وزارة المالية

نموذج رقم ( )27إقرارات
يوزع هذا النموذج مجاناً

مصلحة الضرائب المصرية

اإلقرار الضريبي
علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين

1 5-

ألرباح النشاط التجاري و الصناعي و المهني المؤيد بحسابات  /المرتبات  /الثروة العقارية
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 تجنباً لمطالبتك بإعادة كتابة إقرار جديد.
يلتزم بتقديم هذا اإلقرار الشخص الطبيعى الذى يزيد رقم اعماله عن  250000جنيه ورأس ماله المستثمر عن 50000

عدم اصدار الفاتورة يعرضك للعقوبة
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 النقابة:

إسم الممول:
نشاط الممول :

الرقم القومـــــــــى:
رقم العضوية:

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) :
اسم المأموريه المسجل
بها بضرائب القيمة المضافة

الموبايل :
درجة القيد:

:

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

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 :

جنيه وصافى ربح اخر سنة ربط عن  20000جنيه طبقا الحكام المادة  78من القانون  91لسنة  2005وتعديالته .

2 5-

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

3 5-

بيانات اإلقــــــرار
01

مأمورية ضرائب:

02

إســــم المـمـــول:

04

رقم الملف الضريبــــي:

06

قيمة المبيعات  -اإليرادات السنوية :

من:

إلى:
03

الشياخة

كود الشرطة

كود النشاط

رقم التسجيل الضريبي:

المسلسل داخل النشاط

كود المأمورية

نوع الضريبة

05
07

قيمة المساهمة التكافلية

سنة اإلقرار

مقدار الضريبة المستحقة  :التسوية ( مدين  /دائن )
			
 101صافي المرتبات و مافى حكمها

( مرحل من بند ) 214

 102صافي أرباح (خسائر ) النشاط التجاري أو الصناعى

( مرحل من بند  337أو  338أو )341

 103صافي إيرادات (خسائر ) النشاط المهني أو غير

التجاري ( مرحل من بند ) 517

		
 104صافي ايرادات الثروة العقارية
 105مجموع صافي الدخل [( )101الى (])104

( مرحل من بند ) 218
*** (إرشاد)

0

 106يخصم مبلغ ثمانية االف جنيها شريحه معفاه
 107الوعاء الخاضع للضريبة [(])106 - 105

نسبة المساهمة  2.5في األلف

0

0

8

-

*** (إرشاد)

 108الضريبة المستحقة
يخصم منها

 109الخصم الضريبي

طبقا الحكام القانون رقم  82لسنة  97 , 2017لسنة 2018

 110الضريبة المستحقة بعد الخصم الضريبي
111

يخصم منها

الضريبة األجنبية المسددة عن األرباح المحققة بالخارج وفى حدود الضريبة
المحسوبة عن هذه اإليرادات في مصر *** (إرشاد)

 112الضــريبة المحسوبة او المقطوعة
113

و في حدود الضريبة المستحقة وفقا الحكام ق  91لسنة  2005وتعديالته.

صافي الضريبة المستحقة [ ] ) 112 + 111 ( - 110

يخصم التسديدات

 114الرصيد الدائن السابق المسدد بالزيادة
 115المبالغ المسددة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
 116الدفعات المقدمة المسددة خالل العام و العائد المضاف
 117إجمالى الضريبة المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات
118

الضريبة المسددة مع اإلقرار االصلى اذا كان هذا اإلقرار معدال

119

ضريبة التصرفات العقارية المسددة (فى حال تطبيق المادة  19بند )7

120

الضريبة الواجب استردادها عن عقود طويلة األجل

121

إجمالى التسديدات [ مجموع من ( )114الى (])120

122

الرصيد  )121 - 113( :مدين /دائن

*** (إرشاد)

 123فروق ضريبة التوزيعات لألسهم والحصص
دفعة واحده
 124طبيعة السداد  :أقساط
تم السداد

نقدا

بالشيك

سداد الكتروني رقم:

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
ســـــنـــــــة
لـه المـحاسب
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 5إقرار المرتبات وما في حكمها

اإليرادات الخاضعة للضريبة
*** (إرشاد)

البند

اإليرادات عن األعمال المؤداه في مصر .

201

اإليرادات عن األعمال المؤداه في الخارج و دفع مقابلها من مصدر في مصر .

202

اإليرادات عن األعمال المؤداه في مصر و دفع مقابلها من مصدر أجنبي .

203

مرتبات و مكافأت رؤساء و أعضاء مجالس اإلدارة في شركات القطاع العام
و قطاع األعمال العام من غير المساهمين .
مرتبات و مكافأت رؤساء و أعضاء مجالس اإلدارة و المديرين في شركات
األموال مقابل العمل اإلداري

سنة اإلقرار

السنة السابقة

204
205

*** (إرشاد)

المستحق عن العام من متجمد المرتبات و األجور و ما في حكمها .

206

*** (إرشاد)

إجمالي اإليراد الخاضع للضريبة * [ مجموع بند أو أكثر من البنود من
( 201إلي ] ) 206

207

*** (إرشاد)

يخصم اإلعفاءات

اإلعفاءات بموجب قوانين خاصة
(مجموع البنود من  208 / 1إلي ) 208 / 3
......................
*  - 208 / 1عالوات خاصة مضافة إلي المرتب
*  - 208 / 2عالوات خاصة غير مضافة إلي المرتب ......................
208 ......................
*  - 208 / 3إيرادات أخرى معفاة بقوانين خاصة
اإلعفاء الشخصي
*** (إرشاد)

اشتراكات التأمين اإلجتماعي أو أقساط االدخار

(قيمة االشتراكات التي يتحملها الموظف مقابل االشتراك في نظم التأمين اإلجتماعي)

الصافي = [(  )207مخصوما منها اجمالى البنود (من  208الى ])210

209
210
211

اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة ق54لسنة 1975وأقساط
التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة 212
الزوج أو األوالد القصر أو أقساط تأمين ألستحقاق معاش
*** (إرشاد)

حصة العاملين من األرباح التي تقرر توزيعها طبقا للقانون

213

يتم خصم هذه الحصة إذا تم إدراجها ضمن اإليرادات الخاضعة للضريبة
الموضحة بعاليه .
صافي اإليراد قبل تطبيق حكم المادة ( )8من القانون
[ 211مخصوما منها (] ) 213+212
يرحل للبند رقم  101بصفحة األوعية الخاضعة

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

214

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

5 5إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي لألشخاص الطبيعيين المؤيد بحسابات

 - 1بيانات قائمة الدخل

قائمة اإلقرار التفصيلية
البند

* صافى إيرادات للنشاط الصناعي والتجاري  /الخدمي
(مرحل من البند  702من قائمة الدخل)

300

* تكلفة المبيعات  /الحصول على اإليراد (مرحل من البند  703من قائمة الدخل)

301

* مجمل الربح ( /الخسارة) من قائمة الدخل (مرحل من البند  704من قائمة
الدخل)

302

* اإليرادات األخرى من قائمة الدخل

ويشمل أي إيرادات اخرى مثل األرباح الرأسمالية ،بيع المخلفات  ،وأرباح
إعادة التقييم وغيرها (مرحل من البند  705من قائمة الدخل)

* إجمالي المصروفات بما فيها المخصصات و اإلحتياطيات واالهالكات
وضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة

سنة اإلقرار

السنة السابقة

303
304

(مرحل من البنود  711،710، 708،707، 706من قائمة الدخل)
*** (إرشاد)

* صافى الربح المحاسبى ( /الخسارة المحاسبية )
(مرحل من البند  712من قائمة الدخل)

305

 - 2يضــاف إلى صافى الربح المحاسبى أو يخصم من
الخسائر المحاسبية اآلتي
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من اإليرادات الخاضعة للضريبة
(مرحل من الجدول رقم )101

سنة اإلقرار

السنة السابقة

306

*** (إرشاد)

قيمة اهالكات األصول الثابتة المادية أو المعنوية المحملة على الحسابات

307

*** (إرشاد)

* الخسائر الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول
(مرحل من الجدول رقم )103

308

*** (إرشاد)

الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للقانون والضريبة المؤجلة

(مرحل من الجدول رقم )116

309

*** (إرشاد)

ما يزيد عن نسبة إل % 20المستقطعة سنوياً لحساب الصناديق
الخاصة من مجموع مرتبات و أجور العاملين السنوية

310

(مرحل من الجــــدول رقم )115

ما يزيد عن  3000جنيه من اقساط التامين ضد عجز الممول او وفاته

التبرعات واإلعانات المدفوعة لغير الحكومة

التبرعات و اإلعانات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند [ ]7من المادة
 23من القانون
(مرحل من الجدول رقم )102

االحتياطيات والمخصصات على اختالف أنواعها

(مرحل من الجدول رقم )104

311

312

313

*** (إرشاد)

* البنود الواردة بقائمة اإلقرار التفصيلية تتضمن كافة اإليرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .
*** 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 5( تابع ) قائمة اإلقرار التفصيلية
(تابع) يضــاف إلى صافى الربح المحاسبى
أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي

البند

الغرامات والتعويضات و العقوبات المالية وتكلفة التمويل
واالستثمار لاليرادات المعفاة من الضريبة

314

سنة اإلقرار

السنة السابقة

*** (إرشاد)

العوائد المدينة

(مرحل من الجدول رقم )105

315

*** (إرشاد)

الديون المعدومة غير المستوفاة لشروط الخصم
(مرحل من الجدول رقم )106

316

*** (إرشاد)

الرصيد السالب ألساس اإلهالك
( مرحل من الجدول رقم )111

317

*** (إرشاد)

الخسائر المحتملة للعقود طويلة األجل والتي ال تخص الفترة الضريبية
والمدرجة في قائمة الدخل

318

الخسائر التي تم إدراجها بقائمة الدخل خالل فترات تنفيذ العقد والتي ال تخص
الفترة الضريبية.
(مرحل من الجدول رقم) 801

إضافات أخرى إلى صافى الربح المحاسبي  /خصومات أخرى من
الخسارة المحاسبية

319

(مرحل من الجدول رقم ) 108

خسائر أجنبية محققة خارج مصر
الخسائر األجنبية المحققة خارج مصر والمحملة على قائمة الدخل حيث
إنها ال تعد من التكاليف واجبة الخصم.
(مرحل من الجدول رقم ) 107

320

إجمالي الربح الضريبي ( /الخسارة الضريبية)[321 ])320 : 306(+ 305

 - 3يخصم من إجمالى الربح الضريبى  /يضاف إلى
أجمالى الخسارة الضريبية
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية
وتعد من التكاليف واجبة الخصم

سنة اإلقرار

السنة السابقة

322

التكاليف واجبة الخصم والتي لم تدرج بقائمة الدخل
(مرحل من الجدول رقم )109

قيمة االهالكات الضريبية المحسوبة طبقاً للنسب الواردة بالقانون
(مرحل من الجدول رقم )111

323

*** (إرشاد)

* األرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول
( مرحل من الجدول رقم ) 103

324

*** (إرشاد)

ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص

( مرحل من الجدول رقم ) 106

325

*** (إرشاد)

*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :
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7 5( تابع ) قائمة اإلقرار التفصيلية
(تابع) يخصم من إجمالى الربح الضريبى  /يضاف إلى
أجمالى الخسارة الضريبية

البند

( مرحل من الجدول رقم ) 110

326

مخصصات سبق خضوعها للضريبة

سنة اإلقرار

السنة السابقة

*** (إرشاد)

المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم
( مرحل من الجدول رقم ) 104

327

*** (إرشاد)

خسائر العقود طويلة األجل المنتهية خالل الفترة الضريبية
والتي سبق ردها للوعاء

328

مرحل من الجدول رقم ) 802
*** (إرشاد)

خصومات أخري من أجمالي الربح الضريبي/إضافات أخري
الي الخسارة الضريبية

329

( مرحل من الجدول رقم ) 113

االجمالى [مجموع البنود من (  )322الى (] )329

330

* صافى الربح الضريبي  /الخسارة الضريبية( المعدل )
{ } 330 - 321

331

يخصم منه أو يضاف إليه
التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات االهلية المصرية المشهرة
ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومى ومؤسسات
البحث العلمى المصرية  ،وكذا ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى احدى
المجاالت المنصوص عليها بالفقرة االولى من المادة  15من القانون
 72لسنة  ، 2017بما اليجاوز  110/10من صافى الربح الضريبي .

332

*** (إرشاد)

الخسائر المرحلة

( مرحل من الجدول رقم ) 112

333

*** (إرشاد)

* الوعاء الضريبي ربح  (/خسارة )
( )331مخصوما منها [ ( ] )333(+ )332وقبل إعمال
حكم المادة  8من القانون
اإلعفاءات

( مرحل من الجدول رقم ) 114

334

335

*** (إرشاد)

الحافز االستثماري الخاص بالمشروعات االستثمارية المؤسسه وفقا
الحكام قانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحتة التنفيذية .

336

( مرحل من الجدول رقم ) 121

* صافى الوعاء الخاضع للضريبة

337

هذا البند يمأل فى حالة المنشأت التى التزال فى فترة االعفاء الضريبى
( )1أوعية ضريبية مستقلة :إذا كانت نتيجة النشاط الواردة بالبند
 337اعاله أرباحاً معفاة تدرج االوعية المستقلة بهذا البند.
(مرحل من مرفقات الجدول رقم  114االعفاءات الضريبية )

338

( )2الوعاء الضريبى فى حالة وجود خسارة :
أذا كانت نتيجة أى من الوعائين الواردين بالبندين  338 ، 337خسارة
ضريبية فيتم عمل مقاصة بينهما ويدرج ناتج المقاصة بهذا البند

339

سعر صرف الدوالر في نهاية السنة المالية

340

الوعاء الضريبي بالجنيه المصري

341

*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :
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600

قائمة المركز المالى عن السنة المنتهية في

األصول غير المتداولة
األصول الثابتة

البند
601

مشروعات تحت التنفيذ

602

استثمار عقارى

603

اصول غير ملموسة

604

االستثمارات فى شركات شقيقة و ذات سيطرة مشتركة

605

استثمارات مالية متاحة للبيع

606

أصول ضريبية مؤجلة

607

مجموع االصول غير المتداولة ( )607 : 601
األصول المتداولة
أصول محتفظ بها لغرض البيع

608
609

المخزون

610

عمالء ومدينون وأوراق قبض

611

حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة

612

دفعات مقدمة

613

استثمارات مالية

614

النقدية وما في حكمها

615

مجموع االصول المتداولة ()615 : 609
إجمالي االصول ()616 + 608
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
االحتياطيات
المدفوعات المبنية على أسهم

( إذا استوفت شروط التصنيف كأدوات حقوق ملكية لذات المنشأة )

أرباح (خسائر) مرحلة
أرباح (خسائر) العام قبل التوزيع

617
618
619
620
621
622
623
624

قروض من البنوك

625

قروض من شركات قابضة وشقيقة

626

إلتزامات نظم مزايا العاملين المحددة
إلتزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم

627

مخصصات طويلة األجل

سنة اإلقرار

السنة السابقة

616

مجموع حقوق الملكية ()622 : 618
االلتزامات غير المتداولة
سندات مُصدره

( إذا أستوفت شروط التصنيف كإلتزامات مالية )

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

628
629

إلتزامات ضريبية مؤجلة

630

إلتزامات أخــــرى

631

مجموع االلتزامات غير متداولة ()631 : 624
االلتزامات المتداولة
مخصصات

632
633

بنوك سحب على المكشوف

634

الموردون وأوراق دفع ودائنون اخرون

635

حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

636

قروض وتسهيالت قصيرة األجل

637

الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل

638

ضريبة الدخل المستحقة

639

التزامات محتفظ بها لغرض البيع

640

مجموع االلتزامات المتداولة ()640 : 633

641

مجموع حقوق الملكية و االلتزامات ()641 + 632 +623

642

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

8 5-
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من:

يــوم

700

شهــر

قائــمة الــدخـــل عن الفترة

إجمالي إيرادات النشاط الصناعي و التجاري  /الخدمي
(مرحل من الجدول  730و الجدول )803
يخصم
مردودات المبيعات

ســـــنـــــــة

البند

إلى:

يــوم

سنة اإلقرار

9 5شهــر

ســـــنـــــــة

السنة السابقة

701

خصم مسموح به
صافى إيرادات النشاط الصناعي و التجاري  /الخدمي
( يرحل للبند  300من قائمة اإلقرارالتفصيلية)
تكلفة المبيعات  /الحصول على اإليراد ( مرحل من الجدول  731و
الجدول  [ ) 732يرحل للبند  301من قائمة اإلقرار التفصيلية ]
مجمل الربح  /الخسارة
يضـــــاف

( يرحل للبند  302من قائمة اإلقرار التفصيلية)

702
703
704

اإليرادات المتنوعة
مخصصات انتهى الغرض منها
األرباح الرأسمالية
التعويضات
الخصم المكتسب
الديون المعدومة المحصلة
عمولة البيع الدائنة
أرباح إعادة تقييم العمالت األجنبية
أرباح ناتج تقييم االستثمارات المتداولة
العوائد الدائنة
عوائد معفاه.
عوائد خاضعه.
عوائد األوراق المالية
 -1مقيدة في سوق األوراق المالية المصرية

-2

غير مقيدة في سوق األوراق المالية المصرية

 -2مستثمرة فى الخارج
-3
قيمة بيع المخلفات
إجمالي اإليرادات االخرى
( يرحل للبند  303من قائمة اإلقرار التفصيلية)
يخصم
مصروفات البيع و التوزيع
أجور ومرتبات ومافى حكمها

705

م .إعالن و دعاية
م .تعبئة وتغليف
م .نقل للخارج
عموالت وحوافز لوكالء وموزعين
خصم مسموح به
ديون معدومة
مصروفات متنوعة
إجمالي مصروفات البيع و التوزيع
706
( يرحل للبند  304من قائمة اإلقرار التفصيلية)
*يراعى توضيح اسم المستفيد بهذه العموالت والحوافز سواء كان شخص طبيعي ام شخص اعتباري.
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :
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 10 5( تابع ) قائــمة الــدخـــل التفصيلية
البند

سنة اإلقرار

السنة السابقة

مصروفات إدارية وعمومية
مصاريف تأسيس
إيجارات
إهالكات األصول الثابتة
رسوم و ضرائب
تبرعات و إعانات
مخصصات
مصروفات نثرية واكراميات.
مكافأة ترك الخدمة
مصروفات قضائية و تعويضات و غرامات و جزاءات
مرتبات و أجور وما في حكمها
مصروفات سفر و انتقال
مصروفات تأمين
مطبوعات وادوات كتابية ومستلزمات حاسب
مصروفات كهرباء و مياه و تليفون و تلكس و غاز
أتعاب مهنية واستشارات
خسائر إعادة تقييم العمالت األجنبية
خسائر بيع األوراق المالية المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية
خسائر بيع األوراق المالية غير المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية
خسائر ناتج تقييم االستثمارات المتداولة
ترميمات و إصالحات
مصروفات متنوعة
إجمالي مصروفات عمومية وإدارية ( يرحل للبند  304في قائمة اإلقرار التفصيلية)

707

مصروفات تمويليه

عوائد مدينة
عمولة بنك

خصم إصدار السندات

إجمالي المصروفات التمويلية ( يرحل للبند  304في قائمة اإلقرار التفصيلية) 708
صافى الربح ( الخسارة ) [( ])705(+)704مخصوما منها
[(])708+707+706

يخصم

ضريبة الدخل (يرحل للبند  304فى قائمة اإلقرار التفصيلية)
الضرائب المؤجلة التى ينشاً عنها اصل  /التزام
(يرحل للبند  304فى قائمة اإلقرار التفصيلية)
صافى الربح ( الخسارة ) بعد خصم ضريبة الدخل و الضرائب المؤجلة
(يرحل للبند  305فى قائمة اإلقرار التفصيلية)
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :

709
710
711
712
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 11 5800

من:

يــوم

قائــمة الــدخـــل الشامل عن الفترة الضريبية
شهــر

ســـــنـــــــة

البند
ربح السنه (مرحل من قائمة الدخل)

إلى:

يــوم

سنة اإلقرار

شهــر

ســـــنـــــــة

السنة السابقة

801

الدخل الشامل االخير-:
فروق العمله الناتجة عن ترجمة العمليات االجنبية

802

االستثمارات المالية المتاحة للبيع

803

تغطية التدفق النقدى

804

االرباح /الخسائر االكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات

805

نصيب المنشأة من الدخل الشامل االخر فى الشركات الشقيقة 806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

إجمالى الدخل الشامل
يخصم منة -:

818

ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل االخرى

819

صافى الدخل الشامل بعد خصم الضريبة ()819 - 818

820

اجمالى الدخل الشامل عن السنة()820 + 801

*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :
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12 5 -

إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة
المهنة :

المركز الرئيسي لمزاولة المهنة :

الفروع :

اإليرادات الخاضعة للضريبة
*إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية.

البند

سنة اإلقرار

السنة السابقة

501

إيرادات مهن حرة و غيرها من مهن غيرتجارية محققه بالخارج 502 .

*إيرادات بيع أو استغالل حقوق الملكية الفكرية .

503

*عائدات التصرف في أية أصول مهنية ( صافي اإليراد )

504

*عائدات نقل الخبرات ( صافي اإليراد )

505

*عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا
( صافي اإليراد )

506

*المبالغ المحصلة نتيجة إلغالق المكتب

507

*إيرادات أخرى بما فيها قيمة األعمال المنفذة بالمستشفيات قبل الخصم.
(مرحل من جدول رقم )120

508

*إجمالي اإليرادات = مجموع البنود من ( 501إلي ) 508

509

يخصم إجمالي التكاليف و المصروفات الالزمة لمباشرة المهنة 510

بدون التبرعات .
*** (إرشاد)

*صافي اإليراد قبل خصم التبرعات = ( 509مخصوما منها ) 510

يخصم

511

التبرعات المدفوعة للحكومة و وحدات اإلدارة المحلية و
األشخاص األعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما ال يجاوز 512
صافي اإليراد السنوي.
التبرعات و اإلعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات
األهلية المصرية المشهرة و لدور العلم و المستشفيات
الخاضعة لإلشراف الحكومي و لمؤسسات البحث العلمي
المصرية بما ال يجاوز  % 10من صافي اإليراد السنوي
*

صافي اإليراد بعد خصم التبرعات

513

514

 المبالغ التي يؤديها الممول إلي نقابته و فقا لنظامها الخاصبالمعاشات ( بند ) 3
 أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي المموللمصلحته ومصلحة زوجه أو أوالده القصر ( بند ) 4
[ بشرط أال يزيد جملة ما يعفى من البندين  3و  4من المادة ( 515 ) 33
من القانون علي  3000جنيه سنويا من اإليراد الخاضع للضريبة ] .
يخصم الخسائر المرحلة (الزيادة فى المصروفات عن اإليرادات )
عن السنوات السابقة
*
الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (  ) 8من القانون

516
517

* البنود الواردة بقائمة إيرادات المهن غير التجارية تتضمن كافة اإليرادات و التكاليف المتعلقة بالنشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج .
*** لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء
الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحةwww.incometax.gov.eg :
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 13 5إيرادات العقارات المبنية
العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة

بيان الوحدة و عنوانها

قيمة اإليجارالشهري

مدة اإليجار

القيمة اإليجارية

إجمالي القيمة اإليجارية
يخصم  % 50مقابل جميع التكاليف
216

صافي القيمة االيجارية

217

تخصم الضريبة العقارية المسددة

218

صافي إيراد الثروة العقارية

يرحل للبند رقم  104بصفحة األوعية الضريبية

عند حساب الضريبة المستحقة يراعي اآلتي:
ً
يخصم من إجمالي الدخـل الخاضع للضريبة مبلغ ثمانية االف جنيه مصرى  ،ويتم حساب الضريبة على المتبقي وفقا لألسعار اآلتية:
الخصم الضريبى ق97
الخصم الضريبى ق82
الضريبة المستحقة
سعر الضريبة
الشريحة
% 85
%80
2200
%١٠
أكثر من  8000حتى 30000
% 45
%40
2250
%١٥
أكثر من  30000حتى 45000
% 7.5
% 5
31000
%20
أكثر من  45000حتى 200000
------%22.5
أكثر من 		200000

يكون الخصم الضريبى وفقا الحكام القانون رقم  82لسنة  2017وقرار وزير المالية رقم  195لسنة  2017وقانون  97لسنة  2018كما يلى :
 خصم نسبة  % 85من قيمة الضريبة المستحقة للشريحة الثانية و  % 45للشريحة الثالثة و  % 7.5للشريحة الرابعة وال يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحةالخامسة مع مراعاة ان يتم منح الخصم لمرة واحدة فقط وفقا العلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالى الضريبة المستحقة عليه طبقا لقانون  97لسنة .2018
 يتم تطبيق الخصم الضريبى بالنسبة لوعاء االرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية (مهن حره ) والثروه العقارية عن الفترة الضريبية كاملةطبقا لقانون  97لسنة .2018
 يتم تطبيق الخصم الضريبي بالنسبة لوعاء ضريبة المرتبات وما فى حكمها عن الفترة من  2018/1/1حتى  2018/6/30طبقا لقانون  82لسنة 2017والفترة من  2018/7/1حتى  2018/12/31طبقا لقانون  97لسنة . 2018

*** 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

