
 

  رــتقري

  ةـة والموازنـة الخطـلجنمن  اللجنة المشتركة

 الشئون الدستورية والتشريعيةو االقتصاديةالشئون  :ومكتبى لجنتى

 ــــــــــــــــــــ

 السيد المستشار الدكتور/ حنفـى جبالـى

 رئيـس مجلـس النـواب      
 

ــــتحي ــــة طيبـ ــــ.. وبعةـ جنة لاللجنة المشتركة من م لسيادتكم، مع هذا، تقرير قد  ، أتشرف بأن أ  دـ
 ىن مشئئروععوالشئئنون الدوئئتووية والتشئئري ية  االقتصئئاد ةومكتبى لجنتى: الشئئنون  ،الخطة والموازنة

بتعديل بعض أحكام قانون الضئئئريعة على الةيمة الم ضئئئااة الصئئئادو من الحكومة  انممقد  ال ينقانونال
  ر.ــس الموق  ــعلى المجل ماهــاء التفضل بعرضــرج، 1027لسنة  76بالقانون وقم 

 ا، أصئئئئئئئئئئئئئئئليئئ   امقرو   فخرى الــد ا الف ىالسئئئئئئئئئئئئئئئيئئد العضئئئئئئئئئئئئئئئو   ت اللجنئئة المشئئئئئئئئئئئئئئئتركئئةوقئئد ااتئئاو 
 لها فيه أمام المجلس. ،احتياطي  امقروا   ياســر عمــر  العضووالسيد 

 والت د ـر، رامـق االحتـول فائـوا ب بـوتفضل
 المشتركة رئيس اللجنة 

 ىــن الفقــرى الديــأ. د/ فخ          1012 21 21
  

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــ

 

 

 
 ــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (7 م )ـالتقريـر رق
 ما الحكومة انم دم ياقانون ىمشروع

 (5)مشترك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريعة على الةيمة المضااة الصادو بالق   1027لسنة  76وقم انون تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد 

 

- 1 - 

  رــتقري
 لجنة الخطة والموازنةمن  اللجنة المشتركة

 والشئون الدستورية والتشريعية االقتصاديةالشئون  ومكتبى لجنتى
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون  من الحكومة انممقد  ال ينقانونال ىعن مشروع

 6107لسنة  76رقم 

 ــــــــــــــــــــ
، مشتتتتروعى قانونين 1012من يوليو ستتتتنة  22ومن نوفمبر  12األحد  ىيوم تينالمعقود يهأحال المجلس بجلستتتتت

، الي لجنة مشئتركة من 1027لسنة  76بالقانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون الضتريبة على القيمة المضتافة الصادر 
 ماودواوته ماعحثهلومكتبي لجنتي الشنون االقتصاد ة والشنون الدوتووية والتشري ية، وذلك  لجنة الخطة والموازنة

 . عرض على المجلس الموقر ماواعداد تقرير عنه
حضره السيد الدكتوو   ،1012ونة  من د سمبر21بتاويخ اجتماعا  المشتركة عقدت اللجنة، هـتتتعلي اء  ـتتتوبن

 كما حضره ما الحكومة كٍل ما السادة:، وزير المالية، طـــــد معيـــــمحم
 وئيس مصلحة الضرائب.  رضــا عبد ال ــــــادراألوتاذ    -
 مساعد وزير المالية للضرائب الدولية  رامى محمد  وسفاألوتاذ    -
 .وزير المالية للشنون الضريبيةالسيد الدكتوو مستشاو   قــــان صد ـــرمضالدكتوو    -
 وئيس مصلحة الضرائب المصريةمستشاو   صـــــــالح  وســـــــــفاألوتاذ    -
 مدير عام وحدة الضرائب والجماوك بمكتب وزير المالية.  محمد سليمان قورةالدكتوو    -

  ()يضتتتتتتتتتاحيتتتةاإل متتتاومتتتتكرته متتتاإليهالمشتتتتتتتتتار  ينالقتتتانون ىمشتتتتتتتروع المشتتتتتتتتركتتتة اللجنتتتة تنظر
الضئئئريعة  ، وقانون 2820لسئئئنة  222ضئئئريعة الدماة الصئئئادو بالقانون وقم  قانون و الدوئئئتوو،  اوئئئتعادت ن ركما 

وقانون االجرءات الضئئئريبية الموحد الصئئئادو بالقانون  ،1027لسئئئنة  76الصئئئادو بالقانون على الةيمة المضئئئااة 
 .للمجلس، والالئحة الداالية 1010لسنة  107وقم 

ى لوالستتتادم مم وزير المالية،  األستتتات الدكتور أدلى بهاى التاإليضتتاحات إلى  المشتتتركة وبعد أن استتتمعت اللجنة

النحو  على تقريرهااللجنة المشئئئئئتركة تعرض ، المشئئئئئتركة مناقشئئئئئات السئئئئئادة النوال أعضئئئئئاء اللجنةإلى و ، الحكومة
 : التالى

 ة.ـــمقدم*  

 .ماوأهدافه ينالقانون ىفلسفة مشروعأوال : *  

 .ين القانون ىمشروعلالرئيسية المالمح : نيا  ا *  

 .اللجنة المشتركة أجرتهاى  ال ا : التعديالت الت*  

 .ةــالمشترك ةــاللجنرابعا : رأى *  

 :ةـــمقدم*  

ى الت ةالحديث( من الدوئئئئئتوو من التلام الدولة باالوتقاء بالن ام الضئئئئئريبى، وتبنى الن م 12تقضئئئئئى المادة )
ع عجلة التشئئريعات الضئئريبية القائمة لداى تحقق الكفاءة واليسئئر واكحكام اى تحصئئيل الضئئرائب، وإعادة الن ر ا

                                                           
() ر.ئئئن بالتقريئئمراقي 
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وتحفيل االوئئتثماو، وزيادة االلتلام الضئئريبى ووئئرعة تحصئئيل الضئئريعة، دون  ضئئااة مليد من  االقتصئئاد ةالتنمية 
 تمس القطاعات الحيوية.ى ات الضريبية التاكعفاءاألععاء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض 

 :ماهدافهوأ ينقانونال ىمشروعفلسفة : أوال  

من ، 1027لسنة  76القانون وقم بة المضااة الصادو متطبيق قانون الضريعة على الةي عنه وفر زاء ما أ
 1010لسئئئئنة  107ون را  لصئئئئدوو قانون اكجراءات الضئئئئريبية الموحد بالقانون وقم  ى،الواقع العملى مشئئئئكالت ا

الذي الاي عددا  من االحكام المنصئو  عليها بقانون الضئريعة على الةيمة المضئااة، اضال عن تعاوض بعض 
بتعديل  يننقانو ال ىعداد مشروع  االحكام الواودة بالقانونين، مما  قتضي  زالة هذا التعاوض، اقد وأت وزاوة المالية 

بعض احكام قانون الضئئئريعة على الةيمة المضئئئااة المشئئئاو اليه، وذلك لتحقيق األهداف المتقدمة، باكضئئئااة الى 
 تقرير بعض االحكام الاضئئئئاا تعامالت التجاوة االلكترونية للضئئئئئريعة من االظ تطبيق ن ام تسئئئئجيل وتحصئئئئئيل

ممثئئل قئئانوني، ويمئئا يتوااق مع المعئئايير العئئالميئئة ومتطلعئئات بئئدال  من الن ئئام الحئئالي القئئائم على تعيين  معسئئئئئئئئئئئئئئ 
الشئئئئئركات األجنبية، ويتسئئئئئق مع تطبيقات التجاوة االلكترونية عالوة على تقرير بعض اكعفاءات الضئئئئئريبية التي 

 .تمس قطاعات حيوية
 :ينالقانون ىمشروعلالرئيسية المالمح  :ا اني  

 ى:وذلك على النحو اآلتمواد بخالف مادة النشر،  امسة األولتضما مشروع ال انون  -
 (،26و)(، 6(، و)7نصئئئئئا المادة األولى من مشئئئئئروا القانون على أن  سئئئئئتبدظ بنصئئئئئو  المواد أوقام ) -

من قانون الضئئئئئئئئئئئريعة على الةيمة المضئئئئئئئئئئئااة (، 11و)(، 12(، و)10(، و)16)و الفقرة الثالثة(،  11و)
 النصو  الواودة بالمشروا.، 1027لسنة  76الصادو بالقانون وقم 

 :ىتضمنتها هته المادم ما يأتى ومن أبرز األحكام الت

ذات الطبيعة  االقتصئئئئاد ةتصئئئئدوها مشئئئئروعات المناطق ى الخدمات التأو  منح السئئئئلع :(6، 7) المادتان -
 اتصئئئئئئئئئدوهى الخدمات التأو  ذات المعاملة الضئئئئئئئئئريبية للسئئئئئئئئئلع ا ليهالواودة أو  ااوج البالد لى  الخاصئئئئئئئئئة

لتخضئئئئئئع للضئئئئئئريعة بسئئئئئئعر  ا ليهالواودة أو  ااوج البالد لى  واألوئئئئئئواة الحرة مشئئئئئئروعات المناطق والمدن
و أ ذات الطبيعة الخاصئئئئة بعدم تحميل السئئئئلع االقتصئئئئاد ة)صئئئئفر(، وذلك لتشئئئئجيع االوئئئئتثماو بالمناطق 

 الخدمات الواودة لتلك المشروعات بالضريعة على الةيمة المضااة.
أداء  أو كل شئئئخي  ير مةيم و ير مسئئئجل بالمصئئئلحة،  قوم ببيع وئئئلع يللم هذا التعديل :(26المادم )     -

 ىادمات ااضئعة للضريعة لشخي  ير مسجل داال البالد وال  ماو  نشاطا  من االظ منشأة دائمة ا
مصئئئئئئئر، التقدم بطلب للتسئئئئئئئجيل بموجب ن ام تسئئئئئئئجيل الموودين المعسئئئئئئئ  الذ  تحدده الالئحة التنفيذ ة، 

  قدمون الأو  ا الفقرة الثانية من هذه المادة على األشئئئئئئئئئئخا  االعتعاويين الذين ال يبيعون وئئئئئئئئئئلعا  وأوجب
ادمات ااضعة للضريعة ولكنهم  خضعون لاللتلام بحسال الضريعة على الخدمات المستوودة واقا  للفقرة 

 ،ىن ام التكليف العكس بموجب التسجيل من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل 11( من المادة 1)
وحددت الفقرة األايرة من هذه المادة نطاة وريانها على الخدمات االظ مدة وتة أشهر من تاويخ العمل 

الظ مدة على السلع ا  الفقرة األولى من هذه المادة، ويسر ى بن ام التسئجيل المعسئ  المنصئو  عليه ا
 ال تجاوز عامين من تاويخ العمل بهذا الن ام.
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ن را  لكون ن ام تسئئئجيل الموودين المعسئئئ  المطبق على األشئئئخا  المكلفين  :الفقرم ال ال ة( 11المادم ) - 
ال  ىهو ن ام "داع اق " حيث أن الضئئريعة المسئئئددة على المداالت وئئئددت بالخاوج، ويالتال ير المةيمين 

من القانون  11الثالثة من المادة الفقرة  لى  (4عليها أحكام الخصئئئم، لذا تم  ضئئئااة المسئئئلسئئئل وقم )  تسئئئر 
هذه المادة على حاالت التسئئئئجيل  الفقرة األولى منى لتني على عدم وئئئئريان الخصئئئئم المنصئئئئو  عليه ا

 .26المادة  منى الفقرة األولى المعس  الواودة ا
 المقدمة كهعاتمن القانون للخدمات  16ات المقروة بالفقرة األولى من المادة اكعفاءشئئئئئئئموظ  :(16) المادم -

 اكعفاءوحئدات اكداوة المحلية، وكذا الني على شئئئئئئئئئئئئئئموظ أو  هئدا ئا للجهئاز اكداو  للئدولئةأو  تبرعئاتأو 
 للهينات العامة.

دم  مكانية عى لهذه المادة والمتمثل اى القصوو الذ  كشف عنه التطبيق العملتعديل العالج   :(10المادم ) -
للسئئئئلع والخدمات الخاضئئئئعة لضئئئئريعة الجدوظ والمصئئئئدوة للخاوج، وكذا السئئئئلع والخدمات  ود ضئئئئريعة الجدوظ

 المعفاة المصئدوة للخاوج، وذلك ن را  لعدم وجود وصئئيد دائن لهذه السئلع والخدمات، لذا اقد تم  ضئئااة ععاوة
   سر  ىلتسئمح برد الضئريعة بما ال  جاوز الرصئيد الدائن للسلع والخدمات الت ( من هذه المادة2البند ) لى 

يتحملها ى هذه المادة  جيل ود الضئئئئريعة الت لى  (5وتم  ضئئئئااة بند جديد برقم ) ى،بشئئئئأنها الخصئئئئم الضئئئئريب
 الشئخي  ير المةيم المسئجل واقا  لن ام التسئجيل المعسئ  من ضئمن حاالت ود الضئريعة، وتم تعديل البند

األتوييسئئات ووئئياوات الركول  ذا كان اوئئتخدامها  ى( ليقتصئئر على ود الضئئريعة السئئابق وئئدادها عل4وقم )
هو النشئئئئئئئئا  المراي به للمنشئئئئئئئئأة، كما تم تعديل الفقرة األايرة من ذات المادة بلضئئئئئئئئااة ععاوة "ما لم  كن 

موقعة  طلب األمر تقد م شئئئئهادةبالمصئئئئلحة" واى هذه الحالة ال يت اكلكترونىوئئئئداد الضئئئئريعة مثبتة بالن ام 
 ودها.أو  اصم الضريعةى من محاوب مقيد بجدوظ المحاوبين والمراجعين تفيد أحةية المكلف ا

بمقتضئئئئئاه تلتلم الوزاوات والمصئئئئئالح والجهات  المادةهذه ى اوئئئئئتحدش المشئئئئئروا حكما  جديدا  ا :(12المادم ) -
و يرها من األشئئئئئخا  االعتعاوية العامة بتوويد ضئئئئئريعة الحكومية ووحدات اكداوة المحلية والهينات العامة 

الجدوظ المسئئئئئتحقة عليها للمصئئئئئلحة معاشئئئئئرة، وذلك االظ عشئئئئئرة أ ام من تاويخ اوئئئئئتحقاقها، كما تلتلم هذه 
( من قيمة الضئئئريعة على الةيمة المضئئئااة المسئئئتحقة عليها للمصئئئلحة معاشئئئرة 10سئئئعة ) الجهات بتوويد ن

وذلك تحا حسئئال الضئئريعة، ويالتالى وئئيتمكن المسئئجل من اصئئم مداالته من ا،  ليهاالظ المدة المشئئاو 
ها ح ر ب الرجوا عليهأو  باقى قيمة الضئئئئئئئئئئئريعة المسئئئئئئئئئئئتحقة، وحما ة للمكلف من مطالبته بأداء الضئئئئئئئئئئئريعة

المشئئئئئئئئئئئئروا على المصئئئئئئئئئئئئلحة مطالبته بتحصئئئئئئئئئئئئيل ما تم توويده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس 
ذلك مماووئة النشا ، و أو  يةنتاجالمؤقا لمدة ثالثة أشئهر عن الروئائل الواودة للعملية اك اراجاكالمصئلحة 

د  بحث م نعنها من الجمرك لحي اكاراجى لعئدم تحميلهئا بئالارامئات واألوضئئئئئئئئئئئئئئيئات النئاتجئة عن التأار ا
 مكروا  من هذا القانون. 12، وذلك مع عدم اكاالظ بحكم المادة اكعفاءتمتعها ب

ن أجل تجنب  للام األشئئئخا  المكلفين  ير المةيمين بالتسئئئجيل بضئئئريعة تعديل هذه المادة م :(11المادم ) -
حاظ  ىالمعس  للتحصيل من الموودين اتحصيل ضريعة الةيمة المضااة بموجب الن ام أو  الةيمة المضااة

قيامهم بتقد م ادمات مسئتوودة لششئخا  االعتعاويين لكون نشئاطهم ااوج نطاة ضئريعة الةيمة المضااة، 
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مع الني على أللام األشئئئئئخا  االعتعاويين الذين  خضئئئئئعون لن ام التكليف العكسئئئئئى الواود بالفقرة الثانية 
تلك الخدمات ووئئئئئئئئئدادها ويقومون بلوئئئئئئئئتيراد الخدمات بحسئئئئئئئئال الضئئئئئئئئريعة المسئئئئئئئئتحقة على  26من المادة 

حاظ عدم قيام الشخي  ير المةيم و ير المسجل ى للمصلحة االظ ثالثين يوما  من تاويخ توويد الخدمة ا
 والذ   قوم بتقد م الخدمة بالتسجيل بموجب ن ام تسجيل الموودين المعس .

 :رزهاـدث المشروع بعض األحكام، أبال انية فقد استح المادم أما

لععض ال عاوات والمصئئئئئئئطلحات الضئئئئئئئريبية تتعلق بتعريف المسئئئئئئئجل  ير المةيم، ون ام تعريف  ضئئئئئئئااة   -
( من قانون الضئئئريعة على الةيمة المضئئئااة 2تسئئئجيل الموودين المعسئئئ ، ون ام التكليف العكسئئئي بالمادة )

تعا  الويف" على النحو الواود بالمشئئئئروا وذلك لحسئئئئن الصئئئئيا ة من جانب وعدم اثاوة االمشئئئئاو اليه " التع
 .اي المعني من جانب آار

بعدم اوئتحقاة الضئريعة على السلع المستوودة ى ( تقضئ5 ضئااة اقرة جديدة للمادة ) :(أخيرمفقرم  5)مادم  -
 ذا ثبا أنه تم تحصئيل هذه الضئريعة بمعراة المسجل  ير المةيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريعة 

مرة ى لجمركالمنفذ اى لن يتم تحصيل ضريعة الةيمة المضااة ابموجب ن ام تسئجيل الموودين المعس  لذا 
 .أار  

 :(24)مادم      -
أنه اي حالة عدم تقد م المسئئئئئئئئجل اكقراو اي الميعاد المقرو قانونا  كون للمصئئئئئئئئلحة الحق اي تني على        

 التقرير.اي تقدير الضريعة عن الفترة الضريبية مع بيان األوس التي اوتندت اليها 
ا 12مادم ) - حكما  جديدا  لتعليق أداء الضريعة  (ا  مكرو  12)المادة ى اوتحدش المشروا ا :ةـتتتت( مستحد مكرر 

المشئئئئئئتراة من السئئئئئئوة المحلية للمصئئئئئئانع والوحدات أو  المسئئئئئئتحقة على الالت والمعدات الواودة من الخاوج
سئئوة الشئئراء من الأو  عنها اكاراجالصئئناعى، وذلك لمدة وئئنة من تاويخ  نتاجاكى ية الوئئتخدامها انتاجاك

دد لمأو  المحلية بحسئئئئئئئب األحواظ، واجازت هذه المادة ألوئئئئئئئعال مبروة تقبلها المصئئئئئئئلحة مد هذه المدة لمدة
 ىأار  بما ال  جاوز مجموعها وئئئئئنة كحد أقصئئئئئى، الذا ثبا للمصئئئئئلحة اوئئئئئتخدام هذه الالت والمعدات ا

لمادة اا، واى هذه الحالة اقد ح رت  ليهضئئئئئريعة المشئئئئئاو الصئئئئئناعى االظ هذه المدة اعفيا من ال نتاجاك
ة الخمس التالي اعفيا من أجلها االظ السئئئئئئئئئنواتى  ير األ راض التى الالت والمعدات اى التصئئئئئئئئئرف ا

 ىقبل  اطاو المصئئئلحة ووئئئداد الضئئئريعة المسئئئتحقة واقا  لحالتها وقيمتها وانة الضئئئريعة السئئئاوية ا عفاءلإل
ناعى الص نتاجاكى ا دون اوتخدام هذه الالت والمعدات ا ليهانقضا المدة المشاو تاويخ السئداد، أما  ذا 

رائها من شأو  أصئعحا الضريعة والضريعة اكضافية واجعة األداء من تاويخ داوظ الالت والمعدات للبالد
تحددها ى التالسئوة المحلية بحسئئب األحواظ وحتى تاويخ السئداد، وذلك واقا  للقواعد والضئئواب  واكجراءات 

 الالئحة التنفيذ ة.
ا 10مادم ) - حكما  جديدا  لتيسئئئئئير ود  مكروا ( 10) اوئئئئتحدش المشئئئئروا بموجب المادة :ةـتتتتتتتت( مستتتتحد مكرر 

 ة وحثهم على اقتناء المنتجات المصئئئئرية لد ن األجانب لتنشئئئئي  السئئئياحة الواادم البالدالضئئئريعة لماادو  
من اللائرين األجانب لمصئئئئئئئئئئئر لمدة ال تليد على ثالثة أشئئئئئئئئئئئهر  البالد  عودتهم لبالدهم حيث  حق لماادو 
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  أال تقل قيمة بشر  السئابق وئدادها للعائع المسئجل عن مشئترياته لسئلع ااضئعة للضريعة اوئترداد الضئريعة
  بأأو  جنيه، وعلى أن يتم اروج مشئئئئئئئئترياته من البالد بصئئئئئئئئحبته 2500مشئئئئئئئئترياته بالفاتووة الواحدة عن 

  .وويلة أار 
األحكام العامة بالعال الرابع من  لى  مكروا ( 05تم  ضااة مادة جديدة برقم ) :ةـمكررا ( مستحد  05) مادم -

من قيمة الضئئئئئئئئئئئريعة وضئئئئئئئئئئئريعة الجدوظ   2القانون تني على أن يؤد  المكلف للمصئئئئئئئئئئئلحة مبل   عادظ 
ضريعة وضريعة ال لى  جنيه وذلك باكضااة 20.000جنيه وال يليد عن  2000المسئتحقة بما ال  قل عن 

هذا  ىالن م المنصئئئو  عليها اأو  الجدوظ والضئئئريعة اكضئئئافية المسئئئتحقة  ذا االف األحكام واكجراءات
القانون دون أن تكون المخالفة عمال  من أعماظ التهرل المنصئئئئئئئئئئئئو  عليها فيه، وعددت الفقرة الثانية من 

 ىاألايرة منها على مضئئئئئئئاعفة مبل  المخالفة اهذه المادة حاالت المخالفة ألحكام القانون، ونصئئئئئئئا الفقرة 
ة اصئئئل األحكام العامى هذه الماة اى ا االظ ثالثة وئئئنوات، وتأت ليهمن األاعاظ المشئئئاو   حالة اوتكال أ

 بالعال الرابع بما  سمح للمصلحة بتحصيل معال  المخالفات مع زيادة مبل  المخالفة.
مكروا ( لمواجهة حالة عدم قيام المسئئجل  76جديدة برقم ) تم  ضئئااة مادة :ةـتتتتتتتا( مستتتحد مكرر   76مادم ) -

 قروهئئا هئئذا القئئانون، حيئئث أنئئاطئئا بئئالنيئئابئئة العئئامئئة بنئئاء  على ى  ير المةيم بئئالوائئاء بئئأ  من االلتلامئئات الت
تلام أن  قوم المسئئجل بالوااء بهذا االل لى  السئئوة المصئئرية لى  تقييد النفاذأو  طلب من الوزير األمر بمنع

لى   ترتب عليه من آثاو، وعلى الجهات المختصئئة تنفيذ هذا األمر اوو صئئدووه، وذلك كله باكضئئااةوما ي
 هذا القانون.ى العقويات المنصو  عليها ا

  من مشروع القانون تناولت المادم ال ال ة -
 حذف كلمة "لمشروا" تداوكا  لتصحيح الخطأ المادي.تعديل عنوان الجدوظ المرااق ب       
( الواودة بسلع وادمات الجدوظ أوال  المرااق لقانون 8( و)4( و)1أن  سئتبدظ بنصو  المسلسالت اوقام )       

 الضريعة على الةيمة المضااة المشاو اليه النصو  الواودة بالمشروا تماشيا  مع المتايرات االقتصاد ة.
 يتعلق  ليهوظ اوال  المرااق للقانون المشئئاو وئئلع وادمات الجد لى  (25كما تم  ضئئااة مسئئلسئئل جديد برقم )      

بتحديد الوعاء الخاضئئع لضئئريعة الجدوظ بالنسئئعة للسئئمة التجاوية والصئئلة بالعمالء باعتعاوهما مكون المحل 
البي ية بحسئئئئئئئب األحواظ وتكون الضئئئئئئئريعة المسئئئئئئئتحقة اك جاوية أو من الةيمة   20التجاو  ليكون بواقع 

 مة.من هذه الةي  20عليها بفنة 
قانون المشئئاو اليه الني لل( الوواد بسئئلع وادمات الجدوظ ثانيا  المرااق 6كما  سئتبدظ بني المسئئلسئئل وقم )

 الواود بالمشروا تماشيا  مع ال روف االجتماعية.
طاعات تمس قلى الةيمة المضئئئئئئئئئئئئااة ات المرااقة لقانون الضئئئئئئئئئئئئريعة عاكعفاءقائمة ى تعديل بعض البنود ا

 حضئئرات واضئئااات ومركلات االعالف،م ى،ادمات الصئئرف الصئئح  عفاءمنها  ى،االجتماع عدالع  ى حيوية وتراع
ات تخي قطاا  عفاء لى  قرا  الخام المعدة لسئئئئئئئئك العمالت، باكضئئئئئئئئااةصئئئئئئئئناعة الووة، واأل  نتاجومداالت 

جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه األصئئئئناف على شئئئئرائح كبيرة  الدم ومشئئئئتقاته، وأكيا و واألمصئئئاظ واللقاحات،  الدواء
من  وبناء على قراو  صئئئئئئئئد األدوية  نتاجى الداالة االفاعلة المواد  إعفاء، و األدوية  عفاءمن المرضئئئئئئئئى، وكذلك 

 وزير الصحة.
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لخدمات، قد اولمواجهة المشئئكالت التي أثيرت اي الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضئئريبية لععض 
وؤ  الني على تقرير اكعفاء لها، ومن ذلك العقوظ والحبول وملح الطعام والتوابل المصئئئئئئئئئنعة وادمات النولون 
على ما  سئئئئئئئئئئتوود منها، وقد تم الني على أن يتجاوز عن الضئئئئئئئئئئريعة المسئئئئئئئئئئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم 

ى أن اضئئئئئوا ادمات النولون للضئئئئئريعة أد  الى زيادة تحصئئئئئيلها قبل تاويخ العمل بهذا القانون، وذلك بالن ر ال
 تكلفتها على الر م من أهمية هذه السلع االوتراتيجية، ويالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبنها.

قائمة السئئلع والخدمات المعفاة من الضئئريعة على الةيمة المضئئااة المرااقة قانون الضئئريعة  لى  ضئئافكما     -
تنبيه لأو  تصئئئدو بقصئئئد االعالم بأوامر السئئئلطة العامة،ى اكعالنات الت  ليهعلى الةيمة المضئئئااة المشئئئاو 

اوات اكعالنات الصئئئئادوة من  دذلك ى للتوعية بصئئئئفة عامة، بما اأو  تنفيذ القوانين واللوائح، لى  الجمهوو
 السياحة واالوتعالمات الحكومية.

 .اكعالنات الخاصة بالتبرعات للعالج والرعا ة الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية 
 .عالنات البيوا الجبرية  
 .اكعالنات الخاصة باالنتخابات 
   .عالن طالب الحصوظ على العمل 
 ت.آمنشاكعالنات الخاصة بتن يم العمل بال 
 .اكعالنات الخاصة بالمفقودين والمفقودات 

( الى قائمة السئئئئلع والخدمات المعفاة من الضئئئئريعة على 52والى جانب ما تقدم تم  ضئئئئااة بند جديد برقم )
الةيمة المضئااة المرااقة بقانون الضريعة على الةيمة المضااة المشاو  ليه كعفاء الخدمات التي تؤديها هينة قناة 

لسئفن العابرة بها بما ايها مقابل العبوو، والتجاوز عن الضريعة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم السئويس ل
تحصئئئئئئئئئئئئيلها قبل تاويخ العمل بهذا القانون، وذلك ن را  لشهمية االوئئئئئئئئئئئئتراتيجية لقناة السئئئئئئئئئئئئويس ودووها اي التجاوة 

و بها، موقف التنفاوى للقناة وجذل السفن للمرو العالمية، وتع يما لدوو جمهووية مصئر العريية، ووئ يا لتعليل ال
والخدمات المالحية ومن ثم حيث وئئئئيؤد   اضئئئئاا هذه الخدمات للضئئئئريعة بالسئئئئعر العام الى واع ووئئئئوم المروو 

علوف الخطو  المالحية عن العبوو بقناة السئئئئويس واللجوء الوئئئئتخدام الطرة البديلة وهو ما يؤثر بالسئئئئلب على 
سويس، ويالتالي انخفاض الفوائض التي تؤوظ للخلانة العامة للدولة، األمر الذ  يتعاوض مع  يرادات هينة قناة ال

وئياوئة الدولة التحفيلية للحفاع على السئفن التي تمر بالقناة والتي تقوم على دواوئات اقتصاد ة تأاذ اي اعتعاوها 
 .ول باوتخدام الطرة البديلةالكثير من العوامل والمتايرات منها حجم التجاوة العالمية وتكاليف العب

المقرو للخدمات االعالنية بحيث  قتصئئر على  اكعفاءتعديل  القانونمن مشتتروع  المادم الرابعة وتناولت
اق  مما يترتب عليه تخفيض   24بعض الخدمات االعالنية دون  يرها ويطبق عليها السئئئئئئعر العام للضئئئئئئريعة 
إلااء و  ية الواودة من الخدمات االعالنيةوعر الضريعة، وإمكانية اصم المداالت، والحفاع على الحصيلة الضريب

 .على هذه اكعالنات ضريعة الدماة المفروضة
من وئئئئلع وادمات الجدوظ أوال  المرااق لقانون  (20)المسئئئئلسئئئئل وقم على الااء نصئئئئا :ةـتتتتتتتتالمادم الخامستت

خدام توئئئالصئئئابون والمن فات الصئئئناعية لال حيث وؤ  حذف صئئئنف  ليهالضئئئريعة على الةيمة المضئئئااة المشئئئاو 
كذلك و  للضريعة اوتجابة لمتطلعات الصناعة الوطنيةالمنللي من الجدوظ المرااق للقانون واضئوعها للسعر العام 
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ة  ليه والخا  بالسياوات المجهل السلع والخدمات المعفاة المرااق بالقانون المشاو  من قائمة(، 51) البند وقم لااء 
 .، كما يلاى كل حكم   خالف أحكام هذا القانون طبيا  للمعاقين

 .شرهبه من اليوم التالى لتاويخ ن الجريدة الرومية، والعملبنشر هذا القانون اى  ااتصا: ةـالمادم السادس
 : مادتين بخالف مادة النشر وذلك على النحو التى: تضمن مشروع القانون ال انى  

اي عدم امتداد اكعفاء تمثلا ( عن حدوش مشئئئئئئئئئئكالت 12أوئئئئئئئئئئفر التطبيق العملى للبند ):  المادة األولى
 الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة اسائرها.ير أو اوتنجاو جالمذكوو الى تأ

واى ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجو  الوطنية لتمكينها من القدوة على النمو والمنااسة اي ظل 
 تمتع تلك الصناعة الحيوية اي كل دوظ العالم بمختلف وبل الدعم.

( من قائمة السئئئئئئلع والخدمات 12ة على الةيمة المضئئئئئئااة فيما  خي البند )اقد وؤ  تعديل قانون الضئئئئئئريع
 المعفاة من الضريعة والف الذكر، وذلك لمعالجة المشكالت المذكووة.

ها قبل التي لم يتم تحصيلتني على أن يتجاوز عن الضريعة المستحقة عن هذه الخدمات :  المادة الثانية
 تاويخ العمل بهذا القانون .

 بنشر هذا القانون اي الجريدة الرومية والعمل به من اليوم التالى لتاويخ نشره.ااتصا  : الثالثةالمادة 
 :التي أجرته اللجنةالتعديالت :  ال ا

 وأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المعروضين وذلك لوحدة الموضوا وقد أجرت التعديالت التالية:
 :فيما  تعلق بالمادة األولى 

  الفقرة الثئئالثئئة( حيئئث انهئئا )الفقرة الرابعئئة( اي ني المئئادة الحئئالي ، 11اجرت اللجنئئة تعئئديئئل على المئئادة )
(، 4كما تم اوئئئئتبداظ ععاوة )حاالت تسئئئئجيل الموودين المعسئئئئ ( ب عاوة )حاالت التسئئئئجيل المعسئئئئ ( الواودة بالبند )

 وذلك لحسن وضع  الصيا ة .
( تم اوئئتبداظ ععاوة )ن ام تسئئجيل الموودين المعسئئ ( ب عاوة )الن ام المعسئئ  للتحصئئيل( الواودة 10المادة )

 .(5)بالبند 
يتبين( الواودة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة )( تم اوتبداظ كلمة )يثبا( بكلمة 12المادة )

 مشروا القانون . ( اقرة أايرة الواودة اي المادة الثانية من5)
 : الثانية فيما يخص المادة

أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخا  بن ام التكليف العكسئئئى ليصئئئعح نصئئئه كما يلى: " " ن ام يلتلم 
بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريعة معاشرة الي المصلحة بدال من االلتلام الواقع على موود السلعة 

  ير المةيم وذلك اي األحواظ المقروة اي هذا القانون" .او موود الخدمة 
( وحذف ععاوة )وذلك كله دون االاالظ بالمساءلة الجنائية( حيث 24كما تما  عادة صيا ة ني المادة )
 للعقوية بها ظان المادة تختي بتقدير الضريعة وال مجا

اللجنة على الني التالي بعد التعديل: " كون للمصئئئئئئئلحة الحق اي تقدير الضئئئئئئئريعة عن الفترة  احيث وااق
 الضريبية التي لم  قدم المسجل عنها اكقراو مع بيان األوس التي اوتندت اليها اي التقدير " .
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 :المادة الثالثةأما 
( 25مع تعديل وقم المسئئئئئئئئئلسئئئئئئئئئل ) تم الموااقة على المادة كما وودت بمشئئئئئئئئئروا القانون المقدم من الحكومة

 .المعروض ( لحذاه بموجب المادة الخامسة الواودة بمشروا القانون 20ليصعح وقم )
هذا وقد قاما اللجنة بدمج المادتين األولى والثانية من مشئروا القانون الثانى وتما  ضااتها للمادة الثالثة 

 (.12بند )
 :لمادة الرابعةفيما  تعلق با

لسئئنة  222من قانون ضئئريعة الدماة الصئئادو بالقانون  (74)، (70)تم اوئئتبداظ ععاوة و)تلاي المادتين 
 ( ب عاوة )وتلاي ضريعة الدماة المفروضة على هذه اكعالنات(.2820

 ة:ــة المشتركــاللجنى رأ: رابعا  

 

 ترجو المجلسو  ،معدالا  ال انون المعروضمشروع وافق على ت   المشتركة ن اللجنةإف ، ذاــــــــل
 .المعدلةبالصيغة  هالمواف ة علير الموق  

 
 المشتركة رئيس اللجنة  
21 21 1012   
 ىــن الفقــرى الديــأ. د/ فخ  
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 ـــــــ (ارنــدول مقــج)

 انتهى إليه رأى اللجنة المشتركةكما  مشروع القانون 1من الحكومة جاءكما  نينالقانو ىمشروع النص القائم

 قانون الضريبة على القيمة المضافة 

 1027لسنة  76الصادر بالقانون رقم 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 
 
 
 
 
 

 

 قرار رئيس مجلس الوزراء
 ينقانون ىبمشروع

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر 

 1027لسنة  76بالقانون رقم 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
 وزراءـس الـس مجلـرئي

 بعد االطالا على الدوتوو،
 222وعلى قانون ضئئئئئئئريعة الدماة الصئئئئئئئئادو بالقانون وقم 

 ،2820لسنة 
وعلى قانون الضئئئئئئئئئئريعة على الةيمة المضئئئئئئئئئئااة الصئئئئئئئئئئادو 

 ،1027لسنة  76بالقانون وقم 
وعلى قانون اكجراءات الضئريبية الموحد الصادو بالقانون 

 ،1010لسنة  107وقم 
 ويعد موااقة مجلس الوزواء،

 مشروع قانون
ادر الصم قانون الضريبة على القيمة المضافة بتعديل بعض أحكا

 1027لسنة  76بالقانون رقم 

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 باسـم الشعـب
 رئيـس الجمهوريـة

 
 
 
 
 

 

                                                           

1 

ظ.ئئأو م عاف ئ  م ضئه ائما تحتو      ، فذو ئئى أو محئئلء الم  ل ل ملائئالج       )*(  د 
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 انتهى إليه رأى اللجنة المشتركةكما  مشروع القانون 1من الحكومة جاءكما  نينالقانو ىمشروع النص القائم

 
 
 
 
 

 
 

 رر ــــــــــقـــ
مان إلى مجلس النواب:  مشروعى ال انونيا اآلتى نصهما، ي  د 

 
 )المادم األولى(

(، 26، و)(6(، و)7)بنصئئئئئئئئئئئئئو  المواد أوقام   سئئئئئئئئئئئئئتبدظ 
(، 11(، و)12(، و)10(، و)16(، و)الفقرة الثئئئئالثئئئئة  11و)

من قانون الضئئئئئئريعة على الةيمة المضئئئئئئااة الصئئئئئئادو بالقانون 
 ، النصو  التية: ليهالمشاو  1027لسنة  76وقم 

 قرر
ـــــى نصــــــــــــــه،  ـــــون اآلت ـــــان ـــــ  ـــــواب ال ـــــن ـــــس ال  مـــــجـــــل

 اه:ــــوقد أصدرن
 )المادم األولى(

(، 26، و)(6(، و)7أوقام )بنصئئئئئئئو  المواد   سئئئئئئئتبدظ 
(، 12(، و)10(، و)16(، و)الـــفـــ ـــرة الـــرابـــعـــــة  11و)
(، من قانون الضئريعة على الةيمة المضئااة الصادو 11و)

، النصئئئئئئئو   ليهالمشئئئئئئئاو  1027لسئئئئئئئنة  76بالقانون وقم 
 التية:

 (:7المادم )

تخضئئئئئع للضئئئئئريعة بسئئئئئعر )صئئئئئفر( السئئئئئلع أو الخدمات 
والمدن واألوئئئئواة الحرة التى تصئئئدوها مشئئئروعات المناطق 

  لى ااوج البالد.
كما تخضع للضريعة بسعر )صفر( السلع أو الخدمات 

الواودة لهذه المشروعات الالزمة لملاولة النشا  المراي 
به داال المناطق والمدن واألوواة الحرة عدا وياوات 

 الركول.

 (:7المادم )

تخضع للضريعة بسعر )صفر( السلع أو الخدمات التى 
تصدوها مشروعات المناطق والمدن واألوواة الحرة والمناطق 

 االقتصاد ة ذات الطبيعة الخاصة  لى ااوج البالد.
كما تخضع للضريعة بسعر )صفر( السلع أو الخدمات 
الواودة لهذه المشروعات الالزمة لملاولة النشا  المراي به 
 داال المناطق والمدن واألوواة الحرة والمناطق االقتصاد ة

 ذات الطبيعة الخاصة عدا وياوات الركول.

 (:7المادم )

 
 

 ) كما هي(
 

 :(6مادم )

مع عئئئئدم اكاالظ بمئئئئا تني عليئئئئه الفقرة الثئئئئانيئئئئة من 
( من هذا القانون، تسئئئتحق الضئئئريعة على ما يرد 7المادة )

من وئئئئلع أو ما يؤد  من ادمات ااضئئئئعة للضئئئئريعة واقا  

 :(6مادم )

مع عئئدم اكاالظ بمئئا تني عليئئه الفقرة الثئئانيئئة من المئئادة 
( من هذا القانون، تسئئئتحق الضئئئريعة على ما يرد من وئئئلع 7)

أو ما يؤد  من ادمات ااضئئئئئئعة للضئئئئئئريعة واقا  ألحكام هذا 
والمنئئئاطق  القئئئانون  لى المنئئئاطق والمئئئدن واألوئئئئئئئئئئئئئواة الحرة،

 :(6مادم )

 
 ) كما هي(
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 انتهى إليه رأى اللجنة المشتركةكما  مشروع القانون 1من الحكومة جاءكما  نينالقانو ىمشروع النص القائم

والمدن واألوئئئئئئئئئواة الحرة، ألحكام هذا القانون  لى المناطق 
 الوتهالكها المحلى داال هذه األماكن.

 
ويعتبر االوئئئئئئئتيراد بارض االتجاو داال المناطق الحرة 

 التى تشمل مدينة بأكملها اى حكم االوتهالك المحلى.
كما تسئئئئئئئتحق الضئئئئئئئريعة على ما  سئئئئئئئتوود من وئئئئئئئلع أو 
ادمات ااضئئئئئئئئئئعة للضئئئئئئئئئئريعة واقا  ألحكام هذا القانون من 

والمدن واألوئئئواة الحرة  لى السئئئئوة المحلى داال المناطق 
 البالد.

وتعامل الخدمات والسئئئئئئئئئلع المصئئئئئئئئئنعة اى مشئئئئئئئئئروعات 
المناطق والمدن الحرة معاملة السئئئلع المسئئئتوودة من الخاوج 

 عند وحبها لالوتهالك أو االوتعماظ المحلى.
 

وتحدد الالئحة التنفيذ ة الحدود والقواعد المن مة لشحكام 
( من هذا 7عليها اى هذه المادة والمادة )المنصو  

 القانون.

االقتصئئئاد ة ذات الطبيعة الخاصئئئة الوئئئتهالكها المحلى داال 
 هذه األماكن.

 

ويعتبر االوئئئئئئئئئئئئئتيراد بارض االتجئئاو داائئل المنئئاطق الحرة 
 التى تشمل مدينة بأكملها اى حكم االوتهالك المحلى.

كما تسئتحق الضئريعة على ما  سئتوود من ولع أو ادمات 
القانون من المناطق ائاضئئئئئئئئئئئئئعئة للضئئئئئئئئئئئئئريعة واقا  ألحكام هذا 

والمدن واألوئئئئئئئئواة الحرة والمناطق االقتصئئئئئئئئاد ة ذات الطبيعة 
 الخاصة  لى السوة المحلى داال البالد.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة اى مشروعات المناطق 
والمدن الحرة والمناطق االقتصئئئئئئئئئئاد ة ذات الطبيعة الخاصئئئئئئئئئئة 

ك وئئئئتهالمعاملة السئئئلع المسئئئتوودة من الخاوج عند وئئئحبها لال
 أو االوتعماظ المحلى.

وتحدد الالئحة التنفيذ ة الحدود والقواعد المن مة لشحكام 
 ( من هذا القانون.7المنصو  عليها اى هذه المادة والمادة )

 (:26مادم )

 جئئب على كئئل شئئئئئئئئئئئئئخي  ير مةيم و ير مسئئئئئئئئئئئئئجئئل 
بالمصئئئئئئئئئئئلحة،  قوم ببيع وئئئئئئئئئئئلع أو أداء ادمات ااضئئئئئئئئئئئعة 
للضئئئئئئئئريعة لشئئئئئئئئخي  ير مسئئئئئئئئجل داال البالد وال  ماو  

 (:26مادم )

على كل شخي  ير مةيم و ير مسجل بالمصلحة،  قوم 
ببيع وئئئئئلع أو أداء ادمات ااضئئئئئعة للضئئئئئريعة لشئئئئئخي  ير 

ل داال البالد وال  ماو  نشئئاطا  من االظ منشئئأة دائمة مسئئج

 (:26مادم )

 
 ) كما هي(
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نشئئئاطا  من االظ منشئئئأة دائمة اى مصئئئر، أن  عين ممثال  
له أو وكيال  عنه اى مصئر  كون مسنوال  عن الةيام بجميع 

ى هذا القانون، بما التلامات المكلف المنصئئئئئئئئئئئئو  عليها ا
اى ذلك التسئئئئئجيل ووئئئئئداد الضئئئئئريعة والضئئئئئريعة اكضئئئئئافية 
 و يرها من الضرائب المستحقة واقا  ألحكام هذا القانون.

 

ويجب على الشخي المةيم أن يتأكد من أن الشخي  ير 
المةيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه اى مصر، واى 

يلتلم المةيم حالة عدم قيام الشخي  ير المةيم بذلك 
المتعامل معه بسداد الضريعة و يرها من الضرائب 
المستحقة واقا  ألحكام هذا القانون  لى المصلحة دون  االظ 

 بحقه اى الرجوا على الشخي  ير المةيم.

اى مصئئئئئئئئئئر، التقدم بطلب للتسئئئئئئئئئئجيل بموجب ن ام تسئئئئئئئئئئجيل 
 الموودين المعس  الذ  تحدده الالئحة التنفيذ ة.

 
 
 
 
 

ويجب على األشئئخا  االعتعاويين الذين ال يبيعون وئئلعا  
أو ال  قدمون ادمات ااضئئئئئئعة للضئئئئئئريعة ولكنهم  خضئئئئئئعون 
لاللتلام بحسئئال الضئئريعة على الخدمات المسئئتوودة واقا  للفقرة 

من القانون التقدم بطلب للمصئئلحة من أجل  11من المادة  1
 ن ام التكليف العكسى. أل راضالتسجيل 

 
 

ام هذه المادة على الخدمات االظ مدة وتة وتسر  أحك
أشهر من تاويخ العمل بن ام تسجيل الموودين المعس  
المنصو  عليه اى الفقرة األولى من هذه المادة ويسر  على 
 السلع االظ مدة ال تجاوز عامين من تاويخ العمل بهذا الن ام. 

 / الفقرم ال ال ة(: 11المادم )

وال  سئئئئئر  الخصئئئئئم المنصئئئئئو  عليه اى الفقرة األولى 
 من هذه المادة على ما  أتى:

 الفقرم ال ال ة(:/  11المادم )

وال  سئئئر  الخصئئئم المنصئئئو  عليه اى الفقرة األولى من 
 هذه المادة على ما  أتى:

 (:الرابعة/ الفقرم  11المادم )

 
 ) كما هي(
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ضئئريعة الجدوظ، وئئواء على وئئلع أو ادمات ااضئئعة  -2
بذاتها أم كمداالت اى وئئئئئئئئئئئئلع أو ادمات ااضئئئئئئئئئئئئعة 
للضئئئئئئئئئئئئئريعئة، وذلك فيما لم يرد به ني اا  اى هذا 

 القانون.
 ضمن التكلفة.المدوجة ضريعة المداالت  -1
 والخدمات المعفاة. السلع -1

ضئئئئئريعة الجدوظ، وئئئئئواء على وئئئئئلع أو ادمات ااضئئئئئعة  -2
كمئئداالت اى وئئئئئئئئئئئئئلع أو ائئدمئئات ائئاضئئئئئئئئئئئئئعئئة  أوبئئذاتهئئا 

للضئئئئئئئئئئئئئريعئئة، وذلئئك فيمئئا لم يرد بئئه ني ائئا  اى هئئذا 
 القانون.

 ضمن التكلفة. المدوجة ضريعة المداالت -1
 السلع والخدمات المعفاة. -1
 المعس  الواودة اى الفقرة األولى من  التسجيلحاالت  -4

 .26 المادة

 ) كما هي( -2
 
 
 
 ) كما هي( -1
 ) كما هي( -1
المعس  الواودة اى الفقرة  تسجيل المورد احاالت  -4

 .26 األولى من المادة
 (:16مادم )

 جوز بقراو من الوزير بئئئئاالتفئئئئاة مع الوزير المختي 
  عفاء بعض السلع من الضريعة اى الحالتين التيتين:

الهعئئات والتبرعئئات والهئئدا ئئا للجهئئاز اكداو  للئئدولئئة أو  -2
 وحدات اكداوة المحلية.

العلمية أو التعليمية أو الثقافية ما  ستوود لش راض  -1
 بواوطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد العحث العلمى.

 (:16مادم )

 عفاء   جوز بقراو من الوزير باالتفاة مع الوزير المختي 
 من الضريعة اى الحالتين التيتين:والخدمات بعض السلع 

 والهعئئئات والتبرعئئئات والهئئئدا ئئئا للجهئئئاز اكداو  للئئئدولئئئة أ -2
 وحدات اكداوة المحلية أو الهينات العامة.

ما  ستوود لش راض العلمية أو التعليمية أو الثقافية  -1
 بواوطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد العحث العلمى.

 (:16مادم )

 
 

 ) كما هي(

 (:10مادم )

ترد الضئئئئئئئئئريعة طعقا  للشئئئئئئئئئرو  واكجراءات واى الحدود 
 التنفيذ ة، االظ امسئئئئئئئئئئئئئة وأويعين يوما  التى تبينها الالئحة 

من تئئاويخ تقئئد م الطلئئب مؤيئئدا  بئئالمسئئئئئئئئئئئئئتنئئدات اى الحئئاالت 
 التية:

 (:10مادم )

ترد الضئئئئئريعة طعقا  للشئئئئئرو  واكجراءات واى الحدود التى 
التنفيذ ة، االظ امسئئئئئة وأويعين يوما  من تاويخ تبينها الالئحة 

 تقد م الطلب مؤيدا  بالمستندات اى الحاالت التية:
 

 (:10مادم )

 ) كما هي(
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الضئئئئئئئئريعة السئئئئئئئئابق وئئئئئئئئدادها أو تحميلها على السئئئئئئئئلع  -2
والخدمات التى يتم تصئئئئديرها، وئئئئواء صئئئئدوت بحالتها 
أو أدالا اى وئئئئئئئئئئئلع أو ادمات أار ، بما ال  جاوز 

د مة الصئئئادوات  لى أحالرصئئيد الدائن، بشئئر  توويد قي
البنوك الخئئئاضئئئئئئئئئئئئئعئئئة كشئئئئئئئئئئئئئراف البنئئئك المركل  واقئئئا  
للضئئئواب  التى  حددها، أو واقا  أل  من طرة السئئئداد 
أو التسئئئئئئئئئئئئئويئات األار  التى تحددها الالئحة التنفيذ ة 

أال تقل قيمة الصئئئئئئئئئادوات عن قيمة وذلك كله بشئئئئئئئئئر  
 .هامداالت

 الضريعة التى حصلا بطريق الخطأ. -1
الدائن الذ  مر عليه أكثر من وئئئئئئئئئا اترات  الرصئئئئئئئئيد -1

 ضريبية متتالية.
الضئئئريعة السئئئابق وئئئدادها على الالت والمعدات التى  -4

وئئئئئئئئئئئلعة أو أداء ادمة ااضئئئئئئئئئئئعة   نتاجتسئئئئئئئئئئئتخدم اى 
للضئئئئئئئئئئئريعة، وذلك عند تقد م أوظ  قراو ضئئئئئئئئئئئريبى عدا 
األتوييسئئئئات ووئئئئياوات الركول  ال  ذا كان اوئئئئتخدامها 

 للمنشأة.هو النشا  المراي به 
 
 
 

 
الضئئئئئئئئئئئريعة السئئئئئئئئئئئابق وئئئئئئئئئئئدادها أو تحميلها على السئئئئئئئئئئئلع  -2

والخدمات التى يتم تصئئئئديرها، وئئئئواء صئئئئدوت بحالتها أو 
أدالا اى وئئلع أو ادمات أار ، بما ال  جاوز الرصئئيد 

ات التى  سئئئئئئئئر  بشئئئئئئئئأنها الخصئئئئئئئئم للسئئئئئئئئلع والخدم الدائن
، بشئئئئر  توويد قيمة الصئئئئادوات  لى أحد البنوك الضئئئئريبى

الخاضئئئئئئئعة كشئئئئئئئراف البنك المركل  واقا  للضئئئئئئئواب  التى 
 حددها، أو واقا  أل  من طرة السئئئئئئئئئئئئداد أو التسئئئئئئئئئئئئويات 
األار  التى تحددها الالئحة التنفيذ ة وذلك كله بشئئئئئئئئئئئئر  

 تها.أال تقل قيمة الصادوات عن قيمة مداال
 الضريعة التى حصلا بطريق الخطأ. -1
الرصئئئئئئئئئئئئئيئد الئدائن الذ  مر عليه أكثر من وئئئئئئئئئئئئئا اترات  -1

 ضريبية متتالية.
الضئئئئئئريعة السئئئئئئابق وئئئئئئدادها على األتوييسئئئئئئات ووئئئئئئياوات  -4

الركول  ذا كان اوئئئئئئئئئئئئتخدامها هو النشئئئئئئئئئئئئا  المراي به 
 للمنشأة.

الضئئريعة التى يتحملها شئئخي  ير مةيم مسئئجل بموجب  -5
أل راض تأد ة نشئئئئئاطه داال  ام المعسئئئئئ  للتحصئئئئئيلالن 

 البالد.

 
 

 ) كما هي( -1
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) كما هي( -2
 ) كما هي( -3

 
 ) كما هي( -4

 
 
 

الضئئئئئئئئئريعة التى يتحملها شئئئئئئئئئخي  ير مةيم مسئئئئئئئئئجل  -5
المعسئئئئئئئئئئئ  أل راض  نظام تســـــــجيل المورد ابموجب 

 تأد ة نشاطه داال البالد.
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واى جميع األحواظ  جب أن  كون من بين المستندات 
الدالة على أحةية المكلف اى اصم الضريعة أو ودها شهادة 
موقعة من محاوب مقيد بجدوظ المحاوبين والمراجعين تفيد 

 ذلك. 

واى جميع األحواظ  جب أن  كون من بين المستندات الدالة 
على أحةية المكلف اى اصم الضريعة أو ودها شهادة موقعة 
من محاوب مقيد بجدوظ المحاوبين والمراجعين تفيد ذلك ما 

 مصلحة.بال اكلكترونىلم  كن وداد الضريعة مثبتة بالن ام 

 
 ) كما هي(

 (:21مادم )

أداء حصئئئئيلة الضئئئئريعة دوويا  للمصئئئئلحة  المسئئئئجل على
واق  قراوه الشئئئئئئئئئئئئئهري واي الموعد المنصئئئئئئئئئئئئئو  عليه اي 

( من هئئئئئئذا القئئئئئئانون، وذلئئئئئئك طعقئئئئئئا  للقواعئئئئئئد 24المئئئئئئادة )
 واكجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذ ة.

 
 
 
 
 
 
 

وتؤدي الضئئئئئئئئئريعة على السئئئئئئئئئلع المسئئئئئئئئئتوودة اي مرحلة 
لإلجراءات المقروة لسئئئئئئئئئئئئداد االاراج عنها من الجماوك واقا  

الضئئئئئئئئئئئئئريعئئة الجمركيئئة، وال  جوز االاراج النهئئائي عن هئئذه 
 السلع قبل وداد الضريعة المستحقة بالكامل.

 
 

 (:12مادم )

والمصئئئئئئئئئالح والجهات الحكومية ووحدات اكداوة لم الوزاوات تلت
المحليئة والهينئات العئامئة و يرها من األشئئئئئئئئئئئئئخا  االعتعاوية 
العامة بتوويد ضئئئئئئئئئريعة الجدوظ المسئئئئئئئئئتحقة عليها للمصئئئئئئئئئلحة 
معاشئئئئئئئرة، وذلك االظ عشئئئئئئئرة أ ام من تاويخ اوئئئئئئئتحقاقها، كما 

( من قيمة الضئئئئئئئئريعة 10تلتلم هذه الجهات بتوويد نسئئئئئئئئعه ) 
ة المضئااة المسئتحقة عليها للمصلحة معاشرة االظ على الةيم

المدة المشئئئئئاو اليها، وذلك تحا حسئئئئئال الضئئئئئريعة، واي هذه 
الحالة ال  جوز للمصئئئئئئئئئئلحة مطالعة المكلف بتحصئئئئئئئئئئيل ما تم 

 توويده وذلك كله طعقا  لما تبينه الالئحة التنفيذ ة.
دي الضئئئئئئئئريعة على السئئئئئئئئلع المسئئئئئئئئتوودة اي مرحلة االاراج وتؤ 

مصئئئئئئئئئئلحة الجماوك واقا  لإلجراءات المقروة لسئئئئئئئئئئداد عنها من 
الضئئريعة الجمركية، وال  جوز االاراج النهائي  عن هذه السئئلع 

ن أ يتبينقبل وئئئئئئئئئئئئداد الضئئئئئئئئئئئئريعة المسئئئئئئئئئئئئتحقة بالكامل، ما لم 
المسئئئئئئئئجل  ير المةيم قام بتحصئئئئئئئئيل الضئئئئئئئئريعة عن السئئئئئئئئلعة 

 المستوودة التي يتم االاراج عنها من الجماوك.
 

 (:12مادم )

 ) كما هي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دي الضئئئريعة على السئئئلع المسئئئتوودة اي مرحلة االاراج وتؤ 

عنها من مصئئئئلحة الجماوك واقا  لإلجراءات المقروة لسئئئئداد 
الضئئئئئئئئئئئئئريعئة الجمركيئة، وال  جوز االاراج النهائي  عن هذه 

 ثبت السئئئلع قبل وئئئداد الضئئئريعة المسئئئتحقة بالكامل، ما لم 
أن المسئجل  ير المةيم قام بتحصئيل الضئريعة عن السلعة 

 ستوودة التي يتم االاراج عنها من الجماوك.الم
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واي حالة عدم أداء الضريعة اي الموعد المحدد تستحق 
يذات و الضريعة اكضافية ويتم تحصيلها مع الضريعة 

  جراءاتها.

مكروا  من هذا القانون،  12ظ بحكم المادة ومع عدم االاال
 جوز لرئيس المصلحة او من  فوضه االاراج المؤقا لمدة 
ثالثة اشهر وذلك على الروائل الواودة للعملية اكنتاجية او 
مماووة النشا  وذلك واقا  للضمانات التي تراها مصلحة 
الجماوك مناوعة لحين مواااة صاحب الشأن المصلحة 

الالزمة لعحث مد  التمتع باالعفاء االظ المدة  بالمستندات
المذكووة او وداد الضريعة المستحقة وكذا الضريعة اكضافية 

 التي تحسب اعتعاوا من تاويخ االاراج عن هذه الروائل.

 
 ) كما هي(

 

 (:11مادم )

 ذا قام شئخي  ير مةيم و ير مسجل بالمصلحة ببيع 
ادمة داال البالد لمسئئئئئجل  ير الزمة لملاولة نشئئئئئئاطه أو 
لجهئة حكوميئة أو هينئة عئامئة أو اقتصئئئئئئئئئئئئئاد ئة أو أ ة جهة 
أار ، يلتلم المسئئئئئئئئئئئئتفيد من الخدمة بحسئئئئئئئئئئئئال الضئئئئئئئئئئئئريعة 
المسئئتحقة عليها ووئئدادها للمصئئلحة االظ ثالثين يوما  من 
تاويخ البيع اى حالة عدم قيام الشئئئئئئخي  ير المةيم و ير 

 المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه.
واى حالة قيام المسئئجل بلوئئتيراد ادمة الزمة لمماووئئة 
نشئاطه الخاضئع للضريعة النه  عامل كمستوود وموود لتلك 

 ا.الخدمة اى ذات الوق
واى حئئئالئئئة عئئئدم أداء الضئئئئئئئئئئئئئريعئئئة اى الموعئئئد المحئئئدد 
تسئئئئتحق الضئئئئريعة اكضئئئئافية ويتم تحصئئئئيلها مع الضئئئئريعة 

 ويذات  جراءاتها.
 

 (:11مادم )

 ذا قام شئئئئئخي  ير مةيم و ير مسئئئئئجل بالمصئئئئئلحة ببيع 
ادمة داال البالد لمسئئئئئئئئئئئئجل  ير الزمة لملاولة نشئئئئئئئئئئئئاطه أو 

أ ة جهة أار ،  لجهة حكومية أو هينة عامة أو اقتصئئاد ة أو
يلتلم المسئئئتفيد من الخدمة بحسئئئال الضئئئريعة المسئئئتحقة عليها 

ا لم مووئئئئئئدادها للمصئئئئئئلحة االظ ثالثين يوما  من تاويخ البيع 
بموجب ن ام تسئئئئئئئئئئجيل  مسئئئئئئئئئئجالالشئئئئئئئئئئخي  ير المةيم  كن 

 الموودين المعس .
ويجب على األشخا  االعتعاويين الذين  خضعون لن ام 

( 26التكليف العكسئئئئئئئئئئئئئى الواود بئئئئالفقرة الثئئئئانيئئئئة من المئئئئادة )
ويقومون باوئئئتيراد الخدمات حسئئئال الضئئئريعة المسئئئتحقة على 
تلك الخدمات وودادها للمصلحة االظ ثالثين يوما  من تاويخ 

ل جالشئئئئخي  ير المةيم و ير المسئئئئما لم  كن توويد الخدمة 
موجب ن ام تسئئئئئئئئئئئئئجيل ب مسئئئئئئئئئئئئئجالوالئذ   قوم بتقئد م الخئدمة 

 .الموودين المعس 

 (:11مادم )

 
 ) كما هي(
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 ال انية(مادم )ال 

( من قانون الضئئئريعة على 2ت ضئئئاف اقرات جديدة للمادة )
 ، نصها التى:" التعاويف" الةيمة المضااة المشاو  ليه 
الشئئئئئئئئئخي الطبيعى أو االعتعاو   المســــــجل مير الم ي :

ريعة عد مللما  بالتسئجيل بضيالذ  ال  عتبر مةيما  اى مصئر و 
الةيمة المضئااة واحتسئابها عند  تمام عمليات بيع السلع وعند 
 تقد م الخدمات المستوودة للعمالء  ير المسجلين اى مصر.

ن ام  سئئئئئئئئئمح بتسئئئئئئئئئجيل  نظام تســــــجيل المورد ا الم ســــــط:
لمقمين على نحو معسئئئئئئئئئئئئئ  تحدده الالئحة الموودين من  ير ا

 التنفيذ ة.
 نظام التكليف العكسي:

،  26ن ام وئئئئداد الضئئئئريعة اي األحواظ المقروة بالمادتين ) -
 .( من القانون 11

 ال انية(مادم )ال

 )كما هي(
 
 

 )كما هي(
 
 
 

 )كما هي(
 
 

 نظام التكليف العكسي:
أداء بنظام  لتزم بم تضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة 

الضري ة توريدها م اشرة الى المصلحة بدال ما االلتزام 
الواقع على مورد السلعة أو م دم الخدمة مير الم ي ، 

 .وذلك في األحوال الم ررة في هذا ال انون 
 
 
 

 (:5مادم )

تسئئئئئئئئئتحق الضئئئئئئئئئريعة بتحقق واقعة بيع السئئئئئئئئئلعة أو أداء 
الخئئئدمئئئة بمعرائئئة المكلفين اى كئئئاائئئة مراحئئئل تئئئداولهئئئا واقئئئا  

 دئها أوأكئانا ووئئئئئئئئئئئئئيلة بيعها أو  وأ ئاألحكئام هئذا القئانون 
 .اككترونيةتداولها بما اى ذلك الووائل 

  ليهمن القانون المشئئاو ( 5أايرة للمادة )ضئئاف اقرة كما ت  
 (،50مكروا (، و ) 10و ا(، و)مكر  12)(، و24المواد: أوقام )و 

 نصها التئئئئى:  مكرو ا(،76و)
 
 
 
 

 

 )كما هي(
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ان ة للسئئئئلع المسئئئئتوودة، أ ا كبالنسئئئئع ةوتسئئئئتحق الضئئئئريع
ذلك ما  كون لالوئئئئئئئئتهالك اى من اوئئئئئئئئتيرادها بما  الارض

ا عنه اكاراجالشئئئئخصئئئئى أو االوئئئئتخدام الخا  اى مرحلة 
ق الواقعة المنشئئئئئئئنة للضئئئئئئئريعة الجمركية، قمن الجماوك بتح

كمئئا تسئئئئئئئئئئئئئتحق اى كئئاائئة مراحئئل تئئداولهئئا داائئل البالد بعئئد 
شئئئئئئأن السئئئئئئلع المسئئئئئئتوودة القواعد عنها، وتطبق اى  اكاراج

مة الجمركية الخاصئئئئئئئئئئئئئة، وذلك فيما لم يرد المتعلقئة بئاألن 
 ني اا  اى هذا القانون.بشأنه 

لضئئئريعة بالنسئئئعة للخدمات المسئئئتوودة بتحقق وتسئئئتحق ا
ا كئئانئئا  ئئ  أواقعئئة تئئأد ئئة الخئئدمئئة  لى متلقيهئئا اى مصئئئئئئئئئئئئئر، 

 الوويلة التى تؤد  بها.
وال تسئئتحق الضئئريعة على السئئلع العابرة، بشئئر  ان يتم 

ة للقواعد المقرو  واقا   كالجماو النقئل تحئا وقئابئة مصئئئئئئئئئئئئئلحة 
 .بقانون الجماوك

ويعتبر اى حكم البيع قيام المكلف باوتعماظ السلعة أو 
االوتفادة من الخدمة بارض االوتهالك الشخصى أو 

 من التصرااترف ايها بأ  االوتخدام الخا  أو التص
 القانونية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقرم جديدم(:/  5مادم )

وال تكون الضريعة على السلع المستوودة مستحقة التحصيل 
ضريعة لنه تم تحصيل هذه اأذا ثبا   الجماوكمن  اكاراجعند 

 المةيم. بمعراة المسجل  ير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقرم جديدم(:/  5مادم )

 
 )كما هي(

 
 -(:24المادم ) -(:24المادم ) 
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كون   المقرو قانونا   داذا لم  قدم المسجل اكقراو اي الميعا
للمصئئئئئلحة الحق اي تقدير الضئئئئئريعة عن الفترة الضئئئئئريبية مع 

دون  وذلك كلهبيان األوئئئئئئئئس التي اوئئئئئئئئتندت اليها اي التقدير 
 .االاالظ بالمساءلة الجنائية

 كون للمصلحة الحق اي تقدير الضريعة عن الفترة 
 اكقراو مع بيان عنهاالمسجل الضريبية التي لم  قدم 

 األوس التي اوتندت اليها اي التقدير.

ا 12المادم )   (:مكرر 

الت والمعدات  علق أداء الضئئئئئئئئئئئئئريعة المسئئئئئئئئئئئئئتحقة على ال
الخاوج أو المشئئئئئتراة من السئئئئئوة المحلية للمصئئئئئانع الواودة من 
ك الصئئئناعى، وذل نتاجية الوئئئتخدامها اى اكنتاجوالوحدات اك

عنها أو الشئئئئئئئئئئئراء من السئئئئئئئئئئئوة  اكاراجلمدة وئئئئئئئئئئئنة من تاويخ 
المحليئئة بحسئئئئئئئئئئئئئئئب األحواظ، ويجوز الوئئئئئئئئئئئئئعئئئال مبروة تقبلهئئئا 

أو لمئدد أار  بمئا ال  جاوز لمئدة المصئئئئئئئئئئئئئلحئة مئد هئذه المئدة 
قصئى، الذا ثبا للمصئلحة اوئتخدام هذه أوئنة كحد  مجموعها

الصئئئئئئئئئئئئئنئئاعى االظ هئئذه المئئدة  نتئئاجالت والمعئئدات اى اكال
ا، واى هذه الحالة  ح ر  ليهريعة المشئئئئئئئئئئاو ضئئئئئئئئئئعفيا من الأ 

 تاجلها االظ السئئنو أعفيا من أ ايها اى  ير األ راض التى 
اطاو المصئئلحة ووئئداد الضئئريعة  قبل  عفاءلإل يةالخمس التال

تحقة واقا  لحالتها وقيمتها وانة الضئئئئئئئئريعة السئئئئئئئئاوية اى المسئئئئئئئئ
 تاويخ السداد.

وإذا انقضئئئئئئئئئئئا المدة المشئئئئئئئئئئئاو  ليها اى الفقرة األولى دون 
اوتخدام هذه الالت والمعدات اى اكنتاج الصناعى أصعحا 
الضئئئئئريعة والضئئئئئريعة اكضئئئئئافية واجعة األداء من تاويخ داوظ 

من السئئوة المحلية بحسئئب الالت والمعدات للبالد أو شئئرائها 
 األحواظ وحتى تاويخ السداد.

ا 12المادم )  (:مكرر 

 
 
 

 )كما هي(
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 واكجراءات المن مة لذلك.وتحدد الالئحة التنفيذ ة القواعد 

ا(  10المادم )   :مكرر 

  حق لماادو  البالد من اللائرين األجانب لمصر لمدة 
دادها للعائع و ال تليد على ثالثة أشهر اوترداد الضريعة السابق

المسجل عن مشترياته لسل  ااضعة للضريعة بشر  أال تقل 
جنيه، وعلى أن  2500قيمة مشترياته بالفاتووة الواحدة عن 

 ، بصحبته أو بأ  وويلة أار  يتم اروج مشترياته من البالد
 وتحدد الالئحة التنفيذ ة ضواب  تطبيق هذه المادة.

ا(  10المادم )  :مكرر 

 
 )كما هي(

 (:50المادم ) 

من قيمئئئئة   2يؤد  المكلف للمصئئئئئئئئئئئئئلحئئئئة مبل   عئئئئادظ 
 2000الضئئئئريعة وضئئئئريعة الجدوظ المسئئئئتحقة بما ال  قل عن 

)عشئئئئئئئئئئئئئرة  جنيه   20.000وال يليد على  )ألف جنيه(جنيه 
وذلك باكضئئئئئااة  لى الضئئئئئريعة وضئئئئئريعة الجدوظ آالف جنيه( 

 حكام واكجراءاتذا االف األ والضئئريعة اكضئئئافية المسئئئتحقة 
أو الن م المنصئئئئئئئئئئئئئو  عليهئئا اى هئئذا القئئانون دون ان تكون 

 عماظ التهرل المنصو  عليها فيه.أ المخالفة عمال  من 
تعد مخالفة أل  تية:حكام هذا ال انون الحاالت اآلو 

ظهوو عجل أو زيئادة اى السئئئئئئئئئئئئئلع المودعة اى المناطق  -2
 الجماوك.حكام قانون واألوواة الحرة بالمخالفة أل

اطئئئاو المصئئئئئئئئئئئئئلحئئئة بئئئالتايرات التى حئئئدثئئئا على  عئئئدم  -1
 البيانات الووادة بطلب التسجيل االظ الموعد المحدد.

 (:50المادم )

 
 
 

 )كما هي(



مين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريعة على الةيمة المضااة الصادو بالق   1027لسنة  76انون وقم تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقد 

 

- 11 - 

 انتهى إليه رأى اللجنة المشتركةكما  مشروع القانون 1من الحكومة جاءكما  نينالقانو ىمشروع النص القائم

عئدم تمكين موظفى المصئئئئئئئئئئئئئلحئة من الةيام بواجعاتهم أو  -1
مماووئئئئئئئة ااتصئئئئئئئاصئئئئئئئاتهم اى الرقابة والتفتي  والمعاينة 

 والمراجعة وطلب المستندات أو االطالا عليها.
حكام أو اكجراءات أو الن م المنصو  عليها ألمخالفة ا -4

 القانون. ااى هذ
خالفة اى حالة اوتكال أ  من األاعاظ مويضاعف مبل  ال

  ليها االظ ثالثة ونوات. المشاو

 مكررا (: 76المادم ) 

 باكضئئااة  لى العقويات المنصئئو  عليها اى هذا القانون 
، اى حاظ عدم قيام المسئئئئئئئئئئئئئجل  ير المةيم أو أي قئانون أار

بئئالوائئاء بئئأ  من االلتلامئئات التى  قروهئئا هئئذا القئئانون، للوزير 
ن  طلئئب من النيئئابئئة العئئامئئة األمر بمنع أو تقييئئد النفئئاذ  لى أ

ن  قوم المسئئئئئئجل بالوااء بهذا االلتلام أالسئئئئئئوة المصئئئئئئرية  لى 
ذا همن آثاو، وعلى الجهات المختصئئئئة تنفيذ  هوما يترتب علي

 األمر اوو صدووه.

 مكررا (: 76المادم )

 
 
 

 )كما هي(
 

 
 

 :سلع وخدمات الجدول أوال  

 عنوان الجدول المرافق لل انون:
 

قانون بلصئئئداو لمشئئئروا وئئئلع وادمات الجدوظ المرااق 
 قانون الضريعة على الةيمة المضااة.

( اكنتاج اكعالمى والبرامجى واألاالم 21مسلسل وقم )
دواما والتليفليونية والتسجيلية والوثائةية وأعماظ الالسينمائية 

 التليفليونية واكذاعة والمسرحية )صنف مستحدش(

 (المادم ال ال ة)

  سئئئئئئئئئئئئئتبدظ عنوان الجدوظ المرااق لقانون الضئئئئئئئئئئئئئريعة على 
  ليه، ليصبئح عئلئى النحو التى:الةيمة المضاائئة المشئئاو 

ريعة على "وئئئئئئئئئئئئئلع وادمات الجدوظ المرااق لقانون الضئئئئئئئئئئئئئ
 الةيمة المضااة".

( 21)  وقم بالمسلسلحذف ععاوة )صنف مستحدش( الواودة وت  
 . ليهمن البند أوال  بالجدوظ المرااق المشاو 

 (المادم ال ال ة)

 )كما هي(
 

 )كما هي(
 

 )كما هي(
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( 8و) (،4(، و)1ي سئئئتبدظ بنصئئئو  المسئئئلسئئئالت أوقام )و 
المرااق لقانون الضئئئئئئئريعة الواودة بسئئئئئئلع وادمات الجدوظ أوال ، 

 ااة المشاو  ليه، النصو  التية:على الةيمة المض
 

 (،4(، و)1ي سئئئئئئتبدظ بنصئئئئئئو  المسئئئئئئلسئئئئئئالت أوقام )و 
الواودة بسئئلع وادمات الجدوظ أوال ، المرااق  (11)، و(8و)

ااة المشئئئئئئئئئئئئاو  ليه، لقانون الضئئئئئئئئئئئئريعة على الةيمة المضئئئئئئئئئئئئ
 النصو  التية:

 :1المسلسل رقم 

نعاتية للطعام ثابتة، وئئئئئئئئئئئئائلة أو جامدة أو منقاه أو " زيوت 
 ("2..).مكروة

 :1سلسل رقم م

زيوت نعئاتيئة للطعئام ثابتة، وئئئئئئئئئئئئئائلة أو جامدة أو منقاه أو 
 .("2..).مكروة أو مخلوطة

"يلتلم المسئئئئتوود أو المنتج بلاطاو المصئئئئلحة ببيان الجهات و
الليوت يات كمى ا وكيفية التصئئئئرف ا ليهتم بيع الليوت ى الت

  المعاعة وذلك االظ الخمسئئئئة عشئئئئر يوما التالية للشئئئئهر الذ
 تم فيه البيع".

 
 

 :1سلسل رقم م

 
 )كما هي(

 :4المسلسل رقم 

" زيوت وشئئئئئئئئئئئئئحوم حيوانية أو نعاتية مهدوجه جلئيا  أو كليا  
أو مجمئئئدة أو منقئئئاة بئئئأ ئئئة طريقئئئة أار  وإن كئئئانئئئا مكروة 

 ولكن  ير محضرة أكثر من ذلك.

 :4 سلسل رقمم

زيوت وشئئئئئئحوم حيوانية أو نعاتية للطعام مهدوجة جلئيا  أو 
كليئئا  أو مجمئئدة أو منقئئاة بئئأ ئئة طريقئئة أار  وإن كئئانئئا مكروة 

 ولكن  ير محضرة أكثر من ذلك.

 :4سلسل رقم م

 
 )كما هي(

 : 8المسلسل رقم 

 )توويد وتركيب(. (1) عماظ التشييد والبناءأ المقاوالت و 

 : 8رقم سلسل م

 عمئئئئئئاظ التشئئئئئئئئئئئئئييئئئئئئد والبنئئئئئئاء )توويئئئئئئد وتركيئئئئئئب( أ و  المقئئئئئئاوالت
 عدا التى تؤد  كنشاء وصيانة دوو ال عادة.

 : 8رقم سلسل م

 )كما هي(
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 :20المسلسل رقم 

"الصئئئئئئئئئئئئئئئابون والمن فئئئات الصئئئئئئئئئئئئئنئئئاعيئئئة لالوئئئئئئئئئئئئئتخئئئدام 
 )صنف مستحدش(المنللى".

 

وي ضئئئئئئئئئئئئئاف  لى وئئئئئئئئئئئئئلع وائئدمئئات الجئئدوظ أوال  المرااق لقئئانون 
(، 52لسئئئئئئل جديد برقم )المضئئئئئئااة مسئئئئئئالضئئئئئئريعة على الةيمة 

 نصه التى:

 :(25مسلسل رقم )

السئئئئئئئئئئئمة التجاوية والصئئئئئئئئئئئلة بالعمالء )مكون المحل التجاو ( 
أو البيعيئئة بحسئئب األحواظ،  اك جاويةمن الةيمة   20بواقع 

 من هذه الةيمة.  20وتكون الضريعة المستحقة عليها بفنة 

 )حذفت(

 
 

 :(20مسلسل رقم )

السمة التجاوية والصلة بالعمالء )مكون المحل 
أو البيعيئئة  اك جاويةمن الةيمة   20التجاو ( بواقع 

بحسئئب األحواظ، وتكون الضريعة المستحقة عليها بفنة 
 من هذه الةيمة.  20

 
 
 

 :سلع وخدمات الجدول ) انيا (

 : 6المسلسل رقم 

 أجهئئلة تكييئئف الهئئواء ووحداتها المستقلة.

( من جدوظ وئئئئئئئلع 6كما   سئئئئئئئتبدظ بني المسئئئئئئئلسئئئئئئئل وقم )
وائدمئات الجدوظ ثانيا  المرااق لقانون الضئئئئئئئئئئئئئريعة على الةيمة 

 ني التى:الالمشاو  ليه،  المضااة
 

 (:6مسلسل رقم )

 .تبريد الهواء، ووحداتها المستقلةأجهلة ووحدات تكييف و 

 ) كما هي(
 
 
 
 

 ) كما هي(
 
 
 

 
 
 

  (:5البند رقم )

المطئئئاحن فيمئئئا عئئئدا الئئئدقيق الفئئئاار أو المخمر "منتجئئئات 
 .المستوود من الخاوج"

 (،24و) ،(21(، و)5أوقام ) البنودصئو  سئتبدظ بنكما    
(، 42(، و)11و) (،18(، و)15(، و)14(، و)26( و)25و)
الواودة بقئائمئئة السئئئئئئئئئئئئئلع والخئدمئئات المعفئاة من ( 56)( 55و)

عة العامة لضرياقة بقانون ااالضئريعة على الةيمة المضااة المر 
 ااة المشاو  ليه، النصو  التية:على الةيمة المض

 

 : (5البند رقم )

"منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاار المسئئئئئئئئئئئئئتوود أو 
 المخمر المستوود من الخاوج".

 ،(21(، و)5أوقام ) البنودصئئئئئئئئئئئئئو  سئئئئئئئئئئئئئتبدظ بنكما    
 (،18(، و)15(، و)14(، و)26( و)25و) (،24و)
الواودة بقئئائمئئة ( 56)( 55و)(، 42(، و)11)، و( 31)و

السئلع والخدمات المعفاة من الضريعة على الةيمة المضااة 
او  ليه، ااة المشاقة بقانون الضريعة على الةيمة المضاالمر 

 النصو  التية:
 : (5البند رقم )

 )كما هي(

 : (21البند رقم ) : (21البند رقم ) : (21البند رقم )
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ة بما يتها الطبي نتجات اللواعية التى تبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئاا بحالالم
 .الشتالت عدا التع ايهئا البئذوو والتقئاو  

المنتجات اللواعيئئئة التئئئئئئى تبئئئاا بحاالتهئئئا الطبي ية بما ايها 
 البذوو والتقاو  والشتالت.

 )كما هي(

 :(24البند رقم )

والفواكه المصئئنعة محليا  عدا العطاطس والعصئئائر  الخضئئر
 ومركلاتها.

 (24البند رقم )

 الخضر والفواكه المصنعة محليا  عدا العصائر ومركلاتها.

 (24البند رقم )

 )كما هي(

 (:25البند رقم )

 العقئئوظ والحبئئئئول وملئئئئح الطعئئئئام والتوابل المصنعة.

 (25البند رقم )

والحبئئئئئئئئئئئئئئئئول وملئئئئئئئئئئئئئئئئح الطعئئئئئئئئئئئئئئئئام والتوابل المصنعة العقئئئئئئئئوظ 
 ، ويتجاوز عن الضريعةدمات النولون على ما  ستوود منهاوا

المسئئئئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصئئئئيلها قبل تاويخ 
 العمل بهذا القانون.

 
 

 (25البند رقم )

 
 )كما هي(

 

 : (26البند رقم )

 عدا المياه الم عأة.تنةية أو تحلية أو توزيع المياه 

  (:26البند رقم )

ادمات الصرف الصحى، تنةية أو تحلية أو توزيع المياه عدا 
 المياه الم عأة.

  (:26البند رقم )

 )كما هي(

 (:14البند رقم )

أ ذ ة محضئئئئئرة للحيوانات والطيوو واالوئئئئئماك )محضئئئئئرات 
علفيئئة(  فيمئئا عئئدا مئئا  سئئئئئئئئئئئئئتخئئدم لتائئذ ئئة القط  والكالل 

 اللينة.واوماك 

 (:14البند رقم )

أ ذ ة محضئئئئئئئئئرة للحيوانات والطيوو واالوئئئئئئئئئماك )محضئئئئئئئئئرات 
واضئااات ومركلات االعالف( فيمئئئئئئئئئئئئئئا عدا ما  ستخدم لتاذ ة 

 القط  والكالل واوماك اللينة.

 (:14البند رقم )

 )كما هي(

 (:15البند رقم )

 ووة صحف وووة طعاعة وكتابة.

 (:15البند رقم )

 الووة وووة الصحف وووة طعاعة وكتابة.العاجا  وعجائن 

 (:15البند رقم )

 )كما هي(
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 (:18البند رقم )

 النقود الووقية والمعدنية المتداولة، والعمالت التذكاوية.

 (:18البند رقم )

النقود الووقيئئئئة والمعئئئئدنيئئئئة المتئئئئداولئئئئة، والعمالت التئئئئذكئئئئاويئئئئة 
 قرا  الخام المعدة لسكها.واأل

 
 
 
 
 
 
 

 (:18البند رقم )

 )كما هي(

 

 

 

 

 (12البند )

طئائرات المئدنيئة، ومحركئاتهئا، وأجلاؤهئا، ومكوناتها وقطع ال
غياوها، والمعدات الالزمة الوئئئئئئئئئئئتخدامها، وكذلك الخدمات 
التي تقئئدم لهئئذه الطئئائرات داائئل الئئدائرة الجمركيئئة، وئئئئئئئئئئئئئواء 

وقطع  كئئئانئئئا هي أو محركئئئاتهئئئا أو أجلاؤهئئئا، ومكونئئئاتهئئئا،
التي تقدم لها، مسئئئئئئئئئئئئئتوودة أو  ، ومعداتها والخدماتهاو غيا

وذلئك طعقئا لشحكئام والقواعئد الواودة بئاتفئاة التجاوة محليئة، 

 )*( )المادة األولى(
( من قائمة السئئئئئئئئئئئئئلع والخدمات 12 سئئئئئئئئئئئئئتبدظ بني البند )

ااة المرااقة لقانون المعفاة من الضئئئئئئئئئئئريعة على الةيمة المضئئئئئئئئئئئ
لسنة  76الضئريعة على الةيمة المضئااة الصادو بالقانون وقم 

 ، الني التى:1027
طئئائرات المئئئدنيئئئة، ومحركئئئاتهئئئا، وأجلاؤهئئئا، ومكونئئئاتهئئئا وقطع ال

غياوها، والمعدات الالزمة الوئئئتخدامها، وكذلك الخدمات التي 
 يتقدم لهذه الطائرات داال الدائرة الجمركية، وئئئئئئئئئئئواء كانا ه

ا ، ومعداتههاو وقطع غيا أو محركئاتهئا أو أجلاؤهئا، ومكوناتها،
 وكذا تأجير أوالتي تقدم لها، مسئئئئئئئتوودة أو محلية،  والخدمات

تلك الطائرات، وذلك طعقا لشحكام والقواعد الواودة اوئئئئئئئئئئئتنجاو 

 

 

 

 

 (12البند )

ومكونئئئاتهئئئا طئئئائرات المئئئدنيئئئة، ومحركئئئاتهئئئا، وأجلاؤهئئئا، ال
وقطع غيئئاوهئئا، والمعئئدات الالزمئئة الوئئئئئئئئئئئئئتخئئدامهئئا، وكئئذلئئك 
الخئدمئات التي تقئدم لهئذه الطائرات داال الدائرة الجمركية، 
 وئئئئئئئئئئئئئواء كئئانئئا هي أو محركئئاتهئئا أو أجلاؤهئئا، ومكونئئاتهئئا،

التي تقدم لها، مسئئتوودة  ، ومعداتها والخدماتهاو وقطع غيا
 رات، وذلكتلك الطائوكذا تأجير أو اوئئئئئئئئئئئئتنجاو أو محلية، 

                                                           
 تم دمج مشروعى القانونين واصعحا مشروا قانون واحدا  لوحدة الموضوا.   )*(
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اي الطائرات المدنية الصادو بشأنها قراو وئيس الجمهووية 
 .2821لسنة 424وقم 

باتفاة التجاوة اي الطائرات المدنية الصئئئئئئئئئئئئئادو بشئئئئئئئئئئئئئأنها قراو 
 . 2821لسنة  424وئيس الجمهووية وقم 

 )**()المادة الثانية(
يتجاوز عن ضئئئئئريعة الةيمة المضئئئئئااة المسئئئئئتحقة عن ادمات 
تأجير أو اوئئئئئئئئتنجاو الطائرات المدنية المنصئئئئئئئئو  عليها اي 

خ التي لم يتم تحصئئيلها قبل تاوي المادة األولى من هذا القانون 
 العمل به .

 

طعقئئا لشحكئئام والقواعئئد الواودة بئئاتفئئاة التجئئاوة اي الطئئائرات 
 424المدنية الصئئئئئئئادو بشئئئئئئئأنها قراو وئيس الجمهووية وقم 

 . 2821لسنة 
عن ضئئئئئريعة الةيمة المضئئئئئااة المسئئئئئتحقة عن  ويتجاوز

ادمات تأجير أو اوئئئئئئتنجاو الطائرات المدنية المنصئئئئئئو  
اويخ التي لم يتم تحصئئئئيلها قبل ت الف رة الســـاب ةعليها اي 
 .العمل به

  (:11النبد رقم )

مقاعد ذات عجل وأجلاؤها وقطعها المنفصئئئئئئئئلة، وأعضئئئئئئئئاء 
الجسئئئم الصئئئناعية وأجلاؤها، وأجهلة تسئئئجيل السئئئمع للصئئئم 
وأجلاؤهئئئئئا، و يرهئئئئئا من األجهلة التى تلعس أو تحمئئئئئل أو 

الجسئئئئئئئئئئئئئم لتعويض نقي أو عجل أو عئئئئئاهئئئئئة ى تلوا ا
ل الكلو  وأجلاؤهئئئئئا يئئئئئازمهئئئئئا، وأجهلة الاسئئئئئئئئئئئئئوأجلاؤهئئئئا ولو 

ولوازمها بما ايها مرشئئئئحات الكلى الصئئئئناعية، وحضئئئئانات 
 األطفاظ.

 (:11البند رقم )

مقئاعد ذات عجل وأجلاؤها وقطعها المنفصئئئئئئئئئئئئئلة، وأعضئئئئئئئئئئئئئاء 
الجسئئئئئئم الصئئئئئئناعية وأجلاؤها، وأجهلة تسئئئئئئجيل السئئئئئئمع للصئئئئئئم 

وا تل وأجلاؤهئئئا، و يرهئئئا من األجهلة التى تلعس أو تحمئئئل أو 
اى الجسئئئئئئئئئئئئئم لتعويض نقي أو عجل أو عئئئئاهئئئئة وأجلاؤهئئئئا 
ولوازمهئا، وأجهلة الاسئئئئئئئئئئئئئل الكلو  وأجلاؤهئا ولوازمها بما ايها 
مرشئئئحات الكلى الصئئئناعية، وحضئئئانات األطفاظ، واألمصئئئاظ 
واللقاحات والدم ومشئئئئئئئئتقاته وأكيا  جمع الدم وووئئئئئئئئائل تن يم 

 األورة.

 (:11البند رقم )

 
 )كما هي(

 (:42)البند رقم 

لششئئئئئئئخا ، والنقل ى النقل المائى الداالى  ير السئئئئئئئياح 
 الجو  لششخا .

 (:42البند رقم )

لششئئئئئئئئئئئئئخئئا ، والنقئئل الجو  ى النقئئل المئئائى  ير السئئئئئئئئئئئئئيئئاح
 لششخا .

 (:42البند رقم )

 )كما هي(

 (:55البند رقم ) (:55البند رقم ) (:55البند رقم )

                                                           
 (.13أصبحت هته المادم فقرم  انية للبند )  )**(
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 ها )محلي(. نتاجوالمواد الفعالة الداالة اى  األدويةأ(  )
 

 .الة الداالة اى  نتاجها )مستوود(والمواد الفع األدوية)ل( 

 األدوية.  أ( )
بناء على قراو  صئئئئئئئئئدو  األدوية ى  نتاجالمواد الداالة ا (ل)

 .وزير الصحةمن 

 األدوية.  أ( )
 بناء على قراو  صدو األدوية ى  نتاجالمواد الداالة ا (ل)

 .المصرية الدواءهيئة من 
 (:56البند رقم )

 الخدمات اكعالنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (:56البند رقم )

اكعالنات التى تصدو بقصد اكعالم بأوامر السلطة 
العامة، أو لتنبيه الجمهوو  لى تنفيذ القوانين واللوائح، أو 
للتوعية بصفئة عامة، بما اى ذلك اكعالنات الصادوة من 

 الحكومية. داوات السياحة واالوتعالمات 
اكعالنات الخاصة بالتبرعات للعالج والرعا ة الطبية   -

 بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
  عالنات البيوا الجبرية.  -
 اكعالنات الخاصة باالنتخابات.  -
  عالن طالب الحصوظ على العمل.  -
 اكعالنات الخاصة بتن يم العمل بالمنشآت.  -
 بالمفقودين والمفقودات.اكعالنات الخاصة   -

 (:56البند رقم )

 
 ) كما هي(

 
 
 
 

 
 ) كما هي(

ويضئئئئئئئئاف الى قائمة السئئئئئئئئلع والخدمات المعفاة من الضئئئئئئئئريعة  
على الةيمة المضئئئئئئئئئااة المرااقة بقانون الضئئئئئئئئئريعة على الةيمة 

 ( نصه االتي:52المضااة المشاو اليه بند جديد برقم )
 (:52البند رقم )

ما هينة قناة السئئويس للسئئفن العابرة بها ب الخدمات التي تؤديها
هذه  نالمسئئتحقة ع ايها مقابل العبوو، ويتجاوز عن الضئئريعة

 الخدمات التي لم يتم تحصئئيلها قبل تاويخ العمل بهذا القانون.

 
 
 

 

 (:52البند رقم )

 

 )كما هي(
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 قانون ضريبة الدمغة 

 2820لسنة  222الصادر بالقانون رقم 

 ( :70مادم )

من أجر اكعالن (   10تستحق ضريعة نسبية بواقع )
وكذلك من تكلفته بحسئئب األحواظ، وتحدد الالئحة التنفيذ ة 

 لهذا القانون عناصر حسابها.
ويعتبر  عالنئئئا كئئئل  عالم أو  اطئئئاو أو تبلي  يتم بئئئأ ئئئة 

 وويلة ، ويشمل ذلك:
اكعالنات التي تعرض على لوحات دوو السئئئئئئئئئينما أو  -2

أو القنوات التليفليونية األوضئئئئية أو شئئئئاشئئئئات العرض 
الفضائية أو شعكة المعلومات الدولية أو كابالت البث 

 المختلفة.
اكعالنئئات التي تئئذاا بئئالراديو أو القنوات الفضئئئئئئئئئئئئئئائيئئة  -1

 المسموعة.
اكعالنات التي تقام اي الطرقات العامة أو اوئئطح أو  -1

واجهات العقاوات أو  يرها من األماكن وعلى ووئئائل 
 النقل المختلفة.

اكعالنات التي تنشئئر فيما  طعع ويوزا اي مصئئر بما  -4
اي ذلك الصئئئئحف والمجالت والتقاويم السئئئئئنوية وكتب 
الدليل والكتب والكراوئئئئئئئئئئئئئات والنشئئئئئئئئئئئئئرات الدووية على 

 ااتالف أنواعها.

 (المادم الرابعة)

 
 

الخدمات اكعالنية لضئئئئريعة الةيمة المضئئئئااة بسئئئئعر  عتخضئئئئ
المفروضئئئئئئئئئئئئئئئة على هئئئذه ( وتلاى ضئئئئئئئئئئئئئريعئئئة الئئئدمائئئة  24)

 .اكعالنات

 (المادم الرابعة)

 
 

الخدمات اكعالنية لضريعة الةيمة المضااة  عتخض
، ما (04)،  (01)المادتيا  وتلغى  (  24بسعر )
 .1891لسنة  111رق   ضري ة الدمغة قانون 

   : (74مادم )
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 تعفى من الضريعة، اكعالنات التية:
اكعالنئئئات التي تصئئئئئئئئئئئئئئئدو بقصئئئئئئئئئئئئئئئد اكعالم بئئئأوامر  -2

السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهوو الى تنفيذ القوانين 
واللوائح، أو للتوعيئئئة بصئئئئئئئئئئئئئفئئئة عئئئامئئئة، بمئئئا اي ذلئئئك 
اكعالنات الصادوة من  داوات السياحة واالوتعالمات 

 الحكومية.
بالتبرعات للعالج والرعا ة الطبية اكعالنات الخاصئئئئئة  -1

 بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
  عالنات البيوا الجبرية. -1
 اكعالنات الخاصة باالنتخابات. -4
  عالن طالب الحصوظ على عمل. -5
 اكعالنات الخاصة بتن يم العمل بالمنشآت. -7
 اكعالنات الخاصة بالمفقودين والمفقودات. -6

 

 (:20)المسلسل رقم 

" الصئئئئئئئئابون والمن فات الصئئئئئئئئناعية لالوئئئئئئئئتخدام المنللى " 
 )صنف مستحدش(

 : 51 البند

 لسياوات المجهلة طبيا  للمعاقين.ا

 (المادم الخامسة)

( من ولع وادمات الجدوظ أوال  20) ي لائئى المسلسل وقم
 ،المرااق لقانون الضريعة على الةيمة المضااة المشاو  ليه

السلع والخدمات المعفاة  قائمةمن  (51) البند وقماى يلو 
ام ، كما ي لائئى كل حكم  خالف أحك ليهالمرااق بالقانئئون المشاو 

 هذا القانون.

 (المادم الخامسة)

 
 
السلع والخدمات المعفاة  قائمةمن  (51) البند وقماى يل

 ، كما ي لائئى كل حكم  خالف ليهالمرااق بالقانئئون المشاو 
 أحكام هذا القانون.

 (المادم السادسة) 

ليوم به من ا ي نشر هذا القانون اى الجريدة الرومية، وي عمل
 . التالى لتاويخ نشره

 (المادم السادسة)

ه من ب ي نشر هذا القانون اى الجريدة الرومية، وي عمل
 . اليوم التالى لتاويخ نشره
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ويعصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من 
 قوانينها.

 


