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  ٢٠٢٠ لسنة ٢٤قانون رقم 
   مع التداعيات التى يتطلبها التعاملةعض القواعد الماليبب

   )١٩ -كوفيد ( التى يخلفها فيروس كورونا المستجد 
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
 :لقانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب ا

  )املادة األوىل (  
 على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية           لمجلس الوزراء بناء   يجوز

 على العقارات المبنية لمدة     تحق من الضريبة  ـات تأجيل سداد كل أو بعض ما يس       ـمن بيان 
ال تجاوز ثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقـارات المرخـصة                

الخدمية المتضررة من تـداعيات     قطاعات االقتصادية أو اإلنتاجية أو       ال المستخدمة فعليا فى  
  .والتى يحددها مجلس الوزراء ) ١٩ - كوفيد (ة فيروس كورونا المستجد حجائ

   )الثانيةاملادة ( 
 على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمـه الـوزارات       لمجلس الوزراء بناء   يجوز

لتى يتعين تقديمها خـالل فتـرة   مد آجال تقديم اإلقرارات الضريبية ا المعنية من بيانات    
أو جـزء مـن     أو مد آجال سداد كـل       ) ١٩ -كوفيد  ( فيروس كورونا المستجد     ةحجائ
ن الـضريبة علـى     ريبة المستحقة طبقًا ألحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانو         ضال

ابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلـة ؛       أشهر ق يهما لمدة ال تجاوز ثالثة       أو كل  القيمة المضافة 
مولين أو المسجلين فى القطاعات االقتـصادية أو اإلنتاجيـة أو الخدميـة             موذلك بالنسبة لل  

والتى يحـددها مجلـس     ) ١٩ - كوفيد  (عيات فيروس كورونا المستجد     المتضررين من تدا  
حـسب  ضريبة إضـافية ب    ير أو الوزراء ، وال يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخ         

  .يها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة األحوال ، كما ال تدخل فترات المد المشار إل
   )الثالثةاملادة ( 

 طبقًا لما تقدمـه الـوزارات    على عرض وزير المالية   س الوزراء بناء  لجيجوز لم 
حق نظير تقديم الخـدمات  تسى يذقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات ال     ت ت المعنية من بيانا  

 ثالثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديـد لمـدة أخـرى مماثلـة ،        ال تجاوز  ية لمدة اإلدار
 جائحة فيـروس    اإلنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات     للقطاعات االقتصادية أو    

  .والتى يحددها مجلس الوزراء ) ١٩ -كوفيد (كورونا المستجد 
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   )الرابعةاملادة ( 
   على عرض الوزير المختص بالتأمينات االجتماعيـة        يجوز لمجلس الوزراء بناء 

يط كـل أو بعـض مـا    طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقس     
عامل وحصة المنشأة بـدون     يستحق من اشتراكات التأمينات االجتماعية شاملة حصة ال       

أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة       حساب مبالغ إضافية لمدة ال تجاوز ثالثة        
للقطاعات االقتصادية أو اإلنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيـروس            

  .والتى يحددها مجلس الوزراء ) ١٩ -كوفيد (لمستجد كورونا ا
   )اخلامسةاملادة ( 

االستفادة بكل أو بعـض مـا تـضمنته النـصوص       راستمرا ويشترط لالستفادة أ  
  اإلنتاجيـة ية أو   السابقة بالنسبة ألى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات االقتـصاد           

والتـى  ) ١٩ -كوفيـد   (أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المـستجد          
سبق االستغناء عن كل العمالة الموجودة      يحددها مجلس الوزراء عدم االستغناء أو عدم        

نتقاص من أجـور العـاملين األساسـية نتيجـة           بعضها بمختلف أنواعها أو عدم اال      أو
  ) .١٩ -كوفيد ( كورونا المستجد تداعيات جائحة فيروس

ومع ذلك يجوز للشركة أو المنشأة أو الفرد الذى سبق له االستغناء عـن العمالـة            
ا أعاد العمالـة التـى تـم        ص هذا القانون إذ   ونحو المشار إليه االستفادة من نص     على ال 

  .االستغناء عنها إلى أعمالها 
   )السادسةاملادة ( 

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات الالزمة لتنفيـذ         
  .أحكام هذا القانون 

   )السابعةاملادة ( 
   ٢٠٢٠سنة  مارس ٣١يوم يعمل به من مية ، وسيدة الررينشر هذا القانون فى الج

  .ها نون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانييبصم هذا القان
  ھ ١٤٤١ رمضان سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) م٢٠٢٠ مايو سنة ٧الموافق ( 
  عبد الفتاح السيسى

  


