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وزارة المالية
قرار رقم 137 لسنة 2023

بإلزام بعض الجهات/ الشركات بتطبيق
منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة األجور والمرتبات

وزير المالية
 بعـــد االطـــاع علـــى قانـــون الضريبة علـــى الدخـــل الصـــادر بالقانـــون رقم 91

 لسنة 2005 والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون اإلجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 

والئحته التنفيذية ؛

وبناًء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛

قــــــــــرر :
)المادة األولى(

تلتزم الجهات/الشركات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار وعددها )16( جهة/ 

شـــركة بتطبيق منظومة توحيد أســـس ومعايير حســـاب ضريبة األجور والمرتبات ، وذلك 

اعتباًرا من 2023/3/15

)المادة الثانية(
يجوز لغير الجهات/الشركات الواردة بالكشف المرفق والمنصوص عليها بالمادة األولى 

من هذا القرار ، طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة األجور والمرتبات .

)المادة الثالثة(
على مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ اإلجراءات الازمة لتنفيذ هذا القرار .

)المادة الرابعة(
 ينشـــر هذا القرار فى الوقائع املصرية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشـــره ، 

دون اإلخال بحكم املادة األولى من هذا القرار .

صدر فى 2023/3/13

وزير املالية 

د . محمد معيط
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وزارة المالية 
مصلحة الضرائب المصرية
لجنة 395 لسنة 2022

مشروع توحيد معايير احتساب ضريبة األجور والمرتبات
بيان جهات/ شركات المرحلة األولى

رقم التسجيل الضريبىاسم الممولم
100360521طارق سعيد وشريكيه1

200143808الشركة القابضة للصناعات املعدنية2

205538568ثروة للبترول شركة مساهمة مصرية3

371553237توشيبا العربى لألجهزة املنزلية4

20055798القابضة للصناعات الكيماوية5

204891949البنك التجارى الدولى6

204892368مستشفى مصر الدولى7

205010393الشركة املصرية للشبكات8

205133665شركة فودافون انترناشيونال سيرفيزس

207429847مونديليز إيجيبت فودز10

208129472مجموعة امنا لتكنولوجيا املعلومات11

235071579اتصاالت مصر اتصاالت12

315734167اتصاالت للخدمات الدولية13

584466420شركة الزينة لصناعة الورق الصحى14

493955240سيتى إيدج للتطوير العقارى15

509151485شركة تنمية الريف املصرى اجلديد16

رئيس اللجنة التنفيذية

لمشروع توحيد معايير واحتساب

ضريبة األجور والمرتبات

د/ عبد العزيز الشرقاوى
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