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 .................عزيزي املسجل          
 

إن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو إحدى الركائز 
االقتصادية الهامة التي تساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية ..... 

 

وحيث أن القانون قد كفل لك حق رد الضريبة فى الحاالت وبالشروط 
التى يوضحها لك القانون والئحته التنفيذية وكذلك التمتع بكافه اإلعفاءات 

المنصوص عليها به . 
 

فأنه يسعدنا أن نقدم لك دليل رد الضريبة واإلعفاء منها وذلك حتى 
يكون عونا لك فى تطبيق صحيح القانون .  

 
 واهللا وىل التوفيق

 

فنحن جميعًا أبناء مصر األوفياء.... 
 

رئيـــس  مصلحة الضرائب املصريــة    

 

                         " عبد املنعم مطــر  "   
 
 

 



  

  

احملتــويات 
 

الصفحة البيـــان 
 

U : أوال : رد الضريبة

ـ  الضريبه السابق سدادها او تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها ١
للخارج سواء صدرت بحالتها او ادخلت فى سلع أو خدمات أخرى بما اليجاوز 

 الرصيد الدائن .

ـ الضريبه المحصلة عن طريق الخطأ أو التى تم سدادها لحين استيفاء اجراءات ٢
 االعفاء .

ـ  الرصيد الدائن الذى مر عليه اكثر من ست فترات ضريبيه متتاليه وذلك بعد ٣
 التحقق من صحه هذا الرصيد .

ـ  الضريبه السابق سدادها على االالت والمعدات التى تستخدم فى انتاج سلعه او ٤
اداء خدمه خاضعه للضريبه وذلك عند تقديم اول اقرارضريبى عدا االوتوبيسات 

وسيارات الركوب االاذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة . 
ـ يتم اجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما يكون مستحقا ٥

عليه وواجب االداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة او أي من 
المصالح االيرادية التابعة لوزارة المالية في تاريخ توافر شروطها . 

U :ثانيا : االعفاء من الضريبة

 جهات معفاة  .١
 

سلع وخدمات معفاة  .٢
          

 
 

 

٨ – ٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨ 
١٣- ٨ 

 
١٧ - ١٤ 

 
 

 



  

  

 .................عزيزي املسجل     
 

   U يحق لك رد الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات المصدرة
للخارج وكذا ضريبة المبيعات المحصلة بطريق الخطأ ، كما يحق لك رد الضريبة 

على القيمة المضافة وضريبة الجدول السابق سدادها وفقًا للقواعد واإلجراءات 
اآلتية : 

 

U  : أوال : - رد الضريبة
ترد الضريبة طبقا للشروط واالجراءات وفى الحدود الواردة بهذا القانون والئحته 

التنفيذية خالل خمسة وأربعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات فى الحاالت 
االتية :-  

١- U الضريبة السابق سدادها او تحميلها على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها للخارج
سواء صدرت بحالتها او ادخلت فى سلع أو خدمات أخري بما اليجاوز الرصيد 

 الدائن.

على أن تتوافر الشروط اآلتية :- 
U: (أ) بالنسبة للسلع والخدمات المصدرة 

  فاتورة ضريبية.يأن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وان يكون لدى المشتر- ١

 .  هابق استعمالها بمعرفة مصدرقد ساال تكون السلعة - ٢

إلى أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزي وفقا تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات - ٣
للضوابط التي يحددها ، أو وفقا ألي من طرق السداد أو التسويات األخرى وهي : 

 البيع بالمقايضة . -

 التسويات بين الشركات المرتبطة . -

 التسويات بين األصول والفروع في الشركات . -

توافرشهادة من الغرفة التجارية في الدوله المصدره إليها السلع والخدمات معتمدة من السفارة  -
 أو القنصلية المصرية في ذات الدولة تفيد تمام التصدير .



  

  

تقديم المستند الذي يفيد أن قيمة البضاعة المصدرة سدادًا لقيمة البضاعة المستوردة معتمد  -
 من الجمارك.

 أال تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخالتها. - ٤

 أن تكون السلع تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك . - ٥

أال يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة. - ٦

 جمارك أو ١٣(نموذج على طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير - ٧
أو شهادة اإلجراءات الفاتورة الضريبية أصل وأي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها ) 

 وان يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير.

يجوز لمصلحة الجمارك في الحاالت التي يتم فيها االتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة -  ٨
بحالتها صدرت على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء 

 استخدمت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقًا لإلجراءات الجمركية أو
في شأن البضائع المصدرة .  المتبعة 

يحق لمغادر البالد استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع -  ٩
، على أن يتم   مصريعلي أال يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آالف جنيهخاضعة للضريبة 

خروجها بصحبته وذلك خالل ثالثة شهور من تاريخ الشراء، ويتم استرداد الضريبة عن 
وذلك بموجب طريق البنك بالمنفذ الجمركي ، أو عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة،  

%) من إجمالي قيمة المبلغ ٥ ، وتخصم مصاريف إدارية بواقع (شيك يرسل على عنوانه
 ٠المسترد 

وذلك بشرط تقديم المستندات التالية: 

* صورة جواز السفر  

 ٠الفاتورة الضريبية أصل * 

 ض .ق .م) مستوفيًا كافة البيانات الواردة به.  ١٢٤* نموذج (

 ٠رد الضريبة على تلك السلعلجراءات اإلقواعد والرئيس المصلحة وضع و يجوز ل
 

 

 



  

  

U: (ب) بالنسبة للخدمات المؤداه علي السلع المصدرة 
 جمارك) للسلع التي تم ١٣- المستندات الجمركية الدالة على إتمام عملية التصدير (نموذج ١

 ٠تصديرها أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها 

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من مؤدى الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفيد أن ٢
 تلك الخدمة تمت عن ذات السلعة المصدرة للخارج .

 ٠-  صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد٣

-  إستيفاء الفواتير الصادرة من مؤدى الخدمة للتحقق من سابقة توريد الضريبة للمصلحة ٤
 ٠ضمن محضر االستيفاء

-  يتم التحقق بمعرفة المامورية المختصة من واقع المستندات لدى مؤدى الخدمة أن  ٥
 الخدمات المطلوب رد الضريبة عنها قد تمت على ذات السلع المصدرة للخارج . 

 منها بذات الفئة والقيمة التي تحصيلهوفى جميع األحوال ال يرد من الضريبة إال ما سبق  -
وعلى ماتم تصديره بالفعل، وبما ال يجاوز الرصيد أو التحميل كانت سارية وقت السداد 

 ٠الدائن

على أن يتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي او عن طريق ادارة رد  -
الضريبة بالمصلحة او اى جهة اخرى باالتفاق مع المصلحة وذلك بموجب شيك يرسل 

 % من اجمالى قيمة المبلغ المسترد.٥على عنوانه وتخصم مصاريف ادارية بواقع 
وفى جميع االحوال اليرد من الضريبة اال ما سبق تحصيلة منها بذات الفئة والقيمة التى  -

كانت سارية وقت السداد او التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل وبما ال يجاوز الرصيد 
الدائن. 

 

٢-Uالضريبة المحصلة عن طريق الخطأ 
- أن يتقدم صاحب الشان بطلب كتابي موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وذلك فى 
موعد غايته خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم الطلب مع ذكربيان الفترة الضريبية التى 

 وقع فيها الخطأ.

 - اال يكون قد سبق خصمها او تحميلها على السلعة او الخدمة. 
- يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك. 

 



  

  

٣-  U الرصيد الدائن الذى مر عليه اكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك بعد التحقق
من صحة هذا الرصيد . 

 
الضريبة السابق سدادها على االالت و المعدات التى تستخدم فى انتاج سلعة او تأديه Uـ ٤ 

خدمة خاضعة للضريبة وذلك عند تقديم اول اقرار ضريبى عدا االوتوبيسات 
  Uوسيارات الركوب اال اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة

      وذلك وفقا للشروط واالجراءات التالية:_
  ـ  ان تكون الة او معدة.

  ـ  ان تستخدم فى انتاج سلعة او تادية خدمة خاضعة للضريبة.

 ـ  ان يتم التحقق من استخدام االله او المعده فى انتاج السلعة او تادية الخدمة الخاضعة  
للضريبة وذلك عن طريق المعاينة الفعلية ويجوز االستعانة بالجهات الفنية المختصة 

 فى هذا الشان .
 ـ  اال يكون قد سبق ادارج الضريبة ضمن تكلفة االصل. 

وفى حالة التصرف فى االلة أو المعدة او استخدامها فى انتاج سلعة او تادية خدمة 
معفاه يلتزم المسجل باخطار المصلحة وسداد الضريبة السابق ردها بنسبة المتبقي من 

العمر االنتاجى للمعده او االله وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.  
 

يتم إجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما يكون مستحقًا عليه Uـ ٥
وواجب األداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح 

  Uااليرادية التابعة لوزارة المالية
     وذلك وفقًا للشروط التالية :- 

ـ   أن تكون المقاصة بين المبالغ المستحقة للمسجل لدي المصلحة وبين المبالغ المستحقة 
عليه وواجبه األداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح 

االيرادية التابعة لوزارة المالية . 
 
 
 
 



  

  

 :-  وتعد المبالغ االتيه مستحقه للمسجل لدى المصلحة
 ٠(أ)   الضريبه واجبة الرد وفقا لحاالت الرد الواردة بالقانون 

  ٠(ب) المبالغ التى قضى بردها بحكم واجب النفاذ 
ـ   أن تكون المبالغ محل المقاصة نهائية وخالية من النزاع . 

     وتقوم المصلحة بإخطار المسجل أو صاحب الشأن بنتيجة المقاصة .    
 

وفي جميع األحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في 
خصم الضريبة او ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد 

بذلك. 
 
 

U : ثانيا :- اإلعفاء من الضريبة على القيمه المضافه وضريبه الجدول
١ -U لسنة ٦٧االعفاءات المقررة بموجب نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 

٢٠١٦:  
    التخل احكام هذا القانون باالعفاءات المقررة بمقتضى االتفاقيات المبرمة بين 
الحكومة المصرية و الدول االجنبية و المنظمات الدولية او االقليمية او االتفاقيات 

البترولية و التعدينية. 
    وطبقًا لهذا النص تعفى من الضريبة وضريبة الجدول السلع والخدمات الموردة سواء 

للمنظمات الدولية أو اإلقليمية أو االتفاقيات البترولية والتعدينية وذلك حسب السلع 
والخدمات الواردة بكل اتفاقية على حدة. 

٢- U) ٢٠١٦ لسنة ٦٧) من القانون رقم ٢٣االعفاءات المقررة بموجب نص المادة:  
    يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة 

 الخارجية : 
ـ ما يشترى او يستورد لالستعمال الشخصي العضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ١

االجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية 
وكذلك ما يشتري او يستورد لالستعمال الشخصي الزواجهم واوالدهم القصر. 

 



  

  

ـ ما يشتري او يستورد للسفارات و المفوضيات والقنصليات غير الفخرية لالستعمال ٢
الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية واالدخنة. 

 ) بسيارة واحدة ٢ ، ١   ويحدد عدد السيارات التى يتناولها االعفاء طبقا للبندين (      
لالستعمال الشخصى وخمس سيارات لالستعمال الرسمى للسفارة او المفوضية 

وسيارتين لالستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز باالتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا 
 العدد .

- ما يستورد لالستعمال الشخصي بشرط المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات ٣
منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبي من العاملين فى البعثات 

) من هذه ١الدبولوماسية او القنصلية الذين ال يستفيدون من االعفاء المقررفى البند (
المادة بشرط ان يتم الورود خالل ستة اشهر من وصول المستفيد من االعفاء ويجوز 

 للوزير باالتفاق مع وزير الخارجية مد هذا االجل.

 االعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات االعفاء من رئيس ـ وتمنح
البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب االحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية. 

) من القانون يحظر التصرف فى االشياء التى اعفيت ٢٤ـ على أنه طبقًا لنص المادة (
) من القانون فى غير االغراض التى اعفيت من اجلها خالل ٢٣بموجب نص المادة (

السنوات الخمس التالية لالعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالة 
هذه االشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة 

بالمثل بغير ذلك. 
U-: وذلك بشرط اتباع القواعد األتية 

على المستفيد من االعفاء ان يخطر المصلحة برغبته فى التصرف او تعديل  -١
 االستعمال قبل شروعه فى التصرف.

موافاه المصلحة بموافقه وزارة الخارجية على التصرف وان نظام المعاملة بالمثل لم  -٢
 يقضى بغير ذلك.

على المصلحة ان تقوم  بمعاينه السلعه لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة  -٣
السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد ولها ان تستعين 

 بالمختص فى مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص.

تحرر المصلحة كتابا الى طالب التصرف بما يفيد ابراء ذمته بعد سداد الضريبة او  -٤
 اية مبالغ اخرى فى حاله استحقاقها.



  

  

٣ -U) ٢٠١٦ لسنة ٦٧) من القانون رقم ٢٥االعفاءات المقررة بموجب نص المادة: 
ـ  يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير الخارجية اعفاء مايستورد لالستعمال الشخصى 

لبعض ذوى المكانة بقصد المجاملة الدولية. 
 

٤ -U) ٢٠١٦ لسنة ٦٧) من القانون رقم ٢٦االعفاءات المقررة بموجب نص المادة: 
     U-: أوًال : بالنسبة للسلع المستوردة 

       يعفي من الضريبة في الحدود وبالشروط واالوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية ما يأتي:

 ـ العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل بالمعامل الحكومية.١
ـ االشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات ٢

 والجوائز الرياضية والعلمية.
ـ المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق توريدها ٣

او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط ان تتحقق مصلحة 
 الجمارك من ذلك.

 ـ االمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.٤
ـ االشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم اعيد استيرادها بذاتها بشرط ٥

ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 
 

فى تطبيق احكام هذه المادة من القانون تطبق االحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 
 بشأن ١٩٨٦ لسنة ١٨٦ الصادر بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١٩٣

االعفاءات الجمركية على االصناف المستوردة. 
 

    U-: ثانيًا : بالنسبة للسلع المحلية 

    أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة السابق ذكرها فتعفى من الضريبة فى 
 الحدود و بالشروط و االوضاع االتية:-

ـ العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل للمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من ١
معمل حكومي بما يفيد التحليل و استهالك العينة. 

 
ـ يشترط العفاء السلع و المتعلقات الشخصية المجردة من اية صفة تجارية ان تتقدم ٢

الجهة المانحة او صاحب الشان بطلب الى المصلحة لالعفاء مرفقا به ما يفيد ان 



  

  

هذه االشياء شخصية مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها الى الغير خالل المدة 
المحددة بالقانون وما يثبت انه حصل عليها من مسابقة رياضية او علمية او دينية 

 معترف بها.

ـ االمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية او ٣
االجنبية الواردة معهم او المشتراه من االسواق او المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة 
من الضريبة وضريبة الجدول بنفس قيمة االعفاء الجمركي المقرر وفقا الحكام قانون 

 الجمارك.

ـ االشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يرد عنها ضريبة ثم اعيد ٤ 
 استيرادها بذاتها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

 التسري االعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ـ  وبصفة عامة
االخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على االعفاء منها صراحة. 

 
٥ -U) ٢٠١٦ لسنة ٦٧) من القانون رقم ٢٧االعفاءات المقررة بموجب نص المادة: 

     يجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة 
 وضريبة الجدول فى الحالتين االتيتين:-

 الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز االدارى للدولة او وحدات االدارة المحلية. .١
مايستورد لألغراض العلمية أو التعليمية او الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية  .٢

 ومعاهد البحث العلمي.
 

٦ -U) ٢٠١٦ لسنة ٦٧) من القانون رقم ٢٨االعفاءات المقررة بموجب نص المادة: 
تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات واالجهزة و الخدمات المعنية فى هذا القانون 
الالزمة الغراض التسليح للدفاع واألمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات االنتاج 

 واالجزاء الداخلة فى تصنيعها .
   ويصدر بتحديد السلع و الخدمات المعفاة وفقا لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية 

باالتفاق مع الوزير المختص. 
 
 
 



  

  

U -: مع مراعاة ما يلي

 أوال : بالنسبة الحتياجات وزارة الدفاع :  

 - أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها الزمة ألغراض ١
 التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه. 

ى جميع قيادات القوات وهيئات وٕادارات وأجهزة القوات ل - تسرى أحكام هذه المادة ع٢
 المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها . 

  - أن يكون تمويل وشراء هذه األصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية. ٣

 - تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق ٤
بتنظيم أحكام هذا اإلعفاء.  

 - في حالة شراء أو استيراد أو بيع أى صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها ٥
تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا التخاذ إجراءات تحصيل 

 الضريبة الواجبة. 

 - تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من ٦
رئيس المصلحة باالتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة اإلجراءات التنفيذية 

 المتعلقة بهذا اإلعفاء . 

 ق اإلعفاء المقرر :ي - تتبع اإلجراءات اآلتية ، لتطب٧

( أ ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب األحوال معتمدة من 
السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن 

االحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة أو لصالحها هى ألغراض التسليح 
 مرفقا بها موافقة المصلحة على اإلعفاء.

(ب) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة 
) من ٢٨الضريبية موضحا بها أن األصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة (

القانون ويثبت ذلك فى دفاتره مع احتفاظه بأًصل شهادة اإلعفاء المشار إليها فى 
 الفقرة السابقة.



  

  

تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة باإلعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية  (ج) 
 .ا الصادرة من المسجلين بدفاتره

 – يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه ٨
 بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه . 

 

 ثانيا : بالنسبة الحتياجات الجهات األخرى : 

 ) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية والالزمة ٢٨ - تسرى أحكام المادة ( ١
ألغراض التسليح للدفاع واألمن القومي:   

 الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربى.   ( أ ) 

 ) وزارة الداخلية . ( ب

 ( ج ) الهيئة العربية للتصنيع .  

 ( د ) هيئة األمن القومي. 

 - يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه ، شهادة تفيد بأن هذه ٢
االحتياجات ألغراض التسليح للدفاع واألمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة 

 باسم من يفوضه ونموذج توقيعه .

  فيما يخصه األحكام واإلجراءات المنصوص عليها كل  - تسرى بالنسبة لهذه الجهات ٣
  ) من الفقرة أوال من هذه المادة . ٧) و ( ٦ ) و (٥ ) و ( ٣فى البنود ( 

تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير األغراض المنصوص ـ  ٤
عليها فى هذه المادة، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة. 

 
 
 
 
 
 



  

  

قائمــــــــة 

 السلع واخلدمات املعفاة من الضريبة على القيمة املضافة
 

وألبان ومنتجات صناعة األلبان ، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن  البان األطفال ، .١
 بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .

 محضرات أغذية األطفال . .٢
 البيض عدا المبستر منه . .٣
 الشاي والسكر والبن . .٤
  .Uفيما عدا الدقيق الفاخر او المخمر المستورد من الخارجUمنتجات المطاحن  .٥
 الخبز بجميع أنواعه . .٦
 المكرونه ، عدا المكرونه التي يدخل في صناعتها السيمولينا . .٧
 الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة . .٨
 محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم . .٩

 األسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة . .١٠
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من األسماك والرنجة المدخنة فيما  .١١

 عدا الكافيار وٕابداله وباقي أنواع األسماك المدخنة .
المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتالت عدا  .١٢

 التبغ .
 الحالوة الطحينية ، والطحينة ، والعسل األسود ، وعسل النحل . .١٣
 الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها . .١٤
 البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة . .١٥
المأكوالت التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خالل المطاعم والمحال  .١٦

 غير السياحية التي تتوافر فيها االشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
 تنقية أو تحليه أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة . .١٧
 البترول الخام . .١٨
 الغاز الطبيعي وغاز البوتين ( البوتاجاز ) . .١٩
 المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية . .٢٠
 الذهب الخام والفضة الخام . .٢١



  

  

 إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي . .٢٢
 بقايا ونفايات صناعة األغذية ونفايات الورق . .٢٣
أغذية محضرة للحيوانات والطيور واألسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم  .٢٤

 لتغذية القطط والكالب واسماك الزينة .
 ورق صحف وورق طباعة وكتابة . .٢٥
 الكراسات والكشاكيل ، والكتب والمذكرات التعليمية ، والصحف والمجالت . .٢٦
 الطوابع البريدية والمالية . .٢٧
بيع وتأجير األراضي الفضاء واألراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير  .٢٨

 السكنية .
 النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعمالت التذكارية . .٢٩
 سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة . .٣٠

بند التعريفة مسلسل 
١٠ ١٠ ٠١ ٨٩ ١ 
١٠ ٢٠ ٠١ ٨٩ ٢ 
١٠ ٣٠ ٠١ ٨٩ ٣ 
١٠ ٩٠ ٠١ ٨٩ ٤ 
٣٠ ٠٠ ٠٢ ٨٩ ٥  

  
الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ، والمعدات الالزمة  .٣١

الستخدامها وكذلك الخدمات التي تقدم لهذا الطائرات داخل الدائرة الجمركية ، سواء كانت 
هي أو محركاتها أو أجزاؤها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها ، ومعداتها والخدمات التي تقدم 

لها ، مستوردة أو محلية ، وذلك طبقًا لألحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات 
  .١٩٨٣) لسنه ٤١٤المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم (

مقاعد ذات عجل وأجزاءها وقطعها المنفصلة ، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها،  .٣٢
وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها ، وغيرها من األجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع 
في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها ، وأجهزة الغسيل الكلوي 

 وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية ، وحضانات األطفال .
 العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها . .٣٣



  

  

 بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك . .٣٤
 خدمات صندوق توفير البريد المصرفية . .٣٥
 الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. .٣٦
 خدمات التامين وٕاعادة التامين . .٣٧
 خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي . .٣٨
  .Uفيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير األغراض الطبيةUالخدمات الصحية  .٣٩
خدمات النقل البري لألشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات األجرة عدا  .٤٠

 خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات المالكي .
 النقل المائي الداخلي غير السياحي لألشخاص ، والنقل الجوي لألشخاص . .٤١
الخدمات التي تؤدي إلنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور  .٤٢

 العبادة .
 الخدمات المجانية التي يتم بثها من خالل اإلذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى . .٤٣
خدمات االنترنت األرضي ( تعفي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة  .٤٤

 المضافة ) .
الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشات التعليمية أو المراكز  .٤٥

 البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها .
خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير  .٤٦

 المختص.
 الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر األدبي والفني بأنواعه . .٤٧
 خدمات وكاالت اإلنباء . .٤٨
خدمات استزراع واستنبات ورعاية األرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة  .٤٩

 الزراعية .
اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي  .٥٠

الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة ، وكذا اشتراكات 
 الجمعيات األهلية واالجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن االجتماعي.

 خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى . .٥١
٥٢. U. السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين 
٥٣. U. النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة 



  

  

٥٤. U األجهزة الناطقة للمكفوفين واألجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات
 والوسائل التعليمية لخاصة بالمكفوفين .

٥٥. U. ( محلي ) أ ـ األدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها 
U. ( مستورد ) ب ـ األدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها 
٥٦. U الخدمات التعليمية التي يقوم بها األقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى

 تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة ( الدولية ) .
٥٧. Uالخدمات اإلعالنيةU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

  عزيزي املسجل ،،، 
 

إن إلتزامك بأحكام القانون يجنبك الوقوع تحت طائلة       
العقوبات ويتيح لك فرصة االستفادة من المزايا التي كفلها لك 

هذا القانون. 
 : للحصول على مزيد من املعلومات      

 . اتصل بإدارة مساعدة املسجلني باملأمورية التابع هلا نشاطك  ـ
ـ احلصول على االدله االرشاديه اانيه الصادره من املصلحه . 

  ٠٨٠٠٨٠٠٩٨٠٠ـ للرد على اال ستفسارات االتصال بالرقم اانى    
    (( بدون خاصيه الزيرو )) 

ـ املوقع االلكرتونى اخلاص باملصلحه على شبكه اال نرتنت  
www.eta.gov.eg 

 

 
نحن جميعا ابناء مصر االوفياء 

 
 

مع أطيب متنيات                                      

                                                                 االدارة املركزية ملساعدة املسجلني  

                                                                          االدارة العامة لالرشاد الضريبي

                                                                      متت املراجعة مبعرفة اإلدارة املركزية للبحوث الضريبية 

 

 

 


