بموافقة رئيس مجلس الوزراء ونظرا للزحام الشديد علي المأموريات
وزارة المالية:

مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى ٥١
أكتوبر ٨١٥٢
المهلة اإلضافية تمتد شهرين بهدف التيسير علي الممولين
تطبيق احكام القانون علي المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة
المحددة
بموافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر د .محمد معيط وزير
المالية قرارأ بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير
بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى  ٥١أكتوبر .٨١٥٢
وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيل على ممولي الضريبة وتلفيا للزحام
في المأموريات ،موضحا أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة األخيرة بعد
أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في  51أغسطس الجاري وسوف
تمتد المهلة شهرين إضافيين حتي  51أكتوبر  ،8152مضيفا انه سيتم تطبيق احكام
القانون علي المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم اإلقرارات إلكترونيا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة
في كافة المأموريات وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني والتي
تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب ويوجد حاليا موقع
الكتروني وهو  http://enquiry.rta.gov.egالستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة
المراد االستعلم عنها وذلك بديل عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب
سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم ()1801055080
ملحق بـ  51خطوط فرعية للرد على تساؤالت الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد

من  9صباحا حتى  9مساءا حيث سيقوم أحد موظفي مركز االتصال المتخصصين
باستيفاء بيانات النموذج هاتفيا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلل مدة ال تزيد
عن  0أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد
الضريبة ،هذا باالضافة الى إتاحة قائمة مختصرة باإلجابات على األسئلة األساسية
والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي
www.rta.gov.eg.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د .سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية
بمد المهلة نظرا للزحام الشديد الذي شهدته األيام الماضية لتقديم اإلقرار ودفع
الضريبة ،ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل
الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد
الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في
الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

