
 

 المضافة القیمة   الضریبة علىقائمة المستندات الداعمة لرد الضریبة بقانون 

 

 -تصدیرھا: التي یتم  والخدماتالسلع  علىالمستندات الخاصة برد الضریبة السابق سدادھا وتحمیلھا  .1

 - المصدرة: بالنسبة للسلع  •
 
 . مرفق بیان بھارك تقوم مقامھا میة من الجما شھادة رس  أيأو جمارك  13نموذج  -1

 الجمرك. معتمدة من  الخارجيفواتیر البیع  -2

 المحلیة. أصل الفواتیر الضریبیة مرفق بیان بھا وذلك للمشتریات  -3

 المستوردة.وذلك للمشتریات  مرفق بیان بھا اإلجراءات الجمركیة وإیصال السداد  اتشھاد -4

 ذلك. تستدعى  التيالحاالت   في أذون تسلیم البضاعة  -5

  في شھادة من الجھة الفنیة المختصة تحدد نسب المدخالت ونسب الھالك والفاقد الداخلة فى السلع المصدرة  -6

 ذلك.تستدعى   التي الحاالت  

 لھا. ة د مع أرفاق المستندات المؤی معتمدة من محاسب قانوني  اإلنتاج معادلة   -7

 المالیة. جرد المخزون أخر الفترة   -8

 السنوي. السنة المالیة وقبل إجراء الجرد  انتھاء بیان بالمخزون إذا كان الرد خالل الفترة قبل   -9

 ردھا. حساب األستاذ الخاص بضریبة القیمة المضافة المطلوب    -10

 المعتمدة.أرفاق القوائم المالیة  -11

 ). حالة رد الضریبة عن الدخان (في الكیماويتحلیل المعمل  استمارة أصل   -12

 حالة رد الضریبة عن الدخان)   (في المواد المضافة للدخان والمعتمدة من الجمرك  بیان نسب خلط  -13

تنازل عن الكمیات المباعة من الدخان موضح بھ أرقام القسائم الجمركیة وقسائم سداد الضرائب المتنازل   -14

 . حالة رد الضریبة عن الدخان)   (فيعنھا والمعتمد بصحة التوقیع من أحد البنوك 

 حالة رد الضریبة عن الدخان)  في تستدعى ذلك على سبیل المثال ( التي الحاالت  فيالشحن   بوالص  -15

والموازین موضح بھا كمیة    الدمغة   صورة طبق األصل من شھادة الفحص الصادرة والمعتمدة من مصلحة  -16

من الجمرك المختص    اعتمادھا على أن یتم    المسددة عنھا وقیمة الضریبة    الذھبیة المصدرةوعیار المشغوالت  

المشغوالت الذھبیة المصدرة    على حالة رد الضریبة    في مع ذكر رقم وتاریخ شھادة الصادر المرتبطة بھا (

 . للخارج)

مدون رد الضریبة    فيعلى أحقیة المكلف  شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل   -17

 . بھا رقم تسجیلھ

 



 

أو وفقا آلى من طرق السداد    المركزيبقیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك    بنكيحویل  ت -18

أن    ما یفیدالمسجل تقدیم    بالمقایضة وعلى ومنھا التسویات الناتجة عن البیع  أو التسویات األخرى    اإللكتروني

صلحة الجمارك والتسویات بین  قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سدادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من م

 . مرفق بیان بھا  وكذلك الشركات ذات العالقة والشركات التابعة لھا  واألمالشركات القابضة 

 .المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني الضریبة  احتسابكشف  -19

   الضریبيبشأنھا الخصم  ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  -20

من    مبالغ تصرف  أيوالتعھد برد  بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ    إقرار  -21

   بالزیادة.المصلحة 

الحساب   -22 المسجل    البنكيخطاب یشمل رقم  أو  بالممول  الخاص  البنك  المبلغ   الذيوأسم  تحویل  یتم  سوف 

 البنك. بالشركة ویشمل صحة توقیع من  المسئولالمستحق للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر 

 عنھ.توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة  -23

  . الردطبقا لحالة   أمستندات أخرى تطر أي -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -المصدرة: على السلع  هدامؤبالنسبة للخدمات ال •

 . مرفق بیان بھاشھادة رسمیة من الجما رك تقوم مقامھا  أيجمارك أو  13ذج ا نم -1

الجمرك. فواتیر البیع الخارجیة معتمدة من  -2

الخدمة تمت تفید أن تلك    والتيالصادرة من مؤدى الخدمة لمالك السلعة (المصدر)  الضریبیة   واتیر أصل الف -3

بھا. مرفق بیان على السلعة المصدرة ذاتھا للخارج 

العقد.   طرفي صورة عقد أداء الخدمة معتمد من  -4

كشف احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني. -5

. الضریبيبشأنھا الخصم  ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  -6

مدونرد الضریبة  فيشھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف  -7

 . بھا رقم تسجیلھ بالمصلحة 

وفقا آلى من طرق السدادأو   المركزيبقیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك  بنكيتحویل  -8

أن  ما یفیدالمسجل تقدیم  بالمقایضة وعلى أو التسویات األخرى ومنھا التسویات الناتجة عن البیع  اإللكتروني

قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سدادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك والتسویات بین  

      . مرفق بیان بھا والشركات التابعة لھا  واألمالشركات القابضة 

مبالغ تصرف من أيوالتعھد برد  إقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ -11

 بالزیادة.المصلحة 

سوف یتم تحویل المبلغ الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب -12

 البنك. المستحق للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

   عنھ.من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة  توكیل  - 13

. ردطبقا لحالة الأ أى مستندات أخرى تطر-14



 -المصدرة: بالنسبة للخدمات  •

متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلى   والمستخلصصورة كربونیة أو إلكترونیة للفاتورة الضریبیة  -1

 . مرفق بیان بھا األخص نوعھا وقیمتھا وكذلك أسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا 

بین مقدم الخدمة فى مصروسیلة أخرى بخالف عقد أداء الخدمة یتم بھا أثبات التعامل  أوايعقد أداء الخدمة   -2

 الخارج.  فيومتلقیھا  

بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكى إلى أحد قیمة الخدمةیفید سداد  الذيصورة من المستند  -3

 .المركزي البنوك الخاضعة إلشراف البنك 

لوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني.كشف احتساب الضریبة المط  -4

الضریبي. بشأنھا الخصم   ال یسرى التيوالخدمات عن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  -5

مدونشھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف فى رد الضریبة    -6

 بالمصلحة. بھا رقم تسجیلھ 

مبالغ تصرف من أيوالتعھد برد  إقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ -7

 بالزیادة.المصلحة 

سوف یتم تحویل المبلغ الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب  -8

 البنك. المستحق للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

عنھ.توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   -9

د. رطبقا لحالة ال  أأى مستندات أخرى تطر -10



المستندات الخاصة برد الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ  -2

 -قضائیة: بالجمارك أو الصادر بھا أحكام حصلت بالخطأ  التي الضریبة  •

وقع فیھا   التي موضحا بھ قیمة الضریبة المحصلة بالخطأ وسبب الخطأ وبیان الفترة الضریبیة  كتابي طلب  -1

 . الخطأ ویرفق المستندات المؤیدة لذلك

أصل خطاب مصلحة الجمارك محدد بھ تفصیال المبلغ المحصل بالخطأ والمبلغ المستحق رده نتیجة تصحیح -2

 ). د الضریبة المحصلة بالخطأ من قبل الجمركالخطأ وكذا إفادة بعدم الرد من جانبھا (حالة ر

أصل الخطاب الصادر من الجھة المختصة حالة تحصیل الضریبة بالخطأ بخالف مصلحة الجمارك ومصلحة -3

 المصریة. الضرائب 

. سداد الضریبة إیصاالتأصل   -4

على شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین ومسجل بضرائب القیمة المضافة تدل -5

 . رد الضریبة فيأحقیة المكلف  

-القضائیة: بالنسبة لألحكام  -6

 المزیل (الصیغة التنفیذیة) النھائيأصل الحكم  )أ

 من الصرف) أصل خطاب ھیئة قضایا الدولة (عدم الممانعة )ب

 للضریبة المطلوب ردھا.  مستندات السداد )ت

 الدولة. خطاب یفید بسداد المطالبات القضائیة حال ذكرھا بخطاب ھیئة قضایا  )ث

تصرف منمبالغ  أيإقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ والتعھد برد -7

 بالتكلفة.وأن الضریبة لم یتم إدراجھا المصلحة بالزیادة 

سوف یتم تحویل المبلغ المستحق الذيالبنك الخاص بالممول أو المسجل  وأسم البنكيخطاب یشمل رقم الحساب -8

 البنك. للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

عنھ.من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   توكیل -9

رد. أى مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة ال-10



 

 

واألجزاء   اإلنتاج وكذلك الخامات ومستلزمات  والخدماتبالنسبة للضریبة السابق سدادھا على السلع  •

 - ): 28بنص المادة ( معفاةتصنیعھا والمباعة لجھات  في الداخلة 

 عفاء مرفق بیان بھااال ات أصل شھاد -1

 مرفق بیان بھا.   المعفاةتسلیم السلعة أوعقد أداء الخدمة للجھة  وأذونالبیع  فواتیر صورة  -2

 بھا.مرفق بیان الضریبیة   ریات و أصل الف-3

 بیان بھا. شھادة اإلجراءات الجمركیة وإیصال السداد مرفق   -4

 عفاء مرفق بیان بھا. التورید الخاصة بشھادات اال صورة أوامر -5

  فيالسلع المصدرة  في شھادة من الجھة الفنیة المختصة تحدد نسب المدخالت ونسب الھالك والفاقد الداخلة  -6

 تستدعى ذلك.  التي الحاالت  

 لھا. ة دمع أرفاق المستندات المؤی اإلنتاجمعادلة -7

 المعتمدة.أرفاق القوائم المالیة  -8

 المالیة. جرد المخزون أخر الفترة -9

 . السنويالسنة المالیة وقبل إجراء الجرد  انتھاء بیان بالمخزون إذا كان الرد خالل الفترة قبل -10

 ردھا. حساب األستاذ الخاص بضریبة القیمة المضافة المطلوب -11

 الضریبة. رد   فيشھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف  -12

 . الضریبيبشأنھا الخصم  ال یسرى  التي عن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع   الضریبيصورة االقرار -13

 الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني. كشف احتساب  -14

من  مبالغ تصرف  أيإقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ والتعھد برد -15

 بالزیادة. المصلحة 

سوف یتم تحویل المبلغ المستحق   الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب -16

 البنك. للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

 عنھ.توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   -17

 رد. أى مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة ال-18

 

 

 

 

 



 

 

 - والسفارات: ین بالنسبة لرد الضریبة للدبلوماسی •

 الخارجیة. الصادر من وزارة   إدارة المراسمأصل خطاب  -1

 دارة العامة إلعفاءات الدبلوماسیین بالمصلحة. اعفاء الدبلوماسیین الصادرة من اال أصل خطاب -2

 أصل الفاتورة الضریبیة مرفق بیان بھا.   -3

 بالزیادة.  من المصلحة مبالغ تصرف  أيتعھد برد  -4

    علیھ   سوف یتم تحویل المبلغ المستحق الذي بالسفارةوأسم البنك الخاص  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب  -5

   عنھ.شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة لتوكیل من صاحب   -6

 . ردمستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة ال أي -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  -متتالیة:  دائن الذى مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیةالرصید الالمستندات الخاصة برد الضریبة عن   -3

 . مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة  الذي موضحا بھ قیمة الرصید الدائن بیان  -1

 حال التصدیر)بھا. (مرفق بیان شھادة رسمیة من الجما رك تقوم مقامھا   أيجمارك أو  13نموذج  -2

 . مرفق بیان بھاأصل الفاتورة الضریبیة  -3

 . مرفق بیان بھا  شھادة اإلجراءات الجمركیة وإیصال السداد -4

 لذلك. مستندات أخرى مؤیدة  أي -5

 الضریبي. بشأنھا الخصم  ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  -6

 ض.م.م.15صور من نموذج  -7

 كشف احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني. -8

مدون رد الضریبة  فيشھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف  -9

 بالمصلحة. بھا رقم تسجیلھ 

مبالغ تصرف من   أيوالتعھد برد  القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ إقرار بالمسئولیة -10

 بالزیادة.المصلحة 

وأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل الذى سوف یتم تحویل المبلغ   البنكيخطاب یشمل رقم الحساب 11-

 البنك. المستحق للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

   عنھ.من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   توكیل -12

 . ردطبقا لحالة ال أأى مستندات أخرى تطر-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أنتاج سلعة أو تأدیة  في تستخدم  التي السابق سدادھا على األالت والمعدات المستندات الخاصة برد الضریبة -4

عدا األتوبیسات وسیارات الركوب إال إذا كان   ضریبيوذلك عند تقدیم أول إقرار خدمة خاضعة للضریبة 

 - للمنشأة: استخدامھا ھو النشاط المرخص بھ 

 الضریبي.قرار أول إ  صورة -1

 . الضریبيبشأنھا الخصم  ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  -2

 أصل الفاتورة الضریبیة مرفق بیان بھا.  -3

 السداد.شھادة اإلجراءات الجمركیة وإیصال   -4

 كشف احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني. -5

تقریر بالمعاینة من لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب حال أن طلب رد الضریبة عن ضریبة   -6

 كامل. محملة على خط أنتاج 

یقوم فیھا المؤجر  التي التمویليیجار  حاالت اال في المقید لدى الھیئة العامة للرقابة المالیة  التمویليعقد التأجیر  -7

مستأجر إذا كان الزما لمباشرة نشاط المستأجر حیث یحق للمستأجر رد الضریبة  بشراء األصل المؤجر لصالح ال

  .2018لسنة  176على القیمة المضافة طبقا لقانون 

رد الضریبة وأن ھذه  فيشھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف  -8

عن المستورد  النھائيدیة خدمة خاضعة للضریبة وأنھ قد تم األفراج تأ  أنتاج سلعة أو فيالت والمعدات تستخدم  اال

منھا وسداد كامل الضریبة بالنسبة للمحلى والمستورد وأال یكون قد تم أدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن  

مبالغ   أيعناصر التكلفة إقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ والتعھد برد 

 بالمصلحة. مدون بھا رقم تسجیلھ تصرف من المصلحة بالزیادة 

سوف یتم تحویل المبلغ المستحق   الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب  -9

 البنك. بالشركة ویشمل صحة توقیع من  المسؤولللشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر 

 رد. أ طبقا لحالة الأى مستندات أخرى تطر-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تصدرھا مشروعات المناطق والمدن   التي المستندات الخاصة برد الضریبة عن صادرات السلع أو الخدمات  -5

 -البالد: واألسواق الحرة إلى خارج  

 -المصدرة: بالنسبة للسلع 5/1    

 شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا مرفق بیان بھا.   أيجمارك أو  13نموذج  - 1

 الجمرك. معتمدة من  الخارجيفواتیر البیع  -2

 أصل الفاتورة الضریبیة مرفق بیان بھا.  - 3

 شھادة اإلجراءات الجمركیة وإیصال السداد مرفق بیان بھا.  - 4

 المستوردة.شھادات اإلجراءات الجمركیة وإیصال السداد مرفق بیان بھا وذلك للمشتریات  - 5

 ذلك. تستدعى  التيالحاالت   في أذون تسلیم البضاعة  - 6

  فيالسلع المصدرة   فيشھادة من الجھة الفنیة المختصة تحدد نسب المدخالت ونسب الھالك والفاقد الداخلة  - 7

 ذلك.تستدعى   التي الحاالت  

 لھا. ة د مع أرفاق المستندات المؤی اإلنتاج معادلة   - 8

 المعتمدة.أرفاق القوائم المالیة  - 9

 المالیة. جرد المخزون أخر الفترة -10

 السنوي. السنة المالیة وقبل إجراء الجرد  انتھاء بیان بالمخزون إذا كان الرد خالل الفترة قبل  -11

 ردھا. حساب األستاذ الخاص بضریبة القیمة المضافة المطلوب -12

 أصل أستمارة تحلیل المعمل الكیماوى ( فى حالة رد الضریبة عن الدخان) .  - 13

 حالة رد الضریبة عن الدخان)   (في بیان نسب خلط المواد المضافة للدخان والمعتمدة من الجمرك  - 14

تنازل عن الكمیات المباعة من الدخان موضح بھ أرقام القسائم الجمركیة وقسائم سداد الضرائب المتنازل عنھا  - 15

 والمعتمد بصحة التوقیع من أحد البنوك ( فى حالة رد الضریبة عن الدخان)

میة  موضح بھا ك والموازین الدمغة  صورة طبق األصل من شھادة الفحص الصادرة والمعتمدة من مصلحة - 16

من الجمرك المختص مع  اعتمادھا على أن یتم  المسددة عنھا وقیمة الضریبة  الذھبیة المصدرةوعیار المشغوالت 

 المشغوالت الذھبیة المصدرة للخارج). علىحالة رد الضریبة   في ذكر رقم وتاریخ شھادة الصادر المرتبطة بھا (

مدون بھا   الضریبة. رد   فيعین تدل على أحقیة المكلف شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراج - 17

 بالمصلحة. رقم تسجیلھ 

من طرق السداد أو   أو وفقا آلى  المركزيبقیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك  بنكيتحویل  - 18

أن قیمة السلعة    ما یفیدالمسجل تقدیم  بالمقایضة وعلى التسویات األخرى ومنھا التسویات الناتجة عن البیع 

المصدرة بالمقایضة سدادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك والتسویات بین الشركات  

 بھا. مرفق بیان ت ذات العالقة وكذلك الشركا والشركات التابعة لھا  واألم القابضة 



 احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني.  كشف -19

 الضریبي. بشأنھا الخصم  ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  - 20

مبالغ تصرف من  أيتعھد برد بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ وال إقرار -21

   بالزیادة.المصلحة 

سوف یتم تحویل المبلغ المستحق   الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب -22

 البنك. للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

 عنھ.أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص-23

 .    رد أى مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة ال -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -المصدرة: بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع  •

 شھادة رسمیة من الجما رك تقوم مقامھا مرفق بیان بھا.  أيجمارك أو  13نماذج  - 1

 الجمرك. فواتیر البیع الخارجیة معتمدة من  - 2

على   الخدمة تمت تفید أن تلك    والتيأصل الفواتیر الضریبیة الصادرة من مؤدى الخدمة لمالك السلعة (المصدر)  - 3

 بھا. السلعة المصدرة ذاتھا للخارج مرفق بیان  

 حالة التصنیع لدى الغیر.   فيأصل فواتیر التشغیل  - 4

 . العقد  طرفي مة معتمد من صورة عقد أداء الخد - 5

 كشف احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني.  -6

 الضریبي. بشأنھا الخصم  ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع  الضریبيصورة االقرار  - 7

لضریبة مدون بھا  رد ا فيشھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف  -8

 بالمصلحة. رقم تسجیلھ 

أو وفقا آلى من طرق السداد   المركزيبقیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك  بنكيتحویل  -9

أن قیمة    ما یفیدالمسجل تقدیم  بالمقایضة وعلى أو التسویات األخرى ومنھا التسویات الناتجة عن البیع  اإللكتروني

السلعة المصدرة بالمقایضة سدادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك والتسویات بین الشركات  

 والشركات التابعة لھا وكذلك الشركات ذات العالقة مرفق بیان بھا.      واألم القابضة 

مبالغ تصرف من   أيھ والتعھد برد إقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلب-10

 بالزیادة.المصلحة 

سوف یتم تحویل المبلغ المستحق   الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب -11

 البنك. للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

   عنھ.یل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة  توكیل من صاحب الشأن حال توك - 12

 . ردأى مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة ال-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -المصدرة: بالنسبة للخدمات  •

متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلى   أو المستخلصصورة كربونیة أو إلكترونیة للفاتورة الضریبیة  - 1

 األخص نوعھا وقیمتھا وكذلك أسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا مرفق بیان بھا. 

مصر   فيوسیلة أخرى بخالف عقد أداء الخدمة یتم بھا أثبات التعامل بین مقدم الخدمة  أي  عقد أداء الخدمة أو  - 2

 الخارج.  فيومتلقیھا  

إلى أحد   بنكيبمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحویل  قیمة الخدمةیفید سداد  الذيرة من المستند صو - 3

 المركزي.البنوك الخاضعة إلشراف البنك 

 كشف احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني. - 4

 الضریبي. بشأنھا الخصم   ال یسرى التيعن اخر فترة ضریبیة عدا للسلع والخدمات  الضریبيصورة االقرار  - 5

رد الضریبة مدون  في موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل على أحقیة المكلف  شھادة  - 6

 بھا رقم تسجیلھ بالمصلحة. 

أو وفقا آلى من طرق السداد   المركزيلبنك بقیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة إلشراف ا بنكيتحویل  - 7

أن    ما یفیدالمسجل تقدیم  بالمقایضة وعلى أو التسویات األخرى ومنھا التسویات الناتجة عن البیع  اإللكتروني

قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سدادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك والتسویات بین  

 والشركات التابعة لھا وكذلك الشركات ذات العالقة مرفق بیان بھا.  مواألالشركات القابضة 

مبالغ تصرف من   أيإقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ والتعھد برد -8

 بالزیادة.المصلحة 

م تحویل المبلغ المستحق  سوف یت الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكيخطاب یشمل رقم الحساب -9

 للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك. 

 عنھ.توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   -10

 رد. أى مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة ال-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مشروعات المناطق والمدن واألسواق الى من السوق المحلى المستندات الخاصة برد الضریبة عن الواردات  -6

 -الركوب: النشاط عدا سیارات  الحرة من سلع وخدمات الزمة لمزاولة

  لالستثمارقیمة) معتمدة من الھیئة العامة   -كمیة -السلعة المصدرة للمنطقة الحرة (صنف یعبفاتورة  صورة -1

 .مرفق بیان بھا

 لالستثمار. المؤداه معتمدا من الھیئة العامة  صورة عقد الخدمة -2

 الجمھوریة. مختوما بخاتم شعار   لالستثمارخطاب من الھیئة العامة  -3

 . مرفق بیان بھا جمارك) بما یفید التصدیر خالل الفترة الضریبیة  13صورة شھادة الصادر (نموذج -4

 . مرفق بیان بھاأصل الفاتورة الضریبیة  -5

 كشف احتساب الضریبة المطلوب ردھا معد ومعتمد من محاسب قانوني. -6

 . مرفق بیان بھا  شھادة اإلجراءات الجمركیة وإیصال السداد -7

  فيالسلع المصدرة   فينیة المختصة تحدد نسب المدخالت ونسب الھالك والفاقد الداخلة شھادة من الجھة الف -8

   ذلك.تستدعى   التي الحاالت  

 لھا.  المؤیدةمع أرفاق المستندات   اإلنتاجمعادلة  -9

 المعتمدة.أرفاق القوائم المالیة  - 10

 المالیة. جرد المخزون أخر الفترة   - 11

 السنوي. السنة المالیة وقبل إجراء الجرد  انتھاء بیان بالمخزون إذا كان الرد خالل الفترة قبل   - 12

 ردھا. حساب األستاذ الخاص بضریبة القیمة المضافة المطلوب  - 13

مدون بھا  رد الضریبة   فيعلى أحقیة المكلف  شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تدل -14

 بالمصلحة. رقم تسجیلھ 

مبالغ تصرف من   أيوالتعھد برد  إقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھ -15

 بالزیادة.المصلحة 

سوف یتم تحویل المبلغ المستحق   الذيوأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل  البنكياب خطاب یشمل رقم الحس-16

 البنك. للشركة علیھ وموقع علیھ من المدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من 

   عنھ.وكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص أخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة   -17

 مستندات أخرى تطرأ طبقا لحالة الرد.  أي -18

 اعالم الوراثة (في حالة الحاجة إلیھ) -19

 البطاقات الشخصیة للورثة (في حالة الحاجة إلیھ).  -20

 


