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الجدول رقم ()2
الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات
م

نوع الخدمة
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خددددمات الفندددادا والممددداعم ال دددياحية فيمدددا عددددا الخددددمات
المجانية التي تقدمها هذه المنشات للعاملين بها........ #
خدمات شركات النقل ال ياحي* ....
خدمات التلكس والفاكس** .....
النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس – كة حديد) ....
خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء
خدمات ا تخدام مرافق شركات الصوت والضوء
خدمات الو ماء الفنيين إلقامة الحفالت العامة أو الخاصة
خدددمات التليفددون والتل ددراف المحلددي ( للجمهور،الحكومددة،
***
الكباين ،وغيره ) عدا التليفون المحمول
خدمات االتصاالت األخرى*:
(أ) خدمات االتصاالت واء الدولية أو المحلية عدن مريدق
التليفددون المحمددول ددواء بنظددام الفدداتورة أو الكددارت
المددددفوع مقددددما ي أو غيرهدددا مدددن الدددنظم المتبعدددة فدددي
التحصيل .
(ب) خددددمات االتصددداالت الدوليدددة والتل دددراف الددددولي ونقدددل
المعلومددات والمكالمددات التليفونيددة الدوليددة عددن مريددق
التليفون الثابت .
خدمات التركيبات والتوصيالت التليفونيدة ( دلكية وال دلكية
وغيرها) .......
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وحدة التحصيل

فئة الضريبة
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قيمة الفاتورة
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قيمة الفاتورة
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قيمة الفاتورة
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قيمة الفاتورة
أو قيمة الخدمة
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قيمة الفاتورة
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قيمة الفاتورة
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 #عدلت اعتبارا ً من  4991/6/41بالقانون رقم ( )461لسنة . 4991
* عدلت بموجب القانون رقم ( )19لسنة . 4001
** عدلت اعتبارا ً من  4994/1/5بالقانون رقم ( )4لسنة . 4991
**** الخدمات من  1حتى  44أضيفت اعتبارا ً من  4994/1/5بالقانون رقم ( )4لسنة ( ، 4991جدول هـ) المرافق للقانون .
*** أضيفت بموجب القانون رقم ( )19لسنة . 4001
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م

نوع الخدمة
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الخدمات التي تودي لل ير با تخدام أصدول أو معددات مدورد
الخدمددة المملوكددة لددل أو لل يددر ويددتم تش د يلها بمعرفددة مددورد
الخدمددة أو قددوة العمددل التابعددة لددل أو تحددت إشددرافل  ،وهددي
جميع أعمال التصنيع بما في ذلك تشد يل المعدادن  ،وأعمدال
ت ييدر حجدم أو شدكل أو مبيعددة أو مكوندات المدواد  ،وأعمددال
تدددددوجير وإ دددددت الل ااالت والمعددددددات األجهددددد ة  ،وأعمدددددال
مقددداوالت التشدددييد والبنددداء وإنشددداء وإدارة شدددبكات البنيدددة
األ ا دددية وشدددبكات المعلومدددات  ،وخددددمات نقدددل البضدددائع
والمددواد  ،وأعمددال الشددحن والتفريددي والتحميددل والت ددتيف
والتعتيدددق والدددو ن  ،وخددددمات التخددد ين وخددددمات الحفددددظ
بالتبريد  ،وخدمات اإلصالح والصيانة وضمان مدا بعدد البيدع
 ،وخدددمات التركيددب  ،وخدددمات إنتددا وإعددداد مددواد الدعايددة
*
واإلعالن  ،وخدمات ا ت الل األماكن المجه ة
خدمات توجير ال يارات المالكي *** .....
خدمات البريد ال ريع ......
خدمات شركات النظافة والحرا ة .....
خدمات ا تخدام المرا** ......
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خدمة الو امة لبيع العقارات ****.....
خدمة الو امة لبيع ال يارات .....
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* القانون رقم ( )44لسنة  4004الصادر بتفسير خدمات التشغيل للغير .
** عدلت اعتبارا ً من  4991/1/6بالقانون رقم ( )4لسنة . 4991
*** الخدمات من  44حتى  45أضيفت اعتبارا من  4991/1/49بالقانون رقم  4لسنة ( ، 4991جدول ز) المرافق للقانون.
**** الخدمات من  46حتى  41أضيفت اعتبارا من  4991/4/41بالقانون رقم  4لسنة 4991
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