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 مصلحة الضرائب المصرية

 

 الجواب السؤال  القسم

 الحصر والتسجيل 

المصري الضرائب  بمصلحة  التسجيل  يتم   ةكيف 

 إلكترونيًا ؟ 

ثم انشاء حساب علي الموقع بادخال    ETA.GOV.EG  يتم الدخول علي موقع المصلحة

تسجيل جديد واختيار   اختيار  ثم  إيميل ورقم موبايل النشاء )اسم مستخدم وباص ورد(، 

اعتباري واختيار نوع التسجيل عادي وحالة التسجيل طوعي ويتم ادخال شخص طبيعي / 

الرقم القومي حالة المستخدم مصري وجواز السفر حالة المستخدم أجنبي بالنسبة للشخص 

اعتبا اشخاص  اختيار  عند  أما  التأسيس    ريةالطبيعي  وسنة  التأسيس  رقم  ادخال  يتم 

 موذج التسجيل. ونستكمل الخطوات حتي الدخول علي ساب وملىء ن

هل علي الممول التوجه إلى المأمورية لتقديم طلبات  

 التسجيل ؟ 

المصلحة  علي صفحة  الدخول  من خالل  بالتسجيل  الخاصة  الطلبات  تقديم  يتم  حيث   ال. 

ETA.GOV.EG  .وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور كما سبق 

إخطار الممول من خالل التنبيهات وتطبيق مستنداتي وعلي إيميل المراسالت الخاص يتم   كيف يمكن للممول معرفة موقف الطلبات المقدمة ؟

وأسباب  الطلب  رفض  أو  بقبول  سواء  المصلحة  صفحة  علي  تسجيله  تم  الذي  بالممول 

 الرفض وموعد الزيارة الميدانية. 

حالة   في  جديد  طلب  تقديم  الممول  علي  يجب  هل 

 رفض الطلب األول ؟

حالة   مرة في  الطلب  نفس  تقديم  للممول  يمكن  التسجيل  بيانات  وتعديل  الجديد  التسجيل 

أخرى بعد استيفاء أسباب رفض الطلب في المرة األولي، وفي حالة رفض الطلب للمرة  

الطلبات  حالة  في  أما  جديد،  طلب  تقديم  الممول  وعلي  نهائيًا،  الطلب  غلق  يتم  الثانية 

 ولى يتم تقديم طلب جديد. األخرى في حالة رفض الطلب للمرة األ

  ماهي المدة التي يستغرقها استخراج بطاقة ضريبية 

 شهادة التسجيل بالقيمة المضافة؟  /

المضافة  خمسة  بالقيمة  التسجيل  / شهادة  بطاقة ضريبية  استخراج  يستغرقها  التي  المدة 

ن تاريخ  وذلك م2020لسنة  206أيام عمل طبقًا لقانون اإلجراءات الضريبية الموحد رقم  

تقديم الطلب مستوفي البيانات والمستندات وال يمكن تقديم الطلب علي الموقع دون ارفاق 

 مستندات.
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 مصلحة الضرائب المصرية

 

 الجواب السؤال  القسم

 الحصر والتسجيل 

معين    حجم  أو  للملفات   معينة  أنواع   هناك  هل 

 للمستندات التى يتم ارفاقها؟ 

 للممول تحميل كافة المستندات بأي صيغة وحجم وامتداد. يمكن 

المشروعات  لقانون  وفقًا  التسجيل  يمكن  كيف 

 المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟ 

يوجد بطلب التسجيل جزء خاص بالتسجيل بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  

شهادة التسجيل بجهاز تنمية  ويجب ارفاق    2020لسنة    152الصغر، وذلك وفقًا لقانون  

 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ضريبة  لسداد  ضريبي  تسجيل  رقم  مني  طلب 

او  تجاري  نشاط  لدي  وليس  عقارية  تصرفات 

 صناعي ) غير ممول بالمصلحة ( ماذا أفعل؟

يمكنك الدخول علي موقع المصلحة وانشاء حساب علي الموقع بادخال اميل ورقم موبايل  

ن التسجيل  أالنشاء )اسم مستخدم وباص ورد( واختيار نوع التسجيل تسجيل مبسط حيث  

والغرض من  قيمة مضافة،  تسجيل  أو شهادة  بطاقة ضريبية  به طباعة  يوجد  المبسط ال 

تس رقم  اصدار  هو  المبسط  تقديم طلب  التسجيل  لغير إجيل  ضريبي من خالل  لكتروني 

ي تعامل مع مصلحة الضرائب لن يتم إال برقم تسجيل سواء كان  أن  ممولي المصلحة أل 

 هذا التعامل سداد ضريبة أو تقديم إقرار أو رد ضريبة. 

 / دخل  التسجيل  يمكن  طلب    هل  في  مضافة  قيمة 

 تسجيل واحد؟ 

تسج طلب  تقديم  المميكن  النظام  وقيمة  يتيح  )دخل  معًا  الضرائب  انواع  لكل  واحد  يل 

 مضافة( وكذلك التسجيل دخل فقط أو القيمة المضافة فقط بشرط أن يكون مسجال بالدخل.

يظهر   ال  بضريبة  إلماذا  الخاص  الجدول  سلع  قرار 

بالقيمة   المسجلين  الممولين  لبعض  المضافة  القيمة 

 المضافة؟ 

المحدد لنوع االقرار الذي يظهر بالتزامات الممول وفي هذه ألن التصنيف االقتصادي هو  

الحالة يجب تقديم نموذج تعديل بيانات التسجيل وتعديل التصنيف االقتصادي الي مؤدي  

الممول  تسجيل  علي  يوثر  االقتصادي  التصنيف  ان  كما  جدول،  سلع  جدول/منتج  خدمة 

ال القيمة  )بضريبة  تصنيف  اختيار  تلقائي عن  توزيع مستومضافة   وكيل   / / مصدر  رد 

لغير  ممثل   / جدول  سلع  منتج   / جدول  خدمة  مؤدي   / اختيارها  عن  االنشطة  لبعض 

 المقيم(. 
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 الحصر والتسجيل 

له رقم قومي ويمارس نشاط في   ليس  ممول اجنبي 

الضرائب واستخراج  مصر ويريد التسجيل بمصلحة  

عند   مضافة  قيمة  تسجيل  شهادة  او  ضربية  بطاقة 

 الخضوع. فما هي االجراءات المطلوبة؟ 

باالسم  ▪ حساب   بانشاء  ويقوم  للمصلحة  الخاص  البورتال  علي  بالدخول  الممول  يقوم 

 واالميل ورقم الموبايل )اسم مستخدم وباص ورد(. 

اعتباري وفي   كان شخص طبيعي /  ثم يقوم باختيار تسجيل عادي ويقوم بتحديد سواء ▪

التحديد ما   يتم  الطبيعي  الشخص  / إحالة  يقوم أ  ذا كان مصري  الحالة  تلك  جنبي وفي 

بيأباختيار   بادخال  باقي اإلجنبي ويقوم  السفر ويستكمل  بالضغط انات جواز  جراءات 

علي   يدخل  حتي  جديد  ضريبي  تسجيل  الجديدة منظومة  علي  الرئيسية   الضريبة 

(SAP) . 

إلى  إلكترونيًا  التسجيل  طلب  توجيه  يتم  كيف 

 المأمورية المختصة؟ 

التسجيل   طلبات  توجيه  النشاط  إ يتم  عنوان  المختصة عن طريق  المأمورية  إلى  لكترونيًا 

المختصة   المأمورية  يُظهر  الذي  النشاط  لعنوان  البريدي  والكود  التسجيل  الرئيسي بطلب 

 عند اختياره. 
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