
  تعليمات مدير الواردات
  11/4/2007: تاريخ 2ص/384: رقم

  
  .إستثناء معاهد التعليم من ضريبة الدخل: الموضوع  
  .  من قانون ضريبة الدخل5 من المادة 1 البند -: المرجـع  

 الـصادر عـن وزيـر الماليـة بتـاريخ           1ص/1365التعميم رقـم     -
16/7/1966 .  

  
  : في القانون: أوالً

  : ي من الباب األول من قانون ضريبة الدخل تحت عنوانورد في الفصل الثان
  : يستثنى من الضريبة : 5 المادة –في اإلعفاء من الضريبة 

  . معاهد التعليم -1
2-  ............. 

  : في تحديد مفهوم المادة القانونية: ثانياً
  : إستناداً إلى نص المادة أعاله وعطفاً على التعميم المبين في المرجع أعاله  
م من المادة القانونية بأن النشاط التعليمي هو المستثنى بالمطلق من ضـريبة البـاب               يفه  

األول من قانون ضريبة الدخل بغض النظر عن الجهة التي تديره، وألن االستثناء يطال              
معاهد التعليم شامالً المؤسسات التعليمية دون التمييز في هذا الصدد بـين المؤسـسات              

تقنية والجامعية التي تسدي المنـاهج التعليميـة علـى مختلـف            األكاديمية والمهنية وال  
المراحل واإلختصاصات إستناداً إلى إجازات صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي           
وذلك بغض النظر عن الجهة التي تنشئ تلك المؤسسات أو تملك إجازتها وسواء كانت              

أو الهيئات الدينية أو إلـى إحـدى        شخصاً طبيعياً أو معنوياً ينتمي إلى إحدى الجمعيات         
  . الشركات التجارية أو إلى غيرها

  : في حدود المطرح الضريبي المستثنى والمطارح الخاضعة للضريبة: ثالثاً
تعتبر اإليرادات المتأتية من مزاولة النشاط التعليمي مستثناة من ضريبة الـدخل علـى                

ات النشاطات المتفرعة عـن النـشاط       ، كما تعتبر إيراد   )الباب األول (األرباح التجارية   
التعليمي التي تجنيها المؤسسة التعليمية من بيع الكتب أو تأجيرهـا وتـأمين األلبـسة               
المدرسية ومن إيواء الطالب وإطعامهم، أو من نشاطات أخرى متممة للنشاط التعليمـي             

  . ومحصورة  بطالب المؤسسة مستثناة أيضاً من هذه الضريبة



كما تعتبر إيرادات وأرباح التفرغ عن عناصر األصول الثابتة التي تملكهـا المؤسـسة                
  .  من القانون45التعليمية مستثناة أيضاً من ضريبة المادة 

ال يشمل اإلستثناء أي مداخيل أو إيرادات أو أرباح تتأتى من بـاقي النـشاطات غيـر                   
  . المتعلقة بالنشاط التعليمي أو المتفرعة عنه

ما أن اإلستثناء المنوه عنه ينحصر في ضريبة الباب األول من قانون ضريبة الـدخل     وب  
  : فهو ال يسري على

ضريبة الباب الثاني على الرواتب واألجور التي تدفعها المؤسسات التعليميـة فـي               - أ
  . هيئاتها التعليمية واإلدارية

ـ             - ب دما تتخـذ   ضريبة الباب الثالث على إيرادات رؤوس األموال المنقولة وذلـك عن
المؤسسة شكل شركة أموال أو يرخص لها بإسم إحدى هذه الشركات، األمر الـذي              

 : يوجب عندئٍذ إخضاع اإليرادات العائدة لهذه الضريبة ومنها

  .مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة المأخوذة من األرباح -
 . أجور حضور الجمعيات العمومية -

 . توزيعات األرباح على المساهمين أو على الشركاء -

 . الفوائد المدفوعة للمساهمين أو للشركاء لقاء إقراضهم الشركة -

 . أي إيرادات أو أرباح أو فوائد أو عائدات أخرى -

 مـن   116كما يترتب على الشركات التجارية المعنية بالموضوع، التقيد بأحكام المادة              
  . قانون ضريبة الدخل

  .يد بهذه التعليماتوعليه يطلب من كافة الوحدات المالية المعنية التق  
 


