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  املاليةوزارة
 ٢٠٢١ لسنة ٢٨٦رقم رار ـق

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد
 ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦الصادر بالقانون رقم 

 وزير املالية
  ؛بعد االطالع على الدستور

 ى ؛وعلى القانون المدن
  ؛عة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراج١٩٥١ لسنة ١٣٣وعلى القانون رقم 
 ى ؛شأن الحجز اإلدارى  ف١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٦٨ لسنة ١٣وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
  ؛١٩٨٠ لسنة ١١١وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

  ؛دولةبفرض رسم تنمية الموارد المالية لل١٩٨٤ لسنة ١٤٧وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٩٩ لسنة ١٧وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

وبإنشاء هيئة تنمية ى  بتنظيم التوقيع اإللكترون٢٠٠٤ لسنة ١٥وعلى القانون رقم    
  ؛صناعة تكنولوجيا المعلومات

  ؛٢٠٠٥ لسنة ٩١وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
ـ         ٦٧ة المـضافة الـصادر بالقـانون رقـم         وعلى قانون الضريبة علـى القيم

  ؛٢٠١٦لسنة 
  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

  الـصادر بالقـانون  ى وعلى قانون تنظيم استخدام وسـائل الـدفع غيـر النقـد         
  ؛٢٠١٩ لسنة ١٨رقم 

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر          
  ؛٢٠٢٠ لسنة ١٥٢قانون رقم بال

  ٢٠٦وعلى قانون اإلجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم           
  ؛٢٠٢٠لسنة 
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وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية          
  ؛٢٠٠٥ لسنة ٩٩١رقم 

  الماليـة وعلى الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الـصادرة بقـرار وزيـر       
  ؛٢٠٠٦ لسنة ٥٢٥رقم 

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير   
  ؛٢٠١٧ لسنة ٦٦المالية رقم 

 بفرض رسم تنمية الموارد ١٩٨٤ لسنة  ١٤٧وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم      
  ؛٢٠٢٠ة  لسن٥٤٧المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 بـشأن توزيـع مأموريـات    ٢٠٢٠ لـسنة  ٥٩٣وعلى قرار وزير المالية رقـم   
ـ ى الضرائب على المناطق الضريبية المنصوص عليها ف    لمـصلحة  ى الهيكل التنظيم

  ؛الضرائب المصرية
 ؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

ــــق ــ  :ر رــ
 ) ىـادة األولـامل (

لقانون اإلجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر     يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية   
  . المرفقة بهذا القرار٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦بالقانون رقم 

 ) ةـادة الثانيـامل (
 بإصـدار  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦فى تطبيق أحكام المادة الثالثة من مواد القانون رقم       

قانون اإلجراءات الضريبية الموحد، يلتزم الممول عند تقديم إقـرار الـضريبة علـى        
  :ىلدخل السنوى بسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار بعد خصم اآلتا

  .سبق أن أداها الممولى الدفعات المقدمة الت -١
  عائد الدفعات المقدمة بعد اسـتبعاد كـسور الـشهر والجنيـه والمحـسوب          -٢

 : ا للمعادلة التاليةوفقً
  ىالمـصر ى كـز سعر االئتمان والخصم المعلن مـن البنـك المر  × قيمة الدفعة   

  المدة من تاريخ سـداد الدفعـة حتـى نهايـة الفتـرة       (× األول من يناير السابق     ى  ف
  .)ا شهر١٢÷ الضريبية 
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 ) ةـادة الثالثـامل (

مـن الالئحـة التنفيذيـة    ) ٩، ٨، ٧، ٦الفقرة الثانية،  / ٣، ٢(تُلغى المواد أرقام  
 ٢٠٠٦ لسنة ٥٢٥لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٢٢(وتُلغى المواد أرقـام     
١٢٠، ١١٨،  ١١٦،  ١١٥،  ١١٢،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢ ،
، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، )١(مكررا ١٢٦ مكررا،١٢٦، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١
١٤٣، ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢ ،
من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار       ) ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤

 ٢٠٠٥ لسنة ٩٩١وزير المالية رقم 

/ ٣٩، ٢٤، ٢٣فقرة أخيـرة،  / ١٧، ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣(كما تُلغى المواد أرقام     
، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٧،  ٤٤الفقرة األولـى،    

من الالئحة التنفيذية لقانون الـضريبة علـى القيمـة المـضافة     ) ٧٤،  ٧٣،  ٧١،  ٧٠
 ٢٠١٧ لسنة ٦٦الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 ) ةـادة الرابعـامل (

 ،)٣ (ا مكرر٩٩، )٢ (ا مكرر٩٩، )١ (ا مكرر٩٩يستمر العمل بنصوص المواد     
٩٩ الـدخل الـصادرة بقـرار   من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على     ) ٤ (ا مكرر  

  ، لحـين صـدور قـرار مـن وزيـر الماليـة      ٢٠٠٥ لـسنة  ٩٩١وزير المالية رقم  
  .أو من يفوضه باكتمال منظومة الفواتير اإللكترونية

 ) ةـادة اخلامسـامل (

  .لتاريخ نشرهى ، ويعمل به من اليوم التال الوقائع المصريةى ينشر هذا القرار ف

  ٣/٦/٢٠٢١صدر فى 
  اليةوزير الم

  حممد معيط/ د
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   التنفيذيةالالئحة
  الموحد الضريبية اإلجراءات لقانون

 الباب األول
  األحكام العامة

 ) الفصل األول (
  التعريفات

 ) ١ (ادة ـم
ـ  ى  ف  المبـين  ىتطبيق أحكام هذه الالئحة ، يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعن

  : قرين كل منها
   .وزير المالية : الوزير
   .رئيس مصلحة الضرائب المصرية : لمصلحةرئيس ا
  ٢٠٦قانون اإلجراءات الضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم            : القانون

  ٢٠٢٠لسنة 
   .مصلحة الضرائب المصرية : المصلحة
   .دائرة اختصاصها مأمورية الضرائب المختصةى يقع فى المنطقة الت : المنطقة

دائرتها مركـز مزاولـة     ى  يقع ف ى  لتمأمورية الضرائب ا   : المأمورية المختصة 
   ،أصدرت البطاقة الـضريبية أو شـهادة التـسجيل   ى نشاط الممول أو المكلف أو الت 

ـ             ى وإذا تعددت منشآت الممول أو المكلف وفروعها تكون المأموريـة المختـصة ه
، ى للنشاط من واقع الـسجل التجـار  ى دائرتها المركز الرئيسى يقع فى  المأمورية الت 
  يس المصلحة بقرار منه تعيين مأموريـة مختـصة ألنـشطة أو ممـولين       ويجوز لرئ 

   .أو مكلفين محددين
ى الصادر من بائع الـسلعة أو مـؤد      ى  المحرر اإللكترون  :  االلكتروني اإليصال

   للـضوابط واألحكـام المحـددة   االخدمة للمستهلك للسلعة أو المستفيد من الخدمة وفقً    
   .بهذه الالئحة

الحاصـل علـى تـرخيص تنفيـذ النظـام      ى  االعتبـار الشخص :الخدمة   مقدم
 الفواتير اإللكترونية من مصدرها ،ى تلقى كوسيط فى يتمثل دوره األساس، وى اإللكترون

   .اوإرسالها للمصلحة بعد التحقق من استيفائها الشروط الشكلية المقررة قانونً
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جبـه تعيـين   يتم بمو ، تصنيف السلع والخدماتى  نظام يستخدم ف   : نظام التكويد 
ـ إصدار الفاتورة أو ى فكود مميز لكل سلعة أو خدمة ليستخدم      ، ى اإليصال اإللكترون

   .ويصدر بتحديد نوع التكويد قرار من رئيس المصلحة
ـ    : الشخص المرتبط  تحديـد وعـاء   ى كل شخص يرتبط بممول بعالقة تـؤثر ف

 يطرة أو الملكية ،سواء من خالل اإلدارة أو الس ، الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر
ن إذا كانت العالقة بينهما تصل إلى حد إمكانيـة      يوبوجه عام يكون الشخصان مرتبط    

  قيام أحد الشخصين أو قيام كال الشخصين بالتـصرف وفقًـا لتوجيهـات أو طلبـات          
   .ثالثأو اقتراحات أو إرادة الشخص اآلخر أو شخص 

 : بطين مرتابيانهم بوصفهم أشخاصى ويعامل األشخاص التال

  .الزوج والزوجة واألصول والفروع أو فيما بينهما أو بين بعضهم البعض -١ 

  .شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها -٢

 )٪٥٠(يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ى شركة األموال والشخص الذ - ٣
 ،  توزيع األرباحأو من حقوق ، الشركةى على األقل من حقوق التصويت أو اإلدارة ف

  .المالأو من حقوق رأس 

 على األقل من حقوق )٪٥٠ (شركتين أو أكثر يملك أو يحوز شخص آخرى أ -٤
ـ  ى التصويت أو اإلدارة ف     الـشركتين ، ى الشركتين ، أو من حقوق توزيع األربـاح ف

  .الشركتين ى أو من حقوق رأس المال ف
فإن الملكية أو الحيازة  ، رة السابقةمن الفق) ٤(أو ) ٣(أو ) ٢(وعند تطبيق البنود 

  ل شخص مرتبط ال يجوز أن تنـسب إلـى شـخص   بتنسب إلى شخص ما من قِ   ى  الت
   .آخر مرتبط

 لدى الشخص الً أو عميالًعامن لمجرد أن أحدهما يعد ين مرتبط يوال يعتبر شخص  
رتبـاط  ما لم يؤثر هذا اال ،  لدى شخص ثالثالً أو عميالًعاماآلخر أو أن كليهما يعد      

   .تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشرى ف
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   )ىالثانالفصل ( 
  اإلخطارات واإلعالنات والسداد

 ) ٢ (ادة ـم
ـ ى  تُعد اإلخطارات واإلعالنات الت    ا تتم من الممولين أو المكلفين أو غيرهم تطبيقً

 بمثابـة  ألحكام قوانين الضرائب عبر البوابة اإللكترونية لمصلحة الضرائب المصرية     
   . بحسب األحوالاتقديمها إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونً

بمثابة سداد إلى المأمورية أو الجهة ى كما يعد السداد عبر وسائل الدفع غير النقد      
   . بحسب األحوالاالمختصة قانونً

  )الثالثالفصل ( 
 ةـاللغ

 ) ٣ (ادة ـم
ـ  ، من القـانون ) ٢(تطبيق أحكام المادة  ى  ف وز للمـصلحة قبـول البيانـات    يج

   .لغةى والمعلومات والسجالت والمستندات المتعلقة بالضريبة بأ
 البيانات والمعلومات والسجالت والمستندات المتعلقة بالضريبة       تحديدوللمصلحة  

   . بمعرفة مكتب أو جهة معتمدةإلى اللغة العربيةالمطلوب ترجمتها 
وين المكاتـب والجهـات المختـصة       بأسماء وعنا  اويصدر رئيس المصلحة بيانً   

 .المعنية  المصلحة ، على أن يكون مرخصا لها بذلك من الجهات ىلد بالترجمة المعتمدة
 الثانيالباب 

 حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم اإلدارة الضريبية
 ) الفصل األول  (

  حقوق الممولين والمكلفين
 ) ٤ (ادة ـم

 ، يكفلها للممولين والمكلفين ى  التوبالحقوق  ى  الضريب القانون   تتم التوعية بأحكام  
   المتاحة المقروءة أو المـسموعة اإلعالممن خالل وسائل   ،   الشأنى  ذووغيرهم من   

ـ     ،   أو المرئية    ىاإللكترونية أو غير اإللكترونية وعلـى األخـص الموقـع اإللكترون
، ى سائل التواصل االجتمـاع وكذلك و ، للمصلحةى لوزارة المالية والموقع اإللكترون 

   .وغيرها ، اإلرشاديةوالكتيبات 
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 ) ٥ (ادة ـم

الشأن الحصول على النماذج والمطبوعات ى للممولين والمكلفين وغيرهم من ذو   
ـ   وأدلـة ماتوالتعليالضريبية المجانية وكذلك الكتب الدورية   تـصدرها  ى  العمـل الت

  .رونية للمصلحةالمصلحة وتتوافر بها أو تتاح على البوابة اإللكت

 ) ٦ (ادة ـم

 على طلب بناءى  االطالع على ملفه الضريباقانونً للممول أو المكلف أو من يمثله
وعلى المأمورية تمكينه من هذا االطالع خالل ثالثة   ،   يقدمه إلى المأمورية المختصة   

ـ       دم أيام عمل على األكثر من تاريخ تقديم الطلب ويثبت تمام االطالع على الطلب المق
وللورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة حق االطالع وفقا للقواعـد   ،  من صاحب الشأن  

   .االمقررة قانونً
 ) ٧ (ادة ـم

المادة السابقة االطـالع علـى بيانـات    ى يشمل حق االطالع المنصوص عليه ف 
ومـذكرة الفحـص    ، ومحاضـر األعمـال   ، ومحاضر المعاينة والمناقشة ،  التسجيل

 خطـار بالتنبيـه  لنماذج الخاصة بربط وتحصيل الضريبة بما فيها اإل       ات وا خطارواإل
   .باألداء ومحاضر الحجز

الشأن طلب الحصول ى  أو غيرهم من ذواوللممول أو المكلف أو من يمثله قانونً  
   .الفقرة السابقةى ليها فإعلى صور ضوئية من المستندات المشار 

 ) ٨ (ادة ـم

وسيلة تقليدية أو إلكترونية علـى كـل استفـسار    ى تلتزم المصلحة بالرد كتابة بأ 
  .ى يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريب

 ) ٩ (ادة ـم

تلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية المعلومـات الـضريبية والفنيـة الخاصـة            
ـ عليهـا إال بيانات أو إطالع الغيـر  ى وال يجوز إعطاء أ   ،   بالممولين والمكلفين  ى  ف

   .القانونمن ) ٦(المادة ى حدود واألحوال المبينة فال
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٩

  ) ١٠ (ادة ـم
ـ ى ميدانى   فحص ضريب  إجراءال يجوز      حـضور الممـول أو المكلـف   ى إال ف

   .من القانون) ٤١(أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص وفقا للمادة 
ـ       وإذا   هرم مـن إخطـا   بـالرغ ا لم يحضر الممول أو المكلف أو من يمثله قانونً

   .بأعمالهابميعاد الفحص يكون للمصلحة القيام 
  )٤١(من ذلك حاالت الفحص الـواردة بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة         ى  ويستثن
  .من القانون

 )ى الفصل الثان( 
  التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم

 ) ١١ (مادة 
 به اسم طالـب  اخطار موضحيكون اإل ، من القانون) ٨(تطبيق أحكام المادة  ى  ف

  وذلـك علـى النمـوذج    ، الترخيص أو شهادة المزاولة وجميع البيانات ذات العالقة       
   .) حصر١(رقم 

 ) ١٢ (ادة ـم
مزاولة ى يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغالل عقار أو جزء منه ف

ذلك ، و)  حصر١(من القانون على النموذج رقم ) ٩( للمادة انشاط خاضع للضريبة طبقً
من تاريخ بدء االستغاللاخالل ثالثين يوم .   

 :اآلتيةالبيانات خطار على األخص ويجب أن يتضمن اإل
  .اسم المالك أو المنتفع بالعقار   -١

  .عنوان العقار   -٢
  .مساحة العقار   -٣

  .الغرض المؤجر ألجله العقار حال التأجير -٤
  .ى وماسم المستغل وعنوان محل إقامته ورقمه الق   -٥

  ) ١٣ (ادة ـم
 من القانون يكون تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة )١٠(تطبيق أحكام المادة    ى  ف

شخص من أشخاص القطاع الخاص ى األداء على مركبات األجرة أو النقل المملوكة أل
   .) فحص٧/٥( أقسام المرور على النموذج رقم ىلإ
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١٠

 ) ١٤ (ادة ـم

القانون تخضع األشـخاص االعتباريـة غيـر    من ) ١٢(تطبيق أحكام المادة   ى  ف
  )١٣(و) ١٢(المقيمة والممارسة للنشاط من خالل منـشأة دائمـة ألحكـام المـادتين       

   .من القانون
بما فيها الشركات العاملة بنظـام المنـاطق    ،  وتلتزم جميع األشخاص االعتبارية   

 إخطار على/ تقريربتقديم  ، الحرة والمنشآت الدائمة لألشخاص االعتبارية غير المقيمة   
ى اإلرشـاد  لما يحـدده الـدليل    وفقا- حسب األحوال    - ةمستوى كل دولة على حد    

   .الصادر من الوزير
 )١٢( من المادة ىتطبيق حكم الفقرة األولى ويقصد بالمعامالت التجارية والمالية ف

لى يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ، ومنها عى التمن القانون ، جميع المعامالت 
 : سبيل المثال ال الحصر

 .بيع وشراء السلع والخدمات باختالف أنواعها 

 .بيع وشراء األصول 

 .استرداد المصروفات 

 .اإلتاوات 

 .ذلك التسهيالت االئتمانية ى القروض باختالف أنواعها وتسميتها بما ف

 .شراء أو بيع األوراق المالية 

 .شراء أو بيع العقود أو التنازل عنها 

 . أو بيع األصول غير الملموسة شراء

الفقرة األولى من ى ف الممول بتقديم المستندات المنصوص عليها التزاموحال عدم   
 للمصلحة وضع يكون ،    الخاصة بمعامالته التجارية والمالية    من القانون ) ١٢(المادة  

ـ     ى  قواعد تسعير المعامالت الت    ن تراها مالئمةً لكل حالة بناء على ما يتـوافر لهـا م
وفى هذه الحالة  ،  للممول الطعن واالعتراض على قرار المصلحةويجوز ،   معلومات
    .من القانون) ٤٠(ا ألحكام المادة  عبء اإلثبات وفقًيقع عليه
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١١

  )١٢(الفقرة الرابعة مـن المـادة   ى  فويكون حساب حد اإلعفاء المنصوص عليه 
المرتبطة من اإليرادات  المعامالت مع األشخاص قيمةى  إجمال على أساس من القانون   

   .تلك المعامالتى صافوالمصروفات خالل السنة المالية للممول وليس 
  ) ١٥ (ادة ـم

ى حتى وإن كان مركـزه الرئيـس  ى يلتزم كل شخص مرتبط بتقديم الملف الرئيس    
القـانون مـن  ) ١٢( ألحكام المـادة  ادولة ال تشترط تقديم هذا الملف طبقً     ى   ف امقيم،   

  هـو نفـس موعـد تقـديم    ى موعد لتقديم الملف الرئيسى  يصبح أقص  الحالة وفى هذه 
  .ىالملف المحل

 :وفقا لآلتيى ويكون الميعاد المحدد لتقديم الملف الرئيس

إذا كانت الشركة األم مقيمة خارج مصر ، يكون تحديـد موعـد تقـديم الملـف          
  .دولة إقامة الشركة األمى فى الرئيس لتاريخ تقديم الملف اوفقًى الرئيس

ى إذا كانت الشركة األم مقيمة بمصر ، يكون تحديد موعد تقديم الملـف الرئيـس           
 . لتاريخ تقديم الملف المحلى اوفقً

 ) ١٦ (ادة ـم

الممول مبلغا للمصلحة يعـادل  ى يؤد ، من القانون) ١٣(تطبيق أحكام المادة   ى  ف
   ، الـدخل لـضريبة ى السنوإقراره ى لم يفصح عنها فى  من قيمة المعامالت الت   ) ٪١(

 هذه المعامالت باإلفصاح عنوال يتجاوز عن تحصيل هذا المبلغ حتى ولو قام الممول   
  .ى أو الرئيسى ضمن الملف المحل

 ) ١٧ (ادة ـم

إخطار / أو تقريرى أو المحلى تجاوز المهلة القانونية لتقديم الملف الرئيسة لاحى ف
ـ ى لممول بأن يـؤد تقوم المصلحة بمطالبة ا ،   حدة مستوى كل دولة على      على ا مبلغً

علـى  من القـانون  ) ١٢(للمصلحة نظير عدم االلتزام بأحكام الفقرة األولى من المادة  
   .) سداد٣(نموذج رقم 
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١٢

 ) ١٨ (ادة ـم

للمصلحة نظيـر   ةيتم حساب قيمة المبالغ المؤدا ، تطبيق أحكام المواد السابقةى  ف
قيمـة  ى إجمـال  علـى   من القانون)١٢(عدم االلتزام بأحكام الفقرة األولى من المادة      

من الفقرة األخيرة ) ٤( ، )٣( ، )٢( بالنسبة للبنود   المعامالت بين األشخاص المرتبطة   
قيمة المعامالت مع األشخاص المرتبطة  ى  وعلى إجمال  ،   من القانون ) ١٣(من المادة   

 ، يـرة من ذات الفقـرة األخ ) ١(حالة عدم اإلفصاح بالنسبة للبند ى لم يقر عنها ف   ى  الت
   .من القانون) ١٣(وطبقًا للنسب المحددة بالمادة 

 ) ١٩ (ادة ـم

  يصدره الـوزير هـو األسـاس الحـاكم لمـا يجـب      ى الذى رشاديعد الدليل اإل 
 مستوى كل دولـة  إخطار على/ وتقرير  ى  والملف المحل ى  أن يتضمنه الملف الرئيس   

   .من بيانات وأقسام ومعلومات وقواعد ، ةعلى حد
 إخطـار علـى  / أو تقريرى أو الرئيسى ا بتقديم الملف المحل  ا وقانوني فنيال يعتد   و

لبيانات واألقسام والمعلومات والقواعد احال عدم استيفاء  ،  ةمستوى كل دولة على حد    
   .المشار إليها

 ) ٢٠ (ادة ـم

دون توقيـع   ، من القانون) ١٣(المبالغ المؤداة طبقا ألحكام المادة   يحول أداء   ال  
  .ى ضريبالن وقانبال بالقانون أو منصوص عليهاات أخرى أو عقوبات غرامى أ

 ) ٢١ (ادة ـم

 ، مـن القـانون  ) ١٤(المادة ى  الجهات المنصوص عليها ف   ى  على المختصين ف  
  العامة للحصر واإلقرارات بالمصلحة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو المنطقةإخطار اإلدارة

د بها منطقة ضريبية واحدة أو منطقة ضـرائب  يوجى الضريبية بالنسبة للمحافظات الت  
تحددها المـصلحة  ى الت الوسائل اإللكترونية    ىالمحافظات أو بإحد  ى  أول بالنسبة لباق  

 صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر ىللشهر الذى خالل مدة أقصاها نهاية الشهر التال  
  .) حصر١( النموذج رقم ىليه علإ خطار المشارويكون اإل ، أو اإلعالن
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١٣

  )الفصل الثالث( 

  تنظيم اإلدارة الضريبية
 ) ٢٢ (ادة ـم

 )١٨(المادة ى المصلحة لدى الجهات والشركات المنصوص عليها فى يجب على مندوب
  ،ى من القانون متابعة سالمة تنفيذ هذه الجهات ألحكام القـانون والقـانون الـضريب            

محضر أعمال يتضمن ى مخالفة إثبات ذلك فى أالمصلحة حال اكتشاف ى وعلى مندوب 
 : على وجه الخصوص البيانات اآلتية

  .اسم المندوب -١

  .اسم الجهة أو الشركة -٢

  .تاريخ اكتشاف المخالفة -٣

  .وصف المخالفة -٤

  .المترتب على المخالفةى المالاألثر  -٥

  .وقعت خاللها المخالفةى المدة الت -٦

يتبعهـا  ى  التويجب على المندوب إحالة محضر األعمال المشار إليه إلى اإلدارة  
 أو الشركة بالمخالفـة والمطالبـة بالمبـالغ    إخطار الجهةذلك ى بما ف ،  التخاذ الالزم 

   .حسب نوع المخالفة)  فحص١١(وذلك على النموذج رقم  ، المستحقة
 ) ٢٣ (ادة ـم

من الحاالت المنصوص عليهـا  ى حال تحقق أ  ى  المصلحة ف ى  يجب على موظف  
أيـة إجـراءات   ى حظر عليه فيها القيام أو المشاركة فيى من القانون الت  ) ٢١(بالمادة  

ـ ا  تأديبيالًوإال عد مسئو ، ضريبية أن يفصح عن ذلك كتابة لرئيسه المباشر    حـال  ى ف
  .مخالفة ذلك
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١٤

 الباب الثالث

  الضريبيالتسجيل 
 )الفصل األول ( 

 التسجيل

 )٢٤(مادة 
أو مكلف بأن يتقـدم   ممول يلتزم كل ،   من القانون ) ٢٥(تطبيق أحكام المادة    ى  ف

وسيلة إلكترونيـة لهـا   ى بأ مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل يدويا أو   ىلإ
ـ  بالنسبة للشخص  )تسجيل ١(على النموذج رقم    اإلثبات قانونًا   ى  الحجية ف  ، ى الطبيع

  .ى االعتبار بالنسبة للشخص )تسجيل ٢(وعلى النموذج رقم 
يصدر بها قرار من الوزير ى ظم اإللكترونية الت طبقًا للناويكون التسجيل إلكتروني.  

ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيان عناوين وأسماء الفـروع وأنـشطتها وأن       
وتقـدم أصـول    ، نـشاط يرفق بالطلب صور المستندات التالية بحسب طبيعـة كـل    

 : لالطالع عليهاالمستندات 
  .جواز السفر/ ى بطاقة الرقم القوم -١

 ) .األشخاص الطبيعيين/ لشركات األشخاص/ لشركات األموال(البطاقة الضريبية  - ٢
  .عقد شركات األشخاص أو قرار التأسيس للمنشآت األخرى -٣

 .ى السجل التجار -٤

  .التمليك/ عقد اإليجار -٥

  .المصدرين/ البطاقة االستيرادية -٦

  .حال وجود وكيل ، توكيل من صاحب الشأن -٧

ى وذلـك بالنـسبة لمقـدم    ، هنـة رقم قيد مزاولة الم ،  النقابةى  إثبات القيد ف   -٨
  .الخدمات المهنية واالستشارية

تقـوم المأموريـة    ، حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانـات المطلوبـة       ى  وف
الستيفاء تلـك  )  تسجيل١/٨( أو المكلف على النموذج رقم       إخطار الممول المختصة ب 

   .خطار من تاريخ اإلا يوم١٥البيانات خالل مدة 
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١٥

تقـوم   ، إليـه  المكلف طلب التـسجيل المـشار    أوقديم الممول   حال عدم ت  ى  وف
   على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات على أن  المأمورية المختصة بتسجيله بناء 

    .)تسجيل١٠(تخطره بتسجيله على النموذج رقم 
 إلى األشخاص االعتبارية على الممثل   التسجيل بالنسبة ويقع االلتزام بتقديم طلب     

أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتـدب أو الـشخص   ى للشخص االعتبارى  ونالقان
   .بحسب األحوال ، المسئول عن اإلدارة

سجل خاص وترقيمها ى وعلى المأمورية المختصة قيد طلبات التسجيل المقدمة ف      
  .برقم مسلسل حسب ترتيب تاريخ ورودها

 )ى الفصل الثان( 

 البطاقة الضريبية

 ) ٢٥ (ادة ـم
تلتزم المأمورية المختـصة بإصـدار    ، من القانون) ٢٧(تطبيق أحكام المادة  ى  ف

 غيـر  ا أو نـشاطً ا أو حرفيا أو صناعيا تجاريابطاقة ضريبية لكل ممول يزاول نشاطً  
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب استخراجها مستوفيا لكافة ى  تجارى أو مهن  

  تسجيل١(تخراج البطاقة الضريبية على النموذج رقم بياناته ومستنداته ، ويكون طلب اس
   . بحسب األحوال)اعتبارية تسجيل أشخاص ٢(والنموذج رقم  ، )أشخاص طبيعيين

 ) ٢٦ (ادة ـم
 :يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات اآلتية

 .ى رقم التسجيل الضريب -١

  .د البطاقة الضريبيةسجل قيى  لما هو وارد فاالرقم المسلسل للبطاقة طبقً -٢

  .كود المأمورية -٣

  .اسم الممول -٤

  .عنوان الممول -٥

  .نشاط الممول -٦

  ."السمة التجارية  "عنوان النشاط  -٧
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١٦

  .رقم التأمينات االجتماعية -٨

  .األحوالبحسب  ، أو ترخيص مزاولة المهنةى رقم السجل التجار -٩

  .النشاطا لطبيعة خر وفقًآسجل ى رقم سجل الشركات أو أ -١٠

  .والفروع والمخازنى المركز الرئيسعنوان  -١١

  .تاريخ بدء مزاولة كل نشاط -١٢

 .ى الكيان القانون -١٣

 – توقيع المختص بالمأمورية – تاريخ اإلقرار –سنة اإلقرار  [بيانات اإلقرار  -١٤
  .] بيانات المسئول عن الفاتورة اإللكترونية

  .بيانات اإلعفاءات الضريبية -١٥

١٦- ام الدفعات المقدمة لنظابيان ما إذا كان الممول خاضع.  

  .االنتهاءتاريخ اإلصدار وتاريخ  -١٧

ويجوز للممول الحصول على شهادة بيانات تتضمن البيانات المشار إليها بالفقرة       
   .على طلبهالمادة بناء  من هذه ىاألول

 ) ٢٧ (ادة ـم
  ويجـب اعتمادهـا   ، )٣(تصدر شهادات التسجيل للمكلف على النمـوذج رقـم       

   .وتختم بخاتم شعار الجمهورية ، ةمن رئيس المأموري
  إخطـار بالتـسجيل  وترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المكلـف رفـق نمـوذج       

تم تسجيله يتم إصدار شـهادة  ى حالة وجود فروع أخرى للمكلف الذى وف ،  المعد لذلك 
   .)٣(تسجيل لكل فرع على النموذج رقم 

  و شهادة تـسجيل الفـرع  تم تسجيله بوضع شهادة التسجيل أى  ويلتزم المكلف الذ  
   .والفروعى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى ف

   .وانتهائهاويجب أن تتضمن شهادة التسجيل تاريخ إصدارها 
 ) ٢٨ (ادة ـم

تغييرات تحدث علـى  ى  المكلف للمأمورية المختصة بأ    إخطار الممول أو  يكون  
   .)تسجيل ٦( البيانات السابق تقديمها عند التسجيل على النموذج رقم
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١٧

 ) ٢٩ (ادة ـم

 خمس سنوات من تـاريخ   مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل      تكون
  يحـق للممـول أو المكلـف تقـديم طلـب تجديـدها علـى النمـوذج         و ،   إصدارها

 تلفها يحق له طلب استخراج بدل فاقـد أو تـالف     أوحال فقدها   ى  وف)  تسجيل ٥(رقم  
  .) تسجيل٤(على النموذج رقم 

 الباب الرابع

  اإلقرارات الضريبية
 ) ٣٠ (ادة ـم

ـ   ) ٣١(من المادة ) أ(البند ى  ف يقدم اإلقرار المنصوص عليه     ىمـن القـانون عل
النتهـاء كـل فتـرة    ى  خالل الشهر التال)ىعكس تكليف ١١١ ،  ١٠(ي رقم ينذجوالنم

 – بحسب األحـوال  - بسداد الضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما       امقترنً ،   ضريبية
   . قانونًاالمقررةى وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقد

ويلتزم المكلف بتقديم بيانات الفواتير الضريبية الخاصة بالمبيعـات والمـشتريات      
المقدم منه عبر البوابـة اإللكترونيـة    ى  خالل الفترة الضريبية رفق اإلقرار اإللكترون     

   .وب بتلك البياناتغير المصحى وال يحتج باإلقرار اإللكترون ، للمصلحة
 ) ٣١ (ادة ـم

 )٣١(من المادة ) ب(البند ى  فالمنصوص عليهى السنوربع ى الضريبيقدم اإلقرار 
   من خالل البوابة اإللكترونيـة للمـصلحة    )مرتبات ٤(من القانون على النموذج رقم      

على أن يقـوم صـاحب    ، قناة إلكترونية أخرى يحددها وزير الماليةى أأو من خالل    
 الًويكون صاحب العمل مسئو ، مل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية    الع

   .عما يقدمه مسئولية كاملة
ويجب أن يقدم صاحب العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقـرار           

   .بإحدى وسائل الدفع المقررة وفى المواعيد القانونية ، هذه المادةى  فالمنصوص عليه
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١٨

 ، اإلقرار المقدم منه كافـة البيانـات الالزمـة   ى ف العمل أن يبين    وعلى صاحب 
  :وعلى األخص

  .عدد العاملين وبياناتهم كاملة -١

  .الثالثة السابقة شهراألحكمها المنصرفة خالل ى فالمرتبات وما ى إجمال -٢

المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عـن ذات المـدة       -٣
  .سدادوصور من إيصاالت ال

  .طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقصى التالتعديالت  -٤
   ، )٨ ، ٧ ، ٦(ويكون تقديم إقرار التـسوية الـسنوية علـى النمـاذج أرقـام            

   .بحسب األحوال
 ) ٣٢ (ادة ـم

  المنـصوص عليـه  ى الـسنو ى الـضريب بتقديم اإلقرار ى يلتزم كل شخص طبيع 
إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول  ، نونمن القا ) ٣١(من المادة   ) ج(البند  ى  ف
   .)٢٧(على النموذج رقم  ، بريل من كل سنةأ

أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل  ، وعلى كل ممول من األشخاص االعتبارية  
هر األربعة التالية لتاريخ انتهـاء الـسنة الماليـة    األشأول مايو من كل سنة أو خالل   

   .)٢٨(ذج رقم على النموى الضريبإقراره 
 وشركات ووحدات القطاع العام وشركات  المملوكة أسهمها بالكامل للدولةبنوكلول

 ممـا يخـضع   اتباشر نـشاطً ى التقطاع األعمال العام واألشخاص االعتبارية العامة      
خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعيـة العموميـة   ى نهائتقديم إقرار    ،   للضريبة

   .وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه ، )٢٩(وذج رقم لحساباتها على النم
 ) ٣٣ (ادة ـم

يعد اعتماد اإلقـرار   ، من القانون) ٣١(تطبيق حكم الفقرة األخيرة من المادة    ى  ف
 ألحكام القانون امن أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقً         

ى المركـز لمحاسبة والمراجعة أو من الجهـاز   بمزاولة مهنة ا١٩٥١ لسنة  ١٣٣رقم  
  الـربح الخاضـع للـضريبة   ى صـاف  بـأن    ا إقرار - بحسب األحوال    -للمحاسبات  

  .ى أو الخسارة كما ورد باإلقرار قد أعد وفقا ألحكام القانون الضريب
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مقيـد بجـدول المحاسـبين    ى  موقعا من محاسـب قـانون   اإلقراريجب أن يكون 
 ، عمالهاأيا كان رقم أ والجمعيات التعاونية األمواللشركات والمراجعين وذلك بالنسبة   

ى مليـون منهم ى األعمال أل تجاوز رقم إذاشخاص  شخاص الطبيعيين وشركات األ   واأل
اجنيه سنوي.   

  الباب اخلامس
  الرقابة الضريبية

 ) الفصل األول  (

  الضريبىاإلثبات 
 ) ٣٤ (ادة ـم

 األشخاص تلتزم الشركات وغيرها من     من القانون ) ٣٥ (تطبيق أحكام المادة  ى  ف
التجار المنتجين أو االعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من     

 باستيفاء  أو وكالء التوزيعالخدمة أو المصدرين أو المستوردينى أو الموزعين أو مؤد
 :ى كاآلتللفاتورة ى اإللكترونللنظام الشروط والمعايير الالزمة 

 .ى راج شهادة التوقيع اإللكتروناستخ -١

  يصدر بتحديـده قـرار   ى  استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذ       -٢
  .من رئيس المصلحة

  التعاقد مع مقدم خدمة أو تقديم الفواتير من خالل المـصلحة كمقـدم خدمـة         -٣
  .يصدر بها قرار من رئيس المصلحةى التالحاالت ى ف

يل مسئول إدارة منظومة الفـاتورة الـضريبية       توفير البيانات الالزمة لتسج    -٤
  .) رقم الهاتف–ى  البريد اإللكترون–ى  الرقم القوم– الصفة –االسم (

 مع منظومة الفـاتورة اإللكترونيـة    والربطتنفيذ الخطوات الالزمة للتكامل      -٥
  .)نظام إصدار الفواتير( ERPوذلك للممولين الذين لديهم نظام إدارة الموارد 

على مراحل زمنية طبقا لمـا يحـدده      للفاتورة  ى  اإللكترونالنظام  يق  ويكون تطب 
على عرض رئيس المصلحةالوزير بناء .   
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 ) ٣٥ (ادة ـم
 : للفاتورةى اإللكتروننظام  لل التاليةالمواصفات والمعايير الفنيةتتبع 

  .لمصدر الفاتورةى سارى إلكترونضرورة وجود توقيع  -١

  يصدر بتحديـده قـرار  ى  للسلع والخدمات الذ  استخدام نظام التكويد الموحد      -٢
  .المصلحةمن رئيس 

إرسال الفواتير بصورة لحظية إلى المنظومة اإللكترونية من خـالل مقـدم       -٣
ـ       ى الخدمة أو المصلحة إلجراء عمليات التحقق من صحة الفاتورة والتوقيع اإللكترون

  .لمصدر الفاتورة

يصدر بتحديـدها  ى اسية والتالفاتورة على الحقول والبيانات األس ى  أن تحتو  -٤
  .قرار من رئيس المصلحة

لكل فاتورة إلكترونية يـتم تخزينهـا لـدى    فريد  تقوم المصلحة بإصدار رقم      -٥
  .المنظومة بالمصلحة

 ، الفريـد بعد اعتماد المصلحة للفاتورة اإللكترونية المستلمة وإعطائها الرقم     -٦
  . الفاتورة بما يفيد استالمها والتحقق منها وقبولهاإخطار مصدريتم 

 ) ٣٦ (ادة ـم
 :  اآلتيةييرتأمين الفاتورة اإللكترونية المعاشأن ى يتبع ف

تحديد مفوض إلدارة التعامل مع منظومـة الفـاتورة اإللكترونيـة وتـوفير         -١
ـ  –ى  الـرقم القـوم  – الـصفة   –االسم  (البيانات الخاصة به       –ى  البريـد اإللكترون

 للمنظومة يقرر لهـم  آخرينويكون للمفوض إمكانية إضافة مستخدمين     ،   )رقم الهاتف 
  .الصالحياتحدود هذه ى  وتتحدد اختصاصاتهم فةصالحيات معين

  .االحتفاظ بكلمة سر الدخول على المنظومة وحمايتها من الفقد أو السرقة -٢

ـ  بيانات الصفحة الرئيسية على تغييـر البريـد اإل     إدارةتقتصر  أن   -٣ ى لكترون
  .إدارة المنظومة التليفونات وتحديد قنوات استقبال اإلخطارات على مفوض وأرقام

 علـى  وإلغائهـا  الفواتير اإللكترونية ومراجعتها إصدارى فيقتصر الحق أن   -٤
  .المنظومةالمفوضين بإدارة 
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  توقيع كل فـاتورة إلكترونيـا وفقـا للـضوابط الفنيـة والقانونيـة           أن يتم    -٥
 .ى وناإللكترللتوقيع 

ـ       -٦ ى حماية المفاتيح الشفرية الخاصة به عند استالمه لشهادة التوقيع اإللكترون
  .والحفاظ عليها ضد االختراق

ـ التكامـل بـين النظـام    ى فحماية المفاتيح الشفرية المستخدمة      -٧   ىاإللكترون
  . وبين منظومة الفاتورة اإللكترونية أو المكلفللممول

 ) ٣٧ (ادة ـم

ـ تنفيذ النظـام  قدم الخدمة ل مإلصدار تراخيصيجب   ـ للفـاتورة  ى اإللكترون   اطبقً
 ، تـوافر الـضوابط والـشروط    ، من القـانون ) ٣٥(لحكم الفقرة األخيرة من المادة   

  :اآلتيةواإلجراءات 

الأو
ً
 : ضوابط وشروط منح الترخيص - 

  مملوكـة لمـصريين  (شركة مـساهمة مـصرية   طالب الترخيص  كون  يأن   -١
  .)ملكية خالصة

  .يصدر بشأنه قرار من الوزيرى منح الترخيص الذل سداد مقاب -٢

  .المحددة مسبقا من المصلحةى االمتثال لشروط التشغيل التكنولوج -٣

 .ى جريمة تهرب ضريبى  فللشركةى الممثل القانونأال يكون قد سبق إدانة  -٤

بموجبها يرخص له بالقيام بمهامـه   ى  إدارة األختام الرقمية المصدرة له والت      -٥
  . وحمايتهاوالتحكم بها

ثانيا
ً

 : إجراءات منح الترخيص - 

  .تقديم طلب للمصلحة للحصول على ترخيص للعمل كمقدم خدمة -١

  .طبقا لالشتراطات الفنية والمعايير الدولية SLAتقديم اتفاقية مستوى الخدمة  -٢

  .الوزيريصدر بتحديد قيمته قرار من ى تقديم ضمان مال -٣

للشركة عن السنة المالية الـسابقة   ى  لالماتقديم تقرير للمصلحة عن المركز       -٤
  .على تقديم طلب الترخيص
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تقديم طلب تسجيل بالمصلحة كمقدم خدمة أو إضافة هذا النشاط على بطاقته        -٥
  . بالمصلحةالًمسجالضريبية حال كونه 

         علـى عـرض  ويصدر بالموافقة على التـرخيص قـرار مـن الـوزير بنـاء   
لمعتمـدة كمقـدم خدمـة علـى البوابـة       وتنشر بيانات الشركات ا    ،   رئيس المصلحة 

   .اإللكترونية للمصلحة
 ) ٣٨ (ادة ـم

  :ىيأتيجب على مقدم الخدمة المرخص له االلتزام بما 
ضمان إرسال الفواتير المستلمة من الممولين أو المكلفين إلى المصلحة خالل  -١
  .يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة من وقت إرسالهاى المدة الت

  .تغيير بها بتحديث بياناته حال حدوث خطار للمصلحةإتقديم  -٢

تـم  ى الحصول على موافقة المصلحة فيما يتعلق بالتغييرات التكنولوجية الت       -٣
  .إجراؤها بعد الحصول على الترخيص

عن أعماله يشمل على سبيل المثال عدد الفواتير المستلمة  ى  تقديم تقرير شهر   -٤
  .ر المرسلة إلى المصلحة عن ذات الفترةمن الممولين أو المكلفين وعدد الفواتي

  .الخضوع لمراجعة نصف سنوية على مستوى أداء الخدمة -٥

بيانات أو معلومات تصل إلى علمـه   ى   أ إفشاءااللتزام بضمان سرية وعدم      -٦
  .بذلكى وتقديم تعهد كتاب ، بوصفه مقدم خدمة

 ) ٣٩ (ادة ـم
   ،الحـصول عليـه   لمدة ثالث سنوات من تـاريخ       مقدم الخدمة يسرى ترخيص   

حالة رغبة مقدم الخدمة تجديد ترخيصه لمدة أخرى يتعـين عليـه تقـديم طلـب       ى  وف
للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل وبشرط سـريان الـضمان    

   .للترخيص كافة الشروط الالزمة واستيفاءى المال
  . المشار إليهاة الثالثاألشهروعلى المصلحة اعتماد طلب التجديد خالل مدة 

تجديد ترخيصه يتعين عليـه تقـديم طلـب    ى حالة عدم رغبة مقدم الخدمة ف   ى  وف
   .للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل
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   ،تـه إنهاء التـرخيص قبـل انتهـاء مد   ى فويجب على مقدم الخدمة حال رغبته  
ـ ثالثة ب الترخيصهاء إنتقديم طلب للمصلحة قبل تاريخ         )٪١٥(وسـداد نـسبة   هر أش

   .يصدر بتحديده قرار من الوزيرى الذى المالمن قيمة الضمان 
 ) ٤٠ (ادة ـم

 : الحاالت اآلتيةى للمصلحة إلغاء ترخيص مقدم الخدمة ف

  الحقوق المستمدة من التـرخيص أو التنـازل عنهـا   ى فتجاوز مقدم الخدمة   -١
  .أو نقلها جزئيا أو كليا دون موافقة المصلحة

  .الوفاء بالتزاماتهى فق اإلخفا -٢

  .صدور حكم بإشهار إفالسه -٣

عرقلة مقدم الخدمة المصلحة أو الجهات األخرى المصرح لها عن إجـراء            -٤
  .من االلتزامات الخاصة بمقدم الخدمةى التحقق واالستيفاء أل

  .تعرضه لثالثة تحذيرات أو أكثر خالل فترة مراجعة واحدة -٥

 ومن ذلك ، بيانات أثناء مراجعة الفواتير تكرار عدم تحققه من توافر بعض ال       -٦
  .لمصدر الفاتورة أو عدم تبعيته لهى الرقمتوافر الختم 

رئـيس المـصلحة    من الوزير بناء على عـرض  ويصدر بإلغاء الترخيص قرار  
   .يتضمن تاريخ اإللغاء

التظلم من قرار إلغاء الترخيص وذلك خالل ثالثين يوما  ى  فولمقدم الخدمة الحق    
  الـتظلم خـالل ثالثـين يومـا    ى ه بالقرار على أن تبت المصلحة ف  خ إخطار ريمن تا 

مبـالغ  ى  حال إلغاء الترخيص يجب على مقدم الخدمة رد أىوف ، وإال اعتبر مرفوضا 
   .حال عدم تقديمه الخدمة المتعاقد عليهاى مستحقة للممول أو المكلف ف

 على ترخيص جديد لغاء الترخيص ال يجوز لمقدم الخدمة طلب الحصول      إوحال  
   .السابقلغاء الترخيص إ أسباب تالفىه وبعد ئلغاإإال بعد عام من 

جميع األحوال على المصلحة نشر بيان عاجل على بوابتها اإللكترونية تعلن ى  وف
  .الترخيصفيه عن انتهاء 
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٢٤

 ) ٤١ (ادة ـم
 المـصلحة   أو إلغـاء تجديـد التـرخيص  ى  مقدم الخدمة حال عدم رغبته ف    ىعل

 : تيةيص اتباع اإلجراءات اآلللترخ
نشر بيان عاجل على الصفحة الخاصة به على اإلنترنت قبل انتهاء ترخيصه     -١

 يعلن فيها عن انتهاء قيامه بتقديم الخدمة اعتبارا مـن اليـوم   ا يوم٣٠بقترة ال تقل عن  
  .النتهاء الترخيصى التال

المتعاقدين معه على المكلفين ولكل الممولين ى إرسال رسالة بالبريد اإللكترون -٢
  .وعليه التأكد من استالم الممولين للرسالة ، الخدمة وتتضمن الرسالة البيان السابق

ــسخة مــن إرســال -٣ ــات العمــالء ون ــ ملف   ىإخطــار البريــد اإللكترون
  وكذلك نسخة من رسالة تأكيد االستالم المرسـلة مـن قبـل العمـالء وذلـك علـى         

  .بوابة المصلحة

  .ع ممولين أو مكلفين جدداالمتناع عن التعاقد م -٤

  .المكلفينااللتزام بإجراءات أمن وسرية معلومات الممولين أو  -٥

التـرخيص  انتهاء بعد استيفاء إجراءات ى ويجب على المصلحة رد الضمان المال  
   .المشار إليها

 ) ٤٢ (ادة ـم
 باإلضافة إلىى اإللكتروناإليصال يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة اإللكترونية أو 

 : اآلتيةمن القانون البيانات ) ٣٧(المادة ى البيانات المنصوص عليها ف
ى كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويـد الموحـد الـذ      -١

  .يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة

 .عند إصدار فاتورة بعملة أجنبية ى تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركز - ٢

  .عند إصدار الفاتورة) ... –ى  أجنب– شخص –ركة ش(تحديد المشترى  -٣

  .تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة -٤

حالة كونه شخـصا  ى للمشترى أو رقم جواز السفر لألجانب ف    ى  الرقم القوم  -٥
  .غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة مبلغًا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة
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٢٥

  :اآلتيى  المهناإليصالت ويجب أن تشمل بيانا
 .ى الخدمة ورقم التسجيل الضريبى اسم مؤد

 .الخدمة ى لمؤدى الرقم القوم
 .الفرع / عنوان المركز الرئيسي

 .النقابة ى رقم القيد ف
 .ى اسم المستفيد ، ورقمه القوم

 .تاريخ تقديم الخدمة 
  .ةنوع الخدمة المؤدا

 .القيمة المستحقة 
  .ضريبة الجدول المستحقة

 .رقم كود الخدمة 
 ) ٤٣ (ادة ـم

  :اآلتية بالضوابط االلتزاميجب عند إصدار الفاتورة اإللكترونية 
/ إشعار الخصم (المعتمد من ِقبل المصلحة للفاتورة ى استخدام النسق اإللكترون -١

  .)إشعار اإلضافة

  والمعتمـدة  ، االلتزام بـاألكواد الموحـدة للـسلع والخـدمات واألنـشطة         -٢
  .حةلدى المصل

  .االلتزام بتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة -٣

 أو الرقم اكلفً أو مالًحال كونه مموى فااللتزام بإدراج رقم التسجيل للمشترى      -٤
  . من هذه المادةىمن الفقرة األول) ٥(للمشترى طبقا للبند ى القوم

للتوقيع على فـواتيره  ى اإللكترون شهادة التوقيع    الممول أو المكلف   استخدام -٥
فور تحريرها  ،  لمقدم الخدمة أو المصلحة حال كونها مقدما للخدمة   وإرسالهاإلكترونيا  

  .يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الضرائب المصريةى وذلك وفقا للمدة الت

يكون ى الحاالت التى صورة مرئية ومقروءة فى  تسليم الفواتير اإللكترونية ف    -٦
ويحق للمشترى طلـب نـسخة    ، لكترونيةفيها المشترى غير مسجل بنظام الفاتورة اإل  

  .الفاتورةمطبوعة من مصدر 
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٢٦

ـ   يـصدر قـرار مـن رئـيس     ى ويجوز للمشترى رفض الفاتورة خالل المدة الت
 كما يجوز للبائع إلغاء الفاتورة خـالل   .المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها     

دارها بعد موافقـة  يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إص      ى  التالمدة  
   .المشترى على اإللغاء

  . اإلضافةوإشعارات جميع الضوابط السابقة على إشعارات الخصم ىوتسر

 ) ٤٤ (ادة ـم
يحظر إصدار أوامر دفع الكترونية ألى من الموردين أو المقـاولين أو مقـدمى         

من الشركات وغيرها من األشخاص االعتبارية والطبيعيـة المنـصوص          ،   الخدمات
 فـى منظومـة الفـاتورة    الًإال إذا كان مسج ، من هذه الالئحة) ٣٤(يها فى المادة    عل

   .االلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية
بط بين منظومـة  ويحدد الوزير القواعد والضوابط الالزمة لتحقيق التكامل والر      

نية المشار إليها لكترونى لوزارة المالية ومنظومة الفاتورة االلكتروالدفع والتحصيل اإل  
كما يحدد بعد العرض على رئيس مجلس الـوزراء تـاريخ بـدء        ،   فى الفقرة السابقة  

   .تطبيق أحكام هذه المادة
 ) ٤٥ (ادة ـم

يلتزم كل ممـول بإمـساك الـدفاتر     ،   من القانون ) ٣٨(تطبيق أحكام المادة    ى  ف
  ،١٩٩٩ لسنة ١٧والسجالت المنصوص عليها فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

يـسجل فيهـا أوال بـأول     ، أو سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونيـة    
 :ى وه ، يقوم بهاى العمليات الت

  .الذى تقيد فيه جميع عمليات الممول أوال بأول : دفتر اليومية العامة - ١
  . العاماألستاذدفتر  - ٢
تى تتحدد تبعا لطبيعة  ال:  المساعدةاألستاذدفاتر اليومية المساعدة ودفاتر  - ٣

  .ونوع حجم ونشاط المنشأة
ى  وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلوأصول وتقيد فيه مفردات : دفتر الجرد - ٤

  .نهاية السنة المالية للمنشأةى لها ف
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٢٧

طهم عل: دفتر الصنف - ٥ قتصر نشا لذين ي مولين ا م ل ة ا معرف مسك ب ة ى  وي لجمل ا ة  ر  .تجا
ذلك رقم شهادة ى ئل الصادر بما ف ويتضمن بيانات رسا: دفتر الصادرات - ٦

  .الصادر وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول
 تمسكها المنشأة متكاملة ،ى  يجب أن تكون مجموعة الدفاتر التاألحوالجميع ى فو 
الربح الخاضع للضريبة ى  ومنتظمة من حيث الشكل وأن تمكن من تحديد صاف       وأمينة

 .من القانون ) ٢٧( طبقا ألحكام المادة أنواعها اختالف  نتيجة العمليات علىأساسى عل
 ومكاتبات  وإيصاالت وإشعاراتالمستندات األصلية من عقود وفواتير شراء        - ٧

 والمكاتبات الصادرة واإليصاالت واإلشعاراتوصور فواتير البيع  ،   صادرة من الغير  
  .من المنشأة المؤيدة لجميع معامالتها

 ) ٤٦ (ادة ـم
ـ     بالمادة السابقة  الدفاتر المشار إليها  استثناء من      –كـل ممـول   ى  ، يتعـين عل

  : تيةإمساك الدفاتر اآل يزاول نشاطًا مهنيا أو حرفيا ، –من األشخاص الطبيعيين 
  . ويقيد به ، كافة اإليرادات التى يحصل عليها الممول خالل العام : دفتر إيرادات -١
اليف والمصروفات الالزمة لمزاولـة    ويقيد به ، كافة التك     : مصروفاتدفتر   -٢

  .النشاط خالل العام 
 ويكون من أصل وصورة ومختوم بخاتم المأمورية التابع لها : دفتر إيصاالت -٣

الممول ، على أن يتم تسليم األصل إلى العميل ، ويتم تـسليم الـصورة للمأموريـة           
  .المختصة عند الطلب 

فإنه يعتـد   ،  ألنظمة الحاسب اآللىاجميع األحوال إذا كان الممول مستخدم   ى  وف
يصدر ى بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التى تتوافر فيها الضوابط الت   

   .بها قرار من الوزير أو من يفوضه
 ) ٤٧ (ادة ـم

 حالةى تتعلق بمقدار الضريبة فى الت" شريط آلة تسجيل النقد " يعتد بقوائم البيانات 
   .أو أجهزة البيع اإللكترونية ، ول أو المكلف ماكينات تسجيل النقديةاستخدام المم

  ويصدر رئيس المصلحة القواعد واإلجراءات التـى تكفـل انتظامهـا وتيـسير         
   .مراقبتها ومراجعتها
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٢٨

 ) ٤٨ (ادة ـم

على المأمورية المختـصة أن تثبـت    ، من القانون) ٣٩(تطبيق أحكام المادة ى  ف
  أسباب تـصحيح اإلقـرار   ، رفقًا بها المستندات المؤيدة لها    م ،   بموجب مذكرة معتمدة  

 .ى أو تعديله أو عدم االعتداد به أو تعديل الربط وفقًا ألحكام القانون الضريب

ـ   أو عدم االعتدادهتعديل  أو اإلقرارتصحيحب أو المكلف إخطار الممولويجب    هب
   .مع بيان أسباب ذلك ، الربط تعديل أو

 )الثانى الفصل ( 

  الضريبيلفحص ا
 ) ٤٩ (ادة ـم

 أو المكلـف  يكون إخطار الممـول  ، من القانون ) ٤١(مع مراعاة أحكام المادة     
 ) فحـص ٤(على النمـوذج رقـم   ه بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية ل     
ـ  ى بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأ      ى وسيلة إلكترونية لها حجيـة ف

   .األقلوسيلة كتابية يتحقق بها العلم قبل عشرة أيام على ى و أأ ، اإلثبات قانونا
ذلـك  ى  بما فوللمأمورية المختصة طلب البيانات وصور المستندات والمحررات   

   .) فحص٤/٣(على النموذج رقم  ، المكلف وأ من الممول قوائم العمالء والموردين
 للمأمورية خالل خمسة ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير هذه البيانات والمستندات  

 المشار إليها لمدة مماثلـة  أن يطلب مد المهلةيجوز له و ، عشر يوما من تاريخ طلبها   
   .) فحص٤/١(على النموذج رقم 

حالة موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه على     ى  فوعلى المأمورية المختصة    
)  فحـص ٤/٢ ( أو المكلف على النموذج رقمإخطار الممولمد المهلة أو رفض مدها      

   .حالة الرفضى فمع إبداء األسباب 
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٢٩

 الفصل الثالث
  خطار بالربطاإل
 ) ٥٠ (ادة ـم

يقدمه الممول أو المكلف إذا تبين لها أن قيمة    ى  الذعلى المصلحة تعديل اإلقرار     
   .الضريبة الواجب اإلقرار عنها تختلف عما ورد بهذا اإلقرار عن أية فترة ضريبية

 المكلف لإلقرار أو توافر إحدى حاالت عدم االعتـداد  أوول وحال عدم تقديم المم  
   .يكون للمصلحة تقدير الضريبة وفقا لما هو متاح لديها من بيانات ومعلومات ، به

جميع األحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير ى وف
 ضريبة قيمة ١٤ ، مغة ضريبة د١٩ ،    ضريبة دخل  ١٩(الضريبة على النماذج أرقام     

   .األحوالبحسب  ، ) ضريبة قيمة مضافة١٥ ، مضافة
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يـتم    

 ، دمغـة  ا مكرر١٩ ، دخل ا مكرر١٩(محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام  
   .)مضافة قيمة ١٥/١ ، مضافة قيمة ١٤/١

ـ     إل المشار   خطار بالنماذج  اإل ويكون عليـه  ى يها بحسب األحوال بخطاب موص
أو تسليم  ، اقانونًاإلثبات ى فوسيلة إلكترونية لها حجية ى بأمصحوبا بعلم الوصول أو   

  النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليـه الممـول أو المكلـف        
   .أو من يمثله

  ) ٥١ (ادة ـم
مـن القـانون   ) ٤٤(الفقرة األولى من المادة    ى   ف صوص عليه ينقطع التقادم المن  

 ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو باإلحالة   خطار بعناصر باإل
  .إلى لجان الطعن

، ى المـدن القانون ى فسبب من األسباب المنصوص عليها  ى  ألكما ينقطع التقادم    
دعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز ومنها المطالبة القضائية ولو رفعت ال   

عمل تقوم بـه  ى وبأ ، توزيعى فتفليسة أو ى فيتقدم به الدائن لقبول حقه ى الذوالطلب  
وبإقرار الممول أو المكلـف   ، إحدى الدعاوىى فالمصلحة للتمسك بحقها أثناء السير     

اإقرارا صريحا أو ضمني.   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة یة یون٣فى ) ج( تابع ١٢٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣٠

 الباب السادس

  التحصيل
  )لالفصل األو( 

  أداء الضريبة
 )٥٢(مادة 

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة  ،   من القانون ) ٤٥(تطبيق أحكام المادة    ى  ف
ومقابل التأخير والضريبة اإلضافية والمبالغ األخرى بموجب مطالبات واجبة التنفيـذ         

   .)سداد٣(معتمدة من رئيس المأمورية على النموذج رقم 
 ) ٥٣ (ادة ـم

أن ى التنفيـذ يجب عند توقيع الحجز  ،   من القانون ) ٤٦(مادة  تطبيق أحكام ال  ى  ف
 ، )ىجبر تحصيل ١(من المختص بذلك على النموذج رقم    ى  التنفيذيصدر أمر الحجز    

  ىالتنفيـذ ويكـون توقيـع الحجـز     ، وذلك بعد صـيرورة الـضريبة واجبـة األداء    
   ،)ي تحـصيل جبـر  ٣/٣( ، )ى تحصيل جبر٤(على النماذج أرقام   ) محضر الحجز (
وذلك كله بعد إنذار الممول أو المكلف بكتاب  ، بحسب نوع الحجز) ى تحصيل جبر ٥(

ما لم يكن هنـاك  ) ي تحصيل جبر١/٢(موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم   
   .خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة

 ) ٥٤ (ادة ـم

حصيل دين لتى الحجز اإلداريجب االلتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات       
  الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة اإلضافية والمبالغ األخـرى المـستحقة         

 :  تاريخ صدور أمر الحجزحتىعلى الممول أو المكلف 

 : شأن الحجز على منقولى ف - ًالأو

 .توجد بها ى األماكن التى االنتقال إلجراء الحجز على المنقوالت ف) أ ( 

 يتناسب وقيمتهـا  الً عاداسيتم الحجز عليها تقييم  ى  الت الت أن يتم تقييم المنقو   ) ب(
  .تاريخ توقيع الحجزى السوقية ف
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٣١

قيمتهـا ألداء ديـن الـضريبة    ى تكفى  أن يقتصر الحجز على المنقوالت الت     ) ج(
 تـاريخ  حتىالمستحق ومقابل التأخير والضريبة اإلضافية والمبالغ األخرى  

 .صدور أمر الحجز 
تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة ى  على البضائع الت أال يتم الحجز  ) د(

حالة عدم كفاية قيمة المنقـوالت الجـائز   ى الممول أو المكلف لنشاطه إال ف 
الحجز عليها من األثاث والتجهيزات والمعدات السـتيفاء ديـن الـضريبة         
المستحق وغرامات التأخير والضريبة اإلضافية المستحقة والمبالغ األخرى      

 . تاريخ صدور أمر الحجز حتى
ثاني
ً
 : الغيرشأن الحجز على ما للمدين لدى ى ف - ا

توجد لـديها مـستحقات   ى اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل الت ) أ  ( 
للمدين بدين الضريبة ومقابل التأخير والضريبة اإلضافية والمبالغ األخـرى   

 .المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز 
  تخاذ اإلجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقـديم اإلقـرار           ا) ب(

  حالة امتناعهـا مـن خـالل إجـراءات    ى فالذمة ، وإلزامها بذلك    ى  فبما  
 .دعوى اإللزام 

أقرت ى أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل الت ) ج(
ما يعادل دين الضريبة المستحق  حساباته الستئداءذمتها للمدين على   ى  بما ف 

 تـاريخ  حتىومقابل التأخير والضريبة اإلضافية والمبالغ األخرى المستحقة  
 .صدور أمر الحجز المطلوب استيفاؤه 

 ) ٥٥ (ادة ـم
ـ      ـ المنـصوص عليهـا   ى عند توقيع إجراءات الحجز التحفظ   )٤٧(المـادة  ى ف

قدير دين الضريبة والمبـالغ  تى الدقة ف ى   المأمورية المختصة تحر   ىعل ،   من القانون 
ـ األخرى المعرضة للضياع والمتوقع من واقع األوراق استحقاقه         ذمـة الممـول  ى ف

ما يعـادل   المحجوز على أال تجاوز قيمة األموال ، أو المكلف المطلوب الحجز عليه    
   .مرة ونصف دين الضريبة والمبالغ األخرى
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 الثانيالفصل 
  المقاصة وبراءة الذمة

 ) ٥٦ (ادة ـم
ـ  ، مـن القـانون  ) ٥٠( للمادة اتقع المقاصة بقوة القانون طبقً     حـال تـوافر  ى ف

  :اآلتيينالشرطين 
  .نزاعى أن تكون المبالغ المستحقة للممول أو المكلف نهائية وخالية من أ -١
  .أن تكون المبالغ المستحقة للمصلحة واجبة األداء -٢

 : ىت للترتيب اآلاوتتم المقاصة وفقً
   ،المـصلحة ى لمبالغ المـستحقة للممـول أو المكلـف لـد         المقاصة بين ا   -١

 .ى وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة األداء وفقًا للقانون الضريب
   ،المـصلحة ى لممـول أو المكلـف لـد      لالمقاصة بين المبالغ المـستحقة       -٢

قانون تطبقـه المـصالح   ى  ألاوبين المبالغ األخرى المستحقة عليه وواجبة األداء وفقً   
  .دية التابعة لوزارة الماليةاإليرا

 ) ٥٧ (ادة ـم
  يكـون للممـول   ، من القـانون  ) ٥٠(تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة       ى  ف

أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمتـه           
   .)مولين حسابات م١( النموذج رقم علىمن الضريبة والمبالغ األخرى واجبة األداء 

  من تاريخ طلبهـا علـى   اوعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خالل أربعين يوم 
   .) حسابات ممولين٣(النموذج رقم 

 الفصل الثالث
  إسقاط الضريبة

 ) ٥٨ (ادة ـم
 عند اتخـاذ  ىيراع ، من القانون ) ٥١(تطبيق حكم الفقرة األخيرة من المادة       ى  ف

آلت إلى ورثته ى لممول أو المكلف أو أمواله الت أموال اعلىى إجراءات التنفيذ الجبر  
 ال يقل عن قيمـة الـشريحة المعفـاة    إيراداأن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل          

ويتم حسابه على أساس  ،  الدخلعلىقانون الضريبة ى المنصوص عليها ف  ) الصفرية(
   .خ التنفيذتاريى فوذلك ، ى سعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركز
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٣٣

 الباب السابع
  الضريبىإجراءات الطعن 

 الفصل األول
 طرق اإلعالن

 ) ٥٩ (ادة ـم
 ، من القانون) ٥٤(تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة  ى  يقصد بالمحل المختار ف   

  ىكمكتب المحـام  ، يحدده الممول أو المكلف إلعالنه بالنماذج الضريبية    ى  المكان الذ 
   .أو المحاسب
 ايرتد فيها اإلعالن الموجه للممول أو المكلـف مؤشـر  ى الحاالت الت ى  ويجب ف 

يقوم  ، عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف 
 ، المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية    

ن أسفرت هذه التحريات عـن وجـود     فإ ،   بحسب األحوال بإجراء التحريات الالزمة    
 ،  إليهخطار بتسليمهيتم إعادة اإل ، المنشأة أو التعرف على عنوان الممول أو المكلف    
 عنوان الممول أو المكلف يتم علىوإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو 

   .مواجهة النيابة العامةى إعالنه ف
 المأمورية المختصة إجراء التحريات ولرئيس لجنة الطعن المختصة أن يطلب من

 ، الضرائب بها ممن لهم صفة الضبطية القـضائية ى المشار إليها بواسطة أحد مأمور    
هذه الحالة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة ى  ويجب ف 

بها ما أسفرت عنهامن محضر التحريات موضح .   
 )الثانى الفصل ( 

 ميعاد الطعن
 ) ٦٠ (ادة ـم

يكون للممول أو المكلف الطعن على  ، من القانون) ٥٥(تطبيق أحكام المادة   ى  ف
   .النماذجنماذج ربط الضريبة خالل ثالثين يوما من تاريخ علمه بهذه 

 الـضريبة دون  ربط اإلخطار بنماذجوفى حالة ورود علم الوصول بما يفيد تسلم   
   .ال المصلحة نهائيب ربط الضريبة من ِقكونيأن يتم الطعن خالل المدة المشار إليها 

   .يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول أو المكلف تاريخ علمه بهذا الحجز
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٣٤

 الباب الثامن

  الضريبىمراحل الطعن 
  )الفصل األول( 

  المراحل اإلدارية لنظر الطعن 
 )٦١(مادة 

بـصحيفة مـن    ، ربط الضريبةيكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على     
أصل وثالث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممـول أو المكلـف            

المنظومة اإللكترونية للمصلحة علىأو   ،    عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها     امؤشر 
دفتـر  ى وتثبت المأمورية ف ، هذا الشأنى يصدر فى وذلك طبقًا لقرار وزير المالية الذ  

على أن تقـوم بإحالتـه    ، تتضمنهاى  بأوجه الخالف التالخصخاص بيانات الطعن وم 
   .للجنة الداخلية المختصة

 أو المكلف بتاريخ الجلسة المحـددة لنظـر   إخطار الممولوعلى اللجنة الداخلية  
ى بأأو )  طعن٢( بعلم الوصول على النموذج رقم ا مصحوب طعنه بكتاب موصى عليه   

 العمـل  خطار بمقرأو تسليمه نموذج اإل ، ات قانونًااإلثبى فوسيلة إلكترونية لها حجية   
   .أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله

حالة قيامها بإحالة الطعن إلى لجنة الطعـن أن تقـوم    ى  وعلى اللجنة الداخلية ف   
 ىعل بعلم الوصول ا أو المكلف باإلحالة بكتاب موصى عليه مصحوب      إخطار الممول ب

   ،اإلثبـات قانونًـا  ى فوسيلة إلكترونية لها حجية  ى  بأأو   ،   )طعن ٣/٤(النموذج رقم   
  أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقـع عليـه الممـول            

   .أو المكلف أو من يمثله
 ) ٦٢ (ادة ـم

   فحص الطلب أو االعتـراض علـى مـا يـتم خـصمه           خطار بنتيجة يكون اإل 
  مـن القـانون  ) ٥٧(المادة ى ف المرتبات واألجور المنصوص عليها      من ضرائب من  

   .) مرتبات٣٨(على النموذج رقم 
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 ) ٦٣ (ادة ـم

 أو المكلف أو من يمثله بالحضور أمام اللجنة الداخلية إخطار المموليكون إعادة 
مـن القـانون   ) ٥٩( لحكم المادة النظر االعتراض على ربط الضريبة المقدم منه طبقً   

   .) طعن٢/٣(لنموذج رقم على ا
 ) ٦٤ (ادة ـم

أوجـه  ى من القانون تختص لجنة الطعن بالفصل ف) ٦٢(تطبيق أحكام المادة  ى  ف
  المكلف إزاء هذا التقدير ،أوالخالف المتعلقة بتقدير المصلحة للضريبة وطلبات الممول 

لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعـد الجلـسة          ويكون إخطار 
ـ   ، ) طعن٥(المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم      ى وللممول أو المكلـف أن يكتف

يراها إلى لجنة الطعـن عـن طريـق مأموريـة     ى التبإرسال المذكرات والمستندات  
حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه    ى  فوللجنة   ،   الضرائب المختصة 

ـ أية مذكرات أو مستندات أن تفصل   ـ الطعـن  ى ف ضـوء األوراق والمـستندات   ى ف
   .المعروضة عليها

 ) ٦٥ (ادة ـم

يكون إعالن كـل مـن المـصلحة      ،   من القانون ) ٦٤(تطبيق أحكام المادة    ى  ف
ى بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأ ، والممول أو المكلف بقرار اللجنة

 ، )طعن ٨/١( رقم وذلك على النموذج ،  اإلثبات قانونًا ى   لها حجية ف   وسيلة إلكترونية 
 إذاوعلى المأمورية المختصة فور إعالنها بقرار لجنة الطعن دراسة القرار للنظر فيما  

   . أمام المحكمة المختصةكان يلزم الطعن عليه
ضريبة الدخل المستحقة على الممول   ى   حساب إجمال  على المأمورية المختصة  و

 باإلضافة إلـى الـضريبة   إذا كان له عناصر دخل أخرى لم تُعرض على لجنة الطعن 
    .عرضت عليهاى حددتها اللجنة على العناصر التى الت
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 )ى الثانالفصل ( 
  الطعنى طلب الصلح ف

 ) ٦٦ (ادة ـم
ـ يقدم طلـب إجـراء التـسوية ألوجـه الخـالف محـل الطعـن المنـصوص عليـه                )٦٦(المـادة  ى  ف

ويجـب   ، ) طعن٦(من القانون من الممول أو المكلف أو من يمثله على النموذج رقم  
   .للقرار يرفق بالطلب إفادة من لجنة الطعن بأن الطعن ليس محجوزا أن

 الطعن بهذا الطلب فـور تقديمـه      إخطار لجنة ويجب على المأمورية المختصة     
   .)طعن ٦/١(لوقف نظر الطعن أمامها وذلك على النموذج رقم 

إخطـار  ممول يـتم  حالة االتفاق على التسوية بين المأمورية والمكلف أو الى  وف
ى  هذه التسوية فإثباتعلى اللجنة   و) طعن ٦/٣( الطعن بذلك على النموذج رقم       لجنة

   .ا تنفيذيا هذا المحضر سندالطرفين ويعدمحضر موقعا من 
مام لجنة الطعن للتوقيع على المحضر المـشار  أوللطرفين حال تعذر حضورهما  

)  طعن٦/٢(التسوية مرفقا بها النموذج رقم صل أليه بالفقرة السابقة أن يكتفيا بإرسال      إ
   .قرارهاى وتقوم لجنة الطعن بإثبات ذلك ف ، مزيال بتوقيعهما

ــى اإل ــب عل ــدمويترت ــار بع ــادة   خط ــا بالم ــصوص عليه ــدد المن ــضاء الم ــاق أو انق  )٦٦( االتف
  الـذى كـان عليـه   استئناف نظر الطعـن بالحالـة    ، من القانون دون تسوية النزاع   

   .قبل الوقف
 ) ٦٧ (ادة ـم

خالل خمسة عشر يوما من ورود طلب ى النهائالربط ى فعلى لجنة إعادة النظر   
الخاص بالممول أو المكلف من المأمورية   ى  صاحب الشأن إليها طلب الملف الضريب     

 اوعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم ،   المختصة
وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلـب    ،   ليهامن تاريخ ورود طلب اللجنة إ     
وتـصدر  ، ى الضريبضوء المستندات المرفقة بالملف ى  الممول والمستندات المقدمة ف   

    وال يكون هذا القـرار   ،  من تاريخ ورود الملفاقرارها خالل مدة أقصاها ستون يوم
   .نافذا إال بعد اعتماده من رئيس المصلحة

ى بأ بعلم الوصول أو االقرار بكتاب موصى عليه مصحوبويخطر صاحب الشأن ب
   .ا قانونًاإلثباتى فوسيلة إلكترونية لها الحجية 
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