وزارة المالية

نموذج رقم ( )28إقرارات
ً
مجانا
يوزع هذا النموذج

مصلحة الضرائب المصرية

اإلقرار الضريبى
علي صافي أرباح األشخاص االعتبارية
نقل
أجره
غير مؤيد بحسابات سيارات

1 4-

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 ويقتصر استخدامه على الشركات التى تزاول نشاط السيارات األجرة والنقل فقط .

تلتزم المصلحة بإستالم االقرار الضريبى طبقا الحكام المادة  84من قانون الضريبة على الدخل رقم  91لسنة  2005وتعديالتة .
0

سنة االقرار:

2

إقرار أصلي

بيانات إجباريه

إقرار معدل

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

كود النشاط

الشياخة

المسلسل داخل النشاط

كود المأمورية

نوع الضريبة

رقم الملف الضريبــــي:
رقم الجهة :
الفترة الضريبية:

من

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

إلى
الحي

اسم الشارع  /القرية

رقم المبنى

يــوم

شهــر

القسم  /المركز

عنوان النشاط الرئيسى
عنوان المراسلة
رقم التليفون (األرضي) :

الموبايل :

اسم المأموريه المسجل :
بها بضرائب القيمة المضافة

وحدة المرور التابع لها
...................................................................................................................................................

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 .

2 4تعليمات 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
(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)

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

 -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

3 4-

بيانات اإلقــــــرار
01

مأمورية ضرائب:

02

إسم الشخص اإلعتباري:

04

رقم الملف الضريبــــي:

إلى:

من:
03
كود الشرطة

كود النشاط

الشياخة

المسلسل داخل النشاط

رقم التسجيل الضريبي:

نوع الضريبة

كود المأمورية

05

 06قيمة المبيعات  -اإليرادات السنوية :

07

قيمة المساهمة التكافلية

ملخص المستحقات الضريبية
 010صافي أرباح (خسائر ) النشاط التجاري
025

*الضريبة المستحقة

نسبة المساهمة  2.5في األلف

سنة اإلقرار
( مرحل من بند  407أو  414أو ) 421

*** (إرشاد)

يخصم منها التسديدات :

030

رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة

040

الضريبة المسددة طبقاً لنظام الدفعات المقدمة

045

العـائد المستحق طبقاً لنظام الدفعات المقدمة

050

المبالغ المسـددة طـبقاً لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

055

الضريبة المسددة مع االقرار االصلى اذا كان هذا االقرار معدال

 * 060مجموع التسديدات من ( 030الى )055
065

*الضريبة الواجب سدادها ( مدين  /دائن )
( 025مخصوما منها )060

 075الضريبة المستحقة على توزيعات الحصص لشركات األشخاص
دفعة واحده
 080طبيعة 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 4الجداول المرفقة باإلقرار الضريبي على أرباح األشخاص اإلعتبارية  -غير المؤيد بحسابات

جدول رقم (  ) 1تحديد صافي ربح سيارات االجرة حتى  12راكب فأكثر والنقل حتى حمولة  5طن

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
رقم الشاسيه
رقم الموتور
الوقود (بنزين/سوالر/غاز)
عدد الركاب
الحمولة (بالطن)

401

مؤمن على سائق  /يقودها مالكها

* االيراد اليومي  /أجر نقل الطن
(بالجنيه)

402

* ايام العمل فى السنة

403

* بالنسبه لألجرة و النقل الخفيف
قيمة اإليرادات السنوية(بالجنيه)
=()403 × 402
** بالنسبة للنقل أكثر من  5طن
قيمة اإليرادات السنوية (بالجنيه )
= () 403 × 402 × 401

404

نسبة صافى الربح

405

صافى الربح السنوى
=()405 × 404

406

%

%

%

مجموع صافى الربح السنوى = صافى الربح السنوى ( جدول () )5( + )4( + )3( +)2( + )1
يرحل إلي بند رقم ( )102بصفحة األوعية الضريبية

%

407

** إذا كانت حمولة السيارة النقل أكثر من  5طن يتم إدراج أجر النقل ( نولون ) الطن في البند رقم 402
*** (إرشاد)


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 4الجداول المرفقة باإلقرار الضريبي على أرباح األشخاص اإلعتبارية  -غير المؤيد بحسابات

تابع جدول رقم (  ) 1تحديد صافي ربح سيارات االجرة حتى  12راكب فأكثر والنقل حتى حمولة  5طن

البيان

جدول رقم ()6

جدول رقم ()7

جدول رقم ()8

جدول رقم ()9

جدول رقم ()10

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

البند

ماقبلة مرحل من بند رقم ()407
نوع السياره (اجرة  /نقل)
الموديل
رقم الشاسيه
رقم الموتور
الوقود (بنزين/سوالر/غاز)
عدد الركاب
الحمولة (بالطن)

408

مؤمن على سائق  /يقودها مالكها

* االيراد اليومي  /أجر نقل الطن
(بالجنيه)

409

* ايام العمل فى السنة

410

* بالنسبه لألجرة و النقل الخفيف
قيمة اإليرادات السنوية(بالجنيه)
=()410 × 409
** بالنسبة للنقل أكثر من  5طن
قيمة اإليرادات السنوية (بالجنيه )
= () 410 × 409 × 408

411

نسبة صافى الربح

412

صافى الربح السنوى
=()412 × 411

413

%

%

%

مجموع صافى الربح السنوى = صافى الربح السنوى[  ( + 407جدول (]) )10( + )9( + )8( +)7( + )6
يرحل إلي بند رقم ( )102بصفحة األوعية الضريبية

%

414

** إذا كانت حمولة السيارة النقل أكثر من  5طن يتم إدراج أجر النقل ( نولون ) الطن في البند رقم 408
*** (إرشاد)

*** 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 4الجداول المرفقة باإلقرار الضريبي على أرباح األشخاص اإلعتبارية  -غير المؤيد بحسابات

تابع جدول رقم (  ) 1تحديد صافي ربح سيارات االجرة حتى  12راكب فأكثر والنقل حتى حمولة  5طن

البيان

جدول رقم ()11

جدول رقم ()12

جدول رقم ()13

جدول رقم ()14

جدول رقم ()15

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

السياره رقم

البند

ماقبلة مرحل من بند رقم ()414
نوع السياره (اجرة  /نقل)
الموديل
رقم الشاسيه
رقم الموتور
الوقود (بنزين/سوالر/غاز)
عدد الركاب
الحمولة (بالطن)

415

مؤمن على سائق  /يقودها مالكها

* االيراد اليومي  /أجر نقل الطن
(بالجنيه)

416

* ايام العمل فى السنة

417

* بالنسبه لألجرة و النقل الخفيف
قيمة اإليرادات السنوية(بالجنيه)
=()417 × 416
** بالنسبة للنقل أكثر من  5طن
قيمة اإليرادات السنوية (بالجنيه )
= () 417 × 416 × 415

418

نسبة صافى الربح

419

صافى الربح السنوى
=()419 × 418

420

%

%

%

مجموع صافى الربح السنوى = صافى الربح السنوى[  ( + 414جدول (]) )15( + )14( + )13( +)12( + )11
يرحل إلي بند رقم ( )102بصفحة األوعية الضريبية

%

421

** إذا كانت حمولة السيارة النقل أكثر من  5طن يتم إدراج أجر النقل ( نولون ) الطن في البند رقم 415
*** (إرشاد)

*** 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

%

7 4جدول رقم (  ) 2الضريبة المستحقة على توزيعات األرباح لألسهم و الحصص
اسم المساهم  /الشريك

اسم الشركة

نسبة المساهمة
أو الحصة

.
.
.

قيمة التوزيع

سعر
الضريبة

%

%

%

%

%

%

الضريبة المستحقة

إجمالي الضريبة المستحقة
* 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.

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار***

التعليمات التنفيذية ألسس محاسبة السيارات النقل حتى  5طن فأكثر والركوب حتى  14راكب فأقل-:
االيراد اليومى لسيارات االجرة لعام ( 2012سنة االساس) (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 لعام ( 2012سنة االساس) (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. بالنسبة لسيارات النقل حمولة أكثر من  5طن ال يتم االسترشاد باإليرادات الخاصة بالسيارات و ال يعتد بأسعار النولونالواردة بالتعليمات التنفيذية رقم  15لسنة  2002و يتم تقدير النولون و التدرج في قيمته سنوياً.

يتم حساب الضريبة بسعر  %22.5من الوعاء الضريبي  -مع مراعاة التقريب للوعاء ألقرب عشرة جنيهات أقل .
*** 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

