نموذج رقم ( )27إقرارات
ً
يوزع هذا النموذج
مجانا

وزارة المالية
مصلحة الضرائب المصرية

اإلقرار الضريبي
علي صافي دخل األشخاص الطبيعيين
للمرتبات  /الثروة العقارية

01 04

هذا اإلقرار يعتبر ربطاً 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 تجنباً لمطالبتك بإعادة كتابة إقرار جديد.
يلتزم كل ممول بتقديم هذا اإلقرار إلي مأمورية الضرائب المختصة فيما عدا الحاالت األتية-:
 -2إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منها خمسة االف جنيه في السنة .
 -3إذا اقتصر دخله على كل من المرتبات وما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منهما
خمسة االف جنيه سنويا .
يجب ملء الحقول التى أمامها عالمة (*) ان وجد بها بيانات
بيانات إجباريه

إقرار معدل

إقرار أصلي
إسم الممول:

الرقم القومـــــــــى:
رقم التسجيل الضريبي:
كود الشرطة

كود النشاط

الشياخة

المسلسل داخل النشاط

نوع الضريبة

كود المأمورية

رقم الملف الضريبــــي:
الفترة الضريبية:

من

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

إلى

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

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

مراجعة:

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

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

تاريخ المراجعه :

/

/

رقم الوارد :
مخصص للباركود

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

 -1إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .
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بيانات اإلقــــــرار
يــوم

مأمورية ضرائب

شهــر

ســـــنـــــــة

إلى :

من

بيانات الممول
 002اسم الممول :
رقم
 003العنوان:

يــوم

شهــر

شارع 							

ســـــنـــــــة

مدينة

 004رقم التسجيل الضريبي:
 005رقم الملف الضريبــــي:

سنة اإلقرار

األوعية الخاضعة ومقدار الضريبة المستحقة  :التسوية ( مدين  /دائن )
101

صافي المرتبات و مافى حكمها

[مرحل من بند ]214

 104صافي ايرادات (خسائر) الثروة العقارية

[ مرحل من بند (] ) 218

 105مجموع صافي الدخل [( )101الى (])104
 106يخصم مبلغ خمسة االف جنيه ال يستحق عليها ضريبة
 107الوعاء الخاضع للضريبة [( )105مخصوما منها (])106
 108الضــريبة المستحقة
يخصم التسديدات
 116الرصيد الدائن السابق المسدد بالزيادة
 117إجمالي المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات
 118الضريبة المسددة مع االقرار االصلى اذا كان هذا االقرار معدال
 119إجمالي التسديدات [مجموع من ( )116الي (])118
 120الرصيد  )108([:مخصوما منها ( ])119مدين /دائن
 121الضريبة األضافية
نقداً

 122تم السداد

PSR - 32

بالشيك

سداد الكتروني

رقم

بتاريخ :

يــوم

شهــر

ســـــنـــــــة

مكتب بريد  /بنك

إقـــــرار

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باإلقرار الضريبي صادقة وأمينة طبقاً 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 وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل والئحته التنفيذية.
توقيع الممول

 006االســـــم :
 007التوقيع :

 008إسم المحاسب
تحريراً فى:
يــوم

 009توقيع المحاسب
شهــر

ســـــنـــــــة

 010رقم القيـــــــــد

 011المكتب التابع له المحاسب
موقع المصلحة www.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني income_tpservice@eta.gov.eg:
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إقرار المرتبات وما في حكمها

اإليرادات الخاضعة للضريبة
راجع االرشاد رقم

PSR - 25

بارشادات االقرار الضريبي

البند

*اإليرادات عن األعمال المؤداه في مصر .

201

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

202

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

203

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

204

*مرتبات و مكافأت رؤساء و أعضاء مجالس اإلدارة
والمديرين في شركات األموال مقابل العمل اإلداري
راجع االرشاد رقم

PSR - 26

راجع االرشاد رقم

راجع االرشاد رقم

اإلعفاء الشخصي **
راجع االرشاد رقم

207

بارشادات االقرار الضريبي

تخصم اإلعفاءات
اإلعفاءات بموجب قوانين خاصة
(مجموع البنود من  208 / 1إلي ) 208 / 3
*  - 208 / 1عالوات خاصة مضافة إلي المرتب
.......................
*  - 208 / 2عالوات خاصة غير مضافة إلي المرتب
.......................
*  - 208 / 3إيرادات أخرى معفاة بقوانين خاصة
.......................

PSR - 29

206

بارشادات االقرار الضريبي

*
إجمالي اإليراد الخاضع للضريبة
* [ مجموع بند أو أكثر من البنود من ( 201إلي ) 206
PSR - 28

205

بارشادات االقرار الضريبي

*المستحق عن العام من متجمد المرتبات و األجور
و ما في حكمها .
PSR - 27

سنة االقرار

السنة السابقة

208

209
بارشادات االقرار الضريبي

موقع المصلحة www.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني income_tpservice@eta.gov.eg:
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(تابع) إقرار المرتبات وما في حكمها
البند
اشتراكات التأمين اإلجتماعي أو أقساط االدخار

ويمثل هذا البند قيمة االشتراكات التي يتحملها الموظف مقابل
االشتراك في نظم التأمين اإلجتماعي

210

الصافي = [(  )207مخصوما منها اجمالى البنود
(من  208الى ])210

211

سنة االقرار

السنة السابقة

اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة ق54لسنة
1975وأقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي
الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو األوالد القصر أو 212
أقساط تأمين ألستحقاق معاش *
راجع االرشاد رقم

PSR - 30

بارشادات االقرار الضريبي

حصة العاملين من األرباح التي تقرر توزيعها طبقا للقانون
يتم خصم هذه الحصة إذا تم إدراجها ضمن اإليرادات
الخاضعة للضريبة الموضحة بعاليه .

213

*صافي اإليراد قبل تطبيق حكم المادة ( )8من القانون
[ 211مخصوما منها (] ) 213+212
214
*خصم مبلغ خمسة آالف جنيه الشريحة غير المستحق
عليها ضريبة ()22
*صافى ايرادات المرتبات وما فى حكمها

موقع المصلحة www.incometax.gov.eg :

215

البريد اإللكتروني income_tpservice@eta.gov.eg:
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إيرادات العقارات المبنية
العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة

بيان الوحدة و عنوانها

قيمة اإليجارالشهري

إجمالي القيمة اإليجارية
يخصم  % 50مقابل جميع التكاليف
216

صافي القيمة االيجارية

217

تخصم الضريبة العقارية المسددة

218

صافي إيراد الثروة العقارية

يرحل للبند رقم  104بصفحة األوعية الضريبية

مدة اإليجار

القيمة اإليجارية

07 04
بيانات استرشاديه

التجارية
السمة
التجارى أو
التجارية)
(السمة
التجارى أو
االسماالسم
االسم الشخصى للممول رباعى

االول

الثانى

الثالث

الرابع

النشاط الرئيسى
جهة العمل ان وجدت
تاريخ بداية النشاط
عنوان النشاط الرئيسى للممول او
المنشأة
يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

عنوان المراسلة

رقم المبنى

اسم الشارع  /القرية

القسم  /المركز

المحافظة

رقم المبنى

اسم الشارع  /القرية

القسم  /المركز

المحافظة

البريد االلكترونى
التليفون
الفاكس
وكيل الممول الحالى  /صفته
عدد الموظفين
عدد الفروع
رقم الترخيص بالمزاوله وتاريخه
اسم المأموريه المسجل بها بضرائب
المبيعات

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

موقع المصلحة www.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني income_tpservice@eta.gov.eg:

اإلرشادات الخاصة باإلقرار الضريبي
PSR - 01
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يحتوي هذا النموذج بالداخل على إقرارات ضريبية منفصلة لكل من:
ب -إيرادات الثروة العقارية .
		
أ -ايرادات المرتبات وما فى حكمها.

PSR - 02

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

PSR - 03

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

PSR - 04

يلتزم الممول بسداد الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار الضريبي في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المسددة
بالزيادة من السنوات السابقة وفى حالة تقديم اقرار ضريبى معدل يتم استنزال الضريبة المسددة مع االقرار االصلى
وضريبه المرتبات المستقطعه

PSR - 05

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

PSR - 06

اذا اعد اإلقرار محاسب مستقل فعليه التوقيع على 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 .

PSR - 07

للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول إلقراره الضريبي أو
عدم تقديمه للبيانات و المستندات المؤيدة لإلقرار .

PSR - 08

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 .

PSR - 09

يمكن مد ميعاد تقديم اإلقرار مدة ستين يوما بناء علي طلب يقدم إلى المأمورية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء المدة المحددة لتقديم اإلقرار على أن يسدد مع الطلب الضريبة المستحقة من واقع تقدير الممول ،و ذلك دون
أن يكون ألمتداد الميعاد آثر على ميعاد سداد الضريبة أو استحقاق مقابل التأخير .

PSR - 10

يستحق مقابل تأخير على :
أ  -ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة األداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ،و ذلك اعتبارا من
اليوم التالي النتهاء األجل المحدد لتقديم هذا اإلقرار .
ب  -ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها و توريدها للخزانة
العامة ،و ذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا ألحكام القانون ،ويحسب مقابل التأخير
المشار إليه على اساس سعر االئتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق على ذلك
التاريخ مضافا إليه  % 2مع استبعاد كسور الشهر و الجنيه ،وال يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف
استحقاق هذا المقابل .

PSR - 11

يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها ،و يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد
للمصلحة استيفاء اللتزامات الممول على النحو األتي :
 -1المصروفات اإلدارية و القضائية .
 -2مقابل التأخير .
 -3الضرائب المحجوزة من المنبع .
 -4الضرائب المستحقة.

PSR - 12

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ،
التزمت برد هذه الضرائب و المبالغ خالل خمسة و أربعين يوما من تاريخ طلب الممول االسترداد و اال استحق عليها
مقابل تأخير علي أساس سعر االئتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق علي تاريخ
استحقاق الضريبة مخصوما منه . % 2

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

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

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

09 04
PSR - 13

علي الممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا اكتشف خالل فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في اإلقرار األصلي  ،و
يعتبر اإلقرار المعدل بمثابة اإلقرار األصلي إذا تم تقديمه خالل ثالثين يوم من الموعد القانوني لتقديم اإلقرار .

PSR - 14

ال يجوز تقديم اإلقرار المعدل إذا استخدم الممول أحد طرق التهرب الضريبي و ال يعتد باإلقرار المعدل الذي يقدمه
الممول بعد السير فى أي عمل أو إجراء تتخذه المأمورية و يعلم به الممول.

PSR - 15

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

PSR - 16

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

PSR - 17

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 ( )82من الالئحة.

PSR - 18

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

PSR - 19

ال يجوز للمحاسب المستقل لدى اعتماده االقرار إضافة اية تعليقات أو تحفظات بشأن نطاق اعتماد االقرار
سواء كتابة او بوضع اختام أو ارفاق تقارير منفصله ويتعين عليه اعتماد االقرار فى المكان المخصص لذلك.

PSR - 20

يجب التأشير ما إذا كان اإلقرار أصلي أو إقرار معدل ..

PSR - 21

مجموع صافي الدخل :يتم تحديد مجموع صافي الدخل من كافة المصادر المنصوص عليها بالمادة ( )6من هذا القانون .

PSR - 22

الشريحة الواردة بالمادة ( )8من القانون و قدرها 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 .

PSR - 23

يراعى أن تخصم الضريبة العقارية المسددة من وعاء ضريبة الثروة العقارية.

PSR - 24

عند حساب الضريبة المستحقة يراعي اآلتي:
يخصم من إجمالي الدخـل الخاضع للضريبة مبلغ خمسـة آالف جنيه  ،ويتم حساب الضريبة على المتبقي وفقاً لألسعار اآلتية:
الضريبة المستحقة
		
سعر الضريبة
		
الشريحة
2500
			
%١٠
		
أكثر من  5000حتى 30000
2250
		
%١٥
		
أكثر من  30000حتى 45000
41000
%20
أكثر من  45000حتى 250000
---%25
			
أكثر من 250000

PSR - 25

* يشمل إجمالي اإليراد الخاضع للضريبة كافة ما يستحق للممول من اإليرادات الواردة بالمادة (  ) 9من 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 . % 10

PSR - 26
PSR - 27

يراعى إال يتضمن البند رقم (  ) 205قيمة ما يحصل عليه رؤساء و أعضاء مجالس اإلدارة و المديرون من
مكافآت العضوية و بدالتها .
يراعى عند إدراج البند رقم (  ) 206أال يدخل في هذه اإليرادات سوى اإليرادات التي تستحق عن السنة المالية التي
يعد عنها اإلقرار الضريبي .

PSR - 28

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 .

PSR - 29

االعفاء الشخصي وقدره  7000جنيها سنويا ويحسب بنسبة مدة العمل ( اي بواقع  583جنيه شهريا ) .

PSR - 30

اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصةالتي تنشأ طبقا ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر
بالقانون 54لسنة 1975و أقساط التأمين علي الحياة و التأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو
األوالد القصر المدفوعة لشركات خاضعة لقانون اإلشراف و الرقابة علي التأمين رقم  10لسنة  1981وأية أقساط
تأمين ألستحقاق معاش تعفي من الضريبة بشرط أال يزيد جملة ما يعفي للممول علي ( )% 15من صافي اإليراد أو
عشرة آالف جنيه أيهما أقل وال يجوز تكرار إعفاء ذات األشتراكات و األقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في
المادة ( )6من القانون .
عند إحتساب وعاء الضريبه للشخص الغير مقيم يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها الشخص المقيم في حدود ما نص
عليه القانون

PSR - 31

إرشادات متعلقة بإيرادات الثروة العقارية :

PSR - 32

الضريبة اإلضافية

 -1القيمة اإليجارية للعقار من واقع عقد اإليجار المبرم بين المؤجر و المستأجر طبقا ألحكام القانون المدني  4لسنة . 1996
 -2تخصم الضريبة العقارية المسددة من وعاء الضريبة طبقا ألحكام القانون  73لسنة .2010
 - 3أن تكون المحاسبة لجميع العقارات المؤجرة مفروش أو إيجار محدد المدة .
تفرض ضريبة إضافية سنوية أعتباراً من الفترة الضريبة الحالية بنسبة  %5على ما يجاوز مليون جنية من وعاء
الضريبة علي دخل األشخاص الطبيعيين وذلك لمدة ثالث سنوات.

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

10 04

11 04
PSR - 33

تعليمات وارشادات ملء االقرارات الضريبية ( -:تنبيه هام جداً )

 -1الكتابة بخط واضح واظهار شكل االرقام بوضوح.
 -2عدم الكشط اوالتشطيب داخل االقرار وترك المربعات التى ليس بها بيانات فارغة كما هى النه سيتم التعرف عليها اليكترونيا.
3 4 6 5 3 9 9

3 4 6 5 3 9 9

(وضع خطأ)

(وضع صحيح)

-3عدم 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.
6 0 0 3 1
(وضع خطأ)

(وضع صحيح)

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار

 -4االلتزام 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.

3 9 1 9 7 0 0 1 1 1 9 4 4 0 1 1
0 1 2 6 8 5 5 2 8 5
 -5يجب اإللتزام بكتابة األرقام داخل المربعات المخصصه لذلك
مع تقريب المبالغ ألقرب جنيه.

3522

3552 2

 -6يجب ان التالمس االرقام الفواصل التى تحيط بالمربع المخصص لهبل يجب ان تكون الكتابة فى وسط المربع وبخط واضح (هام جداً)

35522

3522

 -7االلتزام بوضع الخاتم الخاص بالممول او من يمثله او المحاسب فى مكانه المخصص بذلك وليس فى اى جزء من الصفحة النه سيتم التعرف عليه
اليكترونيا.
 -8يجب االلتزام بالكتابة باللون االزرق الجاف وعدم استخدام اى لون آخر فى عملية الكتابة سوى القلم االزرق الجاف النه سوف يتم التعرف عليه
اليكترونيا (هام جداً).
 -9يشير االختصار  PSRالى :
صافي دخل األشخاص الطبيعيين للمرتبات  /الثروة العقارية (Tax Return for Net Income of Personals (Salaries - Real Estate

ً
فضال إلتزم بالتعليمات واالرشادات الموضحة الن ذلك فيه مصلحتك ً
اوال .
 -عزيزى الممول الكريم -:

موقع المصلحة www.incometax.gov.eg :

البريد اإللكتروني income_tpservice@eta.gov.eg:

