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  تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية  بشأن 
مة الدفع  والتحصيل اإللكترونى والجمركية من خالل منظو

 املاليةوزير 
   ؛١٩٦٣  لسنة  ٦٦ الصادر  بالقانون  رقم  لجماركاقانون  طالع على بعد اال
   ؛ بشأن الموازنة العامة للدولة١٩٧٣ لسنة ٥٣القانون رقم وعلى 
  ؛ بة الحكومية  بشأن المحاس١٩٨١ لسنة ١٢٧القانون رقم وعلى 
ى  بإنـشاء المجلـس القـوم      ٢٠١٧ لسنة   ٨٩يس الجمهورية رقم    قرار رئ وعلى  
 ؛للمدفوعات 
  ؛٢٠١٧ لسنة ١٢٣الوزراء رقم قرار رئيس مجلس وعلى 

 ررــق
  )املادة األوىل(

بما فـى ذلـك المـستحقات الـضريبية       ، سداد جميع المستحقات الحكومية     يجب  
الـدفع   بأية وسيلة مـن وسـائل        )مائة ألف جنيه  (ى  التى تزيد قيمتها عل   ، والجمركية  

ويجوز سداد ما دون ذلك     ، اإللكترونى من خالل منظومة الدفع والتحصيل اإللكترونى        
ه المستحقات فيمـا يجـاوز مبلـغ    ويحظر سداد أية مبالغ نقدا من هذ، بموجب شيكات  

   .)خمسة آالف جنيه(
ستحقات الحكوميـة المـشار    يكون سداد جميع الم٢٠١٩من أول يناير عام  وبدءا  

ن خـالل منظومـة     بأية وسيلة من وسائل الدفع اإللكترونى م      ، أيا كانت قيمتها    ، إليها  
 .الدفع والتحصيل اإللكترونى 
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٣

المسلمة للجهات الحكوميـة  ات كيمن حكم الفقرة الثانية من هذه المادة الش  ويستثنى  
  . وفقًا لتواريخ استحقاقها ٢٠١٩بل أول يناير عام ق

  وفقًـا ألحكـام    إليهـا كومية المشار   دم االلتزام بسداد المستحقات الح    حال ع فى  و
ـ       الفقرتين األولى والثاني     ذه المـستحقات بـسداد نـسبة       ة من هذه المادة يلتزم المدين به

 ، )عـشرة آالف جنيـه  (بحد أقصى مقـداره  ، من قيمة المبلغ الواجب سداده  ) ٪ ١٠(
اختيـار الملتـزم    التى تتحملها الدولة نتيجة     وذلك كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف      

  .بأداء تلك المستحقات سدادها بغير إحدى وسائل الدفع اإللكترونى 
  ، يتعين سداد تلك المستحقات خـالل المواعيـد المقـررة           ، جميع األحوال   وفى  

حـال تجـاوز    ، نونًا  وغيره من األعباء المالية المقررة قا     ، ويتم استيداء مقابل التأخير     
  . المواعيد هذه

  )املادة الثانية(
  جميع الجهات اإلدارية إجراء تعامالتهـا الماليـة التـى تـتم فيمـا بينهـا                على  

 البنكيـة   بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل اإللكترونى مـن خـالل المنظومـة             
  .وحد لحساب الخزانة الم

  )املادة الثالثة(
  .من اليوم التالى لتاريخ نشره ويعمل به ، هذا القرار فى الوقائع المصرية  ينشر

  ٢٠١٨ / ٦ / ٢٦ فىصدر 
  الماليةوزير                                                                         

  محمد معيط. د


