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الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي
لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية
ااااا

منشور دوري عام
رقم (  ) 2لسنة 2020
بشأن
قواعد وأحكام تنفيذ القانون رقم ( )173لسنة 2020
بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة اإلضافية والفوائد
وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية
ــــــ

 بتاريخ  2020/8/16صدر القانون رقم ( )173لسنة 2020بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبةاإلضاااااااياة والووا اد وماا يماالجزاا من الجزاةاغ الماالياة ير الجناا ياة  ،والاى يعمال بام من اليوم
التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية تطبيقا ً ألحكام المادة الرابعة من القانون .
 وقد نصغ المادة األولى من القانون المشار إليم عجى أنم :ا" يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة اإلضااية ....................................................
..........................................................................................................
وىلك بالنسااابة إلى الضاااريبة أو الرسااام المساااتحو أو واجأل األداة قبل تاريخ العمل بزىا
القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكجف بسداد أصل الدين أو الرسم كامالً بدةا ً من تاريخ العمل
بزىا القانون وىلك طبقا ً لما يأتي :ا
أ اااااا  %90من مقابل التأخير أو الضاريبة اإلضاااية إىا تم الساداد اى موعد ايتم ساتون
يوما ً األولى من تاريخ العمل بزىا القانون .
أل اااا  %70من مقابل التأخير أو الضريبة اإلضااية إىا تم السداد خالل الستين يوما ً التالية
لجمدة المنصوص عجيزا اى البند (أ) .
ج اااا  %50من مقابل التأخير أو الضريبة اإلضااية إىا تم السداد خالل الستين يوما ً التالية
لجمدة المنصوص عجيزا اى البند (أل) .
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة اإلضااية الجىين لم يسددهما الممول أو المكجف
إىا كان قد قام بساااداد أصااال دين الضاااريبة أو الرسااام المساااتحو كامالً قبل تاريخ العمل بزىا
القانون .
واى جميع األحوال ال يترتاأل عجى تطبيو أحكاام هاىا القاانون حو لجممول أو المكجف اى
اساااترداد ما سااابو أن سااادده من مقابل التأخير أو ضاااريبة إضاااااية إعماالً ألحكام القوانين
المنصوص عجيزا اى الوقرة األولى من هىه المادة "
ا كما نصغ المادة اللانية من هىا القانون عجى اآلتي  :ا
" تسااااار أحكاام الماادة األولى من هاىا القاانون عجى مقاابال التاأخير أو الووا اد وماا يماالجزاا من
الجزاةاغ الماالياة ير الجناا ياة المساااااتحقاة اى تااريخ العمال بام عجى المباالو الواجباة األداة
عجى األشااااخاص الطبيعيين واإلعتباريين قبل هىا التاريخ لوحداغ الجزاز اإلدار لجدولة أو

وحداغ اإلدارة المحجية أو الزي اغ العامة والقومية واالقتصاااااادية و يرها من األشاااااخاص
اإلعتباارياة العااماة و يرهاا من األشااا اخااص االعتباارياة العااماة ساااااوا ًة أكااناغ هاىه المباالو
اشاااتراكاغ اى ن ام التأميناغ أم مقابل انتوام أم ير ىلك من المساااتحقاغ  ،وأيا كان ساااند
استحقاقزا " .
ومن حيث أنم قد تم نشاار القانون المشااار إليم بالجريدة الرساامية بالعدد  33مكرر بتاريخ
. 2020/8/16
وفى ضوء ما تقضى به األحكام المتقدمة يراعى ما يأتي :ـ
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يعوااى المااعمن عجاايزم أو أصااحاأل األعمااال ماان كاماال المبااالو اإلضااااية المسااتحقة
عجاااايزم واقاااا ً ألحكااااام قااااوانين التااااأمين اإلجتماااااعى السااااابقة وقااااانون التأميناااااغ
االجتماعياااة والمعاشااااغ رقااام ( ) 148لسااانة  2019وىلاااك إىا كاااان قاااد قاااام بساااداد
أصاال االشاااتراكاغ كاااامالً قبااال  (2020/8/17تاااريخ العمااال بزاااىا القاااانون ) وكاناااغ
الديون المستحقة عجيم تقتصر عجى المبالو اإلضااية اقط .
يتم اإلعواة بنسبة  %90من قيمة المبالو اإلضااية إىا سدد المعمن عجيزم أو أصحاأل
األعمال أصل االشتراكاغ التأمينية كامالً اي الوترة من  2020/8/17حتى
.2020/10/15
يتم اإلعواة بنسابة  %70من قيمة المبالو اإلضاااية إىا سادد المعمن عجيزم أو أصاحاأل
األعمااال أصاااااال االشاااااتراكاااغ التااأمينيااة كااامالً اي الوترة من  2020/10/16حتى
. 2020/12/14
يااااتم اإلعواااااة بنساااابة  %50ماااان قيمااااة المبااااالو اإلضااااااية إىا قااااام المااااعمن
عجاااايزم أو أصااااحاأل األعمااااال بسااااداد أصاااال االشااااتراكاغ التأمينيااااة كااااامالً اااااي
الوترة من 2020 /12/15حتى .2021 /2/14
اي حالة وجود دين مقساااط عجى المعمن عجيم أو صااااحأل العمل قبل 2020 /8/17يتم
اصال قيمة أصال المبالو المساتحقة عن قيمة المبالو اإلضاااية اى ضاوة سخر قساط تم
سداده قبل هىا التاريخ ويتم تطبيو البنود السابقة اى حالم سداد كامل أصل االشتراكاغ .
ااااااي جمياااااع األحاااااوال ال يترتاااااأل عجاااااى تطبياااااو البناااااود الساااااابقة أ حاااااو
لجماااعمن عجاااايزم أو أصااااحاأل األعماااال اااااى اسااااترداد ماااا ساااابو أن ساااادده ماااان
مبالو إضااية قبل .2020 /8/17
ياااتم اإلعوااااة مااان قيماااة المباااالو اإلضاااااية المساااتحقة عااان كاااااة الوقاااا ع قبااال
 2020 /8/17وإن لاااام يااااتم اكتشاااااازا إال اااااى تاااااريخ الحااااو بشاااارط أن يااااتم
ساااااداد أصااااال المباااااالو المساااااتحقة واقااا اا ً لجقواعاااااد المشاااااار إليزاااااا باااااالبنود
السابقة .

عجى األجززة المعنية تنويى أحكام هىا المنشور بكل دقة .
تحريراً فى :
2020/
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