تعليمات تنفيذية للفحص رقم (  ) 85بند  151لسنة 5008
بشــــــأن
أسس احملاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم  6لسنة  1996بشأن أسس
المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات 0
و من منطلق حرص المصلحة علي د عم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين
وعمال علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت
الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات واإلطالع علي عدد
من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من االجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت
باالتفاق معهم بتاريخ  5008 /5 /11علي اتباع األسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية
في الحاالت التقديرية 0
أوال  :رقـــم األعمــــال :

أ

– األدوية وألبان األطفال-:
الرجوع إلى شركات إنتاج األدوي ة المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع
األدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن
قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) 0

ب

– أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية (
اإلكسسوارات )-:
يتم تحديدها بحد أقصى  %10من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) 0

ج

– األصناف األخرى ( األجهزة الرياضية  /لعب األطفال ) -:
يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة 0

ويراعى االسرتشاد بالعناصر التالية عند حتديد رقم األعمال- :

 معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات
وقيم ما بها من األصناف االخري  /موقع الصيدلية وشهرتها 0
 منناقننشة اننلننممولن لنتحدينند حننجم اننلننمشترينناتن ونناننلننمبيعاتن انلننسنويننة مننن اننألننصناف
األخرى0
 اإلطالع علي المستندات التي لدي الممول مثل ( فواتير الشراء – صور فواتير
البيع  -أجندات ) أن وجدت 0
 اإلقرارات الضريبيـة لالسترشاد بما ورد بهما 0
 بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت 0
ثانيا :هامش الربح- :
تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي- :
%18.19
 األدوية وألبان األطفال -أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية %16

 -األصناف االخري

% 50

ثالثا :األنشطة و اإليرادات االخري- :
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبنت مزاولتهنا بخنالف
نشاط الصيدلية 0
رابعا :املصروفات اإلدارية والعمومية:
تحتسب المصروفات الالزمة لمباشرة النشاط كما يلي-:
 تعتمنند األجننور والمرتبننات والموافن ت وكافننة تونناليخ العمالننة االخننري للصننيدلية الالزمننة
لمباشننرة نشنناطها وطلنن طبقننا لمننا يقدمننة الممننول مننن بيانننات تفصننيلية عننن العمالننة
المتفرغنننة وال ينننر متفرغنننة وننننوع العمنننل والوقنننت بواقنننع  %5.8منننن رقنننم مشنننتريات
الصيدلية وطل بشرط سداد ضريبة كسب العمل0
 تعتمد المصروفات المت يرة التي تستلزم طبيعة النشناط إنفاقهنا والتني يصنعب الحصنول
علنننى مسنننتنداتها مثنننل ورق اللنننخ والشننننو البالسنننتي واألدوات الوتابينننة واإلكرامينننات
والنثريات  00الخ بواقع  %1.8من رقم مشتريات الصيدلية 0
 تعتمد كافة المصروفات اإلدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصنى  %1.8منن
رقم مشتريات الصيدلية 0
 تعتمد مصروفات ا لتأسيس وفقا للمستندات المؤيندة لهنا منرة واحندة عنند بداينة النشناط
على أن تستهل على  8سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطنوير بشنرط منرور عشنر
سننننوات علنننى التأسنننيس أو التجديننند وقينننام الممنننول بأخطنننار المأمورينننة بنننذل وتقنننديم
المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم  5لسنة 1999بنند رابعنا
فقرة (  ) 5على أن تستهل على  8سنوات 0
 تعتمننند التبرعنننات وفقنننا ألحونننام المنننادة  55منننن القنننانون  181لسننننة  1951وتعديالتنننة
والمادة  51من القانون  91لسنة 0 5008
خامسا :تراعى األمور التالية:
 ضرورة االلتزام بتطبيق مبدأ استقالل السنوات الضريبية 0
 يلننزم تطبيننق أسننس المحاسننبة الننواردة بهننذا االتفنناق عننند موافقننة الممننول عليهننا
بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد واألسس المعمنول
بها قبل هذا االتفـاق 0
 يطبق هذا االتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنهنا وكنذا السننوات
التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
 يننتم تطبيننق التعليمننات التنفيذيننة للتحصننيل رقننم  5لسنننة  5001عننند طلننب تقسننيو
الضرائب المستحقة طبقا لهذا االتفاق 0
 يعناد النظنر فني هنذا االتفنناق كلمنا طنرأت علينة أيننة مت ينرات جوهرينة تنؤ ر علنني
هذا النشاط سالبا أو إيجابا 0
 علي جميع المناطق الضريبية واإلدارة المركزية للتوجيه والرقابة واإلدارات التابعة لهامراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بول دقـــة 0
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