
اإلقرار الضريبي
 علي حجم األعمال السنوي للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر

وفقاً لقانون 152 لسنة 2020

نموذج رقم )25( إقرارات

يلتزم بتقديم هذا اإلقرارالمنشأت الصغيرة و متناهية الصغر طبقاً ألحكام قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية 
 المشروعات المتوسطه و الصغيرة و متناهية الصغر .

 *في حدود رقم االعمال :
 1- المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 آلف جنيه.

 2- المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 آلف جنيه و حتى 500 آلف جنيه.
 3- المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 آلف جنيه و حتى عن مليون جنيه.

 4- المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من مليون جنيه و حتى مليوني جنيه.
 5- المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من مليوني جنيه و حتى ثالثة ماليين جنيه.

6- المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ثالثة ماليين جنيه و حتى عشرة ماليين جنيه.

إسم الممول  :

سنة اإلقرار :

هذا اإلقرار يعتبر ربطاً للضريبة وفقاً لنص المادة )95( من قانون تنمية المشروعات المتوسطه و الصغيرة و متناهية 
الصغر الصادر بالقانون 152 لسنة 2020.

وزارة المالية
مصلحة الضرائب المصرية

يجب قراءة اإلرشادات بعناية قبل البدء فى كتابة بيانات اإلقرار
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.eta.gov.eg :صلحة
الموقع اإللكتروني للم بالرجوع لـ... رقم التسجيل الضريبي:

 
 من

 ســـــنـــــــةشهــريــوم
إلى

ســـــنـــــــةشهــريــوم

الفترة الضريبية:

02
بيانات إجباريه



عنوان النشاط الرئيسى:

عنوان المراسلة:

الموبايل :رقم التليفون )األرضي( :

المحافظةالقسم / المركزاسم الشارع / القريةرقم المبنى الحي

نشاط الممول :

1 11 - 1

:اسم  المأموريه  المسجل
 بها  بضرائب القيمة المضافة

مراجعة:

تاريخ المراجعه :
رقم الوارد :

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

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

/         /          

www.eta.gov.eg :الموقع اإللكتروني للمصلحة
info@eta.gov.eg : البريد اإللكتروني

الرقم القومي :



اإلعداد و التصميم لمصلحة الضرائب المصرية
info@eta.gov.eg : البريد اإللكتروني   لإلطالع على دليل اإلرشادات برجاء 

www.eta.gov.eg :الرجوع لـ...الموقع اإللكتروني للمصلحة

2 11 - 1 بيانات اإلقــــــرار

إسم الممول :
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إجمالي حجم األعمال04رقم التسجيل الضريبي:

سنة اإلقرار ملخص المستحقات الضريبية  

الضريبة المستحقة 025

085

- أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باإلقرار الضريبي صادقة و امينه وطبقاً لحجم األعمال المحدد قانوناً وأن اإلقرار الضريبي إقـــــرار   
تم إعداده وفقاً ألحكام القانون ، و أنني أتحمل المسئولية القانونية و الجنائية في حالة ما تبين عدم صحة أي من البيانات الواردة في هذا اإلقرار.

 أسم الممول / الوكيل :
أسم الممثل القانوني : 

تحريراً فى: التــوقــيــع :

07
ســـــنـــــــةشهــريــوم

بتاريخ :
 طبيعة السداد         سداد الكتروني           إيداع

 برقم:

مكتب بريد / بنك:

بيانات استرشاديه هامه  :-
عدد العاملين بالمنشأة: الكيـــان الـقانوني :021 022

حجم المبيعات أو اإليرادات : 023

 1. المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 آلف جنيه.
 2. المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 آلف جنيه و حتى 500 آلف جنيه.

 3. المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 آلف جنيه و حتى مليون جنيه.
 4. المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من مليون جنيه و حتى مليوني جنيه.

 5. المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من مليوني جنيه و حتى ثالثة ماليين جنيه.
6. المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ثالثة ماليين جنيه و حتى عشرة ماليين جنيه.

يتم تحديد حجم اعمال المشروع : 024
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رقم القيد :

مأمورية ضرائب: 01
 

 من:
 

إلى:

 * أوافق على سداد المساهمة التكافليه مع اإلقرار.             * نعم              ال              * نسبة المساهمة التكافلية 2.5 في األلف
* أوافق على سدادها بحساب هيئة التأمين الصحي الشامل.  * نعم              ال
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 7. هل لديك توزيعات أرباح عن أسهم أو حصص.        * نعم                 ال
 * يتم سداد الضريبة المستحقة على توزيعات األرباح علي النموذج المعد لذلك. 
 8. هل لديك أرباح رأسمالية لألالت و المعدات.            * نعم                 ال

 * في حالة مخالفة أحكام المادة 29 من القانون 152 لسنة 2020 يتم سداد الضريبة على النموذج المعد لذلك.
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يخصم منها :

رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة 030

*الضريبة الواجب سدادها / المسددة بالزيادة  )25 مخصوما منها 30( 065


