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�إعرف موارد بلدك...

إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻏﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﻣوازﻧﺔ ٢٠١٨/٢٠١٧
اﻟﻘﯾﻣﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادات

٨٣٤،٦٢٢

اﻹﯾرادت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ

٦٠٣،٩١٨

)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(
ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادت
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول واﻷرﺑﺎح واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟرأﺳﻣﺎﯾﺔ

٢٠٩،٣٩٨

٣٤٫٦٧٪

اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

٣٦،٤١٤
٣،٦٥٠

٦٫٠٣٪
٠٫٦٠٪

اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت

٢٩١،٠٥٥

٤٨٫١٩٪

اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادت
ﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ

اﻹﯾرادت ﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ

٢٢٩،٩١٢

ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول

٢٨،٩١٢

٪١٢٫٥٨

ﻣن ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس

٣١،٤٢٣

٪١٣٫٦٧

ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي

١٠،٩٧٦

٪٤٫٧٧

اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺻدر :وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٥،٠٢١

٪٢٫١٨

الإيرادات العامة هى جمموع الأموال التي حت�صل عليها الدولة خالل العام من م�صادرها املختلفة
�سواء يف �شكل �ضرائب �أو ر�سوم �أو منح �أو �أرباح ال�شركات والهيئات التي متتلكها �أو ت�ساهم يف
ملكيتها الدولة.
وتبلغ الإيرادات العامة فى موازنة العام املايل  2018/2017نحو  834,6مليار جنيه ،بزيادة قدرها
 %33عن تقديري العام املاىل املا�ضى .وهذه الزيادة متوقعة مع تطبيق برنامج احلكومة االقت�صادى
واالجتماعى اللى هيح�سن �أداء الإقت�صاد .وهرناعى مبادئ العدالة االجتماعية والتوزيع العادل
للأعباء ال�ضريبية دون امل�سا�س بالطبقات الأوىل بالرعاية .وكمان هنحر�ص على تنويع م�صادر
االيرادات العامة لت�ساهم فى متويل برامج االنفاق االجتماعي املختلفة.
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�إجراءات على جانب الإيرادات

• التطبيق الكامل والفعال ل�ضريبة القيمة امل�ضافة خا�صة بعد �صدور الالئحة التنفيذية ،مع
زي��ادة ال�سعر العام لل�ضريبة من � %13إىل  %14ب��دء ًا من �أول يوليو  .2017وتت�ضمن املوازنة
ح�صيلة �إ�ضافية تقدر بنحو  %0.3-0.2من الناجت املحلى نتيجة زيادة ال�سعر العام لل�ضريبة على
القيمة امل�ضافة.
• �إ�ستكمال �إجراءات رفع كفاءة الإدارة ال�ضريبية ومبا ي�ؤدى �إىل زيادة احل�صيلة ال�ضريبية،
وزيادة درجة الإرتباط بني منو الن�شاط الإقت�صادي واحل�صيلة ال�ضريبية لت�صل اىل نحو %14.2
من الناجت املحلى �صعود ًا من  %13.2فى العام املا�ضى للو�صول �إىل املعدالت العاملية على املدى
املتو�سط .هذا بالإ�ضافة �إىل رفع درجة التزام املجتمع ال�ضريبى من خالل التو�سع يف تطبيق قانون
�إنهاء املنازعات ال�ضريبية والذي من املتوقع �أن ي�ساهم فى زيادة احل�صيلة ال�ضريبية بنحو 8-6
مليار جنيه خالل عام .2018/2017
• وفيما يخ�ص �إ�صالح الإدارة ال�ضريبية فجارى تنقية البيانات لتحديد العدد احلقيقى ملموىل
ال�ضريبة على الدخل وحجم �إيراداتهم وال�ضرائب امل�ستحقة عليهم.
• جارى الربط بني امل�صالح الإيرادية ،وميكنة نظم الفح�ص ،والتح�صيل الإلكرتونى ،وتفعيل
�سبل وقنوات االت�صال املميكنة يف م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية وا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
للعاملني بها.
• تعزيز ون�شر �آلية التقدمي الإلكرتونى للإقرارات (لل�ضرائب على القيمة امل�ضافة فقط فى
الوقت احلاىل) ،بالإ�ضافة �إىل موقع �إلكرتوين لتلقي ال�شكاوى واملقرتحات.
• حتديث منظومة ال�ضرائب العقارية على املبانى ورفع كفاءة الإدارة ال�ضريبية ،وتطوير نظم
املعلومات واحل�صر والفح�ص والتعامل مع املواطنني عن طريق �إ�ستكمال ميكنة و�إن�شاء قاعدة
بيانات كاملة مل�صلحة ال�ضرائب العقارية .وتقدر ح�صيلة ال�ضريبة العقارية يف م�شروع موازنة العام
املاىل  2018/2017بنحو  3.6مليار جنيه ارتفاع ًا بنحو  %50عن احل�صيلة املتوقعة للعام احلاىل.
• �إعادة النظر فى بع�ض ر�سوم التنمية على اخلدمات التى تهم املواطن ،وعلى ر�أ�سها تراخي�ص
ال�سيارات ،وعلى �إ�ستخدام املحمول ،وبع�ض �أن��واع الرخ�ص الأخ��رى .وم��ن املتوقع �أن ت�شهد
ح�صيلة ر�سوم التنمية زيادة بنحو  8-6مليار جنيه عن ح�صيلة العام احلاىل ( % 0.2-0.1من
الناجت املحلى).
• �إ�ستكمال �إ�صالح املنظومة الإدارية مب�صلحة ال�ضرائب امل�صرية وو�ضع م�ستهدفات �شهرية
للح�صيلة ال�ضريبة مع �إيجاد �آليات للمتابعة.
الت�أكيد على حتمية حتويل فوائ�ض الهيئات الإقت�صادية املختلفة و�شركات ووحدات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام للخزانة باملوازنة العامة للدولة .2018/2017
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