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اللجنة املشرتكة من جلنـة اخلطـة واملوازنـة

ومكتىب جلنىت :الشئون االقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية
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رئيـس جملـس النـواب

تحيـــ ـة طيبـــ ـة ..وبعـــ ـد ،أتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الخطة والموازنة ،ومكتبى لجنتى :الشئئنون االقتصئئاد ة والشئئنون الدوئئتووية والتشئري ية عن مشئئروعى

القانونين المقدمان من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضئ ئريبة على القيمة المض ئئااة الص ئئادو
بالقانون وقم  67لسنة  ،2016رجــاء التفضل بعرضــهما على المجلــس الموقــر.
مقرو أصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلي ئا،
ا
وقئئد ااتئئاوت اللجنئئة المشئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتركئئة السئ ئ ئ ئ ئ ئ ئيئئد ال ضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئو فخرى الــد ا الف ى

والسيد ال ضو ياســر عمــر مقر او احتياطيا ،لها ايه أمام المجلس.
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تقريــر

اللجنة املشرتكة من جلنة اخلطة واملوازنة

ومكتىب جلنىت الشئون االقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروعى القانوني املقدمان من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة
الصادر بالقانون رقم  67لسنة 2016

ــــــــــــــــــــ

أحال اجمللس جبلسـتيه املعقودتي يومى األحد  28من نوفمرب و 11من يوليو سـنة  ،2021مشـروعى

قانوني بتعديل بعض أحكام قانون الضـريبة على القيمة املضـافة الصـادر بالقانون رقم  67لسـنة ،2016

الي لجنة مش ئئتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الش ئئنون االقتص ئئاد ة والش ئئنون الدو ئئتووية والتشئ ئري ية،
وذلك لبحثهما ودواوتهما واعداد تقرير عنهما رض على المجلس الموقر.

وبنــاء عليــه ،عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاويخ 12من د سمبر ونة  ،2021حضره السيد الدكتوو

كل ما السادة:
محمـــــد معيـــــط ،وزير المالية ،كما حضره ما الحكومة ٍ
 األوتاذ رضــا عبد ال ــــــادر األوتاذ رامى محمد وسف -الدكتوو رمضـــان صد ــــق

 -األوتاذ صـــــــالح وســـــــــف

 -الدكتوو محمد سليمان قورة

وئيس مصلحة الضرائب.

مساعد وزير المالية للضرائب الدولية

مستشاو السيد الدكتوو وزير المالية للشنون الضريبية.
مستشاو وئيس مصلحة الضرائب المصرية
مدير عام وحدة الضرائب والجماوك بمكتب وزير المالية.

نظرت اللجنـة املشـــرتكـة مشـــروعى القـانوني املشـــار إليهمـا ومـككرتهمـا اإليضـــاحيـة

()

كما او ئئت ادت ن ر الدو ئئتوو ،وقانون ضئ ئريبة الدماة الص ئئادو بالقانون وقم  111لس ئئنة  ،1980وقانون الضئئريبة
على القيمة المضئ ئئااة الصئ ئئادو بالقانون  67لسئ ئئنة  ،2016وقانون االجرءات الضئ ئريبية الموحد الصئ ئئادو بالقانون
وقم  206لسنة  ،2020والالئحة الداالية للمجلس.
وبعد أن اســـتمعل اللجنة املشـــرتكة إىل اإليضـــاحات الىت أدىل بها األســـتال الدكتور وزير املالية،

والسـاد ثللى احلكومة ،وإلى مناقش ئ ئئات الس ئ ئئادة النوال أعض ئ ئئاء اللجنة المش ئ ئئتركة ،ت رض اللجنة المش ئ ئئتركة
تقريرها على النحو التالى:
* مقدمـــة.
* أوال :فلسفة مشروعى القانوني وأهدافهما.
* ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروعى القانوني .
* ثاللا :التعديالت الىت أجرتها اللجنة املشرتكة.
* رابعا :رأى اللجنــة املشرتكــة.
()

مراقي ئن بالتقريئ ئر.
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* مقدمـــة:
تقضئ ئ ئئى المادة ( )38من الدوئ ئ ئئتوو من التدام الدولة باالوتقاء بالن ام الضئ ئ ئريبى ،وتبنى الن م الحديثة التى
تحقق الكفاءة واليسئئر واكحكام اى تحصئئيل الض ئرائب ،وإعادة الن ر اى التش ئري ات الض ئريبية القائمة لداع عجلة
التنمية االقتصئئاد ة وتحفيد االوئئتثماو ،وزيادة االلتدام الض ئريبى ووئئرعة تحصئئيل الض ئريبة ،دون إضئئااة مديد من
األعباء على كاهل المواطنين ،وتقرير ب ض اكعفاءات الضريبية التى تمس القطاعات الحيوية.

أوال :فلسفة مشروعى القانوني وأهدافهما:
إزاء ما أوئفر عنه تطبيق قانون الضئريبة على القيمة المضئااة الصئادو بالقانون وقم  67لسئنة  ،2016من
مشئ ئئكالت اى الواقع ال ملى ،ون ار لصئ ئئدوو قانون اكجراءات الض ئ ئريبية الموحد بالقانون وقم  206لسئ ئئنة 2020

الذي الاي عددا من االحكام المنصئئوع عليها بقانون الضئريبة على القيمة المضئئااة ،اضئئال عن ت اوض ب ض
االحكام الواودة بالقانونين ،مما قتضئي إزالة هذا الت اوض ،اقد وأت و ازوة المالية إعداد مشئروعى القانونين بت ديل
ب ض احكام قانون الضئ ئريبة على القيمة المضئ ئئااة المشئ ئئاو اليه ،وذلك لتحقيق األهداف المتقدمة ،باكضئ ئئااة الى
تقرير ب ض االحكام الاض ئ ئئام ت امالت التجاوة االلكترونية للض ئ ئريبة من االا تطبيق ن ام تس ئ ئئجيل وتحص ئ ئئيل

مبسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ بئئدال من الن ئئام الحئئالي القئئائم على ت يين ممثئئل قئئانوني ،وومئئا يتوااق مع الم ئئايير ال ئئالميئئة ومتطلبئئات
الشئ ئ ئئركات األجنبية ،ويتسئ ئ ئئق مع تطبيقات التجاوة االلكترونية عالوة على تقرير ب ض اكعفاءات الضئ ئ ئريبية التي

تمس قطاعات حيوية.

ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروعى القانوني:
-

تضما مشروع ال انون األول امسة مواد بخالف مادة النشر ،وذلك على النحو اآلتى:
نص ئ ئئا المادة األولى من مش ئ ئئروم القانون على أن س ئ ئئتبدا بنص ئ ئئوع المواد أوقام ( ،)6و( ،)7و(،)17
و( 22الفقرة الثالثة) ،و( ،)27و( ،)30و( ،)31و( ،)32من قانون الضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة على القيمة المض ئ ئ ئ ئ ئ ئئااة

الصادو بالقانون وقم  67لسنة  ،2016النصوع الواودة بالمشروم.

ومن أبرز األحكام الىت تضمنتها هكه املاد ما يأتى:

-

املادتان ( :)7 ،6منح الس ئ ئئلع أو الخدمات التى تص ئ ئئدوها مش ئ ئئروعات المناطق االقتص ئ ئئاد ة ذات الطبي ة
الخاص ئ ئ ئ ئئة إلى ااوج البالد أو الواودة إليها ذات الم املة الض ئ ئ ئ ئريبية للس ئ ئ ئ ئئلع أو الخدمات التى تص ئ ئ ئ ئئدوها

مشئ ئ ئئروعات المناطق والمدن واألوئ ئ ئواة الحرة إلى ااوج البالد أو الواودة إليها لتخضئ ئ ئئع للضئ ئ ئريبة بسئ ئ ئ ر
(صئ ئئفر) ،وذلك لتشئ ئئجيع االوئ ئئتثماو بالمناطق االقتصئ ئئاد ة ذات الطبي ة الخاصئ ئئة ب دم تحميل السئ ئئلع أو

-

الخدمات الواودة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضااة.

املاد ( :)17يلدم هذا الت ديل كل ش ئ ئئخ
ادمات ااضئ ة للضئريبة لشئخ

قير مقيم وقير مس ئ ئئجل بالمص ئ ئئلحة ،قوم ببيع و ئ ئئلع أو أداء

قير مسئجل داال البالد وال ماوا نشئاطا من االا منشئأة دائمة اى

مص ئ ئ ئئر ،التقدم بطلب للتس ئ ئ ئئجيل بموجب ن ام تس ئ ئ ئئجيل الموودين المبسئ ئ ئ ئ الذ تحدده الالئحة التنفيذ ة،
وأوجبا الفقرة الثانية من هذه المادة على األش ئ ئ ئ ئ ئئخاع االعتباويين الذين ال يبي ون و ئ ئ ئ ئ ئئل ا أو ال قدمون
ادمات ااضئ ة للضئريبة ولكنهم خضئ ون لاللتدام بحسئال الضئريبة على الخدمات المسئتوودة واقا للفقرة
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( )2من المادة  32من القانون التقدم بطلب للمصئلحة من أجل التسئجيل بموجب ن ام التكليف ال كسئى،
وحددت الفقرة األايرة من هذه المادة نطاة وئريانها على الخدمات االا مدة وئتة أشئهر من تاويخ ال مل

بن ام التسئجيل المبسئ المنصئوع عليه اى الفقرة األولى من هذه المادة ،ويسئر على السئلع االا مدة
ال تجاوز عامين من تاويخ ال مل بهذا الن ام.

 -املاد ( 22الفقر اللاللة) :ن ار لكون ن ام تسئ ئ ئ ئ ئ ئئجيل الموودين المبسئ ئ ئ ئ ئ ئ المطبق على األشئ ئ ئ ئ ئ ئئخاع

المكلفين قير المقيمين هو ن ام "داع اق " حيث أن الض ئ ئ ئريبة المس ئ ئ ئئددة على المداالت و ئ ئ ئئددت بالخاوج،

ووالتالى ال تسئ ئئر عليها أحكام الخصئ ئئم ،لذا تم إضئ ئئااة المسئ ئئلسئ ئئل وقم ( )4إلى الفقرة الثالثة من المادة 22

من القانون لتن

على عدم و ئريان الخصئئم المنصئئوع عليه اى الفقرة األولى من هذه المادة على حاالت

التسجيل المبس الواودة اى الفقرة األولى من المادة .17
-

املاد ( :)27شئ ئ ئ ئ ئئموا اكعفاءات المقروة بالفقرة األولى من المادة  27من القانون للخدمات المقدمة كهبات

أو تبرعئات أو هئدا ئا للجهئاز اكداو للئدولئة أو وحئدات اكداوة المحليئة ،وكئذا الن

على شئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئموا اكعفئاء

للهينات ال امة.
-

املاد ( :)30الج الت ديل القصئوو الذ كشئف عنه التطبيق ال ملى لهذه المادة والمتمثل اى عدم إمكانية
ود ضئ ئريبة الجدوا للسئ ئئلع والخدمات الخاضئ ئ ة لضئ ئريبة الجدوا والمصئ ئئدوة للخاوج ،وكذا السئ ئئلع والخدمات

الم فاة المصئئدوة للخاوج ،وذلك ن ار ل دم وجود وصئئيد دائن لهذه السئئلع والخدمات ،لذا اقد تم إضئئااة عباوة

إلى البند ( )1من هذه المادة لتسئمح برد الضئريبة بما ال جاوز الرصئيد الدائن للسئلع والخدمات التى سئر

بشئ ئئأنها الخصئ ئئم الضئ ئريبى ،وتم إضئ ئئااة بند جديد برقم ( )5إلى هذه المادة جيد ود الضئ ئريبة التى يتحملها

الشئئخ

قير المقيم المسئئجل واقا لن ام التسئئجيل المبسئ من ضئئمن حاالت ود الضئريبة ،وتم ت ديل البند

وقم ( )4ليقتصئئر على ود الض ئريبة السئئابق وئئدادها على األتوويسئئات ووئئياوات الركول إذا كان اوئئتخدامها
هو النشئ ئ ئ ئئا المرا

به للمنشئ ئ ئ ئئأة ،كما تم ت ديل الفقرة األايرة من ذات المادة بلضئ ئ ئ ئئااة عباوة "ما لم كن

وئ ئئداد الض ئ ئريبة مثبتة بالن ام اكلكترونى بالمصئ ئئلحة" واى هذه الحالة ال يتطلب األمر تقد م شئ ئئهادة موق ة
من محاوب مقيد بجدوا المحاوبين والمراج ين تفيد أحقية المكلف اى اصم الضريبة أو ودها.

-

املاد ( :)31او ئ ئئتحدش المش ئ ئئروم حكما جديدا اى هذه المادة بمقتض ئ ئئاه تلتدم الو ازوات والمص ئ ئئالح والجهات
الحكومية ووحدات اكداوة المحلية والهينات ال امة وقيرها من األشئ ئ ئئخاع االعتباوية ال امة بتوويد ضئ ئ ئريبة
الجدوا المس ئ ئئتحقة عليها للمص ئ ئئلحة مباشئ ئ ئرة ،وذلك االا عشئ ئ ئرة أ ام من تاويخ او ئ ئئتحقاقها ،كما تلتدم هذه

الجهات بتوويد نسئ ئئبة ( )%20من قيمة الضئ ئريبة على القيمة المضئ ئئااة المسئ ئئتحقة عليها للمصئ ئئلحة مباشئ ئرة

االا المدة المشئئاو إليها ،وذلك تحا حسئئال الض ئريبة ،ووالتالى وئئيتمكن المسئئجل من اصئئم مداالته من
باقى قيمة الض ئ ئ ئ ئ ئريبة المس ئ ئ ئ ئ ئئتحقة ،وحما ة للمكلف من مطالبته بأداء الض ئ ئ ئ ئ ئريبة أو الرجوم عليه بها ح ر

المشئ ئ ئ ئ ئ ئئروم على المصئ ئ ئ ئ ئ ئئلحة مطالبته بتحصئ ئ ئ ئ ئ ئئيل ما تم توويده ،وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس
المصئلحة اكاراج المؤقا لمدة ثالثة أشئئهر عن الروئئائل الواودة لل ملية اكنتاجية أو مماووئئة النشئئا  ،وذلك
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ل ئدم تحميلهئا بئالا ارمئات واألوضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئيئات النئاتجئة عن التئأار اى اكاراج عنهئا من الجمرك لحين بحئث مئد

تمت ها باكعفاء ،وذلك مع عدم اكاالا بحكم المادة  28مكر او من هذا القانون.
-

املاد ( :)32ت ديل هذه المادة من أجل تجنب إلدام األشئ ئئخاع المكلفين قير المقيمين بالتسئ ئئجيل بضئ ئريبة

القيمة المضئااة أو تحصئيل ضئريبة القيمة المضئااة بموجب الن ام المبسئ للتحصئيل من الموودين اى حاا
قيامهم بتقد م ادمات مسئئتوودة لخشئئخاع االعتباويين لكون نشئئاطهم ااوج نطاة ضئريبة القيمة المضئئااة،
مع الن

على ألدام األشئ ئ ئئخاع االعتباويين الذين خضئ ئ ئ ون لن ام التكليف ال كسئ ئ ئئى الواود بالفقرة الثانية

من المادة  17ويقومون بلوئ ئ ئ ئئتيراد الخدمات بحسئ ئ ئ ئئال الض ئ ئ ئ ئريبة المسئ ئ ئ ئئتحقة على تلك الخدمات ووئ ئ ئ ئئدادها
للمصئلحة االا ثالثين يوما من تاويخ توويد الخدمة اى حاا عدم قيام الشئخ
والذ

-

قوم بتقد م الخدمة بالتسجيل بموجب ن ام تسجيل الموودين المبس .

قير المقيم وقير المسئجل

أما املاد اللانية فقد استحدث املشروع بعض األحكام ،أبـرزها:

إضئ ئ ئ ئئااة ت ريف لب ض ال باوات والمصئ ئ ئ ئئطلحات الضئ ئ ئ ئريبية تت لق بت ريف المسئ ئ ئ ئئجل قير المقيم ،ون ام

تسئ ئئجيل الموودين المبسئ ئ  ،ون ام التكليف ال كسئ ئئي بالمادة ( )1من قانون الضئ ئريبة على القيمة المضئ ئئااة

المشئ ئئاو اليه " الت اويف" على النحو الواود بالمشئ ئئروم وذلك لحسئ ئئن الصئ ئئياقة من جانب وعدم اثاوة التباا
اي الم ني من جانب آار.

-

ماد ( 5فقر أخري ) :إضئ ئ ئ ئئااة اقرة جديدة للمادة ( )5تقض ئ ئ ئ ئى ب دم اوئ ئ ئ ئئتحقاة الضئ ئ ئ ئريبة على السئ ئ ئ ئئلع

المس ئ ئ ئئتوودة إذا ثبا أنه تم تحص ئ ئ ئئيل هذه الض ئ ئ ئريبة بم راة المس ئ ئ ئئجل قير المقيم ،وذلك لكون هذه الس ئ ئ ئئلع

تخض ئئع للضئ ئريبة بموجب ن ام تس ئئجيل الموودين المبسئ ئ لذا لن يتم تحص ئئيل ضئ ئريبة القيمة المض ئئااة اى

المنفذ الجمركى مرة أار .
-

ماد (:)14
تن

على أنه اي حالة عدم تقد م المس ئ ئ ئ ئئجل اكقراو اي المي اد المقرو قانونا كون للمص ئ ئ ئ ئئلحة الحق اي

تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان األوس التي اوتندت اليها اي التقرير.
-

مكرو) حكما جديدا لت ليق أداء
ا
ماد ( 28مكررا) مسـتحدثـــــة :او ئ ئئتحدش المش ئ ئئروم اى المادة (28
الضئ ئ ئريبة المسئ ئ ئئتحقة على ا الت والم دات الواودة من الخاوج أو المشئ ئ ئئتراة من السئ ئ ئئوة المحلية للمصئ ئ ئئانع

والوحدات اكنتاجية الو ئئتخدامها اى اكنتاج الص ئئناعى ،وذلك لمدة و ئئنة من تاويخ اكاراج عنها أو الشئ ئراء

من السئئوة المحلية بحسئئب األحواا ،واجازت هذه المادة ألوئئبال مبروة تقبلها المصئئلحة مد هذه المدة لمدة

أو لمدد أار بما ال جاوز مجموعها ونة كحد أقصى ،الذا ثبا للمصلحة اوتخدام هذه ا الت والم دات
اى اكنتاج الص ئ ئ ئ ئئناعى االا هذه المدة اعفيا من الضئ ئ ئ ئ ئريبة المش ئ ئ ئ ئئاو إليها ،واى هذه الحالة اقد ح رت
المادة التصئ ئ ئ ئ ئئرف اى ا الت والم دات اى قير األقراض التى اعفيا من أجلها االا السئ ئ ئ ئ ئئنوات الخمس

التالية لإلعفاء قبل إاطاو المصئلحة ووئداد الضئريبة المسئتحقة واقا لحالتها وقيمتها وانة الضئريبة السئاوية

اى تاويخ السئ ئ ئ ئئداد ،أما إذا انقضئ ئ ئ ئئا المدة المشئ ئ ئ ئئاو إليها دون اوئ ئ ئ ئئتخدام هذه ا الت والم دات اى اكنتاج
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الصئئناعى أصئئبحا الضئريبة والضئريبة اكضئئااية واجبة األداء من تاويخ داوا ا الت والم دات للبالد أو

شئ ئرائها من الس ئئوة المحلية بحس ئئب األحواا وحتى تاويخ الس ئئداد ،وذلك واقا للقواعد والضئ ئواب واكجراءات

التى تحددها الالئحة التنفيذ ة.
-

ماد ( 30مكررا) مسـتحدثــــة :اوئتحدش المشئروم بموجب المادة ( 30مكر او) حكما جديدا لتيسئير ود

الضئ ئريبة لماادو البالد من األجانب لتنشئ ئئي السئ ئئياحة الواادة وحثهم على اقتناء المنتجات المصئ ئرية لد

عودتهم لبالدهم حيث حق لماادو البالد من الدائرين األجانب لمص ئ ئ ئ ئ ئئر لمدة ال تديد على ثالثة أش ئ ئ ئ ئ ئئهر

اوئترداد الضئريبة السئابق وئدادها للبائع المسئجل عن مشئترياته لسئلع ااضئ ة للضئريبة بشئر أال تقل قيمة
مشئ ئ ئ ئئترياته بالفاتووة الواحدة عن  1500جنيه ،وعلى أن يتم اروج مشئ ئ ئ ئئترياته من البالد بصئ ئ ئ ئئحبته أو بأ

وويلة أار .

-

ماد ( 50مكررا) مستحدثـة :تم إضااة مادة جديدة برقم ( 50مكر او) إلى األحكام ال امة بالبال الرابع
من القانون تن

على أن يؤد المكلف للمصئ ئ ئئلحة مبلل ادا  %1من قيمة الض ئ ئ ئريبة وض ئ ئ ئريبة الجدوا

المسئتحقة بما ال قل عن  1000جنيه وال يديد عن  10.000جنيه وذلك باكضئااة إلى الضئريبة وضئريبة
الجدوا والضئ ئريبة اكض ئئااية المس ئئتحقة إذا االف األحكام واكجراءات أو الن م المنص ئئوع عليها اى هذا

القانون دون أن تكون المخالفة عمال من أعماا التهرل المنص ئ ئ ئ ئ ئ ئئوع عليها ايه ،وعددت الفقرة الثانية من

هذه المادة حاالت المخالفة ألحكام القانون ،ونص ئ ئ ئئا الفقرة األايرة منها على مض ئ ئ ئئاعفة مبلل المخالفة اى

حالة اوتكال أ من األا اا المش ئئاو إليها االا ثالثة و ئئنوات ،وتأتى هذه الماة اى اص ئئل األحكام ال امة
بالبال الرابع بما سمح للمصلحة بتحصيل مبالل المخالفات مع زيادة مبلل المخالفة.

-

ماد ( 67مكررا) مستحدث ـة :تم إضااة مادة جديدة برقم ( 67مكر او) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل

قير المقيم بئئالوائئاء بئئأ من االلت ادمئئات التى قروهئئا هئئذا القئئانون ،حيئئث أنئئاطئئا بئئالنيئئابئئة ال ئئامئئة بنئئاء على

طلب من الوزير األمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السئئوة المص ئرية إلى أن قوم المسئئجل بالوااء بهذا االلتدام
وما يترتب عليه من آثاو ،وعلى الجهات المختص ئئة تنفيذ هذا األمر اوو ص ئئدووه ،وذلك كله باكض ئئااة إلى

ال قووات المنصوع عليها اى هذا القانون.
-

تناولل املاد اللاللة من مشروع القانون

ت ديل عنوان الجدوا المرااق بحذف كلمة "لمشروم" تداوكا لتصحيح الخطأ المادي.

أن سئتبدا بنصئوع المسئلسئالت اوقام ( )3و( )4و( )9الواودة بسئلع وادمات الجدوا أوال المرااق لقانون

الضريبة على القيمة المضااة المشاو اليه النصوع الواودة بالمشروم تماشيا مع المتايرات االقتصاد ة.
كما تم إض ئئااة مس ئئلس ئئل جديد برقم ( )15إلى و ئئلع وادمات الجدوا اوال المرااق للقانون المش ئئاو إليه يت لق

بتحديد الوعاء الخاضئئع لض ئريبة الجدوا بالنسئئبة للسئئمة التجاوية والصئئلة بال مالء باعتباوهما مكون المحل
التجاو ليكون بواقع  %10من القيمة اك جاوية أو البي ية بحسئب األحواا وتكون الضئريبة المسئتحقة عليها
بفنة  %10من هذه القيمة.
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كما سئئتبدا بن

المسئئلسئئل وقم ( )7الوواد بسئئلع وادمات الجدوا ثانيا المرااق للقانون المشئئاو اليه الن

الواود بالمشروم تماشيا مع ال روف االجتماعية.

ت ديل ب ض البنود اى قائمة اكعفاءات المرااقة لقانون الض ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة على القيمة المض ئ ئ ئ ئ ئ ئئااة تمس قطاعات

حيوية وتراعى الب د االجتماعى ،منها إعفاء ادمات الصئئرف الصئئحى ،محضئرات واضئئااات ومركدات االعالف،
ومداالت إنتاج صئ ئ ئ ئئناعة الووة ،واألقراع الخام الم دة لسئ ئ ئ ئئك ال مالت ،باكضئ ئ ئ ئئااة إلى إعفاءات تخ قطام

الدواء واألمصئ ئئاا واللقاحات ،والدم ومشئ ئئتقاته ،وأكياا جمع الدم ،لمراعاة تأثير هذه األصئ ئئناف على شئ ئرائح كبيرة
من المرض ئ ئ ئ ئئى ،وكذلك إعفاء األدوية ،وإعفاء المواد الفاعلة الداالة اى إنتاج األدوية بناء على قراو ص ئ ئ ئ ئئدو من

وزير الصحة.

ولمواجهة المشئئكالت التي أثيرت اي الواقع ال ملى المت لقة بتحديد الم املة الض ئريبية لب ض الخدمات ،قد
وؤ الن على تقرير اكعفاء لها ،ومن ذلك البقوا والحبول وملح الط ام والتوابل المصئ ئ ئ ئ ئئن ة وادمات النولون

على ما سئ ئ ئ ئ ئئتوود منها ،وقد تم الن على أن يتجاوز عن الض ئ ئ ئ ئ ئريبة المسئ ئ ئ ئ ئئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم
تحصئ ئ ئئيلها قبل تاويخ ال مل بهذا القانون ،وذلك بالن ر الى أن اضئ ئ ئئوم ادمات النولون للضئ ئ ئريبة أد الى زيادة

تكلفتها على الرقم من أهمية هذه السلع االوتراتيجية ،ووالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسل ة عبنها.
 كما ضئئاف إلى قائمة السئئلع والخدمات الم فاة من الض ئريبة على القيمة المضئئااة المرااقة قانون الض ئريبةعلى القيمة المض ئئااة المش ئئاو إليه اكعالنات التى تص ئئدو بقص ئئد االعالم بأوامر الس ئئلطة ال امة ،أو لتنبيه

الجمهوو إلى تنفيذ القوانين واللوائح ،أو للتوعية بص ئ ئئفة عامة ،بما اى ذلك اكعالنات الص ئ ئئادوة من إداوات

السياحة واالوت المات الحكومية.

• اكعالنات الخاصة بالتبرعات لل الج والرعا ة الطبية بالمستشفيات والم اهد الحكومية.
• إعالنات البيوم الجبرية.

• اكعالنات الخاصة باالنتخابات.

• إعالن طالب الحصوا على ال مل.

• اكعالنات الخاصة بتن يم ال مل بالمنشآت.
• اكعالنات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

والى جانب ما تقدم تم إض ئ ئئااة بند جديد برقم ( )58الى قائمة الس ئ ئئلع والخدمات الم فاة من الض ئ ئريبة على
القيمة المضئئااة المرااقة بقانون الضئريبة على القيمة المضئئااة المشئئاو إليه كعفاء الخدمات التي تؤديها هينة قناة

السئويس للسئفن ال ابرة بها بما ايها مقابل ال بوو ،والتجاوز عن الضئريبة المسئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم
تحصئ ئ ئ ئ ئ ئئيلها قبل تاويخ ال مل بهذا القانون ،وذلك ن ار لخهمية االوئ ئ ئ ئ ئ ئئتراتيجية لقناة السئ ئ ئ ئ ئ ئئويس ودووها اي التجاوة
ال المية ،وت يما لدوو جمهووية مصئر ال روية ،ووئ يا لت ديد الموقف التنفاوئى للقناة وجذل السئفن للمروو بها،

حيث وئ ئئيؤد إاضئ ئئام هذه الخدمات للضئ ئريبة بالسئ ئ ر ال ام الى واع ووئ ئئوم المروو والخدمات المالحية ومن ثم
عدوف الخطو المالحية عن ال بوو بقناة السئ ئئويس واللجوء الوئ ئئتخدام الطرة البديلة وهو ما يؤثر بالسئ ئئلب على
إيرادات هينة قناة الس ئئويس ،ووالتالي انخفاض الفوائض التي تؤوا للخدانة ال امة للدولة ،األمر الذ يت اوض مع

وئئياوئئة الدولة التحفيدية للحفاى على السئئفن التي تمر بالقناة والتي تقوم على د اووئئات اقتصئئاد ة تأاذ اي اعتباوها
الكثير من ال وامل والمتايرات منها حجم التجاوة ال المية وتكاليف ال بول باوتخدام الطرة البديلة.
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وتناولل املاد الرابعة من مشـروع القانون ت ديل اكعفاء المقرو للخدمات االعالنية بحيث قتصئئر
على ب ض الخئدمئات االعالنيئة دون قيرهئا ويطبق عليهئا السئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ر ال ئام للضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبئة  %14اق ممئا يترتئب عليئه

تخفيض وئ ئ ئ ئ ر الضئ ئ ئ ئريبة ،وإمكانية اص ئ ئ ئئم المداالت ،والحفاى على الحص ئ ئ ئئيلة الضئ ئ ئ ئريبية الواودة من الخدمات

االعالنية وإلااء ضريبة الدماة المفروضة على هذه اكعالنات.

املاد اخلامســــ ـة :نص ئئا على الااء المس ئئلس ئئل وقم( )10من و ئئلع وادمات الجدوا أوال المرااق لقانون
الضئ ئريبة على القيمة المض ئئااة المش ئئاو إليه حيث وؤ حذف ص ئئنف الص ئئابون والمن فات الص ئئناعية لالوئ ئتخدام

المندلي من الجدوا المرااق للقانون واضئوعها للسئ ر ال ام للضئريبة اوئتجابة لمتطلبات الصئناعة الوطنية وكذلك
إلااء البند وقم ( ،)52من قائمة السلع والخدمات الم فاة المرااق بالقانون المشاو إليه والخاع بالسياوات المجهدة
طبيا للم اقين ،كما يلاى كل حكم خالف أحكام هذا القانون.
نشره.

املاد السـادســــ ـة :ااتص ئئا بنش ئئر هذا القانون اى الجريدة الرو ئئمية ،وال مل به من اليوم التالى لتاويخ
تضمن مشروع القانون اللانى  :مادتين بخالف مادة النشر وذلك على النحو ا تى:

المادة األولى  :أو ئ ئ ئ ئ ئئفر التطبيق ال ملى للبند ( )31عن حدوش مش ئ ئ ئ ئ ئئكالت تمثلا اي عدم امتداد اكعفاء

المذكوو الى تأجير أو اوتنجاو الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة اسائرها.

واى ظل مراعاة الدولة لدعم صئناعة النقل الجو الوطنية لتمكينها من القدوة على النمو والمنااسئة اي ظل

تمتع تلك الصناعة الحيوية اي كل دوا ال الم بمختلف وبل الدعم.

اقد وؤ ت ديل قانون الض ئ ئ ئريبة على القيمة المضئ ئ ئئااة ايما خ

البند ( )31من قائمة السئ ئ ئئلع والخدمات

الم فاة من الضريبة والف الذكر ،وذلك لم الجة المشكالت المذكووة.
المادة الثانية  :تن

تاويخ ال مل بهذا القانون .

على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل

المادة الثالثة  :ااتصا بنشر هذا القانون اي الجريدة الرومية وال مل به من اليوم التالى لتاويخ نشره.

ثاللا :التعديالت التي أجرته اللجنة:
وأت اللجنة دمج مشروعى القانونين الم روضين وذلك لوحدة الموضوم وقد أجرت الت ديالت التالية:
فيما تعلق بالمادة األولى :
اجرت اللجنئئة ت ئئديئل على المئئادة ( 22الفقرة الثئئالثئئة) حيئئث انهئئا (الفقرة الراب ئئة) اي ن

المئئادة الحئئالي ،

كما تم اوئ ئئتبداا عباوة (حاالت تسئ ئئجيل الموودين المبس ئ ئ ) ب باوة (حاالت التسئ ئئجيل المبس ئ ئ ) الواودة بالبند (،)4

وذلك لحسن وضب الصياقة .

المادة ( )30تم او ئئتبداا عباوة (ن ام تس ئئجيل الموودين المبسئئ ) ب باوة (الن ام المبس ئ للتحص ئئيل) الواودة

بالبند (.)5

المادة ( )31تم اوتبداا كلمة (يثبا) بكلمة (يتبين) الواودة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة

( )5اقرة أايرة الواودة اي المادة الثانية من مشروم القانون .
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فيما يخص المادة الثانية :
أجرت اللجنة ت ديل على الت ريف الخاع بن ام التكليف ال كسئ ئئى ليصئ ئئبح نصئ ئئه كما يلى " " :ن ام يلتدم

بمقتضئاه المنتفع بالسئل ة او الخدمة بأداء الضئريبة مباشئرة الي المصئلحة بدال من االلتدام الواقع على موود السئل ة

او موود الخدمة قير المقيم وذلك اي األحواا المقروة اي هذا القانون" .
كما تما إعادة صئياقة ن

ان المادة تخت

المادة ( )14وحذف عباوة (وذلك كله دون االاالا بالمسئاءلة الجنائية) حيث

بتقدير الضريبة وال مجاا لل قووة بها

حيث وااقا اللجنة على الن

التالي ب د الت ديل " :كون للمصئ ئ ئ ئئلحة الحق اي تقدير الضئ ئ ئ ئريبة عن الفترة

الضريبية التي لم قدم المسجل عنها اكقراو مع بيان األوس التي اوتندت اليها اي التقدير " .
أما المادة الثالثة:

تم الموااقة على المادة كما وودت بمش ئ ئ ئ ئئروم القانون المقدم من الحكومة مع ت ديل وقم المس ئ ئ ئ ئئلس ئ ئ ئ ئئل ()15

ليصبح وقم ( )10لحذاه بموجب المادة الخامسة الواودة بمشروم القانون الم روض.

هذا وقد قاما اللجنة بدمج المادتين األولى والثانية من مشئئروم القانون الثانى وتما إضئئااتها للمادة الثالثة

بند (.)31

فيما تعلق بالمادة الرابعة:
تم او ئئتبداا عباوة و(تلاي المادتين ( )64( ،)60من قانون ضئ ئريبة الدماة الص ئئادو بالقانون  111لس ئئنة

 )1980ب باوة (وتلاي ضريبة الدماة المفروضة على هذه اكعالنات).

رابعا :رأى اللجنــة املشرتكــة:
ل ـ ـكا  ،فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع ال انون المعروض معدالا ،وترجو المجلس
الموقر المواف ة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة املشرتكة

2021 12 13

أ .د /فخــرى الديــن الفقــى
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(جــدول مقــارن)

ـــــــ

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

النص القائم
قانون الضريبة على القيمة املضافة

الصادر بالقانون رقم  67لسنة 2016
ئئئئئئئئئئئ

1

قرار رئيس جملس الوزراء

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة

الصادر بالقانون رقم  67لسنة 2016
ئئئئئئئئئئئ

مبشروعى قانوني

الصادر بالقانون رقم  67لسنة 2016
ئئئئئئئئئئئ

رئيـس جملـس الـوزراء

ب د االطالم على الدوتوو،
وعلى قانون ضئ ئ ئ ئريبة الدماة الص ئ ئ ئئادو بالقانون وقم 111
لسنة ،1980
وعلى قانون الض ئ ئ ئ ئ ئريبة على القيمة المضئ ئ ئ ئ ئئااة الصئ ئ ئ ئ ئئادو
بالقانون وقم  67لسنة ،2016
وعلى قانون اكجراءات الضريبية الموحد الصادو بالقانون
وقم  206لسنة ،2020
وو د موااقة مجلس الوزواء،

1

(*)

الج ئدء الم لل ملا ئى أو مح ئذوف،

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

وما تحتئه ائ مضئاف أو م ئدا.
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بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة

باسـم الشعـب

رئيـس اجلمهوريـة
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النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

قـــــــــــــرر

مشروعى ال انونيا اآلتى نصهما ،ي دمان إلى مجلس النواب:
(املاد األوىل)

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

قرر
مـــــجـــــلـــــس الـــــنـــ ـواب الـــ ـ ـــــانـــــون اآلتـــــى نصــــــــــــــه،
وقد أصدرنــــاه:
(املاد األوىل)

س ئ ئ ئ ئ ئ ئئتبدا بنص ئ ئ ئ ئ ئ ئئوع المواد أوقام ( ،)6و( ،)7و(،)17
س ئ ئ ئئتبدا بنص ئ ئ ئئوع المواد أوقام ( ،)6و( ،)7و(،)17
و( 22الفقرة الثئ ئئالثئ ئئة) ،و( ،)27و( ،)30و( ،)31و( ،)32و( 22الـــفــ ـــرة الــرابـــعـــــة) ،و( ،)27و( ،)30و(،)31
من قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم و( ،)32من قانون الضئريبة على القيمة المضئااة الصئادو
 67لسنة  2016المشاو إليه ،النصوع ا تية:
بالقانون وقم  67لس ئ ئ ئئنة  2016المش ئ ئ ئئاو إليه ،النص ئ ئ ئئوع
ا تية:
املاد (:)6

املاد (:)6

ماد (:)7

ماد (:)7

تخضع للضريبة بس ر (صفر) السلع أو الخدمات التى
تخض ئ ئئع للض ئ ئريبة بس ئ ئ ر (ص ئ ئئفر) الس ئ ئئلع أو الخدمات
التى تص ئئدوها مش ئئروعات المناطق والمدن واألوئ ئواة الحرة تصدوها مشروعات المناطق والمدن واألوواة الحرة والمناطق
االقتصاد ة ذات الطبي ة الخاصة إلى ااوج البالد.
إلى ااوج البالد.
كما تخضع للضريبة بس ر (صفر) السلع أو الخدمات
كما تخضع للضريبة بس ر (صفر) السلع أو الخدمات
الواودة لهذه المشروعات الالزمة لمداولة النشا المرا به
الواودة لهذه المشروعات الالزمة لمداولة النشا المرا
داال المناطق والمدن واألوواة الحرة والمناطق االقتصاد ة
به داال المناطق والمدن واألوواة الحرة عدا وياوات
ذات الطبي ة الخاصة عدا وياوات الركول.
الركول.
مع عئ ئئدم اكاالا بمئ ئئا تن

عليئ ئئه الفقرة الثئ ئئانيئ ئئة من

مع عئدم اكاالا بمئا تن

عليئه الفقرة الثئانيئة من المئادة

المادة ( )6من هذا القانون ،تس ئئتحق الض ئريبة على ما يرد ( )6من هذا القانون ،تس ئئتحق الض ئريبة على ما يرد من و ئئلع
من وئ ئئلع أو ما يؤد من ادمات ااض ئ ئ ة للض ئ ئريبة واقا أو ما يؤد من ادمات ااض ئ ئ ئ ة للض ئ ئ ئريبة واقا ألحكام هذا
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املاد (:)6

( كما هي)

ماد (:)7

( كما هي)
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النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

ألحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن واألو ئ ئ ئ ئواة الحرة ،الق ئئانون إلى المن ئئاطق والم ئئدن واألو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئواة الحرة ،والمن ئئاطق
الوتهالكها المحلى داال هذه األماكن.

االقتص ئئاد ة ذات الطبي ة الخاص ئئة الو ئئتهالكها المحلى داال

هذه األماكن.
وي تبر االوئ ئ ئئتيراد بارض االتجاو داال المناطق الحرة
التى تشمل مدينة بأكملها اى حكم االوتهالك المحلى.

كما تس ئ ئ ئئتحق الض ئ ئ ئريبة على ما س ئ ئ ئئتوود من و ئ ئ ئئلع أو

وي تبر االوئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتيراد بارض االتجئاو داائل المنئاطق الحرة
التى تشمل مدينة بأكملها اى حكم االوتهالك المحلى.

كما تسئتحق الضئريبة على ما سئتوود من وئلع أو ادمات

ادمات ااض ئ ئ ئ ئ ئ ة للض ئ ئ ئ ئ ئريبة واقا ألحكام هذا القانون من ائاض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئة للض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبئة واقئا ألحكئام هئذا القئانون من المنئاطق

المناطق والمدن واألوئ ئواة الحرة إلى الس ئئوة المحلى داال والمدن واألو ئ ئ ئ ئواة الحرة والمناطق االقتصئ ئ ئ ئئاد ة ذات الطبي ة
الخاصة إلى السوة المحلى داال البالد.
البالد.
وت امل الخدمات والس ئ ئ ئ ئئلع المص ئ ئ ئ ئئن ة اى مش ئ ئ ئ ئئروعات

وت امل الخدمات والسلع المصن ة اى مشروعات المناطق

المناطق والمدن الحرة م املة السئئلع المسئئتوودة من الخاوج والمدن الحرة والمناطق االقتصئ ئ ئ ئ ئئاد ة ذات الطبي ة الخاصئ ئ ئ ئ ئئة
عند وحبها لالوتهالك أو االوت ماا المحلى.

م املة الس ئئلع المس ئئتوودة من الخاوج عند و ئئحبها لالو ئئتهالك

أو االوت ماا المحلى.

وتحدد الالئحة التنفيذ ة الحدود والقواعد المن مة لخحكام وتحدد الالئحة التنفيذ ة الحدود والقواعد المن مة لخحكام

المنصوع عليها اى هذه المادة والمادة ( )6من هذا المنصوع عليها اى هذه المادة والمادة ( )6من هذا القانون.

القانون.

ماد (:)17

ماد (:)17

على كل شئخ قير مقيم وقير مسئجل بالمصئلحة ،قوم
جئئب على كئئل شئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئخ قير مقيم وقير مس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئجئئل
بالمص ئ ئ ئ ئ ئئلحة ،قوم ببيع و ئ ئ ئ ئ ئئلع أو أداء ادمات ااض ئ ئ ئ ئ ئ ة ببيع و ئ ئئلع أو أداء ادمات ااض ئ ئ ة للض ئ ئريبة لش ئ ئئخ قير
للضئ ئ ئ ئريبة لشئ ئ ئ ئئخ قير مسئ ئ ئ ئئجل داال البالد وال ماوا مسئئجل داال البالد وال ماوا نشئئاطا من االا منشئئأة دائمة
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ماد (:)17

( كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

النص القائم

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

نش ئئاطا من االا منش ئئأة دائمة اى مص ئئر ،أن ين ممثال اى مصئ ئ ئ ئ ئئر ،التقدم بطلب للتسئ ئ ئ ئ ئئجيل بموجب ن ام تسئ ئ ئ ئ ئئجيل
له أو وكيال عنه اى مصئر كون مسئنوال عن القيام بجميع الموودين المبس الذ تحدده الالئحة التنفيذ ة.
التدامات المكلف المنصئ ئ ئ ئ ئ ئئوع عليها اى هذا القانون ،بما
اى ذلك التس ئ ئئجيل وو ئ ئئداد الضئ ئ ئريبة والضئ ئ ئريبة اكض ئ ئئااية
وقيرها من الضرائب المستحقة واقا ألحكام هذا القانون.
ويجب على الشخ

المقيم أن يتأكد من أن الشخ

قير

المقيم قد قام بت يين ممثل له أو وكيل عنه اى مصر ،واى
حالة عدم قيام الشخ

قير المقيم بذلك يلتدم المقيم

المت امل م ه بسداد الضريبة وقيرها من الضرائب

المستحقة واقا ألحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إاالا
بحقه اى الرجوم على الشخ

ويجب على األشئئخاع االعتباويين الذين ال يبي ون وئئل ا
أو ال قدمون ادمات ااض ئ ئ ئ ة للض ئ ئ ئريبة ولكنهم خض ئ ئ ئ ون
لاللتدام بحسئئال الضئريبة على الخدمات المسئئتوودة واقا للفقرة
 2من المادة  32من القانون التقدم بطلب للمصئلحة من أجل
التسجيل ألقراض ن ام التكليف ال كسى.

قير المقيم.
وتسر أحكام هذه المادة على الخدمات االا مدة وتة

أشهر من تاويخ ال مل بن ام تسجيل الموودين المبس

المنصوع عليه اى الفقرة األولى من هذه المادة ويسر على
السلع االا مدة ال تجاوز عامين من تاويخ ال مل بهذا الن ام.
املاد ( / 22الفقر اللاللة):

وال س ئ ئئر الخص ئ ئئم المنص ئ ئئوع عليه اى الفقرة األولى

من هذه المادة على ما أتى:

املاد ( / 22الفقر اللاللة):

وال س ئئر الخص ئئم المنص ئئوع عليه اى الفقرة األولى من

هذه المادة على ما أتى:
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املاد ( / 22الفقر الرابعة):

( كما هي)
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مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

النص القائم

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

1

 -1ض ئريبة الجدوا ،و ئواء على وئئلع أو ادمات ااض ئ ة  -1ضئ ئ ئريبة الجدوا ،وئ ئ ئواء على و ئ ئئلع أو ادمات ااضئ ئ ئ ة  ( -1كما هي)
بذاتها أم كمداالت اى وئ ئ ئ ئ ئ ئئلع أو ادمات ااض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ة

بئذاتهئا أو كمئداالت اى وئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلع أو ائدمئات ائاض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئة

ااع اى هذا

ائئاع اى هئئذا

للض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة ،وذلك ايما لم يرد به ن

القانون.

للض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبئئة ،وذلئئك ايمئئا لم يرد بئئه ن

القانون.

 -2ضريبة المداالت المدوجة ضمن التكلفة.
 -3السلع والخدمات الم فاة.

 -2ضريبة المداالت المدوجة ضمن التكلفة.

ماد (:)27

ماد (:)27

جوز بقراو من الوزير ب ئئاالتف ئئاة مع الوزير المخت

إعفاء ب ض السلع من الضريبة اى الحالتين ا تيتين:

 ( -2كما هي)

 ( -3كما هي)
 -3السلع والخدمات الم فاة.
 -4حاالت التسجيل المبس الواودة اى الفقرة األولى من  -4حاالت تسجيل المورد ا المبس
األولى من المادة .17
المادة .17
ماد (:)27

جوز بقراو من الوزير باالتفاة مع الوزير المخت

إعفاء

ب ض السلع والخدمات من الضريبة اى الحالتين ا تيتين:

( كما هي)

 -1الهبئئات والتبرعئئات والهئئدا ئئا للجهئئاز اكداو للئئدولئئة أو  -1الهب ئئات والتبرع ئئات واله ئئدا ئئا للجه ئئاز اكداو لل ئئدول ئئة أو
وحدات اكداوة المحلية.

وحدات اكداوة المحلية أو الهينات ال امة.

 -2ما ستوود لخقراض ال لمية أو الت ليمية أو الثقااية  -2ما ستوود لخقراض ال لمية أو الت ليمية أو الثقااية
بواوطة الم اهد ال لمية والت ليمية وم اهد البحث ال لمى .بواوطة الم اهد ال لمية والت ليمية وم اهد البحث ال لمى.
ماد (:)30

ترد الضئ ئ ئ ئ ئريبة طبقا للش ئ ئ ئ ئئرو واكجراءات واى الحدود

ماد (:)30

ماد (:)30

ترد الض ئ ئريبة طبقا للشئ ئئرو واكجراءات واى الحدود التى

التى تبينها الالئحة التنفيذ ة ،االا امسئ ئ ئ ئ ئ ئئة وأوو ين يوما تبينها الالئحة التنفيذ ة ،االا امس ئئة وأوو ين يوما من تاويخ
تقد م الطلب مؤيدا بالمستندات اى الحاالت ا تية:
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( كما هي)

الواودة اى الفقرة

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

1

من تئاويخ تقئد م الطلئب مؤيئدا بئالمسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتنئدات اى الحئاالت

ا تية:

 -1الضئ ئ ئ ئريبة السئ ئ ئ ئئابق وئ ئ ئ ئئدادها أو تحميلها على السئ ئ ئ ئئلع  -1الضئ ئ ئ ئ ئ ئريبة الس ئ ئ ئ ئ ئئابق و ئ ئ ئ ئ ئئدادها أو تحميلها على الس ئ ئ ئ ئ ئئلع  ( -1كما هي)
والخدمات التى يتم تصئ ئئديرها ،و ئ ئواء صئ ئئدوت بحالتها

والخدمات التى يتم تصئ ئئديرها ،و ئ ئواء صئ ئئدوت بحالتها أو

أو أدالا اى و ئ ئ ئ ئ ئئلع أو ادمات أار  ،بما ال جاوز

أدالا اى وئلع أو ادمات أار  ،بما ال جاوز الرصئيد

الرصئئيد الدائن ،بشئئر توويد قيمة الصئئادوات إلى أحد

الدائن للسئ ئ ئ ئئلع والخدمات التى سئ ئ ئ ئئر بشئ ئ ئ ئئأنها الخصئ ئ ئ ئئم

للض ئواب التى حددها ،أو واقا أل من طرة الس ئئداد

الخاض ئ ئ ئ ة كش ئ ئ ئراف البنك المركد واقا للض ئ ئ ئواب التى

وذلك كله بش ئ ئ ئ ئئر أال تقل قيمة الص ئ ئ ئ ئئادوات عن قيمة

األار التى تحددها الالئحة التنفيذ ة وذلك كله بش ئ ئ ئ ئ ئئر

مداالتها.

أال تقل قيمة الصادوات عن قيمة مداالتها.

البنوك الخئئاض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئة كش ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئراف البنئئك المركد واقئئا

أو التسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئويات األار التى تحددها الالئحة التنفيذ ة

 -2الضريبة التى حصلا بطريق الخطأ.

الضئ ئريبى ،بش ئئر توويد قيمة الص ئئادوات إلى أحد البنوك
حددها ،أو واقا أل من طرة السئ ئ ئ ئ ئ ئئداد أو التسئ ئ ئ ئ ئ ئئويات

 -2الضريبة التى حصلا بطريق الخطأ.

 ( -2كما هي)

 -3الرصئ ئ ئ ئئيد الدائن الذ مر عليه أكثر من وئ ئ ئ ئئا اترات  -3الرص ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئيئد الئدائن الئذ مر عليئه أكثر من وئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئا اترات  ( -3كما هي)
ضريبية متتالية.

ضريبية متتالية.

 -4الضئ ئريبة الس ئئابق و ئئدادها على ا الت والم دات التى  -4الض ئ ئ ئريبة السئ ئ ئئابق وئ ئ ئئدادها على األتوويسئ ئ ئئات ووئ ئ ئئياوات  ( -4كما هي)
تس ئ ئ ئ ئ ئئتخدم اى إنتاج و ئ ئ ئ ئ ئئل ة أو أداء ادمة ااض ئ ئ ئ ئ ئ ة

الركول إذا كان اوئ ئ ئ ئ ئ ئئتخدامها هو النشئ ئ ئ ئ ئ ئئا المرا

للضئ ئ ئ ئ ئ ئريبة ،وذلك عند تقد م أوا إقراو ضئ ئ ئ ئ ئ ئريبى عدا

للمنشأة.

األتوويس ئئات وو ئئياوات الركول إال إذا كان او ئئتخدامها

هو النشا المرا

به للمنشأة.

- 15 -

به
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النص القائم

واى جميع األحواا جب أن كون من بين المستندات

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

 -5الضئريبة التى يتحملها شئئخ قير مقيم مسئئجل بموجب  -5الضئ ئ ئ ئ ئريبة التى يتحملها ش ئ ئ ئ ئئخ قير مقيم مس ئ ئ ئ ئئجل
بموجب نظام تســـــــجيل المورد ا المبس ئ ئ ئ ئ ئ ألقراض
الن ام المبسئ ئ ئ للتحص ئ ئئيل ألقراض تأد ة نش ئ ئئاطه داال
تأد ة نشاطه داال البالد.
البالد.
واى جميع األحواا جب أن كون من بين المستندات الدالة

الدالة على أحقية المكلف اى اصم الضريبة أو ودها شهادة على أحقية المكلف اى اصم الضريبة أو ودها شهادة موق ة

( كما هي)

موق ة من محاوب مقيد بجدوا المحاوبين والمراج ين تفيد من محاوب مقيد بجدوا المحاوبين والمراج ين تفيد ذلك ما

ذلك.

لم كن وداد الضريبة مثبتة بالن ام اكلكترونى بالمصلحة.

ماد (:)31

ماد (:)31

على المسئ ئئجل أداء حصئ ئئيلة الض ئ ئريبة دوويا للمصئ ئئلحة تلتدم الو ازوات والمصئ ئ ئ ئئالح والجهات الحكومية ووحدات اكداوة

ماد (:)31

( كما هي)

واق إق اروه الش ئ ئ ئ ئ ئ ئئهري واي الموعد المنص ئ ئ ئ ئ ئ ئئوع عليه اي المحليئة والهينئات ال ئامئة وقيرهئا من األش ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئخئاع االعتبئاويئة

المئ ئ ئئادة ( )14من هئ ئ ئئذا القئ ئ ئئانون ،وذلئ ئ ئئك طبقئ ئ ئئا للقواعئ ئ ئئد ال امة بتوويد ضئ ئ ئ ئ ئريبة الجدوا المس ئ ئ ئ ئئتحقة عليها للمص ئ ئ ئ ئئلحة
واكجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذ ة.

مباشئ ئ ئ ئرة ،وذلك االا عشئ ئ ئ ئرة أ ام من تاويخ او ئ ئ ئئتحقاقها ،كما

تلتدم هذه الجهات بتوويد نسئ ئ ئ ئئبه ( )%20من قيمة الض ئ ئ ئ ئريبة
على القيمة المضئااة المسئتحقة عليها للمصئلحة مباشئرة االا

المدة المش ئ ئئاو اليها ،وذلك تحا حس ئ ئئال الض ئ ئريبة ،واي هذه

الحالة ال جوز للمصئ ئ ئ ئ ئئلحة مطالبة المكلف بتحصئ ئ ئ ئ ئئيل ما تم
توويده وذلك كله طبقا لما تبينه الالئحة التنفيذ ة.
وتؤدي الضئ ئ ئ ئ ئريبة على الس ئ ئ ئ ئئلع المس ئ ئ ئ ئئتوودة اي مرحلة وتؤدي الضئ ئ ئ ئريبة على السئ ئ ئ ئئلع المسئ ئ ئ ئئتوودة اي مرحلة االاراج وتؤدي الضئ ئريبة على الس ئئلع المس ئئتوودة اي مرحلة االاراج
االاراج عنها من الجماوك واقا لإلجراءات المقروة لس ئ ئ ئ ئ ئئداد عنها من مصئ ئ ئ ئ ئئلحة الجماوك واقا لإلجراءات المقروة لسئ ئ ئ ئ ئئداد عنها من مص ئئلحة الجماوك واقا لإلجراءات المقروة لس ئئداد
الضئريبة الجمركية ،وال جوز االاراج النهائي عن هذه السئلع الض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبئة الجمركيئة ،وال جوز االاراج النهئائي عن هئذه
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النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

الض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبئئة الجمركيئئة ،وال جوز االاراج النهئئائي عن هئئذه قبل وئ ئ ئ ئ ئ ئئداد الض ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة المسئ ئ ئ ئ ئ ئئتحقة بالكامل ،ما لم يتبين أن الس ئئلع قبل و ئئداد الضئ ئريبة المس ئئتحقة بالكامل ،ما لم ثبت
السلع قبل وداد الضريبة المستحقة بالكامل.
المسئ ئ ئ ئئجل قير المقيم قام بتحصئ ئ ئ ئئيل الض ئ ئ ئ ئريبة عن السئ ئ ئ ئئل ة أن المسئجل قير المقيم قام بتحصئيل الضئريبة عن السئل ة
المستوودة التي يتم االاراج عنها من الجماوك.
المستوودة التي يتم االاراج عنها من الجماوك.
واي حالة عدم أداء الضريبة اي الموعد المحدد تستحق ومع عدم االاالا بحكم المادة  28مكر او من هذا القانون،
الضريبة اكضااية ويتم تحصيلها مع الضريبة ووذات جوز لرئيس المصلحة او من فوضه االاراج المؤقا لمدة
ثالثة اشهر وذلك على الروائل الواودة لل ملية اكنتاجية او
إجراءاتها.
مماووة النشا وذلك واقا للضمانات التي تراها مصلحة
الجماوك مناوبة لحين مواااة صاحب الشأن المصلحة
بالمستندات الالزمة لبحث مد التمتع باالعفاء االا المدة
المذكووة او وداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة اكضااية
التي تحسب اعتبا او من تاويخ االاراج عن هذه الروائل.
ماد (:)32

إذا قام شئخ قير مقيم وقير مسئجل بالمصئلحة ببيع
ادمة داال البالد لمس ئ ئئجل قير الزمة لمداولة نش ئ ئئاطه أو
لجهئة حكوميئة أو هينئة عئامئة أو اقتصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئاد ئة أو أ ئة جهئة
أار  ،يلتدم المسئ ئ ئ ئ ئ ئئتفيد من الخدمة بحسئ ئ ئ ئ ئ ئئال الضئ ئ ئ ئ ئ ئريبة
المسئئتحقة عليها ووئئدادها للمصئئلحة االا ثالثين يوما من
تاويخ البيع اى حالة عدم قيام الشئ ئ ئئخ قير المقيم وقير
المسجل بت يين ممثل له أو وكيل عنه.
واى حالة قيام المسئئجل بلوئئتيراد ادمة الزمة لمماووئئة
نشئاطه الخاضئع للضئريبة النه امل كمسئتوود وموود لتلك
الخدمة اى ذات الوقا.

ماد (:)32

إذا قام ش ئ ئئخ قير مقيم وقير مس ئ ئئجل بالمص ئ ئئلحة ببيع
ادمة داال البالد لمسئ ئ ئ ئ ئ ئئجل قير الزمة لمداولة نشئ ئ ئ ئ ئ ئئاطه أو
لجهة حكومية أو هينة عامة أو اقتصئاد ة أو أ ة جهة أار ،
يلتدم المس ئئتفيد من الخدمة بحس ئئال الض ئريبة المس ئئتحقة عليها
ووئ ئ ئئدادها للمصئ ئ ئئلحة االا ثالثين يوما من تاويخ البيع ما لم
كن الشئ ئ ئ ئ ئئخ قير المقيم مسئ ئ ئ ئ ئئجال بموجب ن ام تسئ ئ ئ ئ ئئجيل
الموودين المبس .
ويجب على األشخاع االعتباويين الذين خض ون لن ام
التكليف ال كسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئى الواود بئ ئئالفقرة الثئ ئئانيئ ئئة من المئ ئئادة ()17
ويقومون باو ئئتيراد الخدمات حس ئئال الضئ ئريبة المس ئئتحقة على
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( كما هي)

ماد (:)32

( كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

واى ح ئئال ئئة ع ئئدم أداء الض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريب ئئة اى الموع ئئد المح ئئدد تلك الخدمات وودادها للمصلحة االا ثالثين يوما من تاويخ
تسئ ئئتحق الض ئ ئريبة اكضئ ئئااية ويتم تحصئ ئئيلها مع الض ئ ئريبة توويد الخدمة ما لم كن الشئ ئئخ قير المقيم وقير المسئ ئجل
والئذ قوم بتقئد م الخئدمئة مسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئجال بموجئب ن ئام تسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئجيئل
ووذات إجراءاتها.
الموودين المبس .
(املاد اللانية)

(املاد اللانية)

تض ئئاف اقرات جديدة للمادة ( )1من قانون الض ئريبة على
القيمة المضااة المشاو إليه " الت اويف"  ،نصها ا تى:
المســــــجل مير الم ي  :الش ئ ئ ئ ئئخ الطبي ى أو االعتباو
الذ ال تبر مقيما اى مصئر وي د ملدما بالتسئجيل بضئريبة
(كما هي)
القيمة المضئااة واحتسئابها عند إتمام عمليات بيع السئلع وعند
تقد م الخدمات المستوودة لل مالء قير المسجلين اى مصر.
نظام تســــــجيل المورد ا المبســــــط :ن ام س ئ ئ ئ ئئمح بتس ئ ئ ئ ئئجيل
الموودين من قير المقمين على نحو مبسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ تحدده الالئحة
(كما هي)
التنفيذ ة.
نظام التكليف العكسي:
 ن ام وئ ئئداد الض ئ ئريبة اي األحواا المقروة بالمادتين ( ، 17نظام التكليف العكسي: )32من القانون.
نظام لتزم بم تضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء
الضريبة توريدها مباشرة 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.
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(كما هي)
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النص القائم

ماد (:)5

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

كما تضئاف اقرة أايرة للمادة ( )5من القانون المشئاو إليه
والمواد :أوقام ( ،)14و( 28مكروا) ،و( 30مكر او) ،و (،)50
و(67مكروا) ،نصها ا تئ ئئى:

تس ئ ئ ئ ئئتحق الض ئ ئ ئ ئريبة بتحقق واق ة بيع الس ئ ئ ئ ئئل ة أو أداء
الخ ئئدم ئئة بم را ئئة المكلفين اى ك ئئاا ئئة م ارح ئئل ت ئئداوله ئئا واق ئئا
ألحكئام هئذا القئانون وأ ئا كئانئا ووئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئيلئة بي هئا أو أدئهئا أو
تداولها بما اى ذلك الووائل اككترونية.
وتس ئئتحق الضئ ئريبة بالنس ئئبة للس ئئلع المس ئئتوودة ،أ ا كان
الارض من اوئ ئ ئ ئئتيرادها بما اى ذلك ما كون لالوئ ئ ئ ئئتهالك
الش ئئخص ئئى أو االو ئئتخدام الخاع اى مرحلة اكاراج عنها
من الجماوك بتحقق الواق ة المنش ئ ئ ئئنة للضئ ئ ئ ئريبة الجمركية،
كمئئا تسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتحق اى كئئاائئة م ارحئئل تئئداولهئئا داائئل البالد ب ئئد
اكاراج عنها ،وتطبق اى شئ ئ ئئأن السئ ئ ئئلع المسئ ئ ئئتوودة القواعد
المت لقئة بئاألن مئة الجمركيئة الخئاصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئة ،وذلئك ايمئا لم يرد
بشأنه ن ااع اى هذا القانون.
وتس ئئتحق الضئ ئريبة بالنس ئئبة للخدمات المس ئئتوودة بتحقق
واق ئئة تئئأد ئئة الخئئدمئئة إلى متلقيهئئا اى مصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئر ،أ ئا كئئانئئا
الوويلة التى تؤد بها.
وال تسئئتحق الض ئريبة على السئئلع ال ابرة ،بشئئر ان يتم
النقئل تحئا وقئابئة مصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلحئة الجمئاوك واقئا للقواعئد المقروة
بقانون الجماوك.
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مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

(كما هي)
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النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

وي تبر اى حكم البيع قيام المكلف باوت ماا السل ة أو
االوتفادة من الخدمة بارض االوتهالك الشخصى أو
االوتخدام الخاع أو التصرف ايها بأ من التصراات ماد ( / 5فقر جديد ):
ماد ( / 5فقر جديد ):
وال تكون الضريبة على السلع المستوودة مستحقة التحصيل
القانونية.
عند اكاراج من الجماوك إذا ثبا أنه تم تحصيل هذه الضريبة
(كما هي)
بم راة المسجل قير المقيم.
املاد (-:)14

املاد (-:)14

املاد ( 28مكررا):

املاد ( 28مكررا):

اذا لم قدم المسجل اكقراو اي المي اد المقرو قانونا كون
كون للمصلحة الحق اي تقدير الضريبة عن الفترة
للمص ئ ئئلحة الحق اي تقدير الض ئ ئريبة عن الفترة الض ئ ئريبية مع الضريبية التي لم قدم المسجل عنها اكقراو مع بيان
بيان األوئ ئ ئ ئئس التي اوئ ئ ئ ئئتندت اليها اي التقدير وذلك كله دون األوس التي اوتندت اليها اي التقدير.
االاالا بالمساءلة الجنائية.

لق أداء الض ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة المس ئ ئ ئ ئ ئ ئئتحقة على ا الت والم دات
الواودة من الخاوج أو المش ئ ئئتراة من الس ئ ئئوة المحلية للمص ئ ئئانع
والوحدات اكنتاجية الو ئئتخدامها اى اكنتاج الص ئئناعى ،وذلك
لمدة و ئ ئ ئ ئ ئئنة من تاويخ اكاراج عنها أو الش ئ ئ ئ ئ ئراء من الس ئ ئ ئ ئ ئئوة
المحليئئة بحس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئب األحواا ،ويجوز الو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئبئئال مبروة تقبلهئئا
المصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلحئة مئد هئذه المئدة لمئدة أو لمئدد أار بمئا ال جئاوز
مجموعها وئنة كحد أقصئى ،الذا ثبا للمصئلحة اوئتخدام هذه
ا الت والم ئئدات اى اكنتئئاج الص ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئنئئاعى االا هئئذه المئئدة
أعفيا من الضئ ئ ئ ئ ئريبة المش ئ ئ ئ ئئاو إليها ،واى هذه الحالة ح ر
ايها اى قير األقراض التى أعفيا من أجلها االا السئنوات
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(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

الخمس التالية لإلعفاء قبل إاطاو المصئئلحة ووئئداد الضئريبة
المسئ ئ ئ ئئتحقة واقا لحالتها وقيمتها وانة الضئ ئ ئ ئئريبة السئ ئ ئ ئئاوية اى
تاويخ السداد.
وإذا انقض ئ ئ ئ ئ ئئا المدة المش ئ ئ ئ ئ ئئاو إليها اى الفقرة األولى دون
اوتخدام هذه ا الت والم دات اى اكنتاج الصناعى أصبحا
الض ئ ئريبة والض ئ ئريبة اكض ئ ئئااية واجبة األداء من تاويخ داوا
ا الت والم دات للبالد أو شئرائها من السئئوة المحلية بحسئئب
األحواا وحتى تاويخ السداد.
وتحدد الالئحة التنفيذ ة القواعد واكجراءات المن مة لذلك.
املاد ( 30مكررا) :

حق لماادو البالد من الدائرين األجانب لمصر لمدة
ال تديد على ثالثة أشهر اوترداد الضريبة السابق ودادها للبائع
المسجل عن مشترياته لسلل ااض ة للضريبة بشر أال تقل
قيمة مشترياته بالفاتووة الواحدة عن  1500جنيه ،وعلى أن
يتم اروج مشترياته من البالد بصحبته أو بأ وويلة أار ،
وتحدد الالئحة التنفيذ ة ضواب تطبيق هذه المادة.
املاد (:)50

يؤد المكلف للمصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلح ئ ئئة مبلل ئ ئئادا  %1من قيم ئ ئئة
الض ئ ئريبة وض ئ ئريبة الجدوا المسئ ئئتحقة بما ال قل عن 1000
جنيئه (ألف جنيئه) وال يديئد على  10.000جنيئه (عش ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئرة
آالف جنيه) وذلك باكض ئ ئئااة إلى الض ئ ئريبة وض ئ ئريبة الجدوا
والض ئريبة اكضئئااية المسئئتحقة إذا االف األحكام واكجراءات
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مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

املاد ( 30مكررا) :

(كما هي)

املاد (:)50

(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

أو الن م المنصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئوع عليهئا اى هئذا القئانون دون ان تكون
المخالفة عمال من أعماا التهرل المنصوع عليها ايه.
وتعد مخالفة ألحكام هذا ال انون الحاالت اآلتية:
 -1ظهوو عجد أو زيئادة اى السئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلع المودعئة اى المنئاطق
واألوواة الحرة بالمخالفة ألحكام قانون الجماوك.
 -2ع ئئدم إاط ئئاو المصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلح ئئة ب ئئالتايرات التى ح ئئدث ئئا على
البيانات الووادة بطلب التسجيل االا الموعد المحدد.
 -3عئدم تمكين موظفى المصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلحئة من القيئام بواجبئاتهم أو
مماوو ئ ئ ئئة ااتص ئ ئ ئئاص ئ ئ ئئاتهم اى الرقابة والتفتي والم اينة
والمراج ة وطلب المستندات أو االطالم عليها.
 -4مخالفة األحكام أو اكجراءات أو الن م المنصوع عليها
اى هذا القانون.
ويضاعف مبلل المخالفة اى حالة اوتكال أ من األا اا
المشاو إليها االا ثالثة ونوات.
املاد ( 67مكررا):

باكضئااة إلى ال قووات المنصئوع عليها اى هذا القانون
أو أي قئانون أار ،اى حئاا عئدم قيئام المس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئجئل قير المقيم
بئئالوائئاء بئئأ من االلت ادمئئات التى قروهئئا هئئذا القئئانون ،للوزير
أن طلئئب من النيئئابئئة ال ئئامئئة األمر بمنع أو تقييئئد النفئئاذ إلى
السئ ئ ئئوة المصئ ئ ئرية إلى أن قوم المسئ ئ ئئجل بالوااء بهذا االلتدام
وما يترتب عليه من آثاو ،وعلى الجهات المختص ئئة تنفيذ هذا
األمر اوو صدووه.
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مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

املاد ( 67مكررا):

(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم
سلع وخدمات اجلدول أوال:

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

(املاد اللاللة)

عنوان الجدول المرافق لل انون:

س ئ ئ ئ ئ ئ ئئتبدا عنوان الجدوا المرااق لقانون الضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة على

و ئئلع وادمات الجدوا المرااق لمش ئئروم قانون بلص ئئداو

"و ئ ئ ئ ئ ئ ئئلع وادمات الجدوا المرااق لقانون الضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة على

(املاد اللاللة)

(كما هي)

القيمة المضاائئة المشئئاو إليه ،ليصبئح عئلئى النحو ا تى:

(كما هي)

القيمة المضااة".
قانون الضريبة على القيمة المضااة.
مسلسل وقم ( )13اكنتاج اكعالمى والبرامجى واألاالم وتحذف عباوة (صنف مستحدش) الواودة بالمسلسل وقم ()13
السينمائية والتليفديونية والتسجيلية والوثائقية وأعماا الدواما من البند أوال بالجدوا المرااق المشاو إليه.
التليفديونية واكذاعة والمسرحية (صنف مستحدش)
ويس ئئتبدا بنص ئئوع المس ئئلس ئئالت أوقام ( ،)3و( ،)4و()9

(كما هي)

ويسئ ئ ئئتبدا بنصئ ئ ئئوع المسئ ئ ئئلسئ ئ ئئالت أوقام ( ،)3و(،)4

الواودة بسئ ئ ئئلع وادمات الجدوا أوال ،المرااق لقانون الض ئ ئ ئريبة و( ،)9و( )10الواودة بسئلع وادمات الجدوا أوال ،المرااق

املسلسل رقم :3

على القيمة المضااة المشاو إليه ،النصوع ا تية:

لقانون الض ئ ئ ئ ئ ئ ئريبة على القيمة المض ئ ئ ئ ئ ئ ئااة المشئ ئ ئ ئ ئ ئئاو إليه،

مسلسل رقم :3

مسلسل رقم :3

" زيوت نباتية للط ام ثابتة ،و ئ ئ ئ ئ ئئائلة أو جامدة أو منقاه أو
مكروة")1(...
مكروة أو مخلوطة.")1(...
و"يلتدم المسئ ئئتوود أو المنتج بلاطاو المصئ ئئلحة ببيان الجهات
التى تم بيع الديوت إليها وكيفية التصئ ئئرف اى كميات الديوت
المباعة وذلك االا الخمسئ ئئة عشئ ئئر يوما التالية للشئ ئئهر الذ
تم ايه البيع".
زيوت نبئاتيئة للط ئام ثئابتئة ،وئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئائلئة أو جئامئدة أو منقئاه أو

- 23 -

النصوع ا تية:

(كما هي)
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النص القائم
املسلسل رقم :4

" زيوت وش ئ ئ ئ ئ ئ ئئحوم حيوانية أو نباتية مهدوجه جدئيا أو كليا

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مسلسل رقم :4

زيوت وشئ ئ ئئحوم حيوانية أو نباتية للط ام مهدوجة جدئيا أو

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة
مسلسل رقم :4

(كما هي)

أو مجمئئدة أو منقئئاة بئئأ ئئة طريقئئة أار وإن كئئانئئا مكروة كليئئا أو مجمئئدة أو منقئئاة بئئأ ئئة طريقئئة أار وإن كئئانئئا مكروة
ولكن قير محضرة أكثر من ذلك.

ولكن قير محضرة أكثر من ذلك.

املسلسل رقم :9

مسلسل رقم :9

المقاوالت وأعماا التشييد والبناء (( )2توويد وتركيب).

المقئ ئ ئئاوالت وأعمئ ئ ئئاا التشئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئييئ ئ ئئد والبنئ ئ ئئاء (توويئ ئ ئئد وتركيئ ئ ئئب)
عدا التى تؤد كنشاء وصيانة دوو ال بادة.

املسلسل رقم :10

مسلسل رقم (:)15

ويضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئاف إلى وئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلع وائدمئات الجئدوا أوال المرااق لقئانون
الض ئ ئ ئريبة على القيمة المضئ ئ ئئااة مس ئ ئ ئلسئ ئ ئئل جديد برقم (،)15
نصه ا تى:

مسلسل رقم :9

(كما هي)
(حذفت)

مسلسل رقم (:)10

السمة التجاوية والصلة بال مالء (مكون المحل
"الصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئابون والمن ف ئئات الص ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئن ئئاعي ئئة لالوئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتخ ئئدام الس ئ ئ ئ ئ ئئمة التجاوية والص ئ ئ ئ ئ ئئلة بال مالء (مكون المحل التجاو )
المندلى"(.صنف مستحدش)
بواقع  %10من القيمة اك جاوية أو البي يئ ئئة بحسئ ئئب األحواا ،التجاو ) بواقع  %10من القيمة اك جاوية أو البي يئئة
بحسئئب األحواا ،وتكون الضريبة المستحقة عليها بفنة
وتكون الضريبة المستحقة عليها بفنة  %10من هذه القيمة.
 %10من هذه القيمة.

سلع وخدمات اجلدول (ثانيا):
املسلسل رقم :7

أجه ئدة تكييئئف اله ئواء ووحداتها المستقلة.

كما س ئ ئ ئئتبدا بن المس ئ ئ ئئلس ئ ئ ئئل وقم ( )7من جدوا و ئ ئ ئئلع
وائدمئات الجئدوا ثئانيئا المرااق لقئانون الض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريبئة على القيمئة
المضااة المشاو إليه ،الن ا تى:
مسلسل رقم (:)7

أجهدة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ،ووحداتها المستقلة.
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( كما هي)

( كما هي)
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النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

كما سئتبدا بنصئوع البنود أوقام ( ،)5و( ،)12و(،)14
و( )15و( ،)17و( ،)24و( ،)25و( ،)29و( ،)32و(،)41
و( )57( )55الواودة بقئئائمئئة السئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئلع والخئئدمئئات الم فئئاة من
المراقة بقانون الضئريبة ال امة
الضئريبة على القيمة المضئااة ا
على القيمة المضااة المشاو إليه ،النصوع ا تية:
البند رقم (:)5

البند رقم (:)5

البند رقم (:)12

البند رقم (:)12

البند رقم (:)14

البند رقم ()14

البند رقم (:)15

البند رقم ()15

"منتج ئئات المط ئئاحن ايم ئئا ع ئئدا ال ئئدقيق الف ئئاار أو المخمر
"منتجات المطاحن ايما عدا الدقيق الفاار المسئ ئ ئ ئ ئ ئئتوود أو
المستوود من الخاوج".
المخمر المستوود من الخاوج".

المنتجات الدواعي ئئة الت ئ ئئى تب ئئام بحاالته ئئا الطبي ية بما ايها
المنتجات الدواعية التى تبئئام بحالتها الطبي ية بما ايهئا
البذوو والتقاو والشتالت.
البئذوو والتقئاو الشتالت عدا التبل.
الخضئر والفواكه المصئن ة محليا عدا البطاطس وال صئائر الخضر والفواكه المصن ة محليا عدا ال صائر ومركداتها.
ومركداتها.
البقئئوا والحبئ ئئول وملئ ئئح الط ئ ئئام والتوابل المصن ة.

البق ئ ئ ئئوا والحب ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئول ومل ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئح الط ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئام والتوابل المصن ة
وادمات النولون على ما ستوود منها ،ويتجاوز عن الضريبة
المس ئئتحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحص ئئيلها قبل تاويخ
ال مل بهذا القانون.
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مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

كما س ئ ئ ئ ئ ئ ئئتبدا بنص ئ ئ ئ ئ ئ ئئوع البنود أوقام ( ،)5و(،)12
و( ،)14و( )15و( ،)17و( ،)24و( ،)25و(،)29
و( ، )31و( ،)32و( ،)41و( )57( )55الواودة بق ئئائم ئئة
السئلع والخدمات الم فاة من الضئريبة على القيمة المضئااة
المراقة بقانون الضريبة على القيمة المضااة المشاو إليه،
ا
النصوع ا تية:
البند رقم (:)5

البند رقم (:)12

البند رقم ()14

(كما هي)

(كما هي)

(كما هي)

البند رقم ()15

(كما هي)

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم
البند رقم (:)17

تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه الم بأة.

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

البند رقم (:)17

ادمات الصرف الصحى ،تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة
البند رقم (:)17

المياه الم بأة.
البند رقم (:)24

البند رقم (:)24

أقذ ة محضئ ئ ئرة للحيوانات والطيوو واالو ئ ئئماك (محضئ ئ ئرات أقذ ة محضئ ئ ئ ئ ئرة للحيوانات والطيوو واالو ئ ئ ئ ئئماك (محضئ ئ ئ ئ ئرات

البند رقم (:)24

(كما هي)

(كما هي)

علفيئئة) ايمئئا عئئدا مئئا سئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتخئئدم لتائئذ ئئة القط والكالل واضئااات ومركدات االعالف) ايم ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئا عدا ما سئتخدم لتاذ ة

واوماك الدينة.

القط والكالل واوماك الدينة.

البند رقم (:)25

البند رقم (:)25

ووة صحف وووة طباعة وكتابة.

الباجاا وعجائن الووة وووة الصحف وووة طباعة وكتابة.

البند رقم (:)29

البند رقم (:)29

النقود الووقية والم دنية المتداولة ،وال مالت التذكاوية.

النقود الووقيئ ئئة والم ئ ئئدنيئ ئئة المتئ ئئداولئ ئئة ،وال مالت التئ ئئذكئ ئئاويئ ئئة

واألقراع الخام الم دة لسكها.
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البند رقم (:)25
البند رقم (:)29

(كما هي)
(كما هي)
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مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

النص القائم

(المادة األولى)

البند ()31

1

(*)

س ئ ئ ئ ئ ئ ئئتبدا بن البند ( )31من قائمة الس ئ ئ ئ ئ ئ ئئلع والخدمات
الم فاة من الضئ ئ ئ ئ ئ ئريبة على القيمة المض ئ ئ ئ ئ ئئااة المرااقة لقانون
الضئريبة على القيمة المضئااة الصئادو بالقانون وقم  67لسئنة
 ،2016الن

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

ا تى:

الطئائرات المئدنيئة ،ومحركئاتهئا ،وأجداؤهئا ،ومكونئاتهئا وقطع ال طئئائرات المئئدنيئئة ،ومحركئئاتهئئا ،وأجداؤهئئا ،ومكونئئاتهئئا وقطع

البند ()31

الط ئئائرات الم ئئدني ئئة ،ومحرك ئئاته ئئا ،وأجداؤه ئئا ،ومكون ئئاته ئئا

قياوها ،والم دات الالزمة الو ئ ئ ئ ئ ئئتخدامها ،وكذلك الخدمات قياوها ،والم دات الالزمة الوئئتخدامها ،وكذلك الخدمات التي وقطع قيئئاوهئئا ،والم ئئدات الالزمئئة الوئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتخئئدامهئئا ،وكئئذلئئك

التي تقئدم لهئذه الطئائرات داائل الئدائرة الجمركيئة ،و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئواء تقدم لهذه الطائرات داال الدائرة الجمركية ،وئ ئ ئ ئ ئواء كانا هي الخئدمئات التي تقئدم لهئذه الطئائرات داائل الئدائرة الجمركيئة،
ك ئئان ئئا هي أو محرك ئئاته ئئا أو أجداؤه ئئا ،ومكون ئئاته ئئا ،وقطع أو محركئاتهئا أو أجداؤهئا ،ومكونئاتهئا ،وقطع قيئاوهئا ،وم ئداتهئا و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئواء كئئانئئا هي أو محركئئاتهئئا أو أجداؤهئئا ،ومكونئئاتهئئا،

قيئاوهئا ،وم ئداتهئا والخئدمئات التي تقئدم لهئا ،مسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئتوودة أو والخدمات التي تقدم لها ،مسئ ئ ئئتوودة أو محلية ،وكذا تأجير أو وقطع قياوها ،وم داتها والخدمات التي تقدم لها ،مسئتوودة

محليئة ،وذلئك طبقئا لخحكئام والقواعئد الواودة بئاتفئاة التجئاوة اوئ ئ ئ ئ ئئتنجاو تلك الطائرات ،وذلك طبقا لخحكام والقواعد الواودة أو محلية ،وكذا تأجير أو او ئ ئ ئ ئ ئئتنجاو تلك الطائرات ،وذلك

اي الطائرات المدنية الصادو بشأنها قراو وئيس الجمهووية باتفاة التجاوة اي الطائرات المدنية الص ئ ئ ئ ئ ئ ئئادو بش ئ ئ ئ ئ ئ ئئأنها ق ارو طبقئا لخحكئام والقواعئد الواودة بئاتفئاة التجئاوة اي الطئائرات

وقم  414لسنة.1983

وئيس الجمهووية وقم  414لسنة . 1983

(المادة الثانية)

(**)

يتجاوز عن ضئ ئ ئريبة القيمة المض ئ ئئااة المس ئ ئئتحقة عن ادمات

المدنية الص ئ ئ ئئادو بش ئ ئ ئئأنها قراو وئيس الجمهووية وقم 414

لسنة . 1983

ويتجاوز عن ضئ ئ ئريبة القيمة المضئ ئ ئئااة المسئ ئ ئئتحقة عن

تأجير أو اوئ ئ ئ ئئتنجاو الطائرات المدنية المنصئ ئ ئ ئئوع عليها اي ادمات تأجير أو او ئ ئئتنجاو الطائرات المدنية المنص ئ ئئوع
المادة األولى من هذا القانون التي لم يتم تحصيلها قبل تاويخ عليها اي الف رة الســـاب ة التي لم يتم تحصئ ئئيلها قبل تاويخ
ال مل به.

ال مل به .

(*)

تم دمج مشروعى القانونين واصبحا مشروم قانون واحدا لوحدة الموضوم.

(**)

أصبحت هذه المادة فقرة ثانية للبند (.)31
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النص القائم
النبد رقم (:)32

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

البند رقم (:)32

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة
البند رقم (:)32

مقاعد ذات عجل وأجداؤها وقط ها المنفصئ ئ ئ ئئلة ،وأعضئ ئ ئ ئئاء
الجس ئئم الص ئئناعية وأجداؤها ،وأجهدة تس ئئجيل الس ئئمع للص ئئم
وأجداؤهئ ئئا ،وقيرهئ ئئا من األجهدة التى تلبس أو تحمئ ئئل أو
أو عجد أو ع ئ ئئاه ئ ئئة
تدوم اى الجسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئم لت ويض نق
وأجداؤه ئ ئئا ولوازمه ئ ئئا ،وأجهدة الاس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئي ئ ئل الكلو وأجداؤه ئ ئئا
ولوازمها بما ايها مرشئ ئئحات الكلى الصئ ئئناعية ،وحضئ ئئانات
األطفاا.

مقئاعئد ذات عجئل وأجداؤهئا وقط هئا المنفص ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئلئة ،وأعضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئاء
الجسئ ئ ئئم الصئ ئ ئئناعية وأجداؤها ،وأجهدة تسئ ئ ئئجيل السئ ئ ئئمع للصئ ئ ئئم
وأجداؤهئئا ،وقيرهئئا من األجهدة التى تلبس أو تحمئئل أو تدوم
أو عجد أو عئ ئئاهئ ئئة وأجداؤهئ ئئا
اى الجسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئم لت ويض نق
ولوازمهئا ،وأجهدة الاسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئل الكلو وأجداؤهئا ولوازمهئا بمئا ايهئا
مرش ئئحات الكلى الص ئئناعية ،وحض ئئانات األطفاا ،واألمص ئئاا
واللقاحات والدم ومش ئ ئ ئئتقاته وأكياا جمع الدم ووو ئ ئ ئئائل تن يم
األورة.

البند رقم (:)41

البند رقم (:)41

البند رقم (:)55

البند رقم (:)55

البند رقم (:)55

البند رقم (:)57

البند رقم (:)57

البند رقم (:)57

النقل المائى الداالى قير الس ئ ئ ئئياحى لخش ئ ئ ئئخاع ،والنقل النقئئل المئئائى قير الس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئيئئاحى لخش ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئخئئاع ،والنقئئل الجو
لخشخاع.
الجو لخشخاع.

(كما هي)

البند رقم (:)41

(كما هي)

( أ) األدوية.
( أ) األدوية.
( أ) األدوية والمواد الف الة الداالة اى إنتاجها (محلي).
(ل) المواد الداالة اى إنتاج األدوية بناء على قراو صئ ئ ئ ئ ئئدو (ل) المواد الداالة اى إنتاج األدوية بناء على قراو صدو
من هيئة الدواء المصرية.
(ل) األدوية والمواد الف الة الداالة اى إنتاجها (مستوود) .من وزير الصحة.
الخدمات اكعالنية

اكعالنات التى تصدو بقصد اكعالم بأوامر السلطة
ال امة ،أو لتنبيه الجمهوو إلى تنفيذ القوانين واللوائح ،أو
للتوعية بصفئة عامة ،بما اى ذلك اكعالنات الصادوة من
إداوات السياحة واالوت المات الحكومية.
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( كما هي)
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مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

النص القائم
-

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

اكعالنات الخاصة بالتبرعات لل الج والرعا ة الطبية
بالمستشفيات والم اهد الحكومية.
إعالنات البيوم الجبرية.
اكعالنات الخاصة باالنتخابات.
إعالن طالب الحصوا على ال مل.

( كما هي)

 اكعالنات الخاصة بتن يم ال مل بالمنشآت. -اكعالنات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

ويضئ ئ ئ ئئاف الى قائمة السئ ئ ئ ئئلع والخدمات الم فاة من الضئ ئ ئ ئريبة
على القيمة المضئ ئ ئ ئ ئئااة المرااقة بقانون الض ئ ئ ئ ئ ئريبة على القيمة
المضااة المشاو اليه بند جديد برقم ( )58نصه االتي:

البند رقم (:)58

الخدمات التي تؤديها هينة قناة السئويس للسئفن ال ابرة بها بما
ايها مقابل ال بوو ،ويتجاوز عن الض ئريبة المسئئتحقة عن هذه
الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاويخ ال مل بهذا القانون.
قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم  111لسنة 1980

(املاد الرابعة)

ماد (: )60

البند رقم (:)58
(كما هي)

(املاد الرابعة)

تخضع الخدمات اكعالنية لضريبة القيمة المضااة
تستحق ضريبة نسبية بواقع ( )% 20من أجر اكعالن تخض ئ ئع الخدمات اكعالنية لض ئ ئريبة القيمة المض ئ ئئااة بس ئ ئ ر
وكذلك من تكلفته بحسب األحواا ،وتحدد الالئحة التنفيذ ة ( )%14وتلاى ض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئريب ئئة ال ئئدما ئئة المفروض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئة على ه ئئذه بس ر ( )% 14وتلغى المادتيا ( ،)64( ، )60ما
قانون ضريبة الدمغة رق  111لسنة .1980
لهذا القانون عناصر حسابها.
اكعالنات.
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النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

وي تبر إعالنئئا كئئل إعالم أو إاطئئاو أو تبليل يتم بئئأ ئئة
وويلة  ،ويشمل ذلك:
 -1اكعالنات التي ت رض على لوحات دوو السئ ئ ئ ئئينما أو
شئ ئئاشئ ئئات ال رض أو القنوات التليفديونية األوضئ ئئية أو
الفضائية أو شبكة الم لومات الدولية أو كابالت البث
المختلفة.

 -2اكعالنئات التي تئذام بئالراديو أو القنوات الفض ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئائيئئة
المسموعة.
 -3اكعالنات التي تقام اي الطرقات ال امة أو اوئئطح أو
واجهات ال قاوات أو قيرها من األماكن وعلى ووئئائل
النقل المختلفة.

 -4اكعالنات التي تنشئئر ايما طبع ويوزم اي مصئئر بما
اي ذلك الصئ ئئحف والمجالت والتقاويم السئ ئئنوية وكتب
الدليل والكتب والك ارو ئ ئ ئ ئ ئ ئئات والنشئ ئ ئ ئ ئ ئ ئرات الدووية على
ااتالف أنواعها.
ماد (: )64

ت فى من الضريبة ،اكعالنات ا تية:
 -1اكعالنئئات التي تصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئدو بقصئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئد اكعالم بئئأوامر
السلطات ال امة ،أو لتنبيه الجمهوو الى تنفيذ القوانين

واللوائح ،أو للتوعي ئئة بص ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئف ئئة ع ئئام ئئة ،بم ئئا اي ذل ئئك
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مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بت ديل ب ض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضااة الصادو بالقانون وقم  67لسنة 2016

النص القائم

مشروعى القانوني كما جاء من احلكومة

1

مشروع القانون كما انتهى إليه رأى اللجنة املشرتكة

اكعالنات الصادوة من إداوات السياحة واالوت المات
الحكومية.
 -2اكعالنات الخاصئ ئئة بالتبرعات لل الج والرعا ة الطبية
بالمستشفيات والم اهد الحكومية.
 -3إعالنات البيوم الجبرية.
 -4اكعالنات الخاصة باالنتخابات.

 -5إعالن طالب الحصوا على عمل.
 -6اكعالنات الخاصة بتن يم ال مل بالمنشآت.
 -7اكعالنات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
(املاد اخلامسة)

(املاد اخلامسة)
املسلسل رقم (:)10
يلائئى المسلسل وقم ( )10من ولع وادمات الجدوا أوال
" الصئ ئ ئ ئئابون والمن فات الصئ ئ ئ ئئناعية لالوئ ئ ئ ئئتخدام المندلى "
المرااق لقانون الضريبة على القيمة المضااة المشاو إليه،
(صنف مستحدش)
ويلاى البند وقم ( )52من قائمة السلع والخدمات الم فاة يلاى البند وقم ( )52من قائمة السلع والخدمات الم فاة
البند :52
المرااق بالقانئئون المشاو إليه ،كما يلائئى كل حكم خالف أحكام المرااق بالقانئئون المشاو إليه ،كما يلائئى كل حكم خالف
السياوات المجهدة طبيا للم اقين.
أحكام هذا القانون.
هذا القانون.
(املاد السادسة)
(املاد السادسة)
ينشر هذا القانون اى الجريدة الرومية ،وي مل به من
ينشر هذا القانون اى الجريدة الرومية ،وي مل به من اليوم
اليوم التالى لتاويخ نشره .
التالى لتاويخ نشره .
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من
قوانينها.
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