
 

 السلع في ضريبة المبيعات والقيمة المضافة

وحدة  
 التحصيل 

 فئة الضريبية 
في القيمة 

 المضافة

فئة الضريبة في 
 يعات بالم

 % بحد أدنى 250 القيمة  البيرة 

جنيه عن  500

 الهيكتولتر 

 جنيه 200 أدنى بحد% 100

 الهيكتولتر عن

 محضرات عطرية أو
تجميل  للعناية  تطرية

 سعر بالجلد أو ال

 8%    (-) 

التيلفزيون والثالجات 
 والديب فرير 

 8% 25% 
  16تليفزيون ملون أكثر من  

 سعتها تبريد وأجهزة الجاتث

 ستعماللال قدم 12 من أكثر

 عرض وثالجات المنزلى
 والفنادق التجارية للمحال

 سعة المجمدات فريزر يبود

 أجهزة، وفأكثر قدم 10

 ، الصوت وإذاعة تسجيل
 الصوت ذاعةإ وأجهزة

 وتسجيل إذاعة أو والصورة
 والصورة الصوت

أجهزة التكييف ووحداتها 
 المستقبلة 

 الهواء تكييف وحدات% 25 8% 

 سبليت المستقلة ووحداتها ،
 

سيارات خاصة لنقل 
األشخاص في ملعب 

 الجولف وسيارات مماثلة 

 10% 25% 

سيارات الركوب حتى 

سي سي  أو ذات  1600

رة فيما المحركات الدوا
 عدا التو توك 

 1% 25% 

سيارات سعة السلندرات 

سي سي حتى  1601من 

2000  

 15% 25% 

سيارات نقل البضائع 
 واألشخاص معًا 

 15% 25% 

سيارات الجيب وسيارات 
 الرحالت 

 15% 25% 

سيارات المعسكرات 
الجاهزة لمعيشة 

ومقطورات مجهزة 
 للرحالت 

 15% 25% 

 سيارات ركوب أكثر  من

سي سي أو ذات  2000

 15% 25% 



المحركات  الدوارة 
 )محلي( 

سيارات ركوب سعة 
السلندرات أكثر من 

سي سي أو ذات  2000

المحركات الدورات 
 مستوردة 

 30% 255 

خدمات االتصاالت عن 
 طريق شبكات المحمول 

 8%  15% 

تبغ خام أو غير مصنوع 
 وفضالته 

 
 تمباك

 
 غيره

 
 
 

نيه عن الكيلو ج 40% بحد أدنى 100

 جرام
 
 

 ا على الكيلوجنيهً  16% بحد أدنى 75

 

جنيه على 40% بحد أدنى 100

 الكيلوجرام صافي

 على جنيه16 أدنى بحد% 75

 صافي كيلوجرام كل

تبع مصنوع وخالصات 
 وأرواح تبغ

ـ سيجار وتبغ الغليون  1

 ومكبوس 

ـ سيجار  2

توسكاني)مستخدم في 
صناعته أدخنة سوداء 

 ار(مسواة بالن

 والنشوق المعسـل -4

 الشعر ودخان والمضغة
 المخلوط وغير المخلوط

 تبغ وأرواح خالصات
 

 ـ غيرها  5

 

 جنيها للكيلو 50% بحد أدنى 200

  ______________ 

 جنيًها للكيلو  35% بحد أدنى 200

______________ 

جنيه عن كيلو  100% بحد أدنى 150

 الدخان الخام الداخل في صناعتها
_______________ 

50% 

 
 

_____________ 

 صافي كجم كل عن ج16أدنى بحد% 50

 صناعتها فى الداخل الخام الدخان من

 

 جنيه 50 أدنى بحد% 200

 مصنع كجم لكل
__________ 

 جنيه 35 أدنى بحد% 200

 مصنع كجم لكل
__________ 

ج عن كل كجم 16بحد أدنى   50%
صافي من الدخان الخام الداخل في 

 صناعتها

________________ 

50% 

____________ 

 كل عن ج16أدنى بحد% 50

 الخام الدخان من صافي كجم
 صناعتها فى الداخل

منتجات النفط )وحدة 
 التحصيل(

 

أوكتين  80* بنزين 

 )محلي(

أوكتين  80بنزين 

 )مستورد(

 أوكتين )محلي 90بنزين 

أوكتين  90بنزين 

 )مستورد(

 أوكتين )محلي 92بنزين 

أوكتين  92بنزين 

 )مستورد(

 أوكتين )محلي( 95بنزين 

أوكتين  95بنزين 

 )مستورد(
 

 
 
 

 اللتر      30

180 

480 

630 

480 

650 

030 

200 

 
 

360 

360 

008 

 

 

 لطــنل43.350بنزين ممتاز 

 

 لطــنل 43.350بنزين عادي 

 
 هوايت بيضاء أرواح

 للتر 1750 بيريتس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كيروسين

 سوالر 
 ديزل أوبل

 
 فويل أوبل مازوت

 

 
 
 
 

 الطن  500

010 

010 

008 

500 

 
 

  

 غير نباتية زيوت
 ، ثابته للطعام المدعومة

 أو منقاة أو جامدة أو سائلة
 * مكررة

 للطن الصافي 37.400 % على القيمة1 

 أو حيوانية وشحوم زيوت
ً  مهدرجة نباتيه  او جزئيا
 ً  منقاه أو مجمدة أو كليا
 وأن أخرى طريقة بأية

 غير ولكن رهمكر كانت
 ذلك من أكثر محضرة

 للطن 40.000 % من القيمة 1

المقرمشات والمنتجات 
المصنعة من دقيق 

والحلوى المنعة من دقيق 
 عدا الخبز 

 5% 5% 

 
 البطاطس المصنعة 

5%  - 

 % 5  %5 االسمدة والمبيدات 

 %5 %5 الجبس 

أعمال المقاوالت والتشييد 
 والبناء )تركيب وتوريد(

5% 5% 

 
  

 الفعالة والمواد ، األدوية
 عدا تركيبها في الداخلة

 باالتفاق الوزير من مر
 ‘ )محلي الصحة وزير مع
 

 الفعالة والمواد ، األدوية
 عدا تركيبها في الداخلة

 باالتفاق الوزير من مر
 الصحة وزير مع

 )مستورد(
 

5% 

 
 
 
 
 

1.625% 

5% 

 
 
 
 
 

1.625% 

النقل المكيف بين المحافظات 

وبيس سكة حديدأت  
 
 

5% 5% 

الخدمات المهنية 
 واالستشارية 

10%   _ 

الخدمات التعليمية التي تقوم 
بها األقسام والمدارس 

والمعاهد والكليات والجامعات 
التي تقوم بتدريس مناهج ذات 

 طبيعة خاصة  

5%  _ 



 


