نموذج رقم ( )28إقرارات
يوزع هذا النموذج مجاناً

وزارة المالية

2
1

مصلحة الضرائب المصرية

إقرار الضريبة
علي أرباح األشخاص االعتبارية
منشآت صغيرة وصيادلة الفئة االولى

01 02

هذا اإلقرار يعتبر ربطاً للضريبة ما لم يثبت بالمستندات عدم صحة أي من البيانات أو المعلومات الواردة به ،لذلك
يجب إستيفاء كافة البيانات و الجداول الواردة بهذا اإلقرار بدقة تجنباً لمطالبتك بإعادة كتابة إقرار جديد.

0
2

يلتزم بتقديم هذا اإلقرار كل شخص إعتباري يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة الفئة االولى فيما عدا شركات
االموال (مساهمه وتوصيه باالسهم وذات مسؤليه محدوده ) والذى ال يزيد رأسماله المدفوع على مبلغ 1000,000
جنيه ( مليون جنيه ).واليزيد عدد العاملين على  50عامال (خمسون عامال) وال يزيد رقم أعماله السنوى على
 1000,000جنيه ( مليون جنيه ).

يجب ملء الحقول التى أمامها عالمة (*) ان وجد بها بيانات
و يعتبر عدم ملؤها من معايير المخاطر التى تدعو الختيار االقرار للفحص بالعينه
 يعد تقديم الممول إلقراره الضريبي علي هذا النموذج بمثابة طلب منه بالمحاسبة وفقا للقرار الوزاري رقم  54لسنة  2012بشأن المحاسبةالضريبية للمنشأت الصغيرة  ،كما يعد تقديم الصيدلى القراره الضريبى على هذا النموذج بمثابة موافقة على اسس المحاسبة الواردة باالتفاقية.
بيانات إجباريه

إقرار أصلي

إقرار معدل

*إسم الشخص االعتباري:
*رقم التسجيل الضريبي:
كود الشرطة

الشياخة

كود النشاط

المسلسل داخل النشاط

نوع الضريبة

كود المأمورية

*رقم الملف الضريبــــي:

مخصص للباركود

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

عدم اصدار الفاتورة يعرضك للعقوبة

2012

02 02
بيانات استرشاديه

التجارية
السمة
التجارى أو
التجارية)
(السمة
التجارى أو
االسماالسم
اسم الشخص االعتباري
النشاط الرئيسى
جهة العمل ان وجدت
تاريخ بداية النشاط
عنوان النشاط الرئيسى للمنشأة

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

عنوان المراسلة

رقم المبنى

اسم الشارع  /القرية

القسم  /المركز

المحافظة

رقم المبنى

اسم الشارع  /القرية

القسم  /المركز

المحافظة

البريد االلكترونى
التليفون
الفاكس
وكيل الممول الحالى  /صفته
عدد الموظفين
عدد الفروع
رقم الترخيص بالمزاوله وتاريخه
اسم المأموريه المسجل بها بضرائب
المبيعات

لضمان سالمة وعدالة اجراءات االخطار والفحص والتحصيل للضريبه وتمهيدا الستخراج البطاقات الذكية
النشطة الممولين يجب استيفاء البيانات بعاليه مع مراعاة الدقه.
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بيانات اإلقــــــرار
()36

 001مأمورية ضرائب

من

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

إلى :

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

بيانات الممول
 002اسم الشخص االعتباري:
رقم
 003العنوان:

مدينة

شارع

 004رقم التسجيل الضريبي:
 005رقم الملف الضريبــــي:

ملخص المستحقات الضريبية

2012

* 010الضريبة المستحقة
يخصم منها التسديدات :

030

رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة

 040الضريبة المسددة طبقاً لنظام الدفعات المقدمة
 045العـائد المستحق طبقاً لنظام الدفعات المقدمة
 050المبالغ المسـددة طـبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
 055الضريبة المسددة مع االقرار االصلى اذا كان هذا االقرار معدال

 * 060مجموع التسديدات من ( 030الى )055
* 065الضريبة الواجب سدادها  /المسددة بالزيادة
( 010مخصوما منها )060

* 070تم السداد

نقداً

بالشيك

سداد الكتروني رقم :

بتاريخ :

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

بنك /مكتب بريد

إقـــــرار

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باإلقرار الضريبي صادقة وأمينة طبقاً لحجم األعمال واإليرادات المحققة خالل العام من واقع
المستندات المؤيدة لذلك ،كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات اإلقرار الضريبي المقدم
للحقيقة ،وأن اإلقرار الضريبي تم إعداده وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل والئحته التنفيذية.
الممثل القانوني للشخص االعتباري
 006األســـم:
 007التوقيع:

يــوم

تحريراً فى:

شهــر

ســـــنـــــــة

 008إسم المحاسب
 009توقيع المحاسب
010

رقم القيد

 011المكتب التابع له المحاسب
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قائمة االقرار التفصيلية
البند

2012

صافي ربح إيرادات للنشاط الصناعي والتجاري  /الخدمي المسعره جبريا
* اجمالى المبيعات السنوية (بالجنية)
مرحل من جدول رقم ( ) 1
* يخصم منه
اجمالى صافى المشتريات
مرحل من جدول رقم ( ) 2

102

مجمل الربح (بالجنية)
()102 - 101

103

101

يخصم منه
مصروفات عمومية وادارية
( مجمل الربح × ) %20

104

صافى الربح السنوى
()104 - 103

105

صافي ربح إيرادات للنشاط الصناعي والتجاري  /الخدمي غير المسعره جبريا
* قيمة االيرادات اليومية(بالجنية)

106

* ايام العمل فى السنة

107

قيمة االيرادات السنوية(بالجنية)
()107 × 106

نسبة صافى الربح
صافى الربح السنوى
()109 × 108

108
109
110

ناتج التعامل في األوراق المالية
ناتج التعامل في األوراق المالية غير المقيدة فى سوق
األوراق المالية
صافى الربح ( /الخسارة) ناتج التعامل في األوراق المالية

111
112

صافى الربح السنوى () 112 + 110 + 105

113

يضاف اليه ايرادات اخرى
مرحل من جدول رقم ( ) 5

114

إجمالى صافى الربح السنوى
مجموع () 114 + 113
يرحل إلي بند رقم  102في قائمة االقرار

115
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الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية -منشآت صغيرة وصيادلة الفئة االولى

جدول رقم ( )1جدول تحليل صافى مبيعات النشاط التجارى

بـيــــــــــــــــــــــــــــان

***

المبلــغ

ايرادات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا
مرحل من الجدول رقم () 3
*ايرادات النشاط التجارى والصناعى  /الخدمى
(يرحل الى قائمة االقرار التفصيلية  -بند رقم ) 101
راجع االرشاد رقم

SCA - 32

بإرشادات األقرار الضريبي

جدول رقم ( )2جدول تحليل تكاليف المشتريات

بـيــــــــــــــــــــــــــــان

المبلــغ

مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا
مرحل من الجدول رقم () 4
إجمالـــــى تكلفة المشتريات  /الحصول على االيراد
راجع االرشاد رقم

SCA - 33

بإرشادات األقرار الضريبي

جدول رقم ( )3تحليل إيرادات المبيعات للسلع المسعرة تسعيرا جبريا

بـيــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة المبيعـــــــــــات

أدوية ومستلزمات طبية
مشتريات ..
مبيعات
مبيعات مستحضرات تجميل طبية
مبيعات ..
مبيعات ..
مشتريات.. ..
مبيعات
مبيعات ..
مشتريات.. ..
مبيعات

*إجمالي المبيعات (مرحل الى الجدول رقم )1
راجع االرشاد رقم

SCA - 34

بإرشادات األقرار الضريبي
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(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية -منشآت صغيرة وصيادلة الفئة االولى
جدول رقم ( )4تحليل تكاليف المشتريات للسلع المسعرة تسعيرا جبريا

بـيــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة المشتريات

أدوية ومستلزمات طبية
مشتريات ..
يخصم مرتجعات أدوية ومستلزمات طبية
مشتريات أدوية ومستلزمات طبية ()1
مشتريات ..
صافى
مشتريات مستحضرات تجميل طبية
يخصم مرتجعات مستحضرات تجميل طبية
صافى مشتريات مستحضرات تجميل طبية ()2
اجمالى صافى مشتريات السلع المسعرة جبريا ()2+1
يضاف صافى قيمة المشتريات (مرحل من الجدول رقم )6
اجمالى صافى قيمة مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا

يرحل الى البند (  ) 102فى قائمة االقرار التفصيلية
راجع االرشاد رقم

SCA - 35

بإرشادات األقرار الضريبي

جدول رقم ( )5تحليل االيرادات االخرى

بيــــــــــــان

المبلغ

دعم صادرات
حافز المخابز
مقابل رسم الخدمات
االرباح الرأسمالية

*االجمـــــــالى

مرحل الى البند رقم ( )114فى قائمة االقرار التفصيليه

يوضح بالجدول نوع وطبيعة االيرادات االخرى .
راجع االرشاد رقم

SIA - 36

بإرشادات األقرار الضريبي
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2012

(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية -منشآت صغيرة وصيادلة الفئة االولى
جدول رقم ( )6تحليل مشتريات السلع المسعرة تسعيرا جبريا

بـيــــــــــــــــــــــــــــان

قيمة المشتريات
()1

قيمة المرتجعات
()2

صافى قيمة المشتريات
()2-1

مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..
مشتريات ..

االجمالى :
( صافى قيمة المشتريات)
{مرحل لجدول رقم (})4
راجع االرشاد رقم

SCA - 37

بإرشادات األقرار الضريبي
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(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص اإلعتباريين  -منشأت صغيرة وصيادلة الفئة االولى
جدول رقم (  ) 7تحديد صافي ربح مبيعات السلع غير المسعرة جبريا

يستخدم هذا الجدول في حالة وجود أكثر من نسبة صافي ربح للسلع المباعة واذا كان هناك نسبة صافى ربح واحدة ألكثر من بند يتم دمجهم فى بند واحد .

البيان

* قيمة االيرادات
اليومية(بالجنية)

* ايام
العمل فى
السنة

قيمة االيرادات
السنوية(بالجنية)
=()202 × 201

* نسبة
صافى
الربح

صافى الربح السنوى
=()204 × 203

البند

201

202

203

204

205

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
إجمالي صافى الربح السنوى يرحل إلي بند رقم ( )110في قائمة األقرارات التفصيلية
* تحسب طبقا لنسب الربح الواردة بالتعليمات التدفيذية رقم  12لسنة  2012و ملحقاتها
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(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص اإلعتباريين  -منشأت صغيرة وصيادلة الفئة االولى
جدول رقم (  ) 8تحديد صافي ربح سيارات االجرة والنقل الخفيف حتى حمولة  5طن

* يستخدم هذا الجدول في حالة وجود أكثر من سيارة

البيان

جدول رقم ()1

جدول رقم ()2

جدول رقم ()3

جدول رقم ()4

جدول رقم ()5

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

البند

نوع السياره (اجرة  /نقل)

الموديل

الوقود (بنزين/سوالر/غاز)

عدد الركاب

الحمولة (بالطن)

مؤمن على سائق  /يقودها مالكها

* قيمة االيرادات اليومية(بالجنية)

301

* ايام العمل فى السنة

302

قيمة االيرادات السنوية(بالجنية)
=()302 × 301

303

نسبة صافى الربح

304

صافى الربح السنوى
=()304 × 303

305

%

%

%

مجموع صافى الربح السنوى = صافى الربح السنوى ( جدول(+)1جدول(+)2جدول(+)3جدول( +)4جدول() )5
يرحل إلي بند رقم ( )110في قائمة األقرارات التفصيلية

*

راجع االرشاد رقم

SIA - 38

%

%

306

بإرشادات األقرار الضريبي
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اإلرشادات الخاصة باإلقرار الضريبي

SCA - 02

ال تعد من المنشآت الصغيرة ما يأتى:المنشآت الدائمة طبقاً لحكم المادة ( )4من قانون الضريبة على الدخل.المنشآت واألنشطة المهنية ( المهن الحرة وغير التجارية ) .األشخاص والمنشآت غير المقيمة .وكالء الشركات األجنبية وفروعها.ً
الهيئات العامة وغيرها من األشخاص اإلعتبارية العامة والجهات الحكومية التى تمارس نشاطا ما يخضعللضريبة على الدخل  ،والمنشآت التى ال تهدف إلى الربح.
المنشأة التى تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أحد المشروعات أو الكيانات التى التسري عليها أحكام قرار وزير المالية رقم ( )54لسنة .2012
األشخاص المرتبطة المنصوص عليها فى المادة ( )1من قانون الضريبة على الدخل. -يقصد بالتسعير الجبري تحديد سعر السلعة أو الخدمة مسبقاً من ُقبل الدولة.

SCA - 04

-يعمل فى شأن تحديد صافى الربح الذى تحققه الفئة االولى بالتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية.

SCA - 05

 ُتستثنى المنشآت الصغيرة المنصوص عليها فى ال الفئة االولى من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم( )54لسنة  2012من تطبيق معايير المحاسبـة المصريـة عند إعداد قوائمها المالية دون اإلخالل بحقها فى ذلك.

SCA - 06

للمنشأة الصغيرة أو الصيدلية أداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية وذلك بواقع % 60من آخر ضريبة أقرت بها أو من الضريبة التى تقدرها إذا كان لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان اإلقرار
الضريبي الذى تقدمت به عن الفترة السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة  ،ويتم سداد هذه النسبة على ثالث
دفعات متساوية فى مواعيد ال تجاوز الثالثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام  ،ويتم
تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم اإلقرار الضريبي .وفي حالة إتباع المنشأة الصغيرة لهذا النظام  ،ال تسرى
عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة  ،بشرط وجود سجل منتظم يثبت أداء المبالغ الربع سنوية المشار إليها.

SCA - 07

يلتـزم الممول بإصدار فواتيـر مقابل ما يؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلـع ويكون تحديد رقم أعمالالممـول من واقع هذه الفواتير المؤيدة لذلك.
يكون تحديد أرباح المنشآت الصغيرة المدرجة الفئة االولى من قرار وزير المالية رقم ()54لسنة  2012التى يقتصر تعاملها على اإلتجار فى سلع مسعرة تسعيراً جبرياً  ،أو من ضمن
أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى من خالل حصر فواتير الشراء وتحويلها الى رقم أعمال.
ويكون تحديـد أربـاح الصيدليـات التى يسـرى عليها القـرار  54لسنة  ، 2012ويقتصـر تعاملها على اإلتجار
فى سلع مسعـرة تسعيراً جبرياً  ،أو ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعيـر الجبـرى من خالل حصر فواتير
الشراء أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية  ،وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد
لهذه السلع وفقاً للتسعيـر الجبرى  ،بشرط اإلحتفـاظ بالمستنـدات المؤيدة للمشتريات من السلع المسعرة جبرياً
 ،وتشمل السلع المسعرة جبرياً لهذا النشاط األدوية والمستلزمات الطبيـة ومستحضرات التجميل الطبيـة
المسجلة بوزارة الصحة والتى ال يتم بيعهـا إال بالصيدليـات فقط وتشمل السلع الغير مسعرة جبرياً (مستحضرات
التجميـل األخرى – لعب األطفال – األدوات الرياضية – أي سلـع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات .).....

SCA - 03

SCA - 08

SCA - 09

 -ال يخل هذا االتفاق بأحقية الممول من الفئة االولى فى إمساك حسابات مستندة إلى دفاتر منتظمة.

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

SCA - 01

يقصد بالمنشأة الصغيرة طبقاً للتعريف الوارد بقرار وزير المالية رقم ( )54لسنة  : 2012كل شخص
إعتبارى أو منشأة فردية تمارس نشاطاً إقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ال يجاوز رأس مالها المدفوع
ً
عامال.
مليون جنيه  ،وال يزيد عدد العاملين فيها على خمسين

2012
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SCA - 10

11 02
علي المأمورية احتساب التكاليـف والمصروفـات الصحيحـة المؤيدة مستندياً ولها أن تطالب الممـول بتقديمكافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات  ،ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلي :
أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة والزمة لمزاولة هذا النشاط.أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرفعلي إثباتها بمستندات فإنه يطبق بشأنها المادة ( )28من الالئحة التنفيذية من القانون والتي
تنص علي أنه يشترط أال تزيد المصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات بما
في ذلك اإلكراميات علي  % 7من إجمالي المصروفات اإلدارية والعمومية المؤيدة بمستندات.

SCA - 11

 -ال يُطبق الفحص بنظام العينة وفقاً لحكم المادة ( )94من القانون  91لسنة  2005على هذه المنشآت.

SCA - 12

 ُتستثنى هذه المنشآت من تطبيق أحكام تحديد صافى الربح الضريبي وفقاً لحكم المادة ( )21من القانون رقم 91لسنة  2005بالنسبة لما ترتبط به من عقود طويلة األجل بحيث يتم تحديد صافى ربحها على أساس
المستخلصات فى كل سنة على حدة وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها
تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصو ًما منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

SCA - 13

فى حالة ثبوت تهرب الممول من أداء الضريبة المستحقة عليه بإستعمال إحدى طرق التهربالمنصوص عليها فى المادة ( )133من القانون  91لسنة  ، 2005تطبق العقوبات المقررة قانوناً.

SCA - 14

يتم محاسبة المنشآت التى تندرج ضمن ال الفئة االولى من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم ( )54لسنة 2012ولم تتقدم باإلقرار الضريبى خالل الموعد المقرر قانوناً أو لم تقدم البيانات والمستندات المؤيدة لإلقرار،
بطريق التقدير وفقاً لحكم المادة ( )90من القانون رقم  91لسنة  2005وذلك من خالل تحديد اإليرادات
وفقاً للبيانـات المتاحة للمصلحة  ،دون اإلخالل بإعتماد النفقات من واقع الفواتير والمستندات المؤيدة لها.

SCA - 15

يلتزم الممول بسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار الضريبي في ذات يوم تقديمه بعد استنزال المبالغ
المسـددة تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة وعوائدها والضرائب المسددة بالزيادة من السنوات السابقة
والضريبة المسددة مع االقرار االصلى اذا كان االقرار معدال.

SCA - 16

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع اإلقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتمأداؤها في المواعيد القانونية  ،دون حاجة إلي إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

SCA - 17

للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح اإلقرار أو تعديله وتحديد اإليرادات الخاضعة للضريبة إذا
توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة اإلقرار للحقيقة.

SCA - 18

-يلتزم الممول بأن يقدم اإلقرار الضريبي خالل فترة اإلعفاء الضريبي.

SCA - 19

SCA - 20

SCA - 21

ً
يوما
يمكن مد ميعاد تقديم اإلقرار مدة ستين يوماً بناء علي طلب يقدم إلي المأمورية قبل خمسة عشرمن تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم اإلقرار علي أن يسدد مع الطلب الضريبة المستحقة من واقع تقدير
الممول  ،وذلك دون أن يكون إلمتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة أو استحقاق مقابل التأخير.
على الممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا اكتشف خالل فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في اإلقرار الضريبياألصلي  ،ويعتبر اإلقرار المعدل بمثابة اإلقرار األصلي إذا تم تقديمه خالل ثالثين يوم من الموعد القانوني لتقديم اإلقرار
يستحق مقابل تأخير علي:أ-ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة األداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها  ،وذلك إعتباراً
من اليوم التالي إلنتهاء األجل المحدد لتقديم هذا اإلقرار.
ب-ما لم يورد من الضرائـب أو المبالـغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبـع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة
العامة  ،وذلك إعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً ألحكام القانون .ويحسب مقابل التأخير
علي أساس سعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً
إليه  % 2مع استبعاد كسور الشهر والجنيه  ،وال يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف إستحقاق هذا المقابل.

2012
SCA - 22

يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها  ،ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التيتسدد للمصلحة استيفاء إللتزامات الممول علي النحو التالي:
()1المصروفات اإلدارية والقضائية.
()2مقابل التأخير.
()3الضرائب المحجوزة من المنبع.
()4الضرائب المستحقة.
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في إسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أُديت بغير وجه
ً
يوما من تاريخ طلب الممول اإلسترداد وإال
حق  ،إلتزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خالل خمسة وأربعين
استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر اإلئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير
السابق علي تاريخ إستحقاق الضريبة مخصوماً منه .% 2

SCA - 24

ال يجوز تقديم اإلقرار المعدل إذا إستخدم الممول أحد طرق التهرب الضريبي.

SCA - 25

يعد تهرباً تقديم اإلقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات أومستندات أو االستناد إلي سجالت أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما
هو ثابت من دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات أخفيتها ويعرضك للعقوبات الواردة بالقانون.

SCA - 26

يجوز إرسال اإلقرار الضريبي بالبريد بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وتعاد الصورة الكربونية للممول بالبريد.

SCA - 23

SCA - 27

يجوز إرسال اإلقرار الضريبي من خالل بوابة الحكومة اإللكترونية بعد أن يقوم الممول بتسجيل
نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية  ،ويجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة
من واقع اإلقرار بإحدى وسائل الدفع اإللكترونية المنصوص عليها في المادة ( )82من الالئحة.

SCA - 28

للمصلحة تصحيح األخطاء الحسابية الواردة في اإلقرار الضريبي وإخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق
الشيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه.

SCA - 29

يتم حساب الضريبه وفقا لالسعار االتيه :
سعر الضريبة
الشريحة
%20
حتى 10000000
%25
مازاد عن 10000000

SCA - 30

يجب التأشير بصفحة إرشادات اإلقرار ما إذا كان اإلقرار أصلي أو إقرار معدل.

SCA - 31

تحدد مأمورية الضرائب المختصة على الوجه التالي:
أ  -إذا كنت من شركات األموال غير الخاضعة ألحكام القانون رقم  8لسنة  1997فيُقدم اإلقرار إلى:
▪ مأمـورية ضرائب شـركات المسـاهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات
اإلسكندرية والبحيرة ومطروح.
▪مأمورية ضرائب شركات المساهمة باإلسكندرية إذا كان المركز الرئيسى للشركة في محافظات
اإلسكندرية والبحيرة ومطروح.
ب -إذا كنت من شركات األموال أو شركات األشخاص الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 8
لسنة  1997أو أي قانون استثمار آخر فيُقدم اإلقرار إلى:
▪مأمورية ضرائب اإلستثمار باإلسكندرية إذا كان المركز الرئيسى للشركة بمحافظات
اإلسكندرية والبحيرة ومطروح.
▪مأمورية ضرائب إستثمار جنوب الوادي إذا كان المركز الرئيسى للشركة بمحافظات أسيوط وسوهاج
وقنا والبحر األحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد.
▪مأمورية ضرائب اإلستثمار بالقاهرة بالنسبة لباقي المحافظات.
ج  -إذا كنت شركة أشخاص أو شركة واقع ( فيما عدا شركات الواقع الناشئة عن ميراث
منشأة فردية ) تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي.
د  -مـراكز متوسـطى الممولين إذا كان الممول ممن تـقرر أو يـتـقرر تعامله مع هذه المراكز.

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار
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يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار
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SCA - 32

يتم تحديد رقم األعمال للسلع غير المسعرة جبرياً من واقع فواتير البيع التى يصدرها الشخص االعتبارى مع
ضرورة اإلحتفاظ بمستندات الشراء.

SCA - 33

-يراعى ادراج مشتريات السلع غير المسعرة من واقع فواتير الشراء المؤيدة لها .

SCA - 34

 يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح
المبيعــات = التكلفة  +هامش الربح
في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :
100
المبيعات = التكلفة ×
 - % 100نسبة هامش الربح
مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعامالت
 مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها . يتم إدراج المبيعات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.يجب مرا عاة االتى بالنسبة لنشاط الصيدليات
شهادات
أو
المشتريات
فواتير
واقع
من
للصيدلية
األعمال
رقم
يحدد
التالى:
النحو
على
األدوية
شركات
تصدرها
التى
المسحوبات
المشتريات × % 115.19
		
أدويـة ومستلزمات طبية
المشتريات × % 125
		
مستحضرات تجميل طبية		
 مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها . -يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط .

SCA - 35

 -1تحدد مبيعات الصيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات
التى تصدرها شركات االدوية على النحو التالى:
صافى المشتريات × %115.19
ادوية ومستلزمات طبية
صافى المشتريات × %125
مستحضرات تجميل طبية
 -2مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها.
 -3يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها
بالصيدليات فقط.
ً
ً
 -4يدرج بجدول المشتريات إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرا جبريا التي تتعامل فيها
المنشأة وذلك من واقع الفواتير أو شهادات المسحوبات الصادرة من شركات االدوية بصرف النظر
عن المسدد منها.
 -5تخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبرياً من قيمة المشتريات عند تحديد قيمة مبيعات
هذه السلع بالنسبة المتفق عليها بشرط توافر المستند المؤيد لالرتجاع.

SCA - 36

إرشادات متعلقة بإيرادات أخري :
 اعانة التصدير التي تمنحها الدولة للمصدرين تعتبر من االيرادات الخاضعة طبقا للكتاب الدوري رقم 32لسنة 2009
 حافز المخابز المنصرف من وزارة التضامن االجتماعي الصحاب المخابز وهو من االيرادات الخاضعةطبقا للكتاب الدوري رقم  14لسنة 2008
 مقابل رسم الخدمات المستردة التي يحصل عليها المستوردين من وزارة المالية (مصلحة الجمارك)علي ان تدرج بالكامل كإيراد في سنة االسترداد
-االرباح الراسمالية الناتجة عن بيع اي اصل من األصول الثابتة

SCA - 37

 يدرج بهذا الجدول إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيراً جبرياً التي تتعامل فيها المنشأةوذلك من واقع الفواتير أو شهادات التعامل الصادرة من الجهات بصرف النظر عن المسدد منها.
 تخصم المرتجعات من واقع المستندات الرسمية لالرتجاع.-يتم إدراج المشتريات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.

SCA - 38

االيراد اليومى لسيارات االجرة (يتم زيادته بواقع  %5سنويا)
باقى المحافظات (بالجنيه)
محافظة القاهرة واالسكندرية(بالجنيه)
البيان
80
100
سيارة حتى  5راكب
85
110
سيارة  7راكب
95
120
سيارة من  8الى  11راكب
105
130
سيارة  12راكب فأكثر
-----------------------------------------------------------------------------------------االيراد اليومى لسيارات النقل الخفيف حتى 5طن (يتم زيادته بواقع  %5سنويا)
باقى المحافظات (بالجنيه)
محافظة القاهرة واالسكندرية (بالجنيه)
البيان
85
100
سيارة اقل من  1طن
90
110
سيارة 1طن واقل من  2طن
95
120
سيارة 2طن واقل من  3طن
100
130
سيارة 3طن واقل من  4طن
110
140
سيارة 4طن واقل من  5طن
150
170
سيارة  5طن
-----------------------------------------------------------------------------------------عدد ايام العمل للسيارت االجره  /النقل الخفيف حتى  5طن
سيارات النقل حتى  5طن (باليوم)
سيارات االجره (باليوم)
البيان
280
300
 5سنوات فاقل
250
250
اكثر من  5سنوات الى  10سنوات
230
230
اكثر من  10سنوات الى  15سنه
190
190
اكثر من  15سنه
-----------------------------------------------------------------------------------------نسب صافى الربح لسيارات االجره والنقل الخفيف حتى  5طن
محافظة القاهرة واالسكندرية باقى المحافظات
البيان
%35
%30
السيارات التى تستخدم السوالر او الغاز بدون سائق
%30
%26
السيارات التى تستخدم السوالر او الغاز (بسائق)او بنزين بدون سائق
%25
%22
السيارات التى تستخدم بنزين بسائق
----------------------------------------------------------------------------------------- فى حالة بيع السيارة الى شخص اخر فالعبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكيه بالمرور إذا كان مالك السيارة موظفا يتم سداد الضريبه المستحقه على السياره بدون خصم الشريحه المعفاه النها تخصم اصال بوعاءضريبة المرتبات وما فى حكمها.

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

2012

14 02

2012

15 02
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تعليمات وارشادات ملء االقرارات الضريبية ( -:تنبيه هام جداً )

 -1الكتابة بخط واضح واظهار شكل االرقام بوضوح.
 -2عدم الكشط اوالتشطيب داخل االقرار وترك المربعات التى ليس بها بيانات فارغة كما هى النه سيتم التعرف عليها اليكترونيا.
3 4 6 5 3 9 9

3 4 6 5 3 9 9

(وضع خطأ)

(وضع صحيح)

-3عدم كتابة كلمات فى اماكن كتابة االرقام او ارقام فى اماكن الكلمات مثل كلمات (اليوجد  -الشئ  -خسارة  -ربح  -ارباح  -معفى  -مغلق...الخ )
اى االلتزام بكتابة البيانات فى اماكنها المخصصة لها ورمز السالب يعنى خسارة بدون اقواس.
6 0 0 3 1
(وضع خطأ)

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

(وضع صحيح)

 -4االلتزام بكتابة البيانات االجبارية فى اول صفحة من صفحات االقرارمع االلتزام بكتابة رقم الملف الضريبى وعدم اهمال كتابة اول ثالثة ارقام من
اليسار(كود المامورية) مع عدم اهمال االصفارالداخلية سواء فى مسلسل الملف او كود الشرطة اوغيرها.

3 9 1 9 7 0 0 1 1 1 9 4 4 0 1 1
0 1 2 6 8 5 5 2 8 5
 -5يجب اإللتزام بكتابة األرقام داخل المربعات المخصصه لذلك
مع تقريب المبالغ ألقرب جنيه.

3522

3552 2

 -6يجب ان التالمس االرقام الفواصل التى تحيط بالمربع المخصص لهبل يجب ان تكون الكتابة فى وسط المربع وبخط واضح (هام جداً)

35522

3522

 -7االلتزام بوضع الخاتم الخاص بالممول او من يمثله او المحاسب فى مكانه المخصص بذلك وليس فى اى جزء من الصفحة النه سيتم التعرف عليه
اليكترونيا.
 -8يجب االلتزام بالكتابة باللون االزرق الجاف وعدم استخدام اى لون آخر فى عملية الكتابة سوى القلم االزرق الجاف النه سوف يتم التعرف عليه
اليكترونيا (هام جداً).

ً
فضال إلتزم بالتعليمات واالرشادات الموضحة الن ذلك فيه مصلحتك ً
اوال .
 عزيزى الممول الكريم -:موقع المصلحة www.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :

