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جمهورٌة مصر العربٌة
وزارة المالٌة
نموذج (111ض.ق.م)

مصلحة الضرائب المصرٌة

اإلقرار النهائً
لضرٌبة المبٌعات طبقا ً ألحكام المادة الخامسة
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الملخص
ضرٌبة المبٌعات

الضرٌبة المخصومة

الضرٌبة المستحقة

خصم من اقرارت سابقة

الضرٌبة واجبة اإلداء

إرشادات استٌفاء اإلقــرار
ٌتضمن هذا االقرار بٌان معامالت اخر فترة ضرٌبٌة قبل االلغاء وكذا الفترات الضرٌبٌة التً لم ٌحل مٌعاد تقدٌم اقراراتها
باالضافة الً الضرٌبة علً رصٌد اخر المده من االنتاج التام والخامات والخدمات وفقا ً الحكام القانون

أوال ً  :المبٌعات
 .1عمود السلع  :تمثل إجمالً قٌمة المبٌعات من السلع الخاضعة والمباعة فى السوق المحلً خالل فترة األقـرار وكذلك إجمالً قٌمة
الصادرات واإلعفاءات خالل تلك الفترة .
 .2عمود الخدمات ٌ :مثل إجمالً قٌمة الخدمات المؤداة خالل فترة اإلقرار .
 .3عمود اإلجمالً ٌ :مثل حاصل الجمع الجبري للسلع والخدمات خالل الفترة
 .4عمود الضرٌبة ٌ :مثل قٌمة الضرٌبة المستحقة على السلع والخدمات المحلٌة وكذلك الضرٌبة المستحقة على تسوٌات المخزون .

ثانٌا ً  :المشترٌات
 .1عمود القٌمة ٌ :مثل قٌمة السلع المشتراة المحلٌة والمستوردة خالل الفترة .
 .2عمود الضرٌبة ٌ :مثل قٌمة الضرٌبة المسددة على السلع المشتراة والمحلٌة والمستوردة خالل تلك الفترة طبقا للمستندات المؤٌدة لذلك

ثالثا  :الملخص
 .1حقل ضرٌبة المبٌعات ٌ :درج به إجمالً قٌمة الضرٌبة المستحقة على المبٌعات من واقع جدول المبٌعات بصدر االقرار
 .2حقل الضرٌبة المخصومة ٌ :درج به غجمالً قٌمة الضرٌبة المخصومة من المشترٌات
 .3حقل الضرٌبة المستحقة ٌ :ساوي ناتج الجمع الجبري لحقل ضرٌبة المبٌعات وحقل الضرٌبة المخصومة .
 .4حقل خصم من اقرارات سابقة  :وٌمثل قٌمة الدائنٌة المستحقة للمسجل من اإلقرارات خالل الفترات السابقة .
 .5الضرٌبة واجبة االداء  :تمثل حاصل الجمع الجبري لحقل الضرٌبة المستحقة وحقل الخصم من اقرارات سابقة .

عزيزي المسجل


عذو حقذيى اقشاس ضشيبي َهائي خالل ثالثىٌ يىيا وحسذيذ كايم انضشيبت انًسخحقت خالل سخت أشهش يٍ حاسيخ انعًم بهزا انقاَىٌ حعخبش حانت يٍ حاالث
انخهشب انضشيبي طبقا ألحكاو انقاَىٌ .
ارا حبيٍ نهًصهحت بهىغكى حذ انخسجيم انىاسد بانقاَىٌ بعذ اإلنغاء وفقا ً أليت بياَاث حخىافش نذيها فإَه يحق نها إعادة حسجيهكى وفقا ً الحكاو انقاَىٌ .
حعذ جشيًت انخهشب يٍ انضشيبت وضشيبت انجذول يٍ انجشائى انًخهت بانششف ورنك طبقا ألحكاو انفقشة األخيشة يٍ انًادة سقى  76يٍ انقاَىٌ .
فى حانت اإلقشاس عٍ طشيق وكيم يهخزو انىكيم بخقذيى انخىكيم انشسًي في هزا انشأٌ نألطالع عهيه .
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اإلدارة المركزٌة لمساعدة المسجلٌن أرقام التواصل تلٌفونٌا :



 الخدمة الصوتٌة  00000000000 ( :مجانً بدون خاصٌة الزٌرو )تلٌفون . 24013005 – 24013021 :الرقابة اإلدارٌة بالبرٌد



الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة

ت 1023122 :

التاريخ :
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اإلقرار النهائً لضرٌبة المبٌعات طبقا ً ألحكام المادة الخامسة لقانون الضرٌبة على القٌمة المضافة
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