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 الضریبي التهرب من للحد المضافة القیمةعلى  ضریبةال قانون على المصري مجلس النواب موافقة

ن  بحیث تكو  المضافة، القیمةعلى   ضریبةال لتطبیق ٢٠١٦ سبتمبر ٥ في نهائیة موافقة المصري البرلمان أعطى
 المالي العام فيو . ٢٠١٦/٢٠١٧عن العام المالي الحالي  %١٣ بمعدلالقیمة المضافة الضریبة على 

 وفًقا ، %١٤ إلى المضافة القیمةعلى  ضریبةال معدل یرتفع ،٢٠١٧ یولیو في یبدأ الذي ، ٢٠١٧/٢٠١٨التالي
 . للقانون

لعة أي للس المضافة القیمة على اإلنتاج مراحل من مرحلة كل في الشركات على ضرائب فرض عن عبارةو هي 
 الفرق اسأس علىأي تفرض الضریبة  ، العملیة الناحیة من. استهالكي منتج إلى خام مادة من السلعةخالل تحول 

 المتجر فعهید الذي السعر بین الفرق أو ، صنعها في استخدمت التي والمنسوجات المالبس مادة بین السعر في
 التورید لسلةس خالل من السلع زیادة مع. شرائه فى المتجر صاحب دفعه الذي بالجملة البیع وسعر قمیص مقابل

بتسدیدها عند  قامت التي الضرائب بخصم المطالبة یمكنها ولكن للدولة الضرائب تدفع أن شركة كل على یتعین ،
 للضریبة تخضع التي المستوردة السلع على نفسه المبدأ وینطبق. آخر بند أي أوشراء المادة الخام أو القمیص 

 مرحلة من مراحل اإلنتاج.  كل وفي البلد إلى وصولها عند

 مثل : اقتصادیة معاملة أي أنها على تعریفها یتم ما عادة والتي ، الخدمات المضافة القیمة ضریبة تغطي كما
 والتعلیم ، واإلنترنت الهاتف وخدمة ، والقطار الموسیقیة الحفالت وتذاكر ، األطباء وزیارات ، الفنادق في اإلقامة

 ندماع نفسها القواعد تنطبق). كخدمة المطاعم وجبات ، ما حد إلى ُتحسب.(إلخ ، والقانونیة المالیة والمشورة ،
 ما ادةع الخدمات تورید مراحل أن من الرغم على ، للخدمات المضافة القیمة على ضریبة بفرض األمر یتعلق
 .المصنعة السلع من تعقیًدا أقل تكون

 كل على اتطبیقه سیتم حیث ، الضریبي التهرب من الحد إلى مصر في المضافة القیمة ضریبة إدخال یهدف
 التي الحالیة اتالمبیع ضریبة من بدالً  ، النهائي القطاعي البیع مرحلة في والخدمات السلع إنتاج سلسلة في عضو

 . للمستهلكین النهائي البیع على واحدة كمرة فرضها یتم

 تم الذي ، الحكومي المالي اإلصالح برنامج من جزء هو المضافة القیمة ضریبة قانون إنو تجدر اإلشارة الى 
 دیدةج ضرائب فرض كما سیتم تدریجیاً  الطاقة دعم إعانات إلغاء خالله من سیتم والذي ، ٢٠١٤ یولیو في تنفیذه
 .٢٠١٥/١٦. المالیة السنة في اإلجمالي المحلي الناتج من % ١١,٥ بـ یقدر الذي الكبیر الموازنة عجز من للحد

 والصندوق ةالحكوم بین مبدئي اتفاق إلى وأدى ، الدولي النقد صندوق قبل من المصري اإلصالح برنامج اعتماد تم
 هاعلی الموافقة تتم أن المتوقع من والتي ، سنوات ثالث مدى على دوالر ملیار ١٢ بقیمة تمویل على للحصول

 .اسابیع غضون في للصندوق التنفیذي المجلس قبل من
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 قائمة المصري مجلس النواب رفع ،) ٢٠١٦ أكتوبر ١ من تنفیذه سیتم( ٢٠١٦ سبتمبر ٥ في القانون و بإصدار
 ضریبةال قانون لمشروع وفقا. ٥٢ منبدًال  ٥٧ إلى من الضریبة على القیمة المضافة المعفاة والخدمات السلع
 :التالیة السلع إعفاء مجلس النواب ،أقر المضافة القیمةعلى 

 .سابقا الحكومة اقترحتها التي % ٥ ضریبة من بدال ، الدولیة المدارس في التعلیم رسوم •

 .سابقا الحكومة اقترحتها التي % ٥ ضریبة من بدال ، ةالمحلی األدویة •

 .سابقا الحكومة اقترحتها التي %١,٦ ضریبة من بدالً  ، المستوردة األدویة •

 للمعاقین اإلمدادات من وغیرها ، المعوقین للمستخدمین تكییفها تم التي السیارات •

 للصم الطبیة المستلزمات •

 النفایات المتحصل علیها من تدویر القمامة •

 لغذائیةا والمحضرات األطفال وحلیب األلبان ومنتجات األساسیة الغذائیة السلع جمیع اإلعفاءات قائمة وتشمل
 .بهم الخاصة

 :التالي لنحوا على ، الجدید المضافة القیمة ضریبة لنظام سابًقا المعفاة األخرى والخدمات السلع بعض ستخضع

 .٪٥ عدلبم الجدیدة المضافة القیمة ضریبة بموجب للضریبة یخضع ، والرادیو التلفزیوني اإلنتاج •

 .المستوردة الخضروات •

 .المستوردة القمح منتجات •

 .طبیة غیر ألسباب التجمیل جراحات •

  

 ضریبةب مقارنةً  الجدید المضافة القیمة ضریبة إطار في أعلى لضرائب تخضع سوف التالیة والخدمات السلع
 :السابقة المبیعات

 ضریبة إلى باإلضافة %٨ قدره ثابت بمعدل( %٢١ إلى المحمول الهاتف خدمات على الضرائب ارتفعت •
 .%١٥ البالغة السابقة المبیعات ضریبة من) %١٣ بنسبة المضافة القیمة

 الكحول منتجات •

 ).لتر لكل جنیه ١٥بحد أدنى ( %١٥٠ إلى %٥٠ بنسبة الروحیة والمشروبات النبیذ على الضرائب زادت -١

 ).جنیه لكل هیكتولتر ٥٠٠بحد أدنى ( %٢٥٠ إلى %٥٠ بنسبة الجعة على الضرائب ارتفعت -٢
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 :، وفقًا لما یلىالجدیدة الضریبة بموجب منخفًضا معدًال ب التالیة السلع ستتمتع ، ذلك معو 

 إلى باإلضافة %٨ قدره ثابت بمعدل( %٢١ إلى %٢٥ من الهواء مكیفات على الضرائب انخفضت •
 )المضافة القیمة ضریبة %١٣

 %١٤ إلى %١٥ من ٣سم١٦٠٠ إلى تصل التي المحرك قوة ذات السیارات على الضرائب انخفضت •
 )المضافة القیمة ضریبة %١٣ إلى باإلضافة %١ بنسبة ثابت معدل(

 إلى %٣٠ من ٣سم ٢٠٠٠  إلى  ٣سم ١٦٠٠ من المحرك قدرة ذات السیارات على الضرائب انخفضت •
 )المضافة القیمة ضریبة %١٣ إلى باإلضافة %١٥ ثابت معدل( %٢٨

 لیس كنول الثابتة الضریبة معدالت لمختلف تخضع التي والخدمات السلع من مجموعة المالیة وزارة أدرجت كما
 .المضافة القیمة لضریبة

بیع المستهلك  سعر من المائة في ٥٠ قدره ثابت بمعدل للضریبة ستخضع و ؛ القائمة هذه في السجائر تضمین یتم
 :التالیة الزیادات إلى باإلضافة النهائي

 .مصریاً  جنیهاً  ٢,٧٥ بمقدار تزید مصرًیا جنیًها ١٣ عن تكلفتها تقل التي السجائر عبوات •

 .مصریاً  جنیهاً  ٤،٢٥ بمقدار تزید مصرًیا جنیًها ٢٣ و ١٣ بین ما تكلفتها تصل التي السجائر عبوات •

 .مصریاً  جنیهاً  ٥،٢٥ بمقدار تزید مصریاً  جنیهاً  ٢٣ من اكثر تكلفتها تصل التي السجائر عبوات •

 

 

 

 

 

 

 

 


