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 ٢٠٠٥لسنه )  ٥٣٠( رقم الماليةقرار وزير 
 بشان تحصيل المبالغ تحت حساب

  علي المحامينالمستحقة المهن غير تجاريه ضريبة
  الدخلضريبةمن قانون )  ٧١( المادةطبقا لحكم 

 ٢٠٠٥ لسنه ٩١رقم 
 المالية وزير 

 ٢٠٠٥لسنه ) ٩١( على الدخل رقم الضريبة على قانون اإلطالعبعد 
 :قرر

 ) األولىدةالما(
ات  ودرجاتها ومكاتب    أنواعها آتاب المحاآم بجميع     أقالمعلي   اري تحصيل     ومأموري   الشهر العق

 :األتي  علي المحامين علي الوجه المستحقة الضريبة تحت حساب التاليةالمبالغ 
 جنيه

د بجدول المحامين        أوطعن  أو   دعوى صحيفةعلي آل        ٥    محرر موقع من محام مقي
 .االبتدائيةاآم  المحأمام

د بجدول              دعوى آل صحيفة     جنيه علي       ١٠     ام مقي ع من مح المحامين    اوطعن او محرر موق
  االستئناف المحاآمإمام

د بجدول              دعوى آل صحيفة جنيه علي        ١٥    ام مقي ع من مح المحامين    اوطعن او محرر موق
  محكمه النقضإمام

  ) الثانية المادة( 
اب    أقالمعلي        اآم ومكاتب      آت ات المح اري      ومأموري ليم    الشهر العق  بكل   إيصاال المحامي    تس

  . الضريبةمبلغ تم دفعه تحت حساب 
لته االداره         ا حص ل م ه آ د قيم ا توري ةوعليه م والتحصيل تحت   العام اذج الخص ع نم  لتجمي

اب  د الضريبةحس ي موع ر أقصاه ف ل أخ و/ ابري وبر/يولي ام  /اآت ل ع ن آ اير م يك ين بموجب ش
 :موضحا به ) الضريبةتحت حساب خصم وتحصيل  (٤١ بالنموذج احوبمص

ابه خالل                المحصلة المبالغ   إجماليقيمه   -١ غ المحصل لحس ام والمبل  موضحا به اسم آل مح
  السابقة اشهر ثالثة

نقض  واالستئنافيه   واالبتدائية الجزئية الدعوىعدد   -٢ ال ، وال ام       المحصلة  غوالمب  من آل مح
  السابقة اشهر الثالثةتي تمت خالل علي حده ال

الغ                -٣ ه آل محرر والمب  من آل محامي       المحصلة عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيم
  السابقة اشهر الثالثةعلي حده والتي تمت خالل 

 )الثالثة المادة(
  هذا القرار علي أحكامال تسري 
  الدولة التي ترفعها هيئه قضايا الدعاوى  صحف -١
ا           للضريبة  التي يرفعها المحامي الخاضع        دعوىال  صحيفة -٢ ا في حكمه ات وم ي المرتب  عل

  التي يعمل بها المحامي الجهة من بشهادة التي يعمل بها ويثبت ذلك بالجهة الخاصة
ره            الدعاوى صحف   ـ ٣ ه  التي ترفع من المحامي خالل فت ات  ويكون    الضريبة  من    إعفائ  إثب

  للمحامي الصادرة يةالضريب بالبطاقةذلك وفقا لما هو مبين 
  ) الرابعة المادة(

  ويعمل به من تاريخ نشرهالمصريةينشر هذا القرار في الوقائع 
 ٩/٧/٢٠٠٥سجل في  


