قرار وزٌر المالٌة
رقم ( )567لسنة 7995
بتعدٌل بعض أحكام الالئحة التنفٌذٌة
للقانون رقم  77لسنة 7997
بإصدار الضرٌبة العامة على المبٌعات
وزٌر المالٌة
 ,بعد االطالع على قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم  77لسنة 7997
 ,و على قرار وزٌر المالٌة رقم  77لسنة  7997بإصدار الالئحة التنفٌذٌة لقانون الضرٌبة العامة على المبٌعات
وبناء على عرض رئٌس مصلحة الضرائب على المبٌعات
قرر
) المادة األولى (
ٌ :ستبدل بنص المادة ( )5من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم  77لسنة  7997المشار ألٌها  ,النص التالً
فً تطبٌق أحكام المادة ( )71من القانون ٌلتزم المسجل بتحرٌر فاتورة ضرٌبٌة عن بٌع سلعة أو خدمة خاضعة  ,وتكون "
الفواتٌر من اصل و صورة ٌسلم األصل إلى المشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل  ,و ٌتعٌن آن تكون الفواتٌر مرقمة
 :بأرقام مسلسلة طبقا لتوارٌخ تحرٌرها و تتضمن الفاتورة الضرٌبٌة  ,البٌانات اآلتٌة
 .رقم مسلسل الفاتورة  ,و تارٌخ تحرٌرها *
 .اسم المسجل و عنوانه  ,ورقم التسجٌل *
.اسم المشتري و عنوانه ورقم تسجٌل المشتري إن كان المشتري مسجال أو معروفا *
 .بٌان السلعة أو الخدمة المباعة و قٌمتها و فئة الضرٌبة المقررة ,مع بٌان إجمالً قٌمة الفاتورة*
 .و ٌجوز لرئٌس المصلحة تعدٌل البٌانات الواردة أو إصدار نماذج لفواتٌر ضرٌبٌة تتفق مع طبٌعة نشاط بعض المسجلٌن
 .و ٌتم تسجٌل بٌانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أوال بأول
و ٌجوز للجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة و الجمعٌات التً تتبعها أسر منتجة و التً تقوم بشراء مستلزمات اإلنتاج و بٌعها
ألعضائها من الحرفٌٌن  ,و أصحاب الورش  ,و المصانع الصغٌرة و األسر المنتجة المسجلٌن أن تحرر بٌانات للعضو مع
فاتورة البٌع ٌوضح فٌه مستلزمات أالنتا مشتراة من منتجٌن أو مستوردٌن مسجلٌن و سبق للجمعٌة سداد ضرٌبة المبٌعات
عنها و قٌمتها و فئة الضرٌبة المقررة علٌها بموجب فاتورة ضرٌبٌة  ,و ٌعتبر هذا البٌان لألعضاء مستندا إلجراء الخصم
 .المنصوص علٌه فً المادة ( )32من القانون
) المادة الثانٌة (
ٌ .نشر هذا القرار فً الوقائع المصرٌة  ,و ٌعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ نشره
صدر فً 7995/5/77
وزٌر المالٌة
) دكتور /محًٌ الدٌن الغرٌب (

