
طلــب
إيداع  مبلغ  لحساب مصلحة الضرائب المصرية

      مصلحة الضرائب المصرية
            قطاع المعلومات

) فقط وقدرة  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................            ال غير(

جنية مصرىالمبلغ المراد تحويله إلى حساب مصلحة الضرائب:

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، لالستفسار نرجو االتصال برقم-38271515  - 02  /  األرقام المختصرة 19680 أو 19683.

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

باسم الشركة / الممول  :-

تحية طيبة وبعد،،،
الجاري حسابنا  من  خـصما  المـصرية  الضـرائب  مصـلحة  إلى  أدنـاه  الموضح  المبـلغ  تحـويل  سيادتكم  من  نـرجو 
 رقم :-                                                                                  من خالل منظومة السداد االلكترونى. 

المأمورية المطلوب السداد لها :-
ضرائب عامه

ضرائب مبيعات

خصم من المنبع

  سداد ضريبة  :......................................................................................................................................................................................................................................الموضوع :-
........................................................................................................................................................................................................................................................................

 الرقم المؤسسي للجهة )جهات الخصم من المنبع(  
  )ليس رقم التسجيل( :-

إلى :فترة السدادالضريبى :- من :
ســـــنـــــــةشهــريــومســـــنـــــــةشهــريــوم يوم

 رقم التسجيل الضريبي  )9 رقم( :-

إلى :فترة السدادالضريبى :- من :
ســـــنـــــــةشهــر ســـــنـــــــةشهــر

 التاريخ  :-
ســـــنـــــــةشهــريــوم

الرقم القومـــــــــى )للممول الفردى(:-

 ضريبة أقرار     
 رسم تنمية

 فروق فحص 
 رسوم توفيق

 غرامات وتعويضات
 ض. إضافية

 بدل مصادرة 
 مدفوعة مأمورية

       سداد عن :-

 خصم من المنبع 
 مدفوعة إدارة خصم من المنبع              
 ضريبة على توزيعات أرباح أسهم وحصص

      البورصة 

         سداد عن :- 

 

رقم الملف الضريبــــي
 )16 رقم( بدون فواصل :-

كود الشرطة        الشياخة           كود النشاط                  المسلسل داخل النشاط            نوع الضريبة      كود المأمورية

 رقم التسجيل الضريبي  )9 رقم( :-

يــومفترة السدادالضريبى :- إلى : من :
ســـــنـــــــةشهــر يومســـــنـــــــةشهــريــوم

 إقرار
 تحت الحساب

 قروض  مادة 65
 غرامات وتعويضات

 متأخرات
 أقساط

 قيم منقولة
 إقرار مرتبات وأجور

 دفعات مقدمة
 ض.أذون خزانه وسندات 

 ضريبة اضافية %5

 مقابل تأخير
 ض مرتبات واجور

 تصرفات عقاريه
 خدمات مادة  56

 رسم تنمية
 ثروة عقارية

 إتاوة مادة 56
 ضريبة دمغة

 مدفوعة مأمورية
 مادة 58 - عائد سندات
      عموالت وسمسرة م 57

        سداد عن :-

خاتم الشركة:-

التوقيع :-التوقيع  :-

االسم :-االسم  :-

 ضريبة على توزيعات أرباح أسهم وحصص البورصة )مادة 46(
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