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  مجلقققل اابقققوام رلقققا منقققيوة اقققمبوا مقققي    اا  مققق  ااممقققمف وافققق

(منقققيي  35)اام قققمن مقققا ااونومققق  وبنقققي  ماجي قققم  ااي قققم   اا قققمم 

و  مقققه  قققل مقققا اا قققون اارقققما  ارقققمي   بنقققي  2016 ققق رم ي  قققب  7فققق 

.2016ا ب  67وام صمي  ما مبوا يان ( 2016  رم ي 8أي ما  ون )

ا ممق   همف هذا اا مبوا إاا رال  اارنوهمت ااوما   فق  اقمبوا اامقي    ا

لقا رلا اام   قمت ووقه اامنقنالت اارق  أفيقهقم اقمبوا اامقي    اا ممق  ر

اموان ق  اام   مت، نمقم  هقمف إاقا روقم م اامب ومق  اارنقي     اامقي    

 قق  فقق  ااقب ن اا مام قق  وق ققمم  ااوصقق ل  اامققي     رققا  ي قق  اارو قق  ا ف

.امرم  فيض اامي    ورو    اا ماا  االجرممر  

 ه ال ققل  فل قة  اامقي    رلقا اا  مقق  ااممقمف  رلقا ااكمقوة اانممقور قون

وااكققمممت مقق  كصققن اامققي    اا ققم    ققمامهم رلققا مققمكالت رلقق  اا ققل 

وااكمممت وذا  فق  نقه ميولق  مقا مياوقه ااقموي  االارصقمم    بهقم فق  

.اابهم       ر ئهم رلا اام رهل  اابهمئ 

مقدمــــــة: أوالا 
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يفقق  ) أاققف جب ققل مصققيي مقق    ققم  000500وققم اار ققج ه إاققا 1

.اار ج ه االكر ميي اما  يغم

ر مققق ن ) إاقققا كمقققوة نمفققق  اا قققل  وااكقققمممت المقققي     م مقققمف 2

ن إكمققمة   ققض اا ققل  وااكققمممت انققه مققا مققي    اا قق ي اا ققم

.ومي    ااجموه

% 14و16/2017رققققا اا ققققمن اامققققما  % 13اامققققي    3 قققق ي )

رلقققا % 5، ( ققق ي رقققمن)17/2018ارر قققميا مقققا اا قققمن اامقققما  

ممقق ، الت واام ققمات اارقق  ر ققركمن فقق  ابرققم   ققل   أو ر م قق  كاآل

و    مق  الرصم ي، مقي    جقموه رةقيض  ب قم كمصق  أ% ةيص

.مومم  رلا  ل  وكمممت ااجموه

اققب  ) رلقققا   ققض ا رةقققم ات  قققوا  اقق  ض ااجهقققمت أو اققق  ض4

.اا ل  وااكمممت

ركةققق ض ) نقققهي مد  قققمالد مقققا % 1.5اامقققي    ا مقققمف   ارصققق   5

.نه أ  وة% 0.5

روم م )   أو أما  ااكممق  ااواا   اامبن   المي     رو   اا  ق  ال قل 6

نققموه و ماب قق   ال ققل  اام ققرويم   واا قق  ا فققيا  ااجمينقق  مقق 

.ورم  اامي    نمف  اامصيوفمت اار   وصلهم اا مئ 

إاقان ) . بواتاام جه  مالورةم   مامفمري واام ربمات امم  كمل7

ركة ض ) .نهوي( 3) وممد  مالد ما 45فري  يم اامي    إاا 8

: ثانياا 
:السمات العامة للقانونأهم 

ااقققان نققه نققك  غ ققي م قق ن وغ ققي م ققجه  مامصققلو    ققون    قق   ققل  أ) و أما  01

نقم م كمممت كمم   المي    انك  غ ي م جه ماكه اا الم وال  مقميل ب

ي ما كاله مبن   مائم  ف  مصقي، أا   ق ا ممقلال اقل أو ونق ال ربقل فق  مصق

  هقذا  نوا م قئوال رقا اا  قمن  جم ق  اارقامقمت اامنلقف اامبصقو  رل هقم فق

.اا مبوا

إاياي ) –ويم  وهو ج ه اام رة م ما ااكقمممت اام قر–ب من اارنل ف اا ن   11

.ملقممد  و مم اامي    وروي مهم–اام مم  ما نك  غ ي م  ن

موار م ) وم قم ر م ن االايايات نمم هق  م مقوه  هقم فق  مقي    اام   قمت مق  ر21

. ل  وكمممت ااجموه واالاياي اابهمئ اياي  بممذ  مكرلة  

اار ممن ) .كمل  بوات و ت  بوات المرهيم31

روو ققم )    إجققيا ات ي قق  اامققي    واا  ققا ف هققم  ققذات إجققيا ات ي قق  مققي 41

.اامكه واا  ا ف هم

ااقب  )   نقهوي اروف ق  ا ومقمة ال  قرن و قمم مقي  ( 3)رلقا فرقي  ابر ما ق  51

.إممف   ف هم

ا ققرومام )   مققمم  امنمفوقق  رجبققم اامققي    رلققا غققياي اامبصققو  رل هققم فقق61

.ميائم اامكه

رن )   ف  وقموم مقم إرةم    ض اا ل  وااكمممت نمم رن إاغم  فوائم اا     مار   71

.  يي  اا ب  اامينقي را فمئم    ي ااكصن واالئرمما

كصن )  قمبوا مقا مي    اام   مت اام قرو   الم قجه فق  رقمي   اا مقه  هقذا اا81

.اامي    رلا اا  م  اامممف 

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
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وقم اار قج ه ا اغم  اارل مئ  الر ج ه الم جه ااذي ان   لغ

 ون، و لرققن مقا ( 60)مم ان   لم ا رمياي ر ج لل كاله 

.ااغ  ر ج لل ر م ن إاياي مي    را آكي فري 

لاام جه ااذي  لغ وم اار ج ه   ه مورة م  يام.

جققن اام ققرويم ا ققل   كممقق     ققرمي ر ققج لل مهمققم نققما و

.م ممالرل

 مي   قر ي  قل   أو كممق  مقا ااجقموهاامبرج واام رويم

.ر ج لل مهمم نما وجن ر ممالرل

قمت الم جه كصن اايص م اام رو  ال رقا مقي    اام   

ممقمف  ف  رمي   اا مه  هقذا اا قمبوا مقا مقي    اا  مق  اا

.م  وة  و ل ف  ا ريمام اامي    اام مم   ماك  

  نققهوي مققا رققمي   اا مققه  ما ققمبوا ( 3)مققب  اا ققمبوا مهلقق

  كالاهققم اروف قق  ا ومققمة ال  ققرن اور ققمم مققي    إمققمف 

.  ممةوذا  إذا نما في  ااو مم  ريرم رلا روف   ا و

:صدارمواد اإل-أ

: ثالثاا 
أهم األحكام التي تضمنها القانون

:فرض الضريبة على السلع والخدمات-ب

 اا قل  رةيض اامي    رلقا اا قل  وااكقمممت  مقم فق  ذاق

 ق  وااكمممت اامبصو  رل هم ف  ااجموه  وا  نمبقت مول

.  أو م رويم  ف  نمف  مياوه رماواهم

:المنشأة للضريبةالواقعة -جـ 

  اا  ققق  أو أما  ااكممققق   م يفققق  اامنلةققق ا فققق  نمفققق  مياوقققهواا ققق

.اارماوه

فقققيا  ر قققرو  اامقققي     ماب ققق   ال قققل  اام قققرويم  فققق  ميولققق  ا 

.ااجمين  وذا   رو   ااواا   اامبن   المي    ااجمين  

ا قق  ر م قق  ر ققرو  اامققي     ماب قق   الكققمممت اام ققرويم   رو قق  وا

.ااكمم  امرل  هم ف  مصي

ممققق    ر قققي فققق  ونقققن اا  ققق  ا قققر ممه اا قققل   أو اال قققرةمم  مقققا ااك

.اال رهال  اانكص  أو اال ركمان ااكم 

:القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة-د 

 م قه اا قل   أو ررمما اا  م  نمف  اام ماغ اار   وصه رل هم اا قمئ  م

.أما  ااكمم  ومم  ةيمل اا مئ  ما مصمي ف ريم  

  مق  رققا إذا نقما اار ممقه  ق ا أنقكم  مقير   ا  جقم أا ال ر قه اا

.اا  م  اامومم  وف م ا وى اا و  و يوف اار ممه

ي    اا  مقق  ال ققل  اام ققرويم  هقق  اا  مقق  اامركققذ  أ ققمل اققي   اامقق

م ااجمين قق  ممققمف إا هققم اامققي    ااجمين قق  وغ يهققم مققا اامققيائ

.وااي ون

 ااةمق   هقو وااذه  ق  واا الر ب  ورم  اامي    رلا     اامنغوالت

(.اامصب   )ا م  اارنغ ه 
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مف والم ققرويم  اامصققب    ااموققمم   م يفقق  ااجمققي  ممقق

.إا هم ااميائم وااي ون ااجمين  

  مقق  اا  مقق  ا ققل  وكققمممت ااجققموه ااكممقق   امققي    اا

ي    ااممققمف  هقق  اا  مقق  ااممفورقق  ف ققالد ممققمفمد إا هققم مقق

.  ااجموه

اا  مققق  اامركقققذ  أ قققمل اقققي: و ماب ققق   الم قققرويم  مبهقققم   

.مي    ااجموه+ اامي    ااجمين   

اا  مقققق  ااممفورقققق  ف ققققالد : والكققققمممت اام ققققرويم  مبهققققم+

مي    ااجموه

  نققي  اا    قق مققا اا  مقق  % 30اا  مقق  ال ققل  اام ققر مل  ،

 هققم أا اامنلقف  نقوا اقم انقريي اا قل   جم قم  وممقا رل

. بر ا وال   يي رل هم أونمن ااكصن

مننننل القنننانون الحنننت للم لنننر تعنننديل أسنننعار العقنننود للسنننلع)

(والخدمات بذات قيمة عبء الضريبة

: ثالثاا 
أهم األحكام التي تضمنها القانون

:خصم الضريبة-هـ 

مققا  كصققن مققا اامققي    اام ققرو   رلققا ا مقق  اام   ققمت

 ل  وكمممت مقم  ق    قمام  أو و قم ل مقا مقي    رلقا

: ااميمومات ومم     روم لل رلا ااممكالت  مم ف  ذا

oااموا  م   مت اا ل  اجهمت ر يي اهم إرةم ات وف مد االرةما مت.

o  اام ةم ( 23)ااجهمت اامبصو  رل هم ف  ااممم.

oم   مت  ل  مموا   مب  صمي امبوا  إرةمئهم.

:تابع-الضريبة خصم -هـ :تابع-الضريبة القيمة المتخذة أساسا لربط -د 

يات رما ق   نوا ااكصن ف  وموم اام رو  مقا اامقي    و يوقه اا قما  اةرق

.إاا أا  رن ااكصن  مانممه

ال   يي ااكصن رلا:

مقي    ) ااجققموه رقا  ققل  أو كققمممت كممق    ققذارهم أو نمققمكالت 1

.ف   ل  أو كمممت أكيى

مي    ) .ااممكالت اامميج  مما اارنما ف2

اا ل  ) .وااكمممت اام ةم 3

:الضريبةرد -و

 ققون مققا رققمي   ر ققم ن اا لققم  نققي  رققوافي( 45)رققيم اامققي    فقق  وققموم 

:اام ربمات واانيو  وذا  رلا

oيو  اامققي    اام ققمم  رلققا اا ققل  وااكققمممت اامصققمي  وف ققم النقق

.ااوايم   ما مبوا

o  اامي    اار  وصلت  ماك.

o فرققيات ( 6)اايصقق م ااققمائا اام ققرو  الم ققجه ااققذي ممققا رل ققل

.  مي     مررما  

oن فقق  اامققي    اا ققم    ققمامهم رلققا اآلالت واام ققمات اارقق  ر ققركم

.ابرم   ل   أو ر م   كمم  كمم   المي   

بين وفي جميع األحوال يشترط توافر شهادة من محاسنب مقيند بجندول المحاسن)

(والمراجعين تفيد ذلك
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مق  ف  وما  ا من نك  غ قي م ق ن وغ قي م قجه  ق ما  كم

امققي    امرل قق  اهققم ماكققه ااقق الم  لرقققن اام ققرة م  و ققمم ا

  وروي ققمهم كققاله اامققم  ااموققمم  امبوبققم ور ققرو  مققي  

.إممف   ف  وما  رمن اا مام ف  اام  مم

: ثالثاا 
أهم األحكام التي تضمنها القانون

:ضريبة الجدول-حـ 

رةقققيض مقققي    جقققموه رلقققا   ققق  أو أما  أو ا قققر يام اا قققل  

وااكققققمممت اامبصققققو  رل هققققم فقققق  ااجققققموه وامققققي  واوققققم  

(.3) م ممف  إاا اامي    اامبصو  رل هم ف  ااممم  

ورلا نه مبرج أو مؤمي أو م رويم ا ل   أو كمم  مقا اا قل  

ما وااكمممت اامبصقو  رل هقم  ماجقموه أا   قجه بة قل أ قم نق

.وجن ر ممالرل

:إجراءات الطعن-ي :الت لير الع سي-ز

 رققمه اا ققمبوا إجققيا ات ي قق  اامققي    واا  ققا ف هققم وج لهققم مرة قق  مقق

–إجققيا ات ي قق  مققي    ااققمكه واا  ققا ف هققم وا ققروملت اجققما ماكل قق  

اجققما   ققا، ومققب  ااوقق  المصققلو  والم ققجه اا  ققا فقق  اققيايات اجققما 

. ون( 60)اا  ا أممن اا مم  ا مايي كاله 

:الجرائم والعقوبات-ك 

:قسم القانون الجرائم والعقوبات إلى

مكماةمت ) –جب قل 5000جب قل وال رجقموق 500ر و رهم غيامق  مقا 1

. فمالد را اامي    ومي    ااجموه واامي    ا ممف 

اارهققيم ) كمققل  ققبواتوالرجققموقاا ققجا مققا لققالم  ققبوات ر و رققل 2

جب ققققل 50000جب ققققل مصققققيي وال رجققققموق 5000و غيامقققق  مققققا 

 بقم  مقم   قم 19ووقمم اامنقية –مصيي أو  إومى همر ا اا  و ر ا

.رهيم

ي وأجاز المشرع الح نم بمصنادرة وسنائل النقنل والمنواد التني اسنتعملت فن

فيما عدا السفن والطائرات منا لنم ي نن تنم إعندادها لهنذا ال نرض)التهرب 

(.بمعرفة مال ها :الجدولتجنب -ط 

 ال   رققققم  قققق ي م مملقققق   نققققوا ااغققققيض مبهققققم رجبققققم االارقققققان

  ق ، ونقذا  اامي     ماب    الرصيفمت  ق ا ا نقكم  اامير

صقلو  إبنم  اانقينمت ور  ق مهم، و ريرقم رلقا ذاق  أو  ق  اام

   قق  فقق  إاقققان اامنلققف  قق ما  اامققي    رلققا أ ققمل اا  مقق  ااو 

.وف م ا يوف اا و  واوي اار ممه

:المحاسبون المقيدون-ل 

من ر و   ااموم م اامكماف ف مم نهم  ل واف رقا مممي ق  اامهبق  امقم  رق

جب ققل ورمققمرف 50000جب ققل وال رجققموق 10000وغيامقق  ال ر ققه رققا 

. بوات( 3)اا  و   ف  وما  اا وم  كاله 
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اإلضنافيةللوزير أو من يفوضه التصالل قبل صندور ح نم بناتي وي نون التصنالل مقابنل سنداد الضنريبة وضنريبة الجندول أو  ليهمنا والضنريبة–

: ما يليتعويضباإلضافة إلى 

: ثالثاا 
أهم األحكام التي تضمنها القانون

:التصالل-م 

نصر الحد األقصى 

(جنيه مصري25000)

نصر الضريبة أو ضريبة الجدول 

أو  ليهما

األقصىنصر الحد 

(جنيه مصري2500)
:في حالة المخالفات

:في حالة التهرب

:بالنسبة للمحاسب
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ونحنننن علنننى اسنننتعداد للنننرد علنننى أي استفسنننارات 

تتعلنننت بالقنننانون منننن خنننالل لجننننة دائمنننة بالم تنننب

مشننن لة خصيصنننا  لهنننذا ال نننرض ويم نننن التواصنننل

:معها تليفونيا أو بالبريد اإلل تروني

الرد على االستفسارات الضريبية

عالمأحمدمحمد أحمد 

يئ ل ا مة ااميائم

صالل رويشد

ني  

malaam@kpmg.com

srewaished@kpmg.com

أحمد صالح

مم ي يئ   
asalah@kpmg.com

الجيزاويمحمود 

مم ي يئ   
melgezaway@kpmg.com

عماد زهران

مم ي يئ   
ezahran@kpmg.com

الرد على االستفسارات المحاسبية

أحمد حلمي

ني  

سامي عبد الحفيظ

ني  

ahelmy@kpmg.com

shafiz@kpmg.com

الرد على االستفسارات المتعلقة بالنظم اإلل ترونية

لؤي الجميل

ني  
lelgamil@kpmg.com

المنست العام

سحر مرسى

 نير ي  ربة ذ  
ssmorsy@kpmg.com

35362211رقم الهاتر

35362200
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نشرة الضرائب
حـــــــازم حـــــســن

محــــــاسبون قـــــــانونيون ومستشارون



حـــــــازم حـــــســن
موــــــم  وا اـــــــمبوب وا وم رنميوا

حـــــــازم حـــــســن
محــــــاسبون قـــــــانونيون ومستشارون

تمتلننك مؤسسننة حــننـازم حسـننـن الخبننرة الالزمننة لتقننديم أعلننى جننودة مم نننة لقطنناع الضننرائبي 

. واالمتثنننننننننننننننننال الضنننننننننننننننننريبي وخننننننننننننننننندمات التخطنننننننننننننننننيط والتنظنننننننننننننننننيم لعمالئننننننننننننننننننا

إن مؤسسننة حــننـازم حسـننـن لننديها إدارات الضننرائب وتأسنني  الشننر ات فنني  ننل مننن القنناهرة 

ة خبير من أ ثر من مائوتت ون اإلدارات الضريبية من ثمانية شر اء باإلضافة إلى . واإلس ندرية

لحة عن  ون بعضنهم منن األعضناء السنابقين فني مصنفضال المهنيين ذوي المؤهالت والخبرات 

. ل ترونينةالمصريةي باإلضافة إلى الخبراء المتخصصين في مجال المحاسبة والنظم اإلالضرائب 

أن الخدمة المقدمة للعمالء هي خدمة ذات جودة على تقديم خدمات مت املة وضمان وهذا يساعد 

محاسنبية الالننواحىوالعالمية و افة عاليةي ُويأخذ في االعتبار  ال من جوانب الضرائب المحلية 

. ونظم المعلومات



حـــــــازم حـــــســن
محــــــاسبون قـــــــانونيون ومستشارون

م تب القاهرة

ميرة مت ا هيان

 ي   مصي ا  نبمي   ااصوياوي22ن لو 

ا هـــــــيان12556

ا هــــــــيان48صبمو   ي م يان 

اا مهي  اان يى–ااج ق  

353 (202): رل ةوا 62 200 / 11

353 (202): فمنل 62 301 / 05

م تب االس ندرية

نمية بوح أفبمي12

اا ل ما و  ا

ااةيارب 

مصي-ا  نبمي   

485 (203): رل ةوا 32 51 / 52

485 (203): فمنل 32 50


