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 تقديم

 من خالل منظومة تنموية متكاملة تهـدف        وذلك  عملية إصالح اقتصادي شامل    المجتمع المصري يشهد  

 تحديث  عن طريق إلى االرتفاع بمعدالت التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية واالرتقاء بمستوى معيشة األفراد            

مكانياته ومتسلحا بتراثه الثقـافي     المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة إل         

، أو  وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية واإلقليمية لالستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعهـا              

 . على األقل الحد من تأثيراتها السلبية

 تهدف إلى اإلجراءات االقتصادية   السياسات و  حزمة من    بدأت وزارة المالية في تطبيق    وفى هذا السياق    

  مـن خـالل       - المواطن  يستشعره بالفعـل       أ وهو ما بد   -تحريك عجلة االقتصاد بشكل يكاد يكون فوري        

إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على                

 .مختلف القطاعات االقتصادية 

 األهـداف  تعمل على تحقيـق      التيدوات  األ عتبارها إحدى لضريبية با امن هذا المنطلق جاءت السياسة      

 بالبالد ، والتي يأتي على رأسـها تحسـين البيئـة االسـتثمارية وتنقيـة المنـاخ          االقتصادية واالجتماعية 

االستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب االستثمارات مما يساعد على تنشـيط عجلـة االقتصـاد القـومي                  

وكلها أمور تصب فـى النهايـة لصـالح         .  وامتصاص جانب كبير من البطالة     وبالتالي زيادة فرص التشغيل   

وزيادة الصادرات وفتح مجاالت جديدة لالستثمار فضالً عن         المواطن المصري وتساعد على تهدئة األسعار       

 .تخفيف العبء على المواطنين 

مارسات الضريبية في    أفضل األسس والم   اجديد للضريبة على الدخل ينتهج    القانون  ال جاء ق لكل ما سب  

 فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما إليجـاد منظومـة                  ىالعالم حيث أنه ال يعن    

ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط اإلقتصادى ككل              

نها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبـر بمثابـة           ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى م        

المحور األول فى بند اإلصالح الضريبي والذي يتضمن اإلصالح اإلداري والفني بجانب تبسـيط اإلجـراءات                

وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم وال تخضع ألكثر من                . وغيرها

 .عد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحةتفسير بما يرسى قوا

، الذي يحتوى على معظم ما أثير مـن          لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب          

أسئلة واإلجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل األعمال وغيرهما مـن               

مع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطـار المنظومـة الضـريبية                  فئات المجت 

 . الجديدة

قبل اقـراره مـن السـلطة       ، حول مشروع القانون    التى دارت   ، و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة        

 نقطة انطـالق    حق  وبو الذى اصبح    . اكبر االثر فى اخراج القانون على النحو الذى عليه االن           ، التشريعية  

 .و رفعة شأن مصرنا الحبيبة ، اساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصرى 

                و اهللا ولى التوفيق

                                                                     وزير المالية

 

 يوسف بطرس غالى. د   
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 لة واألجوبةاألسئلة التي يحتوى عليها كتيب األسئ

  الفرق بين القانون الحالي و القانون الجديد؟و ما ه١

  سيتم التعامل مع السنة المالية االنتقالية؟ف ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكي٢

  هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟٣

  هل راعى القانون الجديد األوضاع الخاصة للموظفين ؟٤

 دث لألعباء العائلية ؟ ماذا ح٥

  ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟٦

 لماذا تم إلغاء اإلعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدالت ؟ ٧
 لمرتبات واألجور؟ا  لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من ٨

 ارج مصر ؟ ماذا عن دخول األشخاص من خ٩

  ما هي المعاملة الضريبية لشركات األشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟١٠

  ماهى اإلعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟ ١١

  لماذا تم الحفاظ على االعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟١٢

  ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟١٣

  ؟ذا عن ودائع األفراد في البنوك ما١٤

  ماذا عن ناتج التعامل فى االوراق المالية؟١٥

  ماذا عن اإلعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟١٦

  ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على اإلعفاء؟١٧

 مول منها؟ ماهى جوانب تطوير العالقة بين الممول والمصلحة وماهى أوجه استفادة الم١٨

 ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة لالستثمار ؟ ١٩

  ماذا عن ترحيل الخسائر ؟٢٠

  كيف يعامل اإلهالك فى القانون الجديد؟٢١

  ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟٢٢

 ية ؟ على األشخاص االعتبارة كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحق٢٣

  ؟ ماذا عن الديون المعدومة٢٤

  ماذا عن األرباح الرأسمالية عند االندماج؟ هل تخضع للضريبة؟٢٥ 

  وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟٢٦

  بتغيير الشكل القانوني للشركة؟د ما هو المقصو٢٧

 فى أعمال المقاوالت ؟ماذا عن معاملة العقود طويلة اآلجل  ٢٨

  المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟ و ما ه٢٩

  كيف ستعامل إيرادات االراضى الزراعية ضريبيا ؟٣٠

  ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟٣١
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  كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟٣٢

  األراضي ؟ وماهى؟ هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو٣٣

  هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا لإليراد الفعلي ؟٣٤

  هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟ ٣٥

  من الذي يحتاج إلى االحتفاظ بدفاتر وسجالت منتظمة؟٣٦

  هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟٣٧

 يم اإلقرار الضريبي؟ متى يتم تقد٣٨

  هل يجب أن توافق المصلحة على اإلقرار الضريبي عند تقديمه؟٣٩

  ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص لإلقرار الضريبي عند  تقديمه؟٤٠

  ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟ ٤١

 رارات؟ متى يتم فحص اإلقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص اإلق٤٢

 ؟ بالنسبة الي المرتبات مكن التظلم من تقديرات المصلحةكيف ي -٤٣

 المستحقة ؟ ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة ٤٤

  هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟٤٥

  المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟ و ما ه٤٦

  الفترة الضريبية؟ كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية٤٧

  هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟٤٨

 ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟ ٤٩

  ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد اإلقرار الضريبي الخطأ؟٥٠

  تهرب ضريبي؟ر ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في اإلقرار وال تعتب٥١

 ماهى قيمة الغرامة فى حالة اإلقرار الخطأ ؟و

  ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟٢٥

 . ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟٣٥

  هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟ ٤٥
 جديد؟ لجان الطعن اآلن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا في القانون ال٥٥

  ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العالقة مع مصلحة الضرائب؟٦٥

  ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟٧٥

  متى سيطبق القانون الجديد؟٨٥
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  الفرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟وما ه -١

حالي وذلك من حيث الفلسفة واألهداف      جذريا عن القانون ال   اختالفا  يختلف القانون الجديد    

 :واآلليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي 

على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبـر          فلسفة القانون الجديد     تعتمد   – ١

قدر من الفائض االقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتـي تتـولى إعـادة               

، وإعـادة  بر من هذا الفائض ليدار بواسـطة المجتمـع    توزيعه، إلى ترك الجانب األك    

 بدوره إلى تحقيق كفـاءة      ىتوظيفه بين االستهالك واالستثمار واالدخار، وهو ما يؤد       

اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيـق تنميـة اقتصـادية متوازنـة               

ير تابع للنمـو    ومستدامة، وذلك انطالقا من كون الحصيلة الضريبية هي باألساس متغ         

االقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط االقتصادي سـتعود باإليجـاب علـى         

، ولكـن مـن منظـور       االقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص         

تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع             

 .معدالت النمو إلى األمام

 الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثـق                – ٢

الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون             

ولذلك سيتم اعتبار اإلقرار الضريبي المقدم مـن        . أمينا في اإلعالن عن دخله الحقيقي     

. ضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جـوهري            الممول هو أساس ربط ال    

 وتغليظ عقوبة التهـرب الضـريبي       مقابل ذلك سوف يتم األخذ بنظام الفحص بالعينة       

 .وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع

ا ، مـن    أطر ومفـاهيم أكثـر يسـر      و البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات         – ٣

 فهمه واإللمام به وتطبيقه ، ومـن ثـم أتـى          وهو ما يساعد على   المعمول به حاليا ،     

. المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك            

 على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في اإلجراءات          بباإلضافة إلى ما سيترت   

 .وتطوير حقيقي في اإلدارة الضريبية

 

 وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية االنتقالية؟ ماح الممنوحة لتطبيق القانونماهى فترة الس -٢

ر بالمادة الرابعة من مواد إصدار القانون لكي يتمتع الممول بالنسبة للعفو الضريبي المقر) أ 

 فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات آخر يتقدم بإقراره الضريبي عن دخلة عن أنبع عليه 

 بلغ حد التسجيل إذايتقدم للتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ات الصلة وأن ذ

 . ٩/٦/٦٢٠٠قبل  أيوذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 
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  القانون بشأن انقضاء الخصومةإصدارخامسة من مواد البالنسبة للحكم الوارد بالمادة ) ب 

 أول لدي جميع المحاكم علي اختالف درجاتها قبل ألمنظوره أو المقيدة الدعاوىفي جميع 

 بين مصلحة الضرائب العامة والممولين والتي يكون موضوعها ٢٠٠٤ سنة أكتوبر

لخالف في تقدير الضريبة وذلك اذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع ال يجاوز ا

 ما لم يتمسك الممول باستمرار  الواردة بهذه المادةاألحكامعشرة االف جنية وبباقي 

 اشهر ستة خالل الدعوى لديها المنظورة المحكمة إليبطلب يقدم   الدعاوىالخصومة في 

  .٢٩/١٢/٢٠٠٥في  أي . بهذا القانون  من تاريخ العمل 

 القانون بشأن إنهاء المنازعات إصداربالنسبة للحكم الوارد بالمادة السادسة من مواد ) ج 

القائمة بين الممول والمصلحة طبقا للقواعد الواردة بالمادة المذكورة يجب علي الممول 

 ٩/٦/٢٠٠٥  حتى أي خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ا بذلكأن يقدم طلب

اعتبارا من اول الشهر التالي تسري أحكام القانون بالنسبة الي المرتبات وما في حكمها ) د 

 ١/٧/٢٠٠٥ اعتبارا من  أيلتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 المهن غير وإيراداتري والصناعي  النشاط التجاإيرادات إلي القانون بالنسبة أحكامتسري  )هـ

  ٢٠٠٥من الفترة الضريبة  الطبيعيين اعتبارا لألشخاص الثروة العقارية وإيراداتالتجارية 

تسري أحكام القانون بالنسة إلي أرباح االشخاص االعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية ) و 

.  تبداء بعد تاريخ العمل بهذا القانون  أو الفترة الضريبية للشخص االعتباري التي٢٠٠٥

 ١٠/٦/٢٠٠٥بعد  يأ

 هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟ -٣

 ذا التساؤل طرح بشدة منذ إعالن الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على ـه

 أولهما أن الضرائب تفرض أساسا علـى  : ، وهو سؤال يحتوى على عنصرين لإلجابة       الدخل

الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خالل األدوات األخرى للسياسـة               

 غيـرهم، لصـالح   المرافق األساسية والتعليم والصـحة و     المالية كالدعم واإلنفاق العام على      

 .  للفقراء ومحدودي الدخله وفئاته االجتماعية ، مع إعطاء األولويةالمجتمع بجميع طوائف

وبالتالي فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من              

هم أصـحاب  من ناحية فرض الضريبة ،وبمعنى آخر فان المخاطب بهذا القانون ،    . إيرادات  

ن و سيسـتفد  وإنمام غير مخاطبين به بهذا المعنى ،        الدخول األعلى ، أما محدودي الدخل فه      

 وذلك من خالل الزيادة المتوقعة في النمو االقتصـادي          .من هذا القانون بطريقة غير مباشرة     

 واالستفادة من اإلنفاق العام علـى الـدعم والخـدمات           وزيادة معدالت التشغيل من جانب ،     

يجة لرفع حد اإلعفاء وتوسيع الشرائح      اإلعفاء الضريبي نت  األساسية فضال عن االستفادة من      

 .الضريبية
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كذلك وبنفس األهمية فان هذا المشروع قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل 

 ة ــع، مع إعطاء ميزات اكبر ألصحاب الدخول المتوسطــا مختلف فئات المجتمــعليه

وبمراعاة توسيع نطاق   . قانون الموجودة في ثنايا ال    ترة ، عبر العديد من االمتيازا     ـوالصغي

الضريبة لتشمل مختلف األنشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع االستمرار            

 ل ـة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكــاعد في أسعار الضريبــي األخذ بمبدأ التصــف

إعطاء مزايا هذا باإلضافة إلى . ح ، وزيادة حدود اإلعفاءات االجتماعية والشخصيةــواض

 .اكبر للدخل المكتسب من األجور والمرتبات
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 :في هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالي

 مشروع القانون المقترح القانون الحالي

 البيان

 السعر

 البيان

 السعر

  جنيه لألعزب٢٠٠٠

  جنيه للمتزوج٢٥٠٠و

  جنيه للمتزوج ويعول٣٠٠٠و

 معفاة  جنيه٥٠٠٠حتى  عفاةم

 ٤٠٠٠ اإلعفاء الشخصي ٢٠٠٠ اإلعفاء الشخصي

  تفرقةدال توج معاملة الزوجة أعزب معاملة الزوجة

 سعر الضريبة

  ألف جنيه٥٠اقل من 

  ألف جنيه٥٠أكثر من 

 
 

٢٠%  

٣٢%  

 سعر الضريبة

  ألف جنيه٢٠ حتى ٥٠٠١من 

  ألف جنيه٤٠ حتى ٢٠٠٠١

  ألف جنيه٤٠أكثر من 

 

١٠%  

١٥%  

٢٠%  

 درسم تنمية موارد على ما زا

  ألف جنيه١٨عن 

 دال يوج رسم تنمية موارد   %٢

تصل إلى ( العالوات الخاصة 

 )من الراتب األساسي  % ٢١٠

تصل إلـى   ( العالوات الخاصة    معفاة 

)من الراتب االساسى  % ٢١٠

 معفاة

الضريبة على الدخول من غير 

 جهة العمل األصلية

الضريبة على الدخول من غير       %٢٠

 جهة العمل األصلية

١٠%  

أقساط التامين على الحياة 

والتامين الصحي وصناديق 

 التامين الخاصة

 % ١٠إعفاء 

من الراتب بحد 

 ١٠٠٠أقصى 

 جنيه

أقساط التـامين علـى الحيـاة       

والتامين الصـحي وصـناديق     

 التامين الخاصة

 % ١٥إعفــاء 

ــافى   ــن ص م

ــراد أو  اإليــ

ــه ٣٠٠٠  جني

 اكبرايهما 

 

 نلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيـرة، وبالتـالي          نالوضعييومن المقارنة بين    

ض الضرائب التي سيتحملها الممول بصورة واضحة ، إذ أنه وفقا للنظام الحالي فان               اانخف

وتصل  % ٢٠ ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها       ٥٠من يحصل على صافى دخل يقل عن        

 سوف تصل الشريحة األولى     القانون الجديد  دخله عن ذلك، بينما في       لمن يزيد  % ٣٢إلي  

حتى بل و وهكذا الحال بالنسبة للفئات األخرى      . فقط   % ١٠ ألف وتخضع لضريبة     ٢٠إلى  

، األمر الذي يوضح     % ٢٠ الف جنيه لن يدفع سوى       ٤٠الذي يحصل على دخل يزيد عن       
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من توزيع العبء الضريبي بصورة عادلـة        مجاال للشك بأن القانون الجديد قد ض       عبما ال يد  

 .على مختلف الفئات القادرة في المجتمع 

 فان المشروع الجديد قد راعى زيادة حدود اإلعفـاءات الضـريبية            قيضاف إلي ما سب   

على اشتراكات صـناديق التـامين الخاصـة        في ضريبة المرتبات ومافى حكمها ،       المقررة  

الصحي وهى أمور سوف تساعد على تشجيع االدخـار         وأقساط التامين على الحياة والتامين      

 .التعاقدي في المجتمع المصري

باإلضـافة إلـى     % ٢٠إلى   % ٤٢وعلى الجانب اآلخر فان خفض سعر الضريبة من         

 ، سوف    الضرائب على المبيعات   وإصالح كاإلصالحات الجمركية    اإلجراءات المالية األخرى  

لـدى شـرائح    لتالي المزيد من القـوى الشـرائية        تؤدى إلى زيادة األموال لدى األفراد وبا      

ضخ المزيد من األموال في األسواق ويسهم بدوره        مرتفعة الميل لالستهالك مما يؤدى إلى       

 على تنشيط االستثمار المحلى لتلبية      دفي ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وهو ما يساع        

 .الطلب الجديد

ازن بين االعتبـارات االجتماعيـة واالقتصـادية        مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد و        

 .والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع

 

 هل راعى القانون الجديد األوضاع الخاصة للموظفين ؟ -٤

حرص القانون المقترح على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالـة الضـريبة            فقد  نعم  

ضريبية عن كاهل الممولين عموما والموظفين على       وذلك عن طريق التخفيف من األعباء ال      

 :وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك على النحو التالي

 جنيـه سـنويا لكافـة أفـراد         ٥٠٠٠ تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة         -

 .المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرأة

 جنيها ليصبح بالتـالي     ٢٠٠٠ بدال من    ٤٠٠٠ رفع قيمة اإلعفاء الشخصي للموظفين إلى        -

 . جنيها سنويا٩٠٠٠حد اإلعفاء لهذه الفئة 

 خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم     -

 .فى القانون الحالي % ٢٠بدال من  % ١٠األصلية إلى 

 . استمرار التمتع باإلعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة-

أبقى مشروع القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون الحالي ، بالنسبة للضريبة             كما  

 والتـي   ١٩٨٧ تقررت منذ عام     التيعلى المرتبات واألجور بما في ذلك العالوات الخاصة         

مـن   % ٢١٠تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصـلت نسـبتها إلـى           

 :اء كل من  ، هذا باإلضافة إلى إعفاألساسي
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 اشتراكات التأمين االجتماعي، وأقساط االدخار، التى تستقطع وفقـا ألحكـام التـأمين              - أ

 .االجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها

 ٥٤ اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة والمنشاة وفقا ألحكام القانون رقم       -ب  

 .١٩٧٥لسنة 

لحته ومصلحة زوجتـه    ين الصحي على الممول لمص     أقساط التأمين على الحياة والتأم     -ج  

 .وأوالده القصر وأية أقساط تامين الستحقاق معاش

من صافى اإليـراد     % ١٥ للممول على    ىأال تزيد جملة ما يعف    ) ب ، ج    ( ويشترط للبندين   

 .أو ثالثة أالف جنيها ايهما اكبر

 

 ماذا حدث لألعباء العائلية ؟ -٥

 المزيـد   إلقرار تمثل وضعا يحتاج إلى اإلصالح       ي القانون الحالي  األعباء العائلية القائمة ف   

 ٢٥٠٠ جنيـه لألعـزب ، و      ٢٠٠٠(  تتوزع على النحو التالي      من العدالة الضريبية ، حيث    

وقد تم توحيد هذه المبالغ ، ثـم        )  جنيه للمتزوج ويعول     ٣٠٠٠ ، و  لجنيه للمتزوج وال يعو   

  عن الحد السابق بنسب تتراوح بين د ما يزيوهو ( واحدــ جنيه للفرد ال٥٠٠٠رفعها إلى 

 أو مـا إذا كـان       مع غض النظر عن الحالة االجتماعيـة       % ) ١٥٠و   % ٦٧و   % ٤٧

  .الممول رجال أو امرأة

 :وفى هذا العديد من المزايا

 ضمان حصول األسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصـول               أوال

 ال  إلعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر لالثنين معا دخال أعلى         الزوجة العاملة على نفس ا    

لغيـر المرتبـات    ، بدال من خمسة آالف جنيـه ،          آالف جنيه    ١٠ يصل إلى     للضريبة عيخض

 .في حالة المرتبات واألجور، بدال من تسعة آالف ،  ألف جنيه ١٨واألجور ، وإلى 

ف كثيرا عن غيره من المجتمعـات       أن مفهوم اإلعالة في المجتمع المصري يختل      ثانيا     

أعـزب   األخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فـان آي فـرد              

، مثلما يعـول    )  وغيرهم   أخوتهوالده أو والدته أو     ( عائلته  ويحصل على دخل يتولى إعالة      

اه لتشمل األنماط   الزواج بل تتعد  حالة   فقط على    روبالتالي فاإلعالة ال تقتص   . المتزوج أسرته 

 . المختلفة من اإلعالة التي يتسم بها المجتمع المصري

مـن   % ٢٢ أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى             ثالثا

 .األسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي
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محاوالت تحديد األعباء العائلية وحدود اإلعفاء اجمة عن الن إزالة التعقيدات الحالية رابعا

 بصورة مستمرة على الحالة االجتماعية للممـول ، وذلـك دون            تطرأنتيجة للتغييرات التي    

 .مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع 

 

  موظف ؟الماهى الضريبة التي سيدفعها  -٦

 حتساب إجمالي المرتب ى دخول الموظفين باـــاب الضريبة علــتتلخص طريقة حس

 ات والعالوات الخاصة ــــوال المخصصة للمعاشـــوي ، ثم خصم األمـــــالسن

ومصـاريف العـالج وصـندوق       )سواء التي ضمت إلى المرتب األساسي أو التي لم تضم         (

، لنحصـل   )اكبر أيهما جنيه   ٣٠٠٠من صافى اإليراد أو      % ١٥بنسبة التزيد عن    (التأمين  

 ٥٠٠٠والتي رفعها القانون الجديد إلـى       ثم يتم خصم الشريحة المعفاة       . على صافى الدخل  

 الخاضع للضريبة ،     الدخل  جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ      ٤٠٠٠جنيه واإلعفاء الشخصي    

ويمكن توضيح ذلك من    . اموالذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق اإلشارة إليه        

 :خالل المعادالت البسيطة التالية

     االشتراك فى + المعاشات الحصة في  (–إجمالي المرتب السنوي = صافى الدخل السنوي 

 ).العالوات الخاصة+ االشتراك فى صناديق العالج + صناديق التأمين 

اإلعفاء +  جنيه  ٥٠٠٠ئلي اإلعفاء العا (-صافى الدخل السنوي  =   وعاء الضريبة     

 ) جنيه٤٠٠٠الشخصي 

بعض األمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعـه الموظـف وفقـا             لالتالي  ويعرض الجدول   

للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى االستفادة التي يقررها القـانون             

 :الجديد الصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها
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 قارنة بالقانون الحاليجدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد م
إجمالي الدخل 

 السنوي

وعاء الضريبة 

 الحالي

الضريبة 

 الحالية

وعاء الضريبة 

 الجديدة

الضريبة 

 الجديدة

نسبة االستفادة 

% 

٧٥,٣ ٢٧٥ ٢٧٤٥ ١١١٤ ٥٥٧١ ١٣٠٥٢ 

٧٥,٩ ٢٣٤ ٢٣٣٥ ٩٧٢ ٤٨٦٣ ١٣٢٢١ 

٧٢,٧ ٢٥٤ ٢٥٣٦ ٩٣٢ ٤٦٦٠ ١٣٣٩٩ 

٧٣,٦ ٢٢٥ ٢٢٥٠ ٨٥٠ ٤٢٥١ ١٣٥٩٩ 

٦٥,٥ ٣٠٥ ٣٠٤٨ ٨٨٤ ٤٤١٨ ١٣٧٧٤ 

٦٥,٧ ٢٩١ ٢٩٠٧ ٨٤٣ ٤٣١١ ١٤٠٥٨ 

٦٣,١ ٢٨٩ ٢٨٩٢ ٧٨٣ ٣٩١٣ ١٤٩١٦ 

٦٨,٩ ١٨٣ ١٨٣١ ٥٩٠ ٣٩٤٩ ١٥٠٢٥ 

٦٠,٦ ٣٦٤ ٣٦٣٦ ٩٢٤ ٤٦٧٣ ١٥٢٥٩ 

٦٧,٦ ٢٢٤ ٢٢٤٣ ٦٨٤ ٣٤١٨ ١٦٠٧٦ 

٥٦,٧ ٥٥٤ ٥٥٢٥ ١٢٨٠ ٦٣٩٨ ١٦٣٧٤ 

٥٨,٥ ٤٦٠ ٤٦٠٤ ١١٠٩ ٥٥٤٣ ١٦٥٣٥ 

٥٩,٢ ٤٠٤ ٤٠٣٦ ٩٩١ ٤٩٥٧ ١٧٣٦٤ 

٥٦,٦ ٥٥٨ ٥٥٨٤ ١٢٨٥ ٦٤٣٦ ١٧٧١١ 

٥٥,٥ ٦٣٠ ٦٣٠٤ ١٤١٥ ٧٠٧٣ ١٨٧٢٠ 

٥٤,١ ٧٣٩ ٧٣٨٧ ١٦١٠ ٨٠٥٠ ١٩٠٩٤ 

٥٤,١ ٥٩٤ ٥٩٣٧ ١٢٩٥ ٦٤٧٦ ١٩٢٦٦ 

٥١,٣ ٧٤٨ ٧٤٨٢ ١٥٣٧ ٧٦٣٤ ٢٠٠٠٥ 

٤٨,٥ ٩٩٥ ٩٩٥١ ١٩٣٥ ٩٦٧٧ ٢١٤٨٣ 

 

 :من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة

 ١٤٥٢٨ انه وعلى الرغم من التقارب فـي مسـتويات بعـض الـدخول ، مثـل                  أوال 

،  إال أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلـك بسـبب األوضـاع                ١٤٠٥٨ و ١٤٢٣٧و

 .الخاصة بالبدالت والحوافز التي تختلف من شخص ألخر

 بنسبة  ل من الضريبة الحاليةـفعها الممول ستكون اقريبة التي سيدـــأن الض  ثانيا

 . إلى دخول اكبر للموظفينم، وهو ما سيترجكبيرة 
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ول أعلـى مـن     ـــة للشرائح األقل في الدخ    ــة االستفادة بالنسب  ـــ أن نسب  ثالثا  

الشرائح األعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسـبة                 

 .ة التي ستعود عليه ستكون أعلىاالستفاد

 

 الحوافز والبدالت ؟للدخول من لماذا تم إلغاء اإلعفاءات التي كانت ممنوحة  -٧

بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضـريبية الموحـدة لمصـدر         

المقـررة  من هنا تم إلغاء اإلعفـاءات       . الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية         

 :للحوافز والبدالت لألسباب آالتية 

 بأي حال من األحوال معاملة شخصين يقومـان         زضمان المزيد من العدالة إذ انه ال يجو        -

بنفس العمل ويحصالن على نفس الدخل معاملة ضـريبية مختلفـة ، لمجـرد أن األول                

مسميات يحصل على دخله تحت مسمى األجر ، بينما األخر يحصل على هذا الدخل تحت               

 . أخرى

 جنيه وأيضا زيادة    ٥٠٠٠انه تم االستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى            -

 % ٣٢و% ٢٠ ، هذا فضال عن خفض سعر الضريبة من          ٤٠٠٠اإلعفاء الشخصي إلى    

 وقـد   .على النحو سالف الـذكر     % ٢٠و % ١٥و % ١٠على المرتبات واألجور إلى     

االستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبـات ومـافى         أوضحنا في المثال السابق مدى      

 .حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه اإلعفاءات

 

لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول  -٨

 من األجور والمرتبات ؟

 يقترحـه   الوضع الذي  و  الفعلي لألسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي         

 بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدالت الحاليـة إذ يـنص            زالقانون وهو ما يبر   مشروع  

 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد      ٤٨٠القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى          

 جنيه وبشرط أال يزيد عن المرتب األساسي  ، وأيضا حـوافز اإلنتـاج بحـد                 ٢٥٠٠أقصى  

 .يه وبشرط أال يزيد على المرتب األساسي  جن٣٠٠٠أقصى 

 :ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب 

 إن هذه الحسابات تقوم بجمع اإلعفاءات الثالثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح               أوال 

دون النظر إلى الحد األقصى لإلعفاء الذي نص عليه القانون الحـالي             جنيه،   ٥٩٨٠المبلغ  

 ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند   جنيه ٤٠٠٠هذه اإلعفاءات عن    حيث الينبغى ان تزيد     

 . كما أشرنا من قبل
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 هذه الحسابات تتناسى تماما أن اإلعفاء بحد أقصى يساوى المرتب األساسي وليس             ثانيا

وفقـا  بالنسبة لموظفي الدولـة يتحـدد       ، ونحن نعلم أن المرتب األساسي       الحوافز كله   مبلغ  

 . لدولةلقانون العاملين با

 إن اإلعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعالوات االجتماعية وغيرها مازالت سارية           ثالثا  

 .في القانون الجديد

وكنتيجة لعدم مراعاة األمور السابقة جاءت األخطاء في الحسابات الخاصة بمـدى اسـتفادة         

 .الموظفين من القانون الجديد

 ماذا عن دخول األشخاص من خارج مصر ؟ -٩

 الضريبة  ضأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة لألشخاص الطبيعيين لذلك ال تفر          ي

إما بالنسبة لألشخاص االعتبارية    .  المحققة في مصر   نإال على صافى دخول األفراد الطبيعيي     

المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى األرباح الكلية لهم سواء تحققـت فـى مصـر أو                 

 .خارجها

ألشخاص االعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على األرباح التي تحققهـا            وبالنسبة ل 

 .في مصر

 ما هي المعاملة الضريبية لشركات األشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟ -١٠

حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد             

شركات التضـامن   (معاملة شركات األشخاص    ولية، فقد تم      تطبيق المعايير الد  والعمل على   

 نفس معاملة شركات األموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع ) ة البسيطةــوالتوصي

ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس           %. ٢٠له، وذلك بسعر ضريبة     

 ي تتعامل بها شركات األموال في ة التـــة والماليــــس والقواعد االقتصاديـــاألس

 النشاط ولـيس علـى الشـكل        نباإلضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل م       األسواق ،   

بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضـريبي القـائم             . القانوني للشركة   

 لالسـتمرار   وبالتالي ال يوجد مبرر علمي ومنطقي     . والتي تم استغاللها في تجنب الضريبة       

 .في التفرقة بينهما لمجرد االختالف في الشكل القانوني

 اإلعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟  ماهى -١١

 :ومنهاابقى مشروع القانون الجديد على بعض االعفاءات الضريبة القائمة حاليا 

ارباح منشات استصالح اواستزراع االراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من           -

 .خ مزاولة النشاطتاري
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 ارباح مشروعات االنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى          - -

وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع االسماك وارباح مشروعات مراكب  

 .الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط

مـدة عشـر     ايرادات المساحات المزروعة فى االراضى الصحراوية وذلك ل        -

 .سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه االرض منتجة

 ناتج تعامل االشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى االوراق المالية المقيدة           -

فى سوق االوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها             

 .او ترحيلها لسنوات تالية

 : من مايحصل عليه االشخاص الطبيعيون-

  عوائد السندات وصكوك التمويل على اختالف انواعها المقيدة فـى سـوق              -ا 

 . االوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات االموال

  وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية باالسهم -ب

لية المحدودة   التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئو         -جـ

وشركات االشخاص وحصص الشركاء غير المسـاهمين فـى شـركات           

 .التوصية باالسهم

العوائد التى يحصل عليها األشخاص الطبيعيون عـن الودائـع وحسـابات             -

التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربيـة وشـهادات االسـتثمار            

ك الودائع وحسابات التوفير     واالدخار واإليداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذل       

وعوائد األوراق المالية وشهادات اإليداع التـي يصـدرها   . فى  صناديق البريد  

 .البنك المركزي

 االرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصـندوق             -

االجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتـداء             

ريخ مزاولة النشاط او بدء االنتاج حسب االحوال واليسرى هذا االعفاء اال         من تا 

 .على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه

المنشات التعليمية الخاضعة الشراف الحكومة اواالشـخاص االعتباريـة          -

 .العامة او الشراف القطاع العام او قطاع االعمال العام
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الت ، الدينيـة والعلميـة والثقافيـة        إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقا     -

 في صـورة    ه ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة ال خراج       نواألدبية ، عدا ما يكو    

 .مرئية او صوتية

إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون            -

 .التصوير والنحت والحفر

ن في نقابات مهنية  إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملي  -

. فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثالث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة            

وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير 

 .متمتعا باإلعفاء

  ١٩٧٥ لسنة ٥٤أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة ألحكام القانون  -

سات األهلية المنشاة وفقا ألحكـام قـانون الجمعيـات          الجمعيات والمؤس  -

 وذلك فـي حـدود      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤والمؤسسات األهلية الصادر بالقانون رقم      

 .الغرض الذي تأسست من اجله

 إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او         ف الجهات التي ال تهد    -

نشاط ليست له صفة     به من    معلمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقو         

 تجارية اوصناعية أو مهنية
 لماذا تم الحفاظ على االعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟ -١٢

يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على االعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة 

المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع الشراف 

ى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن وزارت

خاصة وان . الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين

شروط هذا االعفاء تتطلب الخضوع الشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة 

 . الى الربحالمعنية وال تهدف

 ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟ -١٣

يبة طبقا لقوانين انشاءها وذلك في حدود عيات واتحاداتها معفاة من الضراالجم

 .نطاق الجغرافي المححد لها اغراضها الواردة في نظامها االساسي وفي ال
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  ؟ماذا عن ودائع األفراد في البنوك -١٤

المسـجلة فـى    أعفى القانون عوائد األفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك           

 . صناديق البريدالودائع و حسابات التوفير فى ، وكذلك جمهورية مصر العربية 

 

 ماذا عن ناتج التعامل فى االوراق المالية؟ -١٥

وتوزيعات أو عوائد األوراق المالية المقيـدة   القانون الجديد ناتج التعامل مشروع   ىيعف

 ، مع عـدم جـواز خصـم         نفي سوق األوراق المالية المصرية بالنسبة لألشخاص الطبيعيي       

ـ   . الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية       د األوراق الماليـة التـي      كما أعفى عوائ

 .وكذلك أرباح صناديق االستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال. يصدرها البنك المركزي

 

 ماذا عن اإلعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟ -١٦

ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء اإلعفاءات الضريبية المقررة بقانون االسـتثمار            

 وذلك إعماال لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعـة التامـة بـان             الجديدة ،  بالنسبة للمشروعات 

وقد تم االستعاضـة عـن ذلـك        . اإلعفاءات الضريبة التمثل حافزا حقيقيا لالستثمار الجاد        

بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفـض الجمركـي علـى السـلع                

ا فضال عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسـبة         الرأسمالية وكذلك مستلزمات اإلنتاج ، هذ     

لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سـعر الضـريبة               

 .وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من اإلعفاءات الضريبية % ٢٠على الدخل إلى 

لجديـد إلـى اسـتمرار      فقد ذهب مشروع القانون ا     اإلعفاءات القائمة حاليا     أما بالنسبة إلى    

ويرجع السبب في ذلـك     . لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها       اإلعفاءات  

للعديد من األسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هـذه              

 .   وبمعنى آخر فان إلغاء اإلعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة. الشركات

 ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على اإلعفاء؟ -٧١

بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة لالسـتثمار قبـل تطبيـق               

القانون الجديد ، ولم تبدأ اإلنتاج ، سوف تحصل على اإلعفاء شريطة ان تبدأ اإلنتـاج قبـل            

 . سنوات على تطبيق القانون الجديدثمضى ثال

 وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟ ماهى جوانب تطوير العالقة بين الممول والمصلحة -١٨

 :هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى

 . اعتبار اإلقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس -
 . حقيقي لدى المصلحة أو بنود التكلفة دون سندتعدم جواز إهدار الدفاتر أو السجال-
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األخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار اإلقـرارات              -

 .التي سيتم فحصها

 للممول الحق في تعديل اإلقرار الضريبي أو تصحيحه، خالل فترة محددة بعد انتهاء              -

 .                                  المدة القانونية لتقديم اإلقرار األصلي

 بالزيادة عن الضرائب المسـتحقة، كمـا        هإعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفع       -

هذه المبـالغ وفقـا للتوقيـت       رد  يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن         

 . المنصوص عليه في القانون

يسمح للممول بسداد دفعات تحـت      " للدفعات المقدمة   "  استحداث نظام جديد وميسر      -

 ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، باإلضافة إلى إعفائه من نظـام              حساب الضريبة 

 .الخصم تحت حساب الضريبة عند االلتزام بهذا النظام

 

 ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة لالستثمار ؟ -١٩

  :أعطى القانون الجديد العديد من المزايا لالستثمار منها

مع اإلبقاء على اإلعفـاءات المقـررة        % ٢٠ إلى % ٤٢خفض سعر الضريبة من     -

 .للنشاط الزراعي بكافة أنواعه 

 .تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى -

 .تبسيط أسس حساب اإلهالك بما يتماشى مع المعايير الدولية  -

 فـي   من المبالغ المسـتثمرة    % ٣٠تشجيع تنمية االستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم        -

اآلالت والمعدات المستخدمة في اإلنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلـك فـي أول               

 .فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه اآلالت

 . مجاال للخلط أو اللبسعتحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل ال يد -

 .تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها -

 .حسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حاالت الدمج واالستحواذ واعادة التقييمت -

 ماذا عن ترحيل الخسائر ؟ -٢٠

 لمـدة    او الطبيعية،  سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة لألشخاص االعتبارية       

 .خمس سنوات مالية

 كيف يعامل اإلهالك فى القانون الجديد؟ -٢١

ت الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهالكات          تالفيا لكافة المشكال  

أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبـول بنـاء علـى أراء واحكـام                  

 :على النحو التاليشخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب اإلهالك 
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 .ات والسفن والطائرفيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات % ٥ -

من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من األصول المعنوية التي يتم شراؤها               % ١٠ -

 .بما فى ذلك شهرة المنشاة

 .على الحاسبات اآللية وأجهزة تخزين البيانات % ٥٠  -

 .على جميع األصول األخرى للنشاط، من أساس اإلهالك لكل سنة ضريبية % ٢٥ -

 دة ـراء اآلالت والمعدات، الجديـثمر في شغ المستـــمن المبل % ٣٠ا يخصم ـــكم

 .والمستعملة، نظير االستثمار في أول فترة ضريبية يتم خاللها استخدام تلك األصول

وبنظرة سريعة على هذه المعدالت نلحظ أن القانون قد نظم هذه االهالكات بصـورة سـليمة                

تطـوير   يسـاعد فـي      استرداد قيمة االستثمارات بشكل أسرع مما     مما يساعد المنشاة على     

 التقنيات واآلالت المستخدمة بشكل أفضل وبما يتالءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة          

 . وبالتالي رفع اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلىعلى الصعيد العالمي

 

 ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟ -٢٢

ا ضمن األصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهالكها        مقابل التراخيص سوف يتم حسابه    

 .عن كل فترة ضريبية % ١٠بنسبة 

 

 كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينةالمستحقة على األشخاص االعتبارية ؟ -٢٣

وائد المدينة التي تدفعها األشخاص االعتبارية، على القروض        عسمح القانون بخصم ال   

 أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا مـن         زفيما ال يجاو  والسلفيات التي حصلت عليها،     

المشرع على األخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ فـي العديـد مـن                  

البلدان المتقدمة والناشئة على السواء ، باإلضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغـرات تجنـب                

همية في بعض األحيان او المبالغة فـي        الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود قروض و        

االقتراض في أحيان أخرى ، لالستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضـريبي               

ولذلك رؤى انه من األفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقاليـة               

 :بحيث يسمح بخصمها على النحو التالي للوصول الى المعدل المطلوب 

  .٢٠٠٥للسنة الضريبية  ١:٨

  .٢٠٠٦ للسنة الضريبية ١ :٧

  .٢٠٠٧ للسنة الضريبية ١:٦

  .٢٠٠٨ للسنة الضريبية ١:٥

  .٢٠٠٩ للسنة الضريبية ١:٤
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  ؟ماذا عن الديون المعدومة -٢٤

جاء القانون الجديد واضحا تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومـة              

 : اآلتيةإذا ما توافرت فيها الشروط

 .. ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة-

 .ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة -

 اةـان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنش -

 ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة الستيفاء الدين ولم تتمكن            -

 .من تحصيله بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ استحقاقه
 

 ماذا عن األرباح الرأسمالية عند االندماج؟ هل تخضع للضريبة؟ -٢٥

تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك االنـدماج مـع      األرباح الرأسمالية الناجمة عن     

 ضمن حساب األرباح والخسائر ، وبالتالي ال        ل، ال تدخ  شركة أخرى من خالل تبادل األسهم       

ول وااللتزامات بقيمتها الدفترية وقـت تغييـر الشـكل           للضريبة ، بشرط إثبات األص     عتخض

 . للشركةالقانوني

 

 وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟ -٢٦

 الضريبة على األرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشـاة الفرديـة عنـد               ىال تسر 

ة وذلك بشرط أن تكـون      ـرأسمال شركة مساهم  ة نظير اإلسهام فى     ـة عيني ـتقديمها كحص 

 .اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنواتالمقابلة للحصه العينية  األسهم

  بتغيير الشكل القانوني للشركة؟دالمقصوهو ما  -٢٧

 :باى عمل من األعمال آالتيةيقصد بتغيير الشكل القانوني للشركة القيام 

 .أكثر أو  مقيمتيناندماج شركتين -

 . أو أكثر مقيمتين إلى شركتين مقيمةتقسيم شركة -

 .أموال أو العكسشركة تحول شركة أشخاص إلى  -

 او حقوق التصويت سـواء مـن        أو أكثر من األسهم      % ٥٠شراء أو االستحواذ على      -

 .حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة

 . الى شركة أموالتحول شخص اعتباري -
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 ماذا عن معاملة العقود طويلة اآلجل فى أعمال المقاوالت ؟ -٢٨

تحتاج العقود طويلة اآلجل في قطاع المقاوالت واإلنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصـة             

نظرا لطبيعتها المختلفة من هنا حرص القانون على تحديد نسبة األرباح على أساس نسـبة               

مع السماح بخصم الخسارة من أرباح      . لعقد خالل كل فترة ضريبية    من األعمال المنتهية من ا    

 . األرباحزالفترة السابقة وبما ال يجاو

  المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟ وما ه -٢٩

 الزراعية األراضي يقصد بإيرادات الثروة العقارية فى القانون كل من إيرادات 

 . المفروشةتلوحداوإيرادات العقارات المبنية وإيرادات ا

 

 كيف ستعامل إيرادات االراضى الزراعية ضريبيا ؟ -٣٠

 المتخذة أساسا اإليجاريةعلى أساس القيمة تعامل إيرادات االراضى الزراعية ضريبيا 

 لسنة ١١٣لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 

 . والمصرفات مقابل جميع التكاليف%٣٠ الخاص بضريبة األطيان، وذلك بعد خصم ١٩٣٩

 ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟ -٣١

 على تحدد إيرادات االستغالل الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة 

 من نباتات الزينة والنباتات الطبية وما يجاوز فداناً واحداً ثالثة أفدنه ما يجاوز مساحة

 ومشاتل المحاصيل البستانية أيـا كانت المساحـة المزروعـة منهـا ما لم يكن ،ةوالعطري

 اإليجاريةعلى أساس مثل القيمة وذلك المشاتل للمنفعة الخاصة ألصحابها، هذه إنشاء 

 الخاص بضريبة ١٩٣٩ لسنة ١١٣المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 

أما إذا كان حائز الغراس مالكا لألرض ض،  مستأجرا لألراألطيان، إذا كان حائز الغراس

 .اإليجارية المشار إليهافتحدد اإليرادات علي أساس مثلي القيمة 

 . والمصروفات جميع التكاليفاإليرادات مقابلمن هذه % ٢٠وفي جميع األحوال يخصم  -

 

 كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟ -٣٢

 يةراإليجا على أساس إجمالي القيمة ، فإنها تحددات المبنية العقار فيما يتعلق بإيرادات

 % ٤٠ بعد خصم ١٩٥٤ لسنة ٥٦المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 

يف والمصروفات فضال عن القيمة االيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه مقابل جميع التكال

 .الممول هو وأسرته
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ناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا ألحكام القانون المدني أما بالنسبة إليرادات ال

 % ٥٠فيحدد اإليراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار األجرة الفعلية مخصوما منها 

 .مقابل جميع التكاليف والمصروفات 

 كما تسرى الضريبة على اإليرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء 

 كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو منها سواء

 .ألى غرض آخر

 مقابل جميع التكاليف% ٥٠وتحدد الضريبة على أساس قيمة اإليجار الفعلي مخصوماً منه 

  .والمصروفات

 

  ؟ وماهى؟األراضيهل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو  -٣٣

وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في % ٢,٥تفرض بسعر ة هناك ضريب

العقارات المبنية أو األراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو 

جزء أو وحدة لبعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شامال العقار كله أو 

 .آت على ارض مملوكة للممول أو للغيرسكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنش

وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات اآليلة من 

 مال رأسمورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير اإلسهام في 

لة لها لمدة شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في األسهم المقاب

  .خمس سنوات

 هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا لإليراد الفعلى ؟ -٣٤

يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا نعم إذ 

 الزراعية  الممول بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراتالفعلي،القانون على أساس اإليراد 

ويجب أن يقدم الطلب خالل الفترة المحددة لتقديم اإلقرارات السنوية، وأن يكون . ةالمبنيو 

 .الذي تبينه الالئحة التنفيذيةدفاتر منتظمة على الوجه لالممول ممسكاً 
 

 هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟  -٣٥

  :اإليرادات وهى تلك هناك إعفاءات من الضرائب علىنعم 

 . إيرادات النشاط الزراعي فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون-١

المساحات المزروعة في األراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ             -٢

 .منتجةالذي تعتبر فيه األرض 
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 من الذي يحتاج إلى االحتفاظ بدفاتر وسجالت منتظمة؟ -٣٦

 الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمسـاك           ألزم القانون الشخص الطبيعي   

 :دفاتر وسجالت منتظمة في الحاالت التالية

 . الف جنيه٥٠إذا تجاوز رأسماله المستثمر  -

 .  الف جنيه٢٥٠أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من  -

 ربـط   ألخـر  السـنوي وفقـا      هربحأو تجاوز صافي    أو بلغ صافى الربح السنوي       -

 . الف جنيه٢٠ضريبي نهائي مبلغ 

 األنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر ، حيث سيصدر         ومن ثم يعفى مشروع القانون أصحاب     

 المحاسبة الضريبية لهذه األنشطة ، بما يتماشـى مـع           سوزير المالية قواعد مبسطة ال س     

طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب استمرار العمل باالتفاقيات الحالية والتي            

 .يتحدد على أساسها وعاء الضريبة

 جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟هل يجب على  -٣٧

 رتبات ومافى حكمها ــه على المـم إعفاء الممول الذي يقتصر دخلـ اإلجابة ال، إذ ت

وينطبق ذلـك أيضـا علـى       . فقط، من تقديم اإلقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون        

كـام القـانون     الشريحة المعفاة طبقا ألح    ىالممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية عل       

 والثروة العقارية دون حـدود الشـريحة         وما فى حكمها   وكذلك إذا كان اإليراد من المرتبات     

 .المعفاة

 متى يتم تقديم اإلقرار الضريبي؟ -٣٨

 :يلتزم الممول بتقديم إقراره فى المواعيد المحددة بالقانون وهى

 بالنسـبة لألشـخاص     قبل األول من أبريل من كل سنة تالية النتهاء الفترة الضريبية           -

 .الطبيعيين

 . قبل أول مايو بالنسبة لألشخاص االعتبارية -

 

 اإلقرار الضريبي فور تقديمه؟قبول هل يجب أن توافق المصلحة على  -٣٩

تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أسـاس الثقـة المتبادلـة بـين الممـول                 

في اإلعالن عن دخله الحقيقي، ويثق      والمصلحة ،إذ تثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا         

ولذلك سيتم اعتبار اإلقرار الضريبي المقدم . الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام      

من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتـزم المصـلحة بقبـول اإلقـرار                 

المسـتحق مـن واقـع      الضريبي على مسئولية الممول ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة          

 .اإلقرار وذلك في يوم تقديمه
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  عند  تقديمه؟الضريبيماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص لإلقرار  -٤٠

 تقتصر العملية على إجراء مراجعـة  وإنماالتقوم المصلحة بفحص اإلقرار عند تقديمه  

 .للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها

بفحص إقرارات الممولين من خالل عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من             تقوم   بينما

هذا فضال عما أكده المشروع الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول ألمور     . وزير المالية 

 وذلك  خضعت للفحص مسبقا إال إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمرا ضروريا            

مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضـريبة        . لخزانةللحفاظ على حقوق المجتمع وا    

من خالل اإلخطار بنموذج واحد بدال من نموذجين واعتماد بيانات الممول التي ترسـل إلـى                

المصلحة من خالل الحاسب اآللي ، وغيرها من اطر اإلصـالح المؤسسـي واإلداري التـي                

 .تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص

 

 ن عدم إهدار دفاتر الممول؟ ما الذي يضم -٤١

 نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول اإلقرار الضـريبي كمـا              

جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة فى الدفاتر والسجالت والمسـتندات التـي يمسـكها               

ية الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة  وانتظامها من حيث الشكل وفقا لألصول المحاسب            

 للمصلحة عدم االعتداد بها إال بناء على دالئل موضـوعية أو مسـتندات              زالسليمة وال يجو  

يقع على  المصلحة ، وكذلك      عدم صحة الدفاتر    فان عبء إثبات     وبالتالي   .تثبت عدم صحتها  

 .إذا قامت بتعديل الربط أو عدم االعتداد باإلقرار الضريبي

 

 ى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص اإلقرارات؟متى يتم فحص اإلقرار الضريبي؟ وحت -٤٢

ـ             ربطـا للضـريبة،     ر تربط الضريبة من واقع اإلقرار المقدم من الممول وهو ما يعتب

 الربط خالل خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهـاء الفتـرة            لأو تعدي ويجوز للمصلحة إجراء    

 .  الفترة الضريبيةنالمحددة قانونيا لتقديم اإلقرار ع

 

 ؟ بالنسبة الي المرتبات مكن التظلم من تقديرات المصلحةكيف ي -٤٣

 اسـتالم  من تاريخ    يوما خالل ثالثين     الخاضع للضريبة على المرتبات واألجور     لممولل

 إلـى    ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقـدم         اإليراد الخاضع للضريبة أن يعترض على     

إلـى  ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشـفوعاً بردهـا            . خصمال قامت ب  التيالجهة  

 .مأمورية الضرائب المختصة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه
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 أعلى من الضريبة المستحقة ؟ ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ  -٤٤

ي استرداد جزء أو بعـض الضـرائب أو         ـــة أحقية الممول ف   ــإذا تبين للمصلح  

التزمت المصلحة بردهـا خـالل خمسـة        ه حق ،    التي دفعت بدون وج   المبالغ ،     من اغيره

وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول االسترداد، وإال استحق عليها مقابل تأخير على أساس              

سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلـب                

  %.٢مخصوما منه 

قانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية تقع المقاصة بقوة ال وعلى الجانب األخر -

ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين 

 وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب األداء

 .للخزانة العامة 

 

 ة؟هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحق -٤٥

علي أقساط ال تجاوز عدد السنوات الضريبية التي        نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة      

 .استحقت عنها الضريبة

إذا طـرأت   أطـول    علي مدة     الضريبة  لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط       كما يجوز 

 ال  شريطة إن ،  لذلك تحول دون تحصيل الضريبة وفقا       ممولظروف عامة أو ظروف خاصة بال     

 .زيد علي مثلي عدد السنوات الضريبيةت
 
 
  المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟ وما ه -٤٦

. أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم واإلضافة القائم حاليا 

 عن وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه

 : اى مما ياتىمن % ٦٠بواقع  الفترة الضريبية وذلك

 آخر ضريبة اقر بها الممول  -

 كان إذاعن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها الضريبة التي يتوقعها  -

 تقدم به عن الذي الضريبي اإلقرار او كان ضريبي بإقرارالممول لم يسبق ان تقدم 

 .الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة

على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثالث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على                

 والثالثين من   والحادي رسبتمب الثالثين من يونيو والثالثين من       زال تجاو  فى مواعيد    التوالي

 عامديسمبر من كل 
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 كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟ -٤٧

ة المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم اإلقرار السنوي، بحيث يتم تسوي

ال يدفع الممول من ضريبة اإلقرار إال الجزء المتبقي من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق 

 عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر االئتمان والخصم أليهمضافا أن أداه من دفعات مقدمة، 

 .مع استبعاد كسور الشهر والجنيه % ٢على ان يخصم منه المعلن من البنك المركزي 

 

 هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟ -٤٨

نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة وااللتزام مرة أخرى بنظام 

 :الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط اآلتية

 وان يكون قد سدد .ات المقدمة خالل سنة كاملة على األقل أن يكون قد طبق نظام الدفع-١

 .جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام

 أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل تسعين يوماً على األقل سابقة -٢

 . على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها

 

 :يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في األحوال اآلتيةكما 

 .تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين -١

 ..او الشركةتغيير الشكل القانوني للمنشأة  -٢

 

 ما هي الجرائم المنصوص عليها  فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟ -٤٩

كاملة تعتمد على خفض العبء يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية مت

كما جاء القانون . الضريبي عن كاهل األفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة

بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة 

تصالح وكذلك اقر القانون إطارا عاما للعفو الضريبي وال. المتبادلة بين المصلحة والممول 

وكلها أمور من شانها البدء في مرحلة جديدة ، تختلف جذريا عما هو سائد اآلن ، بين 

 . الممول والمصلحة

في هذا اإلطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات 

 جنيه ألفى عن ألتقل فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامةعلى الجرائم التي نص عليها ، 

 عشرة آالف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خالل ثالث زوال تجاو

  :وذلك في الحاالت اآلتية  سنوات، 

 .  تقديم إخطار مزاولة النشاطاالمتناع عن – ١
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 . تقديم اإلقرار الضريبياالمتناع عنـ ٢ 
 .ريد الضريبة فى المواعيد القانونيةاالمتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوـ ٣

 ؟الخطأماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد اإلقرار الضريبي  -٥٠

، بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف             يعاقب المحاسب   

 : او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب احد األفعال آالتيةجنيه

ناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصـحتها            إخفاء وقائع علمها إث    -١

متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عـن               

 حقيقة نشاط الممول

 الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغييـر فـي الـدفاتر أو                  إخفاء ـ٢

 ىستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إل          الحسابات أو السجالت أو الم    

 .تقليل األرباح  أو زيادة الخسائر

 

وماهى قيمة الغرامة    تهرب ضريبي؟رماهى النسبة المسموح بها كخطأ في اإلقرار وال تعتب -٥١

 فى حالة اإلقرار الخطأ ؟

، نهائيا الضريبة المقدرة إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في اإلقرار الضريبي بأقل من قيمة 

 :يعاقب بالغرامات اآلتية

 يعادل هذا المبلغ، إذا كان إدراجهلم يتم من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي % ٥ـ ١

 . قانونامن الضريبة المستحقة% ٢٠إلى% ١٠من

 يعادل  هذا المبلغ ، إذا كان    إدراجهلم يتم   من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي       % ١٥ـ  ٢

 .الضريبة المستحقة قانونامن % ٥٠إلى% ٢٠كثر من أ

لغ يعادل  مبهذا ال ، إذا كان    الذي لم يتم إدراجه   من الضريبة المستحقة على المبلغ       %٨٠ـ  ٣

 . من الضريبة المستحقة قانونا % ٥٠أكثر من 

 وكيف يمكن تعريفها؟ ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟  -٥٢

 :بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق اآلتيةباستعماله يعد الممول متهربا 

 تقديم اإلقرار الضريبي السنوي باالستناد إلى دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات               -١

 تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجالت أو           او  مع علمه بذلك   مصطنعة

 .أخفاهاأو المستندات التي   الحسابات 

               عـدم وجـود دفـاتر أو سـجالت          لضـريبي السـنوي علـى أسـاس       م اإلقرار ا  ي تقد  -٢

أو   أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفـاتر                 

 .أخفاهاسجالت أو حسابات أو مستندات 
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قبـل انقضـاء األجـل      ذات الصلة بالضريبة    لسجالت أو المستندات    ل  العمدى   الفتاإل  -٣

 .الضريبةتقادم دين المحدد ل

بقلة  اليهام المصلحة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات           اصطناع    -٤

 .الخسائراألرباح أو زيادة 

 .للضريبةإخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع   -٥

 ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟ -٥٣

بي ، وخاصـة بعـد كـل        كان من الطبيعي والمنطقي تغليظ عقوبة التهـرب الضـري         

كل ممول تهرب من أداء الضرائب       يعاقباالمتيازات التي منحها القانون للممول ، وبالتالي س       

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثـل الضـريبة        

  .ة معا وفى حال العود يحكم بالحبس والغرام.التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين

 وفي جميع األحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضـريبة جريمـة مخلـة بالشـرف                 -

 .        واألمانة، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة واالعتبار

 

 هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟  -٥٤

ير أو من يفوضه التصالح خالل عام مـن         نعم هناك إمكانية للتصالح إذ انه يجوز للوز       

تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المسـتحقة علـى صـاحب الشـأن                

 وذلك إذا كان قد ارتكب األفعال الخاصة باالمتناع عن           جنيه   اباإلضافة إلى تعويض يعادل ألف    

ذا كانـت المسـالة تتعلـق       تقديم أخطار مزاولة النشاط اوعدم تقديم اإلقرار الضريبي، أما إ         

بإدراج مبالغ اقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيـا فيـتم التصـالح مقابـل أداء المبـالغ                  

المستحقة على المخالف باإلضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة             

 .المعنية بهذا األمر

بل أداء المبالغ المسـتحقة علـى       وفيما يتعلق بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبي فيتم مقا        

 .المخالف باإلضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ

 لجان الطعن اآلن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا فى القانون الجديد؟ -٥٥

 تم النص على استقالل لجان الطعن عن        نعم تم مراعاة ذلك اذ انه وفقا للقانون الجديد         

 والذي يقـوم بـدوره      الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه،       مصلحة  

 مع ضـمان تمثيـل      بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارها واختصاصها المكاني،       

علـى أن   . من جانب والمصلحة من جانـب آخـر       ورجال الصناعة   عادل لمنظمات األعمال    

 .ائبيكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضر
 

 عالقة مع مصلحة الضرائب؟الماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي  -٥٦
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 أن يطلب من المصلحة إخطـاره       ،للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط         

بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن                

 .  اإلقرارات الملتزم بتقديمهايكون قد قدم

 عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة األرباح الفعلية             الممول توقف    فإذا -

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لـبعض أوجـه         . العملحتى التاريخ الذي توقف فيه      

 .نشاطهالنشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها 

على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خالل ثالثين يوماً مـن التـاريخ              ويجب  

 .الذي توقف فيه العمل وإال حسبت األرباح عن سنة ضريبية كاملـة

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا، أو إذا توفى صاحبها خالل مدة الثالثـين يومـاً                

رثته باإلخطار عن التوقف خالل ستين يومـاً        المحددة لقيامة باإلخطار عن التوقف، يلتزم و      

 . خالل تسعين يوماً من هذا التاريخ  الضريبيمن تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم باإلقرار

 

 ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟ -٥٧

في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأموريـة الضـرائب            

 وإال حسبت األرباح عـن سـنه        حصوله،ل ثالثين يوماً من تاريخ      المختصة بهذا التنازل خال   

 .ضريبية كاملة

 خالل ستين يوما من تاريخ التنازل  أن يتقدم بإقرار مستقل، مبينـاً بـه                كما يلتزم المتنازل  

نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانـات             

د األرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا اإلقرار ضمن اإلقـرار              الالزمة لتحدي 

 .الضريبي السنوي للمتنازل

 ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضـرائب علـى             

 .التنازل تاريخ عنها حتىأرباح المنشآت المتنازل 

 المختصة أن توافيه ببيـان عـن الضـرائب          وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب      

المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب ، وأال              

برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا             

 .البيان

 متى سيطبق القانون الجديد؟ -٥٨

يد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى القانون الجد

الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة لألنواع األخرى من الضريبة فسوف 

  .٢٠٠٥يطبق على اإلقرارات الخاصة بالعام المالي 
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