
 الدكتور محمد معیط وزیر المالیة:

 

 الرئیس السیسي یصدق علي التعدیالت التشریعیة الجدیدة بقانون الضرائب

 الخاصة بعوائد البنوك من اذون وسندات الخزانة

 

 التعدیل یقضي بتجمیع ایرادات البنوك من االذون والسندات في وعاء مستقل

 تحسب علي أساسه الضریبة ودون أي تغییر في سعرها

 

 منح صندوق الرعایة الصحیة واالجتماعیة للعاملین بالضرائب صفة

 الشخصیة االعتباریة

 

الدخل علي الضرائب قانون تعدیالت علي السیسي الفتاح عبد الرئیس            صدق

لیتماشي و148، 58 للمادتین تعدیال تضمنت والتي 2005 لسنة 91            رقم

تعزیز جانب الي الدولیة، الممارسات مع الضرائب لقانون الفعلي           التطبیق

الضرائب بمصلحة للعاملین واالجتماعیة الصحیة الرعایة صندوق         سلطات

 المصریة عبر منحه صفة الشخصیة االعتباریة.

في ممثلة المالیة وزارة بان المالیة وزیر معیط محمد الدكتور            وصرح

ما خاصة التشریعیة التعدیالت هذه تنفیذ في فورا ستبدأ الضرائب            مصلحة

والسندات الخزانة اذون لعوائد الضریبیة بالمعاملة الخاصة 58 بالمادة           یتعلق

عقد علي حرصنا حیث مصر بنوك اتحاد مع علیه االتفاق تم ما ضوء               وعلي

لدراستها مشتركة لجنة تشكیل جانب الي االتحاد مع االجتماعات من            سلسلة

تحقیق علي نحرص حیث النواب ومجلس الوزراء مجلس الي احالتها            قبل

هذا ان الي الفتا الوزارة، تتبناه ضریبي تعدیل أي علي مجتمعي             توافق
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علي الضرائب حصیلة علي واضحة انعكاسات له سیكون التشریعي           التعدیل

 أرباح البنوك.

الممارسات تطبیق تستهدف انها الوزیر قال 58 المادة تعدیل           وحول

مع الخزانة وسندات اذون بعوائد یتعلق فیما الصحیحة الدولیة           الضریبیة

الحالي الوضع ان حیث تغییر أي دون هو كما الضریبة معدل علي              اإلبقاء

من الخزانة وسندات اذون عوائد علي المسددة الضریبة قیمة بخصم            یسمح

كثیرة أحیان في علیه یترتب مما البنوك، إیرادات لكامل الضریبي            الوعاء

 عدم سداد ایة ضرائب علي أرباح البنوك من ایة أنشطة اخري.

من البنوك عائد تجمیع سیتم الجدید التشریعي التعدیل بموجب انه            وأضاف

األخرى اإلیرادات عن مستقل ضریبي وعاء في الخزانة وسندات           اذون

هذا أساس علي المستحقة الضریبة تحسب وبحیث الدخل لضریبة           الخاضعة

العوائد جمیع تدخل كانت التي السابقة الممارسات من بدال المستقل،            الوعاء

أساسه علي یحسب واحد ضریبي وعاء في البنوك تحققها التي            واالرباح

 قیمة الضریبة.
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