
www.incometax.gov.eg :الموقع اإللكتروني للمصلحة
تم التصميم بإدارة االنترنت

tpservice@incometax.gov.eg : البريد اإللكتروني
قطاع تكنولوجيا المعلومات - ضرائب الدخل

طلــب
سداد ضرائب الدخل من خالل منظومة السداد االلكتروني خصما 

من حسابنا في البنك

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، لالستفسار نرجو االتصال برقم-38271515  -02    

باسم الشركة / الممول  :-

المأمورية المطلوب السداد لها :-

الرقم القومـــــــــى )للممول الفردى(:-

 التاريخ  :-
ســـــنـــــــةشهــريــوم

خاتم الشركة:-

التوقيع :-التوقيع  :-

االسم :-االسم  :-

/ االرقام المختصرة 19680 او19683 .    

   مصلحة الضرائب المصرية
   قطاع المعلومات

............................ السيد مدير بنك   

فرع        ............................................
 

ضرائب الدخل
 رقم التسجيل الضريبي  )9 أرقام( :-

إلى :الفترة الضريبية :- من :
ســـــنـــــــةشهــر يومســـــنـــــــةشهــريــوم

       سداد عن :-

 خدمات مادة 56
 أتاوة مادة 56

 ض. عوائد قروض  مادة 56
 ض. أرباح تجارية

 ض. مهن حرة
 ض. أذون و سندات الخزانة

 قيم منقولة
 ض. كسب العمل
      ض. رسم تنمية

      غرامات و تعويضات 
      تصرفات عقارية

      ثروة عقارية
      ض. دمغة

      مادة 58 عائد سندات

       ض. إضافية %5

 عموالت وسمسرة - مادة 57

 فروق ض.ارباح وتوزيعات االسهم والحصص م.46

 ضريبة ارباح وتوزيعات االسهم والحصص م .46

  أقرار تجاري

  أقرار مهن حرة

 أقرار شركات أموال

 أقرار مرتبات وأجور

 تحت الحساب تجاري

 تحت الحساب  مهن حرة

 تحت الحساب شركات أموال

 تحت الحساب كسب عمل

      تحت الحساب ضريبة دمغة

      تحت الحساب رسم تنمية

 ت حساب .أ. وتوزيعات االسهم والحصص م.46
 تحت الحساب مقابل تأخير

 تحت الحساب تصرفات عقارية
  تحت  حساب مادة 87 مكرر ق 11 لسنة 2013

 متأخرات تجاري
 متأخرات  مهن حرة

 متأخرات شركات أموال
 متأخرات كسب عمل

 متأخرات ضريبة دمغة
 متأخرات رسم تنمية

 متأخرات ارباح وتوزيعات االسهم والحصص م.46
 متأخرات مقابل تأخير

 متأخرات تصرفات عقارية
 متاخرات م.87 مكرر ق11 لسنة 2013

  متأخرات خصم من المنبع



) فقط وقدره ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................            ال غير(

جنية مصرىالمبلغ المراد تحويله إلى حساب مصلحة الضرائب:

       تحية طيبة وبعد،،،
             نـرجو من سيادتكم خصم المبـلغ الموضح أدنـاه من حسابنا الجاري 

وسداده إلى مصلحة ضرائب  الدخل.    رقم :-

مقابل تأخیر تصرفات عقاریة
 مقابل تأخیر  87ممكرر ل 11قسنة 2013 

مقابل تأخیر خصم من المنبع
 صراف المأمورية

رسم تنمیة موارد الدولة بأنواعھا
نماذج تشغیل وطوابع الدمغة بأنواعھا

ضریبة تضامن إجتماعى

مساھمة تكافلیة - تأمین صحى

أقساط أرباح تجاریة
رة  أقساط مھن ح

وال  أقساط شركات أم
 أقساط رسم تنمیة

 دفعات مقدمة ارباح تجاریة
رة  دفعات مقدمة مھن ح

وال  دفعات مقدمة شركات أم
 مقابل تأخیر ارباح تجاریة

رة  مقابل تأخیر مھن ح
وال   مقابل تأخیر شركات أم

ل  مقابل تأخیر كسب عم
 مقابل تأخیر ضریبة دمغة

 مقابل تأخیر رسم تنمیة
 م.تأخیر.أ. وتوزیعات االسھم والحصص م64 
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