
 ما ھو مشروع میكنة ورقمنھ اإلجراءات الضریبیة؟

من خاللھا للممولین إجراء معامالتھ الضریبیة   یُسمح یھدف المشروع إلى توفیر منصة إلكترونیة موحدة للممولین،  
االستفسارات   الطعن وكذلك  إجراءات  الى  باإلضافة  االلكتروني  الدفع  اإلقرارات وعملیات  تقدیم  مثل  المختلفة 

 .والمراسالت مع المصلحة

ــروع یوم اال ــغیل الفعلي للمرحلة األولى من المش حد الموافق اطلق معالي وزیر المالیة الدكتور محمد معیط التش
ویعتبر ھذا المـشروع جزء من خطة تطویر مـصلحة الـضرائب المـصریة ومحور المیكنة الـشاملة   ۲۰۲۱ینایر    ۳

.E-Financeو SAP و  IBM و Ernst & Young باالشتراك مع شركات عالمیة مثل

 للممول ؟  ما ھي مزایا المشروع بالنسبة

لتكلفة وتوفیر الدقة والشفافیة في كافة المعامالت تیسیر كافة اإلجراءات وتوفیر الوقت والجھد وا •
 الضریبیة. 

 تخفیض التردد على المأموریات ألقل الحدود.  •
 تیسیر التواصل بین المصلحة والممول من خالل المنظومة •
 تخفیض التقدیر الجزافى للمأمور من خالل االعتماد علي بیانات ومعلومات حقیقیة مؤیدة.  •
حص والتدقیق عن طریق نظام الكتروني، سرعة عملیات رد الضریبة، تیسیر إجراءات وعملیات الف •

 تقدیم الطعون من خالل المنظومة لتخفیض مخاطر عدم االلتزام الضریبي.

 ھل التسجیل علي المنظومة الجدیدة اجباري ام اختیاري بالنسبة للممولین؟

ن علي حسب الجدول الزمني المعمول بھ التسجیل علي المنظومة الجدیدة اجباري علي جمیع الممولین والمسجلی
كال حسب المراحل المخصصة بالمشروع، فالمرحلة االولي تم تطبیقھا علي ممولي مركز كبار الممولین ومركز 

 .متوسطي الممولین ومركز كبار المھن الحرة

 كیف یمكنني الوصول للمنظومة الجدیدة؟ 

 یمكنك الوصول للمنظومة الجدیدة بالدخول علي موقع مصلحة الضرائب الخاص بالمنظومة الجدیدة علي الرابط 

www.eta.gov.eg  تدعم المنظومة معظم متصفحات اإلنترنت الشھیرة وال توجد أي اشتراطات او ،
إلمكانیة الوصول للمنظومة الجدیدةموصفات محددة لإلنترنت  . 

 كیف یمكنني التسجیل علي المنظومة الجدیدة؟

 . www.eta.gov.eg الدخول علي موقع مصلحة الضرائب •
 یتم اختیار انشاء حساب وادخال بیانات التسجیل المطلوبة علي ثم تظھر صفحة التحقق من االیمیل. •
لدخول علي االیمیل المسجل والضغط علي اللینك الموضح بھ لیتم التحویل الي موقع الضرائب یتم ا •

 مرة اخرى
 بعد الدخول، یتم الضغط على اسم المستخدم واختیار "مساحة عمل الممول "لینتقل إلى بوابة الممول •
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سجیل یتم اختیار" اربط حسابي علي تسجیل ضریبي موجود"، ستظھر رسالھ "ال یمكنك ربط ت •
ضریبي حیث ان لیس لدیك اعدادات مراسالت رسمیة مؤكده" برجاء مراجعة اإلعدادات الرسمیة  

 الخاصة بك لنتمكن من ربط حسابك على تسجیل ضریبى موجود
یتم الضغط على اسم المستخدم ثم تعدیل اعدادات الحساب ثم تعدیل اعدادات المراسالت الرسمیة   •

 لحسابات الممول
ت الممول المراد ربط حسابھ بھا و الضغط على تعدیل رقم الھاتف وتظھر شاشھ یتم یتم اضافة اعدادا •

 ادخال رقم الھاتف ثم الضغط على تأكید 
، یتم إدخال  XXXXXXعند الضغط على تأكید تصلك رسالھ نصیة تحتوى على كود من ستة أرقام •

 ھذا الكود التمام عملیة تأكید رقم الھاتف ثم الضغط على تأكید
غط على حفظ تظھر لك رسالھ تطلب منك الذھاب الى بریدك االلكترونى لتأكید االیمیل بعد الض •

 بالضغط على الرابط لتأكید االیمیل
یتم تحویلك مره أخرى الى مساحة عمل الممول فتقوم بالضغط على اربط حسابى تظھر لك رسالة  •

السجل المراد ربطھ واكمال  "لقد تم التحقق من البرید االلكترونى الخاص بك" فتقوم باختار رقم 
 البیانات 

عند اكمال البیانات تضغط ربط تسجیل ضریبى لربط الحساب على تسجیل ضریبى موجود (مالحظة:   •
فى حالة الرغبة في ربط شركھ قانونیة یجب تفعیل الزر بجوار ھل أنت محاسب قانونى ؟ قبل الضغط 

 على ربط تسجیل ضریبى)
 تظھر رسالة "تم الربط بنجاح" وتظھر بیانات الممول المدخلھ بشكل طبیعي.  •
 تتم إضافة وكالء على شركة المحاسبة القانونیة فى جزء إضافة الوكالء. •
بعد اختیار المحاسب القانوني ستظھر شاشة تأكیدیة توضح االختیار لیتأكد المستخدم من اختیاره ثم یتم  •

 الضغط علي "حفظ"

  

 یتم الربط بین الممول والمحاسب القانوني للتوقیع على اإلقرار؟كیف 

الدخول على منظومة اإلقرارات من على البوابة عن طریق اختیار خدمات الممول ثم اختیار  •
 االقرارات. 

 الضغط على ایقونة "ملف التعریف الخاص بى"  •
 سفل الشاشة. ثم الضغط على "إدارة العالقات" ثم الضغط على زر "إضافة عالقة" من ا •
ستظھر شاشة إضافة المحاسب القانوني بھا زر البحث عن المحاسب القانوني برقم التسجیل الضریبي  •

وفترة صالحیتھ كمحاسب قانوني لنفس الممول لیقوم المستخدم بتحدید الفترة ثم قم بالبحث عن  
 المحاسب القانوني برقم التسجیل الضریبي الخاص بھ 

 لیتم البحث والعثور على المحاسب القانوني بشاشة نتائج البحثیتم الضغط على زر انتقال  •
 یقوم المستخدم بالضغط على اسم المحاسب القانوني لیتم اختیاره  •

  

 ھل سیتم دفع اشتراك للتسجیل علي المنظومة الجدیدة واالستفادة من الخدمات االلیكترونیة؟

إلمكانیة استخدام الخدمات االلیكترونیةعلي المسجلین والممولین سداد االشتراك المقرر  . 

  

 ما ھي تكلفة االشتراك بالمنظومة الجدیدة؟

  ۳۲٥رسوم استخدام المنظومة اإللكترونیة لمصلحة الضرائب المصریة بالنسبة للممولین المكلفین مبلغ قدره 
  ۲۸٬٥فین مبلغ قدره ھ مصري سنویاً(شامل الضریبة على القیمة المضافة)، وبالنسبة للممولین غیر المكلجنی

الضریبة على القیمة المضافة) عن اشتراك الشھر الواحد جنیھ مصري (شامل . 
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 ھل سیتم استكمال مدة رسوم اشتراك المنظومة القدیمة في المنظومة الجدیدة؟

المدفوع على المنظومة القدیمة إلي المنظومة الجدیدة االشتراكتمتد صالحیة  . 

  

 ج التي یمكن تقدیمھا عن طریق المنظومة الجدیدة؟ والنماذ ما ھي االقرارات

یمكن للممول تقدیم جمیع االقرارات الملزم بتقدیمھا من خالل المنظومة الجدیدة كإقرارات الضریبة علي الدخل  
الخصم والتحصیل تحت حساب  ونماذج  المرتبات  المضافة واقرارات ضریبة  القیمة  الضریبة علي  واقرارات 

 .االقرارات والنماذجالضریبة وغیرھا من  

  

 كیف یمكنني تقدیم االقرارات الضریبیة والمستندات المرفقة لإلقرار علي المنظومة الجدیدة؟ 

طرق التقدیم المتاحة على المنظومة حالیاً ھى بوابة الممول باستخدام النسخة االلیكترونیة من خالل الموقع او  
 .اخري الي الموقعبتنزیل الملف الخاص بالنموذج وملئھا ورفعھا مرة 

  

 ھل یمكنني تقدیم إقرار ضریبي معدل علي المنظومة الجدیدة؟

إقرار ضریبي معدل علي تقدیم  المطبقة عن طریق    یمكنك  الضریبیة واللوائح  للقوانین  الجدیدة طبقا  المنظومة 
اختیار نوع الضریبة واختیار الفترة الضریبیة المراد تقدیم إقرار ضریبي معدل عنھا. فعملیة تقدیم إقرار ضریبي 

 .معدل تتشابھ مع عملیة تقدیم إقرار ضریبي اصلي 

ینایر  ۲٥ ستكون متاحة علي المنظومة الجدیدة اعتبارا من  مع مالحظة ان وظیفة تقدیم إقرار ضریبي معدل
۲۰۲۱. 

  

ھل تقیم مصلحة الضرائب المصریة ندوات تعریفیة خاصة بالمنظومة الجدیدة؟ و كم تكلفة رسوم حضور مثل 
 ھذه الندوات؟

لحجز مكانك في  16395 یمكنك االتصال بالخط الساخن لمركز االتصاالت المتكامل التابع للمصلحة على رقم
التعریفیة المجانیة الخاصة بالمنظومة الجدیدة والتي تجریھا مصلحة الضرائب أونالین أسبوعیا    حضور الندوات

 .او التوجھ للمكاتب االمامیة الموجودة بمقر المأموریة التابع لھا

  

 الجدیدة؟ ما ھي القنوات المتاحة و التي یمكنني الحصول منھا علي الدعم فیما یخص المنظومة 

تحرص وزارة المالیة ومصلحة الضرائب علي مساعدة شركاؤھا من الممولین وتلبیة احتیاجاتھم واإلجابة علي  
 :استفساراتھم حیث یوجد عدة قنوات یمكنك الحصول منھا علي الدعم والرد علي االستفسارات وتشمل

 . ۱٦۳۹٥ لحة على رقمیمكنك االتصال بالخط الساخن لمركز االتصاالت المتكامل التابع للمص •
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التوجھ للمكاتب االمامیة (مكاتب خدمة العمالء) الموجودة بمقر المأموریة التابع لھا الممول حیث   •
 سیقوم موظفي المصلحة بمساعدتكم في استفساراتكم.

دلیلك للتعامل مع المنظومة الجدیدة | مصلحة الضرائب المصریة   إستخدام الرابط التالى •
)eta.gov.eg( 

  

 الضریبیة الجدیدة؟  ماھى الخدمات التى ستقدمھا المنظومة 

المنظومة الموحدة الجدیدة تضم تحت مظلتھا نظاما موحدا یشمل كافة العملیات الضریبیة طبقا إلعادة ھندسة  
الضریبیةاإلجراءات  . 

والجدیر بالذكر ان المنظومة الجدیدة ستتیح إمكانیة التعامل مع مصلحة الضرائب المصریة في كافة المعامالت  
 :الضریبیة بشكل الیكتروني علي سبیل المثال

 عملیات التسجیل وتعدیل التسجیل والبیانات الخاصة بالممولین.  •
 والنماذج المختلفة. عملیات تقدیم االقرارات الضریبیة  •
 عملیات الفحص والتدقیق الضریبي. •
 عملیات وإجراءات الطعون.  •
 عملیات وإجراءات التحصیل الجبري. •
 عملیات مكافحة التھرب الضریبي. •
 عملیات رد الضریبة.  •

العملیات    تسھیل  في  یساھم  مما  الضریبیة،  الممول  ومدفوعات  الضریبیة  االقرارات  بین  ربط  ھناك  أن  كما 
ة بالنسبة للمصلحة وتحقیق المیكنة الشاملة باإلضافة الي إمكانیة ربط المنظومة الجدیدة بمنظومة الفواتیر الضریبی

المضافة القیمة  إقرار  اعداد  من  المصلحة  تمكن  والتي  حساب    االلكترونیة  تحت  والتحصیل  الخصم  ونماذج 
 .الضریبة نیابة عن الممول أو المسجل في المستقبل القریب

ضافة الي اجراء كافة المراسالت مع مصلحة الضرائب المصریة من خالل المنظومة مما ییسر للممولین  ھذا وباإل
 .ویخفض من أعباء اإلجراءات الضریبیة ویرفع كفاءة اإلدارة الضریبیة ودورة العمل

الممولین، ومركز مت العمالء)، وذلك بكل من مركز كبار  المكاتب األمامیة (خدمة  وسطي وكذلك توفیر خدمة 
الممولین، ومركز كبار المھن الحرة، بالتزامن مع بدء انطالق المنظومة الجدیدة على أن یتم تعمیم ھذه الخدمة  
على كافة مأموریات المصلحة على مستوى الجمھوریة تدریجیاً بالتزامن مع تنفیذ عملیة المیكنة بتلك المأموریات، 

 .یر على الممولین وتقدیم أفضل الخدمات لھموھذا یأتي فى إطار حرص وزارة المالیة على التیس

 مع تحیات مصلحة الضرائب المصریة
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