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 مكتب رئیس مصلحة الضرائب المصریة 
 

 مصلحة الضرائب المصریة
 

 یمكن للممول أو المسجل المحجوز علیه نتیجة الربط لعدم الطعن سداد ١% من قیمة المدیونیة المحجوز بها ، لرفع الحجز فورًا وإعادة -
 فتح باب الطعن مرة أخرى حتى 30 سبتمبر 2020

 ویمكن أیضا للممول أو المسجل المحجوز علیه نتیجة مدیونیة واجبة األداء سداد ٥% من قیمة المدیونیة  لرفع الحجز فورا ،وتقسیط -
 باقي المدیونیة على فترة ال تقل عن عامین  حتى 30 سبتمبر 2020

 
 أكد رضا عبد القادر رئیس مصلحة الضرائب المصریة أنه في إطار حرص وزارة المالیة ومصلحة الضرائب المصریة على دعم      
 أواصر الثقة مع كافة الممولین والمسجلین ، وفى إطار اإلجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فیروس كورونا المستجد ، وحرصًا على

 عودة الحیاة االقتصادیة وتخفیف األثار والتداعیات التى خلفها هذا الفیروس ، قامت المصلحة بإصدار ملحق التعلیمات التنفیذیة رقم (46)
 لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعلیمات التنفیذیة رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلیة رفع الحجز على الممولین والمسجلین لمدة ثالثة أشهر

 أخرى حتى 30 سبتمبر 2020
 

 وأوضح " عبد القادر " أنه وفقًا للتعلیمات التنفیذیة رقم (46) لسنة 2020 ، فإنه یمكن للممول أو المسجل المحجوز علیه ضریبیًا سواء  
 كان الحجز منقول أو حجز ما للمدین لدى الغیر من قبل مصلحة الضرائب المصریة أن یتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد

 نسبة 1% من قیمة المدیونیة المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المدیونیة بناء على ربط لعدم الطعن  فى الموعد القانونى على نماذج
 اإلخطار بعناصر ربط  الضریبة لعدم إستیفاء علم الوصول ( الشروط الشكلیة ) مثل ( نموذج  19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب

 قیمة مضافة ) ، أو إذا كانت المدیونیة بناء على ربط لعدم الطعن بناء على اإلخطار فى مواجهة النیابة (نتیجة ارتداد النماذج الضریبیة
 مؤشرًا علیه لم یستدل علیه أو غیر معروف  أو عزل ) أو إعالن باللوحة نتیجة إلرتداد النماذج الضریبیة مؤشر علیها مغلق ، على أن

 یتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل
 

 وأضاف " رئیس مصلحة الضرائب المصریة  " أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقًا لمدیونیة واجبة األداء    
 بناء على قرار لجنة داخلیة أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى  ، فور

 سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قیمة المدیونیة المحجوز بها ،مع اإلتفاق على تقسیط باقى المدیونیة المستحقة نسبة 95 % على
  فترة ال تقل عن عامین ، وذلك حرصًا من المصلحة على عدم تحمل الممولین أعباء إضافیة متمثلة فى مقابل التأخیرأو الضریبة اإلضافیة

 
 ولفت " عبد القادر " إلى  أن األحكام الواردة فى التعلیمات التنفیذیة رقم (46 ) لسنة 2020 ال تسرى على حاالت التوقف النهائى أو
 التصفیة ، مشیرًا إلى أن مركز اإلتصاالت المتكامل التابع  لمصلحة الضرائب المصریة یتلقى كافة اإلستفسارات  والمشكالت ، ویقوم

 بالرد على كافة اإلستفسارات ، ویقدم الدعم الفنى  للمشكالت التى تواجه الممولین وذلك من خالل اإلتصال على رقم ١٦٣٩٥
 
 
 
 
 
 
 


