
( المـــادة الثالثة )

يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت في
القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب
المصرية".

( المـــادة الرابعة )

(المادة الثالثة)

يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات في تطبيق أحكام المادة الرابعة من مواد اإلصدار يراعي ما يلي :
برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل
المنصوص عليه فى القانون المرافق  ،كما يستمر تسجيل يستمر تسجيل كل مسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي
المستورد لسلعة خاضعة للضريبة  ،وكذلك كل منتج أو مستورد المبيعات في األحوال اآلتية :
لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على  -1المسجل الذي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع
المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون
والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها حد التسجيل
مهما كان حجم معامالته ،وعليه اإللتزام بكافة أحكام القانون
المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
المرافق .
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كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة عليه
رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقا ألحكام هذا القانون ،
وعليه اإلحتفاظ بالدفاتر والسجالت والمستندات لمدة خمس
سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون  ،وذلك طبقا ً للشروط
والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

 -2كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم ( )1المرافق
لقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في
الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان
حجم معامالته .

وفي حالة اإلخالل بأي من األحكام المنصوص عليها في الفقرتين  -3كل مستورد لسلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة مهما كان
حجم معامالته .
السابقتين يُعد المسجل متهربا وفقا ألحكام القانون المرافق .
وللمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحه لديها تعديل ويلتزم المسجل بتوريد الضريبة العامة علي المبيعات التي لم يحن
اإلقرارات واتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات ميعاد توريدها واإلحتفاظ بالدفاتر والسجالت وفقا للشروط
المستحقة  ،وللمسجل الحق في الطعن في ذلك وفقا ألحكام القانون والضوابط اآلتية :
المرافق.
 -1اإللتزام بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة التي لم
يحن ميعاد توريدها للمصلحة علي النماذج المعمول بها وفقا
ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وبذات المواعيد
واإلجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي القيمة
المضافة .
 -2اإلستمرار في إصدار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريد
الضريبة رفق إقراراته الضريبية.
 -3اإلحتفاظ بالدفاتر والسجالت والمستندات لمدة خمس سنوات
تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة .
 -4إستيفاء نموذج تحديث البيانات ( 6ض.ق.م) وفقا آلخر موقف
للمسجل وتسليمه للمأمورية المسجل لديها .
 -5اإلحتفاظ برقم تسجيله في ظل قانون الضريبة العامة علي
المبيعات وإستبدال شهادة التسجيل .
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( المـــادة الخامسة )

(المادة الرابعة)

يلغى تلقائيا ً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى
القانون المرافق ما لم يطلب خالل ستين يوما ً من تاريخ العمل به
استمرار تسجيله وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر
فترة ضريبية قبل اإللغاء  ،وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد
تقديم إقراراتها خالل ثالثين يوما ً من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا ً به
رصيد آخر المدة من اإلنتاج التام والخامات والخدمات  ،ويلتزم بأداء ما
يستحق عليه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون  ،كما يلتزم  -1تسليم شهادة التسجيل .
بأن يحتفظ بالدفاتر والسجالت والمستندات لمدة خمس سنوات تالية
لتاريخ إلغاء تسجيله ،وعليه تمكين موظفى المصلحة من االطالع  -2اإلمتناع عن تقديم نفسه باي صورة من الصور على انه مسجل
إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون .
عليها.

فى تطبيق أحكام المادة الخامسة من مواد اإلصدار علي من يرغب
في إستمرار تسجيله أن يطلب من المأمورية المسجل لديها رغبته
في اإلستمرار خالل ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون
أو اإللتزام الفعلي بأحكام المادة الثالثة من هذه الالئحة  ،وعلي من
ألغي تسجيله اإللتزام بما يلي -:

وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل  -3االلتزام بتقديم االقرار الضريبي النهائي على النموذج رقم
( 122ض.ق.م ).خالل ثالثين يوما من تاريخ العمل بأحكام
اإلقرارات واتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة،
القانون .
ولمن ألغى تسجيله الطعن في ذلك وفقا ً ألحكام القانون المرافق.
 -4تقديم بيان بما لديه من مخزون علي النموذج رقم
(123ض ق م) خالل ثالثين يوما من تاريخ العمل بأحكام
القانون .
 -5اإللتزام بأداء ما يستحق عليه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل
بأحكام القانون .
-6اإلحتفاظ بالدفاتر والسجالت والمستندات التي تخص فترة الثالث
سنوات السابقة علي تطبيق القانون وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ
من تاريخ العمل بأحكام القانون .
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( المـــادة السادسة )

(المادة الخامسة)

للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من مواد إصدار القانون تراعي
العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الشروط والضوابط اآلتيه -:
الدائن له قبل سريان أحكامه  ،وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه أو  -1إمساك دفاتر و سجالت محاسبية منتظمة .
رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على اآلالت  -2حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة اإلجراءات الجمركية
وإيصال سداد الضريبة العامة علي المبيعات بالجمرك.
والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على
 -3أن يكون قد سبق اإلقرار عن المدخالت في إقرارات الفترات
المردودات من المبيعات  ،كما يحق له تسوية ضريبة الجدول
التي تم فيها الشراء  ،وبالنسبة للضريبة المسددة علي اآلالت
المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل
والمعدات وأجزائها وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر
والسجالت عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقي
بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات
بعد إستبعاد ما تم خصمه باإلقرارات الشهرية .
السيارات ،وذلك طبقا ً للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة
 -4أن ال تكون قيمة ضريبة المبيعات قد تم إدراجها ضمن التكلفة .
التنفيذية.
 -5بالنسبة لمردودات المبيعات يجب أن ال يخصم إال ما سبق
وت ُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع
سداده من ضريبة علي السلع المرتده .
والخدمات المصدرة للخارج أو مدخالتها وكذا الضريبة المسددة
 -6تتم تسوية ضريبة الجدول  ،وفقا لما يصدر عن المصلحة من
بالخطأ وفقا ً لإلجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق.
تعليمات  ،في الحاالت اآلتية:
أ) إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول .
ب) زيادة الفئة المفروضة علي سلع وخدمات الجدول .

وفي جميع األحوال ال يسري حكم البند ( )3من المادة ( )30من
القانون علي الرصيد الدائن المذكور .
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( المـــادة السابعة)

( المـــادة السادسة)

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق ،على من

يقصد بتوفيق األوضاع الوارد بالمادة السابعة من مواد إصدار القانون
إتخاذ اإلجراءات الواجبة لمعالجة أي إختالف عن أحكام القانون  ،في
األوضاع القانونية أو المحاسبية أو النظامية القائمة للمنشآت  ،بما قد
يتطلبه ذلك من تعديل في نظم القيد اليدوية أو اإللكترونية  ،وعلي
األخص في األحوال اآلتية :

يستمر تسجيله وفقا ً ألحكام هذا القانون  ،أو من يتم تسجيله وفقا ً
للقانون المرافق توفيق أوضاعه خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل
به ويُعفى المسجلون من أداء الضريبة اإلضافية خالل هذه الفترة

عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا ً إذا كان  -1التغير في سعر الضريبة أو ضريبة الجدول .
حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم  ،وتضع الالئحة التنفيذية  -2الخضوع للضريبة أو لضريبة الجدول ألول مرة .

القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق األوضاع .

 -3إجراء الخصم الضريبي علي المدخالت غير المباشرة .
 -4الخضوع لضريبة الجدول باإلضافة لضريبة القيمة المضافة .

وعلي المسجل عند الفحص تقديم ما يفيد قيامه بتوفيق األوضاع
وإثبات أن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا كانت
بسبب توفيق األوضاع .
وعلي المصلحة إذا تبين لها أحقية المسجل في اإلعفاء من الضريبة
اإلضافية وفقا لنص المادة السابعة من مواد إصدار القانون أن تصدر
قرارا ً بذلك علي النموذج رقم (  1توفيق أوضاع) .
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( المـــادة السابعة )
مع مراعاة األحكام المقررة بمواد إصدار القانون يجب اإللتزام
بمايلي :
 -1تسري األحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة علي
المبيعات علي الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي
بدأت وإنتهت قبل سريان العمل بالقانون .
 -2تسري األحكام الموضوعية لقانون الضريبة علي القيمة
المضافة علي الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي
بدأت قبل سريان العمل بالقانون واستمرت أوانتهت بعد تاريخ
العمل به .
 -3تسري األحكام اإلجرائية المقررة بقانون الضريبة علي القيمة
المضافة علي اإلجراءات الواجب إتخاذها بعد تاريخ العمل بالقانون
( المـــادة الثامنة)
ال تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق باإلعفاءات المقررة بمقتضى االتفاقيات المبرمة بين
الحكومة المصرية والدول األجنب ية والمنظمات الدولية أو اإلقليمية أو االتفاقيات البترولية
والتعدينية.
( المـــادة التاسعة )

( المـــادة الثامنة )

يصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خالل ثالثين يوما ً من تاريخ
نشره  ،وإلي ان تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما
اليتعارض مع أحكام هذين القانونين .

ينشر هذا القرار في الوقائع المصىرية  ،ويعمىل بىه مىن اليىوم التىالي

( المـــادة العاشرة )

لتاريخ نشره.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في  3ذي الحجه سنة 1437

"عمرو الجارحي"
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قانون الضريبة على القيمة المضافة

الالئحة التنفيذية

البــــــــــــــــاب األول

لقانون الضريبة علي القيمة المضافة

التعـــاريف

الباب األول

مادة ()1

التعاريف

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون باأللفاظ والعبارات التالية
المعنى المبين قرين كل منها:

(مادة )1

الـــــــــــــــوزير :وزير المالية .

يقصد في تطبيق أحكام هذه الالئحة باأللفاظ والعبارات

رئيس المصلحة :رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

والتعريفات الموضحة قرين كل منها :

الــــمصــلحــــة :مصلحة الضرائب المصرية .

الـــــــــــــــوزير :وزير المالية .

المكـــــــــــــلف :الشخص الطبيعى أو الشخص االعتباري
خاصا ً كان أو عاما ً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة رئيس المصلحة  :رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
سواء كان منتجا ً أو تاجرا ً أو مؤديا ً لسلعة أو لخدمة خاضعة
للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا الــــمصــلحــــة :مصلحة الضرائب المصرية .
القانون ،وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع  ،لسلعة أو
لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معامالته  ،وكذلك كل القانون  :قانون الضريبة على القيمة المضافة .
منتج أومؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في
الالئحة  :الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة .
الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معامالته .
المســــــــــــجل :المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا ً
ألحكام هذا القانون.

الجدول  :الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافه .

الشخص المرتبط :كل شخص يرتبط بشخص آخر بعالقة تؤثر الشخص  :الشخص الطبيعي أو اإلعتباري .
في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
 -1الزوج والزوجة واألصول والفروع.
 -2شركة األموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير
مباشر ( )% 50على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو من
حقوق التصويت.
 -3شركة األشخاص والشركاء ,المتضامنون والموصون فيها.
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 -4أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ( )% 50على األقل
من عدد أو قيمة األسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
 -5رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به عالقة عمل
مورد الخدمـــــة :كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو
أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المستـــــــــــورد :كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد
سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيا ً كان الغرض من االستيراد .
المقـيــــــــــــــــم  :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يعد مقيما
في مصر وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل.
المنشـــأة الدائمة  :المقر الذي يتم من خالله ممارسة النشاط  ،و منها:

محل اإلدارة .
الفرع  ،المكتب ،المصنع ،او ورشة العمل .
المنجم  ،أو حقل البترول أو بئر الغاز ،أو المحجر  ،أو أي
مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية .
موقع البناء أو مشروع االنشاء أو التركيب.
ويكون الشخص الذي له منشأة دائمة في مصر من المخاطبين
بأحكام هذا القانون .
الضـريبـــــــــــــــة :الضريبة على القيمة المضافة .
الضريبة اإلضافية :ضريبة بواقع ( )% 1.5من قيمة الضريبة
أو ضريبة الجدول غير المدفوعة بما فيها الضريبة الناتجة عن
تعديل اإلقرار وذلك عن كل شهر أو جزء منه إعتبارا ً من نهاية
الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.
الضريبة على المدخالت  :الضريبة التي تحملها المكلف عند المدخالت غير المباشرة  :تكاليف اإلنتاج والتشغيل غير
شراء أو استيراد السلع بما فيها اآلالت والمعدات والخدمات ،المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،المتعلقة ببيع سلعة أو والعمومية .
اداء خدمة خاضعة للضريبة .
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ضريبة الجدول :ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة
على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة
المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك
بخالف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة
( )2من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خالف ذلك.
الســـــــــــــــــلعة :كل شئ مادي أيا كانت طبيعته أو مصدره أو
الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية ،سواء كان محليا ً أو
مستوردا ً ،ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها
بمالحظات ونصوص البنود المبينة باألقسام والفصول الواردة الخدمة المستوردة  :الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلي
بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر
الخدمــــــــــــــــة :كل ما ليس سلعة ،سواء كان محليا ً أو وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من
خارجها .
مستورداً.
السلع والخدمات المعـفاة  :السلع والخدمات التي تتضمنها الخدمة المصدرة  :الخدمة المقدمة من شخص داخل البالد إلي
قائمة اإلعفاءات المرافقة لهذا القانون.
متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر
البيـــــــــــــــــــــع :انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من
البائع ولو كان مستوردا ً إلى المشتري ،ويعد بيعا ً في حكم هذا داخلها .
القانون ما يلي أيها أسبق :
إصدار الفاتورة .
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ،أو
باألجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع
المختلفة.
الفاتورة الضريبية :الفاتورة التي تعد وفقا ً للنموذج الذي يصدر
به قرار من الوزير أو من يفوضه.
الشهــــــــــــــــــر :الشهر الميالدى.
الفترة الضريبية :فترة شهر تنتهي في أخر يوم من الشهر الميالدي
الذي يقدم عنه المسجل اقراره الضريبي الشهري .

10

مالحظات

جدول مقارن بين قانون الضريبة على القيمة المضافه ومشروع الالئحة التنفيذية له
نص القانون رقم  67لسنة 2016

مشروع الالئحة التنفيذية للقانون

السنة المالية :اثنا عشر شهرا ً تبدأ مع بداية السنة المالية
للمكلف وتنتهي بانتهائها .
االستهالك الشخصي :إستعمال السلعة أو اإلستفادة من الخدمة
في اغراض غير متعلقة بالنشاط.
اإلستـخدام الخاص :إستعمال السلعة أو اإلستفادة من الخدمة
في اغراض متعلقة بالنشاط ،وال يعد إنتقال السلعة من مرحلة
إنتاج ألخري داخل المنشأة و خارجها إستخداما ً خاصا ً .
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البــــــاب الثاني

البــــــاب الثاني
الضريبة على القيمة المضافة
الفصل االول
فرض الضريبة واستحقاقها

الضريبة على القيمة المضافة
(الفصل االول)
فــرض الضريبــة واستحقاقهـا

مادة ()2

(مادة )2
فى تطبيق أحكام هذا القانون ال يعد بيعا خاضعا ً للضريبة ما يلي -:

تفىىىرض الضىىىريبة علىىىى السىىىلع والخىىىدمات بمىىىا فىىىي ذلىىىك السىىىلع  -1إنتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية .
والخىىدمات المنصىىوص عليهىىا فىىي الجىىدول المرافىىق لهىىذا القىىانون،
سواء كانت محلية أو مسىتوردة ،فىي كافىة مراحىل تىداولها ،إال مىا  -2ما ينتجه الشخص لنفسه وليس بغرض البيع أو التداول من
مرحلة إلي أخري .
أستثني بنص خاص .

(مادة )3
ال يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة ألحكام هذا القانون ما يلي :
 -1األعمال التي يؤديها العمال إلي أرباب العمل نظير أجر وفقا
لعقد العمل أو التوظف .
 -2األعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات
األشخاص نتيجة لعقد الشركة .
 -3األعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو اإلتصال أو المكاتب
الفنية أو العلمية المنشأة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم
 159لسنة  1981لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج في
حدود المبالغ التي يحصل عليها المكتب لتغطية تكاليف أعماله
كمكتب تمثيل .
 -4الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية .
 -5المعامالت المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو األم
والشركات التابعة لها دون أن يقابلها تقديم سلعة أو أداء خدمة .
 -6عمليات تداول األسهم وغيرها من األوراق المالية .
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مادة ()3

(مادة )4

يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ( )% 13أوال  :في تطبيق أحكام الفقرة األولي من المادة ( )3من القانون
عن العام المالي  ، 2017/2016و ( )% 14إعتبارا من يراعي ما يلي :
العام المالي ] 2018/2017علي أن يخصص نسبة ( -1 )% 1يكون السعر العام للضريبة  % 13إعتبارا من تاريخ العمل
من الضريبة علي برامج العدالة اإلجتماعية[  ،واستثنا ًء مما بالقانون حتي . 2017/6/30

تقدم يكون سعر الضريبة على اآلالت والمعدات المستخدمة
في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة ( )% 5وذلك عدا األتوبيسات  -2يكون سعر الضريبة  % 5علي اآلالت والمعدات المستوردة
وسيارات الركوب.
من الخارج أوالمشتراه من السوق المحلي إذا كانت تلك اآلالت أو
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم المعدات بطبيعتها يقتصر إستخدامها علي اإلنتاج السلعي أو
الخدمي وفق قرار يصدر بذلك من وزير الماليه وذلك عدا
تصديرها طبقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة
االتوبيسات وسيارات الركوب .
التنفيذية.
وإعتبارا من  2017/7/1وما بعدها يكون السعر العام للضريبة . % 14

وتشمل اآلالت والمعدات خطوط اإلنتاج الكاملة بكافة مشتمالتها
وإن وردت مجزأة .

وفي حالة ما إذا كان إستخدامها ال يقتصر علي اإلنتاج السلعي أو
الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو
كليهما حسب األحوال  ،مع إجراء التسويات الالزمة أو الرد حال
إستخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما
حسب األحوال علي األتوبيسات وسيارات الركوب مع عدم
اإلخالل بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقا لنص البند
( )4من المادة ( )30من القانون .
ويطبق السعر العام للضريبة علي أجزاء اآلالت والمعدات وقطع
الغيار .
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(مادة )5
في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ( )3من القانون يكون
سعر الضريبة صفر علي السلع والخدمات المصدرة من داخل
البالد إلي خارجها  ،وفقا لألوضاع والشروط اآلتية :
أوال  :بالنسبة للسلع المصدرة  :على المصدر عند قيامه
بتصدير سلعه إتباع اإلجراءات الجمركية المقررة ،واالحتفاظ
لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالصفقة  ،والمستندات
الدالة على تمام التصدير ،بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك
المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .

ثانيا  :بالنسبة للخدمات المصدرة :
يتعين إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في
الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأي وسيلة أخري تتفق
مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات اآلتية :
 -1صورة كربونية أو إلكترونيه للفاتورة الضريبية أوالمستخلص
متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة  ،وعلي األخص نوعها و
قيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة ومتلقيها .
 -2صىىورة مىىن المسىىتند الىىذي يفيىىد سىىداد قيمىىة الخدمىىة بمعرفىىة
متلقىىي الخدمىىة بالخىىارج بواسىىطة تحويىىل بنكىىي إلىىي أحىىد البنىىوك
الخاضعة إلشىراف البنىك المركىزي المصىري وفقىا للضىوابط التىي
يحىىددها  .وفىىي حالىىة إثبىىات تعىىذر التحويىىل البنكىىي يعتىىد بىىأي مىىن
طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة ( )35من هذه الالئحة.
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(مادة )6

(مادة )4

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة واإلقرار عنها وتوريدها المكلفون فى تطبيق أحكام المادة ( )4من القانون الملتزمىون
للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
بتحصيل الضريبة واإلقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم -:
أ -المنتجون .
ب -المستوردون .
ج -مؤدو الخدمات .
د -وكالء التوزيع .
هـ -المصدرون .
و -التجار عدا المتعاملين منهم فىي سىلع وخىدمات الجىدول
التي تخضع لضريبة الجدول فقط .
ز -الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم
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مادة ()5

(مادة )7

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )5مىىن القىىانون تسىىتحق الضىىريبة وفقىىا
للحاالت األتية :

بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقا ً ألحكام هذا
القانون وأيا ً كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في  -1بالنسىىىىبه للسىىىىلع المسىىىىتوردة  :بتحقىىىىق الواقعىىىىة المنشىىىىئة للضىىىىريبة
الجمركيىىة فىىي مرحلىىة اإلفىىراج عنهىىا مىىن الجمىىارك سىىواء كانىىت واردة
ذلك الوسائل اإللكترونية.
لإلتجار أولإلستهالك الشخصىي أو اإلسىتخدام الخىاص  ،وتحصىل وفقىا
لإلجراءات المقررة في شأنها .

وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ،أيا ً كان الغرض
من استيرادها بما في ذلك ما يكون لإلستهالك الشخصي أو
كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البالد بعد اإلفراج عنها.
اإلستخدام الخاص ،فى مرحلة اإلفراج عنها من الجمارك
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ،كما تستحق في  -2بالنسىىبة لبيىىع السىىلع فىىي السىىوق المحلىىي  :بتحقىىق واقعىىة بيىىع السىىلعة
بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها .
كافة مراحل تداولها داخل البالد بعد اإلفراج عنها ،وتطبق في
شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة باألنظمة الجمركية  -3بالنسبة للخدمات المستوردة  :بتحقق واقعة اإلستفادة مىن الخدمىه فىي
مصىىر سىىواء أديىىت بمعرفىىة الشىىخص غيىىر المقىىيم فىىي مصىىر  ،أو عىىن
الخاصة ،وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
طريق مندوب عنه  ،أو مىن خىالل الوسىائل اإللكترونيىة أو غيرهىا مىن
الوسائل .

وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة
تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر ،أيا ً كانت الوسيلة التي
 -4بالنسبة للخدمات المحلية  :بتحقق واقعة أداء الخدمة المحليىه بمعرفىة
تؤدى بها.
وال تستحق الضريبة على السلع العابرة ،بشرط أن يتم النقل
تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون
الجمارك.

المكلف  ،في كافة مراحل تداولها.

 -5قيىىىام المكلىىىف بإسىىىتعمال السىىىلعة أو اإلسىىىتفادة مىىىن الخدمىىىة بغىىىرض
اإلستهالك الشخصي أو اإلستخدام الخاص .

ويعتبىىىر فىىىى حكىىىم البيىىىع قيىىىام المكلىىىف باسىىىتعمال السىىىلعة أو يعتبىىر اسىىتخداما ً خاصىىا قيىىام الشىىركات القابضىىة أو األم بتوزيىىع
االسىىىىتفادة مىىىىن الخدمىىىىة بغىىىىرض االسىىىىتهالك الشخصىىىىى أو تكلفة الخدمة التي تؤديها بمعرفتها أو تحصىل عليهىا مىن الغيىر
االسىىىتخدام الخىىىاص أو التصىىىرف فيهىىىا بىىىأى مىىىن التصىىىرفات بمقابل علي الشركات التابعة لها متلقية هذه الخدمة .
القانونية.
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
(مادة )8
ال تستحق الضريبة علي :
 -1السلع العابره بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمىارك وإتبىاع
اإلجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابىة المعمىول بهىا فىي شىأن
الضريبة الجمركية.
 -2انتقىال السىىلعة مىىن مرحلىة إنتىىاج إلىىى مرحلىىة إنتىاج أخىىرى بىىين خطىىوط
اإلنتىىىاج داخىىىل المصىىىنع أو خارجىىىه  ،وذلىىىك دون اإلخىىىالل بإسىىىتحقاق
الضريبة علي الخدمات المؤداه علي ذات السلعة .
 -3إنتقىىىال السىىىلعة مىىىن أمىىىاكن إنتاجهىىىا أوالمخىىىازن التجاريىىىة إلىىىى منافىىىذ
التوزيىىىع المملوكىىىة لىىىذات المسىىىجل  ،وذلىىىك دون اإلخىىىالل بإسىىىتحقاق
الضريبة علي الخدمات المؤداه علي ذات السلعة أو الخدمة .
-4أداء الخدمة داخل الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائها .
ويصىىدر رئىىيس المصىىلحة ق ىرارا ً بالضىىوابط التىىي يتعىىين مراعاتهىىا تطبيق ىا ً
للبنود 2و3و 4من هذه المادة .

مادة ()6

(مادة )9

تخضىىىع للضىىىريبة بسىىىعر ( صىىىفر ) السىىىلع أو الخىىىدمات التىىىى في تطبيق أحكام المادتين ( )7( ، )6من القانون يراعي ما يلي :
تصىىدرها مشىىروعات المنىىاطق والمىىدن واألسىىواق الحىىرة إلىىى أوال  :تخضىىع للضىىريبة بسىىعر (صىىفر) مىىا تسىىتورده مىىن الخىىارج
خارج البالد .
مشروعات المنىاطق والمىدن واألسىواق الحىرة مىن سىلع وخىدمات
كمىىىا تخضىىىع للضىىىريبة بسىىىعر ( صىىىفر) السىىىلع أو الخىىىدمات الزمة لمزاولة النشاط المىرخص لهىا بىه داخىل تلىك األمىاكن  ،عىدا
الواردة لهذه المشروعات الالزمىة لمزاولىة النشىاط المىرخص سيارات الركوب  ،وفقا لألنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن.

بىىه داخىىل المنىىاطق والمىىدن واألسىىواق الحىىرة عىىدا سىىيارات ثانيىىا  :تخضىىع للضىىريبة بسىىعر صىىفر مىىا تسىىتورده مىىن السىىوق
المحلىىي مشىىروعات المنىىاطق والمىىدن واألسىىواق الحىىره مىىن سىىلع
الركوب.
وخىىىدمات الزمىىىة لمزاولىىىة النشىىىاط المىىىرخص لهىىىا بىىىه داخىىىل تلىىىك
األمىىاكن ،عىىدا سىىيارات الركىىوب  ،وذلىىك شىىريطة أن يقىىدم البىىائع
المسجل لدى المصلحة المستندات التالية :
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 -1صىىورة فىىاتورة بيىىع السىىلعة المصىىدرة للمنطقىىة الحىىرة محىىددة علىىي
مادة ()7
سىىبيل الحصىىر (صىىنف  -كميىىة – قيمىىة )  ،أو صىىورة عقىىد الخدمىىة
مع عدم اإلخالل بما تنص عليه الفقرة الثانيىة مىن المىادة ()6
المؤداة معتمدا ً من الهيئة العامة لإلستثمار .

من هذا القانون ،تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو مىا

 -2خطىىاب صىىادر مىىن الهيئىىة العامىىة لإلسىىتثمار ومختوم ىا ً بخىىاتم شىىعار
يؤدى من خدمات خاضعة للضىريبة وفقىا ألحكىام هىذا القىانون
الجمهورية يفيد بىأن السىلع والخىدمات الموضىحة بالبنىد ( )1الزمىة
إلىىى المنىىاطق والمىىدن واألسىىواق الحىىرة السىىتهالكها المحلىىي
لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة .

داخل هذه األماكن.

ويعتبر االسىتيراد بغىرض االتجىار داخىل المنىاطق الحىرة التىي
تشمل مدينة بأكملها في حكم االستهالك المحلي.
كمىىا تسىىتحق الضىىريبة علىىى مىىا يسىىتورد مىىن سىىلع أو خىىدمات

 -3صىىىىورة شىىىىهادة الصىىىىادر ( نمىىىىوذج  13جمىىىىارك) المتضىىىىمنة بيانىىىىات
تفصىىيلية عىىن طبيعىىة السىىلعة المصىىدرة بمىىا يفيىىد إتمىىام التصىىدير خىىالل
الفترة الضريبية (شهر البيع)  ،ويجب أن تكىون هىذه الصىورة معتمىدة
من الجمارك  ،ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .

خاضىىعة للضىىريبة وفق ىا ً ألحكىىام هىىذا القىىانون مىىن المنىىاطق و ثالثىا :تسىىتحق الضىريبة علىىى السىلع أو الخىىدمات الخاضىعة للضىىريبة
وفقىىىا ألحكىىىام القىىىانون الىىىواردة لالسىىىتهالك المحلىىىى داخىىىل المنىىىاطق
المدن و األسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البالد.
والمدن واألسواق الحرة عند اإلفراج عنها من الجمارك.

وتعامىىل الخىىدمات والسىىلع المصىىنعة فىىي مشىىروعات المنىىاطق

ويعتبر االستيراد بغرض االتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل
والمىىدن الحىىرة معاملىىة السىىلع المسىىتوردة مىىن الخىىارج عنىىد
مدينة بأكملها في حكم االستهالك المحلى ،وفى حالة خروج هذه
سحبها لالستهالك أو االستعمال المحلي.
السلع بحالتها من المناطق والمدن واألسواق الحرة إلى السوق
وتحىىدد الالئحىىة التنفيذيىىة الحىىدود والقواعىىد المنظمىىة لألحكىىام المحلى داخل البالد ال تحسب الضريبة اال على قيمة الضرائب
المنصىىىوص عليهىىىا فىىىي هىىىذه المىىىادة والمىىىادة ( )6مىىىن هىىىذا الجمركية المستحقة عليها.

القانون.
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
(مادة

)10

فىىى حالىىة التوقىىف عىىن ممارسىىة نشىىاط يتعلىىق بسىىلعة أو خدمىىة خاضىىعة في تطبيق حكم الماده ( )8من القانون يقصد بالتوقف عن ممارسة
للضىىىريبة أو تصىىىفيته تسىىىتحق الضىىىريبة علىىىى السىىىلع التىىىى فىىىى حىىىوزة النشاط اإلنهاء الكلي للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة
المسجل وقىت التصىرف فيهىا إال إذا كىان الخلىف مسىجال أو قىام بتسىجيل للضريبة أو تصفيته أو التنازل عنه للغير (الخلف) .
نفسه طبقا ألحكام هذا القانون.
وفي هذه الحالة يجب علي المسجل أن يخطر رئيس المصلحة أو
من يفوضه كتابة بالتوقف في فترة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ
توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ،وتستحق الضريبة وضريبة
الجدول على ما في حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فيها .
وال تطبق هذه األحكام إذا كان الخلف مسجالً أو قام بتسجيل نفسه
خالل المدة المذكورة.
ويجب على رئيس المصلحة أومن يفوضه أن يلغى تسجيل المسجل
المتوقف اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم
خاللها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة
الجدول .

مادة ()9
مىع عىدم اإلخىالل بالعقوبىات المنصىوص عليهىا فىى هىذا القىانون تخضىىع
المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفىة للقواعىد المقىررة قانونىا
لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمىة أو المخالفىة ،فىإذا تعىذر
تحديىىده خضىىعت هىىذه المبيعىىات لفئىىات الضىىريبة النافىىذة وقىىت الضىىبط أو
اكتشاف المخالفة .
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(الفصل الثانــــــي)
القيمــــــــة
مادة ()10

الفصل الثـــــاني
القيمة
(مادة )11

 -1تكىىون القيمىىة الواجىىب اإلقىىرار عنهىىا والتىىي تتخىىذ أساس ىا ً لىىربط فى تطبيق أحكام المادة ( )10من القانون يراعي ما يلي -:

الضىىريبة بالنسىىبة لبيىىع السىىلع أو مىىا يىىؤدى مىىن خىىدمات خاضىىعة
للضىىىريبة ولىىىو كانىىىت مسىىىتوردة ،هىىىي القيمىىىة المدفوعىىىة فعىىىالً أو
الواجىىب دفعهىىا بأيىىة صىىورة مىن صىىور أداء الىىثمن وفقىا ً للمجريىىات
الطبيعية لألمور .
2ـ تتضمن القيمة الواجب اإلقرار عنها وفقا ألحكام الفقرة ( )1من
هذه المادة المبالغ اآلتية:
(أ) المبالغ التي يتم تحصىيلها مىن المشىتري أو متلقىي الخدمىة تحىت أى
مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.

( )1تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها  ،والتىى تتخىذ أساسىا لىربط
الضريبة  ،بالنسبة لبيىع السىلع أو مىا يىؤدى مىن خىدمات خاضىعة
للضىىريبة ولىىو كانىىت مسىىتوردة  ،هىىى المبىىالغ المدفوعىىة فع ىالً  ،أو
الواجب دفعها  -بأي صورة من صىور أداء الىثمن  -مقابىل السىلعة
أو الخدمىىىىة الخاضىىىىعة للضىىىىريبة  ،الثابتىىىىة بالفىىىىاتورة الضىىىىريبية
المحىىىرره مىىىن البىىىائع المسىىىجل إلىىىى مشىىىتر مسىىىتقل عنىىىه ،وفقىىىا
للمجريات الطبيعية لألمور .

(ب) جميىىىع المصىىىاريف العرضىىىية كتكىىىاليف العمولىىىة ،والتغليىىىف ،وتحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمىة
والتسىىتيف ،والنقىىل ،والتىىأمين ،المفروضىىة مىىن قبىىل البىىائع علىىى بدون مقابل  ،أو بقيمة أقل من سعرها  ،أو بطريق المقايضه وفقىا
المشتري أو المستورد .
لقوي السوق وظروف التعامل .
 -3في حالة بيع سلعة أو خدمة محليىة أو مسىتوردة بىين أشىخاص ( )2تقبل الخصومات التجاريىة المتعىارف عليهىا  ،وذلىك فىى حالىة
مرتبطين يجب أال تقل قيمة البيىع عىن السىعر الىذي يىتم التعامىل بىه
ما إذا كان البيع من مسجل إلىى مشىتر مسىتقل عنىه  ،بحيىث يكىون
بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.
وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعال .
وال يسري ذلك علىي الخصىم المعلىق علىي شىرط أوالىذي ال يظهىر
 -4فىىي حالىىة البيىىع بالمقايضىىة تكىىون قيمىىة السىىلعة المتخىىذة أساسىىا
بالفاتورة الضريبية .
لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق و ظروف التعامل.
 -5تتحدد القيمة الواجب اإلقىرار عنهىا بالنسىبة للسىلع أو الخىدمات ( )3في تطبيىق أحكىام البنىد ( )4مىن المىادة ( )10مىن القىانون فىي
لإلستخدام الخاص علي اساس إجمالي التكلفة  ،وتحدد هذه القيمىة حالىىة البيىىع بنظىىام المقايضىىه  ،تكىىون قيمىىة السىىلعة أو الخدمىىة المتخىىذة
بالنسبة إلى السلع او الخىدمات لإلسىتهالك الشخصىي بالسىعر وفقىا أساسىىىا لحسىىىاب الضىىىريبة هىىىي سىىىعرها وفقىىىا لقىىىوي السىىىوق وظىىىروف
التعامل.
لقوي السوق و ظروف التعامل .
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 -6تتضمن القيمة بالنسىبة لمبيعىات التقسىيط المتخىذة أساسىا ً لىربط ( )4فىىىي تطبيىىىق أحكىىىام البنىىىد ( )6مىىىن المىىىادة ( )10مىىىن القىىىانون
الضىىىريبة فوائىىىد البيىىىع بالتقسىىىيط فيمىىىا يزيىىىد علىىىى سىىىعر االئتمىىىان بالنسىبة لمبيعىىات التقسىىيط  :تتضىىمن القيمىىة المتخىىذه أساسىا ً لىىربط
والخصم المعلن من البنك المركزي فى تاريخ البيع و تحدد الالئحة الضىىريبة فوائىىد البيىىىع بالتقسىىيط فيمىىىا يزيىىد علىىىى سىىعر االئتمىىىان
التنفيذية قواعد و إجراءات البيع بالتقسيط .
والخصم المعلن من البنك المركزي فى تاريخ البيع  ،وفقا للقواعىد
واإلجراءات اآلتية :
أ -يجىىىب أن يكىىىون عقىىىد البيىىىع بالتقسىىىيط  ،محىىىررا مىىىن نسىىىختين
أصليتين ،تودع إحداهما لىدى المكلىف البىائع  .وأن يشىتمل العقىد
علىىى البيانىىات األساسىىية للتعاقىىد وعلىىى األخىىص :اسىىم المسىىجل
وعنوانىىه ورقىىم تسىىجيله واسىىم المشىىتري وعنوانىىه ومواصىىفات
السىىلعه وسىىعر البيىىع ومىىا ادي منىىه حىىاالً والمؤجىىل منىىه ومىىدة
التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الوفاء بالثمن .
ب  -يجب أن يزيىد سىعر البيىع بنظىام التقسىيط عىن قيمىة السىلعة ،
وذلك وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .
ج -يجىىب فصىىل قيمىىة فائىىدة التقسىىيط عىىن قيمىىة السىىلعة الىىواردة
بالفاتورة .
د -أن يكون من الشروط األساسية بالعقد االتفاق على سداد الىثمن
علي أقساط تتفق وطبيعة المبيع ،وظروف التعاقد.
هـ  -يجب ان يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمه .
( )5ف ى تطبي أ كام ام الفق را ايري ر م ا الم ا ا ( )7م ا ه
الالئاه تتحدد قيمة الخدمة علي اساس إجمالي التكلفة .
( )6فىىي تطبيىىق أحكىىام البنىىد ( )7مىىن المىىادة ( )10مىىن القىىانون يكىىون
وعىىاء الضىىريبة بالنسىىبة للسىىلع المسىىتوردة مىىن الخىىارج والمعفىىاة مىىن
الضىىريبة الجمركيىىة كلي ىاً ،هىىي القيمىىة المتخىىذة أساس ىا ً لتحديىىد الضىىريبة
الجمركية ،مضافا ً إليها الضرائب والرسوم األخرى ،فيمىا عىدا الضىريبة
الجمركية المعفاة منها .
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 -7مع مراعاة حكم البند ( )8من هذه المادة تقدر قيمة السىلع
المستوردة من الخارج في مرحلة االفراج عنها مىن الجمىارك
بالقيمىىة المتخىىذة أساسىىا لتحديىىد الضىىريبة الجمركيىىة بمىىا فيهىىا
الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا ً إليهىا الضىرائب
الجمركية وغيرهىا مىن الضىرائب والرسىوم المفروضىة ،علىى
أال تقىىل القيمىىة الواجىىب اإلقىىرار عنهىىا عنىىد بيعهىىا فىىي السىىوق
المحلي عن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة عند االفىراج
الجمركىىىي مىىىا لىىىم تكىىىن هنىىىاك أسىىىباب تجاريىىىة تبىىىرر القيمىىىة
المخفضة ،وتحدد الالئحة التنفيذية األسباب التي تعد تجارية.

وفي حالة االعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هىذه
الضريبة ،فىإن وعىاء الضىريبة هىو القيمىة المتخىذة أساسىا ً لتحديىد
الضىىريبة الجمركيىىة مضىىافا ً إليهىىا الضىىريبة الجمركيىىة المخفضىىة
وغيرهىىىا مىىىن الضىىىرائب والرسىىىوم األخىىىرى ،وبمىىىا ال يخىىىل بمبىىىدأ
المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد باالتفاقيات الدولية .
وفي جميع األحوال علي مصلحة الجمىارك تحصىيل الضىريبة علىي
الخىىدمات الخاضىىعة للضىىريبة بمىىا فيهىىا النولىىون التىىي تىىؤدي علىىي
السلع المستوردة سىواء كانىت تلىك السىلع خاضىعة أو معفىاه بىذات
الفئة المقررة قانونا علي الخدمة .
( )7في تطبيق أحكام البند ( )7من المادة ( )10من القانون تتحىدد
األسباب التجارية التي تبرر تخفيض القيمة فيما يلى:
أ -إنخفاض القيمة السوقية للسلعة أو الخدمىة  ،كنتيجىة لوجىود
بدائل ذات آليات أو تقنيات أعلى أو إنخفاض أسعارها عالميا.
ب -الرواكد .
ج -البضاعة التالفة أو المعيبة .
وذلك شريطة توافر المستندات التي تؤيد ذلىك اإلنخفىاض موضىحا
بها إسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجال أو رقمه الضريبي
أو رقم تحقيق الشخصية.
وفي جميع األحوال يجب أن ال تكون تلك السىلع قىد سىبق للمسىجل
إستعمالها .

( )8في تطبيق أحكام البند ( )8مىن المىادة ( )10مىن القىانون عنىد
 -8يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المنىاطق دخول السلع المصنعة في المناطق الحىرة إلىى داخىل الىبالد تحسىب
والمىدن الحىىرة كامىىل قيمىة السىىلعة شىىامالً قيمىة المكونىىات األجنبيىىة
الضريبة عليها طبقا لألسس المتخذة لتحصىيل الضىريبة الجمركيىة
والمحليىىىة والضىىىريبة الجمركيىىىة المحصىىىلة عليهىىىا وغيرهىىىا مىىىن
مع مراعاة أن يكون وعاء الضريبة هو كامل قيمة السىلعة مضىافا
الضرائب والرسوم المفروضة.
إليهىىىا الضىىىريبة الجمركيىىىة المسىىىتحقة و غيرهىىىا مىىىن الضىىىرائب
والرسوم المفروضة .
( )9في تطبيق أحكام البند ( )9من المادة ( )10من القانون :
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 -9تكىىون القيمىىة التىىى تتخىىذ أساس ىا ً لىىربط الضىىريبة علىىى بيىىع (أ) يعتبىىر مىىن األحجىىار الكريمىىة المىىاس وغيىىره ممىىا ورد بشىىأنها
المشىىغوالت البالتينيىىة والذهبيىىة والفضىىية واألحجىىار الكريمىىة بمالحظىىات ونصىىوص البنىىود المبينىىة باألقسىىام والفصىىول الىىواردة
بقيمىىىة التشىىىغيل (المصىىىنعية) ويكىىىون وعىىىاء الضىىىريبة عنىىىد بجداول التعريفة الجمركية .
اإلفىىىراج الجمركىىىي علىىىي المشىىىغوالت المسىىىتوردة هىىىو قيمىىىة (ب) تكون قيمة المصىنعية بالنسىبة للمشىغوالت الذهبيىة والفضىية
المصىىىىنعية التىىىىي تحىىىىددها مصىىىىلحة الجمىىىىارك مضىىىىافا إليهىىىىا واألحجار الكريمىة هىي الفىرق بىين السىعر المعلىن للجىرام والقيمىة
الضىىىىىرائب الجمركيىىىىىة وغيرهىىىىىا مىىىىىن الضىىىىىرائب والرسىىىىىوم الواردة بالفاتورة.
المفروضىة  ،وتحىدد الالئحىىة التنفيذيىة مىا يعتبىىر مىن األحجىىار ولرئيس المصىلحة وضىع قواعىد إجرائيىة لتحصىيل الضىريبة علىي
الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية).
المشىىغوالت البالتينيىىة والذهبيىىة والفضىىية واألحجىىار الكريمىىة مىىع
 -10تكىىون القيمىىة التىىي تتخىىذ أساس ىا ً لىىربط الضىىريبة بالنسىىبة لمبيعىىات شعبتي تجار وصىناع المشىغوالت الذهبيىة والفضىية تتفىق وطبيعىة
السىىلع والخىىدمات الىىواردة بالجىىدول المرافىىق لهىىذا القىىانون علىىي النحىىو هذا النشاط .
اآلتي :
( )10فىىي تطبيىىق أحكىىام البنىىد ( )11مىىن المىىادة ( )10مىىن القىىانون
أوال  :بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية :
تكون القيمة التي تتخذ اساسا لىربط الضىريبة علىي السىلع الجديىدة
القيمة المدفوعة فعالً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن عنىىد بيعهىىا بعىىد إسىىتعمالها بواقىىع %30مىىن القيمىىة البيعيىىة وذل ىك
شريطة -:
وفقا ً للمجريات الطبيعية لألمور مضافا ً إليها ضريبة الجدول.
أ) أن يكىىون المكلىىف قىىد إشىىتري السىىلعة جديىىدة ولىىم يسىىبق
ثانيا  :بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
إستعمالها من قبل .

(أ) السلع المستوردة :القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضىريبة الجمركيىة
مضىىىافا ً إليهىىىا الضىىىرائب الجمركيىىىة وغيرهىىىا مىىىن الضىىىرائب والرسىىىوم
المفروضة ،وضريبة الجدول.

ب) أن يتم إستعمالها محليا مدة ال تقل عن سنتين .
ج) أن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف .

(ب) الخدمات المستوردة :القيمة المدفوعة فعىالً أو الواجىب دفعهىا بأيىة وذلك مع عدم إعمال قواعىد الخصىم المنصىوص عليهىا فىي المىادة
صىىورة مىىن صىىور أداء الىىثمن وفق ىا ً للمجريىىات الطبيعيىىة لألمىىور مضىىافا ً ( )22من القانون إعتبارا من تاريخ البيع حال عىدم إسىتكمال خصىم
إليها ضريبة الجدول.
كامل الضريبة المستحقة علي تلك السلعة عند شرائها جديده .

 -11تكون القيمة التي تتخذ أساسا ً لربط الضريبة على السىلع وإذا لم يتوافر أي من الشروط المنصوص عليها في الفقىرة األولىي مىن
الجديدة التي يشتريها المكلىف ثىم يقىوم ببيعهىا بعىد اسىتعمالها هذا البند يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية .

محلي ىا ً لمىىدة ال تقىىل عىىن سىىنتين بواقىىع ( )% 30مىىن القيمىىة
البيعية ،مع عدم إعمىال أحكىام الخصىم المنصىوص عليهىا فىي
المادة ( )22من هذا القانون عند البيع .

واليسري حكم البند  11المشار إليه علي الحاالت اآلتية :
(أ) بيع السلع المستعملة في السوق المحلي .
(ب) السلع المستوردة مستعملة في الخارج أو في المناطق الحرة .
(ج) الفضالت والخرده .
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وفىىي جميىىع األحىىوال يكىىون للمصىىلحة الحىىق فىىي تقىىدير ثمىىن السىىلعة أو
 -12للىىوزير باالتفىىاق مىىع الىىوزير المخىىتص أن يصىىدر قىىوائم الخدمىىة الخاضىىعة للضىىريبة  ،مسترشىىدة بكافىىة المعىىايير الموضىىوعية
لتحديىىد القيمىىة  ،وفقىىا لقىىوي السىىوق وظىىروف التعامىىل  ،فىىي ضىىوء مىىا
بقيم بعض السىلع أوالخىدمات أو وضىع أسىس محاسىبية تتخىذ
يتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدير .

أساسا ً لربط الضريبة .

( )11إذا نتج عن المعامالت فيما بين مسجل ومسجل آخىر تعىديل
في قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيىادة أو نقىص
بعد تقديم اإلقرار يتبع اآلتي :
 - 1إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة  :فعلى كل من البىائع
والمشترى اظهار ذلك باإلقرار المقدم من كل منهمىا خىالل الشىهر
التالي لهذه الواقعة ،وذلك على النحو التالي:
( أ ) بالنسىىبة للبىىائع إضىىافة الزيىىادة فىىي الضىىريبة بموجىىب إشىىعار
إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
( ب) بالنسىىبة للمشىىترى خصىىم الزيىىادة مىىن الضىىريبة المسىىتحقة
علىىى مبيعاتىىه باعتبارهىىا ضىىريبة علىىى المىىدخالت أو المشىىتريات
السابق تحميلها بالضريبة.
 - 2إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص :فعلى كل من البىائع
والمشترى مراعاة اظهار ذلك باإلقرار المقدم من كل منهما خىالل
الشهر التالي لهذه الواقعة كاآلتي :
( أ ) بالنسبة للبائع  :خصم قيمة الىنقص مىن الضىريبة المسىتحقة
على مبيعاته من إقراره.
(ب) بالنسىىىبة للمشىىىترى  :إضىىىافة قيمىىىة الىىىنقص فىىىي الضىىىريبة
بموجب إشعار إضافة إلىى الضىريبة المسىتحقة بىإقراره بشىرط أن
يكون لدى المشترى دليل كتابي يؤيد حدوث النقص في الثمن.
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مادة ()11

(مادة )12

تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك  -1فىىي تطبيىىق حكىىم الفقىىرة الثانيىىة مىىن المىىادة ( )11مىىن القىىانون
تعىىىدل أسىىىعار العقىىىود التىىىي أبرمىىىت قبىىىل العمىىىل بالقىىىانون وينتهىىىي
السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .
تنفيىىىذها بعىىىد العمىىىل بالقىىىانون بمىىىا فىىىي ذلىىىك العقىىىود المسىىىتمرة ،
وتعىىدل أسىىعار العقىىود المبرمىىة بىىين مكلفىىين أو بىىين أطىىراف
ويقتصر ذلك علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون .

أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجىدول
أو عند تعىديل فئاتهىا بىذات قيمىة عىبء الضىريبة أو تعىديلها  -2 ،تعدل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة فىي تىاريخ العمىل
وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقىرة الثانيىة مىن هىذه بالقانون أو تعديله  ،وذلك دون اإلخالل بشروط التعاقد .
 -3ال يسري هذا النص علي العقود الموسمية بطبيعتهىا والمبرمىة
المادة .
قبل العمل بالقانون وعلي األخص عقود النشاط السىياحي  ،والتىي
تنفذ خالل الموسم محىل التعاقىد فقىط إلىي نهايتىه  ،بشىرط أن يقىدم
المكلىىف مىىا يثبىىت التعاقىىد قبىىل العمىىل بأحكىىام القىىانون وذلىىك خىىالل
ستين يوما من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
 -4فىىي حالىىة إمتنىىاع جهىىات اإلسىىناد الحكوميىىة عىىن تعىىديل العقىىود
المبرمة تقوم وزارة المالية بإسىتقطاع الضىريبة وضىريبة الجىدول
من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات .
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(الفصل الثالث)
الفواتير واإلقرارات واإلخطارات
والدفاتر والســجالت
مادة ()12

الفصل الثالث
الفواتير واإلقرارات واإلخطارات
والدفاتر والســجالت
(مادة )13

يلتزم المسجل بأن يحرر فىاتورة ضىريبية عنىد بيىع السىلعة أو
أداء الخدمىىىىة الخاضىىىىعة للضىىىىريبة ،علىىىىى أن تتضىىىىمن اسىىىىم
المشىىىترى ورقىىىم تسىىىجيله إن كىىىان مسىىىجالً ،وتحىىىدد الالئحىىىة
التنفيذيىىة البيانىىات التىىي تتضىىمنها الفىىواتير واإلجىىراءات التىىى
تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ،ومراجعتها.
وللوزير وضع نظم مبسطة ألغراض ربىط الضىريبة وضىريبة
الجىىدول للمنشىىآت التىىي يتعىىذر عليهىىا إصىىدار فىىواتير ضىىريبية
عند كل عملية بيع .
كمىىا يجىىوز للىىوزير أو مىىن يفوضىىه فىىى بعىىض الحىىاالت إلىىزام
المسجل عدم إصدار أيىة فىواتير عىن سىلعة أو خدمىة خاضىعة
للضىىريبة وضىىريبة الجىىدول مىىا لىىم تكىىن الفىىواتير معتمىىدة م ىن
المصلحة .

فى تطبيق أحكام المادة (  )12من القانون يلتزم المسجل بىأن
يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السىلعة أو أداء
الخدمة الخاضعة للضريبة  ،وذلك وفقا للضوابط اآلتية :
 -1أن تكون الفىواتير مىن أصىل وصىورة  ،يسىلم األصىل للمشىترى
وتحفظ الصورة لدى المسجل .
 -2أن تكىىىون الفىىىواتير مرقمىىىة بأرقىىىام مسلسىىىلة طبقىىىا لتىىىواريخ
تحريرها وخالية من الشطب والكشط .
 -3أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات اآلتية :
*رقم مسلسل الفاتورة  ،تاريخ تحريرها .
* أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
*أسىىم المشىىترى وعنوانىىه ورقىىم تسىىجيله الضىىريبي  ،أو رقمىىه
القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي .
* بيىىىىان السىىىىلعة المباعىىىىه أو الخدمىىىىة المىىىىؤداه وقيمتهىىىىا وفئىىىىة
الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .
 -4يتم تسجيل بيانىات الفىاتورة بالسىجل المعىد لىذلك لىدى المسىجل
أوال بأول 0
 -5فىىىي حالىىىة إلغىىىاء الفىىىاتورة يلتىىىزم المسىىىجل باإلحتفىىىاظ بأصىىىل
الفاتورة الملغاه وكافة صورها .
ويجىىوز بقىىرار مىىن الىىوزير تعىىديل تلىىك البيانىىات أو إصىىدار نمىىاذج
لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشىاط بعىض المسىجلين أو وضىع
ضوابط أخري لها .
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مادة ()13

وللجمعيىات التعاونيىة اإلنتاجيىىة والجمعيىات التىىى تتبعهىا أسىىر
منتجىىة والتىىى تقىىوم بشىىراء مسىىتلزمات اإلنتىىاج وبيعهىىا ألعضىىائها
المسجلين من الحرفيين ،وأصحاب الىور ،،والمصىانع الصىغيرة،
واالسر المنتجة ،أن تحرر للعضو بيانا مىع فىاتورة البيىع  ،يوضىح
فيىىه أن مسىىتلزمات اإلنتىىاج مشىىتراه بموجىىب فىىاتورة ضىىريبية مىىن
منتجىىين أو مسىىتوردين أو تجىىار مسىىجلين  ،وأنىىه سىىبق للجمعيىىة
سىىداد الضىىريبة عنهىىا مىىع تحديىىد قيمتهىىا وفئىىة الضىىريبة المقىىررة
عليها بموجب فاتورة ضريبية .
ويعتبر هىذا البيىان بالنسىبة ألعضىاء الجمعيىات المىذكورة مسىتندا
إلجراء الخصم المنصوص عليه في المادة ( )22من القانون .
(مادة )14

يلتىىزم المسىىجل بإمسىىاك سىىجالت ودفىىاتر محاسىىبية منتظمىىة
يدويا أو إلكترونيا يسىجل فيهىا أوالً بىأول العمليىات التىي يقىوم
بهىىا ،ويجىىب أن يحىىتفظ بهىىذه السىىجالت والىىدفاتر والمسىىتندات
بمىىا فيهىىا صىىور الفىىواتير لمىىدة خمىىس سىىنوات تالي ىة النتهىىاء
السنة المالية التي أجرى فيها القيد بهذه السجالت والدفاتر.
وتحىىىىدد الالئحىىىىة التنفيذيىىىىة الحىىىىدود والقواعىىىىد واإلجىىىىراءات
والسىىجالت والىىدفاتر التىىي يلتىىزم المسىىجل بإمسىىاكها يىىدويا أو
الكترونيا ،والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التىي
يجب االحتفاظ بها.

في تطبيق أحكام المادة ( )13مىن القىانون يلتىزم المسىجل بإمسىاك
الدفاتر والسجالت المنصوص عليها في القانون رقىم ( )17لسىنة
 1999بإصدار قىانون التجىارة  ،وكىذلك سىجالت ودفىاتر محاسىبية
منتظمة يدوية أو إلكترونية  ،يسجل فيها أوال بىأول العمليىات التىي
يقوم بها وهى :
 -1دفتر المشىتريات  :يتضىمن بيانىات فىواتير الشىراء أو شىهادات
اإلجراءات الجمركية.
 -2دفتىىر المبيعىىات :يتضىىمن بيانىىات الفىىواتير الضىىريبية المحىىررة
لمبيعاته من السلع والخدمات .
 -3دفتىىىىىىر المىىىىىىردودات  :يتضىىىىىىمن بيانىىىىىىات فىىىىىىواتير المبيعىىىىىىات
والمشىىىتريات المرتىىىدة مىىىن واقىىىع بيانىىىات اشىىىعارات الخصىىىم
واإلضافة .
 -4دفتىىر الصىىادرات :يتضىىمن بيانىىات رسىىائل الصىىادر بمىىا فىىي ذلىىك
رقىىىىم شىىىىهادة الصىىىىادر الجمركيىىىىة وتىىىىاريخ التصىىىىدير ومينىىىىاء
التصدير وجهة الوصول.
 -5سجل المخازن ويقيد به حركة المخزون الخام و التام أوال بأول .
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 -6دفتر اليومية العامة  :يسجل فيه كافة العمليات التجاريىة التىي
يقىىىىوم بهىىىىا ،بمىىىىا فيهىىىىا مسىىىىحوباته الشخصىىىىية أو الخاصىىىىة،
والمشىىىىىغوالت الداخليىىىىىة ومقبوضىىىىىاته ومدفوعاتىىىىىه ،وكىىىىىذلك
العمليات اآلجلة التي يقوم بها خالل الفترة الضريبية.
 -7دفتر الجرد .
 -8دفتىىىر ملخىىىص الضىىىريبة :يوضىىىح فيىىىه إجمىىىالي الصىىىفقات أو
العمليات المتعلقة بالضريبة (موضحا رقم كىل دفتىر اسىتخرجت
منه هذه اإلجماليات) ويشتمل هذا الدفتر على البيانات األتية :
(أ) بيان إجمىالي قيمىة المبيعىات وإجمىالي قيمىة المشىتريات بىدون
الضريبة.
(ب) إجمالي الضريبة التىي تىم تحميلهىا علىى مبيعاتىه وكىذلك علىى
السىىىىلع أو الخىىىىدمات لإلسىىىىتهالك الشخصىىىىي أو اإلسىىىىتخدام
الخىىاص والتصىىرفات القانونيىىة األخىىرى وذلىىك عىىن كىىل فتىىرة
ضريبية على حدة .
(ج) إجمالي الضريبة على المشتريات (المدخالت) القابلة للخصم
( د ) قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصم واإلضافة .
(هـ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كىل فتىرة ضىريبة
بعد الخصم.
و يتعين على منتجي ومستوردي سلع وخىدمات خاضىعة للضىريبة
وضريبة الجدول أن يتضمن دفتر ملخص الضىريبة وآخىر ملخىص
لضريبة الجدول علي أن يتضمنه ما يلي :
(أ) بيان إجمالي قيمة المبيعات بدون الضريبة وضريبة الجدول.
(ب) إجمالي ضريبة الجدول المستحقة على مبيعاته وكذلك علىى السىلع
أو الخىىىىىىدمات لإلسىىىىىىتهالك الشخصىىىىىىي أو اإلسىىىىىىتخدام الخىىىىىىاص
والتصىرفات القانونيىىة األخىىرى وذلىك عىىن كىىل فتىرة ضىىريبية علىىى
حدة .
(ج) ضىىىريبة الجىىىدول المطلىىىوب سىىىدادها مىىىن المسىىىجل عىىىن كىىىل فتىىىرة
ضريبية.
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ويجب على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمىة مىن السىلع
والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط إمساك الدفاتر اآلتيه :
(أ) دفتر إلثبات السىلع الوسىيطة الداخلىة فىى إنتىاج السىلعة أو
الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول .
(ب) دفتىىىر لقيىىىد بيانىىىىات السىىىلع والخىىىىدمات المنتجىىىة وكىىىىذلك
العمليات التى يقوم بها .
جـ دفتر ملخص ضريبة الجدول  :يوضح فيه إجمالى الصفقات
أو العمليات المتعلقة بضريبة الجىدول  ،موضىحا ً رقىم كىل دفتىر
استخرجت منه هذه اإلجماليات.
ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحىدد دفىاتر
وسجالت وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم.
أ-وعلىى المسىجل الىذي يتبىع احىد الىنظم المبسىطة إمسىاك
الدفاتر اآلتيه
أ:-دفتر المشتريات
ب-دفتر المتحصالت اليومية (دفتر المبيعات) يوضح فيىه
إجمىىالي الصىىفقات أو العمليىىات المتعلقىىة بضىىريبة الجىىدول
،موضحا رقم كل دفتر استخرجت منه هذه اإلجماليات .
جـ -دفتر ملخص الضريبة .
وفى جميع األحوال  :إذا كىان المسىجل مسىتخدما ً ألنظمىة الحاسىب
األلى فإنه يعتد بالبيانات والملفات المسىتخدمة كبىديل لتلىك الىدفاتر
التى تتوافر فيها الضوابط الذى يصدر بها قرار من الىوزير أو مىن
يفوضه0
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(مادة )15
تكىون صىفحات كىل دفتىر مىن الىدفاتر والسىجالت المشىار إليهىا فىى
الماده السابقه خالية من أى فراغ وكتابة في الحواشى .
ويعتىىد بقىىوائم البيانىىات "شىىريط آلىىة تسىىجيل النقىىد" التىىى تتعلىىق
بمقىىدار الضىىريبة فىىى حالىىة إسىىتخدام المسىىجل ( ماكينىىات تسىىجيل
النقديىىة  ،أو أجهىىزة البيىىع اإللكترونيىىة) .ويصىىدر رئىىيس المصىىلحة
القواعىىىد واإلجىىىراءات التىىىىي تكفىىىل انتظامهىىىىا وتيسىىىير مراقبتهىىىىا
ومراجعتها 0
ويجىىب أن يحىىتفظ المسىىجل بالسىىجالت والىىدفاتر وصىىور الفىىواتير
ومسىىىتندات البيانىىىات الخاصىىىة بشىىىريط آلىىىة تسىىىجيل النقىىىد والبيىىىع
اإللكترونىى لمىدة خمىس سىنوات تاليىة النتهىاء السىنة الماليىة التىى
أجرى فيها القيد .

مادة ()14

(مادة )16

علىىى كىىل مسىىجل أن يقىىدم للمصىىلحة إقىىرارا ً شىىهريا ً عىىن الضىىريبة
وضريبة الجدول المستحقة أو احداهما بحسب االحوال و ذلك على
النموذج المعد لهذا الغرض خالل الشهرين التىاليين النتهىاء الفتىرة
الضىىىريبية علىىىي أن يقىىىدم إقىىىرار شىىىهر إبريىىىل وتىىىؤدي الضىىىريبة
وضىريبة الجىىدول عنىه فىىي موعىد غايتىىه اليىوم الخىىامس عشىر مىىن
شهر يونيو.
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا اإلقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعىا أو
أدى خدمات خاضعة للضريبة خالل الفترة الضريبية.
وإذا لم يقدم المسجل اإلقرار في الميعاد المنصىوص عليىه فىي هىذه
المىىىادة يكىىىون للمصىىىلحة الحىىىق فىىىي تقىىىدير الضىىىريبة عىىىن الفتىىىرة
الضريبية مىع بيىان األسىس التىي اسىتندت إليهىا فىي التقىدير ،وذلىك
كله دون اإلخالل بالمساءلة الجنائية.

فى تطبيق أحكام المادة ( )14من القانون على كل مسىجل أن يقىدم
للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة و ضريبة الجىدول
المسىىىتحقة أو إحىىىداهما حسىىىب األحىىىوال علىىىي النمىىىوذج رقىىىم (10
ض.ق.م ) .
ويقدم اإلقرار المشىار إليىه فىي الفقىرة السىابقة خىالل الشىهرين
التىىىاليين النتهىىىاء كىىىل فتىىىرة ضىىىريبية  ،مقترنىىىا بسىىىداد الضىىىريبة
وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسىب األحىوال  ،علىي أن
يقىىىدم إقىىىرار شىىىهر أبريىىىل و تىىىؤدي الضىىىريبة وضىىىريبة الجىىىدول
المستحقة أو إحىداهما  ،بحسىب األحىوال ،فىي موعىد غايتىه اليىوم
الخامس عشر من شهر يونيه .
ويلتزم المسجل بتقديم اإلقرار  ،ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدي
خىىىدمات خاضىىىعة للضىىىريبة أوضىىىريبة الجىىىدول أو كليهمىىىا حسىىىب
األحوال  ،خالل الفترة الضريبية.
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وإذا وافىىق انتهىىاء المىىدة المقىىررة لتقىىديم اإلقىىرار عطلىىة رسىىمية
فيعتبر أول يوم عمل تال للعطلة متمما لهذه المدة .
ويجىىىوز لىىىرئيس المصىىىىلحة أو مىىىن يفوضىىىىه  ،بالنسىىىبة لىىىىبعض
المصدرين أو المسىتوردين الىذين يقومىون بالتصىدير أو االسىتيراد
مىىرة واحىىدة أو مىىرتين فىىى السىىنة  ،الموافقىىة علىىى االكتفىىاء بتقىىديم
اإلقرار عن الشهر الىذى تىتم فيىه عمليىة التصىدير أو االسىتيراد إذا
مىىا اقترنىىت بواقعىىة بيىىع خىىالل هىىذه الفتىىرة  ،دون حاجىىة إلىىى تقىىديم
إقرار شهرى .

مادة ()15

(مادة )17

على المصلحة تعديل اإلقرار الذي يقدمىه المسىجل إذا تبىين لهىا أن في تطبيق أحكام المادة ( )15من القانون يراعي ما يلي :

قيمة الضريبة الواجب اإلقرار عنها تختلف عما ورد بهذا اإلقىرار
 -1في االة قيام المصلاة بتع يل اإلقرار وإرطار المسجل ب لك
عن أية فترة ضريبية  ،وذلك خالل خمىس سىنوات تبىدأ مىن تىاريخ
انتهاء المدة المحددة لتقديم االقرارعن الفترة الضريبية وفقا ً لحكم رالل الثالث سنوات التي تب ك ما تاريخ إنتهاء الم ا الما ا
قانونا لتق يم اإلقرار فيتم إاتساب الضريبة اإلضافية ما تاريخ
المادة ( )14من هذا القانون.
إنتهاء الم ا الما ا قانونا لتق يم اإلقرار واتي تاريخ الس ا .
وإذا قامىىت المصىىلحة بتعىىديل اإلقىىرار بعىىد مضىىي السىىنوات الىىثالث
األولي من تاريخ إنتهاء المدة المحدده لتقديمه اليجوز لها حسىاب  -2في االة قيام المصلاة بتع يل اإلقرار بع مضي الثالث
الضريبة اإلضافية عن الفترة التالية إلنتهىاء مىدة السىنوات الىثالث سنوات التي تب ك ما تاريخ إنتهاء الم ا الما ا قانونا لتق يم
المشار إليها و حتي تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل .
اإلقرار وقام المسجل بالس ا في تاريخ اإلرطار فيتم إاتساب
الضريبة اإلضافية عا م ا الثالث سنوات الم مورا فقط ،
وفي االة ع م قيام المسجل بالس ا كو قيامه بالس ا بع تاريخ
اإلرطار فيتم إاتساب الضريبة اإلضافية عا الثالث سنوات ،
وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل و األسس التىي اسىتندت عليهىا
على النموذج المعىد لهىذا الغىرض بخطىاب موصىى عليىه مصىحوبا باإلضافة إلي الفترا ما تاريخ اإلرطار واتي تاريخ الس ا .
بعلم الوصول أو بأية وسيلة الكترونية لها حجية فىي االثبىات وفقىا  -3وترطر المصلاة المسجل بالتع يل و ايسس التي استن ت
لقانون التوقيع االلكتروني او باية وسيلة كتابيىة يتحقىق بهىا العلىم عليها على نمو ج رقم ( 15ض.ق.م) برطاب موصى عليه
اليقيني .
مصاوبا بعلم الوصول كو بأية وسيلة المترونية لها اجية في
ولصاحب الشىأن فىي جميىع األحىوال  ،الطعىن فىي تقىدير المصىلحة االثبات وفقا لقانوا التوقيع االلمتروني  ،كو باية وسيلة متابية
وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يتاقأ بها العلم اليقيني.
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون

الفصل الرابــــــع

الفصل الرابع

التســـــجيل

التسجيل

مادة ()16

(مادة )18

علىىى كىىل شىىخص طبيعىىي أو اعتبىىاري يبيىىع سىىلعة أو يىىؤدي خدمىىة في تطبيق أحكام المادة ( )16من القانون  ،على كل من :
خاضعة للضىريبة بلىغ أو جىاوز إجمىالى قيمىة مبيعاتىه علىي السىلع ( أ ) المنىىىتج أو التىىىاجر أو مىىىؤدى الخدمىىىة الىىىذي بلىىىغ أو جىىىاوز
والخىىدمات الخاضىىعة للضىىريبة والمعفىىاة منهىىا خىىالل االثنىىى عشىىر إجمىىالى رقىىم مبيعاتىىه مىىن السىىلع والخىىدمات الخاضىىعة للضىىريبة
ً
شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلىغ خمسىمائة ألىف والمعفاة منها خالل االثنى عشر شهرا ً السابقة علىى تىاريخ العمىل
جنيه  ،أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسىجيل اسىمه وبياناتىه علىى بالقىىىانون خمسىىىمائة ألىىىف جنيىىىه ان يتقىىىدم إلىىىى المصىىىلحة بطلىىىب
النمىىوذج المعىىد لهىىذا الغىىرض وذلىىك خىىالل ثالثىىين يومىىا مىىن تىىاريخ لتسجيل اسىمه وبياناتىه علىى النمىوذج رقىم ( 1ض.ق.م) المرافىق
بلوغ رقم مبيعاته حد التسىجيل  ،وأمىا مىن تبلىغ قيمىة مبيعاتىه هىذا خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ بلىوغ رقىم مبيعاتىه حىد
المبلغ بعد تاريخ العمىل بهىذا القىانون فىي أيىة سىنة ماليىة أو جىزء التسجيل.
منها فعليه أن يتقىدم للمصىلحة لتسىجيل اسىمه علىى النحىو المشىار
إليىىه  ،واليسىىري اإللتىىزام بالتسىىجيل علىىي الشىىخص الطبيعىىي الىىذي (ب) المستورد بقصىد اإلتجىار أو المصىدر أو وكيىل توزيىع لسىلعة
اليباشىىر نشىىاط بيىىع سىىلعة أو أداء خدمىىة إذا بلغىىت مبيعاتىىه الحىىد أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معامالتىه ان يتقىدم إلىى
(1
المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم
المشار إليه.
ض.ق.م) المرافىىق خىىالل مىىدة التتجىىاوز ثالثىىين يومىىا مىىن تىىاريخ
العمل بالقانون .
ويعتىىىد بمىىىا تقدمىىىه الجمعيىىىات التعاونيىىىة اإلنتاجيىىىة أو الجمعيىىىات
وعلىىىى كىىىل مسىىىتورد لسىىىلعة أو خدمىىىة خاضىىىعة للضىىىريبة بقصىىىد الخيرية من بيانات عن قيمىة مبيعىات أعضىائها أو األسىر المنتجىة
االتجار أو مصدر أو وكيل توزيىع أن يسىجل نفسىه لىدى المصىلحة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد فى القانون  .وتعتبىر كىل
مهما كان حجم معامالته.
أسرة منتجا قائما بذاتىه ،وتكىون مىن المكلفىين المخىاطبين بأحكىام
ويتعىىين علىىى المصىىلحة إخطىىار المكلىىف بالتسىىجيل خىىالل األربعىىة القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه .
عشر يوما ً التالية لتاريخ طلب التسجيل ،وتسرى عليىه أحكىام هىذا
ويتعىىين علىىى كىىل مكلىىف تىىوافرت بشىىأنه شىىروط التسىىجيل فىىي أي
القانون من تاريخ التسجيل.
سىىىنة ماليىىىة أو جىىىزء منهىىىا بعىىىد العمىىىل بالقىىىانون أن يتقىىىدم إلىىىى
ً
وفى االة ع م تق م المملف للمصلاة للتسجيل يع مسجال بامم المصلحة لتسىجيل اسىمه  ،خىالل مىدة ال تتجىاوز ثالثىين يومىا مىن
القانوا ،وتسرى عليه كامامه ما تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته ما
تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل .
السلع كو الر مات ا التسجيل  ،مع ع م اإلرالل بأامام الما ا
( )68ما ه ا القانوا .
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ويتعىىين علىىى المصىىلحة إخطىىار المكلىىف بالتسىىجيل خىىالل األربعىىة
عشىىر يوم ىا ً التاليىىة لتىىاريخ تقىىديم طلىىب التسىىجيل ،وتسىىري عليىىه
أحكام القانون إعتبارا ً من تاريخ التسجيل.
وفىىي حالىىة عىىدم تقىىدم المكلىىف للمصىىلحة بالتسىىجيل ،يعىىد مسىىجالً
بحكم القانون ،وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ رقىم مبيعاتىه
مىىىن السىىىلع أوالخىىىدمات الخاضىىىعة للضىىىريبة والمعفىىىاه منهىىىا حىىىد
التسجيل ،وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )68من القانون.

(مادة )19
تتبع القواعد واإلجراءات اآلتية لتسجيل المكلفين:
 - 1يقىىدم طلىىب التسىىجيل إلىىى المأموريىىة الواقىىع فىىى دائىىرة اختصاصىىها
المركز الرئيسي للمكلف .
 - 2تقىىىوم المأموريىىىة بمراجعىىىة طلىىىب التسىىىجيل للتأكىىىد مىىىن اسىىىتيفائه
للبيانات المطلوبىة ،وإذا تبىين للمأموريىة عىدم اسىتيفاءه للبيانىات تقىوم
بقيد هذا الطلىب بصىفة مبدئيىة مىع إخطىار المكلىف علىى النمىوذج (رقىم
" "2ض .ق .م) إلستيفاء البيانات خالل المدة التي تحىددها المأموريىة
في هذا الطلب.
وتقيىد طلبىىات التسىىجيل المسىتوفاة ،أوالتىىي يىىتم اسىتيفا ها ،فىىي السىىجل
المعد لهذا الغرض بالمأمورية .
 - 3تحىىدد المصىىلحة رقىىم التسىىجيل للمكلىىف وتصىىدر لىىه شىىهادة تسىىجيل
(نموذج رقم " "3ض .ق .م)  ،وتخطره بها رفق (النموذج رقىم ""4
ض .ق .م) لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة
 -4بالنسىىبة للمكلفىىين وفقىىا ألحكىىام القىىانون الىىذين بلغىىت مبيعىىاتهم حىىد
التسجيل أو قىاموا بإنتىاج سىلعة أو خدمىة مىن سىلع أو خىدمات الجىدول
ولىىم يتقىىدموا للتسىىجيل يىىتم تسىىجيلهم بحكىىم القىىانون  ،ويىىتم إخط ىارهم
بنموذج التسجيل  ،وتسري عليهم أحكام التسجيل من تاريخ بلوغ قيمه
مبيعىىاتهم حىىد التسىىجيل أو مىىن تىىاريخ بدايىىة مزاولىىة النشىىاط بالنسىىبة
للمصدرين أو المستوردين أو منتجي سلع وخدمات الجدول .
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(مادة )20
ال تسرى أحكام التسجيل المشار إليها في المادة السابقة علي :

-1

المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخىدمات أو التجىار الىذين
يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة.

-2

التجىىار الىىذين يقتصىىر نشىىاطهم علىىى السىىلع والخىىدمات التىىي
تخضع لضريبة الجدول فقط .

 -3الشخص الطبيعي غير المكلف الذي ال يباشر نشاط بيع سلعة
أو أداء خدمىىة والىىذي بلغىىت مبيعاتىىه الحىىد المشىىار إليىىه فىىي
المادة ( )16من القانون .
مادة ()17

(مادة

)21

يجب علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة  ،يقىوم ببيىع سىلع أو في تطبيق حكم المادتين  32 ،17مىن القىانون يشىترط فىي الممثىل

أداء خىىدمات خاضىىعة للضىىريبة لشىىخص غيىىر مسىىجل داخىىل الىىبالد واليمىىارس
نشاطا ً من خالل منشأه دائمة في مصر ،أن يعىين ممىثال لىه أو وكىيال عنىه فىي
مصر يكون مسئوالً عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليهىا فىي
هىىذا القىىانون ،بمىىا فىىي ذلىىك التسىىجيل وسىىداد الضىىريبة والضىىريبة اإلضىىافية
وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا ألحكام هذا القانون .
ويجىىب علىىى الشىىخص المقىىيم أن يتأكىىد مىىن أن الشىىخص غيىىر المقىىيم قىىد قىىام

أو الوكيل عن الشخص غير المقىيم وغيىر المسىجل بالمصىلحة أن
يكىىون قىىد تىىم تعيينىىه وكىىيالً أو ممىىثالً عىىن هىىذا الشىىخص بموجىىب
توكيل رسمي أو عرفي مصىدق عليىه لىدي السىفارة المصىرية فىي

بتعيين ممثل له أو وكيل عنىه فىي مصىر ،وفىي حالىة عىدم قيىام الشىخص غيىر الدولة التي يقيم بها الموكل  ،وأن يكىون الوكيىل أو الممثىل مقيمىا
المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرهىا مىن الضىرائب

المستحقة وفقا ألحكام هذا القانون إلي المصلحة دون إخالل بحقه في الرجوع في مصر ومسجال لدي المصلحة  ،أو لديه بطاقة ضريبية .
علي الشخص غير المقيم .

مادة ()18

(مادة )22

يجىىىوز للشىىىخص الطبيعىىىي أو اإلعتبىىىاري الىىىذي لىىىم يبلىىىغ حىىىد في تطبيق أحكام المادة ( )18من القانون ،يجىوز للشىخص الطبيعىي أو
التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناتىه طبقىا ً اإلعتبىىاري الىىذي لىىم يبلىىغ إجمىىالي قيمىىة مبيعاتىىه مىىن السىىلع والخىىدمات
الخاضىىعة للضىىريبة والمعفىىاة منهىىا حىىد التسىىجيل المنصىىوص عليىىه فىىي
للشىىىىروط واألوضىىىىاع واإلجىىىىراءات التىىىىي تحىىىىددها الالئحىىىىة القىىانون  ،أن يتقىىدم إلىىى المصىىلحة بطلىىب لتسىىجيل اسىىمه وبياناتىىه علىىى
التنفيذية ،ويعتبر في حالة التسجيل مىن المكلفىين المخىاطبين النمىوذج رقىم (1ض .ق .م) المرافىق ،وذلىك وفقىا ً للضىوابط والشىروط
بأحكام هذا القانون .
التالية :
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(أ) أال يقل حجم تعامالته خالل اإلثني عشىر شىهرا السىابقة علىي تىاريخ
تقديم الطلب عن مائة وخمسىين ألىف جنيىه  ،أو أال يقىل رأس المىال
المدفوع عن خمسين ألف جنيه .
(ب) أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خالله النشاط المسجل عنه .
(ج) أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية .
وال يجىىىوز إلغىىىاء التسىىىجيل وفىىىق هىىىذه المىىىادة إال بعىىىد مضىىىي أربعىىىة
وعشرين شهرا من تاريخ التسجيل  ،ما لم يتوقف المسجل نهائيا عىن
ممارسة نشاطه ويثبت ذلك للمصلحة .

مادة ()19

(مادة )23

تمسىىىك المصىىىلحة سىىىجالً تقيىىىد بىىىه بيانىىىات طلبىىىات التسىىىجيل بعىىىد في تطبيق أحكام المادة ( )19من القانون يراعي ما يلي :

مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
 - 1تصدر شهادات التسجيل متضىمنة البيانىات الىواردة بىالنموذج
وتحىىىدد الالئحىىىىة التنفيذيىىىة االشىىىىتراطات والقواعىىىد واإلجىىىىراءات رقم ( 3ض .ق .م المرفق) .
الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.
 -2تعتمىىد الشىىهادة مىىن رئىىيس المصىىلحة أو مىىن ينيبىىه  ،وتخىىتم
بخاتم شعار الجمهورية .
 -3ترسل الشهادة بعىد إصىدارها إلىى المسىجل رفىق النمىوذج رقىم
( 4ض .ق .م) (إخطار بالتسجيل) .
 -4فىىي حال ىة وجىىود فىىروع أخىىري لىىذات المسىىجل يىىتم إستصىىدار
شهادة تسجيل فرع لكل فرع .
 -5يلتىىزم المسىىجل بوضىىع شىىهادة التسىىجيل أو تسىىجيل الفىىرع فىىي
مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع .
 - 6يجىب علىى المسىىجل فىي حالىة فقىىد أو تلىف الشىهادة أن يطلىىب
استخراج صىورة رسىمية منهىا علىى النمىوذج رقىم (7ض .ق .م )
المعىىد لىىذلك  ،وفقىىا للقواعىىد والضىىوابط التىىي يصىىدر بهىىا قىىرار مىىن
رئيس المصلحة.
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مادة ()20

(مادة )24

يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بىأي تغييىرات تحىدث
علىىى البيانىىات السىىابق تقىىديمها بطلىىب التسىىجيل وذلىىك خىىالل
واحد وعشرين يوما ً من حدوث تلك التغييرات.

فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )20مىىن القىىانون ،علىىى كىىل شىىخص
طبيعىىىي أو إعتبىىىاري مسىىىجل  ،أن يخطىىىر المصىىىلحة كتابىىىة بىىىأي
تغييرات تحدث على بيانىات طلىب التسىجيل خىالل واحىد وعشىرين
يوما من حدوث تلك التغييرات.
وتشمل تلك البيانات  ،االسم والعنوان أو طبيعة النشاط الرئيسىي
الخاضع للضريبة أو األنشطة األخرى .
وإذا تطلىىىب األمىىىر إسىىىتخراج شىىىهادة تسىىىجيل جديىىىدة بىىىذات رقىىىم
التسجيل متضمنة البيانات الجديىدة يلتىزم المسىجل بتسىليم شىهادة
التسجيل السابقة .

مادة ()21

(مادة )25

يجىىىوز لىىىرئيس المصىىىلحة أن يلغىىىي التسىىىجيل فىىىي الحىىىاالت
وبالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية.

فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادتين )8( :و ( )21مىىن القىىانون يجىىوز لىىرئيس
المصلحة أو من يفوضه أن يلغى التسجيل في الحاالت اآلتية :
 -1فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليهىا بالمىادة (، )16
( )41من القانون .
 -2بنا ًء علي طلب يقدمه المسجل وفقا ألحكام المادة ( )18من القىانون
.
 -3ألسباب يقدرها رئيس المصلحة .
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصى عليىه
مصحوبا بعلم الوصول علي النموذج رقم ( 5ض.ق.م) .
ويعتبر المسجل ملغي تسجيله اعتبارا من اليوم التالي لتسىليمه نمىوذج
اإللغاء .
وعليىىه االحتفىىاظ بنمىىوذج إلغىىاء التسىىجيل نمىىوذج رقىىم ( 5ض .ق .م )
وبجميىىع الىىدفاتر والسىىجالت وصىىور الفىىواتير الخاصىىة بالضىىريبة لمىىدة
خمس سنوات من تاريخ اإلخطار باإللغاء.
فىىى حالىىة تحقيىىق المسىىجل لمبيعىىات أقىىل مىىن حىىد التسىىجيل المقىىرر وفقىىا
ألحكام القانون وألغى تسجيله  ،تستحق الضريبة علىى السىلع التىى فىى
حوزته وقت إلغاء التسجيل .
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وفي جميع األحوال علي من ألغي تسجيله اإللتزام بما يلي :
أ-االمتناع عن أن يقدم نفسه باي صورة من الصور على انه مسجل .
ب-االحتفىىاظ بالىىدفاتر والسىىجالت والفىىواتير لمىىدة خمىىس سىىنوات مىىن
تاريخ الغاء تسجيله وتمكين موظفي المصلحة من االطالع عليها.
وللمصلحة تعديل االقرارات المقدمة في حالىة عىدم مطابقتهىا مىن واقىع
أي بيانات أو مستندات واتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق
من ضريبة وضريبة جدول طبقا ألحكام هذا القانون .

(الفصل الخامس)
خصم الضريبة واإلعفاء منها وردها
مادة ()22

الفصل الخامس
خصم الضريبة واإلعفاء منها وردها
(مادة )26
فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )22مىىن القىىانون ،للمسىىجل أن يخصىىم مىىن
إجمالي الضريبة المستحقة علىى قيمىة مبيعاتىه مىن السىلع أو الخىدمات
الخاضعة للضريبة ما يلى :

للمسجل عنىد حسىاب الضىريبة أن يخصىم مىن الضىريبة المسىتحقة
على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سىبق سىداده أو حسىابه
من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هىذه
الضىىريبة علىىى مدخالتىىه بمىىا فيهىىا الضىىريبة السىىابق تحميلهىىا علىىى أوال :ما سبق سداده او حسىابه مىن ضىريبة علىي المىردودات
السىىلع والخىىدمات المبيعىىة بمعرفىىة المسىىجل فىىي كىىل مرحلىىة مىىن
من مبيعاته وفقا للشروط واألوضاع اآلتية :
مراحل توزيعها طبقىا للحىدود وبالشىروط واألوضىاع التىي تحىددها
 - 1يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .
الالئحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة األولي من هذه المادة على -:
 .1مبيعىات السىىلع و الخىدمات المىىوردة إلىى الجهىىات المشىار إليهىىا
فىىي المىىادة الثامنىىة مىىن مىىواد اإلصىىدار والمىىادة ( )23مىىن هىىذا
القانون .
 .2مبيعات السلع والخىدمات الممولىة بمىنح صىدر قىانون بإعفائهىا
من الضريبة .
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ،ويرحل ما لىم يىتم
خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .

 – 2يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تىم اسىتالمها فعىال بحالتهىا التىي
بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسىجالت المنتظمىة للمسىجل،
وتىىم رد قيمتهىىا إلىىى المشىىترى بمىىا فيهىىا الضىىريبة أو تعليتهىىا لحسىىابه
بدفاتر المسجل.
 - 3يصدر المسجل إشعار خصم  /إضافة مؤرخا ويحمل رقمىا مسلسىال
مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى .

وفى جميع األحوال يراعى ما يلي :
( أ ) يجىىب أن يكىىون قىىد تىىم اسىىتالم السىىلع المرتىىدة وقيىىدت بياناتهىىا فىىي
الدفاتر والسجالت.
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وال يسىىري الخصىىم المنصىىوص عليىىه فىىي الفقىىرة األولىىي مىىن هىىذه
المادة على ما يأتي -:

(ب) أن يكىىىىون إشىىىىعار الخصىىىىم أو اإلضىىىىافة مؤرخىىىىا ويحمىىىىل رقمىىىىا
مسلسال.على ان يبين به عنىوان البىائع ورقىم تسىجيله واسىم المشىترى
وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية األصلية وتاريخها .

 .1ضريبة الجدول ،سواء على سىلع أو خىدمات خاضىعة بىذاتها أم ثانيا ً  :ما سبق تحميله من ضريبة قابله للخصم علي ما يلي:
كمدخالت في سىلع أو خىدمات خاضىعة للضىريبة،وذلك فيمىا لىم
يرد به نص خاص في هذا القانون.

 -1المدخالت من السىلع والخىدمات سىواء مباشىرة أو غيىر مباشىرة إذا
كانت جميع مبيعاته خالل الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.

 .2ضريبة المدخالت المدرجة ضمن التكلفة .

 -2المشتريات بغرض االتجار .

 .3السلع و الخدمات المعفاة .

 -3ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة  ،وفقا
لبيانات شهادة اإلجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك .
وإذا كانىىىت الضىىىريبة السىىىابق تحميلهىىىا علىىىى المىىىدخالت والمشىىىتريات
بغرض اإلتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خالل شىهر
المحاسىىىىبة يىىىىتم خصىىىىم الضىىىىريبة السىىىىابق تحميلهىىىىا علىىىىى المىىىىدخالت
والمشتريات بغرض اإلتجىار شىهريا مىن الضىريبة المسىتحقة حتىى يىتم
استنفاذها .
وذلك كله شريطة حيازة المسجل لفاتورة ضريبية .

(مادة )27
إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والدلامات تدضل
لعضريبة وبعضها معفل وو ااعلعة لضلريبة الجلاوف ط ل –
االف الفترة الضريبية  -طيتم الدصم ععى الوجه التال :
( أ ) يخصم إجمالي الضىريبة علىى المىدخالت المتعلقىة ببيىع السىلعة أو
أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البيع فىي الفتىرة
الضريبية أو بعدها.
(ب) ال تخصم الضريبة على المدخالت التي تستخدم فقىط فىي المبيعىات
المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لضريبة الجدول فقط  ،سىواء تمىت
عملية البيع خالل الفترة الضريبية أو بعدها.
( ج ) تخصم الضريبة على المدخالت التي تستخدم فى مبيعىات بعضىها
خاضع للضىريبة وبعضىها معفىى أو خاضىع لضىريبة الجىدول فقىط طبقىا
لنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات .
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يحرر البائع إشعار إضىافة بالضىريبة علىى مىدخالت السىلع أو الخىدمات
المعفاة أو الخاضعه لضريبة الجدول فقط في البنىدين (ب)(،جىـ) إذا قىام
بخصمها في إقرارات سابقة .
وتس رى ات القواع الس ابقة عل ى الض ريبة الس ابأ تاميله ا عل ى
السلع المباعة بمعرفة المسجل فى مل مرالة ما مراال التوزيع .
وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة وضريبة الجددو ييدت
خص د الضددريبة السددابل ت ميل ددا خلددي المدددخات م د ضددريبة ال يمددة
المضاية دو ضريبة الجدو بذات الشروط والضوابط بعاليه .

(مادة )28
تسري وحكام الدصم ععى ما يع -:
(أ) مبيعىات السىىلع والخىىدمات المىىوردة للجهىات الىىواردة بالمىىادة الثامنىىة
من مواد إصدار القانون .
(ب) السىىلع والخىىدمات المىىوردة للسىىفارات والمفوضىىيات والقنصىىليات
المعفاة وفقا وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل .
(ج) السلع والخىدمات المىوردة لإلسىتعمال الشخصىي ألعضىاء السىلكين
الدبلوماسىىي والقنصىىىلي األجانىىب العىىىاملين المعينىىين بالجىىىداول التىىىي
تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأوالدهم القصر .
(د) السىىىلع المىىىوردة للمىىىوظفين األجانىىىب مىىىن العىىىاملين فىىىي البعثىىىات
الدبلوماسية أوالقنصلية .
(هـ) مبيعات السلع والخدمات الممولة بمىنح صىدر قىانون بإعفائهىا مىن
الضريبة .
وال تسري أحكام الخصم علي ما يأتي -:

(أ) ضىىريبة الجىىدول ،سىىواء علىىى سىىلع أو خىىدمات خاضىىعة بىىذاتها أم
كمدخالت في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
(ب) الضريبة السابق سدادها علي المدخالت المدرجة ضمن التكلفىة إال
إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية الالزمة وقدم ما يفيد ذلك
للمصلحة .
(ج) الضريبة السابق سدادها علي مدخالت السلع و الخدمات المعفاة .
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(مادة )29
للمسىىجل خصىىم الضىىريبة السىىابق سىىدادها علىىى مدخالتىىه مىىن رصىىيد
المخزون السلعي في تاريخ تسجيله  ،وفقا ً للضوابط والشروط اآلتية:
 -1إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
 -2حيىىىازة أصىىىول فىىىواتير الشىىىراء الضىىىريبية أو شىىىهادة اإلجىىىراءات
الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك حسب األحوال .
 -3تقديم بيان بىالمخزون السىلعي لديىه فىي تىاريخ التسىجيل علىى ( نمىوذج
 123ض .ق .م ) رفق طلب التسجيل .

 -4أال تكون قيمة الضريبة قىد تىم إدراجهىا ضىمن التكلفىة  ،إال إذا
أجريت التسوية المحاسبية والضريبية الالزمىة وقىدم مىا يفيىد ذلىك
للمصلحة .

 -5أن يكون المخزون متعلىق ببيىع سىلعة أو أداء خدمىة خاضىعة
للضريبة .

(مادة )30
فىىي تطبيىىق الفقىىرة األخيىىره مىىن المىىادة ( )30مىىن القىىانون اليىىتم
إعتماد خصم الضريبة إال إذا قام المسجل بتقديم شهادة فىي نهايىة
كىىل سىىنة ماليىىة لىىه موقعىىة مىىن محاسىىب مقيىىد بجىىدول المحاسىىبين
والمراجعين  ،تفيد بأحقيته في الخصم وذلك على النموذج (رقم).
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مادة ()23

(مادة )31

يعفىىىى مىىىن الضىىىريبة وبشىىىرط المعاملىىىة بالمثىىىل وفىىىي حىىىدود هىىىذه
المعاملة ووفقا ً لبيانات وزارة الخارجية:

فىىىى تطبيىىىق أحكىىىام المىىىادة ( )23مىىىن القىىىانون تمىىىنح اإلعفىىىاءات

 -1مىىىا يشىىىترى أو يسىىىتورد لالسىىىتعمال الشخصىىىي ألعضىىىاء السىىىلكين
الدبلوماسي والقنصىلي األجانىب العىاملين غيىر الفخىريين المعينىين
في الجداول التي تصىدرها وزارة الخارجيىة ،وكىذلك مىا يشىترى أو
يستورد لالستعمال الشخصي ألزواجهم وأوالدهم القصر.
 -2مىىا يشىىترى أو يسىىتورد للسىىفارات والمفوضىىيات والقنصىىليات غيىىر
الفخريىىة لالسىىتعمال الرسىىمي عىىدا المىىواد الغذائيىىة والمشىىروبات
الروحية واألدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها اإلعفىاء طبقىا ً للبنىدين  2 ،1بسىيارة
واحىىىدة لالسىىىتعمال الشخصىىىي وخمىىىس سىىىيارات لالسىىىتعمال الرسىىىمي
للسىىىىفارة أو المفوضىىىىية وسىىىىيارتين لالسىىىىتعمال الرسىىىىمي للقنصىىىىلية ،
ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

المشار إليها في هذه المادة علي نموذج (
ونموذج (

ض.ق.م) للسفارات

ض.ق.م) العضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي،

وذلك بعد اعتماد طلبات اإلعفاء من رئيس البعثىة الدبلوماسىية أو
القنصلية حسب األحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية
واعتمادها من المصىلحة  .ويتعىين علىي المسىجل االحتفىاظ بأصىل
شهادة اإلعفىاء  ،وإرفاقهىا بصىور الفىواتير الصىادرة غيىر محملىة
بالضريبة.

 -3مىىىا يسىىىتورد لالسىىىتعمال الشخصىىىي بشىىىرط المعاينىىىة مىىىن أمتعىىىة
شخصىىية وأثىىاث وأدوات منزليىىة  ،وكىىذلك سىىيارة واحىىدة مسىىتعملة
لكىىىىل موظىىىىف أجنبىىىىي مىىىىن العىىىىاملين فىىىىي البعثىىىىات الدبلوماسىىىىية
أوالقنصىلية الىىذين ال يسىتفيدون مىىن اإلعفىىاء المقىرر فىىي البنىىد ()1
من هذه الفقرة بشرط أن يتم الورود خالل سىتة أشىهر مىن وصىول
المستفيد من اإلعفاء  ،ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير الخارجيىة
مد هذا األجل.
وتمىىنح اإلعفىىاءات المشىىار إليهىىا فىىي هىىذه المىىادة بعىىد اعتمىىاد طلبىىات
اإلعفىىاء مىىن رئىىيس البعثىىة الدبلوماسىىية أو القنصىىلية حسىىب األحىىوال
والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
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مادة ()24

(مادة )32

يحظر التصرف في األشياء التي أعفيت طبقىا ً ألحكىام المىادة ()23
من هذا القىانون فىي غيىر األغىراض التىي أعفيىت مىن أجلهىا خىالل
السىىىىىنوات الخمىىىىىس التاليىىىىىة لإلعفىىىىىاء قبىىىىىل إخطىىىىىار المصىىىىىلحة
وسدادالضريبة المستحقة وفقىا ً لحالىة هىذه األشىياء وقيمتهىا وفئىة
الضىىريبة السىىارية فىىي تىىاريخ السىىداد مىىا لىىم يقىىض نظىىام المعاملىىة
بالمثل بغير ذلك.

فىىىى تطبيىىىق أحكىىىام المىىىادة ( )24مىىىن القىىىانون يلتىىىزم المسىىىتفيد
باإلعفىىاء بىىأن يقىىدم إقىىرارا يتعهىىد فيىىه بعىىدم التصىىرف فىىى السىىلعة
المعفىىاة فىىى غيىىر الغىىرض الىىذى أعفيىىت مىىن اجلىىه خىىالل السىىنوات
الخمىىس التاليىىة لتىىاريخ اإلعفىىاء اال بعىىد إخطىىار المصىىلحة وسىىداد
الضىىريبة المسىىتحقة وفقىىا لحالىىه السىىلعة وقيمتهىىا وفئىىة الضىىريبة
السارية فى تاريخ السداد  ،ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغيىر
ذلك.

وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك.

وتتبع فى هذا الشأن القواعد اآلتية:
 - 1علىىى المسىىتفيد مىىن اإلعفىىاء أن يخطىىر المصىىلحة برغبتىىه فىىى
التصرف أو تعديل االستعمال قبل شروعه فى التصرف.
 – 2موافىىاة المصىىلحة بموافقىىة وزارة الخارجيىىة علىىى التصىىرف
وان نظام المعاملة بالمثل لم يقض بغير ذلك .
 - 3على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتهىا حسىب
حالتها و فئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجىدول
المستحقة وقت السداد  ،ولهىا أن تسىتعين بىالمختص فىى مصىلحة
الجمارك فى هذا الخصوص .
 - 4تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما يفيد إبىراء ذمتىه
بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبىالغ أخىرى فىى حالىة
استحقاقها .

مادة ()25
يجىىوز بقىىرار مىىن الىىوزير باالتفىىاق مىىع وزيىىر الخارجيىىة إعفىىاء مىىا يسىىتورد
لالستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من األجانب بقصد المجاملة الدولية.
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مادة ()26

(مادة )33

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشىروط واألوضىاع التىي تحىددها
الالئحة التنفيذية مايأتي:

فى تطبيق أحكام المادة ( )26من القانون ،تطبىق األحكىام الىواردة
بقىىىرار وزيىىىر الماليىىىة رقىىىم  861لسىىىنة  2005بإصىىىدار الالئحىىىة
التنفيذيىىىة لقىىىانون تنظىىىيم اإلعفىىىاءات الجمركيىىىة وتعديالتىىىه علىىىى
األصناف المستوردة.

 -1العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
 -2األشياء والمتعلقىات الشخصىية المجىردة مىن أيىة صىفة تجاريىة
كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
 -3المهمات التي تىرد مىن الخىارج دون قيمىة بىدل تىالف أو نىاقص
عن رسىائل سىبق توريىدها أورفىض قبولهىا وحصىلت الضىريبة
عليها كاملة في حينها بشىرط أن تتحقىق مصىلحة الجمىارك مىن
ذلك.
 -4األمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج.
 -5األشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثىم أعيىد
استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

أما بالنسبة للسلع المحليىة المحىددة بالمىادة المشىار إليهىا ،فتعفىى
من الضريبة في الحدود وبالشروط واالوضاع اآلتية:
 -1تعفىىى العينىىات التىىي تسىىتهلك فىىي أغىىراض التحليىىل بالمعامىىل
الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بمىا يفيىد التحليىل
واستهالك العينة.
 -2يشترط إلعفاء السلع والمتعلقىات الشخصىية المجىردة مىن أيىه
صفة تجارية ان تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلىب إلىى
المصلحة لإلعفاء مرفقا به ما يفيد أن هذه األشياء شخصىية ،مىع
التعهد بعدم تصىرف حائزهىا فيهىا إلىى الغيىر خىالل المىدة المحىددة
بالقىىانون ،ومىىا يثبىىت أنىىه حصىىل عليهىىا مىىن مسىىابقة رياضىىية أو
علمية أو دينية معترف بها.
 -3االمتعة الشخصىية الخاصىة بالمسىافرين القىادمين مىن الخىارج
مىىن السىىلع المحليىىة او األجنبيىىة الىىواردة معهىىم أو المشىىتراه مىىن
األسىىواق أو المنىىاطق الحىىرة تتحىىدد قيمتهىىا المعفىىاه مىىن الضىىريبة
بنفس قيمة اإلعفاء الجمركي المقرر وفقا ً ألحكام قانون الجمارك.
 -4تعفى األشياء التي تم سىداد الضىريبة عليهىا وصىدرت للخىارج
ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيىد اسىتيرادها بىذاتها ،بشىرط
أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
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مادة ()27
يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع الوزير المختص إعفىاء بعىض
السلع من الضريبة في الحالتين اآلتيتين:
 -1الهبات والتبرعىات والهىدايا للجهىاز اإلداري للدولىة أو وحىدات
اإلدارة المحلية .
 -2ما يستورد لألغراض العلميىة أو التعليميىة أو الثقافيىة بواسىطة
المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

مادة ()28
تعفىىى مىىن الضىىريبة كافىىة السىىلع والمعىىدات واألجهىىزة والخىىدمات
المعنية في هذا القانون الالزمىة ألغىراض التسىليح للىدفاع واألمىن
القومي وكذلك الخامات ومستلزمات اإلنتاج واألجىزاء الداخلىة فىي
تصنيعها.

(مادة )34
يشترط فى تطبيق أحكام المادة (  ) 28من القانون ما يأتى :
أوال  :بالنسبة الحتياجات وزارة الدفاع :
 - 1أن يكون تحديد السىلع والخىدمات المعفىاة بشىهادة مىن وزارة
الىىدفاع بأنهىىا الزمىىة ألغىىراض التسىىليح معتمىىدة مىىن رئىىيس هيئىىة
الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.
 - 2تسرى أحكام هذه المىادة علىى جميىع قيىادات القىوات وهيئىات
وإدارات وأجهىىزة القىىىوات المسىىىلحة والصىىناديق التابعىىىة لىىىوزارة
الدفاع أو الملحقة بها .
 - 3أن يكىىون تمويىىل وشىىراء هىىذه األصىىناف مىىن موازنىىة وزارة
الدفاع أو من مواردها الذاتية.
 - 4تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامىل
مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا اإلعفاء.
 - 5في حالة شراء أو استيراد أو بيع أى صنف أو أداء أي خدمة
غير مقرر إعفا ها تخطر هيئىة الشىئون الماليىة للقىوات المسىلحة
المصلحة فورا التخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.
 - 6تشىىكل لجنىىىة خاصىىىة مىىىن المصىىلحة وهيئىىىة الشىىىئون الماليىىىة
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للقوات المسىلحة بقىرار يصىدر مىن رئىيس المصىلحة باالتفىاق مىع
رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة اإلجىراءات التنفيذيىة المتعلقىة
بهذا اإلعفاء .
 - 7تتبع اإلجراءات اآلتية  ،لتطبيق اإلعفاء المقرر :
( أ ) تقىىىوم وزارة الىىىدفاع بتحريىىىر شىىىهادة تقىىىدمها إلىىىى المسىىىجل
حسىىب األحىىوال معتمىىدة مىىن السىىيد رئىىيس هيئىىة الشىىئون الماليىىة
بالقوات المسىلحة أو مىن يفوضىه تفيىد بىأن االحتياجىات المطلىوب
تىىىدبيرها للقىىىوات المسىىىلحة أو لصىىىالحها هىىىى ألغىىىراض التسىىىليح
مرفقا بها موافقة المصلحة على اإلعفاء.
(ب) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضىريبة مىع
إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن األصناف معفىاة لىوزارة
الدفاع طبقا للمادة ( )28من القانون  ،ويثبت ذلىك فىى دفىاتره مىع
صل شهادة اإلعفاء المشار إليها فى الفقرة السابقة.
احتفاظه بأ ً
(ج) تقىىوم وحىىدات وزارة الىىدفاع المختصىىة باإلعفىىاء بقيىىد بيانىىات
الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها .
 – 8يخطر رئىيس هيئىة الشىئون الماليىة للقىوات المسىلحة رئىيس
المصىىىلحة باسىىىم مىىىن يفوضىىىه بإصىىىدار الشىىىهادة المشىىىار إليهىىىا
ونموذج توقيعه .
ثانيا  :بالنسبة الحتياجات الجهات األخرى :
 - 1تسىرى أحكىام المىادة (  ) 28مىىن القىانون علىى احتياجىات كىىل
مىىن الجهىىات التاليىىة والالزمىىة ألغىىراض التسىىليح للىىدفاع واألمىىن
القومي:
( أ ) الشىىىىركات والوحىىىىدات والهيئىىىىات التابعىىىىة لىىىىوزارة اإلنتىىىىاج
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الحربى.
( ب) وزارة الداخلية .
( ج ) الهيئة العربية للتصنيع .
( د ) هيئة األمن القومي.
 - 2يصىىدر الىىوزير أو رئىىيس الهيئىىة المخىىتص ،أو مىىن يفوضىىه ،
شهادة تفيد بأن هذه االحتياجات ألغراض التسليح للىدفاع واألمىن
القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج
توقيعه .
 - 3تسىىىرى بالنسىىىبة لهىىىذه الجهىىىات كىىىل فيمىىىا يخصىىىه األحكىىىام
واإلجراءات المنصوص عليهىا فىى البنىود (  ) 3و (  ) 5و ( )6و
(  ) 7من الفقرة أوال من هذه المادة .
4ـ تلتىزم الجهىات المشىار إليهىا بسىداد الضىريبة علىى مىا تشىتريه
لغير األغىراض المنصىوص عليهىا فىى هىذه المىادة ،وعلىى مىا يىتم
بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة .
وفىىىىي جميىىىىع األحىىىىوال فىىىىإن كافىىىىة السىىىىلع والمعىىىىدات واألجهىىىىزة
والخىىدمات الخامىىات ومسىىتلزمات اإلنتىىاج واألجىىزاء الداخلىىة فىىي
تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة مىن الضىريبة
وفي حال سداد ضريبة علي مىا سىبق يحىق للبىائع المسىجل خصىم
أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب األحوال.

مادة ()29
مىىع مراعىىاة حكىىم المىىادة الثامنىىىة مىىن قىىانون اإلصىىدار ال تسىىىري
اإلعفىىاءات الضىىريبية المنصىىوص عليهىىا فىىي القىىوانين والقىىرارات
األخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على اإلعفاء منها صراحة
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مادة ()30

(مادة )35

تىىرد الضىىريبة طبقىىا للشىىروط واإلجىىراءات وفىىى الحىىدود التىىي
تبينها الالئحىة التنفيذيــىـة ،خىالل خمسىة و اربعىين يومىا مىن
تاريخ تقديم الطلب مؤيدا ً بالمستندات في الحاالت اآلتية -:

فىىي تطبيىىق أحكىىام البنىىد ( )1مىىن المىىادة ( )30مىىن القىىانون تىىرد
الضريبة السابق سدادها أو تحميلهىا علىى السىلع والخىدمات التىي
يتم تصديرها للخارج  ،سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فىي سىلع
أو خدمات أخرى  ،فىي موعىد اليجىاوز خمسىة وأربعىين يومىا مىن
تىىىاريخ تقىىىديم طلىىىب الىىىرد مؤيىىىدا ً بالمسىىىتندات  ،وفقىىىا للشىىىروط
واإلجراءات اآلتية :

 -1الضريبة السابق سدادها أوتحميلها على السىلع والخىدمات
التي يىتم تصىديرها ،سىواء صىدرت بحالتهىا أو أدخلىت فىي
سىىىلع أو خىىىدمات أخىىىرى ،بمىىىا ال يجىىىاوز الرصىىىيد الىىىدائن،
بشىىرط توريىىد قيمىىة الصىىادرات إلىىي أحىىد البنىىوك الخاضىىعة
إلشراف البنك المركىزي وفقىا للضىوابط التىي يحىددها  ،أو
وفقىىىا ألي مىىىن طىىىرق السىىىداد أو التسىىىويات األخىىىرى التىىىي
تحددها الالئحىة التنفيذيىة و ذلىك كلىه بشىرط أال تقىل قيمىة
الصادرات عن قيمة مدخالتها.
 -2الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .

أوال  :بالنسبة للسلع المصدرة :
 -1أن تكون السلع أو مدخالتها قد تم شرا ها من مسىجل بموجىب
فاتورة ضريبية.
 -2اال يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها .
 -3أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .
 -4توريىىد قيمىىة الصىىادرات إلىىي أحىىد البنىىوك الخاضىىعة إلشىىراف
البنك المركزي المصري وفقا للضوابط التي يحىددها  ،وفىي حالىة
إثبىىىات تعىىىذر التحويىىىل البنكىىىي يعتىىىد بىىىأي مىىىن طىىىرق السىىىداد أو
التسويات الواردة بهذه المادة .

 -3الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية
متتالية .
 -5أال تىدرج الضىىريبة ضىىمن التكلفىىة وأال يىىتم رد الضىىريبة إال فىىي
 -4الضىىىريبة السىىىابق سىىىدادها علىىىى اآلالت والمعىىىدات التىىىي حدود الرصيد الدائن .
تستخدم في إنتىاج سىلعة أو أداء خدمىة خاضىعة للضىريبة ،وعلي المصلحة التحقق من سابقة توريد الضريبة 0
وذلىىك عنىىد تقىىديم أول إقىىرار ضىىريبي عىىدا األتوبيسىىات و وعلى المسجل أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة علىى التصىدير
سىىىىيارات الركىىىىوب إال إذا كىىىىان اسىىىىتخدامها هىىىىو النشىىىىاط (نمىىوذج  13جمىىىارك أو أي شىىىهادة رسىىمية مىىىن الجمىىىارك تقىىىوم
مقامها) وأصل الفاتورة الضريبية أو شهادة اإلجراءات الجمركية
المرخص به للمنشأه.
وإيصىىىال السىىىداد  ،وان يحىىىتفظ بسىىىجل يقيىىىد فيىىىه بيانىىىات السىىىلع
المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير.

وفي جميع األحوال يجب أن يكىون مىن بىين المسىتندات الدالىة
علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعىة ويجوز لمصلحة الجمارك فىي الحىاالت التىي يىتم فيهىا االتفىاق مىع
من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك .
المصىىلحة أن تىىرد الضىىريبة علىىى السىىلع المصىىدرة وعلىىى السىىلع
المسىىتوردة المعىىاد تصىىديرها للخىىارج سىىواء صىىدرت بحالتهىىا أو
استخدمت في مصنوعات محلية مصىدرة إلىى الخىارج وذلىك وفقىا ً
لإلجراءات الجمركية المتبعة في شأن البضائع المصدرة .
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ثانيا  :بالنسبة للخدمات المؤداه علي السلع المصدرة :
 -1توافر المستندات الجمركيىة الدالىة علىى إتمىام عمليىة التصىدير
(نمىىىوذج  13جمىىىارك) للسىىىلع التىىىي تىىىم تصىىىديرها أو أي شىىىهادة
رسميه من الجمارك تقوم مقامها 0
 -2تىىوافر اصىىل الفىىاتورة الضىىريبية الصىىادرة مىىن مىىؤدى الخدمىىة
لمالك السلعة (المصدر) والتي تفيد أن تلك الخدمىة تمىت عىن ذات
السلعة المصدرة للخارج .
 -3توافر صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد 0
وعلي المصلحة التحقق من سابقة توريد الضريبة 0
ثالثا  :بالنسبة للخدمة المصدرة  :تىرد الضىريبة علىي مىدخالت
الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالية :

يتعين إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في
الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأي وسيلة أخري حسب
طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات اآلتية :
 -1صورة كربونية أو إلكترونيه للفاتورة الضريبية أوالمستخلص
متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلي األخص نوعها و
قيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفيد
منها .
 -2صىىورة مىىن المسىىتند الىىذي يفيىىد سىىداد قيمىىة الخدمىىة بمعرفىىة
متلقىىي الخدمىىة بالخىىارج بواسىىطة تحويىىل بنكىىي إلىىي أحىىد البنىىوك
الخاضعة إلشىراف البنىك المركىزي المصىري وفقىا للضىوابط التىي
يحىىددها  ،وفىىي حالىىة إثبىىات تعىىذر التحويىىل البنكىىي يعتىىد بىىأي مىىن
طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة).
 -3أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخالت أداء الخدمة .
وعلي المصلحة التحقق من سابقة توريد الضريبة 0
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
وفى جميع األحوال يجب مراعاة اآلتي :
(أ) ال يىىرد مىىن الضىىريبة إال مىىا سىىبق تحصىىيله منهىىا بىىذات الفئىىة
والقيمىىة التىىي كانىىت سىىارية وقىىت السىىداد أو التحميىىل وعلىىى
ماتم تصديره بالفعل  ،وبما ال يجاوز الرصيد الدائن0
(ب) تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة
إلشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي يحددها ،أو وفقىا
ألي من طرق السداد أو التسويات األخرى ومنها :
 التسويات الناتجة عن البيىع بالمقايضىه وعلىى المسىجل تقىديممىىا يفيىىد أن قيمىىة السىىلعة المصىىدرة بالمقايضىىة سىىدادا لقيمىىة
السلع المستوردة معتمد من الجمارك.
التسويات بين الشركات القابضه أو األم والشركات التابعة لها(ج) أال تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخالتها.
(د) أال يكون قد تم إدراج الضىريبة المطلىوب ردهىا ضىمن عناصىر
التكلفة.
(هـ) توافر شهادة من الغرفه التجاريىة فىي الدولىه المصىدره إليهىا
السلع معتمدة من السفارة المصرية فىي ذات الدولىه تفيىد تمىام
التصدير .
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
(مادة

)36

يحق لمغادري البالد من األجانب المقيمين لمدة ال تزيد عىن ثالثىة
أشىىىهر اسىىىترداد الضىىىريبة السىىىابق سىىىدادها للبىىىائع المسىىىجل عىىىن
مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشىرط أن ال يقىل مبلىغ الفىاتورة
عن خمسة آالف جنيىه مصىري  ،وعلىى أن يىتم خىروج مشىترياته
بصحبته .
ويىىتم اسىىترداد الضىىريبة عىىن طريىىق البنىىك بالمنفىىذ الجمركىىي  ،أو
بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل علىى
عنوانه .
وفي جميع األحىوال تخصىم مصىاريف إداريىة بواقىع ( )% 5مىن
إجمالي قيمة المبلغ المسترد 0
وعلىي رئىىيس المصىىلحة وضىىع القواعىىد واإلجىىراءات الالزمىىة لىىرد
الضريبة على تلك السلع0

(مادة )37
فىىى تطبيىىق أحكىىام البنىىود ( )4( ، )3( ، )2مىىن المىىادة ( )30مىىن
القىىىانون تىىىرد الضىىىريبة وفقىىىا للحىىىاالت وبالشىىىروط واإلجىىىراءات
التالية:
 -1الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ :
يشترط أن يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحا بىه قيمىة
الضىىىريبة المحصىىىلة بالخطىىىأ وسىىىببه مىىىع ذكىىىر بيىىىان الفتىىىرة
الضىريبية التىي وقىىع فيهىا الخطىأ .ويرفىىق بالطلىب المسىىتندات
المؤيدة لذلك .
 -2الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثىر مىن سىت فتىرات ضىريبية
متتالية :
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
يشىىترط تقىىديم طلىىب كتىىابي مىىن المسىىجل  ،وعلىىي المصىىلحة
التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد .
 -3الضريبة السابق سدادها على اآلالت والمعدات التىي تسىتخدم
في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة :
تىرد الضىريبة عنىىد تقىديم المسىىجل أول إقىرار ضىىريبي بنىا ًء علىىي
طلب كتابي منه  ،ويشترط اآلتي :
 أن تسىىىىتخدم اآلالت والمعىىىىدات فىىىىي إنتىىىىاج السىىىىلعة أو تأديىىىىةالخدمة الخاضعة للضريبة .
 تقديم المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة . أن يكون قد تم اإلفراج النهائي عنها وسداد كامل الضريبة. أال يكون قد تىم إدراج الضىريبة المطلىوب ردهىا ضىمن عناصىرالتكلفة.
وفىىي حالىىة التصىىرف فىىي اآللىىة أو المعىىدة السىىابق رد الضىىريبة
عليهىىا أوإسىىتخدامها فىىي إنتىىاج سىىلعة أو تاديىىة خدمىىة معفىىاة قبىىل
مضي خمىس سىنوات تاليىة للىرد  ،يلتىزم المسىجل قبىل التصىرف
بإخطىىار المصىىلحة وسىىداد الضىىريبة السىىابق ردهىىا وفىىـقا ً لقيمتهىىا
وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف .
وط ل جمي ل األحللواف ي للتر أال تىىدرج الضىىريبة ضىىمن التكلفىىة
وأاليتم رد الضريبة إال في حدود الرصيد الدائن .

وترد الضريبة طى موعا غايته امسلة واببعلوي يوملا ملن
تابيخ ت ايم الطعب المؤيا بالمستناات .
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
(مادة )38
في تطبيق الفقىرة األخيىره مىن المىادة ( )30مىن القىانون يجىب أن
يكىىىون مىىىن بىىىين المسىىىتندات الدالىىىة علىىىي أحقيىىىة المكلىىىف فىىىي رد
الضىىريبة شىىهادة موقعىىة مىىن محاسىىب مقيىىد بجىىدول المحاسىىبين
والمراجعين  ،وذلك على النموذج (رقم ) تفيىد أحقيىة المكلىف فىي
الرد .
واليتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة .

(الفصل السادس)
تحصيـــــل الضريبـــــة
مادة ()31
علىىى المسىىجل أداء حصىىيلة الضىىريبة دوري ىا ً للمصىىلحة رفىىق
إقىىراره الشىىهرى وفىىى الموعىىد المنصىىوص عليىىه فىىى المىىادة
( )14من هذا القانون ،وذلك طبقا ً للقواعىد واإلجىراءات التىى
تحددها الالئحة التنفيذية.
وتؤدى الضريبة علىى السىلع المسىتوردة فىي مرحلىة اإلفىراج
عنها من الجمارك وفقىا ً لإلجىراءات المقىررة لسىداد الضىريبة
الجمركيىىة ،وال يجىىوز اإلفىىراج النهىىائي عىىن هىىذه السىىلع قبىىل
سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
وفىىي حالىىة عىىدم أداء الضىىريبة فىىي الموعىىد المحىىدد تسىىتحق
الضىىىريبة اإلضىىىافية ويىىىتم تحصىىىيلها مىىىع الضىىىريبة وبىىىذات
إجراءاتها.

الفصل السادس
تحصيـــــل الضريبـــــة
(مادة )39
فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )31مىىن القىىانون ،علىىى المسىىجل أداء
الضريبة دوريا ً إلي المأمورية المختصة رفق اقراره الشهري فىي
الموعد المنصوص عليه بالمادة ( )14من القانون .
ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته .
وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المسىتوردة فىى مرحلىة
اإلفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية
ووفقىىا لإلجىىراءات الجمركيىىة المقىىررة فىىى هىىذا الشىىأن  ،علىىي أن
تسدد كل من ضريبة القيمىة المضىافة وضىريبة الجىدول بإيصىالين
مستقلين .
وال يجىىوز اإلفىىراج النهىىائى عىىن هىىذه السىىلع قبىىل سىىداد الضىىريبة
المستحقة بالكامل .
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
(مادة ) 40
يجىىوز لىىرئيس المصىىلحة اإلفىىراج المؤقىىت عىىن اآلالت والمعىىدات
الىىواردة إلنتىىاج سىىلعة أو أداء خدمىىة وذلىىك وفقىىا لشىىروط السىىداد
والحىىىدود والقواعىىىد والضىىىمانات التىىىى يصىىىدر بهىىىا قىىىرار منىىىه ،
واليجىىىوز اإلفىىىراج النهىىىائى عىىىن هىىىذه السىىىلع قبىىىل أداء الضىىىريبة
أوضريبة الجدول أو كليهما المستحقة بالكامل .
كمىىا يجىىوز لىىرئيس المصىىلحة تحديىىد الضىىمانات المناسىىبة بقيمىىة
الضىىىريبة أو ضىىىريبة الجىىىدول أو كليهمىىىا المسىىىتحقة علىىىى السىىىلع
المفىىرج عنهىىا برسىىم التصىىدير أووفىىق أى مىىن األنظمىىة الجمركيىىة
الخاصة .
ويكون سداد الضريبة أوضريبة الجدول أو كليهما المستحقة على
اآلالت والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من
الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما  ،على النحو اآلتى:

1ـ ى يسىىدد  % 5مىىن قيمىىة الضىىريبة أوضىىريبة الجىىدول أو كليهمىىا
المستحقة على اآلالت والمعدات  ،تدفع عند اإلفىراج المؤقىت عىن
الرسالة بالجمرك المختص.
2ـىىى يسىىىدد بىىىاقي مبلىىىغ الضىىىريبة أوضىىىريبة الجىىىدول أو كليهمىىىا
المسىىتحقة علىىى أربعىىة أقسىىاط سىىنوية متسىىاوية  ،يىىؤدى القسىىط
األول منها بعد إنقضاء سنتين من تاريخ اإلفراج المؤقت .
وفىىى حالىىة التىىأخر عىىن سىىداد أي مىىن هىىذه األقسىىاط تسىىتحق كامىىل
األقساط المتبقية باإلضافة إلىي الضىريبة اإلضىافية ،ويىتم حسىابها
من تاريخ اإلفراج المؤقت عن هذه السلعة وحتي تاريخ السداد .
ويكىىون سىىداد الضىىريبة أوضىىريبة الجىىدول أو كليهمىىا المسىىتحقة
علىىي األتوبيسىىات وسىىيارات الركىىوب المسىىتوردة ألغىىراض خدمىىة
النقل السىياحي الخاضىعة للضىريبة وفقىا لقواعىد تقسىيط الضىريبة
أوضريبة الجدول أو كليهما المستحقة وضوابط السداد اآلتية :
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
 -1يسدد عنىد اإلفىراج الجمركىي نسىبة  %25مىن قيمىة الضىريبة
أوضريبة الجدول أو كليهما المستحقة .
 -2تسدد باقي الضريبة أوضريبة الجدول أو كليهما علىي قسىطين
سنويين متساويين بعد إنقضاء سنة من تاريخ اإلفراج .
وفىىىي جميىىىع األحىىىوال ال يجىىىوز إعمىىىال قواعىىىد رد الضىىىريبة أوضىىىريبة
الجدول أو كليهما السابق سدادها علىى اآلالت والمعىدات المفىرج عنهىا
مؤقتا إال بعد التأكد من سداد كامىل مبلىغ الضىريبة المسىتحقة علىى تلىك
اآلالت والمعدات .

ويشترط للتمتىع بىأي مىن نظىامي السىداد المشىار إليهمىا تقىديم أي
من الضمانات اآلتية :
1ـىىى خطىىىاب ضىىىمان مصىىىرفي أو أمانىىىة نقديىىىة بقيمىىىة الضىىىريبة
أوضريبة الجدول أو كليهما المستحقة .
2ـىىى إقىىىرار بضىىىمان أصىىىول المنشىىىأة وفروعهىىىا لسىىىداد الضىىىريبة
أوضريبة الجدول أو كليهما المستحقة .
3ـ أيه ضمانات أخري تقبلها مصلحة الجمارك تكون كافيىة لسىداد
مستحقات الخزانة العامة .
وال يجوز التصرف في اآلالت او المعدات أواألتوبيسات
أوسيارات الركوب التي تؤدى الضريبة أوضريبة الجدول أو
كليهما المستحقة عليها طبقا ً لهذه المادة إال بعد إخطار
المصلحة ،وسداد باقي الضريبة أوضريبة الجدول أو كليهما
المستحقة .
وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل الضريبة أوضريبة
الجدول أو كليهما والضريبة اإلضافية المستحقة والتي يتم
حسابها من تاريخ اإلفراج المؤقت عن هذه السلع حتي تاريخ
السداد  ،مع عدم اإلخالل بأي من اإلجراءات القانونية الواجبة .
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مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
(مادة )41
فىىىي تطبيىىىق أحكىىىام المىىىواد ( ) 59، 56 ،31مىىىن القىىىانون تعتبىىىر
الضريبة واجبة األداء في األحوال اآلتية :
 -1من واقع اإلقرار الضريبي .
 -2من واقع اإلتفاق باللجنة الداخلية .
 -3من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه .
 -4في حالة عدم الطعن علي نماذج اإلخطار بعناصر ربط الضريبة .

 -5من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .

مادة ()32

(مادة )42

إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل
ال ىبالد لمسىىجل غيىىر الزمىىة لمزاولىىة نشىىاطه أو لجهىىة حكوميىىة أو
هيئة عامىة أو اقتصىادية أو أيىة جهىة أخىرى ،يلتىزم المسىتفيد مىن
الخدمىىة بحسىىاب الضىىريبة المسىىتحقة عليهىىا وسىىدادها للمصىىلحة
خالل ثالثين يوما ً من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غيىر
المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه.

فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )32مىىن القىىانون يلتىىزم متلقىى الخدمىىة
المسىىتوردة مىىن غيىىر المقىىيم والغيىىر مسىىجل – ولىىيس لىىه ممثىىل
ضىىريبي فىىي مصىىر – بإحتسىىاب الضىىريبة وتوريىىدها للمأموريىىة
المختصىىة الكائنىىة بىىدائرة محىىل إقامىىة مركىىز نشىىاطه الرئيسىىي أو
محىىل إقامتىىه المعتىىاد علىىي النمىىوذج رقىىم (  111ض.ق.م ) خىىالل
ثالثين يوما من تاريخ أداء الخدمة .

وفى حالىة قيىام المسىجل باسىتيراد خدمىة الزمىة لممارسىة نشىاطه
الخاضع للضىريبة فإنىه يعامىل كمسىتورد ومىورد لتلىك الخدمىة فىى ويطبىىق حكىىم الفقىىرة الثانيىىة مىىن المىىادة ( )32مىىن القىىانون علىىى
الخدمىىىة التىىىى تقىىىدمها الشىىىركة األم  ،أو المركىىىز الرئيسىىىى فىىىى
ذات الوقت .
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تسىتحق الضىريبة الخىىارج  ،إلىىى المنشىىآت التابعىىة لهىىا أو إلىىي فروعهىىا فىىى الىىبالد
المختلفة  ،وتكون للفروع والمنشآت العاملة فىى مصىر حصىة فىى
اإلضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
تكاليفها مقابل استفادتها منها .

55

مالحظات

جدول مقارن بين قانون الضريبة على القيمة المضافه ومشروع الالئحة التنفيذية له
نص القانون رقم  67لسنة 2016

مشروع الالئحة التنفيذية للقانون

مادة ()33

(مادة )43

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشىئة
للضىىريبة وفقىىا ً ألحكىىام هىىذا القىىانون بالنسىىبة للخىىدمات ذات
الطبيعىىىة المسىىىىتمرة ،وتحىىىىدد الالئحىىىة التنفيذيىىىىة ماهيةهىىىىذه
الخدمات.

فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )33مىىن القىىانون تعتبىىر خىىدمات ذات
طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعىة
لتحقيىىىىق احتياجىىىىىات المسىىىىتفيدين منها،وتحصىىىىىل قيمتهىىىىا نقىىىىىدا
أوبفاتورة أو بما يقوم مقامها .
وتعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة :
 -1خدمات اإلتصاالت والفاكس .
 -2خدمات مقاوالت التشييد والبناء .
 -3خدمات النظافة والحراسة .
 -4خدمات نقل البضائع والمواد .

مادة ()34
يتبع في تحصيل الضريبة والمبىالغ األخىرى المسىتحقة بمقتضىي هىذا القىانون
أحكىىام القىىىانون رقىىىم  308لسىىىنة  1955فىىي شىىىأن الحجىىىز اإلداري واألحكىىىام
واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
وتسىىىري أحكىىىام الفقىىىرة األولىىىى مىىىن هىىىذه المىىىادة علىىىي الشىىىركات
والمنشآت ،أيا ً كان النظام القانوني المنشأة وفقا له.

مادة ()35

(مادة )44

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مسىتحق للمسىجل لىدى
المصلحة وما يكون مستحقا ً عليه وواجىب األداء بموجىب أي
قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصىالح االيراديىة
التابعة لوزارة المالية .

تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكىم المىادة ( )35مىن القىانون ،
بشرط أن تكون المبىالغ المطلىوب إجىراء المقاصىة بشىأنها نهائيىة
وخالية من أى نزاع.
وتتم المقاصة القانونية وفق الترتيب التالى :
 -1المقاصة بين المبالغ التى أداها المسىجل بالزيىادة علىى مىا هىو
مقىىرر بالقىىانون  ،وبىىين المبىىالغ المسىىتحقة عليىىه وواجبىىة األداء
ويفرضها القانون ذاته.
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 -2المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة على ما هىو مقىرر بالقىانون
ومبىىىالغ أخىىىرى مسىىىتحقة وفقىىىا ً ألي قىىىانون ضىىىريبي آخىىىر تطبقىىىه
المصلحة.
 -3المقاصىىة بىىين المبىىالغ المىىؤداة بالزيىىادة علىىى مىىا هىىو مقىىرر
بالقانون ومبالغ أخرى مسىتحقة عليىه وواجبىة األداء بموجىب أى
قانون تطبقه المصالح اإليرادية األخرى .
وعلى المأمورية المختصة إخطار المسجل بنتيجة المقاصة.

الباب الثالث

الباب الثالث

ضريبة الجدول

ضريبة الجدول

مادة ()36

(مادة )45

تفرض ضريبة الجدول علي بيع أو أداء أو استيراد السلع في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ( )36من القانون يكون
والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق ،ويكون سعر سعر ضريبة الجدول (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم
ضريبة الجدول وفقا ً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع تصديرها  ،وفقا لألوضاع والشروط اآلتية :
والخدمات المنصوص عليها فيه ،وذلك باإلضافة للضريبة أوال  :بالنسبة للسلع المصدرة  :على المصدر عند قيامه بتصدير
المنصوص عليها في المادة ( )2من هذا القانون.
سلع خاضعة لضريبة الجدول  ،إتباع اإلجراءات الجمركية
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي المقررة واالحتفاظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة
يتم تصديرها ،وذلك طبقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة بالصفقة  ،والمستندات الدالة على تمام التصدير بما في ذلك
شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من
التنفيذية.
الجمارك تقوم مقامها .
وال تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إال إذا حدث تغيير في حالة
السلعة  ،وال يعد تغييرا ً في حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة ثانيا  :بالنسبة للخدمات المصدرة :
التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن  ،مع عدم اإلخالل يتعين إثبات التعامل بين م ام الدامة ط مصر ومتع يها ط
بإستحقاق الضريبة علي السلع والخدمات الواردة بالجدول الدابج بت ايم ع ا وداء الدامة وو بأي وسيعة واري حسب
المرافق ،وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خالف ذلك.

بيعة الدامة م ت ايم المستناات اآلتية :

 -1صورة كربونية أو إلكترونيه للفاتورة الضريبية أوالمستخلص
متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلي األخص نوعها و
قيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفيد
منها .
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 -2صىىورة مىىن المسىىتند الىىذي يفيىىد سىىداد قيمىىة الخدمىىة بمعرفىىة
متلقىىي الخدمىىة بالخىىارج بواسىىطة تحويىىل بنكىىي إلىىي أحىىد البنىىوك
الخاضعة إلشىراف البنىك المركىزي المصىري وفقىا للضىوابط التىي
يحىىددها  .وفىىي حالىىة إثبىىات تعىىذر التحويىىل البنكىىي يعتىىد بىىأي مىىن
طىىىىرق السىىىىداد أو التسىىىىويات الىىىىواردة بالمىىىىادة ( )35مىىىىن هىىىىذه
الالئحة).

مادة ()37

(مادة )46

للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء في تطبيق احكام الماده ( )37من القانون يراعي ما يلي:
اآلالت والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات
أوال  :يتم تسوية ضريبة الجدول علي مردودات المبيعات من
خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود
السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالشروط واألوضاع
المستحق منها حتي يتم استنفادها.
اآلتية :
وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها علي
مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا ً للشروط  -1أن ال يتم تسوية إال ما سبق سداده من ضريبة الجدول علي
واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية.
السلع المرتدة .
 -2أن تكون السلع المرتدة قد تم إستالمها فعال بالحالة التي بيعت
عليها وأن ال تكون تالفة أو منتهية الصالحية .
 -3يصدر المسجل إشعار خصم  /إضافة مؤرخا ويحمل رقما
مسلسال مثبتا فيه بيانات كال من البائع والمشتري.
ثانيا  :يتم تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء اآلالت
والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات
خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود
المستحق منها حتي يتم استنفادها.
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(مادة )47
يتم تسوية ضريبة الجدول في الحاالت اآلتيه :
( )1ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل
(/1أ/بند  2غيره) الواردة بأوال من الجدول المرافق للقانون في
حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة علي
هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
( )2ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خالصات وأروا
التبغ الوارده بالمسلسل (تابع/1ب/بند 6غيرها ) الواردة بأوال
من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من
ضريبة الجدول المستحقة علي هذا المنتج المحلي الذي يدخل
الصنف في تكوينه.
( )3يتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة علي زيوت نباتية
للطعام ثابتة  ،سائلة  ،أو جامدة أو منقاة أومكررة الواردة
بالمسلسل ( )3بأوال من الجدول المرافق للقانون في حالة
هدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل ( )4من الجدول .
( )4يتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول
الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن
ذات األعمال .

مادة ()38

(مادة )48

تستحق ضريبة الجدول على السلع و الخدمات المنصوص عليها في تطبيق أحكام المادة ( )38من القانون تستحق ضريبة الجدول
في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها على السلع و الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق
ألول مرة أو إستيرادها  ،و ذلك دون اإلخالل باستحقاق الضريبة لمرة واحدة وذلك بتحقق إحدي الوقائع اآلتية :
المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون .
 -1بالنسبة للسلع والخدمات المحلية فتستحق عند بيعها أو
ويسري حكم الفقرة األولي من هذه المادة على السلع والخدمات

أدائها بمعرفة منتجها في السوق المحلي .
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المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في  -2بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة
المنشئة للضريبة الجمركية .
صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية ،وتتحدد القيمة
في هذه الحالة وفقا لقوي السوق و ظروف التعامل وتبين الالئحة  -3بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقي
التنفيذية ماهية العروض الترويجية .
الخدمة بمصر .
وال تستحق ضريبة الجدول مرة أخري إال إذا حدث تغير في حالة
السلعة أو الخدمة .
وذلك دون اإلخالل باستحقاق ضريبة القيمة المضافة المنصوص
عليها في المادة ( )2من القانون في كافة مراحل التداول  ،وذلك
مالم ينص بالجدول علي خالف ذلك .
(مادة

) 49

يسري حكم المادة السابقة علي السلع والخدمات المنصوص
عليها في الجدول المرافق للقانون عند التصرف فيها في صورة
سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية  ،وتتحدد القيمة في
هذه الحالة وفقا لقوي السوق و ظروف التعامل .
ويقصد بالعروض الترويجية العروض التى تقدم بناء على
السياسات البيعية التي تستخدمها الشركات والمنشآت لتحفيز
العمالء علي تفضيل السلعة أو الخدمة المقدمة منها أولتعزيز
والئهم للعالمه التجارية بما يتفق وطبيعة كل نشاط .
وال يعد من قبيل العروض الترويجية ما يلي :
 -1التصفيات ،بما فيها التصفية الموسمية التي يصدر بها قرار
من الوزير المختص .
 -2الخصم التجاري وفقا للمادة ( )8من الالئحة .

(مادة )50

مادة ()39

تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها والتي تتخذ أساسا ً لربط ضريبة تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها والتي تتخذ اساسا ً لحساب
الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول علي
النحو اآلتى:
المرافق علي النحو اآلتى:
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(أ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية:
(أ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية هي القيمة المدفوعة فعالً أو
ً
الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات
القيمة المدفوعة فعالً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء
الطبيعية لألمور .
ً
الثمن وفقا للمجريات الطبيعية لألمور .

(ب) بالنسبة للسلع المستوردة تكون القيمة المتخذة أساسا
(ب) بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة:
لتحديد الضريبة الجمركية مضافا ً إليها الضرائب الجمركية
القيمة التي تتخذ أساسا ً لربط الضريبة الجمركية مضافا ً إليها الضريبة
وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
وذلك كله ما لم ينص في الجدول المرافق علي خالف ذلك .

(ج) بالنسبة للخدمات المستوردة تكون القيمة المدفوعة فعالً أو
الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا ً للمجريات
الطبيعية لألمور .
وذلك كله ما لم ينص في الجدول علي خالف ذلك .

مادة ()40
فى حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة
عليها ،يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة
والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع
أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة ،
ويكون تقديم هذا البيان خالل خمسة عشر يوما ً من هذا التاريخ  ،وتستحق
ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ،ويجب أداء
ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خالل المدة التى يحددها
رئيس المصلحة على أال تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.

مادة ()41

(مادة ) 51

على كل منتج أومؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو في تطبيق احكام المادة ( )41من القانون علي كل منتج أو مىؤدي
الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن أو مسىىتورد لسىىلعه أو خدم ىه مىىن السىىلع أو الخىىدمات المنصىىوص
يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته او إنتاجه طبقا عليها بالجدول المرافق للقىانون مهمىا كىان رقىم مبيعاتىه ان يتقىدم
للقواعد واالجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية .
إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النمىوذج رقىم (1
ض.ق.م) المرافىىق خىىالل مىىدة التتجىىاوز ثالثىىين يومىىا مىىن تىىاريخ
العمل بالقانون .
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ويتعىىين علىىى المصىىلحة إخطىىار المكلىىف بالتسىىجيل خىىالل األربعىىة
عشىىر يوم ىا ً التاليىىة لتىىاريخ تقىىديم طلىىب التسىىجيل ،وتسىىري عليىىه
أحكام القانون إعتبارا ً من تاريخ التسجيل.
وتتبع القواعد واإلجراءات اآلتية للتسجيل :
 - 1يقىىىىدم طلىىىىب التسىىىىجيل إلىىىىى المأموريىىىىة الواقىىىىع فىىىىى دائىىىىرة
اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف .
 - 2تقوم المأمورية بمراجعىة طلىب التسىجيل للتأكىد مىن اسىتيفائه
للبيانىىات المطلوبىىة ،وإذا تبىىين للمأموريىىة عىىدم اسىىتيفاءه للبيانىىات
تقىىوم بقيىىد هىىذا الطلىىب بصىىفة مبدئيىىة مىىع إخطىىار المكلىىف علىىى
النمىىىوذج (رقىىىم " "2ض .ق .م) خىىىالل المىىىدة التىىىي تحىىىددها فىىىي
الطلب .
وتقيد طلبات التسجيل المستوفاة والتي يتم اسىتيفا ها فىي السىجل
المعد لهذا الغرض بالمأمورية .
 - 3تحىىدد المصىىىلحة رقىىم التسىىىجيل للمكلىىف وتصىىىدر لىىه شىىىهادة
تسىىىىجيل (نمىىىىوذج رقىىىىم " "3ض .ق .م) وتخطىىىىره بهىىىىا رفىىىىق
(النمىىىىوذج رقىىىىم " "4ض .ق .م) لوضىىىىعها فىىىىي مكىىىىان ظىىىىاهر
بالمنشأة.
 -4بالنسبة للمستوردين أو المصدرين أو وكالء التوزيع أو
منتجي سلع وخدمات الجدول المكلفين وفقا ألحكام القانون ولم
يتقدموا للتسجيل يتم تسجيلهم بحكم القانون ويتم إخطارهم
بنموذج التسجيل  ،وتسري عليهم أحكام التسجيل من تاريخ
العمل بأحكام القانون لمن بدأ مزاولة النشاط قبل العمل بأحكام
القانون أو من تاريخ بداية مزاولة النشاط .
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مادة ()42

(مادة ) 52

ال يجوز إنشاء أو تشىغيل أى مصىنع أو معمىل إلنتىاج أيىة سىلعة أو ي تر ط تطبيق وحكام المادة ( )42من ال انوي ما يع :

تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجىدول
المرافىىق لهىىذا القىىانون  ،إال بعىىد الحصىىول علىىى تىىرخيص بىىذلك مىىن  -1يلتىىزم كىىل مىىن صىىدر لىىه تىىرخيص بإنشىىاء أو تشىىغيل مصىىنع أو
الجهىىة اإلداريىىة المختصىىة طبقىىا للشىىروط واألوضىىاع التىىي يقررهىىا معمىىل ألنتىىاج سىىلعه أو أداء خدمىىه خاضىىعة لضىىريبة الجىىدول أو
الوزير المختص باالتفاق مع الوزير .
للضىىريبة وضىىريبة الجىىدول بىىأن يخطىىر المصىىلحة علىىى النمىىوذج
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمىة مىن هىذه السىلع أوالخىدمات
إخطار المصىلحة بتوقىف العمىل بالمصىنع أوالمعمىل أو المقىر الىذي رقم (  101ض.ق.م).
يتم من خاللىه ممارسىة النشىاط ألى سىبب كىان ،سىواء توقىف كلىي
أوجزئي  ،وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقىف  -2 ،فىىي حالىىة التوقىىف الكلىىي أو الجزئىىي للمنشىىأة أو إنتهىىاء فتىىرة
وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة .
التوقىىىف يتعىىىين إخطىىىار المصىىىلحة علىىىى النمىىىوذج رقىىىم ( 102
ض.ق.م) .
ويتعين أن يتم اإلخطار المشار إليه في البندين السابقين خالل مدة
التجاوز واحىد وعشىرين يومىا مىن تىاريخ حىدوث الواقعىة الواجىب
اإلخطار بشأنها .

مادة ()43
تسري أحكام هذا القانون علي السلع والخدمات المنصىوص عليهىا
في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هىذا البىاب
والجدول المرافق.
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الباب الرابع

الباب الرابع

االحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن

االحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن

(الفصل األول)

(الفصل األول)

أحكام عامة

أحكام عامة

مادة ()44

(مادة )53

مع عدم اإلخالل بمىا ورد فىي شىأنه نىص خىاص فىي هىذا القىانون،
يحظر التصرف فىي أي مىن السىلع المعفىاة مىن الضىريبة وضىريبة
الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجلىه خىالل
السنوات الخمىس التاليىة لإلعفىاء إال بعىد إخطىار المصىلحة وسىداد
الضىىرائب المسىىتحقة وفىىـقا ً لقيمتهىىا وفئىىة الضىىريبة السىىارية فىىي
تاريخ التصرف.

فىىىى تطبيىىىق أحكىىىام المىىىادة ( )44مىىىن القىىىانون يلتىىىزم المسىىىتفيد
باإلعفىىاء بىىأن يقىىدم إقىىرارا يتعهىىد فيىىه بعىىدم التصىىرف فىىى السىىلعة
المعفىىاة فىىى غيىىر الغىىرض الىىذى أعفيىىت مىىن اجلىىه خىىالل السىىنوات
الخمىىس التاليىىة لتىىاريخ اإلعفىىاء اال بعىىد إخطىىار المصىىلحة وسىىداد
الضىىريبة المسىىتحقة وفقىىا لحالىىه السىىلعة وقيمتهىىا وفئىىة الضىىريبة
السارية فى تاريخ التصرف أو التعديل .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة األولى من هىذه المىادة
على اآلالت والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا ً ألحكام البنىد
( )4من المادة ( )30من هذا القانون .
وفىىي جميىىع األحىىوال ،يجىىب أال تجىىاوز قيمىىة الضىىريبة المسىىتحقة
قيمة الضريبة السابق اإلعفاء منها أو ردها.

وتتبع فى هذا الشأن القواعد اآلتية:
 - 1علىىى المسىىتفيد مىىن اإلعفىىاء أن يخطىىر المصىىلحة برغبتىىه فىىى
التصىىىرف أو تعىىىديل االسىىىتعمال قبىىىل شىىىروعه فىىىى التصىىىرف أو
التعديل.
 - 2تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما يفيد إبىراء ذمتىه
بعد سداد الضريبة المسىتحقة عليىه أو أيىة مبىالغ أخىرى فىى حالىة
استحقاقها .

مادة ()45
للمصلحة عند االقتضاء أخذ عينات مىن بعىض السىلع للتحليىل وأن
تستعين بمن تراه من الخبراء.
ولصىىاحب الشىىأن أن يطلىىب إعىىادة التحليىىل علىىى حسىىابه ،ويصىىدر
قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات .
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مادة ()46

(مادة )54
في تطبيق أحكام المادة ( )46من القانون - :

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تحصلها
المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعالمات المميزة يحدد ثمن العالمات المميزة (البندرول) الدالة على سداد الضريبة على
أو مقابل وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى القيمة المضافة عن سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها
يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون المحلية والمستوردة
بواقع خمسين قرشا ً للطابع الواحد 0
لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.
وال تدخل هذه المبالغ فى نطاق اإلعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة
الجدول المشار إليهما فى هذا القانون.

كما يحدد ثمن العالمات المميزة (البندرول) الدالة على سداد الضريبة
على القيمة المضافة على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها
المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون المحلية والمستوردة
بواقع عشرة قرو ،للطابع الواحد.
كما يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة و كذلك أجور
العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل
الرسمية على الوجه اآلتي :
أوال  :فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح
الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج .
ثانيا  :يحصل لحساب المصلحة مصاريف انتقال موظفيها إلجراء
عمليات لصالح ذوي الشأن على الوجه التالي :
 50جنيها إذا كان االنتقال داخل المدينة التي يقع فيها مقر مأمورية
ضرائب القيمة المضافة المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون
المصاريف  100جنيه  .ويضاعف هذا المبلغ إذا كان االنتقال خارج
نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية باإلضافة إلى ما قد يستحق من
تكاليف بدل السفر وفقا للفئات المقررة .
ويودع ذوو الشأن قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل االنتقال
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مادة ()47

(مادة )55

دون اإلخالل بأحكام قانون الجمارك  ،للمصلحة حىق التصىرف فىي
المضىىىىىبوطات وأدوات التهريىىىىىب ووسىىىىىائل النقىىىىىل التىىىىىي يحكىىىىىم
بمصادرتها  ،وذلك وفقـا ً للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.

فىىي تطبيىىق أحكىىام المىىادة ( )47مىىن القىانون يكىىون للمصىىلحة حىىق
التصىىرف فىىي المضىىبوطات وأدوات التهىىرب ووسىىائل النقىىل التىىي
يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد اآلتية :

ويجوز للمصلحة بأمر قضىائي أن تتصىرف قبىل صىدور الحكىم فىي
المضبوطات القابلة للتلف أوالنقصان أوالفقد ،كما يكون لها الحىق
في إعىدام السىلع المحظىور تىداولها أو الضىارة بالصىحة العامىة أو
التي يخشى من طرحها للبيع علىى أمىن وسىالمة المىواطنين وذلىك
بعد استطالع رأي الجهات الفنية المختصة.

 -1تودع المضبوطات وأدوات التهرب ووسىائل النقىل المضىبوطة
وفقا ألحكام القانون بمخىازن تعىد لهىذا الغىرض بالمصىلحة وذلىك
بالنسىىىبة للسىىىلع المحليىىىة وتوضىىىع السىىىلع المسىىىتوردة بمخىىىازن
المضبوطات بمصلحة الجمىارك وذلىك إلىى أن يصىدر حكىم نهىائي
في الدعوى أو تؤول ألي من المصلحتين نتيجة التصالح .
 -2ال يجىىوز التصىىرف فىىي المضىىبوطات وأدوات التهىىرب ووسىىائل
النقىىىل المشىىىار اليهىىىا إالبعىىىد أيلولتهىىىا إلىىىى المصىىىلحة أو مصىىىلحة
الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصىالح أو صىدور
حكم نهائي بمصادرتها .
 -3يكىىون التصىىرف فىىي المضىىبوطات و أدوات التهىىرب ووسىىائل
النقىىل المشىىار إليهىىا بىىالبيع بقىىرار مىىن رئىىيس المصىىلحة أو رئىىيس
مصلحة الجمارك حسب األحوال كل في حدود اختصاصاته  ،وفقىا
ألحكام القانون رقم (  ) 89لسنة 1998بشأن تنظيم المناقصات و
المزايدات و الئحته التنفيذية و تعديالته .
و تباشىىر الهيئىىة العامىىة للخىىدمات الحكوميىىة إجىىراءات البيىىع وفقىىا
للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن .
 -4مىىع عىىىدم اإلخىىىالل بأحكىىىام القىىانون يجىىىوز بقىىىرار مىىىن رئىىىيس
المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك  ،كل في حىدود اختصاصىه ،
التصىىرف قبىىل صىىدور الحكىىم فىىي المضىىبوطات و أدوات التهىىرب
القابلىىة للتلىىف أو النقصىىان بطريىىق الممارسىىة وذلىىك فىىي الحىىاالت
التىىي ال تحتمىىل إجىىراء المزايىىدة و تىىودع حصىىيلة البيىىع أمانىىة إلىىى
حين ثبوت أيلولتها نهائيا إلى الخزانة العامة .
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 -5تعىدم بقىرار مىن رئىيس المصىلحة أو رئىيس مصىلحة الجمىىارك
كىىل فىىي حىىدود اختصاصىىه السىىلع المحظىىور تىىداولها أو الضىىارة
بالصىىىحة العامىىىة أو التىىىي يخشىىىى مىىىن طرحهىىىا للبيىىىع علىىىى أمىىىن
وسىىالمة المىىواطنين  ،وذلىىك بعىىد اسىىتطالع رأي الجهىىات الفنيىىىة
المختصة .

مادة ()48

(مادة )56

في جميع األحوال ال يجوز للمصلحة إجراء تقدير الضريبة أو ضريبة الجدول في تطبيق أحكام المادة ( )48من القانون ينقطع التقادم باإلخطار
أو تعديل اإلقرار المقدم من المسجل إال بناء علىي بيانىات او مسىتندات متاحىه بعناصر ربط الضريبة او بالتنبيه علي المسجل بأدائها او
لىىديها  ،وخىىالل خمىىس سىىنوات تبىىدأ مىىن تىىاريخ انتهىىاء المىىدة المحىىددة قانون ىا ً
لتقديم اإلقرار عن الفترة الضىريبية ،وتكىون هىذه المىدة سىت سىنوات إذا كىان باإلحاله الي لجان الطعن .
المسجل متهربا ً من أداء الضريبة.
كما ينقطع التقادم الي من االسباب المنصوص عليها في القانون
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي الي محكمة غير
المىىىدني،أو باإلخطىىىار بىىىربط الضىىىريبة أو التنبيىىىه علىىىى المسىىىجل بأدائهىىىا أو مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول
باإلحالة إلى لجان الطعن.
حقه في تفليسه او في توزيع  ،وبأي عمل يقوم به الدائن
للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوي  ،كما ينقطع التقادم
إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا .

مادة ()49
تسىىري بالنسىىبة للسىىلع المسىىتوردة الخاضىىعة للضىىريبة والتىىي لىىم يىىتم
اإلفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليهىا
في قانون الجمارك.

مادة ()50

(مادة )57

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في
األحوال اآلتية:
 -1إذا قضي نهائيا ً بإفالسه وأقفلت التفليسة.

في تطبيق أحكام المادة ( )50من القانون يراعي في تشكيل لجىان
اإلسقاط ما يلي :

 -2إذا غادر البالد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أمواالً.

-أن تكون لكل منطقة تنفيذية لجنة إسقاط واحدة علي األقل .

 -3إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.

-أن تكون رئاسة كل لجنة من درجة مدير عام علي األقل .

 -4إذا توفي عن غير تركة.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية األصوات .
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وترتص باإلسقاط لجاا يص ر بتشميلها قرار ما الوزير كو ما
يفوضه وتعتم توصياتها بقرار ما رئيس المصلاة ويجوز ساب
قرار اإلسقاط إ ا تبيا كنه قام على سبب غير صايح.
و تحدد الالئحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان.

مادة ()51
يكىىون للضىىريبة و ضىىريبة الجىىدول و الضىىريبة اإلضىىافية وغيرهىىا مىىن
المبالغ األخرى المستحقة للمصىلحة بمقتضىى هىذا القىانون امتيىاز علىى
جميىىىع أمىىىوال المىىىدينين بهىىىا أو المكلفىىىين بتحصىىىيلها وتوريىىىدها إلىىىى
المصلحة بحكم القانون وذلك باألولوية علىى كافىة الىديون األخىرى عىدا
المصاريف القضائية.

(الفصل الثـــــــاني)
الرقابـــــــــــــــــة
(مادة )58

(الفصل الثـــــــاني)
الرقابـــــــــــــــــة
مادة ()52

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظم الرقابة الالزمة على دفاتر في تطبيق أحكام المادة ( )52من القانون تتم الرقابة المتعلقة
ومستندات المسجلين ،ونظم الحسابات اآللية وأجهزة البيع بالضريبة وضريبة الجدول على أسس مستنديه و دفترية .
االلكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة
أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول ،وعند استخدام المسجل ألنظمة الحاسب اآللي يحق للمصلحة
بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا ً ألحكام هذا مراجعة واختبار هذه األنظمة للتأكد من جودتها .
القانون.
وفي حالة عدم توافر هذه األسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد
وللوزير أو من يفوضه تقرير األحكام والقواعد اإلجرائية الالزمة والضوابط الالزمة إلحكام الرقابة  ،و يجوز له في بعض الحاالت
لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض ،العتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة ،وضع إجراءات للرقابة
المسجلين .
وتقرير نظام رقابي خاص بها .
ومع مراعاة الفقرة السابقة فإنه بالنسبة لسلع وخدمات الجدول
المرافق للقانون يراعى ما يأتي :
أوال :
 -1ال يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو
للصناعة إال في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان
مستوردا.
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ويشترط في جميع األحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من
المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص .
وإذا كان تحويل الكحول ألغراض الصناعة يتم وفقا لنظام
صناعي خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة
الصناعية في كل حالة على حده .
 -2بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة
ثالثية من الناتج و من المواد األخرى التي استعملت في
التحويل و تختم األوعية التي تم التحويل بداخلها وال يفرج
عن الكمية إال بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي
بأنها محولة تحويال كافيا
 -3على أصحاب المصانع و المعامل الذين يسمح لهم بالحصول
على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجالت مبين بها
الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير و
السجالت خاضعة إلشراف المصلحة .
 -4الكحول المحول للصناعة هو المحول الستخدامه في إحدى
الصناعات األساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس
المصلحة بعد االتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية
وتحديد مواد و نسب التحويل في كل حالة .
ثانيا :
 -1تلتزم المصانع و المعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج
وعصير العنب الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول
والمشروبات الكحولية بإمساك سجالت إلثبات مراحل التصنيع
المختلفــة (تخمير  -تقطير – تكرير -كسر – تخفيف – تعبئة)
و إخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع و عشرين ساعة على
األقل لندب من يلزم ألعمال الرقابة بما في ذلك وضع األختام
على األجهزة واألدوات .
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وعلى صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير و كذا عمليات
التخمير (بالنسبة لألنبذة ) أن يحدد ميعاد التعبئة و تظل
الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة
للمصلحة .
ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع
العالمات المميزة (بندرول) وإثبات مقدار الضريبة المستحقة
وأخذ التعهد الالزم بأدائها وتثبت كل اإلجراءات في محضر
يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من ينيبه قانونا.
 -2على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات
الكحولية الداخل في صناعتها الكحول االثيلي النقي غير
المحول مهما بلغت درجته الكحولية بأربع وعشرين ساعة
لندب من يلزم لالطالع على السجالت الممسوكة بمعرفة
المسجل والمدون بها كميات الكحول النقي المشتراه و التي تم
كسرها و تعبئتها واالطالع على فواتير الشراء وخصم
الكميات التى تم كسرها وتعبئتها على الفواتير وأخذ إقرار
على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذي تم كسره مسدد
عنه الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وانه ليس ناتجا من
كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول
محول للصناعة أو للوقود .
وتلصق عالمة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب
الشأن على المشروبات الواردة قرين المسلسلين رقمي (/3ج
/3 ،د) من البند (ثانيا) من الجدول .
 -3على صاحب الشأن فيما يختص بصناعة العطور والكولونيا
إمساك سجالت إلثبات الكميات المشتراه من الكحول النقي
المستخدم في صناعتها طبقا للجدول المرافق للقانون ،و يثبت
في السجالت رقم الفاتورة وتاريخها .
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ثالثا :
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول
المحول للوقود يزيد مقدارها على خمسة لترات من الكحول
الصرف و سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية
من بلدة الى أخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك .
وال يصدر الترخيص المذكور إال بعد التحقق من أنها خالصة
الضريبة .
رابعا :
يلتزم كل منتج صناعى أو مستورد للسلع االتى بيانها بوضع
العالمات المميزة " البندرول " على تلك السلع قبل تداولها
باآلسواق .
 -1سلع واردة ضمن المسلسل رقم ( )1من البند (اوال) من
الجدول المرافق للقانون :
* السجائر

* المعسل والنشوق والمدغه

* تمباك

* سيجار وتبغ الغليون ومكبوس

 -2سلع واردة ضمن المسلسل رقم (3ج،د) من البند (ثانيا) من
الجدول المرافق للقانون :
* نبيذ عنب طازج
* عصير عنب أوقف أختمارة بأضافه الكحول " بما فى ذلك
المستال "
* مشروبات مخمرة

* فرموت وأنبذة أخرى

* مشروبات روحيه ومشروبات كحوليه محالة  ،معطرة
* مشروبات كحوليه أخرى
* مقطرات طبيعيه
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خامسا :
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم  92لسنة  1964في شأن
تهريب التبغ تلزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية
والتو سكاني ودخان الغليون والمعسل والنشوق والمدغة ودخان
الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجالت تثبت بها كميات
التبغ المشتراة و الداخلة في التصنيع وعلى صاحب الشأن
االحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك .
واليجوز للمستورد بيع التبغ الخام لغير المصانع المرخصة
والمسجلة لدي المصلحة ،علي المستورد إخطار المأمورية التابع
لها ببيان بالمصانع التي يتم البيع لها وكميات التبغ الخام المباعة
لتلك المصانع خالل ( )4ايام من تاريخ البيع علي النموذج رقم
( 109ض.ق.م) مع موافاة المامورية بصورة من صفحة دفتر
الخامات المثبت بها هذه المبيعات علي أن تتولي المأمورية بعد
ذلك إخطار المأموريات كل فيما يخصه.

مادة ()53
للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا ً على
اإلقرارات الضريبية وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من
المسجل أو إليه ،وعلى المسجل االلتزام بإخطار المصلحة بصور
الفواتير أو بياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا ً لهذا
النظام عند طلبها .
كما يجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام
ماكينات تسجيل المتحصالت النقدية التي توضح قيمة المبيعات أو
التوريدات والضريبة المستحقة عليها.

مادة ()54
ال يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد
أغراضها الرئيسية تجنب اإللتزام بالضريبة و ضريبة الجدول أو
تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبا
للضريبة :
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 -1التصرفات التي تتم بين األشخاص المرتبطين في بيع السلع
والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف
منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا .
 -2إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعامالت ألغراض ضريبية
ويترتب علي إعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة في إلزام
المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة علي أساس القيمة الحقيقية وفقا
لظروف السوق وقوي التعامل.
وذلك كله دون اإلخالل بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير
أغراض التجنب الضريبي .
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية
اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام علي األقل وتختص بنظر
حاالت التجنب ويكون قرارها ملزما للمأمورية المختصة .

(الفصل الثـــالث)

الفصل الثـــالث

إجــــراءات الطعـــــن

إجــــراءات الطعـــــن

مادة ()55

(مادة )59

يكون لإلخطار المرسل بكتاب موصىى عليىه مصىحوبا ً بعلىم الوصىول  ،فىىى تطبيىىق حكىىم المىىادة ( )55مىىن القىىانون  ،يقصىىد بمحىىل االقامىىة
أو بأىىة وسىيلة الكترونيىة لهىا الحجيىىة فىي االثبىات وفقىا لقىانون التوقيىىع المختار المكان الذي يحدده المسجل إلخطاره بالنماذج الضريبية .
االلكتروني الصادر بالقانون رقم  15لسنة  2004يصىدر بتحديىدها قىرار

مىىىن الىىىوزير  ،ذات األثىىىر المترتىىىب علىىىى اإلعىىىالن الىىىذى يىىىتم بىىىالطرق كمكتب المحامى أو المحاسب

القانونية ،بما في ذلك إعالن المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكىىون اإلخطىىار صىىحيحا قانونىىا سىىواء تسىىلمه المسىىجل مىىن المأموريىىة
المختصىىة أو مىىن لجنىىة الطعىىن المختصىىة أو تسىىلمه بمحىىل المنشىىأة أو
بمحل إقامته المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر إخطىاره بإحىدى الطىرق
المشار إليها وكىذلك فىي حالىة رفىض المسىجل تسىلم االخطىار يثبىت ذلىك
بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصىلحة ممىن لهىم صىفة الضىبطية
القضائية ،وينشىر ذلىك فىي لوحىة المأموريىة أو لجنىة الطعىن المختصىة،
بحسب األحوال ،مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.

 و يكىىون اثبىىات ارتىىداد اإلخطىىار المرسىىل مىىن الماموريىىة او لجنىىةالطعىن الىىى المسىىجل بكتىاب موصىىى عليىىه مصىحوبا ً بعلىىم الوصىىول
مؤشىىرا عليىىه مىىن مىىوزع البريىىد بمىىا يفيىىد غلىىق المنشىىاه او غيىىاب
صىىىاحبها او رفىىىض االسىىىتالم ،بموجىىىب محضىىىر يحىىىرره المىىىامور
المخىىتص او عضىىو لجنىىة الطعىىن المختصىىة بحسىىب االحىىوال  ،مىىن
ثالث صور تحفظ االولي بملف المسجل و تلصق الثانية علىى مقىر
المنشىىىاه و تعلىىىق الثالثىىىة بلوحىىىة االعالنىىىات بالماموريىىىة او لجنىىىة
الطعن او تعلن على الموقع االلكتروني للمصلحة 0

وإذا ارتىىد اإلخطىىار مؤشىىرا ً عليىىه بمىىا يفيىىد عىىدم وجىىود المنشىىأة أو عىىدم
التعرف على عنوان المسجل يتم إعالنه فىي مواجهىة النيابىة العامىة بعىد
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إجراء التحريات الالزمة.
وعلى كل مامورية او لجنة طعن امساك سىجل تقيىد فيىه المحاضىر
ويعتبر النشر على الوجه السىابق واالعىالن فىي مواجهىة النيابىة العامىة المشار اليها اوال باول .
إجرا ًء قاطعا ً للتقادم.

ويكىىون للمسىىجل فىىي الحىىاالت المنصىىوص عليهىىا فىىي الفقىىرتين الثالثىىة
والرابعة من هذه المادة أن يطعن فىي قىرار المصىلحة بىربط الضىريبة أو
في قرار لجنة الطعن بحسب األحوال وذلك خىالل سىتين يومىا مىن تىاريخ
توقيىىع الحجىىز عليىىه وإال أصىىبح قىىرار المصىىلحة بىىربط الضىىريبة أو قىىرار
اللجنة نهائيا.

وفى الحاالت التى يرتىد فيهىا اإلخطىار مؤشىرا ً عليىه بمىا يفيىد عىدم
وجىىىود المنشىىىأة أو عىىىدم التعىىىرف علىىىى عنىىىوان المسىىىجل  ،يقىىىوم
المىىأمور المخىىتص أو عضىىو اللجنىىة المختصىىة بىىإجراء التحريىىات
الالزمة ،فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعىرف
علىىى عنىىوان المسىىجل ،يىىتم إعىىادة اإلخطىىار بتسىىليمه إليىىه ،وإن لىىم
ت ُسفر التحريات عن التعرف علىى المنشىأة أو عنىوان المسىجل يىتم
إعالنه باإلخطار فى مواجهة النيابة العامة.
ولرئيس لجنىه الطعىن أن يطلىب مىن مأموريىة الضىرائب المختصىه
اجراء التحريات المشار اليها بواسطه أحد مأمورى الضرائب بها
وفى هذة الحاله يجب على المأموريه اجىراء التحريىات علىى وجىه
السىىرعه وموافىىاة رئىىيس اللجنىىه بنسىىخه مىىن محضىىر التحريىىات
موضحا به ما أسفرت عنه .
وفىىى تطبيىىق حكىىم الفقىىرة األخيىىرة مىىن المىىادة ( )55مىىن القىىانون ،
يقصد بتاريخ توقيع الحجز على المسجل تاريخ علمه بهذا الحجز.

مادة ()56

(مادة )60

في الحاالت التىي يىتم فيهىا تعىديل أو تقىدير الضىريبة مىن المصىلحة
يىىتم إخطىىار المسىىجل بىىذلك بخطىىاب موصىىي عليىىه مصىىحوبا بعلىىم
الوصىىول أو بأيىىة وسىىيلة الكترونيىىة لهىىا حجيىىة فىىي اإلثبىىات وفقىىا
لقانون التوقيع االلكتروني أو بأية وسىيلة كتابيىة يتحقىق بهىا العلىم
اليقيني بذلك التعديل أو التقدير .

في تطبيق أحكىام المىادة ( )56مىن القىانون يكىون إخطىار المسىجل
بتعىىديل الضىىريبة علىىي النمىىوذج ( 15ض.ق.م) وفىىي حالىىة تقىىدير
الضريبة لعدم تقديم المسجل لإلقرار الضريبي يكون اإلخطار علىي
نمىىوذج ( 14ض.ق.م) وذلىىك كلىىه بخطىىاب موصىىي عليىىه مصىىحوبا
بعلىىم الوصىىول أو بىىأي وسىىيلة إلكترونيىىة لهىىا الحجيىىة فىىي اإلثبىىات
وفقا لقانون التوقيع اإللكتروني أو بىأي وسىيلة كتابيىة يتحقىق بهىا
العلم اليقيني لذلك التعديل أو التقدير .

ويكىون للمسىجل الطعىىن علىى ذلىك التعىىديل أو التقىدير خىالل ثالثىىين
يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير .
ويكىون الطعىن المقىدم مىن المسىجل علىى تعىديل أو تقىدير الضىريبة
بصىىحيفة مىىن ثىىالث صىىور يودعهىىا المأموريىىة المختصىىة وتسىىلم
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إحداها للمسجل مؤشرا ًعليها من المأمورية بتاريخ ايىداعها وتثبىت ويكون للمسىجل الطعىن علىى ذلىك التعىديل أو التقىدير خىالل ثالثىين
المامورية فى دفتر خىاص بيانىات الطعىن وملخصىا باوجىه الخىالف يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير .
التي تتضمنها.
ويكون الطعن المقىدم مىن المسىجل علىى تعىديل أو تقىدير الضىريبة
بصىىحيفة مىىن ثىىالث صىىور يودعهىىا المأموريىىة المختصىىة وتسىىلم
وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخليىة يصىدر إحداها للمسجل مؤشرا ًعليها من المأمورية بتاريخ ايداعها وتثبت
بتشىىكيلها وتحديىىد مقارهىىا و نطىىاق اختصاصىىها قىىرار مىىن رئىىيس المامورية فى دفتر خاص بيانىات الطعىن وملخصىا باوجىه الخىالف
التي تتضمنها علي أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة .
المصلحة ،وذلك خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
فإذا تم التوصل الى تسوية أوجه الخالف تصبح الضريبة نهائية .وفىىي حالىىة ورود علىىم الوصىىول بمىىا يفيىىد اإلسىىتالم ولىىم يىىتم الطعىىن
خالل المدة المشىار إليهىا يعتبىر تعىديل أو تقىدير الضىريبة مىن قبىل
وإذا لىىم يىىتم التوصىىل إلىىى تسىىوية أوجىىه الخىىالف تقىىوم المأموريىىة المصلحة نهائيا .
بإخطارالمسجل بذلك ،وعليها إحالة أوجه الخالف الى لجنة الطعىن
(مادة )61
المختصة خالل ثالثين يوما مىن تىاريخ البىت فىي هىذه األوجىه علىى
أن تقىىوم بإخطارالمسىىجل باإلحالىىة بكتىىاب موصىىى عليىىه مصىىحوبا تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها فى المادة  56من القىانون
بعلم الوصول فإذا انقضىت مىدة الثالثىين يومىا دون قيىام المأموريىة بقىىرار مىىن رئىىيس المصىىلحة برئاسىىة أحىىد العىىاملين بالمصىىلحة مىىن
بإحالة الخالف إلى لجنة الطعن المختصة كىان للمسىجل أن يعىرض درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.
األمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصىى عليىه
مصحوبا ً بعلم الوصول خالل خمسىة عشىر يومىا مىن تىاريخ إنتهىاء ويراعىىي فىىي تشىىكيل اللجىىان الداخليىىه وإجىىراءات نظرهىىا للطعىىون
المدة المحددة سالفا ً ،وعلى رئيس اللجنة خالل خمسىة عشىر يومىا ً القواعد اآلتيه :
مىىن تىىاريخ عىىرض األمىىر عليىىه أو وصىىول كتىىاب المسىىجل إليىىه أن  -1ان اليكىىون عضىىو اللجنىىه قىىد سىىبق لىىه نظىىر الموضىىوع سىىواء
بالفحص أو المراجعه .
يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل.
ويجوز اتخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليهىا فىي هىذه المىادة  -2يجوز تعيين رئيس إحتياطي لرئيس اللجنة يحل محله في حالة
وجود مانع علي أن ال يقوم بالبت في الطعىن إال بعىد اإلطىالع علىي
بأية وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
ويعتبىىر تعىىديل أو تقىىدير الضىىريبة مىىن قبىىل المصىىلحة نهائي ىا ً إذا لىىم كافة مستندات الطعن .
 -3تقىىوم المأموريىىة المختصىىه بإحالىىة الطعىىن المقىىدم مىىن المسىىجل
يقدم الطعن خالل المواعيد المشار إليها.
وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخليىة إلىىي اللجنىىة الداخليىىه فىىي ميعىىاد غايتىىه يومىىان مىىن تىىاريخ إسىىتالم
الطعن وتقوم اللجنة الداخليه بإخطار المأمورية بقرارها فىي خىالل
وإجراءات العمل فيها وإثبات االتفاقات التي تتم أمامها.
يىىىومين مىىىن تىىىاريخ صىىىدوره علىىىي أن تقىىىوم المأموريىىىة بإخطىىىار
المسجل بقرار اللجنة الداخليه في خىالل يىومين مىن تىاريخ إسىتالم
القرار.
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 -4تكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديىد لمىدة أو لمىدد
أخري .
 -5علىىي اللجنىىة إصىىدار قرارهىىا مسىىببا ومنجىىزا وغيىىر معلىىق علىىي
شىىىرط ومحىىىدد بىىىه مبلىىىغ الضىىىريبة المسىىىتحقة و أسىىىس حسىىىاب
الضريبة علي وجه الدقة  ،علي ان تقىوم اللجنىة بالبىت فىي الطعىن
خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطعىن مسىتوفيا لكافىة مسىتنداته
وصالحا للفصل فيه .

(مادة )62
على اللجنة الداخلية اخطار المسجل بكتاب موصي عليىه مصىحوبا
بعلىم الوصىول بتىىاريخ الجلسىة  ،و فىىى حالىة عىىدم حضىوره او مىىن
يمثله قانونا فى التاريخ المحدد يتم اخطاره بكتاب ثان اخير.
و فى حالة عدم حضور المسجل او مىن يمثلىه فىى الموعىد الثىاني
تقوم اللجنة الداخلية باحالة الخىالف الىى لجنىة الطعىن المختصىة و
تخطر المسجل بذلك0

(مادة )63
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية  ،و يجب اثبات مىا يىتم تناولىه
بالجلسىىىة فىىىى محضىىىر مؤيىىىد بالمسىىىتندات المقدمىىىة مىىىن المسىىىجل
والمامورية.
و علىىى اللجنىىة مناقشىىة جميىىع بنىىود الخىىالف وأوجىىه الىىدفاع التىىى
يقدمها المسجل وان ترد على كل بند من هذه البنود .
و فىىى حالىىة االتفىىاق مىىع المسىىجل يصىىدر القىىرار بمىىا تىىم االتفىىاق
عليه  ،و فى حالة عىدم االتفىاق تحىدد اللجنىة اوجىه الخىالف وراى
اللجنىىىة بشىىىانها ،و يىىىتم احالىىىة اوجىىىة الخىىىالف الىىىى لجنىىىة الطعىىىن
المختصة  ،ويخطر المسىجل بىذلك  ،خىالل خمسىة عشىر يومىا مىن
تاريخ البت في هذه األوجه .
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فىىإذا إنقضىىت مىىدة الخمسىىة عشىىر يومىىا دون قيىىام اللجنىىة الداخليىىة
بإحالة الخالف إلي لجنة الطعن المختصة كان للمسىجل أن يعىرض
األمر كتابة أو بكتاب موصىي عليىه مصىحوب بعلىم الوصىول خىالل
الخمسة عشر يوما التالية علي رئيس لجنة الطعن المختصة 0
وعلي رئيس اللجنىة خىالل خمسىة عشىر يومىا مىن تىاريخ عىرض األمىر

عليه أو وصول كتاب المسجل أن يحدد جلسىة لنظىر النىزاع ويىأمر
بضم ملف النزاع .
ويجوز إتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها فىي هىذه المىادة
بأي وسيلة إلكترونية .
ويجىىىب ان يوقىىىع محضىىىر اللجنىىىة الداخليىىىة مىىىن رئىىىيس اللجنىىىة
واعضائها و المسجل او من يمثله قانونا .
ويكون للمسجل الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر .

( مادة )64
تخىىىتص اللجىىىان الداخليىىىة المنصىىىوص عليهىىىا بالمىىىادة ( )56مىىىن
القىىانون بالفصىىل فىىي الطعىىون المقدمىىة مىىن المسىىجلين طعنىىا علىىي
تعىىديل أو تقىىدير الضىىريبة علىىي أن يىىتم ذلىىك خىىالل سىىتين يومىىا مىىن
تاريخ تقديم الطعن

( مادة )65
يجب ان يتوافر بكل لجنة داخلية السجالت االتية -:
 )1سجل قيد الطعون
 )2سجل محاضر الجلسات
 )3سجل القرارات التى تنتهي اليها اللجنة
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مادة ()57

(مادة )66

ت ُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه مىن رئىيس مىن في تطبيق أحكام المادة ( )57من القانون يراعي اآلتي :
غيىىر العىىاملين بالمصىىلحة ،وعضىىوية اثنىىين مىىن مىىوظفي المصىىلحة
 -1بصىىدر بتشىىكيل لجىىان الطعىىن بقىىرار مىىن الىىوزير  ،وتشىىكل كىىل
يختارهمىىا الىىوزير أو مىىن يفوضىىه ،واثنىىين مىىن ذوى الخبىىرة ممىىن
ترشحهم نقابة التجاريين مىن بىين المحاسىبين المقيىدين فىى جىدول لجنة من رئيس من غير العىاملين بالمصىلحة يصىدر بىه قىرار مىن
المحاسىىبين والمىىراجعين لشىىركات األمىىوال بالسىىجل العىىام لمزاولىىى الوزير وعضوية إثنين من موظفي المصىلحة يفىوض فىي تعييىنهم
رئىىيس المصىىلحة وإثنىىين مىىن ذوي الخبىىره ممىىن ترشىىحهم نقابىىة
المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللىىىىوزير أو مىىىىن يفوضىىىىه تعيىىىىين أعضىىىىاء احتيىىىىاطيين لمىىىىوظفي التجىىاريين مىىن بىىين المحاسىىبين المقيىىدين فىىى جىىدول المحاسىىبين
المصىىىلحة باللجىىىان فىىىى المىىىدن التىىىي بهىىىا لجنىىىة واحىىىدة ،ويعتبىىىر والمراجعين لشركات األموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحىرة
األعضاء األصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان األخىرى للمحاسبة والمراجعة .
في المدن التي بها أكثر من لجنة ،ويكون ندبهم بىدالً مىن األعضىاء
 -2لرئيس المصلحة تعيين أعضىاء احتيىاطيين لمىوظفي المصىلحة
األصىىىليين الىىىذين يتخلفىىىون عىىىن الحضىىىور مىىىن اختصىىىاص رئىىىيس
باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .
اللجنة األصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
 -3يعتبىىىر األعضىىىاء األصىىىليون أعضىىىاء احتيىىىاطيين بالنسىىىبة إلىىىى
وال يكون انعقاد اللجنة صحيحا إال إذا حضرها رئيسىها وثالثىة مىن
اللجان األخرى في المدن التي بها أكثىر مىن لجنىة  ،ويكىون نىدبهم
أعضىىائها علىىى األقىىل ،ويتىىولى أمانىىة سىىر اللجنىىة موظىىف تندبىىىه
بىىدالً مىىن األعضىىاء األصىىليين الىىذين يتخلفىىون عىىن الحضىىور مىىن
المصلحة.
اختصاص رئيس اللجنة األصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ،ويصدر قرار
منه أو من يفوضه بتحديدها  ،وبيان مقارها  ،واختصاصها  -4أن ال يكون قد سبق ألي من أعضاء اللجنة التعرض لموضىوع
الطعن سواء بالفحص أو المراجعه أو اإلعتماد .
المكاني ،ومكافآت أعضائها.
 -5يجىىوز للجنىىة أن تسىىتمع إلىىي المسىىجل أو ممثلىىه وكىىذلك لممثىىل
عن المأموريىة المختصىة دون أن يكىون أليهمىا صىوت معىدود فىي
القرار.
 -6تلتىىزم لجنىىة الطعىىن بنظىىر مىىا أحيىىل إليهىىا مىىن اللجنىىة الداخليىىه
والتي لم يتم تسويه الخالف بشأنها دون نظر أية مسائل جديده .
 -7يجب أن يصدر قىرار لجنىة الطعىن مسىببا ومنجىزا وغيىر معلىق
علي شرط ومحددا مبلىغ الضىريبة و أسىس حسىاب الضىريبة علىي
وجه الدقه .
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 -8يتم تقييم أعمال اللجنة سنويا في ضوء ماتم إنجازه من طعىون
ومىىىا إنتهىىىت إليىىىه تلىىىك الطعىىىون وتحىىىدد مكافىىىآت أعضىىىاء اللجىىىان
واألمانات الفنية في ضوء الحاالت التي تم إنجازها .
 -9تكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عىام
قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخري .

(مادة )67
يجب ان تمسك لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة ( )57من
القانون السجالت االتية -:
 )1سىىىجل الطعىىىون الضىىىريبية و تقيىىىد بىىىه الطعىىىون حسىىىب تىىىاريخ
ورودها و يجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن .
 )2سىىىجل الجلسىىىات وتىىىدون بىىىه الطعىىىون المعروضىىىة علىىىى لجنىىىة
الطعن فى كل جلسة والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها .
 )3سجل للمقررين يدرج به الطعون المسلمة لكل عضو .
 )4اية سجالت اخري تتطلبها طبيعىة العمىل باللجنىة و يكىون القيىد
فى السجالت المشار اليها بمعرفة امانة اللجنة .
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(مادة )68
يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها فىي هىذه الالئحىة علىى
النحو االتي -:
 )1يحىدد رئىيس اللجنىىة مقىرر للحالىة مىىن احىد العضىوين المعينىىين
من المصلحة .
 )2يقوم كل عضو منهما بدراسة ما يحىال اليىه مىن طعىون و كافىة
اوجه الدفاع المتعلقة بها  ،و يعد مسودة القرار فى كل طعن .
 )3تتم المداولة مع بىاقي اعضىاء اللجنىة علىى مسىودة القىرار بعىد
اطالعهم على اوراق الطعن 0
 )4يصىىدر قىىرار اللجنىىة بعىىد المداولىىة طبقىىا لحكىىم المىىادة ( )59مىىن
القانون .

مادة ()58

(مادة )69

تخىىىتص لجىىىان الطعىىىن بالفصىىىل فىىىى جميىىىع أوجىىىه الخىىىالف بىىىين يجىىىب علىىىى لجىىىان الطعىىىن انجىىىاز المعىىىدالت التىىىى تحىىىددها اإلدارة
المسىىىىىجلين والمصىىىىىلحة فىىىىىي المنازعىىىىىات المتعلقىىىىىة بالضىىىىىرائب المشرفة على لجان الطعن .
المنصوص عليها فى هذا القانون .
علىىي لجنىىة الطعىىن إخطىىار كىىل مىىن الطىىاعن والماموريىىة المختصىىة
وتخطىىر اللجنىىة ك ىالً مىىن المسىىجل والمصىىلحة بميعىىاد جلسىىة نظىىر بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعىن علىى النمىوذج ( ض.ق.م)
الطعىىن قبىىل انعقادهىىا بعشىىرة أيىىام علىىى األقىىل وذلىىك بكتىىاب موصىىى
بكتىىاب موصىىي عليىىه مصىىحوبا بعلىىم الوصىىول  ،وللجنىىة فىىى حالىىة
عليه مصحوبا ً بعلم الوصول ،ولها أن تطلب مىن كىل مىن المصىلحة
والمسىجل تقىىديم مىا تىىراه ضىىروريا مىن البيانىىات واألوراق  ،وعلىىى عدم حضور المسجل او عدم تقديمىه ايىة مىذكرات او مسىتندات ان
المسىىجل الحضىىور أمىىام اللجنىىة بنفسىىه أو بوكيىىل عنىىه ،وإال فصىىلت تفصل فى الطعن فى ضوء المستندات المعروضة عليها 0
اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
ويجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة في
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات
المسجل ،ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة ،فإذا لم تكن
الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ويكون إعالن كل من
المصلحة والمسجل بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوبا
بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو كتابية يتحقق بها العلم
اليقين وذلك علي النموذج رقم ( ض.ق.م) .
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مادة ()59

(مادة )70

تكون جلسات لجان الطعن سرية ،وتصدر قراراتها مسببة بأغلبيىة
أصىىوات الحاضىىرين وفىىى حالىىة تسىىاوى االصىىوات يىىرجح الجانىىب
الذى منه الرئيس ،ويوقىع القىرارات كىل مىن الىرئيس وأمىين السىر
خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ صدورها.

على لجنة الطعن مراعاة االصول و المبادم العامة الجراءات
التقاضي وفقا لحكم المادة ( )59من القانون 0

وتلتىىىزم اللجنىىىة بمراعىىىاة األصىىىول والمبىىىادم العامىىىة الجىىىراءات
التقاضى ،ويعلن كل من المسجل والمصىلحة بىالقرار الىذى تصىدره
اللجنىىىة بكتىىىاب موصىىىى عليىىىه مصىىىحوبا ً بعلىىىم الوصىىىول ،وتكىىىون
الضريبة واجبة األداء من واقع قرار لجنة الطعن ،وال يمنع الطعىن
فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصه من تحصيل الضريبة.

وتشمل االصول و المبادم العامة الجراءات التقاضي فى تطبيق
حكم المادة ( )59من القانون ما ياتي -:
 )1االختصاص .
 )2اعالن اطراف الخالف .
 )3احقية المسجل فى رد اللجنة او احد اعضائها .
 )4مناقشة كافة الدفوع المقدمة من المسجل .
 )5تسبيب القرارات .
 )6المواعيد .

مادة ()60
لكل من المصلحة والمسجل الطعىن فىى قىرار اللجنىة امىام المحكمىة
المختصة خالل ستين يوما من تاريخ االعالن بالقرار.

مادة ()61
يجوز للمحكمة أن تنظىر الىدعاوى التىي ترفىع مىن المسىجل أو عليىه فىي
جلسة سرية  ،ويكون الحكم فيها على وجه السرعة.

(مادة )62
تطبق احكام و اجراءات التحكيم المنصوص عليهىا فىي قىانون الجمىارك
بالنسىىىبة للسىىىلع والخىىىدمات المسىىىتوردة التىىىي تخضىىىع لرقابىىىة مصىىىلحة
الجمارك .
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(الفصل الرابع)
موظفو المصلحة وواجباتهم

مادة ()63
لموظفي المصلحة الذين يصىدر بتحديىد وظىائفهم قىرار مىن وزيىر العىدل
باالتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضىائي فيمىا يتعلىق بتطبيىق
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهىىم فىىي سىىبيل ذلىىك بىىإذن كتىىابي مىىن رئىىيس المصىىلحة أو مىىن ينيبىىه،
معاينة المعامل والمصىانع والمخىازن والمحىال والمنشىآت وغيرهىا ممىا
يباشر نشاطا ً في سلع أو خدمات خاضىعة للضىريبة ،ويجىوز فىي حىاالت
الضبط االستعانة برجال السلطات األخرى إذا تطلب األمر ذلك.

مادة ()64
لمىىىوظفي المصىىىلحة ممىىىن لهىىىم صىىىفة الضىىىبطية القضىىىائية ،الحىىىق فىىىي
االطىىىالع علىىىى األوراق والمسىىىتندات والىىىدفاتر والسىىىجالت والفىىىواتير
والوثائق أيا ً كان نوعهىا المتعلقىة بتطبيىق أحكىام هىذا القىانون وضىبطها
عند توافر دالئل على وجود مخالفة ألحكامه.
ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخىذ عينىات
محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
و يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصىه أو عملىه شىأن
فىىي تقىىدير أو ربىىط أو تحصىىيل الضىىىرائب المنصىىوص عليهىىا فىىي هىىىذا
القىىانون أو فىىي الفصىىل فيمىىا يتعلىىق بهىىا مىىن منازعىىات بمراعىىاة سىىرية
المهنة.
وال يجىوز ألي مىن العىاملين بالمصىىلحة ممىن ال يتصىل عملهىم بتقىىديرأو
ربىىط أو تحصىىيل الضىىريبة إعطىىاء أي بيانىىات أو إطىىالع الغيىىر علىىى أيىىة
ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إال في األحوال المصر بها قانونا.
وال يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إال بناء على طلىب كتىابي
من المسجل أو بناء على نص في أي قانون آخر.
وال يعتبر إفشىاء للسىرية إعطىاء بيانىات للخلىف المشىار إليىه فىي المىادة
( )8مىىن هىىذا القىىانون ،أو تبىىادل المعلومىىات والبيانىىات بىىين المصىىالح
اإليرادية التابعة لوزارة الماليىة وفقىا ً للتنظىيم الىذى يصىدر بىه قىرار مىن
الوزير.
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مادة ()65

( مادة )71

فىي غيىىر حىىاالت التلىىبس بالجريمىىة ،ال يجىىوز اتخىىاذ أي إجىىراء مىىن
إجىىراءات التحقيىىق فىىي الجىىرائم التىىي تقىىع مىىن مىىوظفي المصىىلحة
ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهىم أو بسىببه إال
بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

فىىي تطبيىىق حكىىم المىىادة ( )65مىىن القىىانون تشىىكل لجنىىة برئاسىىة
رئيس المصلحة أو نائبه وعضوية كىل مىن رئىيس قطىاع الشىئون
التنفيذيىىىىة ورئىىىىيس اإلدارة المركزيىىىىة للقضىىىىايا ورئىىىىيس اإلدارة
المركزية للتفتيش ومدير عام الشئون القانونية وذلىك لدراسىة مىا
ينسب من اتهام إلىى مىوظفى المصىلحة ممىن لهىم صىفة الضىبطية
أثناء تأدية أعماله أو بسببه .

وفى جميع األحوال ال يجىوز رفىع الىدعوى الجنائيىة علىيهم إال بعىد
الحصول على هذا الطلب.

وللجنىىة أن تسىىتعين بمىىن تىىراه  ،وعليهىىا إعىىداد تقريىىر بتوصىىياتها
للعىىرض علىىي وزيىىر الماليىىة أو مىىن يفوضىىه  ،إلتخىىاذ الىىالزم نحىىو
إصىىدار طلىىب إحىىراء التحقيىىق فىىى الجىىرائم التىىى تقىىع مىىن مىىوظفى
المصلحة المشار إليهم فى الفقرة السابقة .
ويصىىدر قىىرار مىىن رئىىيس المصىىلحة بتشىىكيل األمانىىه الفنيىىة لتلىىك
اللجنة .

الباب الخامس
الجرائم و العقوبات
مادة ()66
يعاقب بغرامة ال تقل عىن خمسىمائة جنيىه وال تجىاوز خمسىة آالف
جنيىىه فضىىال عىىن الضىىريبة وضىىريبة الجىىدول والضىىريبة اإلضىىافية
المسىىىىىىىىىتحقة كىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالف األحكىىىىىىىىىام واإلجىىىىىىىىىراءات
أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذيىة دون
أن يكون عمال من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة ألحكام هذا القانون الحاالت اآلتية :
 -1التأخر في تقىديم اإلقىرار وأداء الضىريبة وضىريبة الجىدول عىن
المىىدة المحىىددة فىىي المىىادة ( )15مىىن هىىذاالقانون بمىىا ال يجىىاوز
ستين يوما.
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 -2تقىىىديم بيانىىىات خاطئىىىة عىىىن المبيعىىىات مىىىن السىىىلع أو الخىىىدمات
الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد باإلقرار.
 -3ظهىىىور عجىىىىز أو زيىىىىادة فىىىىي السىىىلع المودعىىىىة فىىىىي المنىىىىاطق
واألسواق الحرة بالمخالفة ألحكام قانون الجمارك.
 -4عىىدم إخطىىار المصىىلحة بىىالتغييرات التىىي حىىدثت علىىى البيانىىات
الواردة بطلب التسجيل خالل الموعد المحدد.
 -5عدم تمكين موظفي المصلحة من القيىام بواجبىاتهم أو ممارسىة
اختصاصىىىاتهم فىىىي الرقابىىىة والتىىىـفتيش والمعاينىىىة والمراجعىىىة
وطلب المستندات أو االطالع عليها.
و تضاعف العقوبىة فىي حىال إرتكىاب أي مىن األفعىال المشىار إليهىا
خالل ثالث سنوات .

مادة ()67
مع عدم اإلخالل بأيىة عقوبىة أشىد منصىوص عليهىا فىي أي قىانون
آخر ،يعاقب على التهرب مىن الضىريبة وضىريبة الجىدول بالسىجن
مدة ال تقل عن ثالث سنوات والتجىاوز خمىس سىنوات وبغرامىة ال
تقىىىل عىىىن خمسىىىة آالف جنيىىىه وال تجىىىاوز خمسىىىين الىىىف جنيىىىه أو
بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجىىىوز الحكىىىم بمصىىىادرة وسىىىائل النقىىىل واألدوات والمىىىواد التىىىى
استعملت فى التهريىب ،وذلىك فيمىا عىدا السىفن والطىائرات ،مىا لىم
تكن أعدت أو أجرت فعالً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويحكم علي الفىاعلين متضىامنين بالضىريبة أو ضىريبة الجىدول أو
كليهما  ،بحسب األحوال  ،والضريبة اإلضافية .
و تضىىاعف العقوبىىة المنصىىوص عليهىىا بىىالفقرة األولىىي مىىن هىىذه
المادة في حالة تكرار الجريمة خالل ثالث سنوات .
وتنظىىىر قضىىىايا التهىىىرب عنىىىد إحالتهىىىا إلىىىى المحىىىاكم علىىىى وجىىىه
االستعجال .
وفي جميع اياوال تع جريمة التهرب ما الضريبة وضريبة
الج ول ما الجرائم المرلة بالشرف وايمانة.
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مادة ()68
يعد تهربـا ً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقىب عليىه بالعقوبىات المنصىوص
عليها في المادة ( )67من هذا القانون  ،مايأتي:

-1
-2

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
بيىىىع السىىىلعة أو أداء الخدمىىىة أو اسىىىتيراد أي منهمىىىا دون اإلقىىىرار
عنها ،وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
خصىىم الضىىريبة أو ضىىريبة الجىىدول كلي ىا ً أو جزئي ىا ً دون وجىىه حىىق
بالمخالفة ألحكام وحدود الخصم.
اسىىترداد الضىىريبة أو ضىىريبة الجىىدول كلهىىا أو بعضىىها دون وجىىه
حق مع العلم بذلك .
تقىىىديم مسىىىتندات أو سىىىجالت مىىىزورة أو مصىىىطنعة للىىىتخلص مىىىن
سدادالضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
عىدم إصىىدار المسىىجل فىواتير عىىن مبيعاتىىه مىن السىىلع أو الخىىدمات
الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
انقضاء ستين يوما ً على انتهاء المواعيد المحددة لسىداد الضىريبة
وضريبة الجدول دون اإلقرار عنها وسدادها.

-8
-9

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
عىىدم االلتىىزام بالقواعىىد واإلجىىراءات والضىىوابط التىىي تكفىىل انتظىىام
إصدار الفواتير وفقا ً ألحكام المادة ( )12من هذا القانون .
اصىىطناع فىىواتير للغيىىر دون أن تكىىون صىىادرة عىىن عمليىىات بيىىع
حقيقيىىىىة ،وتقىىىىع المسىىىىئولية بالتضىىىىامن بىىىىين مصىىىىدر الفىىىىاتورة
المصطنعة والمستفيد منها .
عىىدم إمسىىاك المسىىجل سىىجالت أو دفىىاتر محاسىىبية منتظمىىة وفقىىا ً
ألحكام المادة ( )13من هذا القانون.
حيىىازة السىىلع الخاضىىعة للضىىريبة بقصىىد االتجىىار مىىع العلىىم بأنهىىا
مهربة .
عىىىىدم تقىىىىديم إقىىىىرار ضىىىىريبي نهىىىىائي  ،وتسىىىىديد كامىىىىل الضىىىىريبة
المستحقة بموجب هذا القانون خىالل سىتة أشىهر مىن تىاريخ إلغىاء
التسجيل .

-3
-4
-5
-6
-7

-10
-11
-12
-13

 -14عدم اإللتزام بأحكام المادة ( )40أو المادة ( )42من هذا القانون.
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 -15وضىىع عالمىىىات أو أختىىىام مصىىىطنعة للىىتخلص مىىىن سىىىداد ضىىىريبة
الجدول كلهــا أوبعضها .
 -16قيىىام المنىىتج أوالمىىوزع أو التىىاجر ببيىىع سىىلع الجىىدول التىىي يكىىون
وعىىاء الضىىريبة وضىىريبة الجىىدول عليهىىا هىىو سىىعر بيىىع المسىىتهلك
بسىىعر أعلىىى مىىن السىىعر الىىذي تىىم احتسىىاب الضىىريبة عليىىه ،سىىواء
السعر المعلن من المنتجين أو المسىتوردين لتلىك السىلع أو الىوارد
بالقوائم السعرية المحىددة بمعرفىة الىوزير  ،وذلىك كلىه دون سىداد
الضريبة المستحقة علي الزيادة في السعر .
 -17حيىىازة سىىلع الجىىدول بقصىىد االتجىىار دون أن يكىىون ملصىىقا ً عليهىىا
العالمة المميزة (البندرول) والتي يصىدر قىرار مىن الىوزير بوضىع
هذه العالمة عليها.
 -18التصىىرف فىىي الس ىلع المعفىىاة مىىن الضىىريبة و ضىىريبة الجىىدول أو
اسىىتعمالها فىىي غيىىر الغىىرض الىىذي اعفيىىت مىىن اجلىىه خىىالل فتىىرة
الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
 -19عىىدم اإللتىىزام بأحكىىام المىىادة الرابعىىة أو المىىادة الخامسىىة مىىن مىىواد
اإلصدار .

مادة ()69
مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليهىا بالمىادة ( )67مىن هىذا
القىىانون ،يحكىىم بمصىىادرة السىىلع الىىواردة بالجىىدول المرافىىق لهىىذا
القانون موضوع التهىرب ،فىإذا لىم تضىبط حكىم بمىا يعىادل قيمتهىا،
ويجىىىوز الحكىىىم بمصىىىادرة وسىىىائل النقىىىل واألدوات والمىىىواد التىىىي
اسىىتعملت فىىي التهىىرب وذلىىك عىىدا السىىفن والطىىائرات مىىا لىىم تكىىن
أعــــدت خصيصا ً أو أجرت فعال لهذا الغرض .
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مادة ()70

(مادة )72

فىي حالىة وقىوع أي فعىل مىن أفعىال التهىرب مىن الضىريبة مىن أحىد في تطبيق أحكام المادة ( )70من القانون في حالىة وقىوع أي فعىل
األشىىخاص اإلعتباريىىة يكىىون المسىىئول عنىىه الشىىريك المسىىئول أو مىىن أفعىىال التهىىرب مىىن الضىىريبة مىىن أحىىد األشىىخاص اإلعتباريىىة
المدير أو عضىو مجلىس اإلدارة المنتىدب أو رئىيس مجلىس اإلدارة
يكون المسئول هىو الشىريك المسىئول أو المىدير أو عضىو مجلىس
ممن يتولون اإلدارة الفعلية على حسب األحوال.
اإلدارة المنتىىىدب أو رئىىىيس مجلىىىس اإلدارة ممىىىن يتولىىىون اإلدارة
الفعلية وفقا للنظام المعمول به في المنشىأة ،علىى أن تخطىر إدارة
المنشىىأة المأموريىىة المختصىىة باسىىم المسىىئول عنىىد تغييىىره وذلىىك
خالل واحد وعشرين يوماً.

مادة ()71
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمىدة عىام و بغرامىة التقىل عىن
عشرة أالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيىه كىل محاسىب مقيىد
بجدول المحاسىبين و المىراجعين خىالف اإللتىزام المنصىوص عليىه
في الفقرة األخيرة مىن المىادة ( )30مىن هىذا القىانون  ،وفىي حالىة
العود تضاعف العقوبة األصلية .

مادة ()72

(مادة )73

ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فىي جىرائم التهىرب في تطبيق أحكام المادة( )72من القانون  ،يفوض رئىيس المنطقىة
وغيرهىىا مىىن الجىىرائم المنصىىوص عليهىىا فىىي هىىذا القىىانون إالبنىىاء علىىى الضريبية المختص فىي إصىدار طلىب رفىع الىدعوي العموميىة عىن
طلب من الوزير أومن يفوضه.
الجرائم الواردة بالمادة ( )66من القانون .
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجىرائم المشىار إليهىا ،وذلىك ويفىىوض رئىىيس القطىىاع التنفيىىذي فىىي التصىىالح فىىي ذات الجىىرائم
قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة أوضريبة الجدول مقابىىىىل أداء الضىىىىريبة وضىىىىريبة الجىىىىدول و الضىىىىريبة اإلضىىىىافية
المسىىىتحقة أو كليهمىىىا ،بحسىىىب االحىىىوال ،والضىىىريبة اإلضىىىافية ،وذلىىىك
والتعويض المنصوص عليه .
باإلضافة إلى تعويض ال يجاوز نصف الحد األقصي للغرامة المنصوص
عليىىىه فىىىي المىىىادة ( )66إذا كىىىان التصىىىالح فىىىي جريمىىىة مىىىن الجىىىرائم ويفىىوض رئىىيس المصىىلحة بالتصىىالح فىىي الجىىرائم الىىواردة بالمىىادة
المنصىىوص عليهىىا بهىىا ،وتعىىويض يعىىادل نصىىف الضىىريبة أو ضىىريبة ( )68من القانون التي ال تجاوز قيمىة الضىريبة وضىريبة الجىدول
الجىىدول أو كليهمىىا ،حسىىب األحىىوال ،إذا كىىان التصىىالح فىىي جريمىىة مىىن والضريبة اإلضافية والتعويض مليون جنيه .
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مالحظات

جرائم التهرب ،أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصىوص عليهىا فىي ويشترط لقبول النظر في طلب التصالح في جرائم تهريب السلع
المادة ( )71من هذا القانون فيتحدد التعويض بما ال يجاوز نصىف الحىد الواردة بالجدول المرافق للقانون أن يتضمن الطلب التنازل عن
األقصى للغرامة المنصوص عليها بها.
المضبوطات أوسداد قيمتها في حالة عدم ضبطها .
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغىاء ماترتىب
على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها.

مادة ()73
للىىوزير بعىىد العىىرض علىىى رئىىيس مجلىىس الىىوزراء وضىىع نظىىام أو
أكثىىر إلثابىىة العىىاملين بالمصىىلحة فىىي ضىىوء معىىدالت أدائهىىم وحجىىم
ومستوى إنجازهم في العمل .
مادة ()74

(ما ا )74

يج وز لل وزير بع موافق ة مجل س ال وزراء تقري ر نم ام ا وافز
لتشجيع التعام ل ب الفواتير الض ريبية عل ى كا يتض ما ه ا النم ام
المجاالت والشروط والقواع الالزمة لتنفي و ل ك بم ا ال يج اوز
 % 1م ا الض ريبة الماص لة س نويا وتا الالئا ة التنفي ي ة
القواع المنممة ل لك0

ف ي تطبي أ كام ام الم ا ا ( )74م ا الق انوا يج وز لل وزير بع
موافق ة مجل س ال وزراء تقري ر نم ام للا وافز ف ي ص ورا ر
ض ريبة للمس تهلك النه ائي ف ي غي ر كغ راض االتج ار  ،ش ريطة
تق يم فواتير ضريبية صاياة .
ويص ر بتا ي المج االت الت ي تطب أ عليه ا ه
والجوائز ونمم إ ارتها قرار ما الوزير.
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(ما ا )75
في تطبيق أحكام المسلسل رقم ( )9من البنىد( ثانيىا ) مىن الجىدول
والخىىىاص بخدمىىىة المقىىىاوالت وأعمىىىال التشىىىييد والبنىىىاء  ،يقصىىىد
بخدمات المقاوالت وأعمال التشييد والبناء الخدمات التي تتضىمن
أعمال التوريد والتركيب معا ومنها :
أعمال المباني .
أعمال األساسات .
أعمال اإلنشاءات المعدنية .
األعمال التكميلية (التخصصية)
أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال األنفاق .
محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود .
أعمال األشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية .
األعمال البحرية والنهرية وإنشاء اآلبار .
األعمال الكهروميكانيكية واإللكترونية وشبكات اإلتصاالت .
أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية .

علي أن يراعي ما يلي :
 -1تطبق ضريبة الجدول بنسىبة  %5مىن قيمىة المسىتخلص علىي
كافىىة األعمىىال الىىواردة بخدمىىة المقىىاوالت وأعمىىال التشىىييد والبنىىاء
المشىىار إليهىىا سىىلفا (توريىىد وتركيىىب)  ،أمىىا فىىي حالىىة كىىون العقىىد
توريد فقط أو تركيب فقط فإنه يخىرج عىن مفهىوم المقاولىة الىوارد
بالمسلسىىل ( )9مىىىن البنىىد (ثانيىىىا) مىىىن الجىىدول المرافىىىق للقىىىانون
وتسري بشأنه األسعار والفئات المقررة قانونا.
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 -2المقصىىىىىود بالقيمىىىىىة هىىىىىي قيمىىىىىة المسىىىىىتخلص المعتمىىىىىد مىىىىىن
اإلستشىىاري وتسىىتحق الض ىريبة فىىي هىىذه الحالىىة عنىىد إعتمىىاد
المستخلص .
 -3يجىىب أن يشىىمل وعىىاء حسىىاب ضىىريبة الجىىدول لخدمىىة المقىىاوالت
وأعمال التشييد والبناء كافة التوريىدات السىلعية والخدميىة المحليىة
والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولىة سىواء تىم إتاحتهىا بمعرفىة
جهة اإلسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن

 -4يراعىىىي أن يىىىتم تقىىىديم مىىىا يفيىىىد سىىىبق سىىىداد الضىىىريبة علىىىي
التوريدات السلعية و الخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فىي
المقاولة .
وتخضىع كافىىة السىىلع المصىىنعة والخىدمات المىىؤداه بمعرفىىة المقىىاول
والداخلىىة فىىي المقاولىىة للضىىريبة باألسىىعار والفئىىات المقىىررة قانونىىا
بإعتبارها إسىتخدام خىاص علىي أن تكىون القيمىة التىي تتخىذ اساسىا
لحساب الضىريبة هىي إجمىالي التكلفىة مىع خصىم الضىريبة المسىددة
علي مدخالتها .

 -5يعتبىىر مقىىاول البىىاطن مسىىددا لضىىريبة الجىىدول فىىي حالىىة قيىىام
المقاول العام بسىدادها علىي ذات األعمىال بشىرط تقىديم شىهادة
من المقاول العام يتم تسليمها لمقاول البىاطن وعلىي مسىئوليته
محددا بها -:
أ -اسىىم المشىىروع ورقمىىه ورقىىم الشىىيك وبيانىىات العقىىد المبىىرم بىىين
جهة اإلسناد والمقاول العام التي يعمل من خاللها مقاول الباطن
ب -أن يكىىون العقىىد المبىىرم بىىين المقىىاول العىىام وجهىىة اإلسىىناد عقىىد
مقاولة توريد وتركيب .
ج -وتصىدر هىىذه الشىهادة لكىىل عقىىد مقاولىة بىىاطن وفىي حالىىة تعىىديل
العقد أو قيمته او بياناته يجب تعديل الشهادة .
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د -يجب أال تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسىندة
من المقاول العام .
هىىـ  -ويشىىترط فىىي ذلىىك أن يكىىون مقىىاول البىىاطن مسىىجل بالمصىىلحة
علىىىي أن تتضىىىمن إقراراتىىىه الضىىىريبية قيمىىىة األعمىىىال المنفىىىذه
بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام .
ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سىدادها بمعرفىة مقىاول البىاطن مىن
ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات األعمال .

 -6للوزارات واألجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز
اإلداري للدولىىىىىة ووحىىىىىدات اإلدارة المحليىىىىىة والهيئىىىىىات العامىىىىىة
واألجهزة المسىتقلة سىداد ضىريبة الجىدول المسىتحقة علىى أعمىال
مقاوالت التشييد والبناء المؤداة لصالحها بمعرفة شىركات القطىاع
العام وقطاع األعمال العام وغيرهم عن كىل مسىتخلص يىتم صىرفه
وتوريىىدها أوال بىىأول وتوريىىدها لمأموريىىات الضىىرائب المختصىىة ،
علىىى أن يكىىون مرفقىىىا بالشىىيك بيىىىان يوضىىح اسىىىم المقىىاول العىىىام
واألعمال التي قام بتنفيذها  ،وقيمتها  ،ومقدار ضريبة الجدول .
كما يتعين عليها كذلك سداد الضريبة اإلضافية التي تستحق نتيجىة
تأخرهىىا فىىي أداء ضىىريبة الجىىدول فىىي المواعيىىد المحىىددة مرفقىىىا
بالشىىىيك بيىىىان يوضىىىح اسىىىم المقىىىاول العىىىام واألعمىىىال التىىىي قىىىام
بتنفيذها ،وقيمتها ،ومقدار ضريبة الجدول والضريبة اإلضافية .
 -7في حالىة إبىرام عقىد مىع الجهىات المعفىاه بموجىب المىادة ()29
مىىن القىىانون يعفىىي العقىىد بالكامىىل بشىىهادة إعفىىاء واحىىدة بالتنسىىيق
بىىىىين إدارة اإلعفىىىىاءات بالمصىىىىلحة والجهىىىىة المختصىىىىة باإلعفىىىىاء
إلجمىىالي قيمىىة العقىىد علىىي أن يقتصىىر اإلعفىىاء علىىي قيمىىة األعمىىال
المنفىىذة فقىىط مىىن خىىالل المسىىتخلص الختىىامي ويىىتم عمىىل التسىىوية
الالزمة .
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(مادة )76
في تطبيق حكم المسلسل ( )12من البند (أوال) من الجدول
المرافق للقانون يقصد بالخدمات المهنية واإلستشارية الخدمات
ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها الشخص
الطبيعي أو اإلعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر األساسي
فيها العمل .

(مادة )77

يتا نطاق اإلعفاءات المقررا بقائمة الس لع والر مات
المعفا المرافقة للقانوا علي الناو التالي:
كوال  :في تطبيأ امم البن ( )27تش مل الطواب ع البري ي ة مقاب ل
الر مات البري ية التي تق مها هيئة البري ع ا البري السريع .
ويقصد بالطوابع المالية الطوابع التي تصدرها أي جهة يخول لها
القانون الخاص بها إصدار هذه الطوابع لدعم مواردها المالية .
ثانيا  :وفي تطبيق حكم البند ( )28يقصد بالوحدة السكنية كل
وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض إستعمالها في السكن .
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير
بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني  .وال يشمل
ذلك المحال التجارية وفقا ألحكام القانون رقم  11لسنة 1940
وكذلك المنشآت الفندقية  ،وغيرها من األماكن التى تنظم أحكامها
قوانين خاصة .
ثالثا  :في تطبيق حكم البند ( )33يقصد بالعمليات المصرفية التي
يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك دون غيرها العمليات التي تقوم
بها البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزي المصري وحدها وفقا
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ألحكام القانون رقم  88لسنة . 2003

رابعا  :وفي تطبيق حكم البند ( )36يقصد بالخدمات المالية غير
المصرفيةاألدوات المالية غير المصرفية التى تشرف وتراقب
عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون
 10لسنة  ، 2009بما في ذلك  :أسواق رأس المال وبورصات
العقود اآلجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير
التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا التمويل متناهي الصغر
المضافة بموجب القانون رقم  141لسنة .2014
رامس ا  :وفىىي تطبيىىق حكىىم البنىىد ( )37يقصىىد بخىىدمات التىىأمين
وإعىىىادة التىىىأمين الخىىىدمات التأمينيىىىة التىىىي يقىىىوم بهىىىا الشىىىخص
الطبيعي أو االعتباري المرخص لىه مىن السىلطة المختصىة بالعمىل
في مجال التأمين .
وال ي رل ضما ر مات التأميا وإعا ا التأميا المعفا (الر مات
التي يقوم بها مصفي التأميا وربراء تق ير القيمة (المثمنيا)
والمعاينة والربراء اآلرريا  ،والر مات القانونية المتعلقة
بتق يم المطالبات والر مات الناتجة عا التأميا مثل اإلصالح
والصيانة ...الخ التي تؤ يها شرمة التأميا بمعرفتها كو عا
طريأ الغير )
سا سا  :فى تطبيأ امم البن ( )39يقص بالر مات الصاية م ل
ر مة ص اية ياص ل عليه ا الم ريض ف ى المستش فيات والمرام ز
الص اية والعي ا ات الطبي ة وغيره ا م ا كم اما االستش فاء  ،وال
ت رل فيها ر مات الض يافة واإلقام ة بالمس تويات الفن قي ة  ،وم ا
تق م ه المستش فيات م ا ر مات كر رى ات طبيع ة تجاري ة كو
استثمارية .
و ال تدخل فى هذه الخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير
األغراض الطبية .
س ابعا  :ف ي تطبي أ ام م البن ( )57يقص بالر مات اإلعالني ة
هي الر مة في صورتها النهائية التي يق مها المعل ا إل ي المعل ا
إليه سواء ق مت ه الر م ة بطري أ الب ث كو النش ر كو اإلع الا
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جدول مقارن بين قانون الضريبة على القيمة المضافه ومشروع الالئحة التنفيذية له
نص القانون رقم  67لسنة 2016

مشروع الالئحة التنفيذية للقانون
كو كية صورا ما الصور ( وال تشمل إنتاج الما ا اإلعالنيه ) .

(مادة )78
يصدر رئيس المصلحة األدلة والتوضيحات والشروحات التي
تعين علي تطبيق القانون والئحته التنفيذية  ،وتلتزم المصلحة
بها ,وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها في التطبيق .
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