وزارة المالية

نموذج رقم ( )28إقرارات
يوزع هذا النموذج مجاناً

مصلحة الضرائب المصرية
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إقرار الضريبة
علي صافي أرباح األشخاص االعتبارية
غير المؤيد بحسابات

هذا اإلقرار يعتبر ربطاً للضريبة ما لم يثبت بالمستندات عدم صحة أي من البيانات أو المعلومات الواردة به ،لذلك يجب
استيفاء كافة البيانات و الجداول الواردة بهذا اإلقرار بدقة .

تلتزم المصلحة بإستالم االقرار الضريبى طبقا الحكام المادة  84من قانون الضريبة على الدخل رقم  91لسنة  2005وتعديالتة .

سنة اإلقرار :

0

بيانات إجباريه

2

إقرار معدل

إقرار أصلي

إسم الشخص اإلعتباري :
نشاط الممول :
رقم التسجيل الضريبي:
كود الشرطة

كود النشاط

الشياخة

المسلسل داخل النشاط

نوع الضريبة

كود المأمورية

رقم الملف الضريبــــي:
رقم الجهة :
من

الفترة الضريبية:

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

إلى
الحي

اسم الشارع  /القرية

رقم المبنى

يــوم

شهــر

القسم  /المركز

عنوان النشاط الرئيسى:
عنوان المراسلة:
الموبايل :

رقم التليفون (األرضي) :
اسم المأموريه المسجل :
بها بضرائب القيمة المضافة

...................................................................................................................................................

مراجعة:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

تاريخ المراجعه :

/

/

رقم الوارد :
الموقع اإللكتروني للمصلحةw w w . i n c o m e t a x . g o v . e g :
البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :

مخصص للباركود

ســـــنـــــــة

المحافظة

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار
بالرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

يلتزم بتقديم هذا اإلقرار كل شخص إعتباري ال يلتزم بتطبيق أحكام المادة  78من قانون الضريبة علي الدخل الصادر
بالقانون رقم  91لسنة  2005و تعديالته .
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بيانات استرشاديه هامه -:
 020رأس المال العامل

:

022

رأس المال المستثمر :

024

رأس المال المدفوع :

 021عدد العاملين بالمنشأة:
 023فرع لمنشأة أجنبيه:

تعليمات هامه جدا قبل البدء فى ملء اإلقرارات الضريبية -:
 -1الكتابة بخط واضح واظهار شكل االرقام بوضوح.
 -2عدم الكشط اوالتشطيب داخل اإلقرار وترك المربعات التى ليس بها بيانات فارغة كما هى النه سيتم التعرف عليها اليكترونيا.
3 4 6 5 3 9 9
يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار
بالرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

(وضع صحيح)



3 4 6 5 3 9 9
(وضع خطأ)



-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 صحيح)





(وضع خطأ)

 -4االلتزام بكتابة البيانات االجبارية فى اول صفحة من صفحات اإلقرارمع 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 -:

*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :
اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية
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بيانات اإلقــــــرار
01

مأمورية ضرائب:

02

إسم الشخص اإلعتباري:

04

رقم الملف الضريبــــي:

06

قيمة المبيعات  -اإليرادات السنوية :

من:
03
كود الشرطة

الشياخة

كود النشاط

إلى:
رقم التسجيل الضريبي:

المسلسل داخل النشاط

نوع الضريبة

كود المأمورية

05
07

نسبة المساهمة  2.5في األلف

قيمة المساهمة التكافلية

سنة اإلقرار

ملخص المستحقات الضريبية
 010الضريبة المستحقة
يخصم منه -:
 015الضريبة االجنبية المسددة عن االرباح المحققة بالخارج وفى حدود
الضريبة المستحقة عن هذه االرباح فى مصر  -مرحل من الجدول رقم ()5

020

الضــريبة المحسوبة على عائد أذون وسندات الخزانة  -مرحل من الجدول رقم ()3

 025صافى الضريبة المستحقة ( 10مخصوما منها [ )]20 + 15
يخصم منها التسديدات :
 030رصيد 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 ( 30الى )55
* 065الضريبة الواجب سدادها  /المسددة بالزيادة ( 25مخصوما منها )60

 070فروق ضريبة التوزيعات لألسهم والحصص
 075الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح االسهم و الحصص
080

دفعة واحده
طبيعة السداد  :اقساط
نقداً
سداد الكتروني رقم:
بالشيك
تم السداد

بتاريخ :

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

مكتب بريد  /بنك
إقـــــرار  -أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باإلقرار الضريبي صادقة وأمينة طبقاً لحجم األعمال واإليرادات المحققة خالل العام من واقع
الحسابات المؤيدة لذلك و 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.
 10توقيع المحاسب
 08إسم الممول :
 11رقم القيـــــــــد
 09توقيع الممول :
 12المكتب التابع
يــوم
شهــر
لـه المـحاسب
ســـــنـــــــة
تحريراً فى:
 13رقم الملف الضريبى
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :
اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية

4 2-

قائمة االقرار التفصيلية
قائمة بيانات اإليرادات والتكاليف والمصروفات األخرى
صافى إيرادات للنشاط الصناعي والتجاري  /الخدمي

(يخصم منه)

البند

سنة اإلقرار

101

تكلفة المشتريات  /الحصول على اإليراد

102

مجمل الربح

103

يضاف اليه

مجمل ربح أنشطة أخري

104

اإليرادات األخرى مرحل من جدول رقم ()1

105

إيرادات محققة بالخارج مرحل من جدول رقم ()5

106

إجمالي مجمل الربح ( ) 106 +105 + 104 + 103

107

إجمالي المصروفات العمومية وتشمل األجور والمرتبات ،
واالنتقاالت  ،المياة والكهرباء  ،والمصروفات األخرى

108

(يخصم منه)

بدون التبرعات واإلعانات المدفوعة للجهات الواردة في البند ( )8من المادة ( )23من القانون

تبرعات لجهات حكومية

109

صافى الربح ( /الخسارة )

110

صافى ربح انشطة اخرى مرحل من جدول رقم ()2

111

الوعاء الضريبى قبل خصم التبرعات المدفوعة لغير الجهات الحكومية [ ]111 + 110

112

يخصم من الوعاء الضريبي التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات
األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإلشراف
الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما ال يجاوز  110/10من
صافي الربح السنوي المعدل

113

التبرعات واإلعانات المدفوعة لغير الحكومة

الوعاء الضريبي ربح ( /خسارة)

[ ] 113 - 112

114

اإلعفاءات
يخصم من الوعاء الضريبي اإلعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل
أو بأي قوانين خاصة  ،وذلك فى حدود الوعاء الضريبى

صافى الوعاء الخاضع للضريبة

[ ] 115 - 114

115
116

هذا البند يمأل فى حالة المنشأت التى التزال فى فترة االعفاء الضريبى
( )1أوعية ضريبية مستقلة :إذا كانت نتيجة النشاط الواردة بالبند 116
اعاله أرباحاً معفاة تدرج االوعية المستقلة بهذا البند.
( )2الوعاء الضريبى فى حالة وجود خسارة  :أذا كانت نتيجة أى من
الوعائين الواردين بالبندين  117 ، 116خسارة ضريبية فيتم عمل مقاصة
بينهما ويدرج ناتج المقاصة بهذا البند

117
118

* البنود الواردة بقائمة اإلقرار التفصيلية تتضمن كافة اإليرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .
** فى حالة عدم تحديد تكلفة المشتريات أو تكلفة اإليرادات  /المبيعات ( بند  ) 102يتم احتساب مجمل الربح ( بند  ) 103من خالل صافى االيرادات ( بند )101
مضروبا فى نسبة مجمل الربح المتعارف عليها لهذا النشاط.
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :
اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية

5 2(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على أرباح األشخاص االعتبارية  -غير المؤيد بحسابات
جدول رقم ( )1تحليل اإليرادات االخرى

المبلغ

بيــــــــــــان
دعم صادرات
مقابل رسم الخدمات
ارباح رأسماليه
صافي أيرادات أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة المصرية
أخرى

*االجمـــــــالى

مرحل الى البند رقم ( )105فى قائمة االقرار التفصيليه

يوضح بالجدول نوع وطبيعة اإليرادات االخرى .
*** (إرشاد)

جدول رقم (  ) 2تحديد 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 و في حالة
رغبة الممول فى المحاسبه على نسب صافى الربح الصادره من مصلحة الضرائب .

البيان

* قيمة االيرادات
اليومية(بالجنيه)

* ايام
العمل فى
السنة

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

* نسبة
صافى
الربح

صافى الربح السنوى
=()204 × 203

البند

201

202

203

204

205

إجمالي صافى الربح السنوى يرحل إلي بند رقم ( )111في قائمة األقرارات التفصيلية
* تحسب طبقا لنسب الربح الواردة بالتعليمات التنفيذية الصادره من مصلحة الضرائب (و ذلك في حالة رغبة الممول في المحاسبة علي أساس تلك النسب ).

*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :
اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية

6 2( تابع ) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية
جدول رقم ( ) 3عائد و أرباح بيع أذون الخزانة و عائد السندات المكتتب فيها و المستحق خالل العام

البيـــــــــــــــان

السنة السابقة

سنة اإلقرار

عائد وأرباح بيع أذون الخزانة
عائد سندات الخزانة
الضريبة المحسوبة علي عائد وأرباح بيع أذون الخزانة
الضريبة المحسوبة علي عائد سندات الخزانة
الضريبة المسددة علي عائد وأرباح بيع أذون الخزانة
الضريبة المسددة علي عائد سندات الخزانة
* إجمالي الضريبة المحسوبة خالل العام = عائد و أرباح بيع أذون وعائد سندات الخزانة ( المدرج في اإلقرار ) × سعر الضريبة (  ) %20ويرحل إلى البند 20

جدول رقم (  ) 4توزيعات االرباح لالسهم  /الحصص التي يحصل عليها الشخص االعتباري المقيم في مصر من أشخاص اعتبارية مقيمه
إجمالي التوزيعات

الورقة المالية

بنسبة مساهمة اكثر من % 25

بنسبة مساهمة اخرى

* إجمالي التوزيعات ()1

الوعاء الخاضع
سعر الضريبة

%5

% 10

الضريبة المستحقة

إجمالـــــى الضريبة المستحقة
إجمالـــــى الضريبة المخصومه عند التوزيع
الفروق الضريبية الواجبة السداد(يرحل للبند  70فى ملخص المستحقات الضريبية )

جدول رقم ( )5أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في األوراق المالية حسب كل دوله
الدولة

العوائد والتوزيعات
وغيرها

اإلجمالـــــى (يرحل للبند رقم 106
فى قائمة اإلقرار التفصيلية)
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

أرباح  /خسارة
العملية  /الفرع

الضـــــريبة األجنبية

المسدد في سنة االقرار

المخصومة و المحسوبة طبقا
لقانون الضرائب المصرية

اإلجمالـــــى (يرحل للبند رقم 15
فى ملخص المستحقات الضريبية)

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :
اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية

7 2( تابع ) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية
جدول رقم (  ) 6الضريبة المستحقة على توزيعات األرباح لألسهم و الحصص
اسم الشركة

اسم المساهم  /الشريك

نسبة المساهمة
أو الحصة

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
إجمالي الضريبة المستحقة

قيمة التوزيع

سعر
الضريبة

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

الضريبة المستحقة

(يرحل للبند رقم  75فى ملخص المستحقات الضريبية)

* تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات األرباح هي و ضع التوزيع تحت تصرف المساهم و ذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلي ذمة المساهم
سواء تقرر التوزيع من مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية أو اي سلطة أخرى مختصة بالتوزيع .
* تكون العبرة في تحديد األرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن األسهم و الحصص في أي صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات
مجالس اإلدارة أو في تقارير الشركة و حساباتها أو آي وثائق أخرى  ،أو بإقرار يقدمة الشخص المسئول عن إدارة الشركة خالل ثالثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنه
المالية يتضمن بيان األرباح المقرر توزيعها .
* بالنسبة لشركات االشخاص تستحق ضريبة التوزيعات بنهاية االجل المحدد لتقديم االقرار الضريبي.

جدول رقم (  ) 7رجاء ملء الجدول اآلتي بشان اجمالى اإليرادات الواردة باقرارات ضريبة القيمه المضافه
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إجمالى اإليرادات السنوية طبقا القرار ضريبة القيمه المضافه
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني tpservice@incometax.gov.eg :
اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية

