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 2022 نوفمت   3 اري    خت – عش  الثامن اإلصدار 

 

 

 الجواب السؤال القسم

أسئلة  .1

 عامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل الشركة المسجلة بالفاتورة االلكترونية وتقوم  

  B2B , B2Cبارسال جميع المعامالت سواء كانت 

علي منظومة الفاتورة االلكترونية فما العمل هل  

تنضم الشركة الي االيصال االلكتروني ام تستمر في  

ارسال معامالتها علي منظومة الفاتورة االلكترونية  

  ؟

ان تقوم   B2Cتورة االلكترونية والتي يكون جزء من معامالتها علي الشركات المسجلة بالفا

رسال  االيصاالت علي منظومة االيصال االلكتروني من خالل التكامل مع المنظومة واستخدام إب

يستمر ارسالها  علي   B2Bالخاصة بااليصال االلكتروني , والمعامالت الخاصة بال  APIsال 

يتم ارسال االيصاالت  B2Cمنظومة الفاتورة االلكترونية , واذا ما كانت معامالت الشركة كلها 

 علي منظومة االيصال االلكتروني فقط . 

ـ هل يمكن التكامل مباشرة مع المنظومة من خالل  

او نقاط    ERPالنظم المحاسبية الخاصة بالممول 

التقنية الخاصة بالشركة   من قبل الفرق  POSالبيع 

 او من خالل فريق تقني خارجي؟ 

المصلحة ال تلزم الشركات المنوطة  باالشتراك في منظومة االيصال االلكتروني بالتعامل مع 

الحرية في اختيار من يقوم بعملية التكامل  شركة بعينها الجراء عمليات التكامل حيث للشركة

 لها سواء كانت فرق تقنية داخل الشركة أو خارجها.

ـ ما هي الروابط الخاصة بمنظومة االيصال  

 االلكتروني؟ 

ـ منظومة االيصال االلكتروني هي امتداد لمنظومة الفاتورة االلكترونية والمنظومتان قائمتان 

نفس الروابط,  ويمكن الحصول علي هذه الروابط من خالل ولذا يتم استخدام علي نفس المنصة 

 التالي   الرابط

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq 

ـ هل يمكن بدء الممول مباشرة على بيئة التشغيل  

 الفعلى ؟

ولكن االفضل البدء   يمكنه البدء مباشرة علي بيئة التشغيل الفعليةإلزام أي ممول صدر له قرار 

علي البيئة االختبارية للتاكد من إصدار اإليصاالت بشكل صحيح قبل إصدارها علي   بيئة  

 التشغيل الفعلية.
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ماهي الشروط الواجب توافرها في االيصال  ـ 

 ؟ االئي المطبوع للمستهلك 

 QRوال   UUID ـ يجب ان يحتوي االيصال المطبوع علي المعرف الفريد الخاص بااليصال

Code  عن االيصال علي المنظومة باستخدام   االستعالم/من البحث  النهائي تمكن المستهلكيل

 QR Codeالمعرف الفريد او ال 

 علىما هي إصدارات اإليصاالت الملزمة للممولين ـ 

 ؟ 2022/ 7/  1من  ابتدأالبيئة الفعلية 

فقط.   V1.0 استخداميتم إصدار اإليصاالت من خالل ـ 

ـ فـي حالة عدم ظهور نقاط البيع لدى الممول 

 االلكترونية؟ المسجل بالفاتورة 

المصلحة. للشركة عن طريق  B2C tagأضافة   الفاتورة يتم علىـ في حالة ان الشركة مسجلة 

المذكور مضاف يجب التأكد من ان المستخدم او ممثل الشركة له صالحية   tagوإذا كان ال 

(manage POS) البيعالمسئول او له صالحية إدارة نقاط  (admin user) المدير

ـ تستخدم منظومة االيصال االلكتروني نفس انواع االكواد المستخدمة بمنظومة الفاتورة السلع المستخدمة بالمنظومة؟  انواع اكوادـ ما هي  التكويد -3

 االلكترونية وهي  

GS1    

EGS 

كانت الشركة  إذاـ ما هو الحل المتبع في حالة ما 

،ايصاالتوتريد ارسال  EGSتستخدم نظام التكويد 

عليها بعد  يتم الموافقةولكن االكواد المستخدمة لم 

 من قبل ممثلي المصلحة؟ 

 GPCوضع كود المستوي الرابع " الكود معفي حقل نوع  GS1ـ يتم استخدام نوع التكويد 

Brick Code ال  الموافقة أكواد" في حقل كود السلعة لحينEGS  بالشركة. الخاصة 

التكامل-4
وارسال  
االيصاالت

عملية   إلتمام الفنية الالزمةـ ما هي التفاصيل 

 التكامل مع المنظومة؟ 

أدوات تطوير البرمجيات   ـ لدراسة كافة التفاصيل التقنية الخاصة بعملية التكامل ، تم توفير 

SDK  تشمل كافة التفاصيل الفنية والمعلومات التقنية  الالزمة   يحتوي علي اقسام مختلفة

التمام عملية التكامل 

:   البيئة التجريبية SDKالرابط الخاص بال 

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg

https://sdk. invoicing.eta.gov.eg الفعلية:البيئة  SDKلرابط الخاص بال ا
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هل يمكن إرسال مستند يجمع بين المبيعات ـ 

 المبيعات؟ ومردودات 

 يجب الفصل بين مستند البيع )اإليصال( ومستند المردودات )المرتجعات(. ـ 

إختياري ويستخدم في نوع  المقصود بهذا الحقل رقم المشترك أو رقم السداد وهذا الحقل ـ  ؟ Payment Numberما المقصود بحقل ـ 

 إيصاالت معينة مثل إيصاالت المرافق ويمثل رقم حساب المشترك في الجهة. 

ـ هل يمكن اصدار إيصال مرتجع بدون االيصال  

 المرجعي؟ 

 ال يمكن اصدار إيصال مرتجع بدون وضع االيصال المرجعي الذي تم إصداره سابقا  ـ 

  المستندات المستخدمةـ ما هي انواع االيصاالت /

في المنظومة واصداراتها وتصميم/هيكل بيانات كل  

 أصدار؟

 ـ حاليا يوجد نوعين من االيصاالت/المستندات المستخدمة وهي كاآلتى:ـ 

 ايصال البيع  -1

 االيصال المرتجع  -2

ولمعرفة االصدارات المختلفة وهيكل بيانات كل أصدار يرجي زيارة القسم الخاص بانواع 

 علي الرابط التالي  SDKالمستندات بال  

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/types 

المعادالت التي يجب تطبيقها او ـ ما هي التحققات و

ايصاالت البيع /االيصاالت   توافرها فيالمطلوب 

 المرتجعة عند ارسالها؟ 

 JSON formatـ تتيح المنظومة بارسال االيصاالت / االيصاالت المرتجعة في شكل 

ولالطالع علي كافة التفاصيل الخاصة بالتحققات والمعادالت التي يجب تطبيقها علي االيصاالت  

علي الرابط  SDKقبل ارسالها  يرجي زيارة القسم  الخاص بانوع التحققات الموجود بال 

 التالي:

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/receiptissuancefaq 
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ـ ماهى الخطوات المتبعة في حالة الرغبة فى الغاء 

 مببيعات؟ إيصال أو حدوث مردودات 

ه أو بقيمة مردودات المبيعات باستخدام ال ئـ يتم اصدار إيصال مرتجع بقيمة االيصال المراد الغا

UUID الخاص بااليصال االصلى. 

ـ ما هي القنوات المتاحة بالمنظومة الرسال  

 يصاالت؟ اال

 ـ تتيح المنظومة حاليا ارسال االيصاالت من خالل القنوات التالية:

 من خالل ربط نقاط البيع مباشرة مع منظومة االيصال االلكتروني   :POS/ نقاط البيع  1

طريق ربط النظام المحاسبي للشركة مع منظومة االيصال   : عنERP/ االنظمة المحاسبية 2

 االلكتروني 

ويتم اختيار اي من القناتين وفقا لرؤية الفريق التقني الخاص بكل شركة ووفقا لبيئة العمل 

 بالشركة. 

 لكترونية وتطبيق المحمول. ـ جاري استكمال اعمال التطوير للحل الفني فيما يخص البوابة اال بالمنظومة؟ ـ هل يوجد قنوات أخرى متاحة 

ـ هذا عنصر الزامي من ضمن العناصر الواجب ارسالها ضمن بيانات االيصال/ االيصال  ' ؟ previous UUIDبال ‘ـ ما المقصود 

من نفس  تم اصداره المرتجع وهو يمثل رقم المعرف المميز الخاص باخر ايصال/ايصال مرتجع 

 نقطة البيع. 

  ERPـ في حالة التكامل مع المنظومة من خالل ال 

هل يجوز ارسال مجموعة من االيصاالت/االيصاالت  

من نقطة بيع واحدة   أكثر من  المرتجعة المصدرة

 ضمن الحزمة الواحدة؟ 

مع مراعاة ان    ERPكان القناة المستخدمة في التكامل هي ال  إذاـ نعم هذا متاح في حالة ما 

االيصال/ االيصال  يتضمن بيان االيصال الرقم التسلسلي الخاص بنقطة البيع المصدر منها

 . المرتجع
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 الجواب السؤال القسم

 أو online االيصال إلرسال المحددة المدةماهي  ـ

Offline ؟ 

رجي العلم ان االصل في االرسال هو االرسال اللحظي عما يتم بيعه من سلع وال تقبل المنظومة  ي

 ساعة  2٤اي ايصاالت بعد مرور  

ـ كيف يتم التكامل في حالة عدم وجود نقاط بيع  

 ؟ ERPويوجد نظام محاسبي فقط  

وهذا في   SW POSـ في هذه الحالة يتم تسجيل النظام المحاسبي كنقطة بيع ويتم معاملته ك 

حالة فرع واحد او منفذ بيع واحدة للممول أما في وجود أكتر من منفذ بيع ويتم أصدار 

 POSااليصالت من خالل نظام محاسبي مركزي، فهذه الحالة البد من تسجيل كل منفذ بيع ك 

 على المنظومة. 

هل يجب تسجيل نظام محاسبي خاص بااليصال  

 المنظومة؟ واخر خاص بالفاتورة على 

يمكن استخدام نفس النظام المسجل في اصدار كال من االيصاالت والفواتير، مع مراعاة ان  

 المنظومة ال تمنع من تسجيل نظام محاسبي خاص بالفاتورة واخر خاص بااليصال.

التعامل مع االيصاالت في حاله   كيفية ماهيـ 

offline ؟ 

ـ اصدار االيصاالت للعميل ال يلزم االتصال باإلنترنت حيث يمكن اصدارها للعميل في وضع 

(offline) يلزم اتصاله باإلنترنت في خالل فتره تقررها و للمنظومةو ارسالها  وتجميعها

 حاليا(.ساعه  2٤) المصلحة

  حالغير صالكيفية إعادة ارسال االيصال ـ 

(invalid) ؟ 

مع وضع ال  جديد UUIDيتم تصحيح الخطأ في االيصال وإعادة ارسال االيصال الجديد ب 

UUID  الغير صحيح بحقل ال  باإليصالالخاصreferenceold UUID  وفي هذه الحالة

 الغير صالح. باإليصال الخاص previous UUIDنفس ال  هو previous UUIdيكون ال 

 إلكتروني. ـ ال يحتاج الي توقيع  توقيع الكتروني؟ ـ هل االيصال يحتاج الي 
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 الجواب السؤال القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حالة وجود إيصال غير صالح ضمن حزمة ـ 

فهل تعتبر الحزمة   إيصال،كثر من أ علىتحتوي 

 صالحة؟صالحة ام غير 

يصاالت تعتبر الحزمة ككل غير  حزمة من اإل ضمن invalid حغير صالفي حالة وجود إيصال ـ 

  الخطأيصال يصاالت صالحة ويتم تصحيح اإلإرسالها مرة أخري بما تحتويه من إصالحة ويتم 

و   أرساله منفردا  إو استبعاده وتصحيحه وأرساله ضمن نفس الحزمة )بعد تصحيحه( إويمكن 

 ضمن حزمة اخري. 

  2يصال رقم ن اإلأعتبار إ مع صالحكيفية إعادة ارسال حزمة بها إيصال غير  على مثال عملي

 :غير الصالحيصال هو اإل

 نأبفرض 

لوجود إيصال  الحزمة الغير صالحةباعتبار ان هذا محتوي  :ايصاالت 3 علىالحزمة تحتوي ـ 

 غير صالح 

 البيع( باعتبار ان هذا اول إيصال يتم إصداره من نقطة ) 1إيصال رقم 

UUID: 1 

previousUUID: empty string )يترك الحقل فارغا( 

 االيصال الغير صالح هذا 2إيصال رقم 

UUID :2 

previousUUID: 1 

 3إيصال رقم 

UUID: 3 

previousUUID: 2 

ارسال الحزمة من جديد سيكون محتوي الحزمة   ، واعادةصالحـ بعد تصحيح االيصال الغير 

 كالتالي:

 

 لن يتم تغيير محتوي االيصال( ) 1إيصال رقم 

UUID: 1 

previousUUID: empty string )يترك الحقل فارغا( 

 هذا االيصال بعد التصحيح   2إيصال رقم 

UUID: 2* (  تم انشاءUUID  )جديد 

previousUUID: 1  لم يتم تغيير ال(previousUUID ) 

referenceoldUUID: 2  يالحظ ان هذا هو الUUID  الخاص بااليصال الغير صالح 
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 الجواب السؤال القسم

 

 

 

 

تسجيل -5

 نقاط البيع

 

 لن يتم تغيير محتوي االيصال( ) 3إيصال رقم 

UUID: 3 

previousUUID: 2 

 

 :  باتباع الخطوات االتيةعلي البيئة الفعلية يتم تسجيل نقاط البيع بالنسبة للمرحلة الثانية  كيف يمكن تسجيل نقاط البيع؟ ـ 

 https://pos.eta.gov.egنقاط البيع  تسجيل بيانات  يتم الدخول علي موقع -1

يقوم ممثلي شركة إيتاكس بعمل زيارات ميدانية لمقارات الممول للتاكد من صحة البيانات  -2

 بيانات نقاط البيع المسجلةوإستالم إقرارمعتمد من الممول بصحة 

يقوم ممثلي شركة إيتاكس بتسجيل نقاط البيع علي البيئة الفعلية وتكون النقاط المسجلة في   -3

 حالة )قيد اإلنتظار(  

   SDKالمذكور في  Authenticate pos apiالبد أن يقوم المول تفعيل لنقاط البيع بإتباع  -٤

   باتباع الخطوات االتية :االختبارية بالنسبة للمرحلة الثانية يتم تسجيل نقاط البيع علي البيئة 

خالل الملف التعريفي للممول  من حيث يقوم الممول بنفسه بتسجيل نقطة البيع 

TAXPAYER PORFILE : ويتم أختيار أضافة نقطة بيع مع إتباع الخطوات التالية 

 عليه.  POSالمطلوب تسجيل  اختيار الفرع -1

نقطة البيع علما انه في البيئة االختبارية سوف يتم اختيار موديل   عن موديلالبحث  -2

Legacy Model 

علما بان الرقم )ي لها والرقم التسلسل وتاريخ بداية تنشيط نقطة البيعإضافة اسم نقطة البيع   -3

 . فريد لكل نقطة بيع( هو رقم التسلسلي

لحين تنشيط نقطة البيع من خالل  (Pendingمع مالحظة ان حالة نقطة البيع ستكون معلقة ) 

   SDKالمذكور في  Authenticate pos api عن طريق أستخدام    الممول
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 ؟ taxpayer branchالمقصود ما هو   ـ 

 
على   ة فروع الشركة والمسجلة في المأمورية التابع لها الممول وتكون ظاهرهي أكواد  ـ 

 . للممول  داخل الملف التعريفي  المنظومة

 

  مسجلة على  رفي حالة عدم وجود فرع أو أكثر غي ـ 
 البورتال؟ 

 
 

  )شهادةمرفق   . يجب مراجعة المأمورية أوالً والتأكد من تسجيل هذا الفرع في المأمورية ـ 
 تسجيل هذا الفرع( 

 
أو أكثر  جديد فرع  المطلوبة إلضافة المستندات ـ 

   بالمأمورية؟
 

 عقد الشركة  ـ 
 ـ السجل التجاري  

 ـ في حالة ان الممول شخص فردى يقدم عقد ايجار للفرع الجديد المطلوب تسجيله. 

     الموجودة على المنظومة؟ الخصومات أنواع  و ما هـ  

 مستوى السلع المباعة / الخدمة المقدمة ـ أنواع خصم على 
   (مبيعاتبيكون على إجمالي قيمة  / الخصم التجاري )قبل حساب الضريبة1

Commercial discount 
  Item discountعلى حساب الضريبة   ر / خصم ال يؤث2
  extra discount / الخصم اإلضافي على إجمالي قيمة الفاتورة / اإليصال3
 

 

 
  هذه العناصر؟ الفرق بين ـ ما هو 

net Sale 
total Sale 

total 

Netsale:   ويحسب عليها جميع أنواع الضرائب    المبيعات بعد الخصم التجاريقيمة صافي 
Total sale :     الوحدة( قيمة الوحدة * السعر   )=)الخصم التجاري  ل قبإجمالي قيمة المبيعات 

Total :   الصنف وتشمل صافي المبيعات + الضرائب /هو إجمالي قيمة البند 

 
عن أجهزة نقاط البيع  يغنى ... ERP نظاميوجد    هناكـ 

pos ؟ 

مباشراُ وال يوجد فروع لدى الممول     ERPيصاالت من خالل إـ في حالة إذا كان يتم اإلصدار 

 كنقطة بيع.  ERPيتم تسجيل 

يتم تسجيل جهاز الحاسب اآللي   أفرعولكن من خالل عده  ERPكان اإلصدار من  إذاـ اما 

 بيع. الموجودة بكل فرع كنقطة  

 
الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة اإللكترونية  ـ 

 وكل تعامالتها مع مستهلك نهائي 

يجب على الممول الصادر في شأنه قرار إلزام بمنظومة الفاتورة اإللكترونية أن يقوم  ـ 

 اإللزام. بالتسجيل على المنظومة في تاريخ 

وفى حالة أن كافة تعامالته مع مستهلك نهائي فقط من خالل اإليصاالت، أن يقوم   -

إرجاء  بأخطار المأمورية التابع لها بأن جميع تعامالته إيصاالت فقط، وطلب ب
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إصدار إيصاالته على منظومة الفاتورة اإللكترونية لحين إلزامه بمنظومة اإليصال  

 اإللكتروني.  

علماً بانه لن يتم إستقبال الطلبات بعد شهر من تاريخ إلزام الممول بمنظومة   -

الفاتورة اإللكترونية، على أن يتم التحقق من صحة ما جاء بطلب الممول من خالل  

   )إجراءات داخل المأمورية(،  المأمورية 

ويتم إرسال طلبات اإلرجاء التي تمت الموافقة عليها من المأمورية إلى اإلدارة   -

جنة شرائح الممولين لدراسة تضمينهم  لالمركزية للتعامالت اإللكترونية إلرسالها ل

في قرارات اإللزام الالحقة بمنظومة اإليصال اإللكتروني، وذلك طوال فترة تنفيذ  

 روع ولحين تسليم المشروع إلى اإلدارة المختصة.  المش

 

  Beneficiaryتوضيح كن مم

 Contractorوال

 اإليصال؟ إيه في حسابات  وتأثيرهم

تعاقد مع الجهة التي يعمل بها   ويوجد في حالة المنشآت التي تقدم خدمة طبية ـ 

  والمستفيدتتحمل نسبة من قيمة الخدمة   contractorفان جهة التعاقد   -المستفيد  

beneficiary   و ال تؤثر في إجمالي قيمة اإليصال و   يتحمل نسبة من قيمة الخدمة

   لكن يتم توزيع قيمة اإليصال حسب النسب التى سيتم إدراجها لكل منهم

 

   فاتورة الممول بإصدار قام  إذاـ 
 1/7/2022قبل 

  المدةفي   1/7/2022وجالي مرتجع عليها بعد  
 للمرتجعات  المحددة

 uuid الفاتورة فانا كده معنديش ليها في 
 reference uuid علشان احطه في 

 في فاتوره المرتجع وانا بعملها
 sdk وحضراتكم في 
  reference uuid موضحين ان

mandatory 
 

يتم اصدار   االنضمام،ورقي قبل  إليصالاراد الممول اصدار ايصال مرتجع  إذافي حالة ـ 
  على التي تصدر  لإليصاالت المنظومة اما بالنسبة  على ايصال االرتجاع ورقي دون اصداره 

 . المنظومة يتم اصدار مرتجع من خالل المنظومة 
 

 
تعتمد  التي  اإللكترونية تجارة الشركات بالنسبة لـ 

البد من  وال  قبولهاهل ده  virtual POS على
 ؟ فعلية POS  وجود أجهزة نقاط البيع 

 . يمكن للشركات استخدام نقاط البيع االفتراضية ـ 
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موقف الشركات المقدمة طلب توقف نهائي   و ما هـ 

 وحالة الملف بقاعدة بيانات المصلحة عامل )نشط(؟ 

  – بالتوقف  )أخطار ـ يقوم الممول بتقديم طلب الى رئيس المصلحة الضرائب مرفق بيه 

   . ما يفيد تسليم البطاقة الضريبية(

 . أ.م للتعامالت اإللكترونية وإخطار ثم تقوم المأمورية بتحديث موقف الممول ـ 

 

الشركات التي تتعامل مع   ـ ما هو موقف فواتير
مشترى خارج القاهرة الكبرى وغير مسجل بالمنظومة  

الفاتورة اإللكترونية وكذلك الموردين )مشترياتهم(  
وغير مسجل بالمنظومة الفاتورة   ولتلك الشركات

 اإللكترونية؟ 

ـ بالنسبة للجزء الخاص بإصدار فواتير مبيعات لغير مسجلين على المنظومة يتم  

 . مشكلة  أدنيصدار الفواتير بدون إ

يوجد  موردين غير مسجلين بالمنظومة ـ أما بالنسبة للمشتريات الخاص بيهم من 

 خياران:

ن يتم إصدار فاتورة عن عملية  أيجب    الفاتورة:المورد ملزم بالتسجيل بمنظومة  األول:

 اإلقرار. يعتد بخصم الضريبة على هذه المشتريات عند  ولنالشراء 

يستمر التعامل معه   الفاتورة: بالتسجيل بمنظومة  المورد لم يصدر له قرار إلزام الثاني:

 الورقية. بالفاتورة 

 
لدية فروع ونقاط بيع لكل فرع  ن الممول أحالة  فيـ 

 الين؟ون أمن تعامالته  وجزء 
 الفروع. و كل فرع واحد أ  فيون الين على نقاط البيع  أالتعامالت  يتم ربط ـ 

 

سيستم البيع اللي شغالين بيه حاليا بيطلع فاتورة  ـ   
يعني لو في عميل عايز يرجع   .واحدة للبيع والمرتجع

صنف وفي نفس الوقت يشتري صنف الصنفين  
بينزلوا في فاتورة واحدة صنف بالسالب اللي هو  

المرتجع والصنف المباع بينزل عادي كما بالمرفق  
والعميل بيدفع الفرق لو في فرق فإيه حلها ألن  

نرفع المرتجع والبيع في كل   نان أالمنظومة بتجبرنا 
 ؟ افاتورة على حد

حال   وفي يجب عند عملية البيع إصدار فاتورة إلكترونية على منظومة الفاتورة ـ 

يمكن إصدار فاتورة بها بيع و مرتجع في    وال Credit ر إشعار خصماالمرتجع إصد

 . ن تقوم الشركة بتعديل نظامها ليتوافق مع هذه القاعدةأ ويجب الوقت. نفس 

 

ليس لدينا   إننالكتروني حيث يصال اإلتطبيق اإل   ـ كيفية
ولكن لدينا مناديب    ،النهائينقاط بيع تخدم المستهلك 

مندوب يملكون هاند هيلد ويقومون من    130وعددهم  
عتبرنا أن كل مندوب نقطه  أخالله بإصدار فواتير فلو 

حتى نتمكن من  لكل مندوب  pos بيع كيف يتم عمل 
 ؟ ستكمال باقي اإلجراءات إ

صدارها من خالل منظومة  إمستهلك نهائي فالبد من   إلىوثائق صدار الإفي حالة ـ 

فواتير  الصدار إذا كان المشتري شركة لها رقم تسجيل ففي هذه الحالة يتم إما أيصال اإل

 . من خالل منظومة الفاتورة 
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  واإلنجليزيسم الكود بالعربي أخطا في ـ إذا كان هناك 
 أعدله؟  محتاج وتمت الموافقة و 

نتهاء  إلمجمع بتاريخ االكواد رسال األبالنسبة إل  ـ
 ؟ ثانيةمرة   سوف يتم إرسالهم

 . تعديل   دال يوجـ 

  (. وسوف يقوم الممول بإرسالبتاريخ اليوم )مثالً نتهاء اإل تاريخ  سوف يتم إضافة ـ

 . أخرى الكود الصحيح مرة 

 

كنقاط   هكمبيوتر عادي تستخدم أجهزة ب شركات ـ هناك 
اإلكسيل   في   المطلوبةليه ال تتوفر البيانات عبيعيه و

 ـ  :مثل  pos   الخاص بالبيانات المطلوبة من  
 Vendor Name - 

- Model Name 
 Serial Number - 

Vendor name سم المورد اللي شار أ 

Model name    نوع الجهاز 

Serial number  ما ) أالرقم التسلسلي للجهازMAC address serial of 

application - serial of device ) 

 
في الباتش    الهاما هو عدد االيصاالت التي يتم ارس

 ؟الواحد

  1.5عن الباتش ال يتعدي بحيث ان حجم  إيصال  500 وحتى  إبتداء من إيصال واحد

 . ميجا

 
 client secretو client id هل يجب استخراج 

 ؟ POS لكل

 POSفي التحقق من مطابقة بيانات    client id, client secretيستخدم 

“Authenticate pos ستخدام لإل " وذلك في المرة األوليPOS   ويتم إستخراجه

أو رغبة   إنتهاء صالحيته من بوابة الممول وال يتم إستخراجه مرة أخري اال في حالة 

 تغييره. الممول في 

 
إستخراج  يتم   هل ERPفي حالة إرسال اإليصاالت من

client id وclient secret لPOS ؟ 

 ، client idلل  اإليصاالت يجب إستخراج رسال إ فى   ERPال  في حال إستخدام

client secret الخاصين ب POS لتفعيل ال وذلكفقط  ة الستخدامهم لمره واحد 

POS يمكن تنفيذ هذه الخطوه التى تتم لمره واحده من ال وتسهيال Postman 
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الي سبب   POS جراءات تغيير أبرجاء تحديد ما هي 

   فني؟

المراد تغييره في تاريخ محدد ويتم قبل ذلك ارسال   posلل  deactivateيتم عمل 

نفس تاريخ ايقاف ال   يكتب  active fromتسجيله وفي خانة  المراد  posبيانات ال 

pos  ويتم أضافة ل  كي يتم ايقافه   القديمpos   " الجديد بالبيانات الخاصة بها

serial number   client id, client / ……../secret     " 

 
 خاص بنقطة بيع  serial number كيفية تغيير 

 serialاالجراء الصحيح لعمل تعديل لل وما هو
number 

  serial number ال يمكن تغيير  المنظومة  على بعد اضافه نقطه البيع 

 الصحيح  serialلها واضافه نقطه بيع بال  deactivateيتم عمل 

 
اجراءات رفع االيصاالت في حال اي طوارئ   ما هي

 االنترنت؟ مثل انقطاع 

يجب توفير    أوباإلنترنت  تصالاألويتم إرسالها عند   POS  علىيتم تخزين اإليصاالت 

رسال  يتم إرسال اإليصاالت خالل المدة المحددة لإل حتىوذلك  مصدر أخر لإلنترنت  

 ساعة(    24)

 

بدون   URLاالول  QR Code يوجد شكلين من 
على   ةالسؤال الطباع ... تفاصيل والتاني به تفاصيل 

بالشكل التاني   ةفقط ام الطباع URL يصال بال اإل
 بالتفاصيل؟ 

له محتويات من بيانات   stringودا في النهاية بيكون  QR contentيتم بناء ال 

الصورة اللى مطلوب   وهي  QRده بصورة  stringااليصال وبعد كده بتعبر عن ال 

منه    QRتم بناء ال   الذي stringلكن ال  العميل، طباعتها على االيصال اللي بياخده 

ويمكن الرجوع الي اللينك المرفق :  ال يتم طباعته  

-https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/receiptissuancefaq/#how

uuid-receipt-generate-to 

 

 

يجب افادتنا بالتعامل   B2B & B2C عاملتتشركة 
مع هذا األمر ألننا نقدم منتج لشركات كيونيفورم  

للموظفين مقابل كوبونات يتم تسليمها للموظف لشراء  
العميل   ديالحالة  فيالمنتج من إحدى الفروع 

هيحصل على إيصال وكذلك األمر بالنسبة للشركة  
 هتحصل على فاتورة 

 يوجد بديالن للتعامل مع هذه الحاالت  
صدار فاتورة إلكترونية  إإعتبار أن التعامل يتم بين شركة وشركة أخري فيجب أن يتم  أوالً:

 عن هذا التعامل  
في هذه الحالة يجب أن يتم إصدار إيصال    الموظف(إعتبار التعامل مع مستهلك نهائي ) ثانياً:  

 إلكتروني بأسم الموظف. 
 وللشركة إختيار أحد البديلين إلثبات هذا التعامل 
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حيث   السلعةعن السعر  الخدمة يوجد إمكانية فصل   هل

 ة ان السعر يكون شامل الخدم

يجب أن يتم إدراج قيمة السلعة األصلية غير محملة بأي ضريبة أو رسوم في حقل السعر ثم  
ختيار نوع الضريبة أو الرسم من بين األصناف  إيتم إضافة الخدمات والرسوم عن طريق 

 .  T9ختيار نوع الضريبة إسبيل المثال رسم الخدمة يتم  علىالمنظومة  علىالمسجلة 
 

 وفقا لقانون حماية المستهلك   يوم  return receipt  30المسموح بها ارسال ةالمد 

 

يصال اكتر من مره الي سبب ما  اال  على تم التعديل  إذا
   invalid old سبيل المثال اكتر من مره  على

refrence uuid   في اخر واخد    يها يبقuuid 
 تعديل  ألخر االخير   uuidايصال وال  ألول الفعلي 

  خانة  في   يجب أدخالهللمستهلك  واتطبع لإليصال طلع  UUID ول
 Reference old UUID  مهما كانت عدد مرات   إرساله االيصال و  فيإجراء التعديل  بعد

 التعديل

 
االيصال وهل من الممكن  كم يبلغ عدد االصناف في 

  زيادة هذا العدد

 صنف  80عدد االصناف في االيصال ـ 
 .لمراعاة كفاءة اداء المنظومة وسرعة معالجة االيصاالت الكيفية تم تصميم البرنامج بهذه 

علين مع المنظومة، شركاء النجاح، تم رفع الطلب  االممولين المتف السادةوبناء على طلبات 
وقت بعد انتهاء    أقربالرفع في  وسيتمللحل الفني،   المنفذةاعداد االصناف للشركة  بزيادة

والي ان يتم ذلك يمكن تقسيم االصناف على ايصالين او اكتر   .المنظومة على  تأثيرهادراسة  
 صنف،  80زاد عدد االصناف عن  إذا

 
المدة   هى  الالزم ما  الكافية  منتجات    ة الزمنية  لتكويد 

 ؟ على بورتال المصلحةجديدة 
 

 يوم  15المدة الالزمة للموافقة على االكواد من المصلحة  ـ 

 
أضافة   يمكن  الشحنهل    كرسوم  مصاريف 

 ؟ T12قطعية(  )أخري
 يمكن وضعها ضمن الرسوم الـ 

 تضاف كبند من بنود الفاتورة/االيصال 
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المق تتم  البورتال    التعامالت بين  رنة  ا كيف  الي وصلت 

  Exportعمل    يمكنمتي  و  عند الممول وبين السيستم  
 ؟ Packageلي 

 اللي في الصورة  gridال   export المتاح حالياً عمل ـ 
 إصدار الحق تكون متاحة في سوف  Packageوال 

 على اإليصال؟  QRـ هل يجب طباعة  

   QRـ هناك الئحة بالبيانات األساسية التي يجب طباعتها على االيصال منها  
البيانات التي يتضمنها   اللينك المرفق :    SDKمذكورة في ملف    QRـ  ويمكن الرجوع الي 

-to-https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/receiptissuancefaq/#how
uuid-receipt-generate 

 

ه فاتورة ضريبية، هل يتم رفع ي ل  بيصدرـ اإليصال اللي  

مرتجع   عمل  يتم  إنه  الرد  وكان  والفاتورة  اإليصال 

الحل ده منعا للتكرار بس عيب   POS لإليصال على ال

فيه هيكون  فيه  Over إن  عشان  الكاشير  درج  في 

 ؟ مرتجع تم بدون خروج فلوس بقيمة المرتجع

 

اإلأـ   به ضريبياً،  اإللكتروني  يصال  ن  يعتد  مستند  هو  لشخص  لشركات  أالمصدر  بالنسبة  ما 
حتى يتمكن     B2Bبإضافة تاج على منظومة    يقوم   B2Cالمسجل بمنظومة اإليصال اإللكتروني  

 من إصدار الفواتير ألى لشركة لها رقم تسجيل ضريبي . 

 . عليه  يمكن التعديل   ـ ال ؟ validصال اإلي ـ هل يمكن التعديل على  

 
مسموح  ـ   بالسالب؟   اإليصال ن  بإهل  سطر  فيه   يبقي 

Void transaction 
 

 ـ اليوجد هذا  

 

بتصدر شركة  من  أ  ـ  وأغلب    200قل  شهريا  فاتورة 
  وهل ال يوجد نظام محاسبي مميكن  و عامالت مع افراد  الت

دخالها على  إللعميل ثم يتم    يصاالت يدوياً صدار اإلإهيتم  
ً  portal ال  ؟ االلكترونيةمثل الفاتورة يوميا ُ   يدويا
 

  posويتم إصداره عن نقاط البيع    اإللكتروني فراد يتم عن طريق إيصال  ن التعامالت مع األأـ  
صدار فواتير للشركات يمكن  إوفى حالة    اإللكتروني طها مع منظومة االيصال  بن يتم رأالتي يجب  

اوز عدد الفواتير  في حالة عدم تج  اتورة اإللكترونية( بوابة الف)إصدارها عن طريق البورتال  
 فاتورة شهرياً .  200
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ممكن االكتفاء بالفاتورة االلكترونية كما هو الوضع    ـ هل

 ؟ الحالي وال االيصال االلكتروني الزامي 
 

بالتسجيل في منظومة االيصال االلكترونى يجب على الشركة إصدار    إلزام ـ في حال صدور قرار  
الت  ايصاالت الكترونية عن التعامالت مع المستهلك النهائي ويقتصر اصدار الفواتير على التعام

 فقط. مع الشركات 

 

التي  لجهات  ـ في حالة عدم توافر ارقام تسجيل لبعض ا
  ة و الجمعيات الشرعي أ  )المساجدمثل  يتم التعامل معها  

و بعض الجهات  أ  المسلحةو مشروعات تابعه للقوات  أ
 األمنية(؟ 

 

المسلحة    )القواتالتسجيل( مثل    )رقم في مصلحة الضرائب    ة صدار فاتورة لجهة مسجلإـ في حال  
يميل  اإل يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب عن طريق    الحكومية( ـ الجهات األمنية ـ الجهات  

einv-RIN@eta.gov.eg 

( سوف  العبادة  مثل )دورصدار إيصال أو فاتورة لجهة غير مسجلة بمصلحة الضرائب  إـ في حال  
 يتم التعامل معهم كأفراد. 

 

برفضها  صدار  إتم    ـ العميل  وقام  لعميل شركة  فاتورة 
عادة رفعها بإطلب  بين  بتاريخ سابق من شهر يونية واآل

ايام فقط للرد على رفض    3مده )هناك    علم بإنلدي  نا  أو
  إرجاع م يتم عمل  ألها    حل فهل هناك    ( العميل للفاتورة

من    المرفوضة وموقف الفاتورة  ة  صدار فاتورة جديدإثم  
 ؟ إيه العميل

 

إلصدار    ةللعميل وال يوجد حاج  أخرىيمكن اصدار فاتورة    مرفوضةكانت حالة الفاتورة    إذاـ  
 تعتبر ملغاه.  إنها شعار مرتجع على الفاتورة المرفوضة حيث إ

 

مع مستهلك   ال توجد لها تعامالت الشركةن إفي حالة ـ 
بإصدار عدد ال وتقوم    يصاالت إ  10)زيد عن  ي   نهائي 

هل   مع    الشركة شهرياً(  باالندماج    منظومة ملزمه 
 ؟ االيصال االلكتروني

 

قوم  تيصال اإللكتروني يجب أن  الشركات التي صدر لها قرار إلزام بالتسجيل في منظومة اإل ـ  
 . اإللكتروني بإصدار جميع التعامالت مع المستهلك النهائي من خالل منظومة االيصال 

 

لـ   الصرافة لها شكل إيصال ملزم من    اتشركبالنسبة 
من    وختمهقابل للتغيير يتم ترقيمه    وغيرالبنك المركزي  
   ؟البنك المركزي 

 

  ة االلكتروني المرسل اإليصال  على بيانات البيانات اإللزامية  بإدراج زم هذه الجهات  ت ن تلأـ يجب 
بيانات    أي ف  ي ن يضأفيذية وله  ن تلاإللزامية طبقا لالئحة ازم بطباعة الحقول  تن تلأى المنظومة وإل

ً  آخري  نشاطه. لطبيعة  طبقا
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اإليصاالت   إلرسال  المستخدم  التوقيت  هو    على ما 

العالمي   التوقيت  التوقيت المحلي ام  المنظومة هل هو 
UTC  في حالة إستخدامERP ؟ 

 ERPفي حالة إستخدام   UTC المنظومة وفقاً للتوقيت العالمي  علىيتم اإلرسال  

 
  ة يصاالت المخصصة مثل المطاعم والبيع بالتجزئهل اإل

 ؟ 22- 8-15في   V1.0 صدار عمل إسيتوقف 

والخدمات العامة    والكافياتاإليصاالت المتخصصة )المطاعم    في   V1.0كل من يتعامل بإصدار  
 2022-8-15لن يتم إيقاف هذا اإلصدار في  (والنقل والمواصالت

سوف يتم   Document Type= Sباإليصال األساسي    V1.0بينما كل من يتعامل باإلصدار  
    قبل هذا التاريخ.  V1.1إستخدام اإلصدار ويجب  2022-8- 15إيقافه بتاريخ  

 
هل يمكن إدراج السعر شامل ضريبة القيمة المضافة  ـ  

 اإليصال اإللكتروني؟  على
أن يتم إدخال قيمة السلع غير شامل الضريبة ثم يتم بعد ذلك إضافة  ال يمكن ذلك حيث يجب  ـ  

 نسبة وقيمة الضريبة. 

 
الكسور  ـ   اإليصال  منظومة  تقبل  برقمين  هل  العشرية 

 عشريين فقط؟ 
العشرية   الكسور  المنظومة  العشري    عشرية(أرقام    5) حتى  تقبل  الكسر  بعد  التقريب  ويتم 

 الخامس.

 
يوجد خطا فى قيمة الضريبة نريد تصحيح قيمة الضريبة  
فى االيصال هل نقوم بعمل مرتجع لاليصال بنفس قيمة  

 ؟ الضريبة 
 . بالكامل وعمل ايصال جديدنعم يتم عمل مرتجع االيصال 

 

  يحاسب % لكن  100في عميل بيطلع اصناف بخصم  ـ  
 %  14العميل علي ضريبة  

 مثال  
 جنيه   100الصنف قيمة  

 جنية   14% = 14الضريبة 
 جنية   100الخصم 

خصم    وليسبشرط ان الخصم دا يكون خصم على الصنف    وصحيحةهتكون مقبولة    )الفاتورة
 تجاري(. 

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



18 

  
 2022 نوفمت   3 اري    خت – عش  الثامن اإلصدار 

 

 جنية هتتحط في قيمة الفاتورة فقط    14الفاتورة    إجمالي
   ده مش هيسمح بفاتورة بالشكل  validationاعتقد 

 الحل  و ما ه

 

 ايه الفرق بين 
item Discount Data 

commercial Discount Data 
value Difference 

Commercial discount   بيتم حسابه علىtotal sales   للوصول لnet sales   
 (. فالقيمة هتتغير الضريبة بمعنى انه هيأثر في حساب ) وده قبل حساب الضريبة 

Item discount   على وعاء الضريبة  ر ال يؤثخصم 
Value difference  لإليصال إجمالي القيمة  فييؤثر  وعاء الضريبة وال  في  يؤثر 

 ؟V1.1و  V1.0الفرق بين إصدار االيصاالت علي  

  document typeمع وضع ال     versio   1.0فى حالة االيصال المتخصص بتبعت على  
ستخدمه .  لكن فى حالة االرسال على االيصال العام م أالمناسب لاليصال المتخصص اللى بت

 documentو طبعا لاليصال المرتجع العام   "   document type = "Sبيكون "     1.1
type = "R 

 
( ما هو  posفي حاله تلف الهارد ديسك لنقطه البيع )  

 االجراء المناسب ؟ 
 يمكن أستبدال الهارد ديسك بواحد جديد وذلك ال يؤثر علي البيانات األساسية لنقطة البيع  

 (pos )  ً  يحتاج الي تسجيل نقطة البيع مرة أخريوبالتالي ال  التي تم تسجيلها سابقا

 
كيفية تسجيل نقاط البيع علي البيئة التجريبية لممولي  

 المرحلة الثانية ؟ 
 2022/  28/8أبتدا من يوم  يمكن للممول تسجيل نقاط البيع علي البيئة االختبارية 

 
رية أو  و مأفي حالة تقديم الممول طلب توقف مؤقت بالم

النشاط للفترة وصدر له قرار إلزام  متوقف عن مزاولة  
 باالنضمام لمنظومة اإليصال اإللكتروني ما هو موقفه؟ 

 هو يكون ملزم باإلنضمام لمنظومة اإليصال اإللكتروني 
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ما هو موقف اإليصاالت التي تم رفضها من المنظومة  

 بسبب )تقريب االرقام العشرية في قيم االيصاالت(؟ 

العشرية بالشكل المقبول المنظومة في االيصال  ثم يتم إعادة االرسال مرة  األرقام  يتم تقريب  
  REFRENCE OLD UUIDحقل  يصال المرفوض من قبل في  لإل  UUIDخري بعد أضافة  أ

 يصال الجديدفي اإل

 يتم اإلحتفاظ بهذا اإليصال في شكل إيصال ورقي   ؟ االيصال علرف  ة المقرر ة تجاوز المدماذا افعل عند  

 

شركة كل تعامالتها مع التجار وال تتعامل مع مستهلك 
الفاتورة   بمنظومة  مسجل  بالفعل  وهو  مطلقا  نهائي 
االلكترونية ولكن وصل اليه ايميل بانه ملزم بااليصال  

 والممول يسال ما العمل ؟  1/10االلكتروني بداية من 

يصال اإللكتروني ويتم  صدار اإليصاالت وبذلك يعتبر مسجل علي منظومة اإل إيتم أضافة خاصية  
الشركة من خالل  إ تعامالته مع  مع مستهلك  صدار  تعامل  الفاتورة وفي حالة وجود  منظومة 

 نهائي يتم إصدارإيصال اإللكتروني من خالل منظومة اإليصال اإللكتروني 

 

ممول قام بالشراء من مول بموجب ايصال الكترونى  و  
لضريبة فى  ليس لديهم فاتورة الكترونية و يريد خصم ا

االيصال    ان  اال  شركة   تخص  المشتريات  الن  االقرار 
غير مثبت به اسم المشترى  فكيف يتم الخصم للمشترى  

 ؟

   ويجب علي الشركة مصدرة اإليصال إصدار فاتورة إلكترونية عن هذه التعامالت   ال يجوز الخصم

 
في أي قرار الزام هل يمكن ان    ةالشركات غير الوارد

البيئة   على  ؟  الحالي  الوقت  في  المنظومة  مع  تتكامل 
 التجريبية او الفعلية ؟ 

طـــلـــب   تـــقـــديـــم  الـــمـــنـــظـــومـــة  يـــتـــم  عـــلـــي  ــمـــام  :   إلنضـــــ االيـــمـــيـــل  خـــالل  مـــن 
 ereceipt.support@eta.gov.eg    أو تقـديم طلـب في إدارة مشـــــروع االيصــــــال

 مـصر الجديدة –ـصالح ـسالم   –االلكتروني بمبني مـصلحة الـضرائب المـصرية بعمارات العبور  
  تصدره المصلحةضمه الي أقرب قرار االلزام سوف وفي حالة الموافقة يتم 

 

ــاالت  ــدار ايصـــ ممول ملزم فى الـفاتورة  ويقوم ـباصـــ
  معتمدة من جهه حكومية

و يقوم فعليا باصــــدار ايصــــاالت  وهذه االيصــــاالت  
مختومة ومعتمدة مسبقا من جهه حكومية فماذا سيفعل  

هل ســيصــدر ايصــالين واحد من    عند الزامه بااليصــال
 البورتال واالخر المعتمد من الجهه الحكومية ؟

 يجب أصدار اإليصال من خالل منظومة اإليصال اإللكتروني 
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 لكل نوع إيصال ) المبيع/ المرتجع(؟  QRهل يوجد   
ــيصـــــــدر   ــوع  QRب ن ــكـــل  :  إيصـــــــال    ل ــق  ــرف ــم ال ــنـــك  ــي ــل ال ــي  ال ــرجــوع  ال ــن  ــك ــم وي

-to-https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/receiptissuancefaq/#how
uuid-receipt-generate 

 

 الديليفري : طاعم و الم في حالة نشاط 
  اإليصال إصدار يتم  سوف   هل  االيصال  لمنظومة  وفقا

 ؟   بتسليمه ام االوردر  بطلب
 

 صدار اإليصال عند تسليم األوردر  إيتم 

 
  دخال سعر المنتج يشمل سعر الضريبة إهل من الصحيح  

 ؟
 جراء غير صحيح ويجب فصل سعر المنتج عن الضريبة ال هذا اإل

 
فئة  إكيفية   من  دخال  االكثر  االيصال  علي  الضريبة 
 ؟  % 100

ذلك من خالل   القطعية  أيتم  الضريبة  كمبلغ    T3ستخدام  الضريبة  ذلك من خالل حساب  )يتم 
 وكتابته في خانة الضريبة القطعية( 

 ما هي اجراءات تسجيل نقاط البيع؟  

ويقوم الممول بانشاء حساب  https://pos.eta.gov.eg  يتم الدخول علي موقع تسجيل نقاط البيع
ثم يقوم بإدخال بيانات نقاط البيع لديه وهذا االجراء بمثابة حجز ميعاد للقيام بزيارة مقر الممول  

يع لديه ومطابقتها بالبيانات التي تم ارسالها ومن ثم تقوم  لعمل الفحص الفني ألجهزة نقاط الب
 المصلحة بتسجيل نقاط البيع علي المنظومة 

 
هل لو نشاط الممول موسمي ال يتم تسجيله بمنظومة  

 اإليصال اإللكتروني ؟ 
 ال يمنع من التسجيل من منظومة اإليصال اإللكتروني  ي مؤشر الموسم ال
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هل يتم إصدار ايصاالت أستالم النقدية من خالل  

 المنظومة ؟ 
علي   فقط  الممول  لدي  الخدمات   أداء  أو  السلع  بيع  بعمليات  الخاصة  اإليصاالت  تسجيل  يتم 

 منظومة اإليصال اإللكتروني 

 
تكويد حالة  الفاتور  في  منظومه  على  السلع  ة  كل 

اما ممكن  posعلى    كويدااللكترونيه.. هل بيتم اعاده الت
 ؟ ربطها باكواد الفاتورة االلكترونيه 

  Bulkعن طريق  pos  يجب تحميل االكواد المستخدمه علي منظومه الفاتوره علي  
upload  دون الحاجه اللي الموافقه من المصلحه مره اخري 

 
بعد اضافة   االيصاالت وال    b2c tagاحيانا  ال تظهر 

pos 
 (log in)( ثم الدخول مرة اخرى  log outفى هذه الحالة يجب عمل خروج من المنظومة )

 
حال دفع جزء من ثمن السلعة وعدم تسليم السلعة هل  
يتم اصدار ايصال عند سداد جزء من ثمن السلعة ام يتم  

 اصدار االيصال حين تسليم السلعة

يتم اصدار االيصال شامل الضريبة المستحقة على السلعة واستخدام    دفع جزء من ثمن السلعة
الضريبة على كامل     value differnceخانة   يتم احتساب  السلعة حتى  ثمن  باقى  لكتابة 
 السلعة

 
الف    150هل فى حال كانت مشتريات الشركات اقل من  

تتم المعامله من خالل ايصال ؟ هل المعاملة تتم بالقيمة  
 بالقيمة ونوع المنشأةفقط وال  

اما تعامل الشركات بيتم  (  p(عند التعامل مع اشخاص    يكون   المحدد الدخال الرقم القومى المبلغ  
 ادخال رقم تسجيل الشركة  الكترونية  ويجب بفاتورة 

 
على   الغيار  قطع  تكويد  يلزم  هل  السيارات  مجال  فى 

 المنظومة  
 يجب تكويد جميع المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة او تبيعها  

 

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



22 

  
 2022 نوفمت   3 اري    خت – عش  الثامن اإلصدار 

 

 

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG




