مصلحة الضرائب المصرية

تعليمات تنفيذية للفحص رقم )  ( ٨٣لسنة ٢٠١٧
بشأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط المخابز البلدية
س+++بق أن أص+++درت المص+++لحة التعليم+++ات التنفيذي+++ة للفح+++ص رق+++م )  ( ٥٨لس+++نة
 ٢٠١٧بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط المخابز البلدية
ومن منطلق حرص المص+لحة عل+ى م+د جس+ور الثق+ة و التع+اون بينھ+ا و ب+ين كاف+ة
المم++ولين و عم +الً عل++ى التيس++ير عل++ى أص++حاب المخ++ابز البلدي++ة الت++ي تن++تج الخب++ز
المدعم و حل كافة مشاكلھم و الوصول إلي أسس عادلة للمحاسبة الض+ريبية تتف+ق
مع الواقع العملي للمتغيرات اإلقتصادية التي طرأت مؤخراً علي ھذا النشاط .
قام++++++++ت المص++++++++لحة بدراس++++++++ة ش++++++++املة لھ++++++++ذا النش++++++++اط ش++++++++ملت الدراس++++++++ات
المقدم+++++++ة م+++++++ن الش+++++++عبة العام+++++++ة ألص+++++++حاب المخ+++++++ابز و عق+++++++د ع+++++++دد م+++++++ن
االجتماع+++++++ات م+++++++ع الش+++++++عبة العام+++++++ة ألص+++++++حاب المخـــ+++++++ـابز الت+++++++ي توج+++++++ت
باإلتف++++++++++اق معھ++++++++++م بت++++++++++اريخ  ٢٠١٧/١٢/٣بإتب++++++++++اع أس++++++++++س المحاس++++++++++بة
الض++++++ريبية عن++++++د موافق++++++ة المم++++++ول بالمأموري++++++ة للح++++++االت التقديري++++++ة وذل++++++ك
وفقا لما يلي :
أوالً  :أسس المحاسبة :
]  [ ١كمية الدقيق :
ويتم تحديدھا وفقا ً لما يلي :
 الحصة التموينية المقررة للمخبز . تقديم شھادة بكمي+ة ال+دقيق المنص+رفة ف+ي ك+ل س+نة م+ن ) اإلدارة التمويني+ة –المطحن ( التابع لھا المخبز .
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]  [ ٢يحدد صافي الربح كما يلي :
يكون صافي ربح الجوال زنة  ١٠٠كجم دقيق إستخراج  % ٨٢خالل الس+نوات
 ٢٠١٢ / ١٢ / ١٠حتى  ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١على النحو التالي :
• الفترة حتى  ٢٠١٢/١٢/١٠بواقع  ٢.٥جنية )جنيھان و نصف ( .

• الس+++++++++نوات م+++++++++ن ٢٠١٢/١٢/١١حت+++++++++ى ، ٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٤/ ٢٠١٣

بواقع  ٣جنيه ) ثالثة جنيھـــــــــــــات ( .
• السنوات ٢٠١٦ / ٢٠١٥بواقع  ٣.٥جنيه ) ثالثة جنيھات و نصف ( .
• سنة  ٢٠١٧بواقع  ٤جنيه ) أربعة جنيھـــــــــــــات ( .
]  [ ٣اإليرادات األخرى :
يراعى محاسبة صاحب المخبز عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتھا .

ثانيا ً  :يتم مراعاة األمور التالية :
.١
.٢
.٣

.٤
.٥

.٦

تطبيق مبدأ إستقالل السنوات الضريبية .
تعتب++++ر أس++++س المحاس++++بة ال++++واردة بھ++++ذه التعليم++++ات الزم++++ة التطبي++++ق عن++++د
موافقة الممول بالمأمورية .
تطبق ھذه التعليمات على جميع الس+نوات الت+ي ل+م ي+تم المحاس+بة عنھ+ا و ك+ذا
السنوات التي ل+م تص+بح الض+رائب المس+تحقة عنھ+ا نھائي+ة وذل+ك فيم+ا يخ+ص
السنوات المحددة بالتعليمات .
يعاد النظر في ھذه التعليمات في ضوء ما يستجد من ظروف أو متغيرات .
إذا ك++++++ان ص++++++احب المخب++++++ز موظ++++++ف ي++++++تم س++++++داد الض++++++ريبة المس++++++تحقة
عل++++++ى النش++++++اط ب++++++دون خص++++++م الش++++++ريحة المعف++++++اة ألنھ++++++ا تخص++++++م أوالً
م++++ن وع++++اء الض++++ريبة عل++++ى المرتب++++ات و م++++ا ف++++ي حكمھ++++ا و بع++++د تق++++ديم
ش++++ھادة م++++ن جھ++++ة عمل++++ه بمف++++ردات مرتب++++ه ي++++تم إس++++تكمال م++++ا ل++++م ي++++تم
خصمه من الشريحة المعفاة .
ي+++++تم مراع+++++اة المحاس+++++بة وفق+++++ا ً لص+++++افي رب+++++ح الج+++++وال ال+++++وارد ب+++++اإلقرار
ف+++++ي ح+++++ال أن يك+++++ون أكب+++++ر م+++++ن ص+++++افي رب+++++ح الج+++++وال ال+++++وارد بھ+++++ذه
التعليمات عن السنة محل المحاسبة .
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 .٧في جميع األح+وال إذا ل+م يواف+ق المم+ول عل+ى م+ا ج+اء بھ+ذه التعليم+ات  ،ي+تم
محاسبته وفق القواعد و األسس المعمول بھا قبل ھذه التعليمات .
علي جميع المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات التابعة
لھا متابعة تنفيذ المأموريات لھذه التعليمات بكل دقة .
و^ ولي التوفيق ،،،
صدرت في ٢٠١٧/١٢/٤ :
عن قطاع الفحص والتحصيل
اإلدارة المركزية للفحص الضريبي

رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
) عماد سامي حسين (
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