
1- يحتوي هذا  النموذج  بالداخل  علي  إقرارات  ضريبية 
منفصلة لكل من :

المرتبات وما فى حكمها.	 
أرباح النشاط التجاري و الصناعي  منشات صغيرة فئة أ.	 
أرباح النشاط التجاري و الصناعي منشات صغيرة فئة ب.	 
أرباح النشاط التجاري و الصناعي منشات صغيرة فئة ج.	 
المؤيدة 	  التجارى  غير  او  المهنى  النشاط  ايرادات 

بحسابات.
ايرادات النشاط المهنى او غير التجارى غير المؤيدة 	 

بحسابات.
إيرادات الثروة العقارية .	 

الداخلة  باإليرادات  الخاصة  ويتعين عليك تحرير اإلقرارات 
في وعائك الضريبي مع بيانها علي نموذج اإلقرار .

وزارة المالية
مصلحة الضرائب المصرية

اإلقرار الضريبي
علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين

20منشآت صغيرة
10

يلتزم كل ممول بتقديم هذا اإلقرار إلي مأمورية الضرائب المختصة فيما عدا الحاالت األتية :-
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منها خمسة االف جنيه في السنة .
3- إذا اقتصر دخله على كل من المرتبات وما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منهما خمسة 

االف جنيه سنويا .

هذا اإلقرار يعتبر ربطًا للضريبة ما لم يثبت بالمستندات عدم صحة أي من البيانات أو المعلومات الواردة به، لذلك يجب 
استيفاء كافة البيانات و الجداول الواردة بهذا اإلقرار بدقة تجنبًا لمطالبتك بإعادة كتابة إقرار جديد.

نموذج رقم )27( إقرارات
يوزع هذا النموذج مجانًا

يشمل كل انواع الدخل

مخصص للباركود

إسم الممول:

بيانات إجباريه

الرقم القومـــــــــى:

إقرار معدلإقرار أصلي

 رقم التسجيل الضريبي:

رقم الملف الضريبــــي:
كود الشرطة         الشياخة            كود النشاط                   المسلسل داخل النشاط          نوع الضريبة      كود المأمورية
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 يعد تقديم الممول لإلقرارالضريبي علي هذا النموذج  بمثابة طلب منه بالمحاسبة وفقا للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 
2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. كما يعد تقديم الصيدلى القرارة الضريبى على هذا النموذج بمثابة 

موافقة على اسس المحاسبة الواردة باالتفاقية

 عدم اصدار الفاتورة يعرضك للعقوبة

2-يقصد بالمنشأة الصغيرة طبقًا للتعريف الوارد بقرار 
: كل شخص  لسنة 2009  المالية رقم )414(  وزير 
إعتبارى أو منشأة فردية تمارس نشاطًا إقتصاديًا إنتاجيًا 
أو خدميًا أو تجاريًا ال يجاوز رأس مالها المدفوع مليون 
جنيه ، وال يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاماًل.

أبريل من كل سنة  3- يقدم اإلقرار الضريبي قبل أول 
تالية إلنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها .



واقع  من  المستحقة  الضريبة  بسداد  الممول  يلتزم   -4
استنزال  بعد  تقديمه  يوم  ذات  في  الضريبي  اإلقرار 
المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة و الدفعات المقدمة 
السنوات  من  بالزيادة  المسددة  والضرائب  وعوائدها 
الحكام  وفقا  المخصومة  الضرائب  وكذلك   ، السابقة 
المادة  58 من القانون 91 لسنة 2005 ، مع مراعاة 
المادة  هذه  لحكم  وفقا  المخصومه  الضرائب  خصم  عدم 
إذا كان صافي الوعاء الخاضع للضريبة خسارة ، كذلك 
وفي   ، الضريبي  اإلعفاء  فترة  خالل  خصمها  يجوز  ال 
الضريبة  من  خصمها  يتم  مستقلة  أوعية  وجود  حالة 
ال  االحوال  جميع  وفى  حدودها،  وفي  األوعية  تلك  على 
المادة  )58(  لحكم  المخصومة وفقا  المبالغ  ترحيل  يتم 
اقرار  تقديم  حالة  التالية وفي  السنوات  الى  القانون  من 
معدل يتم استنزال الضريبة المسدده مع االقرار االصلي.

على  التوقيع  فعليه  مستقل  محاسب  اإلقرار  اعد  5-إذا 
اإلقرار مع الممول أو ممثله القانوني، و يجب أن يعتمد 
اإلقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين و المراجعين 

إذا تجاوز رقم األعمال مليوني جنيه سنويا .

أية  واقع  للضريبة من  تقديري  ربط  إجراء  6-للمصلحة 
بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول إلقراره الضريبي 

أو عدم تقديمه للبيانات و المستندات المؤيدة لإلقرار .

7-للمصلحة إخطار الممول و إجراء الفحص و تصحيح 
اإلقرار أو تعديله و تحديد اإليرادات الخاضعة للضريبة إذا 
توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة اإلقرار للحقيقة .

يؤديه  ما  مقابل  فواتير  بإصدار  الممول  يلتزم   -8
تحديد  ويكون  سلع  ومبيعات  وخدمات  أعمال  من 
لذلك. المؤيدة  الفواتير  واقع  من  الممول  أعمال  رقم 

9-ُتستثنى المنشآت الصغيرة المنصوص عليها فى الفئة 
)أ( من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم )414( 
المصرية  المحاسبة  معايير  تطبيق  من   2009 لسنة 
المالية دون اإلخالل بحقها فى ذلك. عند إعداد قوائمها 

أحكام  تطبيق  من  ب  أ،  فئة  المنشآت   ُتستثنى   -10
تحديد صافى الربح الضريبي وفقًا لحكم المادة )21( من 
القانون رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة لما ترتبط به من 
تحديد صافى ربحها على  يتم  بحيث  األجل  عقود طويلة 
أساس المستخلصات فى كل سنة على حدة وعلى أن يتم 
تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى 
منها  الفعلية مخصوًما  إيراداته  أساس  على  تنفيذه  فيها 
التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

سعر  تحديد  الجبرى  بالتسعير  يقصد   -11
الدولة. ِقبل  من  مسبقًا  الخدمة  أو  السلعة 
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12- يعمل فى شأن تحديد صافى الربح الذى تحققه الفئة 
)أ( أو )ب( بالتعليمات  الصادرة  من مصلحة  

الضرائب المصرية.

الكربونية  الصورة  على  تحصل  أن  على  13-احرص 
بخاتم  مختومة  الضريبية  المستحقات  لملخص 
اإلقرار. تقديم  وتاريخ  توقيعك  ومتضمنة  المأمورية 

14-يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة 
الضريبة المتعلق بها، و يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي 
تسدد للمصلحة استيفاء اللتزامات الممول على النحو األتي :

المصروفات اإلدارية و القضائية .. 1
مقابل التأخير .. 2
الضرائب المحجوزة من المنبع .. 3
الضرائب المستحقة .. 4

المدرجة  الصغيرة  المنشآت  أرباح  تحديد  يكون   -15
رقم  المالية  وزير  قرار  من  )ج(  أو  )ب(  بالفئة 
اإلتجار  على  تعاملها  ويقتصر   2009 لسنة   )414(
ضمن  من  أو   ، جبريًا  تسعيرًا  مسعرة  سلع  فى 
خالل  من  الجبرى  للتسعير  خاضعة  سلع  أنشطتها 
أعمال. رقم  إلى  وتحويلها  الشراء  فواتير  حصر 

المنشآت   تحققه  الذى  الربح  صافى  16-يتحدد 
الدخل  قائمة  أساس  على  ج  فئة  الصغيرة 
المصرية. المحاسبة  لمعايير  وفقًا  المعدة 

17- للمصلحة حق توقيع حجزتنفيذي بقيمة ما يكون 
المقدمة  اإلقرارات  واقع  من  الضرائب  من  مستحقا 
القانونية  المواعيد  في  أداؤها  يتم  لم  إذا  الممول  من 
و  بذلك  تنبيه  أو  مطالبة  اصدار  الي  حاجة  دون   ،
التنفيذ. سند  الحالة  هذه  في  الممول  إقرار  يكون 

استخدم  إذا  المعدل  اإلقرار  تقديم  يجوز  18-ال 
. الضريبي  التهرب  طرق  أحد  الممول 

علي  السنوي  الضريبي  اإلقرار  تقديم  تهربا  19-يعد 
أو  حسابات  أو  سجالت  أو  دفاتر  وجود  عدم  اساس 
أو  حسابات  أو  سجالت  إلي  باالستناد  أو  مستندات 
هو  ما  تخالف  بيانات  تضمينك  مع  مستندات مصطنعة 
ثابت لديك من دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات 
. بالقانون  الواردة  للعقوبات  يعرضك  و  أخفيتها  

بالبريد  الضريبي  اإلقرار  إرسال  20-يجوز 
تعاد  و  الوصول  بعلم  عليه  موصي  بكتاب 
. بالبريد  للممول  المختومة  الكربونية  الصورة 



30- عند حساب الضريبة المستحقة يراعي األتي :
يخصم من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ خمسة آالف 
جنيه، و يتم حساب الضريبة علي المتبقي وفقا لالسعار األتية:

الشريحة
ال15000 األولى
ال20000 التالية
مازاد عن 35000

سعر الضريبة
%10
%15
%20

الضريبة المستحقة
1500
3000

..............
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ارشادات متعلقه بإيرادات المهن غيرالتجاريه :31-

1- يراعى في حالة مزاولة النشاط المهني من خالل شركة 
أشخاص أو مشاركة مهنية ،  يعد من األشخاص االعتبارية و 
يلتزم بتقديم اإلقرار الضريبي الخاص باألشخاص االعتبارية .

2-في حالة تحقق أي إيراد ألصحاب المهن الحرة من خالل 
بيع او استغالل حق من حقوق الملكية الفكرية مثل تركيبه 
دواء و يتم تصنيعها و بيعها من خالل شركة فإن ما يحصل 
عليه المهني في هذه الحالة يدرج ضمن اإليرادات الخاضعة 

للضريبة .

3- في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أي أصل 
من األصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل 
عن الملكية أو جزء منها أو عائدات نقل الخبرة مثل التدريب 
أو ألي جهة أخرى  المهنة  لبعض مزاولي  االستشارات  أو 

فيجب إدراج ما سبق ضمن اإليرادات الخاضعة للضريبة .

21-يجوز إرسال اإلقرار الضريبي من خالل بوابة الحكومة 
االلكترونية بعد أن يقوم الممول بتسجيل نفسه و الحصول 
علي كلمة المرور السرية، و يجب أن يقدم الممول ما يفيد 
سداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار بإحدى وسائل الدفع 
االلكترونية المنصوص عليها في المادة )82( من الالئحة.

22-للمصلحة تصحيح األخطاء الحسابية الواردة في اإلقرار 
الضريبي و إخطار الممول بنتيجة التصحيح و إرفاق الشيك 
بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه .

االقرار  اعتماده  لدى  المستقل  للمحاسب  يجوز  23-ال 
إضافة اية تعليقات أو تحفظات  بشأن نطاق اعتماد االقرار 
منفصله  تقارير  ارفاق  أو  اختام  بوضع  او  كتابة  سواء 

ويتعين عليه اعتماد االقرار فى المكان المخصص لذلك.

اإلقرار  ارشادات  بصفحة  التأشير  24-يجب 
. معدل  إقرار  أو  أصلي  اإلقرار  كان  إذا  ما 

صافي  مجموع  تحديد  يتم   : الدخل  صافي  25-مجموع 
الدخل من كافة المصادر المنصوص عليها بالمادة )6( من 
القانون مع مراعاة أن يتم الجمع الجبري لصافي الدخل من 
النشاط التجاري أو الصناعي والمهني و الثروة العقارية  .

قدرها  و  القانون  من   )7( بالمادة  الواردة  26-الشريحة 
خمسة آالف جنيه يراعى عدم تكرار خصم هذه الشريحة 
في حالة خصمها من صافي إيراد المرتبات و إذا تبقى منها 

جزء لم يتم خصمه يخصم من أي إيراد أخر .

27-يراعى أن تخصم الضريبة العقارية المسددة في حدود 
الضريبه. هذه  يزيد عن  ال  وبما  العقارية  الثروة  ضريبة 

28- للمنشأة الصغيرة والصيدلية أداء مبلغ تحت حساب 
الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 
60 % من آخر ضريبة أقرت بها أو من الضريبة التى تقدرها 
إذا كان لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان اإلقرار 
تقديم  السابقة على  الفترة  به عن  تقدمت  الذى  الضريبي 
الطلب يتضمن خسارة ، ويتم سداد هذه النسبة على ثالث 
الثالثين من يونيو  دفعات متساوية فى مواعيد ال تجاوز 
 ، عام  كل  من  ديسمبر  من  والثالثين  والحادي  وسبتمبر 
ويتم تسويـة المبالغ المدفوعة عند تقديم اإلقرار الضريبي. 
وفي حالة إتباع المنشأة الصغيرة لهذا النظام ، ال تسرى 
عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة ، بشرط وجود 
سجل منتظم يثبت أداء المبالغ الربع سنوية المشار إليها.

29- يكون تحديد أرباح المنشآت الصغيرة المدرجة بالفئة 
)ب( أو )ج( من قرار وزير المالية رقم )414( لسنة 2009 
ويقتصر تعاملها على اإلتجار فى سلع مسعرة تسعيرًا جبريًا 
الجبرى  للتسعير  خاضعة  سلع  أنشطتها  ضمن  من  أو   ،
أعمال. رقم  إلى  وتحويلها  الشراء  فواتير  من خالل حصر 
 ويكون تحديـد أربـاح الصيدليـات التى يسـرى عليها القـرار 
414 لسنة 2009 ، ويقتصـر تعاملها على اإلتجار فى سلع 
خاضعة  سلع  أنشطتها  ضمن  أو   ، جبريًا  تسعيرًا  مسعـرة 
للتسعيـر الجبـرى من خالل حصر فواتير الشراء أو شهادات 
المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية ، وتحديد الربح على 
أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقًا للتسعيـر الجبرى 
، بشرط اإلحتفـاظ بالمستنـدات المؤيدة للمشتريات من السلع 
المسعرة جبريًا ، وتشمل السلع المسعرة جبريًا لهذا النشاط 
األدوية والمستلزمات الطبيـة ومستحضرات التجميل الطبيـة 
المسجلة بوزارة الصحة والتى ال يتم بيعهـا إال بالصيدليـات 
)مستحضرات  جبريًا  مسعرة  الغير  السلع  وتشمل  فقط 
 – الرياضية  األدوات   – األطفال  لعب   – األخرى  التجميـل 
.)..... الصيدليات  على  بيعها  قاصر  غير  أخرى  سلـع  أي 
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4-إذا كان لديك أي إيرادات أخرى بخالف اإليراد من المرتبات 
و إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي أو النشاط المهني 
أو غير التجاري أو الثروة العقارية و يخضع للضريبة فيجب 

إدراجه ضمن اإليرادات الخاضعة للضريبة .

 3000 يجاوز  ال  بما  و  المدفوع  المبلغ  يخصم   -5
الممول  يؤديه  ما  مقابل  سنويا  جنيه(  أالف  )ثالثة  جنيه 
جانب  إلي  بالمعاشات  الخاص  لنظامها  وفقا  نقابته  إلي 
علي  الصحي  التأمين  و  الحياة  علي  التأمين  أقساط 
ال  و  القصر  أوالده  و  زوجتة  مصلحة  و  لمصلحتة  الممول 
. للممول  آخر  دخل  أي  من  المبلغ  هذا  خصم  تكرار  يجوز 

6- في حالة إمساك الممول دفاتر و حسابات منتظمة مؤيدة 
و  التكاليف  كافة  اإليراد  إجمالي  من  يخصم  بالمستندات 
حالة  في  و  قيمتها  كانت  أيا  بالنشاط  المتعلقة  المصروفات 
عدم إمساك دفاتر و حسابات منتظمة يخصم للممول 10 % 

من إجمالي اإليراد مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

7- ال يجوز ترحيل الخسائر إال إذا كان لدي الممول دفاتر و 
حسابات منتظمة .

8- يعفى من الضريبة كل ممول عما يحققة من إيرادات لمدة ثالث 
سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة المهنة و تخفض هذه المدة إلي 
سنة واحدة لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما .



بيانات اإلقــــــرار
2010

اسم الممول :
مدينة 003العنوان:      رقم                                     شارع         

رقم الملف الضريبــــي:

رقم التسجيل الضريبي:

األوعية
صافي المرتبات و ما في حكمها )مرحل من بند 215( 

صافي أرباح )خسائر ( النشاط التجاري أو الصناعى

صافي إيرادات )خسائر ( النشاط المهني أو غير التجاري
)مرحل من بند 516 في حالة المؤيد ، و بند 513 في حالة غير المؤيد(

يخصم التسديدات

مجموع صافي الدخل ])101( إلي )104([
يخصم مبلغ خمسة االف جنيه ال يستحق عليها ضريبة

الوعاء الخاضع للضريبة ])105( مخصوما منها )106([
الضــريبة المستحقة

صافي إيرادات الثروة العقارية
)مرحل من بند 220 (

الرصيد الدائن السابق المسدد بالزيادة
الضريبة الواجب استردادها عن عقود طويلة األجل

الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة )نشاط تجاري أو صناعي(

2009 2010

الدفعات المقدمة المسددة خالل العام والعائد المضاف
الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة )نشاط مهني أو غير تجاري(

إجمالي المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات
الضريبة المسددة مع االقرار االصلى اذا كان هذا االقرار معدال

إجمالي التسديدات ]مجموع من )111( الي )117([
الرصيد :])110( مخصوما منها )118([ مدين/ دائن

بيانات الممول

001 
إلى : من :

شهــريــوم مأمورية ضرائب

ســـــنـــــــةشهــريــوم بتاريخ :  تم السداد       نقدًا       بالشيك        سداد الكتروني رقم  :
بنك /مكتب بريد

األوعية الخاضعة ومقدار الضريبة المستحقة : التسوية ) مدين / دائن (

)20(

)23(
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إقـــــرار 
أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باإلقرار الضريبي صادقة وأمينة طبقًا لحجم األعمال واإليرادات المحققة خالل العام ومن واقع 
الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك، كما أقر بعلمي التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات اإلقرار الضريبي 

المقدم للحقيقة، وأن اإلقرار الضريبي تم إعداده وفقًا ألحكام قانون الضريبة على الدخل والئحته التنفيذية.
                        توقيع الممول

تحريرًا فى:االســـــم : 

إسم المحاسب 
توقيع المحاسب 

المكتب التـــابع
رقم القيـــــــــد

ســـــنـــــــةشهــر

التوقيع :
006

007

008

صافي الضريبة المستحقة 

يخصم منها في حدود الضريبة المستحقة
الضريبة المخصومة وفقا لحكم المادة )58(من القانون 91 لسنة 2005

ســـــنـــــــةشهــريــومســـــنـــــــة

009
010
011

002

001

003

004

005

101
102

103

105

107

104

106

108

109

110

111
112
113
114
115

116

117
118

119

120

          )مرحل من بند 507منشأة صغيرة فئه أ اوبند424 منشأة صغيره فئه ب او 337 أو 338 أو 339منشأه صغيره فئه ج(
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إقرار المرتبات وما في حكمها
٢٠١٠٥١٦٠

اإليرادات الخاضعة للضريبة
* يشمل إجمالي اإليراد الخاضع للضريبة كافة ما يستحق للممول من اإليرادات الواردة بالمادة ( ٩ ) من القانون مثل األجور و المكافآت 
و الحوافز و العموالت و المنح و األجور اإلضافية و البدالت و الحصص و األنصبة في األرباح و المزايا النقدية و العينية بأنواعها.

* ال يدخل ضمن اإليرادات الواردة بهذا اإلقرار اإليرادات من المرتبات و ما في حكمها التي يتم الحصول عليها من غير جهة العمل 
األصلية و خضعت للضريبة بسعر  قطعي ١٠  ٪ .

اإليرادات عن األعمال المؤداه في مصر .

اإليرادات عن األعمال المؤداه في الخارج و دفع مقابلها من 
مصدر في مصر.

اإليرادات عن األعمال المؤداه في مصر و دفع مقابلها من 
مصدر أجنبي .

و  اإلدارة  مجالس  أعضاء  و  رؤساء  مكافأت  و  مرتبات 
المديرين في شركات األموال مقابل العمل اإلداري 

و  رؤساء  عليه  يحصل  ما  قيمة  البند  هذا  يتضمن  إال  يراعى   
و  العضوية  مكافآت  من  المديرون  و  اإلدارة  مجالس  أعضاء 

بدالتها .

اإلدارة  مجالس  أعضاء  و  رؤساء  مكافأت  و  مرتبات 
غير  من  العام  األعمال  قطاع  و  العام  القطاع  شركات  في 

المساهمين .

المستحق عن العام من متجمد المرتبات و األجور و ما في 
حكمها .

اإليرادات  هذه  في  يدخل  أال  البند  هذا  إدراج  عند  يراعى   
يعد  التي  المالية  السنة  عن  تستحق  التي  اإليرادات  سوى 

عنها اإلقرار الضريبي .

إجمالي اإليراد الخاضع للضريبة * [ مجموع بند أو أكثر 
من البنود من (٢٠١ إلي ٢٠٦ ) ]

٢٠٠٩ ٢٠١٠

*إذا كنت ممن يحصلون علي مزايا عينية خاضعة للضريبة مثل سيارات الشركة أو وثائق التأمين أو الهواتف المحمولة ....... ألخ يتعين عليك الحصول 
علي بيان بقيمة هذة الميزة من جهة العمل و إضافتها إلي اإليرادات الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعة اإليرادات الموضحة بالجدول عاليه .

اإلعفاء الشخصي  و قدرة أربعة آالف جنيه في السنة 
( بنسبة المدة )

اإلعفاءات بموجب قوانين خاصة 
(مجموع البنود من ١ / ٢٠٨ إلي ٣ / ٢٠٨ )

* ١ / ٢٠٨ - عالوات خاصة مضافة إلي المرتب 
.......................

* ٢ / ٢٠٨ - عالوات خاصة غير مضافة إلي المرتب 
.......................

* ٣ / ٢٠٨ - إيرادات أخرى معفاة بقوانين خاصة 
.......................

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

البند

يخصم اإلعفاءات 



٢٠١٠
(تابع) إقرار المرتبات وما في حكمها

٥١٧٠

الصافي =  [( ٢٠٧) مخصوما منها اجمالى البنود 
(من ٢٠٨ الى ٢١٠)]

اشتراكات التأمين اإلجتماعي  أو أقساط االدخار  
مقابل  الموظف  يتحملها  التي  االشتراكات  قيمة  البند  هذا  ويمثل 

االشتراك في نظم التأمين اإلجتماعي

حصة العاملين من األرباح التي تقرر توزيعها طبقا للقانون

اإليرادات  ضمن  إدراجها  تم  إذا  الحصة  هذه  خصم  يتم 
الخاضعة للضريبة الموضحة بعاليه .

ق٥٤لسنة  الخاصة  التأمين  صناديق  في  العاملين  اشتراكات 
علي  الصحي  التأمين  و  الحياة  علي  التأمين  ١٩٧٥وأقساط 
أو  القصر  األوالد  أو  الزوج  مصلحة  أو  لمصلحته  الممول 

أقساط تأمين ألستحقاق معاش *

صافي اإليراد قبل تطبيق حكم المادة (٧) من القانون [٢١١ 
مخصوما منها (٢١٢+٢١٣ ) ]

عليها  المستحق  غير  الشريحة  جنية  آالف  خمسة  مبلغ  *خصم 
ضريبة (٢٥)

* اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصةالتي تنشأ طبقا 
ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون٥٤ لسنةة
١٩٧٥و أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول 
لمصلحته أو مصلحة الزوج أو األوالد القصر المدفوعة لشركات 
لسنةة  ١٠ رقم  التأمين  علي  الرقابة  و  اإلشراف  لقانون  خاضعة 
الضريبةة من  تعفي  معاش  ألستحقاق  تأمين  أقساط  وأية   ١٩٨١
بشرط أال يزيد جملة ما يعفي للممول علي (١٥  ٪) من صافيي
اإليراد أو ثالث آالف جنيه أيهما أكبر وال يجوز تكرار إعفاء ذات 
األشتراكات و األقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 

(٦) من القانون .

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٥

٢١٤

٢٠٠٩البند ٢٠١٠

صافى ايرادات المرتبات  وما فى حكمها

www.incometax.gov.eg : موقع المصلحةtpservice@incometax.gov.eg : البريد اإللكتروني



مجموع صافى دخل االشخاص الطبيعيين - منشات صغيرة وصيادلة فئة (أ) 
قائمة االقرار التفصيلية 

٥١٨٠

أيام العمل في السنة

قيمة المبيعات /  اإليرادات  (اليومية بالجنيه)

قيمة المبيعات /  اإليرادات  (السنوية بالجنيه) 
( ٤٠٢ X  ٤٠١ ) =

نسبة مجمل الربح

يخصم منه :
المصروفات العمومية واالدارية المؤيدة بمستندات:

اإليـــجـــــــارات

(٤١٣+٤١٤)  = المصروفات  اجمالى 

إجمالي  المصروفات العمومية و اإلدارية =
 المجموع من (٤٠٨) إلى (٤١٢)

أجور و مرتبات

نور و مياه

تليفــــون

مصروفات أخري*

تبرعات حكومية أيا كان مقدارها

صافي الربح قبل خصم التبرعات

( ٤٠٤ X مجمل الربح السنوي = ( ٤٠٣ 

( ٤٠٦ + مجمل الربح السنوي = ( ٤٠٥ 

مجمل ربح السلع السعرة تسعيرا جبريا [مرحل من الجدول 
رقم (١)]

٤٠١

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٩
٤١٠

٤١١

٤١٢

٤١٤

٤١٦

٤١٧

٤١٣

٢٠١٠

* فى حالة وجود مصروفات اخرى غير مؤيدة بمستندات يراعى أال تزيد نسبتها عن ٧ ٪ من المصروفات االدارية والعمومية المؤيدة بمستندات.
- يلتزم الممول باصدار فواتير عن ما يؤدية من خدمات وما يتم بيعة من سلع.

مجمل ربح السلع غير المسعرة جبريا
البندبيـــــــــــــــان

w w w . i n c o m e t a x .gov.eg : موقع المصلحةt p s e r v i c e @ i n c o m e t a x.gov. : البريد اإللكتروني

االهلية  المؤسسات  و  للجمعيات  مدفوعة  إعانات  و  تبرعات 
المصرية المشهرة و لدور العلم و المستشفيات الخاضعـة لإلشراف 
(٥ رقم  (جدول  المصرية      العلمي  البحث  مؤسسات  و  الحكومي 

٤١٥

صافى الربح أو الخسارة = ( ٤١٧ ) مخصوما منها ( ٤١٨ )

يخصم منه :
االهلية  المؤسسات  و  للجمعيات  مدفوعة  إعانات  و  تبرعات 
الخاضعـة  المستشفيات  و  العلم  لدور  و  المشهرة  المصرية 
ال  بما  المصرية  العلمي  البحث  مؤسسات  و  الحكومي  لإلشراف 
(٥ رقم  (جدول  الممول      ربح  صافي  من    ١١٠  /  ١٠ ٤١٨يجاوز  

٤١٩

٢٠١٠



)تابع( قائمة االقرار التفصيلية 

20105190
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2010 البندبيـــــــــــــــان

صافى الربح / )الخسارة(

ناتج التعامل في األوراق المالية

ناتج التعامل في األوراق المالية غير المقيدة فى سوق 
األوراق المالية *

يخصم منه :

قيمة صافي الربح ) بعد خصم التبرعات (
) 503 -  502 (

مجموع صافي الربح ) بند 419 + 504  (

الخسائر المرحلة من سنوات سابقة ) مرحل من جدول 7 (

صافي الربح ) الخسارة( للنشاط التجارى والصناعى
)مرحل للبند 102 من قائمة االقرار التفصيلية(

503

504

505

506

507

المصرية  االهلية  المؤسسات  و  للجمعيات  إعانات مدفوعة  و  تبرعات 
المشهرة و لدور العلم و المستشفيات الخاضعـة لإلشراف الحكومي و 
مؤسسات البحث العلمي المصرية  بما ال يجاوز 100/10 من صافى الربح

* يقصد بناتج التعامل في األوراق المالية  قيمة  بيع الورقة المالية  مخصومًا  منها  كاًل  من  تكلفة  شراؤها  ومصروفات 
اإلكتتاب وتأمين المخاطر وعموالت السمسرة والحفظ والخدمات المرتبطة بالتعامل. 

501

502



يجب مرا عاة االتى بالنسبة لنشاط الصيدليات
- يحدد رقم األعمال للصيدلية من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية على النحو التالى:    

أدويـة ومستلزمات طبية                           المشتريات × ١١٥٫١٩ ٪
مستحضرات تجميل طبية        المشتريات × ١٢٥ ٪

- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها .
- يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط .

جدول رقم (١) تحليل إيرادات المبيعات للسلع المسعرة تسعيرا جبريايتم إثبات قيمة المبيعات الفعلية من واقع فواتير البيع .

قيمة المبيعـــــــــــاتبـيــــــــــــــــــــــــــــان

- يتم إدراج المبيعات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.
 

يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :
هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح  

المبيعــات = التكلفة + هامش الربح  
في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :

المبيعات = التكلفة ×  

- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها .

١٠٠
١٠٠ ٪ - نسبة هامش الربح

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات .. 

مبيعات .. 

إجمالي المبيعات

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات .. 

مبيعات .. 

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات أدوية ومستلزمات طبية  

مبيعات مستحضرات تجميل طبية 

مبيعات .. 

مبيعات .. 

www.incometax.gov.eg : موقع المصلحةtpservice@incometax.gov.eg : البريد اإللكتروني

مجمل الربح (مرحل الى البند رقم ٤٠٦ من قائمة االقرار التفصيلية)

الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( أ ) 

٢٠١٠٥١٠١

يخصم : مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا



(تابع)  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( أ ) 

٢٠١٠٥١١١

جدول رقم (٢) تحليل تكاليف المشتريات للسلع المسعرة تسعيرا جبريا

اجمالى صافى مشتريات السلع المسعرة جبريا (١+٢)

مشتريات .. 

قيمة المشترياتبـيــــــــــــــــــــــــــــان

مشتريات ..  مشتريات أدوية ومستلزمات طبية 

يخصم مرتجعات أدوية ومستلزمات طبية 

١- تحدد مبيعات الصيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات 
االدوية على النحو التالى:

 ادوية ومستلزمات طبية             صافى المشتريات * ١١٥٫١٩٪
مستحضرات تجميل طبية             صافى المشتريات * ١٢٥٪

٢- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة االسابقة بغض النظر عن المتحصل منها.
٣- يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط.

٤- يدرج بجدول المشتريات إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع 
الفواتير أو شهادات المسحوبات  الصادرة من شركات االدوية بصرف النظر عن المسدد منها.

٥- تخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريًا من قيمة المشتريات عند تحديد قيمة مبيعات هذه السلع بالنسبة 
المتفق عليها بشرط توافر المستند المؤيد لالرتجاع.

مشتريات ..  مشتريات أدوية ومستلزمات طبية 

يخصم مرتجعات مستحضرات تجميل طبية 

 صافى مشتريات مستحضرات تجميل طبية (٢) 

مشتريات ..  مشتريات ..  صافى مشتريات أدوية ومستلزمات طبية (١) 

مشتريات مستحضرات تجميل طبية 

يضاف صافى قيمة المشتريات (مرحل من الجدول رقم ٣)

مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا (مرحل الي الجدول رقم ١)
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جدول رقم (٣) تحليل مشتريات السلع المسعرة تسعيرا جبريا

االجمالى :
( صافى قيمة المشتريات)
{مرحل لجدول رقم (٢)}

مشتريات .. 

قيمة المشترياتبـيــــــــــــــــــــــــــــان
(١)

قيمة المرتجعات
(٢)

صافى قيمة المشتريات
(١-٢)

- يدرج بهذا الجدول إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع 
الفواتير أو شهادات التعامل الصادرة من الجهات بصرف النظر عن المسدد منها.

- تخصم المرتجعات من واقع المستندات الرسمية لالرتجاع. 
-يتم إدراج المشتريات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

(تابع)  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( أ ) 

٢٠١٠٥١٢١



إجمالي المصروفات العمومية واالدارية (١+٢)
{مرحل الى قائمة االقرار التفصيلية بند (٤١٣)}

 إجمالي المصروفات العمومية واالدارية المؤيدة بمستندات (١)
(ب) يضاف اليه المصروفات األخري غير المؤيدة بمستندات (٢)
{فى حدود ٧٪ من المصروفات العمومية واالدارية المؤيدة بمستندات او المصروفات الفعلية

 الغير مؤيدة بمستندات ايهما اقل}

٢٠١٠

جدول رقم (٤) بيان بالمصروفات العمومية واالدارية 

المبلغ بـيــــــــــــــــــــــــــــان

يتم إثبات المصروفات المؤيدة من واقع المستندات المؤيدة لها.
 في حالة وجود مصروفات أخرى غير مؤيدة بمستندات يراعى أال تزيد نسبتها عن ٧٪ من المصروفات اإلدارية والعمومية 

المؤيدة بمستندات

(أ) مصروفات مؤيدة بمستندات:

األجوروالمرتبات

اإليجار

الكهرباء

المياه

الغاز

التليفون

...

...

٥١٣١
(تابع)  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( أ )
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(تابع)  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( أ )

٥١٤١

المبلغ بيــــــــــــان 

.................................

.................................

 االجمـــــــالى                                         

جدول رقم (٦) بيان اإلعفاءات الضريبية

اذا كان لديك إعفاءات ضريبية وضح طبيعتها وبدايتها ومدتها وفقا لما يلي :-
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٢٠١٠

جدول رقم (٥) بيان التبرعات و اإلعانات 

التبرعات وتحليلها كما يلى :
بيـــــــــان

تبرعات للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة (١)

تبرعات للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات 
الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية(٢)

تبرعات لجهات أخرى(٣)

اإلجمالى (٢+٣)( يرحل للبند ٤١٥ فى قائمة االقرار التفصيليه) 

إجمالى التبرعات واالعانات (١+٢+٣)   

٢٠١٠

يتضمن هذا الجدول بيانًا بالتبرعات التي دفعتها الشركة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها 
وُيراعى ما يلي: 

١- يتم اعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة بالكامل أيًا كان 
مقدارها ضمن التكاليف واجبة الخصم .

٢- يتم رد التبرعات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند ١ أعاله (يرحل للبند رقم ٤١٥ في قائمة اإلقرار التفصيلية).
٣- ويتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات 
الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية طبقًا ألحكام القوانين المنظمة لها بما ال يجاوز ١١٠/١٠ 
من الربح المعدل وال يجوز خصم أي مدفوعات ألي جهات أخرى (يرحل للبند رقم ٤١٨ في قائمة اإلقرار التفصيلية).



جدول رقم (٧) بيان الخسائر المرحلة عـن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم اإلقرار 

يبين فى هذا الجدول موقف الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لكل سنة على حده .

يتم استيفاء خانة المبالغ التي لم يتم ترحيلها لكل سنة على حده فبفرض أن االقرار مقدم عن عام ٢٠١٠ و أن الخسارة عن سنة ٢٠٠٧ 
مبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه والمبلغ السابق ترحيله ( عن السنوات ٢٠٠٨و٢٠٠٩ ) ٦,٠٠٠ جنيه فيكون المبين بالجدول على الوجه اآلتي: -

                                                                                                                       مبالغ لم يتم ترحيلها
 السنـة            صافى الخسارة           عدد سنوات الترحيل          المبالغ السابق ترحيلها        

٢٠٠٧           ١٠,٠٠٠ جنيه                   ٢ سنـه                      ٦,٠٠٠  جنيه            ٣,٠٠٠ جنيه   ١,٠٠٠ جنيه

مع مراعاة ما يلى بالنسبة للخسائر المرحلة من االعوام السابقة:
 

- أن يخصم من الوعاء الضريبى للفترة المقدم عنها االقرار رصيد الخسائر المرحلة الناتجة عن نشاط المنشأة فقط وال يتم خصم اية خسائر 
ناتجة عن تطبيق االعفاءات الضريبية . 

- لغرض تحديد طبيعة الخسائر التى يتم ترحيلها للفترة المقدم عنها االقرار يراعى انه فى حالة تحقيق المنشأة ارباحا خالل اى من السنوات 
الخمس السابقة مع وجود خسائر مرحله فانة يتم عمل المقاصة بين تلك االرباح وبين الخسائر الناتجة عن النشاط .

*

*

الســــنة
عـــدد 
سنوات 
الترحيل

مبالغ لم يتم ترحيلها
المبالغ السابق ترحيلهاصــــــافى الخسارة

إجمالي الخسائر الواجب ترحيلها وتخصم من الوعاء للفترة الضريبية  الحالية  
(مرحل للبند ٣٠٦)

خسائر ناتجة عن تطبيق االعفاءات خسائر ناتجة عن النشاط
الضريبية

خسائر ناتجة عن
 النشاط

خسائر ناتجة عن تطبيق 
االعفاءات الضريبية

١١١
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 (تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبي على أرباح االشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( أ )       

٥١٥١ ٢٠١٠



٢٠١٠
مجموع صافى دخل االشخاص الطبيعيين - منشات صغيرة وصيادلة فئة (ب) 

قائمة االقرار التفصيلية 

٥١٦١

w w w . i n c o m e t a x .gov.eg : موقع المصلحةt p s e r v i c e @ i n c o m e t a x.gov. : البريد اإللكتروني

٢٠١٠ البند

  

متحصالت من مبيعات سلع غير مسعرة جبريًا 

اإلجمالي [ (٤٠٣) حتى (٤٠٧) ]

مدفوعات من مشتريات أصول ثابته               جدول رقم ( ٦ )

إجمالى المدفوعات النقديه [ (٤٠٩) حتى (٤١١) ]

يضاف اليه

يخصم منه

مدفوعات من مشتريات سلع غير مسعرة جبريًا

مدفوعات خدمات اخرى

مجمل الربح أو الخساره [ (٤٠٨) -(٤١٢) ]

متحصالت أخرى

متحصالت من مبيعات أصول ثابته                 جدول رقم ( ٦ )

مبيعات سلع مسعرة جبريًا [ جدول رقم (٣)  ]

مشتريات سلع مسعرة جبريًا [ جدول رقم (٤) ]

مجمل ربح السلع المسعرة جبريًا [ (٤٠١) - (٤٠٢) ]

متحصالت من خدمات مؤداه 

٤٠١

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٩

٤١٠

٤١١

٤١٢

٤١٣

السلع المسعرة جبريا

يخصم من مجمل الربح أو يضاف الى الخسارة
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تبرعات حكوميه ايا كان مقدارها

صافي الربح قبل خصم التبرعات [ (٤١٣) - (٤١٦) ]

يخصم منه 
تبرعات وإعانات مدفوعه للجمعيات والمؤسسات األهليه المصريه المشهره 
البحث  ومؤسسات  الحكومى  لإلشراف  الخاضعة  والمستشفيات  العلم  ولدور 
العلمى المصرية بما ال يجاوز  ١٠ / ١١٠  من صافى ربح الممول( جدول رقم ٧).

المصروفات العموميه واإلداريه ( جدول رقم ٨ )
المصروفات

الربح أو الخساره ( ٤١٧ - ٤١٨ )

تخصم الخسارة المرحلة          جدول رقم (٩)
صافي أرباح (خسائر ) النشاط التجاري أو الصناعى

(مرحل الى بند ١٠٢ من صفحة بيانات االقرار)

٤١٤

٤١٥

٤١٨

٤١٩

٤٢٠

٤١٧اجمالي المصروفات [ (٤١٤) + (٤١٥) ]

٤٢١

٤٢٢

٤١٦ تبرعات وإعانات مدفوعه للجمعيات والمؤسسات األهليه المصريه المشهره ولدور العلم 
والمستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية( جدول رقم ٧)



٥ ٦٥قائمه اإلقرار التفصيلية تابع قائمه اإلقرار التفصيلية
٢٠١٠٥١٧١

٢٠١٠ البند يضاف اليه
ناتج التعامل فى األوراق الماليه 

صافى الربح أو الخسارة

٤٢٣ناتج التعامل فى األوراق الماليه غير المقيده فى سوق األوراق الماليه المصريه

٤٢٤

- يقصد بناتج التعامل في األوراق المالية قيمة بيع الورقة المالية مخصومًا منها كًال من تكلفة شراؤها ومصروفات اإلكتتاب 
وتأمين المخاطر وعموالت السمسرة والحفظ والخدمات المرتبطة بالتعامل.

الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )

بيــــــــــان

ايرادات النشاط التجارىوالصناعى / الخدمى 

جدول رقم (١) جدول تحليل صافى مبيعات النشاط التجارى 

المبلغ
مبيعات السلع غير المسعرة جبريا 

ايرادات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا 
مرحل من الجدول رقم (٣ )

- يتم تحديد رقم األعمال للسلع غير المسعرة جبريًا من واقع فواتير البيع التى يصدرها الشخص االعتبارى مع ضرورة اإلحتفاظ   
بمستندات الشراء مع مراعاة تطبيق االساس النقدى.

بيــــــــــان

إجمالـــــى تكلفة المشتريات / الحصول على االيراد

جدول رقم (٢) جدول تحليل تكاليف المشتريات 

المبلــغ

مشتريات النشاط التجارى للسلع غير المسعرة تسعيرا جبريا 

مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا 
مرحل من الجدول رقم (٤ )

يتم تحديد رقم المشتريات للسلع غير المسعرة جبريًا من واقع فواتير الشراء مع ضرورة اإلحتفاظ   بمستندات الشراء 
و مراعاة تطبيق االساس النقدى.
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٢٠١٠

(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )

٥١٨١

يجب مرا عاة االتى بالنسبة لنشاط الصيدليات
- يحدد رقم األعمال للصيدلية من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية على النحو التالى:    

أدويـة ومستلزمات طبية                           المشتريات × ١١٥٫١٩ ٪
مستحضرات تجميل طبية        المشتريات × ١٢٥ ٪

- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها .
- يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط .

جدول رقم (٣) تحليل إيرادات المبيعات للسلع المسعرة تسعيرا جبريايتم إثبات قيمة المبيعات الفعلية من واقع فواتير البيع .

قيمة المبيعـــــــــــاتبـيــــــــــــــــــــــــــــان

- يتم إدراج المبيعات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.
 

يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :
هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح  

المبيعــات = التكلفة + هامش الربح  
في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :

المبيعات = التكلفة ×  

مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقًا للتعامالت
- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها .

١٠٠
١٠٠ ٪ - نسبة هامش الربح

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات .. 

مبيعات .. 

إجمالي المبيعات (مرحل الى البند رقم ٤٠١ من قائمة االقرار التفصيلية)

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات .. 

مبيعات .. 

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات أدوية ومستلزمات طبية  

مبيعات مستحضرات تجميل طبية 

مبيعات .. 

مبيعات .. 

مبيعات .. 
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(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )

٢٠١٠٥١٩١

جدول رقم (٤) تحليل تكاليف المشتريات للسلع المسعرة تسعيرا جبريا

اجمالى صافى مشتريات السلع المسعرة جبريا (١+٢)

مشتريات .. 

قيمة المشترياتبـيــــــــــــــــــــــــــــان

مشتريات ..  مشتريات أدوية ومستلزمات طبية 

يخصم مرتجعات أدوية ومستلزمات طبية 

١- تحدد مبيعات الصيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات 
االدوية على النحو التالى:

 ادوية ومستلزمات طبية             صافى المشتريات * ١١٥٫١٩٪
مستحضرات تجميل طبية             صافى المشتريات * ١٢٥٪

٢- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة االسابقة بغض النظر عن المتحصل منها.
٣- يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط.

٤- يدرج بجدول المشتريات إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع 
الفواتير أو شهادات المسحوبات  الصادرة من شركات االدوية بصرف النظر عن المسدد منها.

٥- تخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريًا من قيمة المشتريات عند تحديد قيمة مبيعات هذه السلع بالنسبة 
المتفق عليها بشرط توافر المستند المؤيد لالرتجاع.

مشتريات ..  مشتريات أدوية ومستلزمات طبية 

يخصم مرتجعات مستحضرات تجميل طبية 

 صافى مشتريات مستحضرات تجميل طبية (٢) 

مشتريات ..  مشتريات ..  صافى مشتريات أدوية ومستلزمات طبية (١) 

مشتريات مستحضرات تجميل طبية 

يضاف صافى قيمة المشتريات (مرحل من الجدول رقم ٥)

مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا
[يرحل الى قائمة االقرار التفصيلية بند ٤٠٢]
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(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )

٢٠١٠٥١٠٢

جدول رقم (٥) تحليل مشتريات السلع المسعرة تسعيرا جبريا

االجمالى :
( صافى قيمة المشتريات)
{مرحل لجدول رقم (٤)}

مشتريات .. 

قيمة المشترياتبـيــــــــــــــــــــــــــــان
(١)

قيمة المرتجعات
(٢)

صافى قيمة المشتريات
(١-٢)

- يدرج بهذا الجدول إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع 
الفواتير أو شهادات التعامل الصادرة من الجهات بصرف النظر عن المسدد منها.

- تخصم المرتجعات من واقع المستندات الرسمية لالرتجاع. 
-يتم إدراج المشتريات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 



٢٠١٠

(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )

٥١١٢

مبيعات مشتريات  

جدول رقم (٦) تحليل األصول الثابتة

نوع األصل 

اإلجمالـــــى

- يدرج بهذا الجدول المدفوعات أو المقبوضات المتعلقة بشراء أو بيع األصول الثابتة .
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جدول رقم (٧) بيان التبرعات و اإلعانات 

التبرعات وتحليلها كما يلى :
بيـــــــــان

تبرعات للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة (١)

تبرعات للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات 
الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية(٢)

تبرعات لجهات أخرى(٣)

اإلجمالى (٢+٣)( يرحل للبند ٢٠١ فى قائمة االقرار التفصيليه) 

إجمالى التبرعات واالعانات (١+٢+٣)   

٢٠١٠

يتضمن هذا الجدول بيانًا بالتبرعات التي دفعتها الشركة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها 
وُيراعى ما يلي: 

١- يتم اعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة بالكامل أيًا كان 
مقدارها ضمن التكاليف واجبة الخصم .

٢- يتم رد التبرعات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند ١ أعاله (يرحل للبند رقم ٤١٦ في قائمة اإلقرار التفصيلية) .
٣- ويتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات 
الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية طبقًا ألحكام القوانين المنظمة لها بما ال يجاوز ١١٠/١٠ 
من الربح المعدل وال يجوز خصم أي مدفوعات ألي جهات أخرى (يرحل للبند رقم ٤١٩ في قائمة اإلقرار التفصيلية).



٢٠١٠

(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )

٥١٢٢

إجمالي المصروفات العمومية واالدارية (١+٢)
{مرحل الى قائمة االقرار التفصيلية بند (٤١٤)}

 إجمالي المصروفات العمومية واالدارية المؤيدة بمستندات (١)
(ب) يضاف اليه المصروفات األخري غير المؤيدة بمستندات (٢)
{فى حدود ٧٪ من المصروفات العمومية واالدارية المؤيدة بمستندات او المصروفات الفعلية

 الغير مؤيدة بمستندات ايهما اقل}

جدول رقم (٨) بيان بالمصروفات العمومية واالدارية 

المبلغ بـيــــــــــــــــــــــــــــان

يتم إثبات المصروفات المؤيدة من واقع المستندات المؤيدة لها.
 في حالة وجود مصروفات أخرى غير مؤيدة بمستندات يراعى أال تزيد نسبتها عن ٧٪ من المصروفات اإلدارية والعمومية 

المؤيدة بمستندات

(أ) مصروفات مؤيدة بمستندات:

األجوروالمرتبات

اإليجار

الكهرباء

المياه

الغاز

التليفون

...

...
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جدول رقم (٩) بيان الخسائر المرحلة عـن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم اإلقرار 

يبين فى هذا الجدول موقف الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لكل سنة على حده .

يتم استيفاء خانة المبالغ التي لم يتم ترحيلها لكل سنة على حده فبفرض أن االقرار مقدم عن عام ٢٠١٠ و أن الخسارة عن سنة ٢٠٠٧ 
مبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه والمبلغ السابق ترحيله ( عن السنوات ٢٠٠٨و٢٠٠٩ ) ٦,٠٠٠ جنيه فيكون المبين بالجدول على الوجه اآلتي: -

                                                                                                                       مبالغ لم يتم ترحيلها
 السنـة            صافى الخسارة           عدد سنوات الترحيل          المبالغ السابق ترحيلها        

٢٠٠٧           ١٠,٠٠٠ جنيه                   ٢ سنـه                      ٦,٠٠٠  جنيه            ٣,٠٠٠ جنيه   ١,٠٠٠ جنيه

مع مراعاة ما يلى بالنسبة للخسائر المرحلة من االعوام السابقة:
 

- أن يخصم من الوعاء الضريبى للفترة المقدم عنها االقرار رصيد الخسائر المرحلة الناتجة عن نشاط المنشأة فقط وال يتم خصم اية خسائر 
ناتجة عن تطبيق االعفاءات الضريبية . 

- لغرض تحديد طبيعة الخسائر التى يتم ترحيلها للفترة المقدم عنها االقرار يراعى انه فى حالة تحقيق المنشأة ارباحا خالل اى من السنوات 
الخمس السابقة مع وجود خسائر مرحله فانة يتم عمل المقاصة بين تلك االرباح وبين الخسائر الناتجة عن النشاط .

*

*

الســــنة
عـــدد 
سنوات 
الترحيل

مبالغ لم يتم ترحيلها
المبالغ السابق ترحيلهاصــــــافى الخسارة

إجمالي الخسائر الواجب ترحيلها وتخصم من الوعاء للفترة الضريبية  الحالية  
(مرحل للبند ٤٢١)

خسائر ناتجة عن تطبيق االعفاءات خسائر ناتجة عن النشاط
الضريبية

خسائر ناتجة عن
 النشاط

خسائر ناتجة عن تطبيق 
االعفاءات الضريبية

١١١
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٢٠١٠٥١٣٢
(تابع) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى علي مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشأت صغيرة وصيادلة فئة ( ب )



٢٠١٠
مجموع صافى دخل االشخاص الطبيعيين - منشات صغيرة وصيادلة فئة (ج) 

قائمة االقرار التفصيلية 

٥١٤٢

٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ١ - بيانات قائمة الدخل
صافى إيرادات للنشاط الصناعي والتجاري / الخدمي

 (مرحل من البند ٧٠٢ من قائمة الدخل)

إجمالي المصروفات بما فيها المخصصات و االحتياطيات واالهالكات 
وضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة

والمتضمنة  الدخل  قائمة  على  المحملة  المصروفات  إجمالي  ويشمل 
األجور (مثل  واإلدارية  العمومية  والمصروفات  التمويلية  المصروفات 
األخرى والمصروفات   ( الكهرباء  المياه،  االنتقاالت،  والمرتبات، 
وإالهالكات واالحتياطيات  كالمخصصات  الدخل  قائمة  على  المحملة 
وفروق المبيعات)  بتكلفة  المدرجة  االهالكات  و  المخصصات  (بخالف 

التقييم المدينة و غيرها
(مرحل من البنود ٧٠٦ ،٧٠٨،٧٠٧ ،٧١١،٧١٠  من قائمة الدخل)

قائمة  من   ٧٠٤ البند  من  (مرحل  الدخل  قائمة  من  (الخسارة)   / الربح  مجمل 
الدخل)

اإليرادات األخرى من قائمة الدخل 
ويشمل أي إيرادات اخرى مثل األرباح الرأسمالية ،بيع المخلفات ، وأرباح 

إعادة التقييم وغيرها (مرحل من البند ٧٠٥ من قائمة الدخل)

٢ - يضــاف إلى صافى الربح المحاسبى أو يخصم من
 الخسائر المحاسبية اآلتي

مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من اإليرادات الخاضعة للضريبة
 المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلها مباشرة الي حقوق الملكية 

بالميزانية وفقا لمعايير المحاسبية المصرية
 (مرحل من الجدول رقم  ١٠١)

قيمة اهالكات األصول الثابتة المادية أو المعنوية المحملة علىالحسابات

قيمة إهالكات األصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة للمنشأة والمحملة 
علي قائمة الدخل والمحسوبة وفقا لألسس المحاسبية

الخسائر الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول

* الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها وفقًا للمادة (٢٦) 
من القانون.

* الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها بطريقة القسط الثابت 
 وفقًا للبندين (١)،(٢) من المادة (٢٥) من القانون.  

(مرحل من الجدول رقم ١٠٣)

الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للقانون والضريبة المؤجلة
الضريبة  و  اإلقرار  سنة  عن  المستحقة  الدخل   على  الضريبة  قيمة   

المؤجلة(تدرج المبالغ فى هذا البند بالموجب او بالسالب حسب االحوال)
(مرحل من  الجدول رقم ١١٦)

ما يزيد عن نسبة إل ٢٠ ٪المستقطعة سنويًا لحساب الصناديق 
الخاصة

الزيادة عن نسبة ٢٠ ٪  من مجموع مرتبات و أجور العاملين السنوية
(مرحل من الجــــدول رقم ١١٤)

التبرعات واإلعانات المدفوعة لغير الحكومة
 التبرعات و اإلعانات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند [٧] من المادة 

٢٣ من القانون
 (مرحل من الجدول رقم  ١٠٢)

االحتياطيات والمخصصات على اختالف أنواعها
قيمة اإلضافات الى المخصصات واالحتياطيات التي تمت خالل العام سواء 

المحملة على قائمة الدخل او الميزانية و التى لم تدرج بالبند ٣٠٦ 
(مرحل من الجدول رقم  ١٠٤)

البند

تكلفة المبيعات / الحصول على اإليراد (مرحل من البند ٧٠٣ من قائمة الدخل)

صافى الربح المحاسبى / (الخسارة المحاسبية ) 
(مرحل من البند ٧١٢ من قائمة الدخل)

ما يزيد عن ٣٠٠٠ جنيه من اقساط التامين ضد عجز الممول او وفاته

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٧

٣٠٨

٣٠٩

٣١٠

٣١١

٣٠٦

٣١٢

٣١٣



( تابع )  قائمة اإلقرار التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٥٢

إلى  يضاف   / الضريبى  الربح  إجمالى  من  يخصم   -  ٣
أجمالى الخسارة الضريبية

الغرامات والتعويضات و العقوبات المالية
قيمة الغرامات والتعويضات و العقوبات المالية التي تتحملها المنشأة نتيجة 

ارتكاب أحد تابعيها جناية أو جنحه عمديه.
العوائد المدينة

العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل والتى ال يتوافر فيها شروط اعتبارها 
من التكاليف واجبة الخصم.

 (مرحل من الجدول رقم ١٠٥)
الديون المعدومة غير المستوفاة لشروط الخصم

شروط  فيها  يتوافر  ال  والتي  الدخل  قائمة  على  المحملة  المعدومة  الديون   
اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.

(مرحل من الجدول رقم  ١٠٦)

الرصيد السالب ألساس اإلهالك
األصول  بيع  قيمة  بين  الفرق  في  يتمثل  و  اإلهالك  ألساس  السالب  الرصيد 
الثابتة والتعويضات نتيجة هالك أواالستيالء على األصول المنصوص عليها 
في البند [٣] من المادة (٢٥)من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أول 
الفترة الضريبية مضافًا إليها المشتريات والمصروفات الرأسمالية الخاصةبها.

( مرحل من الجدول رقم  ١١٠)         

خسارة التعامل في أوراق مالية مقيدة في سوق األوراق المالية 
المصرية

حالة  في  المصرية  األوراق  سوق  في  المقيدة   المالية  األوراق  في  التعامل  خسائر   *
إدراجها في قائمة الدخل

المالية  األوراق  سوق  في  مقيدة  مالية  أوراق  بيع  عن  الناتجه  الضريبيه  الفروق   *
المصرية التى سبق اعتماد فروق إعادة التقييم لها

( مرحل من الجدول رقم ١١٥)      

الخسائر المحتملة للعقود طويلة األجل والتي ال تخص الفترة الضريبية
 والمدرجة في قائمة الدخل

 الخسائر التي تم إدراجها بقائمة الدخل خالل فترات تنفيذ العقد والتي ال تخص 
الفترة الضريبية.

(مرحل من الجدول رقم٨٠١ )
إضافات أخرى إلى صافى الربح المحاسبي / خصومات أخرى من

 الخسارة المحاسبية
 (مرحل من الجدول رقم ١٠٧ )

إجمالي الربح الضريبي / (الخسارة الضريبية)[٣٠٥ + ٣٢١]

٢٠٠٩البند ٢٠١٠

٢٠١٠
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية 

وتعد من التكاليف واجبة الخصم 
التكاليف واجبة الخصم والتي لم تدرج بقائمة الدخل

(مرحل من الجدول رقم  ١٠٨)

األرباح الرأسمالية و الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول
* األرباح الرأسمالية الناتجة من بيع األصول  التي تم حساب إهالكها بطريقة

 أساس اإلهالك وفقا لحكم المادة (٢٦) من القانون 
* الفروق الضريبية الناتجة عن بيع أصول يتم إهالكها وفقا للبندين (١) 

و(٢) من المادة(٢٥) من القانون
( مرحل من الجدول رقم  ١٠٣ )

قيمة االهالكات الضريبية المحسوبة طبقًا للنسب الواردة بالقانون
اهالكات االصول المحسوبة طبقًا للنسب الواردة بالقانون متضمنة االهالك 

المعجل لآلالت والمعدات المستخدمة فى االنتاج الصناعى
 (مرحل من الجدول رقم ١١٠)

(تابع) يضــاف إلى صافى الربح المحاسبى
 أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي

االجمالى [مجموع البنود من ( ٣٠٦) الى (٣٢٠) ]
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٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥



( تابع )  قائمة اإلقرار التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٦٢

٢٠٠٩ ٢٠١٠

صافى الوعاء الخاضع للضريبة 

اإلعفاءات 
يخصم من الوعاء الضريبي اإلعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل 

أو بأي قوانين خاصة وذلك فى حدود الوعاء الضريبى.
 (مرحل من الجدول رقم  ١١٣ اإلعفاءات الضريبية )

صافى الربح الضريبي / الخسارة الضريبية( المعدل )
{ (٣٢٢) مخصوما منها مجموع (٣٢٣) الي (٣٣١) }

ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم وتم خصمها من المخصص

مخصصات سبق خضوعها للضريبة 

المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم

 الديون المعدومة التي تم خصمها من المخصص ويتوافرفيها الشروط الواردة 
بالقانون العتبارها من التكاليف الواجبة الخصم 

( مرحل من الجدول رقم  ١٠٦ )

 المخصصات السابق خضوعها للضريبة والتى أدرجت ضمن اإليرادات بقائمة 
الدخل 

( مرحل من الجدول رقم ١٠٩ )

المستخدم من المخصصات خالل العام الذي يتوافر فيه شروط الخصم بشرط
 خضوع المخصص للضريبة عند تكوينه

 ( مرحل من الجدول رقم  ١٠٤ )

خسائر العقود طويلة األجل المنتهية خالل الفترة الضريبية والتي سبق
 ردها للوعاء

 الخسائر  التي سبق ردها للوعاء في الفترات الضريبية السابقة وذلك للعقود 
طويلة األجل المنتهية خالل الفترةالضريبية

( مرحل من الجدول رقم ٨٠٢ )

خصومات أخري من أجمالي الربح الضريبي/إضافات أخري الي الخسارة 
الضريبية 

( مرحل من الجدول رقم ١١٢ )

(تابع) يخصم من إجمالى الربح الضريبى / يضاف إلى 
البندأجمالى الخسارة الضريبية

يخصم من الوعاء الضريبي التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية 
الحكومي  لإلشراف  الخاضعة  والمستشفيات  العلم  ولدور  المشهرة  المصرية 
ومؤسسات البحث العلمي المصرية بما اليجاوز١١٠/١٠ من الربح السنوي 

الصافي المعدل.
 ( مرحل من الجدول رقم ١٠٢ )

التبرعات و اإلعانات المدفوعة 

يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بحد أقصي 
خمس سنوات وال يتضمن الخسائر الناتجه عن تطبيق اإلعفاءات الضريبية .

 ( مرحل من الجدول رقم  ١١١ )

الخسائر المرحلة 

(١) أوعية ضريبية مستقلة: إذا كانت نتيجة النشاط الواردة بالبند ٣٣٧ اعاله 
أرباحًا معفاة تدرج االوعية المستقلة بهذا البند. 

(مرحل من مرفقات الجدول رقم ١١٣ االعفاءات الضريبية - صفحة ٢١)

(٢) الوعاء الضريبى فى حالة وجود خسارة : أذا كانت نتيجة أى من 

الوعائين الواردين بالبندين ٣٣٧ ،٣٣٨  خسارة ضريبية فيتم عمل مقاصة
 بينهما ويدرج ناتج المقاصة بهذا البند

هذا البند يمأل فى حالة المنشأت التى التزال فى فترة االعفاء الضريبى

الوعاء الضريبي ربح /( خسارة )
 (٣٣٢) مخصوما منها [ (٣٣٣) + (٣٣٤) ] وقبل إعمال حكم 

المادة ٧ من القانون

*  الفروق الضريبية الناتجة عن بيع األوراق المالية المقيدة في سوق 
األوراق المالية المصرية التى سبق اعتماد فروق إعادة التقييم لها 

( مرحل من الجدول رقم  ١١٥ )
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الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٧٢

 جدول رقم (١٠١) بيان المعامالت التى ال تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و تعد من اإليرادات

بيان المعاملة و إيضاحات أخرى

جدول رقم (١٠٢) بيان التبرعات و اإلعانات 

تبرعات محملة على قائمة الدخل تحليلها كما يلى :
تبرعات للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة (١)

تبرعات للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات
 الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية(٢)

تبرعات لجهات أخرى(٣)

يتضمن هذا الجدول بيانًا بالتبرعات التي دفعتها المنشأة إلى الجهات المختلفة حتى يتم تحديد المعاملة الضريبية لها وُيراعى ما يلي: 
يتم اعتماد التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية واألشخاص االعتبارية العامة بالكامل أيًا كان مقدارها ضمن التكاليف واجبة 

الخصم .
 يتم رد التبرعات المدفوعة لغير الجهات الواردة في البند ١ أعاله (يرحل للبند رقم ٣١٢ في قائمة اإلقرار التفصيلية) .

 ويتم بعد ذلك خصم التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومي 
ومؤسسات البحث العلمي المصرية طبقًا ألحكام القوانين المنظمة لها بما ال يجاوز ١١٠/١٠ من الربح المعدل وال يجوز خصم أي مدفوعات ألي جهات 

أخرى (يرحل للبند رقم٣٣٣  في قائمة اإلقرار التفصيلية).

-١

١٠٢اإلجمالى (٢+٣)(يرحل للبند ٣١٢فى قائمة االقرار التفصيليه) 

بيـــــــــان

يتم استيفاء هذا الجدول باإليرادات التي لم تدرج بقائمة الدخل ويتم ترحيلها مباشرة إلى حقوق الملكية بالميزانية مثل فروق التقييم الدائنة الناتجة عن 
تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالمنشأة أو الفروق الدائنة الناتجة عن تصحيح األخطاء 
المحاسبية التي ُتدرج ضمن حقوق الملكية وذلك كله بشرط أن تكون من اإليرادات الخاضعة للضريبة (يرحل للبند رقم ٣٠٦ في قائمة اإلقرار التفصيلية) . 

اإلجمالـــــى ١٠١

-٢
-٣

٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠

إجمالى التبرعات واالعانات (١+٢+٣)   



صيادلة فئة (ج)
صغيرة و

ص الطبيعيين - منشات 
ضريبى على ارباح األشخا

( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار ال
صول

ضريبية الناتجة عن بيع اال
جدول رقم (١٠٣) االرباح او الخسائر الرأسمالية والفروق ال

س اإلهالك (م٢٦)
ضع ألسا

صول تخ
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صيادلة فئة ( ج )
صغيرة و

ص الطبيعيين - منشآت 
صافي دخل األشخا

ضريبى على مجموع 
( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار ال

ب

صول التى يتم إهالكها 
ضريبية و الناتجة عن بيع األ

ض ال
ضمن هذا الجدول قيمة الفرق بين االرباح /الخسائر الرأسمالية التى تظهر بقائمة الدخل و بين تلك المحتسبة لألغرا

يت
بنظام القسط الثابت طبقًا للبندين (١) (٢) من المادة (٢٥) من القانون.

ضريبية قيمتها ١٥٠٠ جنية 
ض ال

فمثـــــــــــًال : كما فى المثال السابق تظهر بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها ٢٠٠٠ جنية بينما الخسارة الرأسمالية المحتسبة لألغرا
صيلية ) أما إذا كانت الخسارة الرأسمالية المحتسبة 

ضريبة ( يرحل للبند رقم ٣٠٨ فى قائمة األقرار التف
ضع لل

ف الفرق البالغ ٥٠٠ جنية إلى الوعاء الخا
ضا
ففى هذه الحالة ي

صيلية) ويتم تطبيق 
ضريبى (يرحل للبند رقم ٣٢٥ من قائمة اإلقرار التف

صم الفرق البالغ ١٠٠٠ جنية من الوعاء ال
ضريبية قيمتها ٣٠٠٠ جنية ففى هذة الحالة يخ

ض ال
لألغرا

ذات المفهوم بالنسبة لفروق االرباح الرأسمالية. 

صول الثابتة الواردة بالبند [٣] من المادة (٢٥) من القانون التي يتم احتساب إهالكها طبقًا للمادة 
صم األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األ

ضافة الخسائر الرأسمالية أو خ
 يتم إ

ضريبة لعدم االعتداد بها ربحًا أو خسارة وفقًا لحكم المادة (١٧) من القانون.
ضع لل

(٢٦) من القانون إلى الوعاء الخا
صل رأسمالي بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه وكانت قيمته الدفترية ١٢,٠٠٠ جنيه، ففي هذه الحالة تظهر بقائمة الدخل خسارة رأسمالية قيمتها ٢,٠٠٠ جنيه، 

فمثـــــــــــــًال :إذا تم بيع أ
ضريبة       

ضع لل
ضافتها إلى الوعاء الخا

ف الواردة بقائمة الدخل وذلك عن طريق إ
س اإلهالك لذلك يتعين استبعادها من التكالي

ضمن نظام أسا
ولما كانت هذه الخسارة يتم معالجتها 

ص عليها في البند [٣] من المادة (٢٥) من القانون         
صو

صول المن
صيلية)، ويتم تطبيق ذات المفهوم بالنسبة لألرباح الرأسمالية لأل

( يرحل للبند رقم٣٠٨ من قائمة اإلقرار التف
صيلية).    

( يرحل للبند رقم ٣٢٥ من قائمة اإلقرار التف

أ

ضع لالهالك بنظام القسط الثابت   (بند ١ ،٢ من المادة ٢٥)
صول تخ

 ا

س االهالك (مادة ٢٦)
ضع السا

صول تخ
ا

٢٠١٠

صرية
ضريبة ما يقابل االهالك المحاسبي من االيرادات وفقا لمعايير المحاسبه الم

ضع لل
صول المهداه وال يخ

ضريبي لأل
ضريبة ، يراعي عدم احتساب اهالك 

ض ال
ألغرا

جـ

٥
١
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صات واالحتياطيات
ص
جدول رقم (١٠٤) بيان حركة المخ

صيادلة فئة ( ج )
صغيرة و

ص الطبيعيين - منشآت 
ضريبى على أرباح األشخا

( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار ال
٢٠١٠

ص أو االحتياطي ويراعى ما يلي:
ص
ضافات واالستخدامات التي تمت على المخ

ضمن هذا الجدول بيان بإجمالي قيمة اإل
يت

صات التي تمت خالل العام المحملة على قائمة الدخل أو الميزانية بحسب األحوال بما فى ذلك فروق تقييم 
ص
ضافات للمخ

ضافات لالحتياطيات المحملة على الميزانية  وكذلك اال
صافى الربح المحاسبي بقيمة اإل

يتم زيادة 
صيلية) 

صات . (يرحل للبند رقم ٣١٣ في قائمة اإلقرار التف
ص
المخ

ضريبة عند تكوينه.
ص أو االحتياطى لل

ص
ضوع المخ

ض من االستخدام بشرط سبق خ
صم أيا كان الغر

ف الواجبة الخ
صات واألحتياطيات الذي تتوافر فيه شروط التكالي

ص
صم المستخدم من المخ

يتم خ
صيلية)

(يرحل للبند رقم ٣٢٨ في قائمة اإلقرار التف -٢-١

ص 
ص
اسم المخ

صيد أول
ر

 الفترة

٤٠٥اإلجمالـــــى [(١) + (٢)]    
صات  (١)

ص
إجمالـــــى المخ

إجمالـــــى اإلحتياطيات  (٢)

االسـتخدامات
صات انتفى 

ص
مخ

ض منها
الغر

المستخدم الفعلى 

 

صيد أخر
ر

 الفترة

إسم االحتياطي
صيد أول الفترة

ر
المرتد من
 االحتياطى

صيد اخر الفترة
ر

المحول الي 
بنود أخري من 
اإلحتياطيات

تغذية لإلحتياطى

اجمالى 
ضافات                

اال
المحول الى بنود اخرى

صات 
ص
 من المخ

٥
١

٠
٣



( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١١٣

يشمل هذا الجدول كافة العوائد المدينة  المحملة على قائمة الدخل والتى اليتوافر فيها شروط التكاليف واجبه الخصم ومن ثم يتم 
إضافتها  إلى صافى الربح المحاسبي

 (يرحل للبند رقم ٣١٥  في قائمة اإلقرار التفصيلية)  
يجب تطبيق كل من البند [١]من المادة ( ٢٣ ) و البندين [٤] و [٥] من المادة ٢٤  و البند [١]  من المادة (٥٢) من القانون كل 
على حده بدون أي  ترتيب  وذلك في حدود العوائد المدينة المدرجة بقائمة الدخل مع مراعاة ان يتم اضافة العوائد المرسملة على 
االصول الى العوائد المحملة على قائمة الدخل عند تسوية العوائد المدينة وفى حالة زيادة المستبعد من العوائد المدينة عن المحمل 

فى قائمة الدخل يتم استبعاد هذه الزيادة من تكلفة االصول.
مع مالحظة ان العوائد المدينة التى تعد من التكاليف واجبه الخصم فى حكم البند [١] من الماده (٢٣) من القانون هى عوائد 
القروض المستخدمة فى النشاط مما يعنى أن عوائد القروض المستخدمة فى غير النشاط ال تعد من التكاليف واجبة الخصم و 

تضاف بالكامل للوعاء الضريبى. 

بيــــــــــان

العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر االئتمان والخصـم

عوائد القروض والديون على اختالف أنواعها المدفوعة ألشخاص 
طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها

عوائد القروض المستخدمة فى النشاط المساوية للعوائد الدائنة غير 
الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها

اإلجمالـــــى ١٠٦

عوائد القروض المستخدمة فى غير النشاط -١

جدول رقم (١٠٥) بيان بالعوائد المدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي

-٢

-٣

-٤

٢٠٠٩ ٢٠١٠

العوائد الدائنة المعفاة  [   ٦,٠٠٠,٠٠٠ج اوراق مالية يصدرها البنك المركزى  بفائدة ١٠ ٪   ]   = ٦٠٠,٠٠٠ ج 

 سعر الخصم واالئتمــــــــــــــــــــــان فى بداية السنة الميالدية : ٧ ٪

٢

٣

قرض مقدم من شخص طبيعي غير خاضع للضريبة = ٤,٠٠٠,٠٠٠    بفائدة ١٠ ٪ سنويا

قرض بنكي لتمويل شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى = ٦,٠٠٠,٠٠٠  بفائدة ١٥ ٪ سنويًا

 قـــــــــــــــــــــروض أخـــــــــرى =٤,٠٠٠,٠٠٠  بفائدة ٢٠ ٪ سنويًا

إجمالى العوائد المدينة

القروض بالجنية (القروض كلها مستخدمة فى النشاط) العوائد المدينة بالجنية

٢,١٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

٩٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

مثـــــــــــــــــــــــــــــــال: 
أوًال- االفتراضات
    العوائد المدينة

إجمالى العوائد المدينة خالل العــــــــــــــــام ٢,١٠٠,٠٠٠ جنية تتمثل فى اآلتى:
١



( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٢٣

أ-
ب-
ج-

الحصول على أمر أداء في الحاالت التي يجوز فيها ذلك.
صدور حكم من المحكمة.

المطالبة بالدين في إجراءات الصلح الواقي.
يراعى بالنسبة لهذه الديون إضافتها إلى صافى الربح المحاسبي. ( يرحل للبند رقم ٣١٦ من قائمة اإلقرار التفصيلية)

الديون التي تم إعدامها و إدراجها خصمًا من المخصص ضمن قيمة االستخدام والتى تتوافر فيها الشروط الالزمة السابق اإلشارة إليها ، ويراعى في 
هذه الحالة خصم قيمة هذه الديون المعدومة من صافى الربح المحاسبى فى االقرار الضريبى. ( يرحل للبند  رقم ٣٢٦ من قائمة اإلقرار التفصيلية)

جدول رقم (١٠٦) بيان الديون المعدومة
ديون معدومة محـــملة على قائمة الدخـــل ال تتوافــر فيها شــــروط الخصم

 (يرحل الى البند ٣١٦ من قائمة االقرار التفصيلية)
ديون معدومة مخصومة من المخصصات وتتوافر فيها شروط الخصم

 (يرحل الى البند ٣٢٦ من قائمة االقرار التفصيلية)

أوال-

-٤

-١
-٢
-٣

يشمل هذا الجدول اآلتي :
الديون التي تم إعدامها وتحميلها على قائمة الدخل دون أن تتوافر فيها الشروط الالزمة العتبارها من التكاليف واجبه الخصم ألغراض حساب الضريبة 

وتتمثل هذه الشروط في تقديم المنشأة تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر ما يلى:
أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.

أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة الستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ١٨ شهرا من تاريخ استحقاقه.

ثانيا-

٢٠٠٩ ٢٠١٠

ويعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين ما يلي:

- الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم(قروض أخرى) = ٢٠ ٪ - (٧ ٪    ٢) = ٢٠ ٪ - ١٤ ٪ = ٦ ٪
العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقًا للبند ٤ من مادة ٢٤ = ٨٠٠,٠٠٠             = ٢٤٠,٠٠٠ج

X
X٢٠

٦

جنيـــه
ثالثا - تسوية العوائد المدينة

 إجمالــــــي العوائد المدينـــة خــــــــالل العـــــام طبقـــــًا لقائمــــــــة الدخل                                                  ٢,١٠٠,٠٠٠
 يخصم منها: مبالغ ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم وتضاف إلى الوعاء

                                                     
                   العائد على قرض الشخص الطبيعي  ( م٢٤/ ٥)                              ٤٠٠,٠٠٠    
                   عوائد دائنة معفاه (شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى)             ٦٠٠,٠٠٠
                   الزيادة عن مثلى سعر الخصم واالئتمان (م٤/٢٤)                            ٣٠٠,٠٠٠

                   قروض شراء اوراق مالية يصدرها البنك المركزى          ٦٠,٠٠٠  
                   قروض اخرى                                                   ٢٤٠,٠٠٠  

 ١,٣٠٠,٠٠٠                                                                                                                                       

       
                                                                                                                                       

                      
                                                                           

ثانيًا: الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم 

- الزيادة عن مثلى سعر االئتمان و الخصم(قرض لتمويل شراءاوراق مالية يصدرها البنك المركزى) = ١٥ ٪ - (٧ ٪    ٢) = ١٥ ٪ - ١٤ ٪ = ١ ٪
العوائد المدينة التى ال تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقًا للبند ٤ من مادة ٢٤ = ٩٠٠,٠٠٠             = ٦٠,٠٠٠ج
X

X١٥
١

٨٠٠٠٠٠المبلــــــــغ المعتمد فــــــــــي اإلقرار*



٢٠١٠٥١٣٣

٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠
جدول رقم (١٠٧) بيان اإلضافات األخرى إلى صافى الربح المحاسبي / الخصومات األخرى من الخسارة المحاسبية

بيـــــــان

اإلجمالـــــى ١٠٧

- إذا كان لدى الممول بنودًا لم ترد تفصيًال ببنود هذا اإلقرار ويتعين إضافتها الى صافى الربح أو خصمها من صافى الخسارة من واقع قائمة 
الدخل يتعين بيانها تفصيًال بهذا الجدول.

- يتم حساب المصروفات غير المؤيدة مستنديًا والمحملة على قائمة الدخل (سواء بتكلفة المبيعات أو حسابات التشغيل أو المصاريف األخرى) 
ومقارنتها بنسبة ٧ ٪ من المصروفات العمومية واإلدارية  المؤيدة مستنديًا .

- والغراض احتساب نسبه ٧ ٪ من المصروفات العمومية و االدارية المؤيدة مستنديًا يقصد بالمصروفات العمومية واالدارية تلك الواردة بقائمة 
الدخل التفصيلية بعد استبعاد كل مما يلى :

          اهالكات االصول الثابتة 
         المخصصات و االحتياطيات

         خسائر إعادة تقييم العمالت االجنبية 
         خسائر بيع االوراق المالية

         خسائر ناتج تقييم االستثمارات المتداولة
- يعد بند األجور و المرتبات الوارد ضمن المصروفات العمومية و االداريةمن البنود المؤيدة بالمستندات .

(يرحل االجمالى للبند رقم ٣٢٠ فى قائمة اإلقرار التفصيلية)

أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

جدول رقم (١٠٨) بيان المعامالت التى ال تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و تعد من التكاليف واجبة الخصم 

بيان المعاملة و إيضاحات أخرى

يبين هذا الجدول المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف الواجبة الخصم مثل فروق التقييم المدينة 
الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية كما هو الحال في الفروق الناتجة عن تغيير سياسة تسعير المخزون بالمنشأة أو الفروق المدينة الناتجة 

عن تصحيح األخطاء المحاسبية التي ُتدرج ضمن حقوق الملكية وذلك كله بشرط أن تكون من التكاليف واجبة الخصم. 
(يرحل للبند رقم ٣٢٣ في قائمة اإلقرار التفصيلية) 

اإلجمالـــــى ١٠٨

ما زاد عن نسبة ٧ ٪ من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديًا

( تابع ) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )



( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية
٢٠١٠٥١٤٣

جدول رقم (١٠٩) مخصصات وإحتياطيات سبق خضوعها للضريبة

  البيـــــان 

يتضمن هذا الجدول قيمة المخصصات واإلحتياطيات السابق خضوعها للضريبة  وتظهر ضمن اإليرادات بقائمة الدخل، ونظرًا الضافتها للوعاء الضريبى 
عند تكوينها لذلك يتم خصمها من صافى الربح. 

(يرحل للبند  رقم ٣٢٧ من قائمة اإلقرار التفصيلية).

مخصص ديون معدومة

مخصص تعويضات

مخصص قضايا

اإلجمالـــــى

القيمة

١٠٩

إحتياطي  ..........................

جدول رقم (١١٠) بيان االصول الثابته واهالكاتها

رصيد أخر المدة

إجمالي االستبعادات

إجمالي اإلضافات

رصيد أول المدة 

االراضى واالصول الثابته البيــــــان
غير القابله لإلهالك

اجمالى االصول الثابته االصول القابلة لالهالك 

(أ) بيان االصول الثابتة

( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )



٢٠٠٧

صول الثابتة وإهالكاتها
  (تابع) جدول رقم (١١٠) بيان األ

بيـــــــان
أالت و معدات 
صناعة

ض ال
ألغرا

حاسبات آلية و 
مستلزماتها

مباني وإنشاءات وما 
يلحق بها

صول أخرى
أ

صول معنوية تم 
أ

شرائها
االجمالـــى

ضريبى  (١+٢)
إجمالى االهالك ال

١١٠

ضريبي (١)
اإلهالك ال

صيد أخر المدة
ر

إجمالي االستبعادات

ضافات
إجمالي اإل

صيد أول المدة 
ر

نسبـــة اإلهالك
 ٪ ٥

٪ ٢٥
٪ ٢٥

٪ ٥٠
٪ ١٠

صيادلة فئة ( ج )
صغيرة و

ص الطبيعيين - منشآت 
ضريبى على ارباح األشخا

( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار ال

ضريبة
ض حساب ال

صول الثابتة ألغرا
  (ب) بيان باهالكات األ

٢٠١٠

(٣٠٪) اإلهالك المعجل (٢)

٥
١

٥
٣



صول االخرى القابله لالهالك .
صول الثابته غير القابلة لالهالك وقيمه اال

ضى واال
ضمنا كل من  قيمه االرا

صول الثابته مت
        يشمل الجزء االول من هذا الجدول بيانا مجمعا باجمالى اال

             

صيادلة فئة ( ج )
صغيرة و

ص الطبيعيين - منشآت 
صافي دخل األشخا

ضريبى على مجموع 
( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار ال

د-ج-ب-أ-

٢٠١٠

صيلية)
صافى الربح المحاسبي. ( يرحل للبند رقم ٣٠٨ فى قائمة اإلقرار التف

صول إلى 
ضافة الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه األ

إ
صيلية) 

صافى الربح المحاسبي. ( يرحل للبند رقم ٣٢٥ فى قائمة اإلقرار التف
صول من 

صم األربـاح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذه األ
خ

ص عليها في البند 
صو

صول المن
ضات نتيجة هالك أو االستيالء على األ

صول الثابتة والتعوي
س اإلهالك الفرق بين قيمة بيع األ

صيد السالب ألسا
صيد اإلهالك سالبًا [ يمثل الر

 إذا كان ر
ضعة للمادة 

صول الخا
صة بها إلجمالي األ

صروفات الرأسمالية الخا
ضافًا إليها المشتريات والم

ضريبية م
صول الثابتة أول الفترة ال

(٣) من المادة (٢٥) من القانون عن كل من قيمة األ
صيلية)

ضريبة (يرحل للبند رقم ٣١٧ فى قائمة اإلقرار التف
ضع لل

صيد السالب إلى الوعاء الخا
ضافة هذا الر

(٢٦) ] يراعى إ
ضريبية تم استخدامها خاللها.   

صناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة 
اإلهالك المعجل: يجب استبعاد٣٠ ٪ من تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة فى اإلنتاج ال

صيلية)
ضريبي ( يرحل للبند  رقم ٣٢٤ فى قائمة اإلقرار التف

ضريبي + اإلهالك الُمعجل ) من الربح ال
صم إجمالي قيمة اإلهالكات ( اإلهالك ال

يتم خ
يراعى االتى :  صل 

ضريبية عند تحديد تكلفة اال
ض حساب االهالكات ال

صرية ، الغرا
صل ) وفقا لمعايير المحاسبة الم

ضمن عوائد مرسملة (معاله على تكلفة اال
صول التى تت

بالنسبه لال
صل ) وفقا لمعايير 

ضمن العوائد المدينه قيمه العوائد المرسمله (المعاله على تكلفة اال
١ - فى تطبيق احكام البند (١) من الماده ٢٣ ، البندين (٤، ٥) من الماده ٢٤ ،  من القانون تت

صرية .
المحاسبة الم

صم وفقا الحكام البنود المشار اليها عن العوائد المدينه المحمله على قائمة الدخل  ، تستبعد هذه الزيادة من تكلفة 
ف واجبة الخ

٢ - اذا زادت قيمه العوائد المدينه التى ال تعد من التكالي
صل وذلك بما ال يجاوز قيمه العوائد المرسمله .

  اال

صم طبقًا ألحكام المواد (٢٥) ، (٢٦) ، (٢٧) من القانون ويراعى ما يلي:-
ف واجبة الخ

بينما يشمل الجزء الثانى من الجدول كافة اإلهالكات التي تعتبر من التكالي
س طريقة القسط الثابت وبالنسب الواردة بهذه البنود مع 

ص عليها في البندين [١] ، [٢] من المادة (٢٥) من القانون على أسا
صو

صول المن
صة باأل

يتم حساب اإلهالكات الخا
صول:

صل وتشمل هذه األ
ضافة أو استبعاد اال

مراعاة كال من تاريخ ا
تكلفة شراء المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات.

ص وحقوق الملكية الفكرية واالسم التجاري وحقوق النشر ...... وغيرها.
صول المعنوية كالتراخي

المبالغ المدفوعة فعًال مقابل شراء أو تطوير أو تحسين أو التجديد لأل
ص عليها فى البند [٣] من المادة (٢٥) وهى :

صو
صول الثابتة المن

صة باأل
يتم حساب اإلهالكات الخا

الحاسبات اآللية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات .
صول النشاط األخرى مثل اآلالت والمعدات واألثاث........... وغيرها.

جميع أ
صول اآلتي:

ويراعى عند احتساب اإلهالك لهذه األ
صل وتركيبه والعمرات 

ضافات خالل العام كتكلفة نقل األ
صول وكافة اإل

ضافًا إليه مشتريات األ
صول فى أول الفترة م

صيد كل مجموعة أ
س ر

تحدد القيمة القابلة لإلهالك، على أسا
ضات.

ف فيها أو التعوي
صر

صول التى تم الت
صومًا منه قيمة بيع األ

صل مخ
التي تؤدى إلى إطالة العمر اإلنتاجي لأل

ضريبة لذلك روعي اآلتي:
ض حساب ال

ضات عنها أية أرباح أو خسائر رأسمالية ألغرا
صول أو التعوي

صرفات فى هذه األ
ال يترتب على الت

-٢-**١******

٥
١

٦
٣



( تابع ) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية

٢٠١٠٥١٧٣

يبين فى هذا الجدول موقف الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة لكل سنة على حده .

يتم استيفاء خانة المبالغ التي لم يتم ترحيلها لكل سنة على حده فبفرض أن االقرار مقدم عن عام ٢٠١٠ و أن الخسارة عن سنة ٢٠٠٧ 
مبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه والمبلغ السابق ترحيله ( عن السنوات ٢٠٠٨و٢٠٠٩ ) ٦,٠٠٠ جنيه فيكون المبين بالجدول على الوجه اآلتي: -

                                                                                                                       مبالغ لم يتم ترحيلها
 السنـة            صافى الخسارة           عدد سنوات الترحيل          المبالغ السابق ترحيلها        

٢٠٠٧           ١٠,٠٠٠ جنيه                   ٢ سنـه                      ٦,٠٠٠  جنيه            ٣,٠٠٠ جنيه   ١,٠٠٠ جنيه

مع مراعاة ما يلى بالنسبة للخسائر المرحلة من االعوام السابقة:
 

- أن يخصم من الوعاء الضريبى للفترة المقدم عنها االقرار رصيد الخسائر المرحلة الناتجة عن نشاط المنشأة فقط وال يتم خصم اية خسائر 
ناتجة عن تطبيق االعفاءات الضريبية . 

- لغرض تحديد طبيعة الخسائر التى يتم ترحيلها للفترة المقدم عنها االقرار يراعى انه فى حالة تحقيق المنشأة ارباحا خالل اى من السنوات 
الخمس السابقة مع وجود خسائر مرحله فانة يتم عمل المقاصة بين تلك االرباح وبين الخسائر الناتجة عن النشاط .

*

*

جدول رقم (١١١) بيان الخسائر المرحلة عـن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم اإلقرار 

الســــنة
عـــدد 
سنوات 
الترحيل

مبالغ لم يتم ترحيلها
المبالغ السابق ترحيلهاصــــــافى الخسارة

إجمالي الخسائر الواجب ترحيلها وتخصم من الوعاء للفترة الضريبية  الحالية  

خسائر ناتجة عن تطبيق االعفاءات خسائر ناتجة عن النشاط
الضريبية

خسائر ناتجة عن
 النشاط

خسائر ناتجة عن تطبيق 
االعفاءات الضريبية

١١١

www.incometax.gov.eg : موقع المصلحةtpservice@incometax.gov.eg : البريد اإللكتروني



( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية
٢٠١٠٥١٨٣

جدول رقم (١١٢) بيان الخصومات األخرى من الربح الضريبي / اإلضافات األخرى إلى الخسارة الضريبية 

٢٠٠٩بيــــــــــــان  ٢٠١٠

مجموع الخصومات / اإلضافات ٤١٣

إذا كان لدى الممول بنودًا لم ترد تفصيًال ببنود هذا اإلقرار ويتعين خصمها من صافى الربح المحاسبي أو إضافتها إلى صافى الخسارة الضريبية من واقع 
قائمة الدخل يتعين بيانها تفصيًال بهذا الجدول ( يرحل للبند رقم ٣٣١ فى قائمة اإلقرار التفصيلية )

( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )



٢٠١٠٥١٩٣

جدول رقم (١١٣) بيان اإلعفاءات الضريبية

اجمالى االعفاءات (يرحل للبند رقم ٣٣٦ فى قائمة االقرار التفصيلية) ١١٣

المبلغبيـــــــــــــــــان 

ثانيًا : إعفاءات بموجب قوانين خاصة

نسبة من الربح مقابل الزيادة في رأس المال.

* أي عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند (١) من هذا الجدول ال يتم خصمها مرة أخرى.

أوًال : إعفاءات بموجب القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ 

الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة عن العوائد المدينة*

المال  رأس  سوق  لقانون  وفقًا  المنشأة  االستثمار  صناديق  وتوزيعات  أرباح 
الجداول  في  المقيدة  السندات  وعائد  ٩٥لسنة١٩٩٢،  رقم  بالقانون  الصادر 

الرسمية فى سوق األوراق المالية  المصرية.

العوائد التي تحصل عليها األشخاص االعتبارية عن األوراق المالية وشهادات 
اإليداع التي يصدرها البنك المركزي المصري أو اإليرادات الناتجة عن التعامل 

فيها وذلك استثناءاً  من حكم المادة ٥٦ من القانون.

مقيمة  اعتبارية  أشخاص  عليها  يحصل  التي  والحصص  واألرباح  التوزيعات 
مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

األوراق  سوق  في  المقيدة  المالية  األوراق  في  التعامل  عن  الناتجة  األرباح   
المالية .
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( تابع ) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )



بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٠٤

ال نعم هل تتمتع المنشأة باإلعفاء الضريبي على أرباح األشخاص الطبيعيين؟ 
إذا كانت اإلجابة "نعم" ، رجاء ذكر اآلتي :

سبب اإلعفاء

تاريخ موافقة الجهة المختصة

تاريخ نهاية اإلعفاءتاريخ بداية اإلعفاء 

ال نعم هل تتمتع المنشأة بإعفاء نسبة من األرباح مقابل الزيادة في رأس المال؟ 

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، رجاء ذكر اآلتي:

نسبة اإلعفاء

اساس احتسابها ب

تاريخ نهاية اإلعفاءتاريخ بداية اإلعفاء 

...................................................................................................................................................................................................................................................
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ســـــنـــــــةشهــريــوم ســـــنـــــــةشهــريــوم

ســـــنـــــــةشهــريــومســـــنـــــــةشهــريــوم

ســـــنـــــــةشهــريــوم

١

٢

ب

دج

أ

ب

دج

أ
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( تابع ) بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )

٢٠١٠٥١١٤

ال نعم هل لدى المنشأة ايرادات ودائع دائنة خالل فترة 
االعفاء الضريبى؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، رجاء ذكر اآلتي

بيـــــــــــان 

يتم ترحيل اجمالى نتائج األوعية الواردة باألرقام ٥،٤،٣ إلى البند رقم ٣٣٨ فى قائمة اإلقرار التفصيلية .

و يتم الربط عليها فى وعاء مستقل اذا كان الوعاء الضريبى أرباحًا معفاة، وفى حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط .

ال نعم
هل تمارس المنشأة نشاطًا خدميًا خارج المجتمعات 

العمرانية خالل فترة اإلعفاء الضريبي؟ 

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، رجاء ملء البيانات اآلتيه:

بيــــــــــان 

تكاليف االنشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية

ايراد االنشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية

صافى الربح / الخسارة  (١)

بيــــــــــان 

تكاليف النشاط المخالف

ايراد النشاط المخالف

صافى الربح / الخسارة  (٢)

ايرادات الودائع الدائنة  (٣)

* ال تدخل ارباح بيع المخلفات  ضمن األوعية المستقلة .

ال نعم
هل تمارس المنشأة نشاطًا مخالفًا خالل فترة 

اإلعفاء الضريبي؟ *
٤

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، رجاء ملء البيانات اآلتيه:

٢٠٠٧

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

االجمالى (١+٢+٣)
(يرحل للبند ٣٣٨ فى قائمة االقرارالتفصيليه)

٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠

٣

٤

٥



( تابع )   الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )( تابع )  الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على ارباح األشخاص االعتبارية

٢٠١٠٥١٢٤

جدول رقم (١١٤) بيان بالمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والتي تم إضافتها للوعاء الضريبي 

بيـــــــان 

ويراعى العتبار المبالغ المشار إليها من التكاليف الواجبة الخصم ما يلي:

-٣
-٤

-٢

أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشأة الئحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشأة طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة ١-
نهاية الخدمة أو المعاش .

أن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة.
أن تستثمر أموال الصندوق لحسابه الخاص وليس لصالح المنشأة .

أال تجاوز األموال التي تستقطعها المنشأة سنويًا لحساب هذا النظام ٢٠ ٪ من مجموع مرتبات وأجور العاملين السنوية (يرحل للبند رقم 
٣١٠  في قائمة اإلقرار التفصيلية) . 

الزيادة التي تضاف للوعاء الضريبي (١-٢) ١١٤

جدول رقم (١١٥) أرباح وخسائر وفروق ضريبية ناتجة عن بيع األوراق المقيدة فى سوق األوراق المالية والتي سبق اعتماد 
فروق إعادة تقييمها  

يشمل هذا الجدول أرباح / خسائر بيع األوراق المالية من األسهم والسندات المسجلة في سوق األوراق المالية المصرية والتي يتم *
تقييمها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .

حيث أن نص المادة (٣١) بند [٣]من القانون ال ينطبق على فروق إعادة التقييم لألوراق المالية لذلك ال يرد للوعاء الضريبي خسائر 
إعادة التقييم كما ال تستبعد أرباح إعادة التقييم من الوعاء الضريبي .

عند البيع الفعلي للورقة المالية تكون المعالجة كاآلتي:
- األوراق المالية غير المسجلة في سوق األوراق المالية: ال يوجد تأثير على اإلقرار الضريبي عند البيع الفعلي.

- األوراق المالية المسجلة في سوق األوراق المالية :يرد للوعاء الضريبي الخسارة الناتجة عن البيع ( يرحل للبند رقم ٣١٨

*

*

منشأة طبقًا ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤
 لسنة ١٩٧٥

منشأة طبقًا ألحكام القانون رقم٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن
 أنظمة التأمين البديلة

منشأة طبقًا لنظام له الئحة أو شروط خاصة

 اإلجمالـــــــــي١-

يخصم:
٢٠ ٪ من مجموع مرتبات وأجور العاملين السنوية٢-

نــــــــوع 
االستثمارات

فروق إعادة تقييم 
سبق اعتمادها ربح / خسارة البيع ســـــعر البيع تكلفة الشــــراء

اإلجمالـى  ١١٥

٢٠٠٩ ٢٠١٠



( تابع ) الجداول المرفقة باإلقرار الضريبى على مجموع صافي دخل األشخاص الطبيعيين - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٣٤

في قائمة اإلقرار التفصيلية ) أو يخصم منه الربح الناتج عن البيع، ( يرحل للجدول رقم ١١٣ بيان اإلعفاءات الضريبية )، ويتم احتساب الخسارة/
الربح على أساس الفرق بين سعر البيع الفعلي وتكلفة إقتناء الورقة المالية بغض النظر عن قيمتها بعد التقييم الواردة في الميزانية

مثال:
* تم شراء ورقة مالية مسجلة في البورصة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه خالل عام ٢٠٠٩ وفي نهاية السنة المالية ٢٠٠٩ تم إعادة تقييمها بمبلغ 

٢٥٠٠ جنيه وبالتالي تضمنت قائمة الدخل في ٢٠٠٩/١٢/٣١ أرباح إعادة تقييم الورقة المالية وقدرها ٥٠٠ جنيه.
وفي هذه الحالة ال يتم استبعاد ربح إعادة التقييم البالغ ٥٠٠ جنيه من الوعاء الضريبي.

* تم بيع الورقة المالية خالل عام ٢٠١٠ بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه وبالتالي تضمنت قائمة الدخل في ٢٠١٠/١٢/٣١ أرباح بيع الورقة المالية 
وقدرها ١٠٠٠ جنيه.

في هذه الحالة يكون الربح الواجب اعفاؤه من الضريبة = سعر البيع الفعلي – تكلفة شراء الورقة المالية 
                                                             ٣٥٠٠       -         ٢٠٠٠            =       ١٥٠٠ ج

وبالتالي يحق للمنشأة أن تخصم في االقرار الضريبي لعام ٢٠١٠ مبلغ ١٥٠٠ جنيه.

جدول رقم (١١٦) الضرائب المؤجله

 الضريبة المؤجلة  (٣)[مجموع ١+٢]

يتضمن هذا الجدول بيانًا بقيمة الضرائب المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقته بين القيمة الدفترية لألصول و االلتزامات فى الميزانية و بين االساس الضريبى لها 
والتى ينشأ عنها فروق ضريبية قابلة للخصم من الربح الضريبى مستقبال (أصول ضريبية مؤجلة ) أو فروق ضريبيه يستحق سدادها مستقبًال (التزامات ضريبيه 

مؤجله) وكذلك ضريبة الدخل المستحقة عن سنة اإلقرار  (يرحل الصافى المدين أوالدائن للبند ٣٠٩ من قائمة اإلقرار التفصيلية)

البيــــــــــــــــــــــــان

االلتزامات الضريبيه المؤجله (فروق يستحق سدادها مستقبال)

األصول الضريبيه المؤجله (فروق قابله للخصم مستقبال)

الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للقانون عن سنة اإلقرار  (٤)
الصافي(٤ مخصوما منها ٣)( يرحل للبند ٣٠٩ من قائمة اإلقرار التفصيلية) ١١٦

المبلغ

 االجمالى (١)

 االجمالى (٢)



 بيانات أخرى متممة لإلقرار - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )

٢٠١٠

٥٠٠

٥١٤٤

أوال - القروض ومصادر التمويل للمنشأة

معدل العائد قيمة القرض قيمة العائدالجهه

بيان القروض ومصادر التمويل 

ثانيا - القروض والتمويل الممنوح من المنشأة للغير

معدل العائد قيمة القرض قيمة العائدالجهه  

٥٠١

٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪

٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
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 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )

٢٠١٠٥١٥٤

هل تضمنت قائمة الدخل أي مما يلي:

بيـــــــــــان 

إذا كانت اإلجابة (نعم) ألي من البنود بعاليه يجب ملء الجدول التالي:

قيمة العوائدبيــــــــــان  معدل العائد

التكاليف غير واجبة الخصم 

عوائد مدينة مدفوعة ألشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو 
معفيين منها.

عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة.

ب

ج

عوائد مدينة مدفوعة ألشخاص طبيعيين غير خاضعين 
للضريبة أو معفيين منها.

عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة.

ب

ج

سعر أ مثلي  يجاوز  معدلها  قروض  على  مدينة  عوائد 
االئتمان والخصم بالبنك المركزي.

عوائد مدينة على قروض معدلها يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم أ
بالبنك المركزي.

ال نعم

س١

 اإلجمالي 

٪

٪

٪

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني

٥٠٢



ال نعم هل لديك فروع أخري لها ملفات ضريبية بأي من مأموريات المصلحة ؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى :

س٢

٢٠١٠

الفرعرقم الملف العنواناسم المأمورية

٥١٦٤

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني

م

 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٧٤

ال نعم

المساهمات في شركات غير مقيمة

هل لدى المنشأة مساهمات في شركات غير مقيمة؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى :

س٤

المساهمات في شركات مقيمة 

ال نعم هل لدى المنشأة مساهمات في شركات مقيمة ؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى :

س٣

قيمة المساهمةاســــم الشركة نسبة 
المســـــاهمة

العائد الســـــنوى

قيمة المساهمةاســــم الشركة نسبة 
المســـــاهمة

العائد الســـــنوى

٥٠٣

٥٠٤

٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪

٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
٪
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 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٨٤

بالنسبة للمساهمات في شركات أجنبية غير مقيمة ، هل يتوافر أي شرطين من 
الشروط التالية في اى منها: 

في حالة اإلجابة (نعم) حدد أسماء الشركات و أرقام أي من الشروط السابقة التي تنطبق عليها في الجدول التالي:

ال نعم أن تكون مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات اإلدارة اليومية للشركة١-

ال نعم أن تكون مصر المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس اإلدارة

ال نعم أن تكون مصر المقر الذي يقيم فيه المساهمون الذين تزيد مساهمتهم عن    
٥٠ ٪ من عدد األسهم أو حقوق التصويت

ال نعم أن تكون مصر المقر الذي يقيم فيه ٥٠ ٪ على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة

ارقام الشـــــروط المنطبقةبلد التأســــيساســــــــم الشركة

س٥

-٢

-٣

-٤
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 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٩٤

هل قامت المنشأة بسداد أي مما يلي لجهات غير مقيمة ؟ 

ال نعم

ال نعم

ال نعم

ال نعم

العوائد (تشمل العوائد المعالة على اصل القرض)

* اإلتاوات ( مثال برامج الكمبيوتر وتأجير المعدات وغيرها)

مقابل الخدمات (مثال عقود اإلدارة وخدمات فنية وغيرها)

مقابل نشاط الرياضي أو الفنان

المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة فى مصر

إذا كانت اإلجابة (نعم) في أي من البنود بعاليه يجب ملء الجدول التالي:

اســـــم الجهه

ال نعم

المبالغ المسددة لشركات اإلدارة المقيمة:

هل يوجد لدى المنشأة عقود إدارة؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى:

المبلغ المدفــــوعرقـــــم  الملف الضريبياســـــم الجهة

االجمالى
 اإلتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي 
بما في ذلك أفالم السينما، وأي براءة اختراع أو عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل 
استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية ، و 

تشمل اإلتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

الضريبــة المستحقةنـــــوع المصروف

س٦

س٧

المبلـــغ المدفوع اســـــم الجهه الضريبــة المستحقةنـــــوع المصروفدولــــه الجهه

٥٠٥

ب

ج

أ

د

٥٠٦



صيادلة فئة ( ج )
صغيرة و

( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار - منشآت 
٢٠١٠

٥
١

٠
٥

ال
نعم

ص مرتبطة ارتباطًا مباشرًا؟
هل لدى المنشأة تعامالت مع أشخا

ص المرتبطة
التعامالت مع األشخا

٥٠٧

ال
نعم

ص مرتبطة ارتباطًا غير مباشر؟ 
هل لدى المنشأة تعامالت مع اشخا

س٩س٨
إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى (مع مراعاة التعريفات الواردة الحقا)

توزيعات
توزيعات

نوع التعامل (ب)
نوع االرتباط (أ) 

ص 
اسم الشخ
المرتبط

دولة المورد/
مؤدى الخدمة

بلد المنشأ بالنسبة 
للسلع

طريقة تحديد السعر 
المحايد (ج)

قيمـــــــــــة التعامل

٢٠٠٩

 
 

 
 

 
 

إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يجب ملء الجدول التالى (مع مراعاة التعريفات الواردة الحقا)

توزيعات
توزيعات

نوع التعامل (ب)
نوع االرتباط (أ) 

ص 
اسم الشخ
المرتبط

دولة المورد/
مؤدى الخدمة

بلد المنشأ بالنسبة 
للسلع

طريقة تحديد السعر 
المحايد (ج)

قيمـــــــــــة التعامل

٢٠٠٩

    ٢٠١٠      ٢٠٠٧  

٢٠١٠



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )

السعر المحايد:

السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

طرق تحديد السعر المحايد: ج

طريقة السعر الحر المقارن.

طريقة أخرى تم االتفاق عليها مع اإلدارة الضريبية (اذكرها في الجدول).

طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون االقتصادي األوروبي  OECD(اذكرها في الجدول).

طريقة سعر إعادة البيع.

طريقة التكلفة اإلجمالية مضافُا إليها هامش ربح.

الشخص المرتبط:  كل شخص يرتبط بممول بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:أ

الزوج والزوجة واألصول والفروع.١-

شركة األموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ٥٠ ٪ على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو 
من حقوق التصويت.

أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ٥٠ ٪ على األقل من عدد أو قيمة األسهم أو حقوق التصويت في كل منها.

شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.

نوع التعامل: ب

شراء أصول ثابتة /خامات /منتجات تامة الصنع.

سداد /الحصول على عوائد.

شراء/ بيع أو تبادل لالستثمارات في أوراق مالية. التنازل أو الحصول على نشاط / عقود أو جزء منها.

تقديم أو الحصول على خدمات.

-٣

-٢

-٤

-٢-١

-٤-٣

سداد /الحصول على إتاوات. ٥- -٦

-٢-١

-٣

-٤

-٥

٢٠١٠

اعتبارات هامة بشأن تطبيق السعر المحايد
 - يتطلب تطبيق السعر المحايد قيام المنشأة بإجراء دراسة لقواعد تحديد السعر المحايد بهدف التأكد من تحقيق كل شخص 
من األشخاص المرتبطه أرباحا تتناسب مع مساهمته االقتصاديه في األرباح المحققة ، ويترتب علي ذلك - في حالة المنشأت 
متعددة الجنسيات - التأكد من حصول كل دولة من الدول التي يعمل بها األشخاص المرتبطة على نصيبها العادل من الضريبة .

 لذلك يجب علي كل منشأة أن تقوم ببذل الجهد الالزم لإللتزام بمبدأ السعر المحايد وتوفير كافة المستندات المؤيدة لذلك .
 وتتمثل الخطوات األساسيه الالزمة لتطبيق السعر المحايد فيما يلي :

    ١) حصر المعامالت التي تتم بين المنشأة واألشخاص المرتبطة وتحديد طبيعه تلك المعامالت .
    ٢) اختيار الطريقة المناسبة لتحديد السعر المحايد في ضوء الطرق الواردة في القانون والالئحة التنفيذية .

    ٣) توفير المستندات المؤيده لكيفية اختيار الطريقة وأسباب ومعايير االختيار .

 وعلي المنشأة توفير كافة المستندات والتحليالت الضرورية بشأن تسعير معامالتها مع األطراف المرتبطة وعلى األخص :
  ا- هيكل الملكية للمنشأة متضمنا األطراف المرتبطه وطبيعة االرتباط سواء كان مباشرآ أو غير مباشر .

 ب- طبيعة نشاط المنشأة ومنتجاتها من السلع أو الخدمات .
 ج- تحليل العوامل القانونية واألقتصاديه المؤثرة في تسعير المعامالت .

  د- الخطوات واإلجراءات التي تمت الختيار الطريقة المناسبة للسعر المحايد وطبيعة المعامالت .
 هـ- اسباب اختيار طريقة تحديد السعر المحايد المطبقة لكل نوع من المعامالت وكيفية احتسابه .

  و- األطراف المستقلة التي تم استخدامها للمقارنه.
  ز- العقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف المرتبطة بشأن المعامالت التي تتم معها.

٥١١٥

عقود إقتسام تكلفة .  -٧



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٢٥

فى حالة اإلجابة "نعم" برجاء ملء الجدول التالى :-

ال نعم
هل لدي المنشاة أرصدة دائنة لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات اإلجتماعية في 

تاريخ اعداد الميزانية (التشمل االلتزامات الضريبيه المؤجله) ؟

بيانات متعلقة باألرصدة الدائنة لكل من مصلحة الضرائب  وهيئة التأمينات اإلجتماعية   ٥٠٨

س١٠

قيمة الرصيدالبند

اإلجمــــــــــــــــــــــــالي

الضريبه على صافى دخل األشخاص الطبيعيين

الضريبه على المرتبات

ضريبه مخصومه طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه

ضريبه مخصومه من المنبع عن مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه فى مصر

ضريبه مبيعات

التأمينات االجتماعيه

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٣٥

الرجا ملء البيانات التالية من واقع قائمة الدخل:

بيــــــــــــان 
مرتبات وما في حكمها

بدالت

مكافآت

مزايا نقدية

مزايا عينية *

حصة المنشأة في التأمينات االجتماعية

نعمفي حالة اإلجابة "نعم"، هل يتم خصم ضريبة مرتبات منهم؟

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

النعم

ال

النعم

ال

-٢

ال

ال

ال

ال

هل لدى المنشأة مرتبات عاملين أجانب محملة على حساباتها؟

هل هناك عاملين مصريين بالمنشأة يعملون خارج مصر وتم تحميل 
مرتباتهم على قائمة الدخل بالشركة؟

هل تقوم المنشأة بالتأمين االجتماعي على جميع العاملين لديها ممن ينطبق 
عليهم قانون التأمينات االجتماعية؟

هل قامت المنشأة بتقديم التسوية السنوية في المواعيد القانونية؟

هل قامت المنشأة بحساب ضريبة المرتبات طبقا لنموذج الحساب الوارد 
بالملحق (٢) بالكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٠٥؟

النعمهل قامت المنشأة بتقديم اإلقرارات الربع سنوية في المواعيد القانونية؟

هل تقوم المنشأة بحجز الضريبة شهريًا وتوريدها في المواعيد القانونية؟

 * اذكر المزايا العينية التي تمنحها المنشأة للعاملين؟

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

-٣

-٤

-٦

-٥

-٧

هل لدى المنشأة عاملين مصريين منتدبين من/ إلى جهات أخرى؟  -٨

-٩

-١٠

-١
المبلغ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٤٥

رجاء ملء الجدول اآلتي:

النعمهل لدى المنشأة نظام خيارات أسهم؟

هل لدى المنشأة عاملين أجانب غير خاضعين لضريبة المرتبات تطبيقا 
ألحكام اتفاقيات منع االزدواج الضريبي؟

نعمهل لدى المنشأة الئحة/ نظام لمنح العاملين مكافآت ترك الخدمة؟ نعم

نعم

نعم

النعم

ال
١٣

ال
١٤

نعم

نعم

النعم

ال

ال

ال

هل تقوم  المنشأة بمنح مبالغ تحت حساب األرباح أو األنصبة  خالل  
السنة ؟

في حالة اإلجابة "نعم"، اذكر قيمة األرباح الموزعة.

هل يحصل العاملين على أرباح أو أنصبة من المنشأة ؟

في حالة اإلجابة "نعم" هل تقوم الشركة بمنح أسهم للعاملين بقيمة تقل 
عن القيمة العادلة للسهم ؟

في حالة اإلجابة "نعم، هل يتم خصم الضريبة على مرتباتهم و توريدها 
في مواعيدها القانونية؟

هل لدى المنشأة عاملين أجانب غير مقيمين طبقًا للمادة ١١ من القانون 
رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ؟

عدد في حالة اإلجابة "نعم"، اذكر عددهم خالل العام؟١٢

القيمه

-١١

-١٢

-١٣

-١٤

-١٥

-١٦

-١٧

-١٨

-١٩

-٢٠

-٢١

تاريخ الشــهر
التوريد

االجمالى

ضريبة المرتبات الشــــــهرية
المسددة الشــهر

تاريخ 
التوريد ضريبة المرتبات الشــــــهرية

المسددة

يوليويناير

فبراير

ابريل

مارس

مايو

يونية

أغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠٠٧٢٠١٠٥١٥٥

البيـــــــان 

رجاء ملء الجدول اآلتي بشأن الخصم تحت حساب الضريبة:

نســــبة الخصم المبلغ المخصوم تحت حساب قيمــــة التعامل
الضريبـــــة

المسدد في يناير عن الفترة 
المنتهية في ١٢/٣١

المقاوالت و التوريدات

الخدمات

الوكالة بالعمولة و السمسرة

أوًال

الخدمات المهنية من األشخاص الطبيعيين

٪٥

٪٥

٪٢

٪٠٫٥

٪٠٫٥

المشتريات

يتم ملء بيانات الجدول السابق من واقع تعامالت المنشأة الخاضعة لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ومن 
واقع ما ورد بنموذج (٤١) ضرائب

المسدد في ابريل عن الفترة 
المنتهية في ٣/٣١

٪٥

٪٥

٪٢

٪٠٫٥

٪٠٫٥

المقاوالت و التوريدات

الخدمات

الوكالة بالعمولة و السمسرة

الخدمات المهنية من األشخاص الطبيعيين

٪٥

٪٥

٪٢

٪٠٫٥

٪٠٫٥

المشتريات

المسدد في يوليو عن الفترة 
المنتهية في ٦/٣٠

المقاوالت و التوريدات

الخدمات

الوكالة بالعمولة و السمسرة

الخدمات المهنية من األشخاص الطبيعيين

المشتريات

المسدد في اكتوبر عن الفترة 
المنتهية في ٩/٣٠

المقاوالت و التوريدات

الخدمات

الوكالة بالعمولة و السمسرة

الخدمات المهنية من األشخاص الطبيعيين

المشتريات

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

-٢٢

٪٠٫٥

٪٢

٪٥

٪٥

٪٠٫٥

٪٠٫٥

٪٢

٪٠٫٥

٪٥

٪٥

٪٠٫٥

٪٥

٪٥

٪٢

٪٠٫٥

٪٠٫٥

٪٥

٪٥

٪٢

٪٠٫٥



 ( تابع )  بيانات أخرى متممة لإلقرار- منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )

٢٠١٠٥١٦٥

رجاء ملء الجدول اآلتي  بشان اجمالى االيرادات الواردة باقرارات ضريبة المبيعات الشهرية

يضاف اليــه

يخصم منــه

-٢٣

اجمالــــى االيرادات الواردة بقائمة الدخل التفصيلية      
* يتضمن هذا الجدول تسوية الفروق بين اجمالىااليرادات السنوية طبقًا لما ورد باالقرارات الشهرية لضريبة المبيعات، وإجمالى االيرادات الواردة بقائمة 

الدخل التفصيلية.
بحيث يضاف الى اجمالى ايرادات االقرارات البنود التى وردت بقائمة الدخل ولم ترد باالقرارات الشهرية ، بينما يخصم من اجمالى ايرادات االقرارات 

البنود التى لم ترد بقائمة الدخل ووردت باالقرارات الشهرية . 
ويتم ذكر البنود التى نتجت عنها هذه الفروق مثل ( المدفوعات المقدمه ، ايرادات سنوات سابقه،  االستخدام الشخصى، المشغوالت الداخليه، والخصومات).

إجمالى االيرادات السنويةطبقا القرار ضريبة المبيعات

تاريخ االقرار الشــهر
إجمالى االيراداتالضريبى تاريخ االقرار الشــهر

الضريبى إجمالى االيرادات

يوليويناير

فبراير

ابريل

مارس

مايو

يونية

أغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر



فىالمـــــــــــــــــــيزانية٦٠٠ 
٢٠١٠٥١٧٥

األصول المتداولة

االلتزامات المتداولة

االلتزامات طويلة األجل

األصول طويلة األجل

األصول الثابتة

مشروعات تحت التنفيذ

الشهرة

االستثمارات فى شركات شقيقة

أصول ضريبية مؤجلة

االصول االخرى

إجمالـــــــــى االصول طويلة االجل (من ٦٠١ الى ٦٠٦)

المخزون

عمالء ومدينون وأوراق قبض

حسابات مدينة لدى الشركات الشقيقة

دفعات مقدمة

استثمارات متداولة

النقدية وما في حكمها

مخصصات

بنوك سحب على المكشوف

الموردون وأرصدة دائنة أخرى

حسابات دائنة مستحقة للشركات الشقيقة

قروض قصيرة األجل

الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل

التزامات ضريبية مؤجلة

رأس المال المدفوع

االحتياطيات

أرباح  (خسائر) مرحلة

أرباح  (خسائر) العام

قروض من البنوك

إجمالـــــــــى االصول المتداولة (من ٦٠٨ الى ٦١٣)

إجمالـــــــــى االلتزامات المتداولة (من ٦١٥ الى ٦٢١)

إجمالـــــــــى حقوق الملكية (من ٦٢٥ إلى ٦٢٨)

قروض من شركات شقيقة

أخــــرى

راس المال العامل (صافى االصول او االلتزامات المتداولة) (٦١٤ 
مخصومًا منها ٦٢٢)

إجمالـــــــــى االستثمار (٦٠٧ يضاف إليها ٦٢٣)

إجمالـــــــــى االلتزامات طويلة االجل (من ٦٣٠ إلى ٦٣٢)

البند

يتم تمويله على النحو التالي:  
   حقوق الملكية

٢٠٠٩ ٢٠١٠
٦٠١

٦٠٢

٦٠٣

٦٠٤

٦٠٥

٦٠٦

٦٠٧

٦٠٨

٦٠٩

٦١٠

٦١١

٦١٢

٦١٣

٦١٤

٦١٥

٦١٦

٦١٧

٦١٨

٦١٩
٦٢٠

٦٢١

٦٢٢

٦٢٣

٦٢٤

٦٢٥

٦٢٦

٦٢٧

٦٢٨

٦٢٩

٦٣٠

٦٣١

٦٣٢

٦٣٣



قائــمة الــدخـــل 
عن السنة المالية المنتهية فى ...............................

٢٠١٠٥١٨٥

-٢

-١

٢
١

م. إعالن و دعاية

م. لف و حزم 

م. نقل للخارج

عموالت

ديون معدومة

أخـــــــــــــرى

إجمالي مصروفات البيع و التوزيع ( يرحل للبند ٣٠٤ من قائمة اإلقرار
 التفصيلية)

صافى إيرادات النشاط الصناعي و التجاري / الخدمي( يرحل للبند ٣٠٠ من
 قائمة اإلقرارالتفصيلية)

تكلفة المبيعات / الحصول على اإليراد ( مرحل من الجدول ٧٣١ أو 
الجدول ٧٣٢ ) [ يرحل للبند ٣٠١ من قائمة اإلقرار التفصيلية ]

مجمل الربح / الخسارة    ( يرحل للبند ٣٠٢ من قائمة اإلقرار التفصيلية)

أرباح إعادة تقييم العمالت األجنبية

عمولة البيع الدائنة

      مقيدة في سوق األوراق المالية المصرية

      غير مقيدة في سوق األوراق المالية المصرية

إجمالي اإليرادات أخرى ( يرحل للبند ٣٠٣ من قائمة اإلقرار التفصيلية)

إجمالي إيرادات النشاط الصناعي و التجاري / الخدمي (مرحل من الجدول 
(٧٣٠

يخصم  
مردودات المبيعات

البند

الديون المعدومة المحصلة

األرباح الرأسمالية

التعويضات

أرباح ناتج تقييم االستثمارات المتداولة

العوائد الدائنة

       عوائد معفاه.

      عوائد خاضعه.

عوائد األوراق المالية

قيمة بيع المخلفات

يخصم  
مصروفات البيع و التوزيع

يضـــــاف

الخصم المكتسب

اإليرادات أخرى

٢٠٠٩ ٢٠١٠

خصم مسموح به

خصم مسموح به

٧٠١

٧٠٢

٧٠٣

٧٠٤

٧٠٥

٧٠٦



( تابع ) قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )

٢٠١٠٥١٩٥

البند

إجمالي مصروفات عمومية وإدارية ( يرحل للبند ٣٠٤ في قائمة اإلقرار التفصيلية)

عوائد مدينة

عمولة بنك

خصم إصدار السندات

إجمالي المصروفات التمويلية ( يرحل للبند ٣٠٤ في قائمة اإلقرار التفصيلية)

مصاريف تأسيس 

إيجارات 

إهالكات األصول الثابتة

رسوم و ضرائب

تبرعات و إعانات 

مخصصات

مصروفات نثرية

مكافأة ترك الخدمة

مصروفات قضائية و تعويضات و غرامات و جزاءات

مرتبات و أجور وما في حكمها

مصاريف سفر و انتقال

مصاريف تأمين 

مصاريف نور و مياه و تليفون و تلكس و أدوات كتابية 

أتعاب مراجعة حسابات

خسائر إعادة تقييم العمالت األجنبية

خسائر بيع األوراق المالية المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية

خسائر بيع األوراق المالية غير المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية

خسائر ناتج تقييم االستثمارات المتداولة

ترميمات و إصالحات

أخرى

ضريبة الدخل (يرحل للبند ٣٠٤ فى قائمة اإلقرار التفصيلية)

صافى الربح ( الخسارة ) بعد خصم ضريبة الدخل و الضرائب المؤجلة (يرحل 
للبند ٣٠٥  فى قائمة اإلقرار التفصيلية)

  يخصم  

الضرائب المؤجلة التى ينشًا عنها اصل / التزام 
(يرحل للبند ٣٠٤ فى قائمة اإلقرار التفصيلية)

٢٠٠٩ ٢٠١٠

مصروفات تمويليه

منها  مخصوما   [(٧٠٥)+(٧٠٤)]  ( الخسارة   ) الربح  صافى 
[(٧٠٦+٧٠٧+٧٠٨)]

مصروفات إدارية وعمومية

٧٠٧

٧٠٨

٧٠٩

٧١٠

٧١١

٧١٢
w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



( تابع ) قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٠٦

بيـــــــــــــــــان 

تكلفة اإلنتاج / المبيعات للسلع غير المسعرة ( ١ )

رصيد مخزون أول المدة
يضــاف

يخصـــــــــم

يضــاف
مصروفات تشغيل اخرى

المشتريات (مخصومًا منها الخصم المكتسب)

رصيد مخزون آخر المدة

أهالكات متعلقة بتكلفة اإلنتاج 

إتاوات

مخصصات متعلقة بتكلفة اإلنتاج

تكلفة مشتريات بغرض البيع

مرتبات وأجور

أخرى

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني

السلع غير المسعرة

يضاف صافي مشتريات السلع المسعرة
 ( يرحل من الجدول ٧٣٣ ) ( ٢ )

االجمالي [ ( ١ ) + ( ٢ ) ]
(يرحل للبند ٧٠٣ فى قائمة الدخل)

٢٠٠٩ ٢٠١٠
جدول تحليل تكلفة االنتاج / المبيعات  ٧٣٠



جدول تحليل رقم اإليرادات ٧٣١

بيـــــــــــــــــان 

ايرادات النشاط للسلع غير المسعرة ( ١ )

إيرادات النشاط

مبيعات سلع مصنعة / خدمات بمعرفة المنشأة

مبيعات سلع مشتراه / خدمات بغرض إعادة البيع

إيرادات تشغيل أخرى غير متصلة بالنشاط الرئيسى

عموالت

مقابل خدمات أخرى (استشارات، تركيب، ........)

إتاوات

أخرى

٢٠٠٩ ٢٠١٠

السلع غير المسعرة

يضاف اجمالي مبيعات السلع المسعرة
 ( يرحل من الجدول رقم٧٣٥ ) ( ٢ )

االجمالي [ ( ١ ) + ( ٢ ) ]
(يرحل للبند ٧٠١ فى قائمة الدخل)

( تابع ) قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١١٦

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



( تابع ) قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٢٦

أى تكاليف آخرى مباشرة

جدول تحليل تكلفة الحصول على االيراد (النشاط الخدمى)
بيـــــــــــــــــان 

اإلجمالـــــى (يرحل للبند ٧٠٣ فى قائمة الدخل)

أجور عاملين 

أجور مستشارين

٢٠٠٩ ٢٠١٠
٧٣٢

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



 ( تابع )  قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة  فئة ( ج )
٢٠١٠٥٠٣٦

اجمالى صافى مشتريات السلع المسعرة جبريا (١+٢)

مشتريات .. 

قيمة المشترياتبـيــــــــــــــــــــــــــــان

مشتريات ..  مشتريات أدوية ومستلزمات طبية 

يخصم مرتجعات أدوية ومستلزمات طبية 

١- تحدد مبيعات الصيادلة للسلع المسعرة جبريا من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات 
االدوية على النحو التالى:

 ادوية ومستلزمات طبية             صافى المشتريات * ١١٥٫١٩٪
مستحضرات تجميل طبية             صافى المشتريات * ١٢٥٪

٢- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة االسابقة بغض النظر عن المتحصل منها.
٣- يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط.

٤- يدرج بجدول المشتريات إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع 
الفواتير أو شهادات المسحوبات  الصادرة من شركات االدوية بصرف النظر عن المسدد منها.

٥- تخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريًا من قيمة المشتريات عند تحديد قيمة مبيعات هذه السلع بالنسبة 
المتفق عليها بشرط توافر المستند المؤيد لالرتجاع.

مشتريات ..  مشتريات أدوية ومستلزمات طبية 

يخصم مرتجعات مستحضرات تجميل طبية 

 صافى مشتريات مستحضرات تجميل طبية (٢) 

مشتريات ..  مشتريات ..  صافى مشتريات أدوية ومستلزمات طبية (١) 

مشتريات مستحضرات تجميل طبية 

يضاف صافى قيمة المشتريات (مرحل من الجدول رقم ٧٣٤)

مشتريات النشاط التجارى للسلع المسعرة جبريا
[يرحل الىالجدول رقم ٧٣٠]

www.incometax.gov.eg : موقع المصلحةtpservice@incometax.gov.eg : البريد اإللكتروني

٧٣٣ جدول تحليل تكاليف المشتريات للسلع المسعرة تسعيرا جبريا



 ( تابع )  قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة  فئة ( ج )
٢٠١٠٥٠٤٦

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني

االجمالى :
( صافى قيمة المشتريات)

{مرحل للجدول رقم (٧٣٣)}

مشتريات .. 

قيمة المشترياتبـيــــــــــــــــــــــــــــان
(١)

قيمة المرتجعات
(٢)

صافى قيمة المشتريات
(١-٢)

- يدرج بهذا الجدول إجمالي المشتريات من السلع المسعرة تسعيرًا جبريًا التي تتعامل فيها المنشأة وذلك من واقع 
الفواتير أو شهادات التعامل الصادرة من الجهات بصرف النظر عن المسدد منها.

- تخصم المرتجعات من واقع المستندات الرسمية لالرتجاع. 
-يتم إدراج المشتريات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات ..  مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

مشتريات .. 

٧٣٤ جدول تحليل مشتريات السلع المسعرة تسعيرا جبريا



يجب مرا عاة االتى بالنسبة لنشاط الصيدليات
- يحدد رقم األعمال للصيدلية من واقع فواتير المشتريات أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات األدوية على النحو التالى:    

أدويـة ومستلزمات طبية                           المشتريات × ١١٥٫١٩ ٪
مستحضرات تجميل طبية        المشتريات × ١٢٥ ٪

- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها .
- يقصد بمستحضرات التجميل الطبية المستحضرات المسجلة فى وزارة الصحة ويتم بيعها بالصيدليات فقط .

جدول تحليل إيرادات المبيعات للسلع المسعرة تسعيرا جبريايتم إثبات قيمة المبيعات الفعلية من واقع فواتير البيع .

قيمة المبيعـــــــــــاتبـيــــــــــــــــــــــــــــان

- يتم إدراج المبيعات بالجدول مصنفة حسب نسب هامش الربح المحددة لها وفقا للتسعير الجبرى.
 

يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :
هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح  

المبيعــات = التكلفة + هامش الربح  
في حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلي :

المبيعات = التكلفة ×  

مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقًا للتعامالت
- مبيعات السلع المسعرة يتم حسابها وفقا للمعادلة السابقة بغض النظر عن المتحصل منها .

١٠٠
١٠٠ ٪ - نسبة هامش الربح

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات .. 

مبيعات .. 

إجمالي المبيعات (مرحل الى الجدول رقم ٧٣١)

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات .. 

مبيعات .. 

مشتريات ..  مشتريات ..  مبيعات أدوية ومستلزمات طبية  

مبيعات مستحضرات تجميل طبية 

مبيعات .. 

مبيعات .. 

مبيعات .. 
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 ( تابع )  قائــمة الــدخـــل التفصيلية - منشآت صغيرة وصيادلة  فئة ( ج )
٢٠١٠٥٠٥٦

٧٣٥



بيانــــــــــات متعلقة بالعقود طويلة االجل - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج ) ٨٠٠

٢٠١٠٥١٦٦

يجب قراءة اإليضاحات والمثال التاليين قبل ملء الجداول ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣ المتعلقة بالعقود طويلة األجل:

طبقًا للمادة (٢١) من القانون تلتزم المنشأة بتحديد صافى الربح الضريبى عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة األجل 
على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية، ويعرف القانون هذه العقود بأنها عقود التصنيع أو 
التجهيز أو اإلنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها التي تنفذ لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها 

أكثر من فترة ضريبية واحدة.
يتم تطبيق طريقة نسبة اإلتمام علي العقود طويلة األجل محددة القيمة وبالتالي فإنه ال يتم تطبيقها علي كل من :

       •العقود قصيرة األجل المنفذة بالكامل خالل الفترة الضريبية .
       •العقود طويلة األجل غير محددة القيمة (مثل عقود التكلفة + نسبة )

ويتم تحديد صافى الربح لكل عقد من العقود طويلة األجل بطريقة نسبة اإلتمام كالتالي:

أوًال : تحديد الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية:

إجمالي األرباح المقدرة للعقد = إجمالى قيمة العقد – إجمالى التكاليف المقدرة للعقد.
 

النسبة المئوية لإلتمام خالل الفترة الضريبية =
                                 التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة خالل الفترة الضريبية  

 ٪ ..........  =                                                                                                 
                       إجمالـى التكاليـف المقـدرة للعقـد

الربح المقدر للفترة الضريبية  = ناتج (١) x ناتج (٢).

وبناء عليه يتم سداد الضريبة على الربح المقدر خالل الفترة الضريبية.

أ-

ثانيًا : تحديد نتيجة العقد في الفترة الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذه:

الوعاء الضريبي / الخسارة الضريبية = (اإليرادات الفعلية–التكلفة الفعلية) – األرباح المقدرة سابقًا. 

وفي هذه الحالة يوجد احتماالن:
االحتمال األول:   أن يكون الناتج موجبًا (أي أن الربح الفعلي أكبر من أو يساوي األرباح المقدرة السابق سداد الضريبة 

عليها)، وفي هذه الحالة يتم سداد الضريبة على الربح الناتج في هذه الفترة.

االحتمال الثاني:  أن يكون الناتج سالبًا (أي أن الربح الفعلي أقل من األرباح المقدرة السابق سداد الضريبة عليها)، وفي 
هذه الحالة يتم اآلتي: 

    إذا كان نشاط المنشأة يتضمن أكثر من عقد:

    يتم إجراء مقاصة بين خسائر العقد وأرباح العقود األخرى في الفترة الضريبية.
    إذا لم تكف أرباح الفترة الستغراق الخسارة فانه يتم ترحيل الخسارة للخلف أي يتم خصم رصيد الخسارة من األرباح 
المقدرة في الفترات الضريبية السابقة للعقد وبما ال يجاوز أرباح العقد عن تلك الفترات، وفي هذه الحالة يتم إعادة حساب 
الضريبة ويحق للممول استرداد الضريبة التي سددها بالزيادة فى السنوات السابقة، مع األخذ في االعتبار أن ترحيل 

الخسائر للخلف يبدأ بالسنوات األحدث فاألقدم .
    إذا تجاوزت الخسائر الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود الواردة في   (أ) ، (ب) أعاله يتم ترحيل رصيد الخسارة إلى 

السنوات التالية لمدة خمس سنوات.

-١

-٢

-١

-٢

-٣

-١

ب-

ج-



( تابع )بيانــــــــــات متعلقة بالعقود طويلة االجل - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٧٦

نســــــبة االتمامالســــــــــــــــنة الربح المقدر للفترةالتكلفـــــة الفعلية

٢٠٠٦٢٩٧,٥

٢٠٠٧

٢٠٠٨

١٠٠   ٣٥٪= ٣٥

٢١٢,٥

١٢٧,٥

١٠٠   ٢٥٪= ٢٥

١٠٠   ١٥٪= ١٥

-١

-٢

-١

-٢

-٣

      إذا كان نشاط المنشاة يتضمن عقدًا واحدًا :
يتم القيام بالخطوتين (ب)،(ج) أعاله فقط.

ويجب مراعاة اآلتي :
    في حالة تغيير إجمالي قيمة العقد أو إجمالي التكاليف المقدرة للعقد خالل التنفيذ يتم إعادة احتساب كل من إجمالي األرباح المقدرة ونسبة 

اإلتمام في ضوء هذا التغيير.
    في حالة قيام الممول بإدراج قيمة الخسائر المحتملة في قائمة الدخل خالل أي فترة ضريبية سابقة على الفترة الضريبية التي ينتهي فيها 
تنفيذ العقد نتيجة تقديره لزيادة إجمالي التكلفة المتوقعة للعقد عن إجمالي اإليرادات المتوقعة منة يتم إعتماد الخسارة المحتملة التى تخص 
تلك الفترة الضريبية فقط ويتم رد الزيادة الى الوعاء الضريبي ، و فى الفترة الضريبية التى ينتهى فيها تنفيذ العقد يتم خصم الخسائر المحتملة 

التى سبق ردها للوعاء بما ال يجاوز الخسائر الفعلية المحققة عن العقد .

     نتيجة العقد في الفترة التي ينتهي فيها تنفيذه :
في الفترة الضريبية ٢٠٠٩ التي ينتهى فيها تنفيذ العقد توجد االحتماالت التالية:

االحتمال األول:   أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ١٢٠ مليون جنيه
 وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة =  ١٢٠ - ٧٥ = ٤٥ مليون جنيه.

االحتمال الثاني:   أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ٩٠ مليون جنيه
 وبالتالي يكون الربح الخاضع للضريبة في هذه الفترة =  ٩٠ - ٧٥    = ١٥ مليون جنيه.

االحتمال الثالث:   أن الربح الفعلي االجمالى للعقد ٧٠ مليون جنيه
  وبالتالي تكون خسارة الفترة=٧٠  -  ٧٥ = (٥) مليون جنيه .

 ويتم في هذه الحالة عمل مقاصة بينها وبين أرباح الفترة فإذا لم تكف يتم ترحيلها للخلف واسترداد الضريبة المسددة 
عليها في السنوات السابقة، ويبدأ الترحيل بعام ٢٠٠٨ ثم ٢٠٠٧ وهكذا.            

االحتمال الرابع:   أن تكون النتيجة اإلجمالية للعقد  خسارة  ١٠ مليون جنيه وال توجد عقود أخرى خالل الفترة.
 يتم استرداد  الضريبة المسددة على أرباح العقد عن األعوام  ٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦  وكذلك يتم ترحيل ١٠ مليون 

جنيه إلى السنوات الالحقة بحد أقصى ٥ سنوات .

  مثـــــــــــــال:

أوًال : االفتراضات :

منشاة لديها عقد طويل األجل كالتالي:
    * إجمالي قيمة العقد ٩٥٠ مليون جنيه.

    * إجمالي التكاليف المقدرة ٨٥٠ مليون جنيه.
    * مدة العقد ٤ سنوات تبدأ فى ٢٠٠٦ وتنتهي فى ٢٠٠٩.  

ثانيًا :طريقة تحديد األرباح / الخسائر :

    الربح المقدر للعقد = إجمالي قيمة العقد – التكلفة التقديرية للعقد= 
                                 ٩٥٠ مليون    -    ٨٥٠ مليون        = ١٠٠ مليون جنيه

      تحديد الربح المقدر لكل فترة ضريبية :                                                          المبالغ بالمليون جنيه

٢٩٧,٥
٣٥٪=٨٥٠

٢١٢,٥
٢٥٪=٨٥٠

١٢٧,٥
١٥٪=٨٥٠

-٢



صغيرة فئة ( ج )
( تابع )  بيانات متعلقه بالعقود طويلة االجل - منشآت 

٢٠١٠
٥

١
٨

٦
ضريبية

إســــــــــم العقود طويلة االجل (تحت التنفيذ) خالل الفترة ال
العملية

(٦)
الربح المحتسب للفترة

(٥x٣)

(٧)
الخسارة المحتمله المدرجة 
ص 

بقائمة الدخل و ال تخ
ضريبية

الفترة ال

اإلجمالـــــــى

صول إلى الربح المقدر لكل عقد بطريقة نسبة اإلتمام وكذلك الزيادة فى الخسائر المحتمله المدرجة 
ضريبية للو

ضمن هذا الجدول بيانات العقود طويلة األجل تحت التنفيذ خالل الفترة ال
يت

صيلية)
ضريبية للعقود تحت التنفيذ (يرحل للبند رقم ٢١٥ فى قائمة اإلقرار التف

ص الفترة ال
بقائمة الدخل والتى ال تخ

(٤)
التكلفة الفعلية
لألعمال المنفذة
خالل الفترة

(٣)
الربح المقدرللعقد

(٢) – (١)

(١)
إجمالي قيمة العقد

(٢)
ف
إجمالي التكالي
المقدرة للعقد

(٥)

نسبة 

اإلتمام ٪

(٢) ÷ (٤)

جدول رقم (٨٠١) 

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪



( تابع )   بيانــــــــــات متعلقة بالعقود طويلة االجل - منشآت صغيرة وصيادلة فئة ( ج )
٢٠١٠٥١٩٦

يتضمن هذا الجدول بيانات العقود المنتهية خالل الفترة الضريبية و يتم ملء الجدول كاألتى: 
اسم العملية / العقد.

الوعاء الضريبي: يمثل نتيجة كل عقد من العقود سواء طويلة األجل او قصيرة االجل المنتهية خالل الفترة من ربح أو 

خسارة، ويكون اإلجمالي هو ناتج المقاصة بين الربح والخسارة للعقود.

الخسارة المرحلة للخلف: يمثل قيمة الخسارة التي يتم ترحيلها للخلف بالنسبة للعقود التي مازال لديها رصيد خسائر بعد 
عمل المقاصة مع األرباح.

الضريبة الواجبة االسترداد: يمثل الضريبة المسددة في الفترات الضريبية السابقة والواجب استردادها بناء على ترحيل 

الخسائر للخلف (ويرحل اإلجمالي إلى البند ١١٢ في ملخص المستحقات الضريبية).

الخسارة المرحلة لألمام: يمثل الخسارة التي يتم ترحيلها للسنوات الالحقة بعد عمل المقاصة والترحيل للخلف.

الخسارة التي تخصم من الوعاء: يمثل الخسارة التي سبق ردها للوعاء الضريبي خالل الفترات الضريبية السابقة (يرحل 
اإلجمالي للبند ٣٣٠ في قائمة اإلقرار التفصيلية)

اإلجمالـــــى

جدول رقم (٨٠٣) تحليل االيرادات

بيـــــان 
ايرادات العقود قصيرة األجل و المنفذة بالكامل خالل الفترة الضريبية

ايرادات العقود طويلة االجل المنتهية خالل الفترة الضريبية

ايرادات العقود طويلة األجل تحت التنفيذ خالل الفترة (طبقًا لنسبة اإلتمام)

القيمة

اإلجمالـــــى
يتضمن هذا الجدول إيرادات الفترة الضريبية (ويرحل اإلجمالى إلى البند ٧٠٢ من قائمة الدخل التفصيلية)

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

 جدول رقم (٨٠٢) العقود المنتهية خالل الفترة الضريبية  

اسم العملية
الوعاء 
الضريبي

ربح / خسارة
* عقود طويلة األجل

* عقود قصيرة األجل

الخسارة المرحلة 
للخلف

الضريبة
 الواجبة االسترداد

الخسارة 
المرحلة لألمام

الخسارة التى تخصم 
من الوعاء



إيرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٠٧

إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية .

إيرادات بيع أو استغالل حقوق الملكية الفكرية

اإليرادات الخاضعة للضريبة

يخصم
صافي اإليراد قبل خصم التبرعات = (٥٠٨ مخصوما منها ٥٠٩ )

عائدات التصرف في أية أصول مهنية ( صافي اإليراد )

عائدات نقل الخبرات ( صافي اإليراد )

المبالغ المحصلة نتيجة إلغالق المكتب

إجمالي اإليرادات = مجموع البنود من (٥٠١ إلي ٥٠٧ )

و  المحلية  اإلدارة  وحدات  و  للحكومة  المدفوعة  التبرعات 
األشخاص األعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما ال يجاوز 

صافي اإليراد السنوي.

صافي اإليراد بعد خصم التبرعات 

الفروع :

المركز الرئيسي لمزاولة المهنة : المهنة :

عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا
 ( صافي اإليراد )

إيرادات أخرى

يخصم إجمالي التكاليف و المصروفات الالزمة لمباشرة المهنة 
بدون التبرعات .

علي  العرف  يجر  لم  التي  المصروفات  البند  هذا  يشمل  و 
إثباتها بمستندات خارجية علي أال تزيد عن ٧ ٪ من إجمالي 

المصروفات العمومية و اإلدارية المؤيدة بمستندات .

والمؤسسات  للجمعيات  المدفوعة  اإلعانات  و  التبرعات 
المستشفيات  و  العلم  لدور  و  المشهرة  المصرية   األهلية 
العلمي  البحث  لمؤسسات  و  الحكومي  لإلشراف  الخاضعة 

المصرية بما ال يجاوز ١٠ ٪ من صافي اإليراد السنوي

الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة ( ٧ ) من القانون

يخصم الخسائر المرحلة (الزيادة فى المصروفات عن االيرادات )
عن السنوات السابقة

الخاص  لنظامها  فقا  و  نقابته  إلي  الممول  يؤديها  التي  المبالغ   -
بالمعاشات ( بند ٣ )

الممول  علي  الصحي  التأمين  و  الحياة  علي  التأمين  أقساط   -
لمصلحته و لمصلحة زوجه و أوالده القصر ( بند ٤ )

[ بشرط أال يزيد جملة ما يعفى من البندين ٣ و ٤ من المادة ( ٣٣ ) 
من القانون علي ٣٠٠٠ جنيه سنويا من اإليراد الخاضع للضريبة ] .

٥٠١

٥٠٢

٥٠٣

٥٠٤

٥٠٥

٥٠٦

٥٠٨

٥٠٩

٥١٠

٥١٢

٥١٣

٥١١

٥٠٧

٥١٦

البند

٥١٤

٥١٥

٢٠٠٩ ٢٠١٠



( تابع ) إيرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١١٧

بيان ضريبة المرتبات وما فى حكمها 

بيان االتعاب المهنية المدفوعة للغير

اجمالى 
المرتبات وما 
فى حكمها

تاريخ التوريد نقدا

ضريبة المرتبات الشهرية المسددة

رقم القسيمة رقم الشيكالقيمةالقيمة

شيكالشهر
البنك المسحوب 

عليه

اسم الحاصل على 
قيمة الخصماالتعاب العنوانرقم الملف الضريبى

نقدا
م

القيمة

شيك

يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونية
يوليو
أغسطس
سبتمبر
اكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
االجمالى

االجمالى

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



تابع إيرادات المهن غير التجارية - المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٢٧

بيان المصروف
اجمالى التكاليف والمصروفات المدرج باالقرار اجمالى التكاليف 

والمصروفات 
الغيرمؤيد بمستنداتالمؤيد بالمستنداتالفعلية م

قيمة نسبة ٧٪ من المصروفات العمومية واالدارية 
المؤيدة مستنديا.

إجمالى المصروفات المؤيدة بمستندات ال٧٪ غير المؤيدة 
ترحل الى البند ٥٠٩ من قائمة االقرار

اجمالى التكاليف والمصروفات (التشمل التبرعات)

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



( تابع ) إيرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٣٧

نموذج استرشادي مرفق بإقرار المهن غير التجارية
يمثل هذا الجدول نموذج بالمصروفات المتعارف عليها في المهن الحرة المختلفة وهو ال يمثل حصرا لهذه المصروفات و إنما يمكن إضافة أي 

مصروفات أخرى ما دامت الزمة لمزاولة المهنة و في جميع األحوال يشترط أن يكون لدي الممول حسابات منتظمة

التكاليف و المصروفات الالزمة لمباشرة النشاط
مصروفات متخصصة لكل نشاط علي حدةمصروفات ثابتة لجميع المهنيين جأ

* خبير مثمن  
١ - أجور عمال يومية

٢ - فراشة و مطبوعات يدوية
٣ - إعالنات مزادات

٤ - أتعاب خطاط
* األطباء  

١ - مستلزمات طبية
٢ - أجور أطباء مساعدين

٣ - أفالم خام

* المهندسين  
١ - تصوير رسومات هندسية

٢ - إعداد ماكيتات
٣ - برامج حاسب
٤ - أتعاب جسات

٥ - أجور رسامين ( رسم هندسي )
* تسجيل براءات اختراع  

١ - رسوم حكومية
٢ - أتعاب مراسلين
* المحاسبين  
١ - دورات تدريبية

٢ - تعليم لغة

* الفنانين  
١ - مالبس

٢ - إكسسوارات و مكياج
٣ - أجر لبيس

٤ - إعداد سيناريو ( تقطيع سيناريو )
٥ - أجر مدير أعمال و سكرتير

٦ -  أجور موسيقيين

١ - انتقاالت بأذون صرف داخلية
٢ - إكراميات

٣ - صيانة دورية
٤ - بوفيه و نظافة
٥ - جرائد و مجالت

٦ -  دمغات عادية و نقابية

مصروفات غير مؤيدة مستنديا ب

١ - اإليجار ( مركز رئيسي - فروع )
٢ - الكهرباء ( مركز رئيسي - فروع )

٣ - المياه ( مركز رئيسي - فروع )
٤ - الغاز ( مركز رئيسي - فروع )

٥ - أدوات كتابية
٦ -  مطبوعات

٧ - الصيانة و اإلصالحات
٨ - مستلزمات كمبيوتر

٩ - إعالنات طلب وظائف
١٠ - تليفون النشاط
١١ - تليفون محمول

١٢ - تصوير مستندات
١٣ - أجور و مرتبات
١٤ - أتعاب مهنية

١٥ - سفر و إقامة (بالداخل - بالخارج )
تذاكر - فواتير إقامة  
١٦ - أبحاث و مؤتمرات
١٧ - اشتراكات و رسوم

١٨ - تأمين ضد الحريق / السرقة / خيانة األمانة   
/ نقل النقدية

١٩ - تأمين ضد أخطار المهنة
٢٠ - إيجار تخزين مستندات

٢١ - اإلهالكات
٢٢ - كتب و مراجع علمية

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



٨إيرادات المهن غير التجارية - غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٤٧

اإليرادات الخاضعة للضريبة

المركز الرئيسي لمزاولة المهنة :

الفروع :

المهنة :

إيرادات المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية 

إيرادات بيع أو استغالل حقوق الملكية الفكرية

يخصم

صافي اإليراد قبل خصم التبرعات = (٥٠٨ مخصوما منها٥٠٩ )

عائدات التصرف في أية أصول مهنية ( صافي اإليراد )

عائدات نقل الخبرات ( صافي اإليراد )

المبالغ المحصلة نتيجة إلغالق المكتب

إجمالي اإليرادات = مجموع البنود من (٥٠١ إلي ٥٠٧ )

التـبرعات المــدفوعة للحـــكومة و وحــدات اإلدارة المحـلية 
واألشخاص األعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما ال يجاوز 

صافي اإليراد السنوي

الوعاء الخاضع للضريبة قبل تطبيق المادة (٧) من القانون
[٥١٠ مخصوما منها (٥١١+٥١٢)]

عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا 
( صافي اإليراد )

إيرادات أخرى

٥٠١

٥٠٢

٥٠٣

٥٠٤

٥٠٥

٥٠٦

٥٠٨

٥٠٩

٥١٠

٥١٢

٥١٣

٥١١

٥٠٧

٢٠٠٩البند ٢٠١٠

يخصم ١٠ ٪ من إجمالي اإليرادات لمقابلة التكاليف 
والمصروفات الالزمة لمباشرة المهنة

التبرعات و اإلعانات مدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية 
الخاضعة  المستشفيات  و  العلم  لدور  و  المشهرة  المصرية  
لإلشراف الحكومي و لمؤسسات البحث العلمي المصرية بما 

ال يجاوز ١٠ ٪ من صافي اإليراد السنوي

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



 إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٥٧

رجاء ملء الجدولين التاليين لممولي إيرادات المهن غير التجارية سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونية

كيلووات / ساعة كيلووات / ساعةالشـــــــهر الشـــــــهر

يوليو

أغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

أوال : جدول شهري بإستهالك الكهرباء

بيان تحليلى اليرادات النشاط المهنى

اإلجمالي

اجمالى االتعاب العددنوع الخدمة المؤداة
لكل خدمة

اجمالى اسم الجهة
االتعاب

عدد 
الحاالت

المبلغ
المخصوم / المحصل

م

اإلجمالياإلجمالي
w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



صول الثابتة
 ثانيا : جدول األ

صل
نوع األ

طبيعة 
اإلستخدام

تاريخ الشراء

صل
تكلفة األ

تكلفة الشراء
ضريبة المبيعات

صل
المسددة علي األ

اإلجمالـــــى

(تابع) إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠٠٩

صل
إجمالي تكلفة األ

معدل
 اإلهالك

قيمة اإلهالك 
المحمل على الفترة

ف 
صر

عائدات الت
صول المهنية

في األ

* تمأل الخانات أرقام (٥) ، (٦)  بالنسبة اليرادات المهن غير التجارية المؤيدة بحسابات منتظمة - تمأل الخانة رقم  (٧)  بالنسبة اليرادات المهن غير التجارية المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات منتظمة

(١)
(٢)

(٣)
(٤)

(٥)
(٦)

(٧)

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

٥
١

٦
٧



( تابع ) إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٧٧

هل هناك أجهزة مستخدمه فى النشاط مؤجرة أو مستأجرة؟  س١

إذا كانت االجابة نعم يتم ملء الجدول االتى:

النعم

اسم الجهة نوع الجهاز
المستأجرة

القيمة االيجاريةعنوان الجهة
 الشهرية

رقم الملف الضريبى
للجهة المستأجرة

١- االجهزة المؤجرة للغير:

اسم الجهة نوع الجهاز
المؤجرة

القيمة االيجاريةعنوان الجهة
 الشهرية

رقم الملف الضريبى
للجهة المؤجرة

٢- االجهزة المستأجرة من الغير:

w w w . i n c o m e t a x . g o v . e g : موقع المصلحة t p s e r v i c e @ i n c o m e t a x . g o v . e g : البريد اإللكتروني



( تابع ) إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٨٧

هل هناك عائدات مقابل التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا او جزئيا؟  س٢

إذا كانت االجابة نعم يتم ملء الجدول االتى:

النعم

عائد التنازلصافى تكلفة االصلالعنواناسم المتنازل اليه القيمة البيعية

هل تشغل وظائف اخرى بجانب مزاولة النشاط الرئيسى؟  س٤

إذا كانت االجابة نعم يتم ملء الجدول االتى:
النعم

اجمالى الدخل السنوىعدد ساعات العملالوظيفةاسم الجهة والعنوان

هل هناك عائدات مقابل بيع او استغالل حقوق الملكية الفكرية كليا او 
جزئيا؟ 

س٣

إذا كانت االجابة نعم يتم ملء الجدول االتى:

النعم

بيان حقوق الملكية 
الفكرية

ايرادات حقوق الملكية الفكرية
استغاللبيع

اسم الجهة المباع لها / او المستغلة لحقوق الملكية 
الفكرية
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( تابع ) إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٩٧

هل هناك انشطة تجارية او صناعية او خدمية اخرى او مشاركات او 
مساهمات في هذه االنشطة ؟ 

س٥

إذا كانت االجابة نعم يتم ملء الجدول االتى:

النعم

نسبة المشاركة او عنوان النشاطنوع النشاطاسم الشركة او المنشأة
المساهمة

رقم الملف الضريبى 
للنشاط

إذا كانت االجابة نعم يتم ملء االتى:

هل هناك سداد الى مما يلى لجهات غير مقيمة؟

إذا كانت االجابة نعم  فى اى من البنود بعالية يجب ملء الجدول التالى:

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

قيمة الضريبة المستقطعة طبيعة المبلغ المدفوعاسم الحاصل على المبلغ قيمة المبالغ المدفوعة

هل هناك مبالغ مدفوعه لغير المقيمين فى مصر ؟ 

العوائد (تشمل العوائد المعالة على اصل القرض)

االتاوات

مقابل خدمات مؤداة بالخارج

مقابل نشاط رياضى او فنان

س٦ 
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( تابع ) إيرادات المهن غير التجارية - سواء المؤيدة أو غير المؤيدة بحسابات منتظمة
٢٠١٠٥١٠٨

كشف تحليل جهات التعامل

نسبة الخصم قيمة التعامل اسم الجهة
بمستندات نوع التعامل مع قيمة الخصم / او التحصيلم

الجهة

* ال تسرى احكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الى المبالغ التى تدفع الى الممول خالل فترة اعفاؤة او عدم   
  خضوعة للضريبة (طبقا الحكام المادة ٧٣ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥).

االجمالى 
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إيرادات العقارات المبنية 
٢٠١٠٥١١٨

إجمالي اإليجاربيان الوحدة و عنوانها

العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة

صافي اإليراد

إجمالي قيمة اإليجار الفعلي

يخصم ٥٠ ٪ مقابل جميع التكاليف

مدة اإليجار
قيمة اإليجار
الشهري

٢١٨

تخصم الضريبة العقارية المسددة٢١٩ ٢١٩

الوعاء الخاضع للضريبة٢١٩٢٢٠
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بيانات متعلقة بالقرار المسبق١٧١١

بشأن  الضرائب  مصلحة  رئيس  من  قرار  العام  خالل  للمنشأة  صدر  هل 
من   ١٢٧ المادة  لحكم  طبقًا  مؤثرة  ضريبية  آثار  ذات  ضريبية  معامالت 

القانون.

١

في حالة عدم االلتزام بالقرار المسبق الصادر من المصلحة برجاء ذكر المعالجة التي قمت بها وتأثيرها على الوعاء 
الضريبى وأسباب عدم االلتزام بالقرار.

٤

طبيعة المعاملة وقيمتها وتأثيرها على الوعاء الضريبي. ٣

إذا كانت االجابة نعم رجاء ذكر االتى
رقم القرار و تاريخ صدوره ٢
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...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

النعم

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

رقم القرار:                                                      تاريخ صدوره:
سنــــــــــــةشهــريــوم

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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البيــــانات الحـــــاليةالبيــــــــــان
االسم التجارى أو (السمة التجارية)االسم التجارى  أو السمة التجارية

االسم الشخصى للممول رباعى

الرقم القومى

رقم التسجيل الضريبى

النشاط الرئيسى

رقم الملف الضريبى

جهة العمل ان وجدت

تاريخ بداية النشاط

عنوان النشاط الرئيسى للممول او المنشأة

عنوان المراسلة

البريد االلكترونى

التليفون

وكيل الممول الحالى / صفته

عدد الموظفين

عدد الفروع

رقم الترخيص بالمزاوله وتاريخه

اسم المأموريه المسجل بها بضرائب المبيعات
(خبراء مثمنين)

الفاكس

لضمان سالمة وعدالة اجراءات االخطار والفحص والتحصيل للضريبه وتمهيدا الستخراج البطاقات الذكية النشطة الممولين يجب 
استيفاء البيانات بعاليه مع مراعاة الدقه.

المحافظةالقسم / المركزاسم الشارع / القريةرقم المبنى

الرابعالثالثالثانىاالول

المحافظةالقسم / المركزاسم الشارع / القريةرقم المبنى

٢٠١٠
نموذج استفاء بيانات (مهن غير تجارية) 

٥١٣٨



تعليمات وارشادات ملء االقرار الضريبى
٢٠١٠

١- الكتابة بخط واضح واظهار شكل االرقام بوضوح.
٢- عدم الكشط اوالتشطيب داخل االقرار وترك المربعات التى ليس بها بيانات فارغة كماهىالنه سيتم التعرف عليها اليكترونيا.

 ٩٩٣٥٦٤٣

(وضع صحيح)

 ٩٩٣٥٦٤٣

(وضع خطأ)
٣-عدم كتابة كلمات فى اماكن كتابة االرقام او ارقام فى اماكن الكلمات مثل كلمات (اليوجد - الشئ - خسارة - ربح - ارباح - معفى - مغلق...الخ ) 

اى االلتزام بكتابة  البيانات فى اماكنها المخصصة لها ورمز السالب يعنى خسارة بدون اقواس.  

١٣٠٠٦

(وضع خطأ)(وضع صحيح)

٤- االلتزام بكتابة البيانات االجبارية فى اول صفحة من صفحات االقرارمع االلتزام بكتابة رقم الملف الضريبى وعدم اهمال كتابة اول ثالثة ارقام من 
اليسار(كود المامورية) مع عدم اهمال االصفارالداخلية سواء فى مسلسل الملف او كود الشرطة اوغيرها.

٥- يجب اإللتزام بكتابة األرقام داخل المربعات المخصصه لذلك 
مع  تقريب المبالغ ألقرب جنيه.

٢٢٢٢
٣٥٢٢
٣٣

٧- االلتزام بوضع الخاتم الخاص بالممول او من يمثله او المحاسب فى مكانه المخصص بذلك وليس فى اى جزء من الصفحة النه سيتم التعرف عليه 
اليكترونيا.
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٦- يجب ان التالمس االرقام الفواصل التى تحيط بالمربع المخصص له   بل يجب ان تكون الكتابة فى وسط المربع وبخط واضح (هام جدًا)

٣٥٢٢

٥٥٥٥

٥٨٢٥٥٨٦٢١٠
١١٠٤٤٩١١١٠٠٧٩١٩٣

٢٢٣٣٥٥٥٥٢

 * تعليمات وارشادات ملء االقرارات الضريبية :- (تنبيه هام جدًا )

٨- يجب االلتزام بالكتابة باللون االزرق الجاف وعدم استخدام اى لون آخر فى عملية الكتابة سوى القلم االزرق الجاف النه سوف يتم التعرف عليه 
اليكترونيا (هام جدًا).

- عزيزى الممول الكريم :- فضًال إلتزم بالتعليمات واالرشادات الموضحة الن ذلك فيه مصلحتك اوًال .

٥١٤٨



مخصص إلستخدام مصلحة الضرائب فقط
٢٠١٠
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مخصص إلستخدام مصلحة الضرائب فقط
٢٠١٠
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