مشروع نظام إلعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها
رفؼج ٔسارة انطالت ٔانثزٔة انًؼذَٛت ،إنٗ رئاست انٕسراء أيس يشزٔع َظاو اػفاء َظى يصادر
انطالت انًخجذدة ٔأجٓشحٓا ٔيؼذاحٓا ٔحزشٛذ اسخٓالن انطالت.
ٔبًٕجب انُظاو انجذٚذ سٛخى إػفاء يذخالث اَخاج انطالت انًخجذدة يٍ انزسٕو انجًزكٛت
ٔإخضاػٓا نهضزٚبت انؼايت ػهٗ انًبٛؼاث بُسبت صفز.
ٔلال يصذر يطهغ فٔ ٙسارة انطالت ٔانثزٔة انًؼذَٛت نـ «انزأ٘» إٌ انُظاو ٚأح ٙنخشجٛغ
انصُاػت انًحهٛت انخ ٙحؼًم ػهٗ اسخٓالن انطالت انًخجذدة ،نهحذ يٍ األثز انسهب ٙػهٗ انسٕق
انًحهٔ ٙػهٗ يُافست انصُاػت انًحهٛت ٔانؼًم ػهٗ إسانت انخشْٕاث ٔيؼانجت انثغزاث انفُٛت
ٔانمإََٛت انخ ٙظٓزث بؼذ آَاء حطبٛك َظاو االػفاءاث انسابك رلى  01نسُت . 3102
ٔكاَج َحٕ َحٕ  011شزكت حؼًم ف ٙيجال انطالت انًخجذدة حفاجأث بفزض ضزٚبت يبٛؼاث
ٔرسٕو جًزكٛت ػهٗ يذخالث اَخاجٓا اػخبارا يٍ بذاٚت انؼاو انجار٘.
ٔكاٌ يجهس انٕسراء لزر ف ٙػاو  3112إػفاء أَظًت ٔيؼذاث حزشٛذ اسخٓالن انطالت ،سٕاء
انطالت انشًسٛت أٔ انزٚاح أٔ انًٛاِ ،نغاٚاث حخفٛف أػباء انفاحٕرة انُفطٛت ػهٗ انخشُٚت
ٔف ٙػاو  3102صذر َظاو إػفاء أَظًت انطالت انبذٚهت ٔانًخجذدة ٔحى حشكٛم نجُت فٔ ٙسارة
انطالت ٔانثزٔة انًؼذَٛت نهُظز فْ ٙذِ اإلػفاءاث ٔحطبٛمٓا نغاٚاث حخفٛف أػباء انفاحٕرة انُفطٛت
ٔنخحذٚذ انغاٚت انًزجٕة يٍ ْذا اإلػفاء.
ٔلال يذٚز ػاو إحذٖ شزكاث انطالت انًخجذدة ،ػًار سٚذاٌ ،إٌ انشزكاث انؼايهت ف ٙيجال
انطالت انًخجذدة حفاجأث يُذ بذاٚت انؼاو انجار٘ بفزض ضزائب ٔرسٕو جًزكٛت ػهٗ يذخالحٓا
األساسٛت ( انخالٚا انكٓزٔضٕئٛت ،يحٕالث انؼكس) رغى أَٓا يؼفاة يٍ انضزٚبت يُذ َحٕ
انؼاي.ٍٛ
ٔأضاف نـ» انزأ٘» أٌ إػادة فزض ضزائب ٔرسٕو جًزكٛت ػهٗ ْذِ انًذخالث ٚؼذ يخانفا
نسٛاساث حشجٛغ االسخثًار فْ ٙذا انمطاع انخ ٙطانًا َادث بٓا انحكٕيت ف ٙانسُٕاث انسابمت.
ٔنفج انٗ أٌ انؼذٚذ يٍ انشزكاث ارحبطج بؼمٕد حٕرٚذ نًٕرد ٍٚخارج ٍٛٛأ شزكاث يحهٛت
ٔحخٗ نًشارٚغ حذػًٓا انحكٕيت بُاء ػهٗ اإلػفاءاث انًؼًٕل بٓا سابما ،إال أٌ انمزار انجذٚذ –
ف ٙحال حطبٛمّ – سٛزحب كهفا إضافٛت ػهٗ شزكاث انطالت انًخجذدة يُٓا  %01ضزٚبت يبٛؼاث
ٔرسٕو جًزكٛت حخزأح يا ب%21-31 ٍٛ
ٔشذد ػهٗ أٌ ْذا انمزار سٛهحك خسائز كبٛزة بانشزكاث انؼايهت ف ٙانسٕق انًحه ٙيًا سٛؤد٘
انٗ خزٔجٓا خاصت ٔآَا ال حخحمك ْٕايش ربحٛت ػانٛت.

