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 مصلحة الضرائب المصرية

 

 الجواب السؤال  القسم

 رد الضريبة

فى مركز كبارالممولين      هل الشركات الغير مسجلة

الممولين    ومركز متوسطى  ومركز  حرة  مهن  كبار 

 ضريبة على المنظومة؟ التقوم بتقديم طلب رد 

متوسطى  ومركز  حرة  مهن  كبار  ومركز  كبارالممولين  مركز  فى  المسجلة  الشركات 

لضريبة الرئيسية  امنظومة  ا تقديم طلبات رد ضريبة على  حالي  الممولين هم فقط المتاح لهم  

 .SAP ) ) الجديدة

عن   ضريبة  رد  طلبات  تقديم  متاح  فترات أهل  ى 

 ضريبية؟ 

حالي   الضريبة  رد  طلبات  تقديم  المنظومة عن  متاح  على  تقديم  ا  تم  التى  الضريبية  الفترات 

 1/12/2020من  أوالتى تبد  SAP ) ) الجديدةلضريبة الرئيسية امنظومة بقرارات عنها إ

ستؤثر   غلقها  يتم  لم  والتى  المفتوحة  المطالبات  هل 

 على أرصدة الشركة عند تقديم طلبات رد الضريبة؟ 

مطا لها  التى  الشركات  على  ل يجب  المطالبات  هذه  غلق  مفتوحة  على لبات  توثر  نها 

وأرصدة   للشركات  الدائنة  المطالبات  الرصدة  هذه  غلق  وبالتالى  بها  الخاصة  المديونيات 

 المقدم.  جابى على عدم رفض طلب رد الضريبةسيكون له تأثير إي

الخان  ال لدينا  عند يظهر  المستندات  برفع  الخاصة  ة 

خطار استيفاء البيانات  إفى    ةالمستندات المطلوب  رفع

 والمستندات المرسل من المنظومة؟ 

 . الويب وستظهر خانة رفع المستندات بجوار خانة مستنداتىيجب تغيير متصفح 

طلب  تقديم  المستندات   عند  رفع  بعد  الضريبة  رد 

رسالة  او تظهر  الضريبة  رد  طلب  بيانات  ستكمال 

رسال طلب رد الضريبة بالرغم إعلى الشاشة واليتم  

ال التحقق  زر  على  الضغط  عند  أن  أى ت  من  ظهر 

 أخطاء؟ 

على   ومراجعته  الدخول  الطلب  فتح  ويتم  الضريبة  رد  طلب  على  والضغط  المسودة 

 ة. رساله بطريقة صحيحإ خرى وسيتم أرساله مرة إى بيانات مطلوبة وأستكمال او
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 مصلحة الضرائب المصرية

 

 الجواب السؤال  القسم

 رد الضريبة

ظهرت اعند   الضريبة  رد  طلب  بيانات  ستكمال 

 رد؟المشكلة تعيق أستكمال طلب 

وعمل بالغ عن المشكلة القائمة وسيتم حل المشكلة عن طريق    16395تصال على رقم  اال

 بالغها بحل المشكلة القائمة فور حلها.الدعم الفنى للمنظومة وسيتم التواصل مع الشركة ل 

  ... ( لى  إالمحددة بطلب رد الضريبة ) من ...    الفترة

التصدير   فترة  تم م فترة الأهل هى عن  الذى  قرار 

 عنها الرصيد الدائن؟  به خصم الضريبة ونشأ

ستدعاء رصيد ايتم كتابة الفترة التى نشأ بها الرصيد الدائن المطلوب رده حيث يقوم النظام ب

 الفترات الدائنة.

عن   ضريبة  رد  يوجد  بقانون  (    56  )  مادةهل 

 تاوات؟ خل الخاصة بال الضريبة على الد 

شاش  .نعم لها  االيوجد  بوظيفة  الضريبة  لرد  منفصلة  والات  الدولية  داخل    تفاقيات  توجد 

 ) قيمة مضافة ودخل( . شاشات طلب رد الضريبة المنقسم

 

 

WWW.ETA.GOV.EG

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt Twitter@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt 
 

Page ٣ of ٣

Twitter@Tax_Egypt




