
 

 منظومة الضرائب المصرية

 م1212لسنة  122رقم الموحد وتعديالته بالقانون  في ظل قانون اإلجراءات الضريبية

 

 مهارات التعامل مع الفاتورة اإللكترونية وفقاً للقانون الجديد( 1)

 (فندق سفير الدقي)م  13.2ص إلى  22ـ من الساعة م 1212نوفمبر  21ـ  21 

 ما هية الفاتورة اإلكترونية 

 كيفة التسجيل على المنظومة اإللكترونية 

 التكويد في ظل الفاتورة اإللكترونية 

 التوقيع اإللكتروني 

 الجهات والشركات الملتزمة بالفاتورة اإللكترونية 

 مشاكل التطبيق وكيفة التغلب عليها 

 ، تتضمن الحقيبة العلمية وبريك وإصدار الشهادةجنيها   2122: الرسوم

 الضريبي اإلقرار على وأثرها المؤجلة الضريبة( 2)

 (فندق سفير الدقي)م  2إلى ص  9م من الساعة 1212نوفمبر  21ـ  21أيام  . 

  االلتزام الضريبي -األصل الضريبي 

 الفروق الدائمة والفروق المؤقتة 

 الدمج المحاسبي والدمج الضريبي 

 تأثير الضريبة المؤجلة على اإلنذار الضريبي 

  معالجة بعض المشكالت عند إعداد اإلقرار 

 تطبيقات عملية ودراسات حالة. 

 الحقيبة العلمية وبريك وإصدار الشهادة ، تتضمنجنيها   2122: الرسوم

 المستحدث في قانون الضرائب الموحد والئحته التنفيذية ومهارات اإلقرار الضريبي( 3)

 (فندق سفير الدقي)م  2ص إلى 9من الساعة  م1212نوفمبر  11ـ  12أيام  1 

 أهم التعريفات بالقانون 

 اإلقرارات الضريبية والمعدلة 
 الدفاتر والسجالت 
  الفاتورة اإللكترونية 

 الطعن الضريبي 

 المسبق يالرأ 

 موقف اإلجراءات التي لم تستكمل قبل القانون 
 الطعن فى الربط النهائي 



  المعامالت مع األطراف المرتبطة  الجرائم والعقوبات 

 ، تتضمن الحقيبة العلمية وبريك وإصدار الشهادةجنيها   1122: الرسوم

 الضريبي الحساب تحت والتحصيل الخصم( 4)

 (فندق سفير الدقي)م 13.2إلى  23.2م من الساعة 1212نوفمبر  21ـ  21أيام  . 

  مفهوم الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـ
 كيفية التطبيق

  الجهات الملزمة بالخصم والتحصيل تحت حساب
 الضريبة

 النماذج الضريبية 

  كيفية إدخال الخصم والتحصيل على المنظومة
 ةاإللكتروني

 مواعيد توريد الخصم والتحصيل 

  العقوبات المترتبة على عدم تطبيق الخصم
 والتحصيل تحت حساب الضريبة

  لسنة  92الدفعات المقدمة وفقا  ألحكام القانون

 م وتعديالته1221

 تطبيقات عملية ودراسات حالة. 

 جنيها ، تتضمن الحقيبة العلمية وبريك وإصدار الشهادة 2122: الرسوم

 الصغر والمتناهية الصغيرة للمشروعات الضريبية المعاملة( 5)

 (فندق سفير الدقي)م 13.2إلى  23.2م من الساعة 1212نوفمبر  11 

  تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 .والمتناهية الصغر، وتحديد الخصائص المميزة

  تحديد األشكال القانونية للمنشآت المتوسطة
 .والصغيرة والمتناهية الصغر

  أهمية دور نظم المعلومات المحاسبية في
المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية 

 .الصغر

  توضيح الطرق المختلفة العملية إلمساك الدفاتر
 .والسجالت المحاسبية في المنشآت الصغيرة

  معالجه األصول الثابتة واألصول غير
 .الملموسة

  المعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة
 .لمتناهيةـ اإلعفاءات والتخفيضاتوالصغيرة وا

 جنيها ، تتضمن الحقيبة العلمية وإصدار الشهادة 2122: الرسوم

 المشكالت العملية في ضريبة القيمة الُمضافة( 6) 

 (فندق سفير الدقي)م 13.2إلى  23.2م من الساعة 1212نوفمبر  11ـ  12أيام  1 

  وعالقته 1212 لسنه 121 رقم الضريبية اإلجراءاتقانون 

 المضافة القيمه بقانون
 المضافة القيمة قانون علي طرأت التي المستجدات آخر. 
 لكترونياإل قراراإل. 
 بخصوص الضرائب مصلحة من الصادرة التعليمات أحدث 

 المضافة القيمة قانون
  اإلجراءات القانونية لتحصيل الضريبة، وإعداد المستندات

 .للسنة المالية

 عن السنة المالية، والشهرية، وتحديد  كيفية إعداد اإلقرارات

  موقف القانون الجديد من السلع والخدمات المصدرة
 .والمستوردة واألسواق الحرة

  الفواتير واإلقرارات واإلخطارات والدفاتر والسجالت
 (طبق ا للقانون الجديد)

  كيفية التحصيل والتوريد للمصلحة ومواعيدها
 ومستنداتها

 خصم الضريبة واإلعفاء منها وردها في القانون الجديد 

  أعمال الرقابة وإجراءات الطعن على تقديرات المصلحة
 للضريبة عن القيمة المضافة



األحوال التي يجوز فيها إسقاط الديون المستحقة   .القيم المطلوب اإلقرار عنها
 .للمصلحة على المسجل

 جنيها ، تتضمن الحقيبة العلمية وإصدار الشهادة 1122: الرسوم
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