تقديم
�إميا ًنا من املصلحة بسالمة تطبيق قانون الرضيبة عىل
القمية املضافة الصادر بالقانون رمق  67لسنة 2016م.
وحر�صا مهنا عىل وحدة العمل باملواقع املختلفة.
ي�سعدنى أن أقدم لزمالىئ وأبناىئ العاملني باملصلحة
دليل (نصوص قانون الرضيبة عىل القمية املضافة
وف ًقا ألحدث التعديالت والنص املقابل أو املمكل من
قانون اإلجراءات الرضيبية املوحد) ليكون منارة وهداية
ومرشدًا لألداء الصحيح.
راج ًيا من املوىل عز وجل أن يوفقمك مجي ًعا ملا فيه اخلري

ملرصنا العزيزة

واهلل ولى التوفيق

رئيـ�س م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية

رضـــا عبـد الـقـــادر

إهـــداء
«وكان ف�ضل الله عليك عظيما»
�صدق الله العظيم
يسعدىن ويرشفىن أن أقدم لزمالىئ العاملني باملصلحة

دليل (نصوص قانون الرضيبة عىل القمية املضافة وف ًقا
ألحدث التعديالت والنص املقابل أو املمكل من قانون
اإلجراءات الرضيبية املوحد) ليكون معينا ومرش ًدا حنو
سالمة تطبيق أحاكم القانون.
راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا
ً
جميعا لما فيه الخير لمصرنا الغالية
ً
واهلل ولى التوفيق

رئيس قطاع البحوث والسياسات الرضيبية
صالح يوسف على
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ن�صو�ص قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
قانون رقم  67لسنة 2016
ب�إ�صدار قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر جمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �أ�صدرناه:
(المادة األولى)
يُ عمل ب�أحكام القانون املرافق فى �ش�أن ال�ضريبة
على القيمة امل�ضافة .
(المادة الثانية)
يُ لغى قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات ال�صادر
ن�ص
بالقانون رقم  11ل�سنة  ،1991كما يُ لغى كل ٍّ
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ،على �أن ت�ستمر
جلان التوفيق والتظلمات امل�شكلة ً
وفقا لأحكام
قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات امل�شار �إليه
فى نظر الطعون ال�ضريبية املعرو�ضة عليها ملدة
ثالثة �أ�شهر ،على �أن حتال بعدها الطعون التى
مل يُ ف�صل فيها �إىل اللجان املن�صو�ص عليها فى
القانون املرافق.
(المادة الثالثة)
يُ �ستبدل بعبارة «م�صلحة ال�ضرائب على املبيعات»
�أينما وردت فى القوانني والقرارات واللوائح
املعمول بها عبارة «م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية» .
(المادة الرابعة)
ي�ستمر امل�سجل فى ظل �أحكام قانون ال�ضريبة
العامة على املبيعات برقم ت�سجيله �إذا بلغت �أو
جتاوزت قيمة مبيعاته حد الت�سجيل املن�صو�ص
عليه فى القانون املرافق  ،كما ي�ستمر ت�سجيل
امل�ستورد ل�سلعة خا�ضعة لل�ضريبة ،وكذلك كل
منتج �أو م�ستورد ل�سلعة من �سلع اجلدول املرافق
بقانون ال�ضريبة العامة على املبيعات �إذا �أدرجت
ذات ال�سلعة فى اجلدول املرافق لهذا القانون
مهما كان حجم معامالته  ،وعليه االلتزام بكافة
�أحكام القانون املرافق .
كما يلتزم بتوريد ال�ضريبة العامة على املبيعات
امل�ستحقة عليه رفق �إقراراته وفى املواعيد
*

* اجلريدة الر�سمية – العدد  35مكرر (ج) فى 2016/9/7
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ً
وفقا لأحكام هذا القانون  ،وعليه
املقررة
االحتفاظ بالدفاتر وال�سجالت وامل�ستندات ملدة
خم�س �سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون،
ً
طبقا لل�شروط وال�ضوابط التى حتددها
وذلك
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة الإخالل ب�أى من الأحكام املن�صو�ص
عليها فى الفقرتني ال�سابقتني يُ عد امل�سجل
متهربًا ً
وفقا لأحكام القانون املرافق .
وللم�صلحة من واقع �أى بيانات �أو م�ستندات
متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ
الإجراءات القانونية لتح�صيل �ضريبة املبيعات
امل�ستحقة  ،وللم�سجل احلق فى الطعن فى ذلك
ً
وفقا لأحكام القانون املرافق .
(المادة الخامسة)
يُ لغى تلقائيًا ت�سجيل كل من مل يبلغ حد
الت�سجيل املن�صو�ص عليه فى القانون املرافق
ما مل يطلب خالل �ستني يومً ا من تاريخ العمل
به ا�ستمرار ت�سجيله  .وعلى من �ألغى ت�سجيله
تقدمي �إقرار �ضريبى عن �آخر فرتة �ضريبية
قبل الإلغاء  ،وكذا الفرتات ال�ضريبية التى مل
يحل ميعاد تقدمي �إقراراتها خالل ثالثني يومً ا
من تاريخ العمل بهذا القانون مبي ًنا به ر�صيد
�آخر املدة من الإنتاج التام واخلامات واخلدمات،
ويلتزم ب�أداء ما ي�ستحق عليه خالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل بهذا القانون  ،كما يلتزم ب�أن
يحتفظ بالدفاتر وال�سجالت وامل�ستندات ملدة
خم�س �سنوات تالية لتاريخ �إلغاء ت�سجيله ،وعليه
متكني موظفى امل�صلحة من االطالع عليها.
وللم�صلحة من واقع �أى م�ستندات �أو بيانات
متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ
الإجراءات القانونية لتح�صيل ال�ضريبة
امل�ستحقة  ،وملن �ألغى ت�سجيله الطعن فى ذلك
ً
وفقا لأحكام القانون املرافق .
(المادة السادسة)
للم�سجل فى ظل العمل ب�أحكام هذا القانون
خ�صم قيمة ال�ضريبة العامة على املبيعات
الواجبة اخل�صم التى يعرب عنها الر�صيد الدائن
له قبل �سريان �أحكامه ،وكذلك ما مل يتم
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ا�ستنفاد خ�صمه �أو رده من ال�ضريبة العامة على
املبيعات امل�سددة على الآالت واملعدات و�أجزائها
وقطع الغيار وال�ضريبة ال�سابق �سدادها على
املردودات من املبيعات  ،كما يحق له ت�سوية
�ضريبة اجلدول امل�ستحقة على �سيارات الركوب
التى فى حوزته فى تاريخ العمل بهذا القانون
من �ضريبة املبيعات ال�سابق �سدادها عن ذات
ً
طبقا لل�شروط وال�ضوابط التى
ال�سيارات ،وذلك
حتددها الالئحة التنفيذية .
ُ
وترد ال�ضريبة العامة على املبيعات ال�سابق
�سدادها على ال�سلع واخلدمات امل�صدرة للخارج �أو
مدخالتها وكذا ال�ضريبة امل�سددة باخلط�أ ً
وفقا

للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون املرافق .
( المادة السابعة )
مع عدم الإخالل ب�أحكام هذا القانون والقانون
املرافق ،على من ي�ستمر ت�سجيله ً
وفقا لأحكام
هذا القانون� ،أو من يتم ت�سجيله ً
وفقا للقانون
املرافق توفيق �أو�ضاعه خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ العمل به .ويُ عفى امل�سجلون من �أداء
ال�ضريبة الإ�ضافية خالل هذه الفرتة عن فروق
ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول امل�ستحقة قانو ًنا
�إذا كان ح�سابها يتوقف على توفيق �أو�ضاعهم،
وت�ضع الالئحة التنفيذية القرارات والقواعد
اخلا�صة بتوفيق الأو�ضاع .
(المادة الثامنة)
ال تخل �أحكام هذا القانون والقانون املرافق
بالإعفاءات املقررة مبقت�ضى االتفاقيات
املربمة بني احلكومة امل�صرية والدول الأجنبية
واملنظمات الدولية �أو الإقليمية �أو االتفاقيات
البرتولية والتعدينية .
(المادة التاسعة)
ي�صدر وزير املالية الالئحة التنفيذية لهذا
القانون والقانون املرافق خالل ثالثني يومً ا من
تاريخ ن�شره .و�إىل �أن ت�صدر هذه الالئحة ي�ستمر
العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حاليًا فيما
ال يتعار�ض مع �أحكام هذين القانونني .
(المادة العاشرة)
يُ ن�شر هذا القانون فى اجلريدة الر�سمية ،ويُ عمل
به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
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يُ ب�صم هذا القانون بخامت الدولة ،ويُ نفذ
كقانون من قوانينها .
�صدر برئا�سة اجلمهورية فى  3ذى احلجة �سنة  1437هـ
(املوافق � 5سبتمرب �سنة 2016م) .
عبد الفتاح ال�سي�سى
قانون الضريبة على القيمة المضافة
الباب األول
التعاريف
مــادة ( : ) 1
يق�صد فى تطبيق �أحكام هذا القانون بالألفاظ
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها :
الـوزير  :وزير املالية .
رئيس المصلحة  :رئي�س م�صلحة ال�ضرائب
امل�صرية .
المصلحة  :م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية .
المكلف  :ال�شخ�ص الطبيعى �أو ال�شخ�ص
خا�صا كان �أو عامً ا املكلف بتح�صيل
االعتبارى
ً
منتجا
وتوريد ال�ضريبة للم�صلحة �سواء كان
ً
�أو تاجراً �أو م�ؤديًا ل�سلعة �أو خلدمة خا�ضعة
لل�ضريبة بلغت مبيعاته حد الت�سجيل املن�صو�ص
عليه فى هذا القانون ،وكل م�ستورد �أو م�صدر �أو
وكيل توزيع  ،ل�سلعة �أو خلدمة خا�ضعة لل�ضريبة
مهما كان حجم معامالته ،وكذلك كل منتج �أو
م� ٍّؤد �أو م�ستورد ل�سلعة �أو خلدمة من�صو�ص عليها
فى اجلدول املرافق لهذا القانون مهما كان حجم
معامالته .
المسجل  :املكلف الذى مت ت�سجيله لدى
امل�صلحة ً
وفقا لأحكام هذا القانون .
الشخص المرتبط  :كل شخص يرتبط
بشخص آخر بعالقة تؤثر فى تحديد
وعاء الضريبة بما فى ذلك :
 -1الزوج والزوجة والأ�صول والفروع .
� -2شركة الأموال وال�شخ�ص الذى ميلك فيها ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر ( )%50على الأقل من
عدد �أو قيمة الأ�سهم �أو من حقوق الت�صويت .
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� -3شركة الأ�شخا�ص وال�شركاء املت�ضامنون
*
واملو�صون فيها.
� -4أى �شركتني �أو �أكرث ميلك �شخ�ص �آخر ()%50
على الأقل من عدد �أو قيمة الأ�سهم �أو حقوق
الت�صويت فى كل منها .
 -5رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم
به عالقة عمل .
مورد الخدمة  :كل �شخ�ص طبيعى �أو اعتبارى
يقوم بتوريد �أو �أداء خدمة خا�ضعة لل�ضريبة .
المستورد  :كل �شخ�ص طبيعى �أو اعتبارى
يقوم با�سترياد �سلع �أو خدمات خا�ضعة لل�ضريبة
�أيًا كان الغر�ض من اال�سترياد .
المقـيم  :ال�شخ�ص الطبيعى �أو االعتبارى
مقيما فى م�صر ً
وفقا لأحكام قانون
الذى يعد
ً
ال�ضريبة على الدخل .
المنشأة الدائمة  :المقر الذى يتم من
خالله ممارسة النشاط  ،ومنها :
حمل الإدارة .
الفرع  ،املكتب  ،امل�صنع � ،أو ور�شة العمل .
املنجم � ،أو حقل البرتول �أو بئر الغاز � ،أو
املحجر� ،أو �أى مكان �آخر ال�ستخراج املوارد
الطبيعية .
موقع البناء �أو م�شروع الإن�شاء �أو الرتكيب .
ويكون ال�شخ�ص الذى له من�ش�أة دائمة فى
م�صر من املخاطبني ب�أحكام هذا القانون .
الضـريبـة  :ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة .
الضريبة اإلضافية � :ضريبة بواقع ()%1.5
من قيمة ال�ضريبة �أو �ضريبة اجلدول غري
املدفوعة مبا فيها ال�ضريبة الناجتة عن تعديل
الإقرار وذلك عن كل �شهر �أو جزء منه اعتبارًا من
نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ ال�سداد.
الضريبة على المدخالت  :ال�ضريبة التى
حتملها املكلف عند �شراء �أو ا�سترياد ال�سلع مبا
فيها الآالت واملعدات واخلدمات � ،سواء كانت
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،املتعلقة ببيع �سلعة �أو
�أداء خدمة خا�ضعة لل�ضريبة .

* عبارة وال�شركاء املت�ضامنون واملو�صون م�صححة باال�ستدراك املن�شور بعدد اجلريدة الر�سمية رقم  44فى 2016/11/3
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ضريبة الجدول � :ضريبة تفر�ض بن�سب
خا�صة �أو بقيم حمددة على بيع �أو ا�سترياد
ال�سلع واخلدمات املحلية �أو امل�ستوردة املن�صو�ص
عليها فى اجلدول املرافق لهذا القانون وذلك
بخالف ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فى الفقرة
الأوىل من املادة ( )2من هذا القانون ما مل ين�ص
اجلدول على خالف ذلك .
السلعة  :كل �شئ مادى �أيًا كانت طبيعته
�أو م�صدره �أو الغر�ض منه مبا فى ذلك الطاقة
الكهربائية� ،سواء كان حمليًا �أو م�ستوردً ا،
وي�سرت�شد فى حتديد م�سمى ال�سلعة مبا يرد
ب�ش�أنها مبالحظات ون�صو�ص البنود املبينة
بالأق�سام والف�صول الواردة بجداول التعريفة
اجلمركية املعمول بها .
الخدمة  :كل ما لي�س �سلعة � ،سواء كان حمل ًيا �أو م�ستور ًدا.
السلع والخدمات المعـفاة  :ال�سلع
واخلدمات التى تت�ضمنها قائمة الإعفاءات
املرافقة لهذا القانون .
البيع  :انتقال ملكية ال�سلعة �أو �أداء اخلدمة من
البائع ولو كان م�ستوردً ا �إىل امل�شرتى  ،ويعد بيعً ا
فى حكم هذا القانون ما يلى �أيها �أ�سبق :
�إ�صدار الفاتورة .
ت�سليم ال�سلعة �أو ت�أدية اخلدمة .
�أداء ثمن ال�سلعة �أو مقابل اخلدمة �سواء كان
كله �أو بع�ضه � ،أو بالأجل �أو غري ذلك من �أ�شكال
�أداء الثمن ً
وفقا ل�شروط الدفع املختلفة .
الفاتورة الضريبية  :الفاتورة التى تعد ً
وفقا
للنموذج الذى ي�صدر به قرار من الوزير �أو من
يفو�ضه .
الشهر  :ال�شهر امليالدى .
الفترة الضريبية  :فرتة �شهر تنتهى فى �آخر
يوم من ال�شهر امليالدى الذى يقدم عنه امل�سجل
�إقراره ال�ضريبى ال�شهرى .
�شهرا تبد�أ مع
السنة المالية  :اثنا ع�شر
ً
بداية ال�سنة املالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .
االستهالك الشخصى  :ا�ستعمال ال�سلعة �أو
اال�ستفادة من اخلدمة فى �أغرا�ض غري متعلقة
بالن�شاط .
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االستخدام الخاص  :ا�ستعمال ال�سلعة �أو
اال�ستفادة من اخلدمة فى �أغرا�ض متعلقة
بالن�شاط ،وال يعد انتقال ال�سلعة من مرحلة �إنتاج
خا�صا .
لأخرى داخل املن�ش�أة وخارجها ا�ستخدامً ا
ً
الباب الثانى
الضريبة على القيمة المضافة
(الفصل األول)
فرض الضريبة واستحقاقها
*
مــادة ( : ) 2
تفر�ض ال�ضريبة على ال�سلع واخلدمات مبا
فى ذلك ال�سلع واخلدمات املن�صو�ص عليها
فى اجلدول املرافق لهذا القانون� ،سواء كانت
حملية �أو م�ستوردة ،فى كافة مراحل تداولها� ،إال
ماا�ستثنى بن�ص خا�ص .
مــادة ( : ) 3
يكون ال�سعر العام لل�ضريبة على ال�سلع واخلدمات
( )%13عن العام املاىل  ،2017/2016و()%14
اعتبارًا من العام املاىل [ ،2018/2017على �أن
يخ�ص�ص ن�سبة ( )%1من ال�ضريبة للإنفاق
وا�ستثناء مما
على برامج العدالة الإجتماعية]،
ً
تقدم يكون �سعر ال�ضريبة على الآالت واملعدات
امل�ستخدمة فى �إنتاج �سلعة �أو ت�أدية خدمة ()%5
وذلك عدا الأتوبي�سات و�سيارات الركوب .
ويكون �سعر ال�ضريبة (�صفر) على ال�سلع
ً
طبقا لل�شروط
واخلدمات التى يتم ت�صديرها
والأو�ضاع التى حتددها الالئحة التنفيذية .
مــادة ( : ) 4
يلتزم املكلفون بتح�صيل ال�ضريبة والإقرار عنها
وتوريدها للم�صلحة فى املواعيد املن�صو�ص
عليها فى هذا القانون .
مــادة ( : ) 5
ت�ستحق ال�ضريبة بتحقق واقعة بيع ال�سلعة �أو
�أداء اخلدمة مبعرفة املكلفني فى كافة مراحل
ً
وفقا لأحكام هذا القانون و�أيًا كانت
تداولها
و�سيلة بيعها �أو �أدائها �أو تداولها مبا فى ذلك
الو�سائل الإلكرتونية .
* مت �إلغاء الفقرة الثانية من املادة ( )2مبوجب القانون رقم  2ل�سنة  – 2018اجلريدة الر�سمية – العدد  2تابع (ب) فى  ، 2018/1/11ويعمل به
اعتبارًا من اليوم التاىل النق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره ،مع مراعاة الفقرتني الثانية والثالثة من البند تا�سعًا باملادة  40من القانون �سالف الذكر .
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وت�ستحق ال�ضريبة بالن�سبة لل�سلع امل�ستوردة،
�أيًا كان الغر�ض من ا�ستريادها مبا فى ذلك ما
يكون لال�ستهالك ال�شخ�صى �أو اال�ستخدام
اخلا�ص  ،فى مرحلة الإفراج عنها من اجلمارك
بتحقق الواقعة املن�شئة لل�ضريبة اجلمركية،
كما ت�ستحق فى كافة مراحل تداولها داخل
البالد بعد الإفراج عنها  ،وتطبق فى �ش�أن ال�سلع
امل�ستوردة القواعد املتعلقة بالأنظمة اجلمركية
اخلا�صة  ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص
فى هذا القانون
وت�ستحق ال�ضريبة بالن�سبة للخدمات امل�ستوردة
بتحقق واقعة ت�أدية اخلدمة �إىل متلقيها فى
م�صر� ،أيًا كانت الو�سيلة التى ت�ؤدى بها .
وال ت�ستحق ال�ضريبة على ال�سلع العابرة  ،ب�شرط
�أن يتم النقل حتت رقابة م�صلحة اجلمارك ً
وفقا
للقواعد املقررة بقانون اجلمارك .
ويعترب فى حكم البيع قيام املكلف با�ستعمال
ال�سلعة �أو اال�ستفادة من اخلدمة بغر�ض
اال�ستهالك ال�شخ�صى �أو اال�ستخدام اخلا�ص �أو
الت�صرف فيها ب�أى من الت�صرفات القانونية .
مــادة ( : ) 6
تخ�ضع لل�ضريبة ب�سعر (�صفر) ال�سلع �أو
اخلدمات التى ت�صدرها م�شروعات املناطق
واملدن والأ�سواق احلرة �إىل خارج البالد .
كما تخ�ضع لل�ضريبة ب�سعر (�صفر) ال�سلع
�أو اخلدمات الواردة لهذه امل�شروعات الالزمة
ملزاولة الن�شاط املرخ�ص به داخل املناطق واملدن
والأ�سواق احلرة عدا �سيارات الركوب .
مــادة ( : ) 7
مع عدم الإخالل مبا تن�ص عليه الفقرة الثانية
من املادة ( )6من هذا القانون  ،ت�ستحق ال�ضريبة
على ما يرد من �سلع �أو ما ي�ؤدى من خدمات
ً
وفقا لأحكام هذا القانون
خا�ضعة لل�ضريبة
�إىل املناطق واملدن والأ�سواق احلرة  ،ال�ستهالكها
املحلى داخل هذه الأماكن .
ويعترب اال�سترياد بغر�ض االجتار داخل املناطق
احلرة التى ت�شمل مدينة ب�أكملها فى حكم
اال�ستهالك املحلى .
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كما ت�ستحق ال�ضريبة على ما ي�ستورد من �سلع
�أو خدمات خا�ضعة لل�ضريبة ً
وفقا لأحكام هذا
القانون من املناطق واملدن والأ�سواق احلرة �إىل
ال�سوق املحلى داخل البالد .
وتعامل اخلدمات وال�سلع امل�صنعة فى م�شروعات
املناطق واملدن احلرة معاملة ال�سلع امل�ستوردة من
اخلارج عند �سحبها لال�ستهالك �أو اال�ستعمال املحلى.
وحتدد الالئحة التنفيذية احلدود والقواعد
املنظمة للأحكام املن�صو�ص عليها فى هذه املادة
واملادة ( )6من هذا القانون .
مــادة ( : ) 8
فى حالة التوقف عن ممار�سة ن�شاط يتعلق ب�سلعة
�أو خدمة خا�ضعة لل�ضريبة �أو ت�صفيته ت�ستحق
ال�ضريبة على ال�سلع التى فى حوزة امل�سجل وقت
ً
م�سجال �أو قام
الت�صرف فيها� ،إال �إذا كان اخللف
ً
طبقا لأحكام هذا القانون .
بت�سجيل نف�سه
مــادة ( : ) 9
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فى
هذا القانون تخ�ضع املبيعات املهربة واملبيعات
التى تتم باملخالفة للقواعد املقررة قانو ًنا
لفئات ال�ضريبة النافذة فى تاريخ وقوع اجلرمية
�أو املخالفة  ،ف�إذا تعذر حتديده خ�ضعت هذه
املبيعات لفئات ال�ضريبة النافذة وقت ال�ضبط �أو
اكت�شاف املخالفة .
( الفصل الثانى )
القيمــة
مــادة ( : ) 10
 -1تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى
أ�سا�سا لربط ال�ضريبة بالن�سبة
تتخذ � ً
لبيع ال�سلع �أو ما ي�ؤدى من خدمات خا�ضعة
لل�ضريبة ولو كانت م�ستوردة  ،هى القيمة
ً
فعال �أو الواجب دفعها ب�أية
املدفوعة
�صورة من �صور �أداء الثمن ً
وفقا للمجريات
الطبيعية للأمور.
 -2تت�ضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً
لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة املبالغ الآتية :
( �أ ) املبالغ التى يتم حت�صيلها من امل�شرتى
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�أو متلقى اخلدمة حتت �أى م�سمى طاملا
كانت مبنا�سبة بيع ال�سلع �أو �أداء اخلدمات.
(ب) جميع امل�صاريف العر�ضية كتكاليف
العمولة ،والتغليف ،والت�ستيف ،والنقل،
والت�أمني ،املفرو�ضة من قبل البائع على
امل�شرتى �أو امل�ستورد.
 -3فى حالة بيع �سلعة �أو خدمة حملية �أو
م�ستوردة بني �أ�شخا�ص مرتبطني يجب �أال
تقل قيمة البيع عن ال�سعر الذى يتم التعامل
به بني �شخ�صني غري مرتبطني ً
وفقا لقوى
ال�سوق وظروف التعامل .
 -4فى حالة البيع باملقاي�ضة تكون قيمة ال�سلعة
أ�سا�سا لربط ال�ضريبة هى �سعرها
املتخذة � ً
ً
وفقا لقوى ال�سوق وظروف التعامل .
 -5تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالن�سبة
لل�سلع �أو اخلدمات لال�ستخدام اخلا�ص على �أ�سا�س
�إجماىل التكلفة ،وحتدد هذه القيمة بالن�سبة
�إىل ال�سلع �أو اخلدمات لال�ستهالك ال�شخ�صى
بال�سعر ً
وفقا لقوى ال�سوق وظروف التعامل .
 -6تت�ضمن القيمة بالن�سبة ملبيعات التق�سيط
أ�سا�سا لربط ال�ضريبة فوائد البيع
املتخذة � ً
بالتق�سيط فيما يزيد على �سعر االئتمان
واخل�صم املعلن من البنك املركزى فى تاريخ
البيع وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد
و�إجراءات البيع بالتق�سيط .
 -7مع مراعاة حكم البند ( )8من هذه املادة تقدر
قيمة ال�سلع امل�ستوردة من اخلارج فى مرحلة
الإفراج عنها من اجلمارك بالقيمة املتخذة
أ�سا�سا لتحديد ال�ضريبة اجلمركية مبا
� ً
فيها اخلدمات املرتبطة بال�سلعة امل�ستوردة
ً
م�ضافا �إليها ال�ضرائب اجلمركية وغريها من
ال�ضرائب والر�سوم املفرو�ضة ،على �أال تقل
القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى
أ�سا�سا
ال�سوق املحلى عن القيمة املتخذة � ً
لربط ال�ضريبة عند الإفراج اجلمركى ما
مل تكن هناك �أ�سباب جتارية تربر القيمة
املخف�ضة ،وحتدد الالئحة التنفيذية
الأ�سباب التى تعد جتارية .
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 -8يكون وعاء ال�ضريبة لل�سلع واخلدمات
امل�ستوردة من املناطق واملدن احلرة كامل
ً
�شامال قيمة املكونات الأجنبية
قيمة ال�سلعة
واملحلية وال�ضريبة اجلمركية املح�صلة عليها
وغريها من ال�ضرائب والر�سوم املفرو�ضة .
أ�سا�سا لربط
 -9تكون القيمة التى تتخذ � ً
ال�ضريبة على بيع امل�شغوالت البالتينية
والذهبية والف�ضية والأحجار الكرمية بقيمة
الت�شغيل (امل�صنعية) ويكون وعاء ال�ضريبة
عند الإفراج اجلمركى على امل�شغوالت
امل�ستوردة هو قيمة امل�صنعية التى حتددها
ً
م�ضافا �إليها ال�ضرائب
م�صلحة اجلمارك
اجلمركية وغريها من ال�ضرائب والر�سوم
املفرو�ضة  ،وحتدد الالئحة التنفيذية ما
يعترب من الأحجار الكرمية وقواعد ح�ساب
قيمة الت�شغيل (امل�صنعية) .
أ�سا�سا لربط
 -10تكون القيمة التى تتخذ � ً
ال�ضريبة بالن�سبة ملبيعات ال�سلع واخلدمات
الواردة باجلدول املرافق لهذا القانون على
النحو الآتى :
أو ًال  -بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:
القيمة املدفوعة فعلاً �أو الواجب دفعها ب�أية
ً
وفقا للمجريات
�صورة من �صور �أداء الثمن
ً
م�ضافا �إليها �ضريبة اجلدول .
الطبيعية للأمور
ثانيا  -بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
ً
( أ ) السلع المستوردة  :القيمة
أ�سا�سا لتحديد ال�ضريبة
املتخذة � ً
ً
اجلمركية م�ضافا �إليها ال�ضرائب
اجلمركية وغريها من ال�ضرائب والر�سوم
املفرو�ضة  ،و�ضريبة اجلدول .
(ب) الخدمات المستوردة :القيمة
ً
فعال �أو الواجب دفعها ب�أية
املدفوعة
�صورة من �صور �أداء الثمن ً
وفقا للمجريات
ً
م�ضافا �إليها �ضريبة
الطبيعية للأمور
اجلدول.
أ�سا�سا لربط
 -11تكون القيمة التى تتخذ � ً
ال�ضريبة على ال�سلع اجلديدة التى ي�شرتيها
املكلف ثم يقوم ببيعها بعد ا�ستعمالها
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حمليًا ملدة ال تقل عن �سنتني بواقع ()%30
من القيمة البيعية  ،مع عدم �إعمال �أحكام
اخل�صم املن�صو�ص عليها فى املادة ( )22من
هذا القانون عند البيع .
 -12للوزير باالتفاق مع الوزير املخت�ص �أن ي�صدر
قوائم بقيم بع�ض ال�سلع �أو اخلدمات �أو و�ضع
�أ�س�س حما�سبية تتخذ �أ�سا�سً ا لربط ال�ضريبة .
مــادة (: )11
ت�ضاف قيمة ال�ضريبة �إىل �سعر ال�سلع �أو
اخلدمات مبا فى ذلك ال�سلع واخلدمات امل�سعرة
جربيًا واملحددة الربح .
وتعدل �أ�سعار العقود املربمة بني مكلفني �أو بني
�أطراف �أحدها مكلف وال�سارية وقت فر�ض
ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول �أو عند تعديل فئاتها
بذات قيمة عبء ال�ضريبة �أو تعديلها ،وحتدد
الالئحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة
الثانية من هذه املادة .
( الفصل الثالث )
الفواتير واإلقرارات واإلخطارات
والدفاتر والسجالت
*
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 12
(يلتزم امل�سجل ب�أن يحرر فاتورة �ضريبية عند
بيع ال�سلعة �أو �أداء اخلدمة اخلا�ضعة لل�ضريبة،
على �أن تت�ضمن ا�سم امل�شرتى ورقم ت�سجيله �إن
ً
م�سجال ،وحتدد الالئحة التنفيذية البيانات
كان
التى تت�ضمنها الفواتري والإجراءات التى تكفل
انتظامها وتي�سري مراقبتها ،ومراجعتها .
وللوزير و�ضع نظم مب�سطة لأغرا�ض ربط
ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول للمن�ش�آت التى يتعذر
عليها �إ�صدار فواتري �ضريبية عند كل عملية بيع .
كما يجوز للوزير �أو من يفو�ضه فى بع�ض احلاالت
�إلزام امل�سجل عدم �إ�صدار �أية فواتري عن �سلعة �أو
خدمة خا�ضعة لل�ضريبة و�ضريبة اجلدول ما مل
تكن الفواتري معتمدة من امل�صلحة).

مــادة (: )37
يجب على كل ممول �أو مُ كلف وغريهم ممن
يفر�ض عليهم القانون ذلك �إ�صدار فاتورة
�ضريبية �أو �إي�صال مهنى بالن�سبة �إىل من يزاولون
مهنة حرة عند بيع ال�سلعة �أو �أداء اخلدمة ،
بح�سب الأحوالً ،
وفقا لل�ضوابط الآتية :
( �أ ) �أن تكون الفاتورة �أو الإي�صال من �أ�صل
و�صورة .وي�سلم الأ�صل للم�شرتى ،وحتفظ
ال�صورة لدي املمول �أو املكلف .
(ب) �أن تكون الفاتورة �أو الإي�صال مرقمة ب�أرقام
ً
طبقا لتواريخ حتريرها وخالية
م�سل�سلة
من ال�شطب �أو الك�شط �أو التح�شري.
(جـ) �أن تت�ضمن الفاتورة �أو الإي�صال البيانات
الآتية :
رقم م�سل�سل الفاتورة �أو الإي�صال .
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تاريخ الإ�صدار .
ا�سم املمول �أو املكلف وعنوانه ورقم ت�سجيله .
ا�سم امل�شرتى وعنوانه ورقم ت�سجيله � ،إن وجد.
بيان ال�سلعة املباعة �أو اخلدمة امل�ؤداة وقيمتها
وفئة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة �أو �ضريبة
اجلدول املقررة وقيمتها مع بيان �إجماىل قيمة
الفاتورة �أو الإي�صال .
�أى بيانات �أخرى حتددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
وتحُ دد الالئحة التنفيذية لهذا القانون
البيانات التى يجب �أن يت�ضمنها الإي�صال املهنى
امل�شار �إليه .
وللوزير و�ضع نظم مب�سطة لأغرا�ض ربط
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة و�ضريبة اجلدول
للمن�ش�آت التى يتعذر عليها �إ�صدار فواتري
�ضريبية عند كل عملية بيع .
ويجب �أن يتم �إ�صدار الفاتورة �أو الإي�صال
املن�صو�ص عليهما فى الفقرة الأوىل من هذه
املادة فى �شكل حمرر �إلكرتونى وذلك بال�صورة
ً
وطبقا لل�ضوابط والأحكام التى حتددها

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بقرار من الوزير تقرير �شكل خا�ص
بالفاتورة ال�ضريبية الإلكرتونية لفئة معينة �أو
لفئات معينة من املمولني �أو املكلفني .
وفى حالة �إلغاء الفاتورة �أو الإي�صال ،يلتزم
املمول �أو املكلف باالحتفاظ ب�أ�صل الإي�صال �أو
الفاتورة امللغاة وجميع �صورها .
ويُ عتد بالإي�صاالت الإلكرتونية التى ت�صدر من
خالل الو�سائل الإلكرتونية املختلفة ،وحتدد
الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شكل هذه
الإي�صاالت والبيانات الأ�سا�سية التى يجب
توافرها وغريها من الإجراءات ونظم الرقابة
الالزمة لتنفيذ ذلك .
*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : )13
(يلتزم امل�سجل ب�إم�ساك �سجالت ودفاتر

مــادة (: )38
مع مراعاة �أحكام قانون �شركات امل�ساهمة و�شركات
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حما�سبية منتظمة يدويًا �أو اليكرتونيًا ي�سجل
فيها � ً
أوال ب�أول العمليات التى يقوم بها  ،ويجب
�أن يحتفظ بهذه ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات
مبا فيها �صور الفواتري ملدة خم�س �سنوات تالية
النتهاء ال�سنة املالية التى �أجرى فيها القيد
بهذه ال�سجالت والدفاتر.
وحتدد الالئحة التنفيذية احلدود والقواعد
والإجراءات وال�سجالت والدفاتر التى يلتزم
امل�سجل ب�إم�ساكها يدويًا �أو اليكرتونيًا  ،والبيانات
التى يتعني �إثباتها فيها وامل�ستندات التى يجب
االحتفاظ بها) .

التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات امل�سئولية
املحدودة و�شركات ال�شخ�ص الواحد ال�صادر
بالقانون رقم  159ل�سنة  ، 1981يلتزم كل ممول
يزاول ن�شاطا جتاريًا �أو �صناعيًا �أو حرفيًا �أو
مهنيًا �إذا جتاوز رقم �أعماله ال�سنوى مبلغ
خم�سمائة �ألف جنيه ب�إم�ساك ال�سجالت
والدفاتر املحا�سبية املنتظمة املن�صو�ص عليها
بقانون التجارة ال�صادر بالقانون رقم  17ل�سنة
 1999يدويًا �أو �إلكرتونيًا .
وعلى كل ممول �أو مكلف �إم�ساك ح�سابات
�إلكرتونية تو�ضح الإيرادات والتكاليف ال�سنوية،
وي�صدر الوزير قرارًا بتنظيم �إم�ساك هذه
احل�سابات و�ضوابطها ،وال�ضوابط الالزم توافرها
للتحول من نظام احل�سابات الورقية �إىل نظام
احل�سابات الإلكرتونية .
وفى جميع الأحوال ،يلتزم املمول �أو املكلف
باالحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات
مبا فيها �صور الفواتري ملدة خم�س �سنوات تالية
للفرتة ال�ضريبية التى يُ قدم عنها الإقرار .
وللوزير و�ضع قواعد مب�سطة لإم�ساك الدفاتر
وال�سجالت بالن�سبة لفئات من املمولني �أو
املكلفني التى ي�صدر بتحديدها قرار منه .

(ملغاة)
مــادة ( ُ : )14
(على كل م�سجل �أن يقدم للم�صلحة �إقراراً
�شهريًا عن ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول امل�ستحقة
�أو �إحداهما بح�سب الأحوال وذلك على النموذج
املعد لهذا الغر�ض خالل ال�شهرين التاليني
النتهاء الفرتة ال�ضريبية على �أن يقدم �إقرار
�شهر �إبريل وت�ؤدى ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول
عنه فى موعد غايته اليوم اخلام�س ع�شر من
�شهر يونيو.
كما يلتزم امل�سجل بتقدمي هذا الإقرار ولو مل
يكن قد حقق بيوعً ا �أو �أدى خدمات خا�ضعة

مــادة (: )29
ً
يلتزم كل ممول �أو مكلف �أو من ميثله قانونا  ،ب�أن
يقدم �إىل م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة �إقرارًا عن
الفرتة ال�ضريبية على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
ويكون تقدمي الإقرار ال�ضريبى املن�صو�ص
عليه فى الفقرة الأوىل من هذه املادة والفواتري
وامل�ستندات وغريها من الأوراق والبيانات التى
يتطلبها القانون ال�ضريبى وهذا القانون بال�صورة
ً
طبقا
الرقمية املعتمدة بتوقيع �إلكرتونى ،وذلك
للنظم التى ي�صدر بها قرار من الوزير ،ويحدد هذا
القرار اجلدول الزمنى لبدء االلتزام بهذا احلكم،

*
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خالل الفرتة ال�ضريبية.
و�إذا مل يقدم امل�سجل الإقرار فى امليعاد املن�صو�ص
عليه فى هذه املادة يكون للم�صلحة احلق فى
تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية مع بيان
الأ�س�س التى ا�ستندت �إليها فى التقدير  ،وذلك
كله دون الإخالل بامل�ساءلة اجلنائية).

بح�سب طبيعة فئات املمولني واملكلفني املخاطبني
به ،وذلك خالل مدة ال جتاوز عامني من تاريخ
العمل بهذا القانون ويجوز مدها ملدة مماثلة .
ويجب �أن يكون الإقرار ال�ضريبى امل�شار �إليه
م�ستوفيًا لبيانات النموذج امل�شار �إليه  ،وت�ؤدى
ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار .
وال يُ حتج بهذا الإقرار فى مواجهة امل�صلحة حال
عدم توقيعه �أو عدم ا�ستيفاء بيانات النموذج
املن�صو�ص عليه فى الفقرة الأوىل من هذه املادة .
ر�سما ي�صدر بتحديده
وي�سدد املمول �أو املكلف
ً
قرار من الوزير نظري ا�ستخدامه للمنظومة
الإلكرتونية  ،على �أال يجاوز هذا الر�سم �ألف
جنيه �سنويًا .
مــادة (: )31
يجب تقدمي الإقرار ال�ضريبى املن�صو�ص عليه
فى املادة ( )29من هذا القانون خالل املواعيد
الآتية :
( �أ ) �إقرارات �شهرية :
على كل مكلف �أن يقدم للم�أمورية املخت�صة
�إقرارًا �شهريًا عن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،
و�ضريبة اجلدول امل�ستحقة �أو �إحداهما  ،بح�سب
الأحوال  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض
خالل ال�شهر التاىل النتهاء الفرتة ال�ضريبية .
كما يجب على املكلف تقدمي الإقرار ولو مل يكن
قد حقق بيوعً ا �أو �أدى خدمات خا�ضعة لل�ضريبة
على القيمة امل�ضافة �أو �ضريبة اجلدول خالل
الفرتة ال�ضريبية .
ويجوز لرئي�س امل�صلحة �أو من يفو�ضه بالن�سبة
للم�صدرين �أو امل�ستوردين �أو م�ؤدى اخلدمات
الذين يقومون بالت�صدير �أو اال�سترياد �أو �أداء
اخلدمة مرة واحدة �أو مرتني فى ال�سنة املوافقة
على االكتفاء بتقدمي الإقرار عن ال�شهر الذي
تتم فيه عملية الت�صدير �أو اال�سترياد �أو �أداء
اخلدمة � ،إذا ما اقرتنت بواقعة بيع خالل هذه
الفرتة �أو �سداد مقابل ت�أدية اخلدمة فى الفرتة
ذاتها  ،دون حاجة �إىل تقدمي �إقرار �شهرى .
(ب) �إقرارات ربع �سنوية .... :
(ج) �إقرارات �سنوية ...... :

نصوص قانون الضريبة على القيمة املضافة والنص املقابل أو املكمل من قانون اإلجراءات الضريبية املوحد

21

ن�صو�ص قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد
(د) مواعيد خا�صة لتقدمي الإقرارات :
فى حالة وفاة املمول �أو املكلف خالل الفرتة
ال�ضريبية ،يجب على الورثة �أو و�صى الرتكة
�أو امل�صفى ،بح�سب الأحوال� ،أن يقدم الإقرار
ال�ضريبى عن الفرتة �أو الفرتات ال�سابقة التى مل
يحل ميعاد تقدمي �إقراراتها حتى تاريخ الوفاة،
وذلك خالل ت�سعني يومً ا من هذا التاريخ  ،و�أن
ت�ؤدى ال�ضريبة امل�ستحقة على املمول �أو املكلف
من مال الرتكة .
وعلى املمول �أو املكلف الذى تنقطع �إقامته مب�صر
�أن يقدم الإقرار ال�ضريبى قبل انقطاع �إقامته
ب�ستني يومً ا على الأقل ما مل يكن هذا االنقطاع
ل�سبب مفاجئ خارج عن �إرادته ......
ويوقع الإقرار املن�صو�ص عليه فى البندين (�أ،
ب) من الفقرة الأوىل من هذه املادة من امللتزم
بتقدمي الإقرار �أو من ميثله ..... ،
مــادة (: )32
يلتزم املمول �أو املكلف بتقدمي �إقراره ال�ضريبى
من خالل الو�سائل الإلكرتونية املتاحة وذلك
بعد احل�صول على كلمة املرور ال�سرية ،وتوقيع
ً
طبقا لأحكام القانون رقم
�إلكرتونى جماز
 15ل�سنة  2004بتنظيم التوقيع الإلكرتونى
وب�إن�شاء هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا
ً
م�سئوال عما يقدمه م�سئولية
املعلومات ،ويعترب
كاملة .................
ويعترب تقدمي املمول �أو املكلف للإقرار بالطريقة
املن�صو�ص عليها فى هذه املادة مبثابة تقدميه
مل�أمورية ال�ضرائب املخت�صة .
مــادة (: )33
ً
معدال
 .............ويجوز للمكلف �أن يقدم �إقرارًا
عن الإقرار ال�سابق تقدميه فى امليعاد .
وي�سقط حق املمول �أو املكلف فى تقدمي �إقرار
معدل فى احلالتني الآتيتني :
 -1اكت�شاف �إحدى حاالت التهرب ال�ضريبى .
 -2الإخطار بالبدء فى �إجراءات الفح�ص ً
وفقا
لأحكام الفقرة الأوىل من املادة ( )41من هذا
القانون .
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*

( :تم اإللغاء عدا الفقرة الثانية)

مــادة ()15
(على امل�صلحة تعديل الإقرار الذى يقدمه
امل�سجل �إذا تبني لها �أن قيمة ال�ضريبة الواجب
الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن
�أية فرتة �ضريبية  ،وذلك خالل خم�س �سنوات
تبد�أ من تاريخ انتهاء املدة املحددة لتقدمي
الإقرار عن الفرتة ال�ضريبية ً
وفقا حلكم املادة
( )14من هذا القانون) .
و�إذا قامت امل�صلحة بتعديل الإقرار بعد م�ضى
ال�سنوات الثالث الأوىل من تاريخ انتهاء املدة
املحددة لتقدميه ال يجوز لها ح�ساب ال�ضريبة
الإ�ضافية عن الفرتة التالية النتهاء مدة
ال�سنوات الثالث امل�شار �إليها وحتى تاريخ �إخطار
امل�سجل بهذا التعديل .
(وتخطر امل�صلحة امل�سجل بالتعديل والأ�س�س
التى ا�ستندت عليها على النموذج املعد لهذا
الغر�ض بخطاب مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم
الو�صول �أو ب�أية و�سيلة �إلكرتونية لها حجية فى
الإثبات ً
وفقا لقانون التوقيع الإلكرتونى �أو ب�أية
و�سيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى .
ول�صاحب ال�ش�أن فى جميع الأحوال ،الطعن
فى تقدير امل�صلحة ً
وفقا للإجراءات املن�صو�ص
عليها فى هذا القانون).
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مــادة (: )34
�إذا تقدم املمول �أو املكلف ب�إقرار معدل مت�ضمناً
�ضريبة �أقل من ال�ضريبة الواردة بالإقرار الأ�صلى،
فال يحق له ا�سرتداد �أو ت�سوية فرق ال�ضريبة
�إال بعد مراجعة امل�صلحة وت�أكدها من �صحة
اال�سرتداد �أو الت�سوية  ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر من
تاريخ تقدميه طلب اال�سرتداد �أو الت�سوية .
مــادة (: )43
ُتخطر امل�صلحة املمول �أو املكلف بتعديل �أو
تقدير ال�ضريبة على النموذج املعد لهذا الغر�ض
بخطاب مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول
�أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية لها حجية فى الإثبات
قانو ًنا� ،أو ت�سليمه النموذج مبقر العمل �أو
امل�أمورية مبوجب حم�ضر يوقع عليه املمول �أو
املكلف �أو من ميثله .
و�إذا ثبت للم�صلحة وجود �إيرادات مل ي�سبق
�إخطار املمول �أو املكلف بها يتم حما�سبته
و�إخطاره بالتعديل على النموذج املعد لهذا
الغر�ض ب�أى من الو�سائل املن�صو�ص عليها بالفقرة
الأوىل من هذه املادة .
**
مــادة (( : )44نص المادة ُمستبدل)
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( 74مكررًا) من هذا
القانون  ،ال يجوز للم�صلحة فى جميع الأحوال
�إجراء تقدير �أو تعديل لل�ضريبة �إال خالل
خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء املدة املحددة
قانو ًنا لتقدمي الإقرار عن الفرتة ال�ضريبية .
وينقطع التقادم لأى �سبب من الأ�سباب
املن�صو�ص عليها فى القانون املدنى �أو بالإخطار
بربط ال�ضريبة �أو بالتنبيه على املمول �أو املكلف
ب�أدائها �أو بالإحالة �إىل جلان الطعن .
مــادة (: )45
يكون حت�صيل ال�ضريبة غري امل�سددة ومقابل
الت�أخري وال�ضريبة الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب
القانون ال�ضريبى من خالل مطالبات واجبة
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التنفيذ ت�صدر با�سم من هم ملزمون قانو ًنا
ب�أدائها �أو توريدها وبغري �إخالل مبا قد يكون لهم
من حق الرجوع على من هم مدينون بها  ،وذلك
على النماذج املعدة لهذا الغر�ض  ،والتى ي�صدر
بها قرار من الوزير  ،وتر�سل هذه املطالبات بكتاب
مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول �أو ب�أى
و�سيلة �إلكرتونية لها احلجية فى الإثبات قانو ًنا،
�أو يتم ت�سليمها مبقر العمل �أو امل�أمورية مبوجب
حم�ضر يوقع عليه املمول �أو املكلف �أو من ميثله .
وعلى امل�صلحة �أن تخطر املمول �أو املكلف
باملطالبة بال�سداد خالل �ستني يومً ا من تاريخ
موافقة املمول �أو املكلف على تقديرات م�أمورية
ال�ضرائب املخت�صة �أو �صدور قرار جلنة الطعن
�أو حكم من املحكمة املخت�صة ب�أى من الو�سائل
املن�صو�ص عليها فى الفقرة الأوىل من هذه املادة.

( الفصل الرابع )
التسجيل
*
مــادة ( ( : ) 16تم إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة)
على كل �شخ�ص طبيعى �أو اعتبارى يبيع �سلعة
�أو ي�ؤدى خدمة خا�ضعة لل�ضريبة بلغ �أو جاوز
�إجماىل قيمة مبيعاته على ال�سلع واخلدمات
اخلا�ضعة لل�ضريبة واملعفاة منها خالل االثنى
ع�شر �شهراً ال�سابقة على تاريخ العمل بهذا
القانون مبلغ خم�سمائة �ألف جنيه� ،أن يتقدم
�إىل امل�صلحة بطلب لت�سجيل ا�سمه وبياناته على
النموذج املعد لهذا الغر�ض وذلك خالل ثالثني
يومً ا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد الت�سجيل،
و�أما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا املبلغ بعد
تاريخ العمل بهذا القانون فى �أية �سنة مالية �أو
جزء منها فعليه �أن يتقدم للم�صلحة لت�سجيل
ا�سمه على النحو امل�شار �إليه ،وال ي�سرى االلتزام
بالت�سجيل على ال�شخ�ص الطبيعى الذى ال

مادة (: )25
يلتزم كل ممول �أو مكلف ب�أن يتقدم �إىل م�أمورية
ال�ضرائب املخت�صة بطلب للت�سجيل خالل
ثالثني يومً ا من تاريخ بدء مزاولة الن�شاط �أو من
تاريخ اخل�ضوع لل�ضريبة على القيمة امل�ضافة،
بح�سب الأحوال ،ويقدم هذا الطلب على
النموذج املعد لهذا الغر�ض يدويًا �أو ب�أى و�سيلة
ً
مرفقا
�إلكرتونية لها احلجية فى الإثبات قانو ًنا،
به امل�ستندات الالزمة والتى حتددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون .
وعلى امل�أمورية مراجعة طلب الت�سجيل
املن�صو�ص عليه فى الفقرة الأوىل من هذه املادة،
و�إذا تبني لها عدم ا�ستيفائه للبيانات املطلوبة
تقوم ب�إخطار املمول �أو املكلف على النموذج املعد
لهذا الغر�ض ال�ستيفاء البيانات خالل خم�سة
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يبا�شر ن�شاط بيع �سلعة �أو �أداء خدمة �إذا بلغت
مبيعاته احلد امل�شار �إليه .
وعلى كل م�ستورد ل�سلعة �أو خدمة خا�ضعة لل�ضريبة
بق�صد االجتار �أو م�صدر �أو وكيل توزيع �أن ي�سجل
نف�سه لدى امل�صلحة مهما كان حجم معامالته .
(ويتعني على امل�صلحة �إخطار املكلف بالت�سجيل
خالل الأربعة ع�شر يومً ا التالية لتاريخ طلب
الت�سجيل ،وت�سرى عليه �أحكام هذا القانون من
تاريخ الت�سجيل.
وفى حالة عدم تقدم املكلف للم�صلحة
ً
م�سجال بحكم القانون ،وت�سرى
للت�سجيل يعد
عليه �أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته
من ال�سلع �أو اخلدمات حد الت�سجيل  ،مع عدم
الإخالل ب�أحكام املادة ( )68من هذا القانون).
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد الت�سجيل
امل�شار �إليه.

ع�شر يومً ا من تاريخ الإخطار ب�أى من الو�سائل
املن�صو�ص عليها بالفقرة الأوىل من هذه املادة .
وفى حال عدم تقدمي املمول �أو املكلف طلب
الت�سجيل امل�شار �إليه ،تقوم امل�أمورية بت�سجيله
بناء على ما يتوافر لديها من بيانات �أو معلومات،
مع �إخطاره بالت�سجيل خالل خم�سة �أيام عمل
وذلك مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية .
ويلتزم غري املكلفني ممن مل تبلغ مبيعاتهم حد
ً
قانونا بالت�سجيل على املنظومة
الت�سجيل املقرر
الإلكرتونية بامل�صلحة مقابل ر�سم �سنوى يحدده
وزير املالية مبا ال يتجاوز خم�سمائة جنيه ،ويتوقف
حت�صيل هذا الر�سم عند بلوغ حد الت�سجيل .
مادة (: )26
ُتخ�ص�ص امل�صلحة لكل ممول �أو مكلف رقم

ً
موحدا جلميع �أنواع ال�ضرائب
ت�سجيل �ضريبى
اخلا�ضع لها ،وتلتزم كل من امل�صلحة واملمول �أو
املكلف واجلهات واملن�ش�آت الأخرى با�ستخدامه
فى جميع التعامالت ،ويتم �إثباته على جميع
الإخطارات وال�سجالت وامل�ستندات والفواتري
و�أى مكاتبات �أخرى .

مــادة ( : ) 17
يجب على كل �شخ�ص غري مقيم وغري م�سجل
بامل�صلحة ،يقوم ببيع �سلع �أو �أداء خدمات
خا�ضعة لل�ضريبة ل�شخ�ص غري م�سجل داخل
ً
ن�شاطا من خالل من�ش�أة دائمة
البالد وال ميار�س
ً
ً
فى م�صر� ،أن يعني ممثال له �أو وكيال عنه فى
ً
م�سئوال عن القيام بجميع التزامات
م�صر يكون
املكلف املن�صو�ص عليها فى هذا القانون ،مبا
فى ذلك الت�سجيل و�سداد ال�ضريبة وال�ضريبة
الإ�ضافية وغريها من ال�ضرائب امل�ستحقة ً
وفقا
لأحكام هذا القانون .
ويجب على ال�شخ�ص املقيم �أن يت�أكد من �أن
ال�شخ�ص غري املقيم قد قام بتعيني ممثل له �أو
وكيل عنه فى م�صر ،وفى حالة عدم قيام ال�شخ�ص
غري املقيم بذلك يلتزم املقيم املتعامل معه ب�سداد
ً
وفقا
ال�ضريبة وغريها من ال�ضرائب امل�ستحقة
لأحكام هذا القانون �إىل امل�صلحة دون �إخالل
بحقه فى الرجوع على ال�شخ�ص غري املقيم .
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مــادة ( : ) 18
يجوز لل�شخ�ص الطبيعى �أو االعتبارى الذى
مل يبلغ حد الت�سجيل �أن يتقدم �إىل امل�صلحة
ً
طبقا لل�شروط
لت�سجيل ا�سمه وبياناته
والأو�ضاع والإجراءات التى حتددها الالئحة
التنفيذية  ،ويعترب فى حالة الت�سجيل من
املكلفني املخاطبني ب�أحكام هذا القانون .
*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 19
ً
�سجال تقيد به بيانات طلبات
(مت�سك امل�صلحة

الت�سجيل بعد مراجعتها والتحقق من �صحتها
وت�سلم لكل م�سجل �شهادة بذلك.
وحتدد الالئحة التنفيذية اال�شرتاطات
والقواعد والإجراءات اخلا�صة ب�شهادات
الت�سجيل والبيانات التى تت�ضمنها) .

مــادة (: )25
 ....وعلى امل�أمورية مراجعة طلب الت�سجيل
املن�صو�ص عليه فى الفقرة الأوىل من هذه املادة،
و�إذا تبني لها عدم ا�ستيفائه للبيانات املطلوبة
تقوم ب�إخطار املمول �أو املكلف على النموذج املعد
لهذا الغر�ض ال�ستيفاء البيانات خالل خم�سة
ع�شر يومً ا من تاريخ الإخطار ب�أى من الو�سائل
املن�صو�ص عليها بالفقرة الأوىل من هذه املادة
.................
مــادة (: )27
تلتزم م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة ب�إ�صدار
بطاقة �ضريبية للممول امل�سجل خالل خم�سة
�أيام عمل من تاريخ طلب ا�ستخراج البطاقة على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،كما يجب عليها منح
املكلفني امل�سجلني لديها �شهادة تفيد ت�سجيلهم
خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ الت�سجيل،
وتكون مدة �سريان البطاقة ال�ضريبية �أو �شهادة
الت�سجيل خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدارها،
ويحق للممول �أو املكلف حال انتهاء مدة �سريانها
�أو فقدها �أو تلفها طلب جتديدها �أو ا�ستخراج
بدل فاقد �أو تالف لها  ،بح�سب الأحوال  ،وذلك
على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
وال يجوز لأى جهة حكومية �أو غري حكومية
التعامل مع املمول �أو املكلف �إال من خالل البطاقة
ال�ضريبية �أو �شهادة الت�سجيل  ،بح�سب الأحوال ،
على �أن تكون البطاقة ال�ضريبية �ضمن �إجراءات
الت�أ�سي�س �أو الرتخي�ص مبزاولة املهنة �أو الن�شاط
�أو جتديده .
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(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 20
(يلتزم كل م�سجل ب�إخطار امل�صلحة كتابة ب�أى
تغيريات حتدث على البيانات ال�سابق تقدميها
بطلب الت�سجيل وذلك خالل واحد وع�شرين
يومً ا من حدوث تلك التغيريات).

مــادة (: )28
يلتزم املمول �أو املكلف بالإخطار ب�أى تغيريات
حتدث على البيانات ال�سابق تقدميها عند
الت�سجيل ً
وفقا للمادة ( )25من هذا القانون وذلك
خالل ثالثني يومً ا من تاريخ حدوث هذا التغيري،
ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة املمول �أو املكلف
ً
يوما من تاريخ الوفاة .
على ورثته خالل �ستني

*

مــادة ( : ) 21
يجوز لرئي�س امل�صلحة �أن يلغى الت�سجيل فى
احلاالت وبال�شروط والأو�ضاع التى حتددها
الالئحة التنفيذية .
( الفصل الخامس )
خصم الضريبة واإلعفاء منها وردها
مــادة (: )22
للم�سجل عند ح�ساب ال�ضريبة �أن يخ�صم من
ال�ضريبة امل�ستحقة على قيمة مبيعاته من ال�سلع
واخلدمات ما �سبق �سداده �أو ح�سابه من �ضريبة
على املردودات من مبيعاته وما �سبق حتميله من
هذه ال�ضريبة على مدخالته مبا فيها ال�ضريبة
ال�سابق حتميلها على ال�سلع واخلدمات املبيعة
مبعرفة امل�سجل فى كل مرحلة من مراحل
ً
طبقا للحدود وبال�شروط والأو�ضاع التى
توزيعها
حتددها الالئحة التنفيذية .
وي�سرى حكم الفقرة الأوىل من هذه املادة على :
 -1مبيعات ال�سلع واخلدمات املوردة �إىل اجلهات
امل�شار �إليها فى املادة الثامنة من مواد الإ�صدار
واملادة ( )23من هذا القانون .
 -2مبيعات ال�سلع واخلدمات املمولة مبنح �صدر
قانون ب�إعفائها من ال�ضريبة .
ويكون اخل�صم فى حدود امل�ستحق من ال�ضريبة ،
ويرحل ما مل يتم خ�صمه �إىل الفرتات ال�ضريبية
التالية حتى يتم اخل�صم بالكامل .
وال ي�سرى اخل�صم املن�صو�ص عليه فى الفقرة
الأوىل من هذه املادة على ما ي�أتى :
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� -1ضريبة اجلدول� ،سواء على �سلع �أو خدمات
خا�ضعة بذاتها �أم كمدخالت فى �سلع �أو
خدمات خا�ضعة لل�ضريبة ،وذلك فيما مل
يرد به ن�ص خا�ص فى هذا القانون .
� -2ضريبة املدخالت املدرجة �ضمن التكلفة .
 -3ال�سلع واخلدمات املعفاة .
مــادة (: )23
يعفى من ال�ضريبة وب�شرط املعاملة باملثل
ً
ووفقا لبيانات وزارة
وفى حدود هذه املعاملة
اخلارجية :
 -1ما ي�شرتى �أو ي�ستورد لال�ستعمال ال�شخ�صى
لأع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سى والقن�صلى
الأجانب العاملني غري الفخريني املعينني
فى اجلداول التى ت�صدرها وزارة اخلارجية،
وكذلك ما ي�شرتى �أو ي�ستورد لال�ستعمال
ال�شخ�صى لأزواجهم و�أوالدهم الق�صر .
 -2ما ي�شرتى �أو ي�ستورد لل�سفارات واملفو�ضيات
والقن�صليات غري الفخرية لال�ستعمال
الر�سمى عدا املواد الغذائية وامل�شروبات
الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد ال�سيارات التى يتناولها الإعفاء
ً
طبقا للبندين  2 ،1ب�سيارة واحدة لال�ستعمال
ال�شخ�صى وخم�س �سيارات لال�ستعمال الر�سمى
لل�سفارة �أو املفو�ضية و�سيارتني لال�ستعمال
الر�سمى للقن�صلية ،ويجوز للوزير باالتفاق مع
وزير اخلارجية زيادة هذا العدد .
 -3ما ي�ستورد لال�ستعمال ال�شخ�صى ب�شرط
املعاينة من �أمتعة �شخ�صية و�أثاث و�أدوات
منزلية ،وكذلك �سيارة واحدة م�ستعملة
لكل موظف �أجنبى من العاملني فى
البعثات الدبلوما�سية �أو القن�صلية الذين
الي�ستفيدون من الإعفاء املقرر فى البند
( )1من هذه الفقرة ب�شرط �أن يتم الورود
خالل �ستة �أ�شهر من و�صول امل�ستفيد من
الإعفاء ،ويجوز للوزير باالتفاق مع وزير
اخلارجية مد هذا الأجل .
ومتنح الإعفاءات امل�شار �إليها فى هذه املادة
بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئي�س البعثة
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الدبلوما�سية �أو القن�صلية ح�سب الأحوال
والت�صديق على ذلك من وزارة اخلارجية .
مــادة ( : ) 24
يحظر الت�صرف فى الأ�شياء التى �أعفيت طبقاً
لأحكام املادة ( )23من هذا القانون فى غري
الأغرا�ض التى �أعفيت من �أجلها خالل ال�سنوات
اخلم�س التالية للإعفاء قبل �إخطار امل�صلحة
ً
وفقا حلالة هذه
و�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة
الأ�شياء وقيمتها وفئة ال�ضريبة ال�سارية فى
تاريخ ال�سداد ما مل يق�ض نظام املعاملة باملثل
بغري ذلك .
وحتدد الالئحة التنفيذية القواعد والإجراءات
املنظمة لذلك.
مــادة ( : ) 25
يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير
اخلارجية �إعفاء ما ي�ستورد لال�ستعمال
ال�شخ�صى لبع�ض ذوى املكانة من الأجانب بق�صد
املجاملة الدولية .
مــادة ( : ) 26
يعفى من ال�ضريبة فى احلدود وبال�شروط
والأو�ضاع التى حتددها الالئحة التنفيذية ما
ي�أتى :
 -1العينات التى ت�ستهلك فى �أغرا�ض التحليل
باملعامل احلكومية .
 -2الأ�شياء واملتعلقات ال�شخ�صية املجردة من
�أية �صفة جتارية كالنيا�شني وامليداليات
واجلوائز الريا�ضية والعلمية .
 -3املهمات التى ترد من اخلارج دون قيمة بدل
تالف �أو ناق�ص عن ر�سائل �سبق توريدها
�أو رف�ض قبولها وح�صلت ال�ضريبة عليها
كاملة فى حينها ،ب�شرط �أن تتحقق م�صلحة
اجلمارك من ذلك .
 -4الأمتعة ال�شخ�صية اخلا�صة بالقادمني من اخلارج .
 -5الأ�شياء التى مت �سداد ال�ضريبة عليها و�صدرت
للخارج ثم �أعيد ا�ستريادها بذاتها ب�شرط �أن
تتحقق م�صلحة اجلمارك من ذلك.
مــادة ( : ) 27
يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع الوزير
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املخت�ص �إعفاء بع�ض ال�سلع من ال�ضريبة فى
احلالتني الآتيتني :
 -1الهبات والتربعات والهدايا للجهاز الإدارى
للدولة �أو وحدات الإدارة املحلية .
 -2ما ي�ستورد للأغرا�ض العلمية �أو التعليمية
�أو الثقافية بوا�سطة املعاهد العلمية
والتعليمية ومعاهد البحث العلمى .
مــادة ( : ) 28
تعفى من ال�ضريبة كافة ال�سلع واملعدات
والأجهزة واخلدمات املعنية فى هذا القانون
الالزمة لأغرا�ض الت�سليح للدفاع والأمن القومى
وكذلك اخلامات وم�ستلزمات الإنتاج والأجزاء
الداخلة فى ت�صنيعها .
مــادة ( : ) 29
مع مراعاة حكم املادة الثامنة من قانون الإ�صدار
ال ت�سرى الإعفاءات ال�ضريبية املن�صو�ص
عليها فى القوانني والقرارات الأخرى على هذه
ال�ضريبة ما مل ين�ص على الإعفاء منها �صراحة.
مــادة ( : ) 30
ً
طبقا لل�شروط والإجراءات وفى
ترد ال�ضريبة
احلدود التى تبينها الالئحة التنفيذية  ،خالل
خم�سة و�أربعني يومً ا من تاريخ تقدمي الطلب
م� ً
ؤيدا بامل�ستندات فى احلاالت الآتية :
 -1ال�ضريبة ال�سابق �سدادها �أو حتميلها على
ال�سلع واخلدمات التى يتم ت�صديرها� ،سواء
�صدرت بحالتها �أو �أدخلت فى �سلع �أو خدمات
�أخرى ،مبا ال يجاوز الر�صيد الدائن ،ب�شرط
توريد قيمة ال�صادرات �إىل �أحد البنوك
ً
وفقا
اخلا�ضعة لإ�شراف البنك املركزى
لل�ضوابط التى يحددها � ،أو ً
وفقا لأى من طرق
ال�سداد �أو الت�سويات الأخرى التى حتددها
الالئحة التنفيذية وذلك كله ب�شرط �أال تقل
قيمة ال�صادرات عن قيمة مدخالتها .
 -2ال�ضريبة التى ح�صلت بطريق اخلط�أ .
 -3الر�صيد الدائن الذى مر عليه �أكرث من �ست
فرتات �ضريبية متتالية .
 -4ال�ضريبة ال�سابق �سدادها على الآالت
واملعـــدات التى ت�ستخـــدم فى �إنتاج �سلعة

30

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد

مــادة (: )34
�إذا تقدم املمول �أو املكلف ب�إقرار معدل مت�ضم ًنا
�ضريبة �أقل من ال�ضريبة الواردة بالإقرار الأ�صلى،
فال يحق له ا�سرتداد �أو ت�سوية فرق ال�ضريبة
�إال بعد مراجعة امل�صلحة وت�أكدها من �صحة
اال�سرتداد �أو الت�سوية  ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر من
تاريخ تقدميه طلب اال�سرتداد �أو الت�سوية .
مــادة ( : ) 53
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )34من هذا القانون،
تلتزم امل�صلحة برد ال�ضريبة ال�سابق �سدادها لها،
وذلك فى احلاالت املن�صو�ص عليها فى القانون
ال�ضريبى  ،على �أن يتم الرد خالل خم�سة و�أربعني
يومً ا من تاريخ تقدمي طلب اال�سرتداد م�ستوفيًا
امل�ستندات الالزمة للرد قانو ًنا  ،و�إال ُ
ا�ستحق عليها
مقابل ت�أخري يح�سب على �أ�سا�س �سعر االئتمان
واخل�صم املعلن من البنك املركزى فى الأول من
يناير ال�سابق على تاريخ ا�ستحقاق رد ال�ضريبة،
ً
م�ضافا �إليه  %2مع ا�ستبعاد ك�سور ال�شهر واجلنيه،
وذلك كله ً
وفقا لل�ضوابط والأحكام التى ي�صدر
بها قرار من الوزير .
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�أو �أداء خدمة خا�ضعة لل�ضريبة ،وذلك عند
تقدمي �أول �إقرار �ضريبى عدا الأتوبي�سات
و�سيارات الركوب �إال �إذا كان ا�ستخدامها هو
الن�شاط املرخ�ص به للمن�ش�أة .
وفى جميع الأحوال يجب �أن يكون من بني
امل�ستندات الدالة على �أحقية املكلف فى خ�صم
ال�ضريبة �أو ردها �شهادة موقعة من حما�سب
مقيد بجدول املحا�سبني واملراجعني تفيد ذلك.
( الفصل السادس )
تحصيل الضريبة
*
مــادة ( ( : ) 31تم إلغاء الفقرة األولى)
(على امل�سجل �أداء ح�صيلة ال�ضريبة دوريًا
للم�صلحة رفق �إقراره ال�شهرى وفى املوعد
املن�صو�ص عليه فى املادة ( )14من هذا القانون،
ً
طبقا للقواعد والإجراءات التى حتددها
وذلك
الالئحة التنفيذية) .
وت�ؤدى ال�ضريبة على ال�سلع امل�ستوردة فى مرحلة
ً
وفقا للإجراءات
الإفراج عنها من اجلمارك
املقررة ل�سداد ال�ضريبة اجلمركية ،وال يجوز
الإفراج النهائى عن هذه ال�سلع قبل �سداد
ال�ضريبة امل�ستحقة بالكامل .
وفى حالة عدم �أداء ال�ضريبة فى املوعد املحدد
ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافية ويتم حت�صيلها مع
ال�ضريبة وبذات �إجراءاتها .
مــادة ( : ) 32
�إذا قام �شخ�ص غري مقيم وغري م�سجل بامل�صلحة
ببيع خدمة داخل البالد مل�سجل غري الزمة
ملزاولة ن�شاطه �أو جلهة حكومية �أو هيئة عامة
�أو اقت�صادية �أو �أية جهة �أخرى ،يلتزم امل�ستفيد
من اخلدمة بح�ساب ال�ضريبة امل�ستحقة عليها
و�سدادها للم�صلحة خالل ثالثني يومً ا من تاريخ
البيع فى حالة عدم قيام ال�شخ�ص غري املقيم
وغري امل�سجل بتعيني ممثل له �أو وكيل عنه .
وفى حالة قيام امل�سجل با�سترياد خدمة الزمة
ملمار�سة ن�شاطه اخلا�ضع لل�ضريبة ف�إنه يعامل
كم�ستورد ومورد لتلك اخلدمة فى ذات الوقت .
وفى حالة عدم �أداء ال�ضريبة فى املوعد املحدد

مــادة (: )29
ً
قانونا ،ب�أن
يلتزم كل ممول �أو مكلف �أو من ميثله
يقدم �إىل م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة �إقرارًا عن
الفرتة ال�ضريبية على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
 ،......وت�ؤدي ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع
الإقرار ...... .
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ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافية ويتم حت�صيلها مع
ال�ضريبة وبذات �إجراءاتها .
مــادة ( : ) 33
يعترب �إ�صدار الفاتورة من م�ؤدى اخلدمة هو
ً
وفقا لأحكام هذا
الواقعة املن�شئة لل�ضريبة
القانون بالن�سبة للخدمات ذات الطبيعة
امل�ستمرة ،وحتدد الالئحة التنفيذية ماهية
هذه اخلدمات .
*
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 34
(يتبع فى حت�صيل ال�ضريبة واملبالغ الأخرى
امل�ستحقة مبقت�ضى هذا القانون �أحكام القانون
رقم  308ل�سنة  1955فى �ش�أن احلجز الإدارى
والأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فى هذا
القانون.
وت�سرى �أحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة على
ال�شركات واملن�ش�آت� ،أيًا كان النظام القانونى
املن�ش�أة ً
وفقا له) .
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مــادة (: )46
للم�صلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما
ً
م�ستحقا من ال�ضرائب من واقع الإقرارات
يكون
املقدمة من املمول �أو املكلف �إذا مل يتم �أدا�ؤها
فى املواعيد القانونية  ،دون حاجة �إىل �إ�صدار
مطالبة �أو تنبيه بذلك  ،ويكون �إقرار املمول �أو
املكلف فى هذه احلالة �سند التنفيذ .
وفى جميع الأحوال  ،ال يجوز توقيع احلجز �إال
بعد �إنذار املمول بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا
بعلم الو�صول ما مل يكن هناك خطر يهدد
اقت�ضاء دين ال�ضريبة .
ويتبع فى حت�صيل ال�ضرائب واملبالغ الأخرى
ً
طبقا للقانون ال�ضريبى �أحكام القانون
امل�ستحقة
رقم  308ل�سنة  1955فى �ش�أن احلجز الإدارى
والأحكام املن�صو�ص عليها فى هذا القانون .
وا�ستثناء من �أحكام �أى قانون �آخر  ،ت�سرى �أحكام
ً
الفقرة ال�سابقة على ال�شركات واملن�ش�آت �أيًا كان
النظام القانونى املن�ش�أة ً
وفقا له .
مــادة (: )47
�إذا تبني للم�صلحة �أن حقوق اخلزانة العامة
معر�ضة لل�ضياع ،فلرئي�سها �أن يطلب من رئي�س
الدائرة املخت�صة مبحكمة الق�ضاء الإدارى �أن
أمرا على عري�ضة بحجز الأموال التى
ي�صدر � ً
تكفى ال�ستيفاء احلقوق املعر�ضة لل�ضياع منها
حتت �أية يد كانت ،وتعترب الأموال حمجوزة
ً
حجزا حتفظيًا وال يجوز
مبقت�ضى هذا الأمر
الت�صرف فيها �إال �إذا رفع احلجز بحكم من
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*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 35
(تقع املقا�صة بقوة القانون بني ما هو م�ستحق
ً
م�ستحقا عليه
للم�سجل لدى امل�صلحة وما يكون
وواجب الأداء مبوجب �أى قانون �ضريبى تطبقه
امل�صلحة �أو �أى من امل�صالح الإيرادية التابعة
لوزارة املالية) .

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد
املحكمة �أو بقرار من رئي�س امل�صلحة �أو بعد م�ضى
�ستني يومً ا من تاريخ توقيع احلجز دون �إخطار
ً
طبقا لتقدير
املمول �أو املكلف بقيمة ال�ضريبة
امل�أمورية املخت�صة .
ً
طبقا للفقرة ال�سابقة
ويكون �إ�صدار �أمر احلجز
بطلب من الوزير �إذا مل تكن للممول �أو املكلف
�أموال تكفى ل�سداد احلقوق املعر�ضة لل�ضياع غري
�أمواله ال�سائلة املودعة فى البنوك .
ويرفع احلجز بقرار من رئي�س الدائرة املخت�صة
مبحكمة الق�ضاء الإدارى �إذا قام املمول �أو املكلف
ً
مبلغا يكفى ل�سداد تلك
ب�إيداع خزانة املحكمة
احلقوق يخ�ص�صه ل�ضمان الوفاء بدين ال�ضريبة
عند حتديدها ب�صفة نهائية .
وعلى قلم كتاب املحكمة التي تبا�شر �أمامها
�إجراءات التنفيذ على عقار �إخطار امل�صلحة
بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول
ب�إيداع قائمة �شروط البيع وذلك خالل اخلم�سة
ع�شر يومً ا التالية لتاريخ الإيداع .
كما �أن على قلم كتاب املحكمة التى يح�صل
البيع �أمامها  ،وكذلك على كل من يتوىل البيع
باملزاد� ،أن يخطر امل�صلحة بخطاب مو�صى عليه
م�صحوبًا بعلم الو�صول بتاريخ بيع العقارات �أو
املنقوالت وذلك قبل تاريخ البيع بخم�سة ع�شر
يومً ا على الأقل .
وكل تق�صري �أو ت�أخري فى الإخطار املن�صو�ص
عليه فى الفقرتني ال�سابقتني يعر�ض املت�سبب
فيه للم�ساءلة التـ�أديبية.
مــادة (: )50
تقع املقا�صة بقوة القانون بني ما هو م�ستحق
للممول �أو املكلف لدى امل�صلحة وما يكون
ً
م�ستحقا عليه وواجب الأداء مبوجب �أى قانون
�ضريبى تطبقه امل�صلحة �أو �أى من امل�صالح
الإيرادية التابعة لوزارة املالية .
ويحظر على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة،
ووحدات الإدارة املحلية ،والهيئات العامة
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وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
و�شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام �أداء
�أى م�ستحقات مالية للممول �أو املكلف �إال بعد
التحقق من براءة ذمته من ال�ضريبة واجبة
الأداء واملبالغ الأخرى .
وللممول �أو املكلف �أو من ميثله �أن يطلب من
امل�صلحة �إ�صدار �شهادة تفيد براءة ذمته من
ال�ضريبة واملبالغ الأخرى  ،وعلى امل�صلحة �إ�صدار
هذه ال�شهادة خالل �أربعني يومً ا من تاريخ طلبها ،
وذلك بعد التحقق من عدم وجود �أى م�ستحقات
�ضريبية عليه .

( الباب الثالث )
ضريبة الجدول
مــادة ( : ) 36
تفر�ض �ضريبة اجلدول على بيع �أو �أداء �أو
ا�سترياد ال�سلع واخلدمات املن�صو�ص عليها فى
اجلدول املرافق ،ويكون �سعر �ضريبة اجلدول ً
وفقا
للن�سب �أو القيم املحددة قرين ال�سلع واخلدمات
املن�صو�ص عليها فيه ،وذلك بالإ�ضافة لل�ضريبة
املن�صو�ص عليها فى املادة ( )2من هذا القانون .
ويكون �سعر �ضريبة اجلدول (�صفر) على ال�سلع
ً
طبقا
واخلدمات التى يتم ت�صديرها ،وذلك
لل�شروط والأو�ضاع التى حتددها الالئحة
التنفيذية .
وال تفر�ض �ضريبة اجلدول مرة �أخرى �إال �إذا
حدث تغيري فى حالة ال�سلعة  ،وال يعد تغيريًا
فى حالة ال�سلعة عملية التعبئة �أو �إعادة
التعبئة �أو التكرير �أو التنقية �أو الطحن  ،مع
عدم الإخالل با�ستحقاق ال�ضريبة على ال�سلع
واخلدمات الواردة باجلدول املرافق  ،وذلك كله
ما مل ين�ص فى اجلدول على خالف ذلك .
مــادة ( : ) 37
للم�سجل احلق فى ت�سوية ال�ضريبة ال�سابق
�سدادها على �أجزاء الآالت واملعدات وقطع الغيار
امل�ستخدمة فى �إنتاج �سلع وخدمات خا�ضعة
ل�ضريبة اجلدول فقط من قيمة �ضريبة اجلدول
فى حدود امل�ستحق منها حتى يتم ا�ستنفادها .
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وللم�سجل احلق فى ت�سوية �ضريبة اجلدول
ال�سابق �سدادها على مردودات مبيعاته من
ً
وفقا لل�شروط
�ضريبة اجلدول امل�ستحقة
والأو�ضاع التى حتددها الالئحة التنفيذية .
مــادة ( : ) 38
ت�ستحق �ضريبة اجلدول على ال�سلع واخلدمات
املن�صو�ص عليها فى اجلدول املرافق ملرة واحدة
عند حتقق واقعة بيعها �أو �أدائها لأول مرة �أو
ا�ستريادها ،وذلك دون الإخالل با�ستحقاق
ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فى الباب الثانى من
هذا القانون .
وي�سرى حكم الفقرة الأوىل من هذه املادة على
ال�سلع واخلدمات املن�صو�ص عليها فى اجلدول
املرافق عند الت�صرف فيها فى �صورة �سلع
وخدمات جمانية �أو عرو�ض ترويجية  ،وتتحدد
ً
وفقا لقوى ال�سوق
القيمة فى هذه احلالة
وظروف التعامل وتبني الالئحة التنفيذية
ماهية العرو�ض الرتويجية .
مــادة ( : ) 39
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ
أ�سا�سا لربط �ضريبة اجلدول بالن�سبة لل�سلع �أو
� ً
اخلدمات املن�صو�ص عليها فى اجلدول املرافق
على النحو الآتى :
(أ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية :

ً
فعال �أو الواجب دفعها ب�أية
القيمة املدفوعة
ً
وفقا للمجريات
�صورة من �صور �أداء الثمن
الطبيعية للأمور .

(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :

أ�سا�سا لربط ال�ضريبة
القيمة التى تتخذ � ً
ً
م�ضافا �إليها ال�ضريبة اجلمركية
اجلمركية
وغريها من ال�ضرائب والر�سوم املفرو�ضة .
وذلك كله ما مل ين�ص فى اجلدول املرافق على
خالف ذلك .
مــادة ( : ) 40
فى حالة �إخ�ضاع �سلعة �أو خدمة ل�ضريبة
اجلدول �أو زيادة الفئة املفرو�ضة عليها يلتزم
امل�ستوردون وجتار اجلملة ون�صف اجلملة
والتجزئة واملوزعون بتقدمي بيان �إىل امل�صلحة
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بالر�صيد املوجود لديهم من هذه ال�سلع �أو
اخلدمات فى اليوم ال�سابق ل�سريان �ضريبة
اجلدول اجلديدة �أو املزيدة ،ويكون تقدمي هذا
البيان خالل خم�سة ع�شر يومً ا من هذا التاريخ،
وت�ستحق �ضريبة اجلدول اجلديدة �أو املزيدة
فى تاريخ تقدمي هذا البيان ،ويجب �أداء �ضريبة
اجلدول امل�ستحقة على هذه ال�سلع واخلدمات
خالل املدة التى يحددها رئي�س امل�صلحة على
�أال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاقها .
مــادة ( : ) 41
على كل منتج �أو م�ؤدى �أو م�ستورد ل�سلعة �أو
خلدمة من ال�سلع �أو اخلدمات املن�صو�ص عليها
باجلدول املرافق لهذا القانون �أن ي�سجل نف�سه
لدى امل�صلحة مهما كان حجم مبيعاته �أو �إنتاجه
ً
طبقا للقواعد والإجراءات التى حتددها
الالئحة التنفيذية .
مــادة ( : ) 42
ال يجوز �إن�شاء �أو ت�شغيل �أى م�صنع �أو معمل
لإنتاج �أية �سلعة �أو ت�أدية �أية خدمة من ال�سلع
واخلدمات املن�صو�ص عليها فى اجلدول املرافق
لهذا القانون� ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص
ً
طبقا
بذلك من اجلهة الإدارية املخت�صة
لل�شروط والأو�ضاع التى يقررها الوزير املخت�ص
باالتفاق مع الوزير .
وعلى كل منتج ل�سلعة �أو م�ؤدى خدمة من هذه
ال�سلع �أو اخلدمات �إخطار امل�صلحة بتوقف العمل
بامل�صنع �أو املعمل �أو املقر الذى يتم من خالله
ممار�سة الن�شاط لأى �سبب كان� ،سواء توقف
كلى �أو جزئى  ،وعليه كذلك �إخطار امل�صلحة فور
انتهاء فرتة التوقف ،وذلك كله على النحو الذى
ي�صدر به قرار من رئي�س امل�صلحة .
مــادة ( : ) 43
ت�سرى �أحكام هذا القانون على ال�سلع واخلدمات
املن�صو�ص عليها فى اجلدول املرافق ،وذلك فيما مل
يرد به ن�ص خا�ص فى هذا الباب واجلدول املرافق .

36

نصوص قانون الضريبة على القيمة املضافة والنص املقابل أو املكمل من قانون اإلجراءات الضريبية املوحد

ن�صو�ص قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد

الباب الرابع
األحكام العامة والرقابة وإجراءات
الطعن
( الفصل األول )
أحكام عامة
مــادة ( : ) 44
مع عدم الإخالل مبا ورد فى �ش�أنه ن�ص خا�ص فى
هذا القانون ،يحظر الت�صرف فى �أى من ال�سلع
املعفاة من ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول �أو ا�ستعمالها
فى غري الغر�ض الذى �أعفيت من �أجله خالل
ال�سنوات اخلم�س التالية للإعفاء �إال بعد �إخطار
امل�صلحة و�سداد ال�ضرائب امل�ستحقة ً
وفـقا لقيمتها
وفئة ال�ضريبة ال�سارية فى تاريخ الت�صرف .
وي�سرى احلظر املن�صو�ص عليه فى الفقرة الأوىل
من هذه املادة على الآالت واملعدات ال�سابق رد
ال�ضريبة عليها ً
وفقا لأحكام البند ( )4من املادة
( )30من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ،يجب �أال جتاوز قيمة
ال�ضريبة امل�ستحقة قيمة ال�ضريبة ال�سابق
الإعفاء منها �أو ردها .
مــادة ( : ) 45
للم�صلحة عند االقت�ضاء �أخذ عينات من بع�ض
ال�سلع للتحليل و�أن ت�ستعني مبن تراه من اخلرباء.
ول�صاحب ال�ش�أن �أن يطلب �إعادة التحليل على
ح�سابه ،وي�صدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق
و�إجراءات �أخذ العينات .
مــادة ( : ) 46
حتدد الالئحة التنفيذية املبالغ التى حت�صلها
امل�صلحة ثم ًنا للمطبوعات وطوابع البندرول
والعالمات املميزة �أو مقابل و�ضع �أختام �أو
م�صاريف التحليل �أو مقابل اخلدمات التى يقوم
بها موظفو امل�صلحة وكذلك �أجور العمل الذى
يقومون به حل�ساب ذوى ال�ش�أن فى غري �أوقات
العمل الر�سمية .
وال تدخل هذه املبالغ فى نطاق الإعفاء �أو رد ال�ضريبة
�أو �ضريبة اجلدول امل�شار �إليهما فى هذا القانون .
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مــادة ( : ) 47
دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك للم�صلحة
حق الت�صرف فى امل�ضبوطات و�أدوات التهريب
وو�سائل النقل التى يحكم مب�صادرتها  ،وذلك
ً
وفقا للقواعد التى حتددها الالئحة التنفيذية.
ويجوز للم�صلحة ب�أمر ق�ضائى �أن تت�صرف قبل �صدور
احلكم فى امل�ضبوطات القابلة للتلف �أو النق�صان �أو
الفقد كما يكون لها احلق فى �إعدام ال�سلع املحظور
تداولها �أو ال�ضارة بال�صحة العامة �أو التى يخ�شى من
طرحها للبيع على �أمن و�سالمة املواطنني وذلك بعد
ا�ستطالع ر�أى اجلهات الفنية املخت�صة .
*
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 48
(فى جميع الأحوال ال يجوز للم�صلحة �إجراء
تقدير ال�ضريبة �أو �ضريبة اجلدول �أو تعديل
الإقرار املقدم من امل�سجل �إال بناء على بيانات
�أو م�ستندات متاحة لديها وخالل خم�س �سنوات
تبد�أ من تاريخ انتهاء املدة املحددة قانو ًنا لتقدمي
الإقرار عن الفرتة ال�ضريبة وتكون هذه املدة �ست
�سنوات �إذا كان امل�سجل متهربًا من �أداء ال�ضريبة .
وتنقطع املدة ب�أى �سبب من �أ�سباب قطع التقادم
املن�صو�ص عليها فى القانون املدنى �أو بالإخطار
بربط ال�ضريبة �أو التنبيه على امل�سجل ب�أدائها
�أو بالإحالة �إىل جلان الطعن) .
مــادة ( : ) 49
ت�سرى بالن�سبة لل�سلع امل�ستوردة اخلا�ضعة
لل�ضريبة والتي مل يتم الإفراج عنها من
اجلمارك �أحكام املخالفات والتهرب املن�صو�ص
عليها فى قانون اجلمارك .
**
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 50
(يجوز �إ�سقاط الديون امل�ستحقة للم�صلحة على
امل�سجل وذلك فى الأحوال الآتية :
� - 1إذا ق�ضى نهائيًا ب�إفال�سه و�أقفلت التفلي�سة .
� - 2إذا غادر البالد ملدة ع�شر �سنوات بغري �أن يرتك � ً
أمواال .
� - 3إذا ثبت عدم وجود مال ميكن التنفيذ عليه
لدى املدين .
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**

مــادة (( : )44نص المادة ُمستبدل)
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( 74مكررًا) من هذا
القانون  ،ال يجوز للم�صلحة فى جميع الأحوال
�إجراء تقدير �أو تعديل لل�ضريبة �إال خالل
خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء املدة املحددة
قانو ًنا لتقدمي الإقرار عن الفرتة ال�ضريبية .
وينقطع التقادم لأى �سبب من الأ�سباب
املن�صو�ص عليها فى القانون املدنى �أو بالإخطار
بربط ال�ضريبة �أو بالتنبيه على املمول �أو املكلف
ب�أدائها �أو بالإحالة �إىل جلان الطعن .

مــادة (: )51
يجوز �إ�سقاط ال�ضريبة واملبالغ الأخرى  ،كليًا �أو
جزئيًا ،امل�ستحقة للم�صلحة على املمول �أو املكلف
فى الأحوال الآتية :
( �أ ) �إذا توفى عن غري تركة ظاهرة .
(ب) �إذا ثبت عدم وجود مال له ميكن التنفيذ
عليه .
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� - 4إذا توفى عن غري تركة.
وتخت�ص بالإ�سقاط جلان ي�صدر بت�شكيلها قرار
من الوزير �أو من يفو�ضه وتعتمد تو�صياتها بقرار
من رئي�س امل�صلحة ويجوز �سحب قرار الإ�سقاط
�إذا تبني �أنه قام على �سبب غري �صحيح .
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد ت�شكيل هذه اللجان) .

(جـ) �إذا ُق�ضى نهائيًا ب�إفال�سه و�أقفلت التفلي�سة.
(د) �إذا غادر البالد ملدة ع�شر �سنوات مت�صلة
ً
أمواال ميكن التنفيذ عليها .
بغري �أن يرتك �
و�إذا كان املمول �أو املكلف قد �أنهى ن�شاطه وكانت
له �أموال ميكن التنفيذ عليها تفى بكل �أو بع�ض
م�ستحقات امل�صلحة  ،ففى هذه احلالة يجب �أن
يتبقى له �أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل �إيرادً ا ال
يقل عن ال�شريحة املعفاة ً
طبقا للقانون ال�ضريبى.
مــادة (: )52
تخت�ص بالإ�سقاط املن�صو�ص عليه باملادة ()51
من هذا القانون جلان ي�صدر بت�شكيلها قرار من
الوزير �أو من يفو�ضه على �أن يتم البت فى حالة
الإ�سقاط خالل �سنة ميالدية من تاريخ تقدمي
طلب الإ�سقاط �أو عر�ضه من م�أمورية ال�ضرائب
املخت�صة  ،وفى حال قبوله يتم اعتماد تو�صيات
اللجنة بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه  ،ويجوز
�سحب القرار خالل املدة املقررة قانو ًنا �إذا تبني
�أنه قام على �سبب غري �صحيح .
مــادة (: )49
يكون لل�ضريبة واملبالغ الأخرى امل�ستحقة
للم�صلحة مبقت�ضى القانون ال�ضريبى امتياز
على جميع �أموال املدينني بها �أو امللتزمني �أو
املكلفني بتح�صيلها وتوريدها �إىل امل�صلحة بحكم
القانون ،وذلك بالأولوية على جميع الديون
الأخرى عدا امل�صروفات الق�ضائية .
ويكون دين ال�ضريبة واجب الأداء فى مقر
امل�صلحة وفروعها دون حاجة �إىل مطالبة فى
مقر املدين .

*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 51
(يكون لل�ضريبة و�ضريبة اجلدول وال�ضريبة
الإ�ضافية وغريها من املبالغ الأخرى امل�ستحقة
للم�صلحة مبقت�ضى هذا القانون امتياز على
جميع �أموال املدينني بها �أو املكلفني بتح�صيلها
وتوريدها �إىل امل�صلحة بحكم القانون وذلك
بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا
امل�صاريف الق�ضائية) .

( الفصل الثانى )
الرقابة
مــادة ( : ) 52
حتدد الالئحة التنفيذية نظم الرقابة
الالزمة على دفاتر وم�ستندات امل�سجلني  ،ونظم
احل�سابات الآلية و�أجهزة البيع االلكرتونى التى
ي�ستخدمها امل�سجلون فى مبا�شرة ن�شاط بيع

مــادة (: )35
يجب على ال�شركات وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية والطبيعية الذين حتددهم الالئحة
التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون �سلعة �أو
يقدمون خدمة ت�سجيل جميع م�شرتياتهم
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�سلعة �أو �أداء �أو ا�سترياد خدمة خا�ضعة لل�ضريبة
�أو �ضريبة اجلدول  ،بهدف التحقق من التزام
امل�سجل بح�سابهما ً
وفقا لأحكام هذا القانون .
وللوزير �أو من يفو�ضه تقرير الأحكام والقواعد
الإجرائية الالزمة لتطبيق �أحكام هذا القانون
مبا يتما�شى وطبيعة ن�شاط بع�ض امل�سجلني .

ومبيعاتهم من ال�سلع واخلدمات على النظام
الإلكرتوين الذى ........
مــادة (: )38
 ....وعلى كل ممول �أو مكلف �إم�ساك ح�سابات
�إلكرتونية تو�ضح الإيرادات والتكاليف ال�سنوية،
وي�صدر الوزير قرارًا بتنظيم �إم�ساك هذه
احل�سابات و�ضوابطها  ،وال�ضوابط الالزم توافرها
للتحول من نظام احل�سابات الورقية �إىل نظام
احل�سابات الإلكرتونية .
وفى جميع الأحوال  ،يلتزم املمول �أو املكلف
باالحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات
مبا فيها �صور الفواتري ملدة خم�س �سنوات تالية
للفرتة ال�ضريبية التى يُ قدم عنها الإقرار .
وللوزير و�ضع قواعد مب�سطة لإم�ساك الدفاتر
وال�سجالت بالن�سبة لفئات من املمولني �أو
املكلفني التى ي�صدر بتحديدها قرار منه .
مــادة (: )35
يجب على ال�شركات وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية والطبيعية الذين حتددهم الالئحة
التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون �سلعة �أو
يقدمون خدمة ت�سجيل جميع م�شرتياتهم
ومبيعاتهم من ال�سلع واخلدمات على النظام
الإلكرتونى الذى حتدد الالئحة التنفيذية لهذا
القانون موا�صفاته ومعايريه الفنية ،و�ضوابط
و�أحكام العمل به  ،مبا يكفل للم�صلحة من خالله
تتبع حركة املبيعات ب�شكل دائم ،والوقوف على
حجمها وقيمتها و�أطراف عالقة التعامل ،وغري
ذلك مما يلزم لربط ال�ضريبة املقررة وحت�صيلها.
�ضمن النظام املن�صو�ص عليه فى الفقرة
ويجب �أن يُ ّ
الأوىل من هذه املادة ت�سجيل املتح�صالت جميعها
النقدية �أو الإلكرتونية التى تو�ضح قيمة املبيعات
من ال�سلع واخلدمات  ،وال�ضريبة امل�ستحقة عليها،
و�إ�صدار فاتورة �إلكرتونية عن كل عملية بيع
موقعة �إلكرتونيًا من م�صدرها ،وم�ستوفاة ملعايري
الت�أمني التى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون امل�شار �إليها ،تت�ضمن البيانات املن�صو�ص
عليها فى املادة ( )37من هذا القانون .

*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 53
(للوزير و�ضع نظام �أو �أكرث ميكن امل�صلحة من
احل�صول �إلكرتونيًا على الإقرارات ال�ضريبية
و�صور �أو بيانات الفواتري ال�ضريبية امل�صدرة من
امل�سجل �أو �إليه  ،وعلى امل�سجل االلتزام ب�إخطار
امل�صلحة ب�صور الفواتري �أو بياناتها وق�سائم
حت�صيل ماكينات ت�سجيل النقدية ً
وفقا لهذا
النظام عند طلبها .
كما يجوز للوزير �أومن يفو�ضه �إلزام املن�ش�آت �أو
بع�ضها ا�ستخدام ماكينات ت�سجيل املتح�صالت
النقدية التى تو�ضح قيمة املبيعات �أو التوريدات
وال�ضريبة امل�ستحقة عليها) .
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ولل�شركات وغريها من الأ�شخا�ص املن�صو�ص
عليهم فى الفقرة الأوىل من هذه املادة التعاقد
مع �إحدى ال�شركات املرخ�ص لها من الوزير
لتنفيذ النظام الإلكرتونى امل�شار �إليه ،وتوفري
م�ستلزماته و�صيانته والتدريب على ا�ستخدامه،
وعلى ال�شركات املتعاقد معها متابعة التحقق
من االلتزام بذلك النظام و�سالمة خمرجاته،
وب�صفة خا�صة �إ�صدار فاتورة �إلكرتونية �سليمة
عن كل حركة بيع  ،وموافاة امل�صلحة بتقرير
�شهرى موقع �إلكرتونيًا مبا يفيد ذلك .
ويكون منح الرتخي�ص لل�شركات التى تتوىل
تنفيذ النظام الإلكرتونى امل�شار �إليه و�إلغاء
ً
طبقا لل�ضوابط وال�شروط التى
هذا الرتخي�ص
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (: )36
تظل للم�ستندات والوثائق الورقية ال�صادرة من
امل�صلحة �أو الواردة �إليها قبل تاريخ العمل بهذا
القانون احلجية القانونية �إىل �أن يتم تطبيق
املنظومة الإلكرتونية ،على �أن حتل حملها
امل�ستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها� ،أو
تكون نا�سخة لها � ،أو ذات �أثر تال لها .

مــادة ( : ) 54
ال يعتد ب�أية معاملة يكون الغر�ض الرئي�سى
من �إمتامها �أو �أحد �أغرا�ضها الرئي�سية جتنب
االلتزام بال�ضريبة و�ضريبة اجلدول �أو ت�أجيله
�أو تخفي�ض عبء ال�ضريبة  ،ويعترب فى تطبيق
هذه املادة جتنبًا لل�ضريبة :
 -1الت�صرفات التى تتم بني الأ�شخا�ص املرتبطني
فى بيع ال�سلع واخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة
و�ضريبة اجلدول ويكون الهدف منها عدم
بلوغ �أحدهم �أو جميعهم حد الت�سجيل املقرر
قانو ًنا .
� -2إن�شاء �شركات �أو تق�سيمها �أو جتزئة املعامالت
لأغرا�ض �ضريبية .
ويرتتب على اعتبار املعاملة جتنبًا لل�ضريبة
�أحقية امل�صلحة فى �إلزام املكلف بالت�سجيل �أو
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�أداء ال�ضريبة على �أ�سا�س القيمة احلقيقية ً
وفقا
لظروف ال�سوق وقوى التعامل .
وذلك كله دون الإخالل بحق املكلف فى �إثبات �أن
املعاملة متت لغري �أغرا�ض التجنب ال�ضريبى .
وت�شكل جلنة �أو �أكرث برئا�سة رئي�س امل�صلحة �أو من
يفو�ضه وع�ضوية اثنني من العاملني بها بوظيفة
مدير عام على الأقل وتخت�ص بنظر حاالت
التجنب ويكون قرارها ملزمً ا للم�أمورية املخت�صة .
*

( الفصل الثالث )
إجراءات الطعن
*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 55
(يكون للإخطار املر�سل بكتاب مو�صي عليه
م�صحوبًا بعلم الو�صول� ،أو ب�أية و�سيلة �إلكرتونية
لها احلجية فى الإثبات ً
وفقا لقانون التوقيع
الإلكرتوين ال�صادر بالقانون رقم  15ل�سنة
 2004ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير ،ذات
الأثر املرتتب على الإعالن الذى يتم بالطرق
القانونية ،مبا فى ذلك �إعالن املحجوز عليه
ب�صورة من حم�ضر احلجز.
ً
ً
قانونا �سواء ت�سلمه امل�سجل
�صحيحا
ويكون الإخطار
من امل�أمورية املخت�صة �أو من جلنة الطعن املخت�صة �أو
ت�سلمه مبحل املن�ش�أة �أو مبحل �إقامته املختار .
وفى حالة غلق املن�ش�أة �أو غياب امل�سجل وتعذر
�إخطاره ب�إحدى الطرق امل�شار �إليها وكذلك فى
حالة رف�ض امل�سجل ت�سلم الإخطار يثبت ذلك
مبوجب حم�ضر يحرره �أحد موظفى امل�صلحة ممن
لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وين�شر ذلك فى
لوحة امل�أمورية �أو جلنة الطعن املخت�صة  ،بح�سب
الأحوال  ،مع ل�صق �صورة منه على مقر املن�ش�أة .
ؤ�شرا عليه مبا يفيد عدم
و�إذا ارتد الإخطار م� ً
وجود املن�ش�أة �أو عدم التعرف على عنوان امل�سجل
يتم �إعالنه فى مواجهة النيابة العامة بعد
�إجراء التحريات الالزمة .

الباب السابع
إجراءات الطعن الضريبى
(الفصل األول)
طرق اإلعالن
مــادة (: )54
يكون للإعالن املر�سل بكتاب مو�صى عليه
م�صحوبًا بعلم الو�صول � ،أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية
لها احلجية فى الإثبات قانو ًنا� ،أو ا�ستالم الإعالن
مبوجب حم�ضر موقع عليه من املمول �أو املكلف �أو
من ميثله قانو ًنا  ،ذات الأثر املرتتب على الإعالن
الذى يتم بالطرق القانونية ،مبا فى ذلك �إعالن
املحجوز عليه ب�صورة من حم�ضر احلجز .
�صحيحا �سواء ت�سلمه املمول
ويكون الإعالن
ً
�أو املكلف من م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة �أو من
جلنة الطعن املخت�صة �أو ت�سلمه مبحل املن�ش�أة �أو
مبحله املختار .
وفى حالة غلق املن�ش�أة �أو غياب املمول �أو املكلف
وتعذر �إعالنه ب�إحدى الطرق امل�شار �إليها  ،وكذلك
فى حالة رف�ض املمول �أو املكلف ت�سلم الإعالن،
يُ ثبت ذلك مبوجب حم�ضر يحرره امل�أمور
املخت�ص �أو ع�ضو جلنة الطعن املخت�صة ممن
لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية من ثالث �صور
حتفظ الأوىل مبلف املمول �أو املكلف  ،وتل�صق
الثانية على مقر املن�ش�أة  ،وتعلق الثالثة بلوحة
الإعالنات بامل�أمورية �أو جلنة الطعن املخت�صة ،
وتعلن على املوقع الإلكرتونى للم�صلحة  ،وعلى
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ويعترب الن�شر على الوجه ال�سابق والإعالن فى
مواجهة النيابة العامة �إجراء قاطعً ا للتقادم .
ويكون للم�سجل فى احلاالت املن�صو�ص عليها
فى الفقرتني الثالثة والرابعة من هذه املادة �أن
يطعن فى قرار امل�صلحة بربط ال�ضريبة �أو فى
قرار جلنة الطعن بح�سب الأحوال وذلك خالل
�ستني يومً ا من تاريخ توقيع احلجز عليه و�إال
�أ�صبح قرار امل�صلحة بربط ال�ضريبة �أو قرار
اللجنة نهائيًا) .

كل م�أمورية �أو جلنة طعن �إم�ساك �سجل تقيد
فيه املحا�ضر امل�شار �إليها � ً
أوال ب�أول .
ؤ�شرا عليه مبا يفيد عدم
و�إذا ارتد الإعالن م� ً
وجود املن�ش�أة �أو عدم التعرف على عنوان املمول
�أو املكلف يتم �إعالنه فى مواجهة النيابة العامة
بعد �إجراء التحريات الالزمة .
ويعترب الن�شر على الوجه ال�سابق والإعالن فى
مواجهة النيابة العامة �إجراء قاطعً ا للتقادم .

*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 56
(فى احلاالت التى يتم فيها تعديل �أو تقدير
ال�ضريبة من امل�صلحة يتم �إخطار امل�سجل بذلك
بخطاب مو�صى عليه م�صحو ًبا بعلم الو�صول �أو ب�أية
و�سيلة �إلكرتونية لها حجية فى الإثبات ً
وفقا لقانون
التوقيع الإلكرتونى �أو ب�أية و�سيلة كتابية يتحقق
بها العلم اليقينى بذلك التعديل �أو التقدير .
ويكون للم�سجل الطعن على ذلك التعديل �أو
التقدير خالل ثالثني يومً ا من تاريخ علمه بهذا
التعديل �أو التقدير.
ويكون الطعن املقدم من امل�سجل على تعديل �أو
تقدير ال�ضريبة ب�صحيفة من ثالث �صور يودعها
امل�أمورية املخت�صة وت�سلم �إحداها للم�سجل
ؤ�شرا عليها من امل�أمورية بتاريخ �إيداعها وتثبت
م� ً
وملخ�صا
امل�أمورية فى دفرت خا�ص بيانات الطعن
ً
ب�أوجه اخلالف التى تت�ضمنها .
وتقوم امل�صلحة بالبت فى ذلك الطعن بوا�سطة
جلان داخلية ي�صدر بت�شكيلها وحتديد مقارها
ونطاق اخت�صا�صها قرار من رئي�س امل�صلحة،
وذلك خالل �ستني يومً ا من تاريخ تقدمي الطعن .
ف�إذا مت التو�صل �إىل ت�سوية �أوجه اخلالف ت�صبح
ال�ضريبة نهائية.
و�إذا مل يتم التو�صل �إىل ت�سوية �أوجه اخلالف
تقوم امل�أمورية ب�إخطار امل�سجل بذلك  ،وعليها

(الفصل الثانى)
ميعاد الطعن
مــادة (: )55
فى احلاالت التى يتم فيها �إخطار املمول �أو
املكلف بنماذج ربط ال�ضريبة من امل�صلحة ،يكون
للممول �أو املكلف الطعن على ذلك الربط خالل
ثالثني يومً ا من تاريخ علمه به ،وكذلك فى
احلاالت املن�صو�ص عليها فى الفقرتني الثالثة
والرابعة من املادة ( )54من هذا القانون� ،أو
عدم ا�ستيفاء علم الو�صول للبيانات الواردة
بالتعليمات العامة للربيد  ،وللممول �أو املكلف
�أن يطعن فى قرار امل�صلحة بربط ال�ضريبة �أو
فى قرار جلنة الطعن  ،بح�سب الأحوال  ،خالل
�ستني يومً ا من تاريخ توقيع احلجز عليه .
وفى حال عدم قيام املمول �أو املكلف بالطعن على
منوذج الربط فى امليعاد املحدد قانو ًنا ،يكون
الربط نهائيًا .
الباب الثامن
مراحل الطعن الضريبى
(الفصل األول)
المراحل اإلدارية لنظر الطعن
مــادة (: )56
تقوم امل�صلحة بالبت فى الطعون املقدمة من
املمولني �أو املكلفني بوا�سطة جلان داخلية  ،ي�صدر
بت�شكيلها وحتديد مقارها ونطاق اخت�صا�صها
قرار من رئي�س امل�صلحة .
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�إحالة �أوجه اخلالف �إىل جلنة الطعن املخت�صة
خالل ثالثني يومً ا من تاريخ البت فى هذه
الأوجه على �أن تقوم ب�إخطار امل�سجل بالإحالة
بكتاب مو�صي عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول  ،ف�إذا
انق�ضت مدة الثالثني يومً ا دون قيام امل�أمورية
ب�إحالة اخلالف �إىل جلنة الطعن املخت�صة كان
ً
كتابة على رئي�س هذه
للم�سجل �أن يعر�ض الأمر
اللجنة مبا�شرة �أو بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا
بعلم الو�صول خالل خم�سة ع�شر يومً ا من تاريخ
ً
�سالفا ،وعلى رئي�س اللجنة
انتهاء املدة املحددة
خالل خم�سة ع�شر يومً ا من تاريخ عر�ض الأمر
عليه �أو و�صول كتاب امل�سجل �إليه �أن يحدد
جل�سة لنظر النزاع وي�أمر ب�ضم ملف امل�سجل.
ويجوز اتخاذ �أى من الإجراءات املن�صو�ص عليها فى
هذه املادة ب�أية و�سيلة �إلكرتونية يحددها الوزير .
ويعترب تعديل �أو تقدير ال�ضريبة من قبل
امل�صلحة نهائيًا �إذا مل يقدم الطعن خالل
املواعيد امل�شار �إليها .
وتنظم الالئحة التنفيذية قواعد ت�شكيل
اللجان الداخلية و�إجراءات العمل فيها و�إثبات
االتفاقات التى تتم �أمامها) .

ويكون الطعن املقدم من املمول �أو املكلف على
ربط ال�ضريبة ب�صحيفة من �أ�صل وثالث �صور
يودعها م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة وت�سلم
�إحداها للممول �أو املكلف ،ويجب �أن تت�ضمن
�صحيفة الطعن حتديد جميع �أوجه اخلالف
على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط
ال�ضريبة ،والأ�سباب اجلوهرية التى يقوم
عليها الطعن ،وال يعتد بالطعن الذى ال يت�ضمن
الأوجه حمل اخلالف .
وعلى اللجنة الداخلية �إخطار املمول �أو املكلف
بتاريخ اجلل�سة املحددة لنظر طعنه ،على �أن
يكون ميعاد اجلل�سة خالل ثالثني يومً ا من تاريخ
�إيداع �صحيفة الطعن ُ ،
وتخطر اللجنة املمول
�أو املكلف بتاريخ اجلل�سة بكتاب مو�صى عليه
م�صحوبًا بعلم الو�صول �أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية
لها ُحجية فى الإثبات قانو ًنا � ،أو ت�سليمه منوذج
الإخطار مبقر العمل �أو امل�أمورية مبوجب حم�ضر
يوقع عليه املمول �أو املكلف �أو من ميثله  ،وعلى
امل�أمورية املخت�صة موافاة اللجنة خالل خم�سة
ع�شر يومً ا على الأكرث مبلف املمول �أو املكلف ،
والأوراق وامل�ستندات م�شفوعة مبذكرة الرد على
�أ�سباب الطعن ا ُملقدم من املمول �أو املكلف  .وتثبت
وملخ�صا
اللجنة فى دفرت خا�ص بيانات الطعن
ً
ب�أوجه اخلالف التى ت�ضمنها  ،وعلى اللجنة البت
فى الطعن خالل �ستني يومً ا من تاريخ ا�ستالم
امللف والأوراق وامل�ستندات م�شفوعة مبذكرة الرد
امل�شار �إليها ،وللجنة مد �أجل البت فى الطعن ملدة
�أخرى مماثلة �إذا توافرت لديها �أ�سباب جدية
لذلك تبينها اللجنة فى حم�ضر �أعمالها .
ف�إذا مت التو�صل �إىل ت�سوية �أوجه اخلالف خالل
املدة امل�شار �إليها ت�صبح ال�ضريبة نهائية ،و�إال
�أحالت اللجنة �أوجه اخلالف �إىل جلنة الطعن
ً
مرفقا بها ر�أى اللجنة الداخلية فى
املخت�صة
�ش�أنها خالل ثالثني يومً ا من تاريخ البت فى هذه
الأوجه على �أن تقوم ب�إخطار املمول بالإحالة
بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول،
�أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية لها ُحجية فى الإثبات
قانو ًنا� ،أو ت�سليمه النموذج مبقر العمل �أو
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امل�أمورية مبوجب حم�ضر يوقع عليه املمول �أو
املكلف �أو من ميثله .
ف�إذا انق�ضت مدة الثالثني يومً ا دون قيام اللجنة
ب�إحالة اخلالف �إىل جلنة الطعن املخت�صة ،كان
للممول �أو املكلف �أو من ميثله قانو ًنا �أن يعر�ض
الأمر كتابة على رئي�س جلنة الطعن مبا�شرة
�أو بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول
ً
مرفقا به �صورة من �صحيفة الطعن ال�سابق
تقدميها للم�أمورية  ،وذلك خالل خم�سة ع�شر
يومً ا من تاريخ انتهاء املدة املحددة ً
�سلفا  .وعلى
رئي�س اللجنة خالل خم�سة ع�شر يومً ا من تاريخ
عر�ض الأمر عليه �أو و�صول كتاب املمول �أو املكلف
�إليه �أن يحدد جل�سة لنظر الطعن وي�أمر ب�ضم
ملف املمول �أو املكلف .
ويتم �إحالة امللف �إىل جلنة الطعن �إذا انتهى
امليعاد املقرر قانو ًنا دون البت فى الطعن ،وذلك
دون الإخالل بامل�سئولية الت�أديبية للمت�سبب
فى عدم البت فى الطعن� ،أو �إحالته �إىل جلنة
الطعن ،بح�سب الأحوال  ،خالل املواعيد املقررة .
وفى جميع الأحوال  ،تخطر م�أمورية ال�ضرائب
املخت�صة بالقرار ال�صادر من اللجنة الداخلية
خالل يومني من تاريخ �صدوره ،وعلى امل�أمورية
حال االتفاق على ت�سوية اخلالف ربط ال�ضريبة
من واقع قرار اللجنة وعمل الت�سوية الالزمة
و�إخطار املمول �أو املكلف خالل خم�سة ع�شر يومً ا
من تاريخ �إخطارها بقرار اللجنة .
مــادة (: )58
ُت�شكل اللجان الداخلية املن�صو�ص عليها فى
الفقرة الأوىل من املادة ( )56من هذا القانون
برئا�سة �أحد املوظفني بامل�صلحة من درجة مدير
عام على الأقل وع�ضوية اثنني من املوظفني
بها ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،ويكون
لكل جلنة �أمانة فنية من عدد كاف من املوظفني
بامل�صلحة  ،ويجوز تعيني رئي�س احتياطى
لرئي�س اللجنة يحل حمله حال وجود مانع
قانونى  ،وتكون ع�ضوية تلك اللجان ملدة
عام قابلة للتجديد  ،ويجب �أال يكون ع�ضو
اللجنة �أو رئي�سها قد �سبق له نظر �أى مو�ضوع
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(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 57
(ت�شكل جلان الطعن بقرار من الوزير �أومن
يفو�ضه من رئي�س من غري العاملني بامل�صلحة ،
وع�ضوية اثنني من موظفى امل�صلحة يختارهما

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد
من املو�ضوعات املعرو�ضة على اللجنة �سواء
بالفح�ص �أو باملراجعة .
مــادة (: )59
على اللجنة الداخلية فى حال عدم ح�ضور
املمول �أو املكلف �أو من ميثله اجلل�سة ا ُملحددة
ً
طبقا حلكم
لنظر الطعن على الرغم من �إخطاره
الفقرة الثالثة من املادة ( )56من هذا القانون
�إعادة �إخطاره مرة �أخرى  ،وفى حالة عدم
ح�ضوره �أو من ميثله تقوم اللجنة الداخلية
ب�إحالة اخلالف �إىل جلنة الطعن املخت�صة
ُ
وتخطر املمول �أو املكلف بذلك .
مــادة (: )60
تكون جل�سات اللجنة الداخلية �سرية ،ويجب
�إثبات ما يتم تناوله باجلل�سة فى حم�ضر م�ؤيد
بامل�ستندات املقدمة من املمول �أو املكلف �أو من
ميثله قانو ًنا  ،وامل�أمورية .
ويجب على اللجنة مناق�شة جميع بنود اخلالف
و�أوجه الدفاع التى يقدمها املمول �أو املكلف  ،و�أن
ترد على كل بند من هذه البنود .
وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ،وتكون
م�سببة وغري معلقة على �شرط ،وحمددً ا بها
مبلغ ال�ضريبة امل�ستحقة و�أ�س�س ح�سابها على
وجه الدقة .
ويجب �أن يوقع حم�ضر اللجنة الداخلية من
رئي�س اللجنة و�أع�ضائها واملمول �أو املكلف �أو من
ميثله قانو ًنا ،ويكون للممول �أو املكلف احلق
فى احل�صول على ن�سخة من هذا املح�ضر حال
توقيعه عليه .
وحتدد الدفاتر وال�سجالت التى يتعني على
الأمانة الفنية للجنة الداخلية �إم�ساكها بقرار
من رئي�س امل�صلحة .
مــادة (: )61
ُت�شكل جلان الطعن بقرار من الوزير برئا�سة
�أحد �أع�ضاء اجلهات الق�ضائية ،وع�ضوية اثنني
من موظفى امل�صلحة ممن لهم �صفة ال�ضبطية
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الوزير �أو من يفو�ضه  ،واثنني من ذوى اخلربة ممن
تر�شحهم نقابة التجاريني من بني املحا�سبني
املقيدين فى جدول املحا�سبني واملراجعني
ل�شركات الأموال بال�سجل العام ملزاوىل املهنة
احلرة للمحا�سبة واملراجعة .
وللوزير �أو من يفو�ضه تعيني �أع�ضاء احتياطيني
ملوظفى امل�صلحة باللجان فى املدن التى بها
أع�ضاء
جلنة واحدة ،ويعترب الأع�ضاء الأ�صليون �
ً
احتياطيني بالن�سبة �إىل اللجان الأخرى فى
املدن التى بها �أكرث من جلنة  ،ويكون ندبهم
ً
بدال من الأع�ضاء الأ�صليني الذين يتخلفون عن
احل�ضور من اخت�صا�ص رئي�س اللجنة الأ�صلية �أو
�أقدم �أع�ضائها عند غيابه .
�صحيحا �إال �إذا ح�ضرها
وال يكون انعقاد اللجنة
ً
رئي�سها وثالثة من �أع�ضائها على الأقل  ،ويتويل
�أمانة �سر اللجنة موظف تندبه امل�صلحة .
وتكون جلان الطعن دائمة وتابعة مبا�شرة للوزير،
وي�صدر قرار منه �أو من يفو�ضه بتحديدها ،
وبيان مقارها  ،واخت�صا�صها املكانى  ،ومكاف�آت
�أع�ضائها).

الق�ضائية  ،واثنني من خرباء ال�ضرائب يُ ر�شح
�أحدهما احتاد الغرف التجارية �أو احتاد
ال�صناعات ،بح�سب الأحوال ،ويُ ر�شح الآخر
نقابة التجاريني من �أحد ذوى اخلربة فى جمال
ال�ضرائب من بني املحا�سبني املقيدين فى جدول
املحا�سبني واملراجعني ل�شركات الأموال بال�سجل
العام ملزاوىل املهن احلرة للمحا�سبة واملراجعة ،
ويجب �أال يكون لأى من �أع�ضاء اللجنة عالقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مبو�ضوع �أو �أطراف النزاع .
وللوزير �أو من يفو�ضه تعيني �أع�ضاء احتياطيني
ملوظفى امل�صلحة باللجان فى املدن التى بها
جلنة واحدة  ،ويعترب الأع�ضاء الأ�صليون
أع�ضاء احتياطيني بالن�سبة �إىل اللجان الأخرى
�
ً
فى املدن التى بها �أكرث من جلنة  ،ويكون ندبهم
ً
بدال من الأع�ضاء الأ�صليني الذين يتخلفون عن
احل�ضور من اخت�صا�ص رئي�س اللجنة الأ�صلية ،
ويجب �أال يكون قد �سبق لأى من �أع�ضاء اللجنة
نظر مو�ضوع الطعن �سواء بالفح�ص �أو املراجعة �أو
االعتماد ،وتكون ع�ضوية تلك اللجان بالن�سبة
ملوظفى امل�صلحة ملدة عام قابلة للتجديد ،وال
�صحيحا �إال بكامل ت�شكيلها،
يكون انعقاد اللجنة
ً
ويتوىل �أمانة �سر اللجنة موظف تندبه
امل�صلحة .وعلى اللجنة عند نظرها للطعون
مراعاة القواعد الآتية :
( �أ ) اال�ستماع �إىل املمول �أو املكلف �أو من ميثله ،
وممثل م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة دون �أن
يكون لهما �صوت معدود .
(ب) االلتزام بنظر �أوجه اخلالف املن�صو�ص
عليها فى �صحيفة الطعن التى مل يتم
ت�سويتها دون غريها لنظره �أيهما الحق ،
ويجوز �أن متد لفرتة �أخرى مماثلة عند
توافر �أ�سباب جدية لدى اللجنة .
(جـ) البت فى الطعن خالل �ستني يومً ا من تاريخ
�إيداع ملف الطعن باللجنة �أو حتديد
جل�سة لنظره �أيهما الحق ،ويجوز �أن متد
لفرتة �أخرى مماثلة عند توافر �أ�سباب
جدية لدى اللجنة .
(د) �أن تكون قرارات اللجنة م�سببة ،وغري معلقة
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(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 58
(تخت�ص جلان الطعن بالف�صل فى جميع �أوجه
اخلالف بني امل�سجلني وامل�صلحة فى املنازعات املتعلقة
بال�ضرائب املن�صو�ص عليها فى هذا القانون .
وتخطر اللجنة ً
كال من امل�سجل وامل�صلحة مبيعاد
جل�سة نظر الطعن قبل انعقادها بع�شرة �أيام
على الأقل وذلك بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا
بعلم الو�صول ،ولها �أن تطلب من كل من امل�صلحة
وامل�سجل تقدمي ما تراه �ضروريًا من البيانات
والأوراق ،وعلى امل�سجل احل�ضور �أمام اللجنة
بنف�سه �أو بوكيل عنه  ،و�إال ف�صلت اللجنة فى
الطعن فى �ضوء امل�ستندات املقدمة .
وت�صدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير امل�صلحة
وطلبات امل�سجل  ،ويعدل ربط ال�ضريبة ً
وفقا
لقرار اللجنة  ،ف�إذا مل تكن ال�ضريبة قد ح�صلت
فيكون حت�صيلها مبقت�ضى هذا القرار) .
**
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 59
(تكون جل�سات جلان الطعن �سرية ،وت�صدر قراراتها
م�سببة ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين وفى حالة
ت�ساوى الأ�صوات يرجح اجلانب الذى منه الرئي�س،
ويوقع القرارات كل من الرئي�س و�أمني ال�سر خالل
خم�سة ع�شر يومً ا على الأكرث من تاريخ �صدورها .
وتلتزم اللجنة مبراعاة الأ�صول واملبادئ العامة
لإجراءات التقا�ضى ،ويعلن كل من امل�سجل
وامل�صلحة بالقرار الذى ت�صدره اللجنة بكتاب
مو�صى عليه م�صحوبًا بعلم الو�صول ،وتكون
ال�ضريبة واجبة الأداء من واقع قرار جلنة
الطعن ،وال مينع الطعن فى قرار اللجنة �أمام
املحكمة املخت�صة من حت�صيل ال�ضريبة) .

على �شرط ،وحمددً ا بها مبلغ ال�ضريبة ،
و�أ�س�س ح�سابها على وجه الدقة .
وتكون جلان الطعن دائمة ،وتابعة �إداريًا للوزير
مبا�شرة ،وي�صدر قرار منه بتحديدها وبيان
مقارها واخت�صا�صها املكانى ومكاف�آت �أع�ضائها .
وتلتزم اللجنة ب�إم�ساك ال�سجالت والدفاتر التى
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
مــادة (: )62
تخت�ص جلان الطعن بالف�صل فى �أوجه اخلالف
بني املمول �أو املكلف وامل�صلحة واملحددة فى
�صحيفة الطعن .
ً
وتخطر اللجنة كال من املمول �أو املكلف وامل�صلحة
مبيعاد جل�سة نظر الطعن قبل انعقادها بع�شرة
�أيام على الأقل وذلك بكتاب مو�صى عليه
م�صحوبًا بعلم الو�صول � ،أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية
لها حجية فى الإثبات قانو ًنا � ،أو ت�سليمه منوذج
الإخطار مبقر العمل �أو امل�أمورية مبوجب حم�ضر
يوقع عليه املمول �أو املكلف �أو من ميثله  ،ولها
�أن تطلب من كل من امل�صلحة واملمول �أو املكلف
تقدمي ما تراه �ضروريًا من البيانات والأوراق.
وعلى املمول �أو املكلف احل�ضور �أمام اللجنة
بنف�سه �أو من ميثله و�إال ف�صلت اللجنة فى الطعن
فى �ضوء امل�ستندات املقدمة .
مــادة (: )63
تكون جل�سات جلان الطعن �سرية ،ويُ حدد رئي�س
اللجنة مقررًا للحالة من بني ع�ضوى اللجنة
املعينني من امل�صلحة ،ويتوىل كل مقرر درا�سة
ما يحال �إليه من طعون وجميع �أوجه الدفاع
املتعلقة بها ،ويعد م�سودة القرار ،وتتم املداولة
مع باقى �أع�ضاء اللجنة على م�سودة القرار بعد
اطالعهم على �أوراق الطعن .
ويجب على جلنة الطعن مراعاة الأ�صول واملبادئ
العامة لإجراءات التقا�ضى .
مــادة (: )64
ُت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية  ،وذلك فى
حدود تقدير امل�صلحة وطلبات املمول �أو املكلف،

*
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ويعدل ربط ال�ضريبة ً
وفقا لقرار اللجنة ،ف�إذا
مل تكن ال�ضريبة قد ُح�صلت يكون حت�صيلها
مبقت�ضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال ،يجب على رئي�س اللجنة و�أمني
ال�سر توقيع قرارات اللجنة خالل �أ�سبوع على الأكرث
من تاريخ �صدورها .
ويكون �إعالن كل من امل�صلحة واملمول �أو املكلف
بقرار اللجنة  ،بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا
بعلم الو�صول �أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية لها حجية
فى الإثبات قانو ًنا � ،أو ت�سليمه القرار مبقر العمل
�أو امل�أمورية مبوجب حم�ضر يوقع عليه املمول �أو
املكلف �أو من ميثله .
وتكون ال�ضريبة واجبة الأداء من واقع قرار
اللجنة  ،وال مينع الطعن فى قرارها �أمام املحكمة
املخت�صة من حت�صيل ال�ضريبة� ،أو اتخاذ
�إجراءات احلجز الإدارى ال�ستئدائها .

*

(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 60
(لكل من امل�صلحة وامل�سجل الطعن فى قرار
اللجنة �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يومً ا
من تاريخ الإعالن بالقرار).
**
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 61
(يجوز للمحكمة �أن تنظر الدعاوى التى ترفع
من امل�سجل �أو عليه فى جل�سة �سرية  ،ويكون
احلكم فيها على وجه ال�سرعة) .

(الفصل الثانى)
المرحلة القضائية لنظر الطعن
مــادة (: )65
لكل من امل�صلحة واملمول �أو املكلف الطعن فى
قرار جلنة الطعن �أمام حمكمة الق�ضاء الإدارى
املخت�صة خالل �ستني يومً ا من اليوم التاىل
لتاريخ الإعالن بالقرار .
وا�ستثناء من �أحكام قانون جمل�س الدولة ال�صادر
بالقانون رقم  47ل�سنة  ،1972يكون الف�صل فى
الدعاوى والطعون ال�ضريبية دون العر�ض على
هيئة مفو�ضى الدولة  ،وللمحكمة نظر هذه
الدعاوى والطعون فى جل�سة �سرية  ،ويكون
دائما على وجه ال�سرعة .
احلكم فيها
ً

مــادة ( : ) 62
تطبق �أحكام و�إجراءات التحكيم املن�صو�ص
عليها فى قانون اجلمارك بالن�سبة لل�سلع
واخلدمات امل�ستوردة التى تخ�ضع لرقابة
م�صلحة اجلمارك.
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( الفصل الرابع )
موظفو المصلحة وواجباتهم
*
مــادة ( ( : ) 63تم إلغاء الفقرة األولى)
(ملوظفى امل�صلحة الذين ي�صدر بتحديد وظائفهم
قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة
م�أمورى ال�ضبط الق�ضائى فيما يتعلق بتطبيق
�أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له) .
ولهم فى �سبيل ذلك ب�إذن كتابى من رئي�س
امل�صلحة �أو من ينيبه ،معاينة املعامل وامل�صانع
واملخازن واملحال واملن�ش�آت وغريها مما تبا�شر
ً
ن�شاطا فى �سلع �أو خدمات خا�ضعة لل�ضريبة،
ويجوز فى حاالت ال�ضبط اال�ستعانة برجال
ال�سلطات الأخرى �إذا تطلب الأمر ذلك .
**
مــادة ( : ) 64
(تم اإللغاء عدا الفقرتين األولى والثانية)

ملوظفى امل�صلحة ممن لهم �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية ،احلق فى االطالع على الأوراق
وامل�ستندات والدفاتر وال�سجالت والفواتري
والوثائق �أيًا كان نوعها املتعلقة بتطبيق �أحكام
هذا القانون و�ضبطها عند توافر دالئل على
وجود خمالفة لأحكامه .
ولهم ب�إذن كتابى من رئي�س امل�صلحة �أو من ينيبه
�أخذ عينات حمددة من ال�سلع للتحليل �أو الفح�ص .
(ويلتزم كل �شخ�ص يكون له بحكم وظيفته
�أو اخت�صا�صه �أو عمله �ش�أن فى تقدير �أو ربط
�أو حت�صيل ال�ضرائب املن�صو�ص عليها فى هذا
القانون �أو فى الف�صل فيما يتعلق بها من منازعات
مبراعاة �سرية املهنة.
وال يجوز لأى من العاملني بامل�صلحة ممن
ال يت�صل عملهم بتقدير �أو ربط �أو حت�صيل
ال�ضريبة �إعطاء �أى بيانات �أو اطالع الغري على
�أية ورقة �أو بيان �أو ملف �أو غريه �إال فى الأحوال
امل�صرح بها قانونا .
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مــادة (: )19
فى جمال تطبيق �أحكام القانون ال�ضريبى
واللوائح والقرارات املنفذة له ،يكون للموظفني
الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
باالتفاق مع وزير املالية �صفة م�أمورى ال�ضبط
الق�ضائى فيما يتعلق ب�إثبات ما يتم من خمالفات
لأحكام كل منها  ،واتخاذ الإجراءات املقررة فى
�ش�أن تلك املخالفات .

مــادة (: )6
يلتزم كل �شخ�ص يكون له بحكم وظيفته �أو
اخت�صا�صه �أو عمله �ش�أن فى ربط �أو حت�صيل
ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فى القانون ال�ضريبى �أو
فى الف�صل فيما يتعلق بها من منازعات مبراعاة
�سرية املهنة .
وال يجوز لأى من موظفى امل�صلحة ممن ال
يت�صل عملهم بربط �أو حت�صيل ال�ضريبة �إعطاء
�أى بيانات �أو �إطالع الغري على �أى ورقة �أو بيان �أو
ملف �أو غريه �إال فى الأحوال امل�صرح بها قانون ًا .
مــادة (: )17
يجوز للوزير تفوي�ض رئي�س امل�صلحة فى التعاقد
ً
طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى
ُتربمها اجلهات العامة ال�صادر بالقانون رقم 182
ل�سنة  ، 2018وذلك فى �ش�أن تدبري احتياجات
امل�صلحة من املقار والتجهيزات واملعدات والأدوات
والأجهزة الالزمة حل�سن �سري العمل .
مــادة (: )18
للم�صلحة تعيني مندوبني عنها من بني موظفيها
لدى الوزارات وامل�صالح احلكومية ووحدات الإدارة
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وال يجوز �إعطاء بيانات من امللفات ال�ضريبية
�إال بناء على طلب كتابى من امل�سجل �أو بناء على
ن�ص فى �أى قانون �آخر.
وال يعترب �إف�شاء لل�سرية �إعطاء بيانات للخلف
امل�شار �إليه فى املادة ( )8من القانون� ،أو تبادل
املعلومات والبيانات بني امل�صالح الإيرادية
التابعة لوزارة املالية ً
وفقا للتنظيم الذى ي�صدر
به قرار من الوزير) .

املحلية والأ�شخا�ص االعتبارية العامة و�شركات
القطاع العام ،ويتوىل مندوب امل�صلحة متابعة
�سالمة تنفيذ هذه اجلهات وال�شركات لأحكام
القانون ال�ضريبى وهذا القانون ،والتحقق من
�أداء هذه اجلهات لل�ضرائب ً
وفقا لأحكام هذه
القوانني ال�ضريبية.
ويكون لهم �إثبات ما يقع من خمالفات مبوجب
حما�ضر يتم اتخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية
فى �ش�أنها .
مــادة (: )20
يُ حظر على موظفى امل�صلحة االرتباط ب�أى
عالقة عمل مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع �أى من
مكاتب املحا�سبة �أو املراجعة �أو مكاتب املحاماة
�أو غريها من املن�ش�آت املهنية �أو �أى من املمولني �أو
املكلفني فيما يت�صل بتطبيق �أحكام هذا القانون
�أو القانون ال�ضريبى .
مــادة (: )21
يُ حظر على موظف امل�صلحة القيام �أو امل�شاركة
فى �أى �إجراءات �ضريبية تخ�ص �أى �شخ�ص فى
احلاالت الآتية :
(�أ) وجود �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه
وبني ذلك ال�شخ�ص .
(ب) وجود م�صلحة �أو عالقات مادية بينه وبني
ال�شخ�ص الذى يخ�صه الإجراء �أو �أحد
�أقربائه حتى الدرجة الثالثة .
(جـ) �إذا قرر الرئي�س املبا�شر عدم قيام املوظف
ب�أى �إجراءات �ضريبية تخ�ص ذلك ال�شخ�ص
لوجود �أى حالة من حاالت ت�ضارب امل�صالح .
مادة (: )22
ُتبا�شر هيئة ق�ضايا الدولة اخت�صا�صها فى نظر
الدعاوى التى ُترفع من املمول �أو املكلف �أو عليه
يعاونها فى ذلك مندوب من امل�صلحة .
ويجوز للمحكمة �أو لهيئة ق�ضايا الدولة دعوة
�أحد املوظفني املخت�صني بامل�صلحة ممن لهم
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية للح�ضور �أمام املحكمة
�أو لدى الهيئة بح�سب الأحوال ال�ستي�ضاح
اجلوانب الفنية املتعلقة بال�ضريبة حمل النزاع،
ويلتزم املوظف املكلف باحل�ضور فى املوعد
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واملكان املحددين بالإخطار  ،وال يعترب ما يقدمه
من �إي�ضاحات �أو �آراء �أمام املحكمة �إقرارًا ق�ضائيًا
�أو حجة على امل�صلحة .
وللم�صلحة تكليف من تراه من املوظفني بها ممن لهم
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية باحل�ضور �أمام النيابة
العامة وهيئة مفو�ضى الدولة وم�صلحة اخلرباء
وجميع اللجان املخت�صة بنظر املنازعات ال�ضريبية .
مادة (: )24
ال يجوز ملوظف امل�صلحة الذى انتهت خدمته
لأى �سبب من الأ�سباب �أن يح�ضر �أو يُ �شارك �أو
يرتافع �أو ميثل �أيًا من املمولني �أو املكلفني � ،سواء
كان ذلك بنف�سه �أو عن طريق وكيل له فى �أى
من امللفات ال�ضريبية التى �سبق له اال�شرتاك
فى فح�صها �أو مراجعتها �أو اتخاذ �أى �إجراء من
�إجراءات ربط ال�ضريبة فيها ،وذلك خالل خم�س
�سنوات من تاريخ انتهاء خدمته .
مادة (: )41
يجب على م�أمورية ال�ضرائب املخت�صة �إخطار
املمول �أو املكلف بكتاب مو�صى عليه م�صحوبًا
بعلم الو�صول �أو ب�أى و�سيلة �إلكرتونية لها حجية
فى الإثبات قانو ًنا� ،أو �أى و�سيلة كتابية يتحقق
بها العلم بالتاريخ املحدد للفح�ص ومكانه واملدة
التقديرية للفح�ص قبل ع�شرة �أيام على الأقل ،
وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
ا�ستثناء اتخاذ �إجراءات و�أعمال الفح�ص
ويجوز
ً
فى الأحوال التى تكون فيها حقوق اخلزانة
معر�ضة للخطر �أو يكون فيها �شبهة تهرب
�ضريبى ،وذلك مبوافقة رئي�س امل�صلحة بناء
على عر�ض رئي�س امل�أمورية املخت�ص مبوجب
مذكرة تت�ضمن الأ�سباب التى تربر هذا الإجراء .
ويلتزم املمول �أو املكلف بتوفري البيانات و�صور
امل�ستندات واملحررات مبا فى ذلك قوائم العمالء
واملوردين التى تطلبها امل�صلحة منه كتابة،
وذلك خالل خم�سة ع�شر يومً ا من تاريخ طلبها،
ولرئي�س امل�صلحة �أو من يفو�ضه مد هذه املدة
ً
دليال كافيًا
ملدة مماثلة �إذا قدم املمول �أو املكلف
على ما يعرت�ضه من �صعوبات فى تقدمي تلك
البيانات و�صور امل�ستندات واملحررات املطلوبة.
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مــادة ( : ) 65
فى غري حاالت التلب�س باجلرمية ،ال يجوز اتخاذ
�أى �إجراء من �إجراءات التحقيق فى اجلرائم التى
تقع من موظفى امل�صلحة ممن لهم �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية �أثناء ت�أدية عملهم �أو ب�سببه �إال بناء
على طلب كتابى من الوزير �أو من يفو�ضه .
وفى جميع الأحوال ال يجوز رفع الدعوى اجلنائية
عليهم �إال بعد احل�صول على هذا الطلب .

( الباب الخامس )
الجرائم والعقوبات
*
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 66
(يعاقب بغرامة ال تقل عن خم�سمائة جنيه وال
ً
ف�ضال عن ال�ضريبة
جتاوز خم�سة �آالف جنيه
و�ضريبة اجلدول وال�ضريبة الإ�ضافية امل�ستحقة
كل من خالف الأحكام والإجراءات �أوالنظم
املن�صو�ص عليها فى هذا القانون والئحته
التنفيذية دون �أن يكون عملاً من �أعمال التهرب
املن�صو�ص عليها فيه.
وتعد خمالفة لأحكام هذا القانون احلاالت الآتية :

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد
مــادة (: )42
يحق ملوظفى امل�صلحة ممن لهم �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية دخول مقار عمل املمول �أو املكلف خالل
�ساعات عمل املوظف دون �إخطار م�سبق  ،و�إذا لزم
دخول هذه املقار بعد �ساعات العمل يجب �إ�صدار
ت�صريح بذلك من رئي�س جهة العمل .
وعلى م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إثبات ما يتم �أو
يتك�شف له فى حم�ضر حمرر ً
وفقا ملا ي�صدر به
قرار من الوزير .
مــادة (: )23
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون �إعادة تنظيم
النيابة الإدارية واملحاكمات الت�أديبية ال�صادر
بالقانون رقم  117ل�سنة  ،1958جترى هيئة
النيابة الإدارية التحقيق فى ال�شكاوى املقدمة
�ضد موظفى امل�صلحة ممن لهم �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية �أو �أع�ضاء جلان الطعن من موظفى
امل�صلحة بخ�صو�ص عملهم الفنى بعد فح�ص
بناء على طلب
جتريه امل�صلحة �أو وزارة املالية
ً
هيئة النيابة الإدارية ،ويكون لتقرير الفح�ص
امل�شار �إليه اعتبار فى نتيجة الت�صرف فى تلك
ال�شكاوى .

مــادة (: )69
يُ عاقب بغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف جنيه وال
ً
ف�ضال عن ال�ضريبة
جتاوز خم�سني �ألف جنيه
واملبالغ الأخرى امل�ستحقة  ،كل من :
(�أ ) ت�أخر فى تقدمي الإقرار و�أداء ال�ضريبة عن
املدد املحددة فى املادة ( )31من هذا القانون
مبا ال يجاوز �ستني يومً ا .
(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار �إذا ظهرت
فى ال�ضريبة زيادة عما ورد به .

* مت الإلغاء مبوجب القانون رقم  206ل�سنة  – 2020اجلريدة الر�سمية – العدد  42مكرر (ج) فى 2020/10/19
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 - 1الت�أخر فى تقدمي الإقرار و�أداء ال�ضريبة
و�ضريبة اجلدول عن املدة املحددة فى املادة
( )15من القانون مبا ال يجاوز �ستني يومً ا .
 - 2تقدمي بيانات خاطئة عن املبيعات من ال�سلع
�أو اخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة �إذا ظهرت
فيها زيادة عما ورد بالإقرار.
 - 3ظهور عجز �أو زيادة فى ال�سلع املودعة فى
املناطق والأ�سواق احلرة باملخالفة لأحكام
قانون اجلمارك .
 - 4عدم �إخطار امل�صلحة بالتغيريات التى حدثت
على البيانات الواردة بطلب الت�سجيل خالل
املوعد املحدد .
 - 5عدم متكني موظفى امل�صلحة من القيام
بواجباتهم �أو ممار�سة اخت�صا�صاتهم فى
الرقابة والتفتي�ش واملعاينة واملراجعة وطلب
امل�ستندات �أو االطالع عليها .
وت�ضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب �أى من
الأفعال امل�شار �إليها خالل ثالث �سنوات) .
مــادة ( : ) 67
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها فى �أى قانون �آخر  ،يعاقب على التهرب
من ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول بال�سجن مدة ال
تقل عن ثالث �سنوات وال جتاوز خم�س �سنوات
وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف جنيه وال جتاوز
خم�سني �ألف جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
ويجوز احلكم مب�صادرة و�سائل النقل والأدوات
واملواد التى ا�ستعملت فى التهريب  ،وذلك فيما
عدا ال�سفن والطائرات  ،ما مل تكن �أعدت �أو
ً
فعال مبعرفة مالكيها لهذا الغر�ض .
�أجرت
ويحكم على الفاعلني مت�ضامنني بال�ضريبة �أو
�ضريبة اجلدول �أو كليهما ،بح�سب الأحوال،
وال�ضريبة الإ�ضافية .
وت�ضاعف العقوبة املن�صو�ص عليها بالفقرة
الأوىل من هذه املادة فى حالة تكرار اجلرمية
خالل ثالث �سنوات .
وتنظر ق�ضايا التهرب عند �إحالتها �إىل املحاكم
على وجه اال�ستعجال.
وفى جميع الأحوال تعد جرمية التهرب من
ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول من اجلرائم املخلة
بال�شرف والأمانة .

ِّ
ميكن موظفى امل�صلحة من القيام
(جـ) مل
بواجباتهم �أو ممار�سة اخت�صا�صاتهم فى
الرقابة والتفتي�ش واملعاينة واملراجعة
وطلب امل�ستندات �أو االطالع عليها .
(د) مل يلتزم ب�أحكام املواد (،12 ، 11 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6
 /32 ، 29 ، 21 ، 15 ، 14 ، 13فقرتني �أوىل
وثانية) من هذا القانون .
وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى
لثالثة �أمثالها فى حالة العود .
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مــادة (: )68
مع عدم الإخالل ب�أى عقوبة �أ�شد ين�ص عليها
قانون العقوبات �أو �أى قانون �آخر  ،يعاقب على
اجلرائم املبينة فى املواد التالية بالعقوبات
املن�صو�ص عليها فيها .
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مــادة ( : ) 68
يعد تهربًا من ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول يعاقب
عليه بالعقوبات املن�صو�ص عليها فى املادة ()67
من هذا القانون  ،ما ي�أتى :
 -1عدم التقدم للم�صلحة للت�سجيل فى املواعيد
املحددة .
 -2بيع ال�سلعة �أو �أداء اخلدمة �أو ا�سترياد �أى
منهما دون الإقرار عنها ،و�سداد ال�ضريبة
و�ضريبة اجلدول امل�ستحقة .
 -3خ�صم ال�ضريبة �أو �ضريبة اجلدول كليًا �أو
جزئيًا دون وجه حق باملخالفة لأحكام
وحدود اخل�صم .
 -4ا�سرتداد ال�ضريبة �أو �ضريبة اجلدول كلها �أو
بع�ضها دون وجه حق مع العلم بذلك .
 -5تقدمي م�ستندات �أو �سجالت مزورة �أو
م�صطنعة للتخل�ص من �سداد ال�ضريبة
و�ضريبة اجلدول كلها �أو بع�ضها.
 -6عدم �إ�صدار امل�سجل فواتري عن مبيعاته
من ال�سلع �أو اخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة
و�ضريبة اجلدول .
« -7انق�ضاء �ستني يومً ا على انتهاء املواعيد
املحددة ل�سداد ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول
*
دون الإقرار عنها و�سدادها» (مُ لغى).
� - 8إ�صدار غري امل�سجل لفواتري حمملة
بال�ضريبة و�ضريبة اجلدول .
« - 9عدم االلتزام بالقواعد والإجراءات وال�ضوابط
التى تكفل انتظام �إ�صدار الفواتري وفقا لأحكام
**
املادة ( )12من هذا القانون» (مُ لغى).
 -10ا�صطناع فواتري للغري دون �أن تكون �صادرة
عن عمليات بيع حقيقية ،وتقع امل�سئولية
بالت�ضامن بني م�صدر الفاتورة امل�صطنعة
وامل�ستفيد منها .
« -11عدم �إم�ساك امل�سجل �سجالت �أو دفاتر
حما�سبية منتظمة ً
وفقا لأحكام املادة ()13
***
(مُ لغى) .
من هذا القانون»

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد
****

:
مــادة ( ) 70
(نص المادة ُمستبدل)
يُ عاقب على عدم تقدمي الإقرار ال�ضريبى
املن�صو�ص عليه فى املادة ( )31من هذا القانون
ملدة تتجاوز �ستني يومً ا من تاريخ انتهاء املواعيد
املحددة لتقدميه بغرامة ال تقل عن خم�سني
�ألف جنيه وال جتاوز مليونى جنيه .
وفى حالة تكرار هذه اجلرمية لأكرث من �ستة
�إقرارات �شهرية �أو ثالثة �إقرارات �سنوية تكون
العقوبة الغرامة امل�شار �إليها فى الفقرة ال�سابقة
واحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال جتاوز
ثالث �سنوات � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
مــادة ( : ) 71
يُ عاقب بغرامة ال تقل عن ع�شرين �ألف جنيه وال
جتاوز مائة �ألف جنيه كل من خالف �أحكام املواد
( /35 ، 28 ، 24فقرتني �أوىل وثانية  /37 ،فقرتني
�أوىل ورابعة /38 ،فقرات �أوىل وثانية وثالثة)
من هذا القانون .ويُ عاقب بغرامة ال تزيد على
خم�سني �ألف جنيه كل من مل يلتزم باالحتفاظ
بالدفاتر وال�سجالت الورقية �أو الإلكرتونية
خالل املدة املقررة قانو ًنا .

* *** ،** ،مت الإلغاء مبوجب القانون رقم  206ل�سنة  – 2020اجلريدة الر�سمية – العدد  42مكرر (ج) فى 2020/10/19
**** ن�ص املادة م�ستبدل مبوجب القانون رقم  211ل�سنة  - 2020اجلريدة الر�سمية – العدد ( 49تابع) فى 2020/12/3
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 -12حيازة ال�سلع اخلا�ضعة لل�ضريبة بق�صد
االجتار مع العلم ب�أنها مهربة.
 -13عدم تقدمي �إقرار �ضريبى نهائى  ،وت�سديد
كامل ال�ضريبة امل�ستحقة مبوجب هذا القانون
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إلغاء الت�سجيل .
 -14عدم االلتزام ب�أحكام املادة (� )40أو املادة
( )42من هذا القانون .
 -15و�ضع عالمات �أو �أختام م�صطنعة للتخل�ص
من �سداد �ضريبة اجلدول كلها �أو بع�ضها .
 -16قيام املنتج �أو املوزع �أو التاجر ببيع �سلع اجلدول
التى يكون وعاء ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول
عليها هو �سعر بيع امل�ستهلك ب�سعر �أعلى من
ال�سعر الذى مت احت�ساب ال�ضريبة عليه� ،سواء
ال�سعر املعلن من املنتجني �أو امل�ستوردين لتلك
ال�سلع �أو الوارد بالقوائم ال�سعرية املحددة
مبعرفة الوزير  ،وذلك كله دون �سداد ال�ضريبة
امل�ستحقة على الزيادة فى ال�سعر .
 -17حيازة �سلع اجلدول بق�صد االجتار دون
ً
مل�صقا عليها العالمة املميزة
�أن يكون
(البندرول) والتى ي�صدر قرار من الوزير
بو�ضع هذه العالمة عليها .
 -18الت�صرف فى ال�سلع املعفاة من ال�ضريبة
و�ضريبة اجلدول �أو ا�ستعمالها فى غري الغر�ض
الذى �أعفيت من �أجله خالل فرتة احلظر دون
�إخطار امل�صلحة و�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة .
 -19عدم االلتزام ب�أحكام املادة الرابعة �أو املادة
اخلام�سة من مواد الإ�صدار .
مــادة ( : ) 69
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها
باملادة ( )67من هذا القانون  ،يحكم مب�صادرة
ال�سلع الواردة باجلدول املرافق لهذا القانون
مو�ضوع التهرب  ،ف�إذا مل ت�ضبط حكم مبا يعادل
قيمتها  ،ويجوز احلكم مب�صادرة و�سائل النقل
والأدوات واملواد التى ا�ستعملت فى التهرب وذلك
خ�صي�صا
عدا ال�سفن والطائرات ما مل تكن �أعدت
ً
�أو �أجرت فعال لهذا الغر�ض .
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(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 70
(فى حالة وقوع �أى فعل من �أفعال التهرب من
ال�ضريبة من �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية يكون
امل�سئول عنه ال�شريك امل�سئول �أو املدير �أو ع�ضو
جمل�س الإدارة املنتدب �أو رئي�س جمل�س الإدارة
ممن يتولون الإدارة الفعلية على ح�سب الأحوال) .

مــادة ( : ) 71
يعاقب بالوقف عن ممار�سة املهنة ملدة عام وبغرامة
ال تقل عن ع�شرة �آالف جنيه وال جتاوز خم�سني
�ألف جنيه كل حما�سب مقيد بجدول املحا�سبني
واملراجعني خالف االلتزام املن�صو�ص عليه فى
الفقرة الأخرية من املادة ( )30من هذا القانون
وفى حالة العود ت�ضاعف العقوبة الأ�صلية .
**
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 72
(ال يجوز رفع الدعوى اجلنائية �أو اتخاذ �أية
�إجراءات فى جرائم التهرب وغريها من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فى هذا القانون �إال بناء على
طلب من الوزير �أو من يفو�ضه .
ويجوز للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح فى
اجلرائم امل�شار �إليها ،وذلك قبل �صدور حكم بات
فى الدعوى مقابل �سداد ال�ضريبة �أو �ضريبة
اجلدول امل�ستحقة �أو كليهما ،ح�سب الأحوال،
وال�ضريبة الإ�ضافية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل
تعوي�ض ال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى للغرامة
املن�صو�ص عليه فى املادة (� )66إذا كان الت�صالح
فى جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها بها،
وتعوي�ض يعادل ن�صف ال�ضريبة �أو �ضريبة
اجلدول �أو كليهما ،بح�سب الأحوال� ،إذا كان
الت�صالح فى جرمية من جرائم التهرب� ،أما �إذا
كان الت�صالح فى اجلرمية املن�صو�ص عليها فى
املادة ( )71من هذا القانون فيتحدد التعوي�ض
مبا ال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى للغرامة
املن�صو�ص عليها بها .

الن�ص املقابل �أو املكمل من قانون الإجراءات ال�ضريبية املوحد
***

مــادة ( ( : ) 73نص المادة ُمستبدل)
فى حالة وقوع �أى فعل من �أفعال التهرب من
ال�ضريبة من �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية
املن�صو�ص عليها فى القانون ال�ضريبى يكون
امل�سئول عنه ال�شريك امل�سئول �أو املدير �أو ع�ضو
جمل�س الإدارة املنتدب �أو رئي�س جمل�س الإدارة
ممن يتولون الإدارة الفعلية على ح�سب الأحوال.
وللم�سئول �إثبات عدم علمه بواقعة التهرب .

مــادة ( : ) 74
ال يجوز رفع الدعوى اجلنائية عن اجلرائم
املن�صو�ص عليها فى هذا القانون �أو القانون
ال�ضريبى �أو اتخاذ �أى �إجراء من �إجراءات
التحقيق فيها �إال بناء على طلب كتابى من
الوزير �أو من يفو�ضه .
****
( :المادة ُمضافة)
مكررا)
مــادة (74
ً
يبد�أ ح�ساب تقادم الدعوى اجلنائية فى
اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا القانون �أو
القانون ال�ضريبى بعد م�ضى خم�س �سنوات من
نهاية ال�سنة التى ت�ستحق عنها ال�ضريبة .
مــادة (: )75
يجوز للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح فى اجلرائم
املن�صو�ص عليها فى هذا القانون �أو القانون
ال�ضريبى ،وعلى من يرغب فى الت�صالح �أن يدفع
ً
مبلغا يعادل ()%100
قبل رفع الدعوى اجلنائية
من قيمة امل�ستحقات ال�ضريبية ً
طبقا لهذا القانون
�أو القانون ال�ضريبى  ،ويكون الدفع �إىل خزانة
امل�صلحة �أو �إىل من يرخ�ص له فى ذلك من الوزير .
وال ي�سقط احلق فى الت�صالح برفع الدعوى

* ** ،مت الإلغاء مبوجب القانون رقم  206ل�سنة  – 2020اجلريدة الر�سمية – العدد  42مكرر (ج) فى 2020/10/19
*** ن�ص املادة م�ستبدل مبوجب القانون رقم  211ل�سنة  - 2020اجلريدة الر�سمية – العدد ( 49تابع) فى 2020/12/3
**** املادة م�ضافة مبوجب القانون رقم  211ل�سنة  - 2020اجلريدة الر�سمية – العدد ( 49تابع) فى 2020/12/3
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ن�صو�ص قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
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ويرتتب مبا�شرة على الت�صالح انق�ضاء الدعوى
اجلنائية و�إلغاء ما ترتب على قيامها من �آثار مبا
فى ذلك العقوبة املق�ضى بها) .

اجلنائية �إىل املحكمة املخت�صة �إذا دفع
ً
طبقا
( )%150من قيمة امل�ستحقات ال�ضريبية

الباب السادس
أحكام ختامية
*
(ملغاة)
مــادة ( ُ : ) 73
(للوزير بعد العر�ض على رئي�س جمل�س الوزراء
و�ضع نظام �أو �أكرث لإثابة العاملني بامل�صلحة فى
�ضوء معدالت �أدائهم وحجم وم�ستوى �إجنازهم
فى العمل ) .

لهذا القانون �أو القانون ال�ضريبى ،وذلك قبل
�صدور حكم فى املو�ضوع  ،ف�إذا �صدر حكم بات
جاز الت�صالح نظري دفع ( )%175من قيمة
ً
طبقا لهذا القانون �أو
امل�ستحقات ال�ضريبية
للقانون ال�ضريبى .
مــادة (: )76
للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح فى اجلرائم
املن�صو�ص عليها فى القانون ال�ضريبى التى تقع
من املحا�سب مقابل �سداد تعوي�ض ال يقل عن
احلد الأدنى للغرامة املن�صو�ص عليها فيه وال
يجاوز احلد الأق�صى لهذه الغرامة .
مــادة (: )77
يرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية
و�إلغاء ما ترتب على قيامها من �آثار مبا فى ذلك
العقوبة املق�ضى بها  ،وت�أمر النيابة العامة بوقف
تنفيذ العقوبة �إذا مت الت�صالح �أثناء تنفيذها .

مــادة (: )16
ا�ستثناء من �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر
بالقانون رقم  81ل�سنة  ،2016يجوز للوزير و�ضع
نظام خا�ص لإثابة موظفى امل�صلحة فى �ضوء
معدالت �أدائهم وحجم وم�ستوى �إجنازهم فى
العمل  ،وذلك دون التقيد ب�أى قانون �أو نظام �آخر،
ويُ عتمد هذا النظام من رئي�س جمل�س الوزراء .
ويجوز �أن تت�ضمن املوازنة العامة للدولة تخ�صي�ص
مبالغ للم�ساهمة فى �صناديق الرعاية الإجتماعية
وال�صحية للعاملني بامل�صلحة و�أ�سرهم .
وتتمتع ال�صناديق املن�صو�ص عليها فى الفقرة الثانية
من هذه املادة بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة .

* مت الإلغاء مبوجب القانون رقم  206ل�سنة  – 2020اجلريدة الر�سمية – العدد  42مكرر (ج) فى 2020/10/19
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مــادة (: )74
يجوز للوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء
تقرير نظام حوافز لت�شجيع التعامل بالفواتري
ال�ضريبية على �أن يت�ضمن هذا النظام املجاالت
وال�شروط والقواعد الالزمة لتنفيذه وذلك مبا ال
يجاوز ( )%1من ال�ضريبة املح�صلة �سنويا وحتدد
الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لذلك .
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سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م

الصنف

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة
وحدة التحصيل

فئة الضريبة

أوال ً  -سلع وخدمات تخضع لضريبة اجلدول فقط :
1

تبغ :
( �أ ) تبغ خام �أو غري م�صنوع ،وف�ضالته
 - 1متباك .....
 ، 2غريه * ) 2 ، 1 ( .....

القيـمة
القيـمة

(ب) تبغ م�صنوع خال�صات و�أرواح تبغ :
� - 1سيجار ،وتبغ الغليون ،ومكبو�س ...
� - 2سيجار تو�سكانى ( ال�سيجار امل�ستخدم فى �صناعته
الأدخنة ال�سوداء امل�سواة بالنار) .......

القيـمة
القيـمة

( )% 100بحد �أدنى  40جنيهًا
على الكيلو جرام (�صافى)
( )% 75بحد �أدنى  30جنيهًا على
الكيلو جرام (�صافى)
( )% 200بحد �أدنى  50جنيهًا لكل
كجم م�صنع
( )% 200بحد �أدنى  35جنيهًا لكل
كجم م�صنع

 -1يلتزم امل�ستورد ب�إخطار امل�صلحة ببيان اجلهات التى مت بيع التبغ �إليها ،وكيفية الت�صرف
فى كميات التبغ امل�ستوردة ،وذلك خالل اخلم�سة ع�شر يومًا التالية لل�شهر الذى مت فيه
البيع.
 -2تتم ت�سوية �ضريبة اجلدول املح�صلة عن هذا ال�صنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من
�ضريبة اجلدول امل�ستحقة على هذا املنتج املحلى الذى يدخل ال�صنف فى تكوينه .

* امل�سل�س ـ ــل (�أو ًال �/1 :أ )2/من اجلـ ــدول املرافق لقـ ــانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضــافة م�ستبدل مبوجب القانون رقم  13ل�سنة 2020
– اجلريدة الر�سمية – العدد  8مكرر (ب) فى 2020/2/24
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م
تابع
 /1ب

الصنف
 – 3ال�سجائر *) 2 ، 1 ( ...

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة
فئة الضريبة
وحدة التحصيل
لكل � 20سيجارة ( )% 50من �سعر بيع امل�ستهلك
النهائى بالإ�ضافة �إلى :
والعبوات
الأخرى بذات  400قر�ش للعبوة التى ال يزيد
�سعر بيع امل�ستهلك النهائى على
الن�سبة
 24جنيهًا .
ً 650
قر�شا للعبوة التى يزيد
�سعر بيع امل�ستهلك النهائى على
 24جنيهًا وحتى  35جنيهًا .
 700قر�ش للعبوة التي يزيد
�سعر بيع امل�ستهلك النهائى على
 35جنيهًا .

 - 1تعد �أ�سعار بيع املنتجات للم�ستهلك النهائى واملعلنة فى تاريخ العمل بهذا القانون �أو التى
ي�صدر بها قرار من الوزير �أيهما �أكرب هى احلد الأدنى لوعاء احت�ساب �ضريبة اجلدول
امل�ستحقة على تلك الأ�صناف .
 - 2حت�صل �ضريبة اجلدول على �إجمالى �سعر بيع امل�ستهلك النهائى (�شام ًال جميع ال�ضرائب
والر�سوم) من املنتج �أو امل�ستورد عند الإفراج اجلمركى .

* امل�سل�سـ ــل (�أو ًال /1 :ب )3/من اجلدول املرافق لق ـ ــانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضـ ــافة م�ستبدل مبوجب القانون رقم  13ل�سنة 2020
– اجلريدة الر�سمية – العدد  8مكرر (ب) فى 2020/2/24
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م
تابع
 /1ب

الصنف
 - 4املع�سل والن�شوق واملدغة ودخان ال�شعر
املخلوط وغري املخلوط *.....
امل�ستورد
املحلى
 – 5خال�صات و�أرواح التبغ
 -6غريها ) 2 ، 1 ( ....
 -7منتجات التبغ امل�سخن (**)3

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة
وحدة التحصيل

القيـمة
القيـمة
القيـمة
القيـمة
الكيلو جرام
�صافى

فئة الضريبة

()%200
()%165
()%50
( )%50بحد �أدنى  16جنيهًا عن
الكيلو جرام (�صافى) من الدخان
اخلام الداخل فى �صناعتها .
 1400جنيه على الكيلو جرام
�صافى من التبغ

 -3ي�شمل هذا البند التبغ امل�صنع الذى ي�صدر عن ا�ستخدامه بخار (هباء) دون احرتاق التبغ،
وقد يكون هذا التبغ على �شكل عيدان من التبغ �أو كب�سول �أو �أى �أ�شكال �أخرى .

* امل�سل�سـ ــل (�أو ًال /1 :ب )4/من اجلدول املرافق لق ـ ــانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضـ ــافة م�ستبدل مبوجب القانون رقم  13ل�سنة 2020
– اجلريدة الر�سمية – العدد  8مكرر (ب) فى 2020/2/24
** امل�سل�سل (/1ب� )7/أ�ضيف �إلى البند �أوال من اجلدول املرافق لقانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة مبوجب القانون رقم  13ل�سنة 2020
– اجلريدة الر�سمية – العدد  8مكرر (ب) فى 2020/2/24
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م

الصنف

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة
فئة الضريبة

وحدة التحصيل
قرش

2

جنيه

منتجات النفط:
( �أ ) بنزين :
 - 1بنزين � 80أوكتني (م�ستورد)
 - 2بنزين � 80أوكتني (محلى)
 - 3بنزين � 90أوكتني (م�ستورد)
 - 4بنزين � 90أوكتني (محلى)
 - 5بنزين � 92أوكتني (م�ستورد)
 - 6بنزين � 92أوكتني (محلى)
 - 7بنزين � 95أوكتني (م�ستورد)
 - 8بنزين � 95أوكتني (محلى)

اللرت
اللرت
اللرت
اللرت
اللرت
اللرت
اللرت
اللرت

3.0
18.0
48.0
63.0
48.0
65.0
3.0
20.0

1
1

(ب) كريو�سني
(جـ) �سوالر
(د) ديزل �أويل ....
(هـ) فويل �أويل (مازوت) ....

اللرت
اللرت
اللرت
الطن

36.0
36.0
0.8
50.0

-
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

الصنف

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة

وحدة التحصيل
القيـمة
زيـ ــوت نباتية للطع ــام ثابتة� ،سائلة �أو ج ــامدة �أو منقاة
�أو مكررة )1( ...
القيـمة
زيوت و�شحوم حيوانية �أو نباتية مهدرجة جزئيًا �أو كليًا
�أو جممدة �أو منقاة ب�أية طريقة �أخرى و�إن كانت مكررة
ولكن غري مح�ضرة �أكرث من ذلك ...
القيـمة
املقرم�شات واملنتجات امل�صنعة من دقيق واحللوى من
عجني عدا اخلبز بجميع �أنواعه
القيـمة
البطاط�س امل�صنعة (ال�شيب�س و�أبداله)
القيـمة
الأ�سمدة ،واملبيدات الزراعية
القيـمة
اجلب�س
القيـمة
املقاوالت و�أعمال الت�شييد والبناء (( )2توريد وتركيب)
القيـمة
ال�صابون واملنظفات ال�صناعية لال�ستخدام املنزلى (�صنف
م�ستحدث)
القيـمة
النقل املكيف بني املحافظات (�أتوبي�س – �سكة حديد)
القيـمة
اخلدمات املهنية واال�ست�شارية ()3
القيمة
الإنت ـ ــاج الإعـ ـ ــالمى والرباجم ـ ــى ،والأفـ ـ ــالم ال�سينم ــائية،
والتليفزيونيـ ــة ،والت�سجيليـ ــة والوثائقيــة و�أعمال الدراما
التليفزيونية ،والإذاعة وامل�سرحية (�صنف م�ستحدث)
مليلرت
ال�سائل الإلكرتونى (*)4

فئة الضريبة
% 0.5
% 0.5

%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
% 10
%5

 2جنيه لكل مليلرت من ال�سائل

( )1يتم ت�سوية �ضريبة اجلدول املح�صلة عن هذا ال�صنف فى حالة هدرجته �ضمن املنتجات
الواردة بامل�سل�سل ( )4من هذا اجلدول .
( )2املق�صود بالقيمة هى قيمة امل�ستخل�ص املعتمد من اال�ست�شارى ويتم ت�سوية �ضريبة
اجلدول ال�سابق �سدادها مبعرفة مقاول الباطن من �ضريبة اجلدول امل�سددة مبعرفة املقاول
العام عن ذات الأعمال وحتدد الالئحة التنفيذية ماهية تلك اخلدمة والقواعد وال�شروط
والأو�ضاع التى تنظمها .
( )3املق�صود بالقيمة هى القيمة املدفوعة فع ًال مقابل اخلدمة وال ي�شمل هذا البند خدمات احلرفيني .
( )4ي�شمل هذا البند �أى �سائل يتم ا�ستهالكه من خالل ال�سجائر الإلكرتونية �سواء كان يحتوى
�أو ال يحتوى على نيكوتني .
* امل�سل�سـ ــل (� )14أ�ضيف �إلى البند �أوال من اجلدول املرافق لقـ ــانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة مبوجب القانون رقم  13ل�سنة 2020
– اجلريدة الر�سمية – العدد  8مكرر (ب) فى 2020/2/24
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م

الصنف

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة
وحدة التحصيل

فئة الضريبة

ثان ًيا :سلع وخدمات تخضع لضريبة اجلدول باإلضافة إلى ضريبة القيمة املضافة وتخصم ضريبة املدخالت من ضريبة القيمة املضافة فقط
1

2
3

مياه غازية �صودا �أو مياه غازية معطرة ومحالة �أو غري
محالة معب�أة فى زجاجات �أو �أوعية �أخرى ،وبالن�سبة
للمحالت التى تعمل بنظام اخللط (البو�ست ميك�س)
فتح�صل ال�ضريبة م�سب ًقا من ال�شركات املنتجة لل�شربات
امل�ستخدم فى هذا النظام على �أ�سا�س ما ينتج من كميات
مياه غازية يتم حتديدها وف ًقا للمعايري التى ت�ضعها اجلهات
الفنية املخت�صة ،وي�صدر وزير املالية باالتفاق مع الوزير
املخت�ص قوائم بتحديد ا�سعار املنتج من املياه الغازية تتخذ
�أ�سا�سً ا لربط ال�ضريبة )2 ، 1( .
اجلعة (البرية) غري الكحولية ()2( ، )1
( �أ ) كحول �إثيلى نقى غري محول مهما بلغت درجته
الكحولية ()3
(ب) كحول محول من �أى درجة للوقود ...
(جـ) نبيذ عنب طازج وع�صري عنب �أوقف اختماره ب�إ�ضافة
الكحول (مبا فى ذلك امل�ستال) وفرموت و�أنبذة �أخرى،
م�شروبات مخمرة....
(د) م�شروبات روحية وم�شروبات كحولية محالة ،معطرة،
م�شروبات كحولية �أخرى ،مح�ضرات كحولية مركبة،
مقطرات طبيعية.....

القيـمة

()% 8

القيـمة
اللرت ال�صرف

()% 8
 15جنيهًا

اللرت ال�سائل
القيـمة

جنيه واحد
( )% 150بحد �أدنى  15جنيهًا
عن اللرت ال�سائل

القيـمة

( )% 150بحد �أدنى  15جنيهًا
عن اللرت ال�سائل

( )1املق�صود بالقيمة هى �سعر بيع امل�ستهلك النهائى .
( )2حت�صل ال�ضريبة و�ضريبة اجلدول عن �إجمالى قيمة �سعر بيع امل�ستهلك النهائى من املنتج
�أو امل�ستورد عند الإفراج اجلمركى .
( )3يلتزم امل�ستورد واملنتج ببيان اجلهات التى مت البيع لها �أو كيفية الت�صرف فى الكميات
املبيعة وذلك خالل اخلم�سة ع�شر يومًا التالية لل�شهر الذى مت فيه البيع .
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م

الصنف

4

اجلعة (البرية) الكحولية

5

مح�ضرات عطور �أو تطرية �أو جتميل ومنتجات معدة
للعناية باجللد �أو ال�شعر
التليفزيونات (�أكرب من  32بو�صة)
الثالجات (�أكرب من  16قدم)
الديب فريزر
�أجهزة تكييف الهواء ووحداتها امل�ستقلة

6
7
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املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة
وحدة التحصيل
القيـمة

فئة الضريبة
 % 250بحد �أدنى  500جنيه
عن الهيكتولرت
()% 8

القيـمة

()% 8

القيـمة

()% 8

القيـمة
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(تابع) سلع وخدمات اجلدول املرافق ملشروع قانون
بإصدار قانون الضريبة على القيمة املضافة
م
8
9
10

11

12

الصنف

املعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة املضافة

وحدة التحصيل
القيـمة
�سيارات خا�صة لنقل الأ�شخا�ص فى مالعب اجلولف،
�سيارات مماثلة
القيـمة
�سيارات ركوب حتى � 1600سم� 3أو ذات املحركات الدوارة
فيما عدا املركبات ذات الثالث عجالت التى تعمل مبحرك
دراجة نارية .
القيـمة
�سيارات ركوب �سعة ال�سلندرات � 1601سم 3حتى 2000
�سم� 3أو ذات املحركات الدوارة ،و�سيارات نقل الب�ضائع
والأ�شخا�ص معًا و�سيارات اجليب و�سيارات رحالت
ومع�سكرات جمهزة للمعي�شة ومقطورات جمهزة للرحالت .
القيـمة
( �أ ) �سيارات ركوب �سعة ال�سلندرات �أكرث من � 2000سم3
�أو ذات املحركات الدوارة (محلى) .
القيمة
(ب) �سيارات ركوب �سعة ال�سلندرات �أكرث من � 2000سم3
�أو ذات املحركات الدوارة (م�ستوردة) .
القيـمة
خدمات االت�صاالت عن طريق �شبكات املحمول ()1

فئة الضريبة
()% 10
()%1
()% 15

()% 15
()% 30
()% 8

( )1املق�صود بالقيمة هى قيمة الفاتورة �أو قيمة اخلدمة .
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قائمة السلع
والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
� -1ألبان الأطفال ،و�ألبان ومنتجات �صناعة الألبان ،واملنتجات املتح�صل عليها من اللنب
بوا�سطة ا�ستبدال عن�صر �أو �أكرث من عنا�صره الطبيعية .
 -2مح�ضرات �أغذية الأطفال .
 -3البي�ض عدا املب�سرت منه .
 -4ال�شاى وال�سكر والنب .
 -5منتجات املطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر �أو املخمر امل�ستورد من اخلارج .
 -6اخلبز بجميع �أنواعه .
 -7املكرونة ،عدا املكرونة التى يدخل فى �صناعتها ال�سيمولينا .
 -8احليوانات والطيور احلية �أو املذبوحة الطازجة �أو املربدة �أو املجمدة .
 -9مح�ضرات و�أ�صناف محفوظة �أو م�صنعة �أو جمهزة من اللحوم .
 -10الأ�سماك والكائنات املائية الطازجة �أو املربدة �أو املجمدة .
 -11مح�ضرات و�أ�صناف محفوظة �أو م�صنعة �أو جمهزة من الأ�سماك والرجنة املدخنة فيما
عدا الكافيار و�أبداله وباقى �أنواع الأ�سماك املدخنة .
 -12املنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية مبا فيها البذور والتقاوى وال�شتالت عدا
التبغ .
 -13احلالوة الطحينية ،والطحينة ،والع�سل الأ�سود ،وع�سل النحل .
 -14اخل�ضر والفواكه امل�صنعة محليًا عدا البطاط�س والع�صائر ومركزاتها .
 -15البقول واحلبوب وملح الطعام والتوابل امل�صنعة .
 -16امل�أكوالت التى ت�صنع �أو تباع للم�ستهلك النهائى مبا�شرة من خالل املطاعم واملحال غري
ال�سياحية التى تتوافر فيها اال�شرتاطات التى ي�صدر بتحديدها قرار من وزير املالية .
 -17تنقية �أو حتلية �أو توزيع املياه عدا املياه املعب�أة .
 -18البرتول اخلام .
 -19الغاز الطبيعى وغاز البوتني (البوتاجاز) .
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 -20املواد الطبيعية مبا فيها منتجات املناجم واملحاجر بحالتها الطبيعية .
 -21الذهب اخلام والف�ضة اخلام .
� -22إنتاج �أو نقل �أو بيع �أو توزيع التيار الكهربائى .
 -23بقايا ونفايات �صناعة الأغذية ونفايات الورق .
� -24أغذية مح�ضرة للحيوانات والطيور والأ�سماك (مح�ضرات علفية) فيما عدا ما ي�ستخدم
لتغذية القطط والكالب و�أ�سماك الزينة .
 -25ورق �صحف وورق طباعة وكتابة .
 -26الكرا�سات والك�شاكيل ،والكتب ،واملذكرات التعليمية ،وال�صحف واملجالت .
 -27الطوابع الربيدية واملالية .
 -28بيع وت�أجري الأرا�ضى الف�ضاء والأرا�ضى الزراعية واملبانى والوحدات ال�سكنية وغري
ال�سكنية .
 -29النقود الورقية واملعدنية املتداولة ،والعمالت التذكارية .
� -30سفن �أعالى البحار الواردة قرين البنود املبنية فيما يلى بالتعريفة اجلمركية املن�سقة .
مسلسل
1
2
3
4
5

بند التعريفة
89
89
89
89
89

01
01
01
01
02

10
20
30
90
00

10
10
10
10
30

 -31الطائرات املدنية ،ومحركاتها ،و�أجزا�ؤها ،ومكوناتها ،وقطع غيارها ،واملعدات الالزمة
ال�ستخدامها ،وكذلك اخلدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة اجلمركية� ،سواء
كانت هى �أو محركاتها �أو �أجزا�ؤها ،ومكوناتها ،وقطع غيارها ،ومعداتها واخلدمات التى
تقدم لها ،م�ستوردة �أو محلية ،وذلك طب ًقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى
الطائرات املدنية ال�صادر ب�ش�أنها قرار رئي�س اجلمهورية رقم  414ل�سنة . 1983
 -32مقاعد ذات عجل و�أجزا�ؤها وقطعها املنف�صلة ،و�أع�ضاء اجل�سم ال�صناعية و�أجزا�ؤها،
و�أجهزة ت�سجيل ال�سمع لل�صم و�أجزا�ؤها ،وغريها من الأجهزة التى تلب�س �أو حتمل �أو
تزرع فى اجل�سم لتعوي�ض نق�ص �أو عجز �أو عاهة و�أجزا�ؤها ولوازمها ،و�أجهزة الغ�سيل
الكلوى و�أجزا�ؤها ولوازمها مبا فيها مر�شحات الكلى ال�صناعية ،وح�ضانات الأطفال .
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 -33العمليات امل�صرفية التى يقت�صر مبا�شرتها قانو ًنا على البنوك دون غريها .
 -34بيع و�شراء العملة ب�شركات ال�صرافة والبنوك .
 -35خدمات �صندوق توفري الربيد امل�صرفية .
 -36اخلدمات املالية غري امل�صرفية اخلا�ضعة لإ�شراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة املالية .
 -37خدمات الت�أمني و�إعادة التامني .
 -38خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى .
 -39اخلدمات ال�صحية فيما عدا عمليات التجميل والتخ�سي�س لغري الأغرا�ض الطبية .
 -40خدمات النقل الربى للأ�شخا�ص مبا فى ذلك النقل الذى يتم بوا�سطة �سيارات الأجرة عدا
خدمات النقل ال�سياحى والنقل املكيف بني املحافظات وت�أجري ال�سيارات املالكى .
 -41النقل املائى الداخلى غري ال�سياحى للأ�شخا�ص ،والنقل اجلوى للأ�شخا�ص .
 -42اخلدمات التى ت�ؤدى لإن�شاء و�صيانة دور العبادة ،واخلدمات املجانية التى ت�ؤديها دور
العبادة .
 -43اخلدمات املجانية التى يتم بثها من خالل الإذاعة والتليفزيون �أو �أى و�سيلة �أخرى .
 -44خدمات الإنرتنت الأر�ضى (تعفى ملدة عام من تاريخ العمل بقانون ال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة) .
 -45اخلدمــات املكتبية التى تقدمها املكتبات العامة �أو التابعة للمن�ش�آت التعليمية �أو املراكز
البحثية �أو الثقافية بكافة �أنواعها .
 -46خدمات املتاحف التى ي�صدر بها قرار من الوزير بنا ًء على تو�صية من الوزير املخت�ص .
 -47الفنون الت�شكيلية ،و�أعمال الت�أليف والن�شر الأدبى والفنى ب�أنواعه .
 -48خدمات وكاالت الأنباء .
 -49خدمات ا�ستزراع وا�ستنبات ورعاية الأر�ض واملحا�صيل ،وعمليات احل�صاد وتوريد
العمالة الزراعية .
 -50ا�شرتاكات النقابات والهيئات اخلا�ضعة لقانون الهيئات الريا�ضية مبا فيها النوادى
الريا�ضية ومراكز ال�شباب التى ت�شرف عليها وزارة ال�شباب والريا�ضة ،وكذا ا�شرتاكات
اجلمعيات الأهلية واالجتماعية التى ت�شرف عليها وزارة الت�ضامن االجتماعى .
 -51خدمات جتهيز ونقل ودفن املوتى .
 -52ال�سيارات املجهزة طبيًا للمعاقني .
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 -53النفايات املتح�صل عليها من تدوير القمامة .
 -54الأجهزة الناطقة للمكفوفني والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفني والربجميات
والو�سائل التعليمية اخلا�صة باملكفوفني .
� ( -55أ ) الأدوية واملواد الفعالة الداخلة فى �إنتاجها (محلى) .
(ب) الأدوية واملواد الفعالة الداخلة فى �إنتاجها ( م�ستورد) .
 -56اخلدمات التعليمية التى يقوم بها الأق�سام واملدار�س واملعاهد والكليات واجلامعات التى
تقوم بتدري�س مناهج ذات طبيعة خا�صة (الدولية) .
 -57اخلدمات الإعالنية .
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تم التصميم والطبع
بمطبعــــــة المصلحــــــــة
بالســــــــادس مـــن اكتــــــــــوبر

