رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة او التي
استعملت في انتاج سلع اخرى تم تصديرها(للمسجلين)
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المكلفٌن غٌر المسجلٌن فً شبكة مكلفً الضرٌبة العامة على المبٌعات
مدٌرٌة السجل واالعفاء والرد الضرٌبً فً المركز الرئٌسً
انطباق الشروط المنصوص علٌها فً القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المنشورة على الموقع اإللكترونً للدائرة
 www.istd.gov.joوهً :
 المادة رقم (/02أ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات رقم ( )6لسنة . 4991
 المادة رقم ( )3من التعلٌمات رقم ( )9لسنة  0242تعلٌمات رد ضرٌبة المبٌعات .
 اتفاقٌة رد ضرٌبة المبٌعات لالشخاص غٌر الموقٌمٌن الموقعة بٌن دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات و السادة شركة
طالل ابو غزالة وشركاة الدولٌة.
 إثبات شخصٌة للمكلف أو المناب/المفوض.
 سند إنابة /تمثٌل  /تفوٌض .
 النسخة األصلٌة من الفاتورة الضرٌبٌة للسلع والخدمات المشتراة محلٌا.
 كتاب تصرٌح صادر عن الشخص البائع ٌتضمن رقم فاتورة المبٌعات وتارٌخها وقٌمة المبٌعات ومقدار الضرٌبة
المستوفاة والفترة الضرٌبٌة التً تم التصرٌح والتورٌد فٌها عن ضرٌبة تلك الفترة موقعا ومصدقا حسب األصول .
 اإلقرار الضرٌبً للمكلف البائع للمصدر .
 بٌان االستٌراد الوارد والوصول المالٌة باسم المصدر نفسه للسلع والخدمات التً قام بتصدٌرها.
 نسخة من فاتورة التصدٌر المثبت رقمها على متن بٌان الصادر.
 معادلة التصنٌع المعتمدة من الجهة المختصة بطلب الرد للمواد الداخلة فً إنتاج السلع المصدرة.
 مراجعة المصدر او المفوض بالتوقٌع مدٌرٌة السجل واإلعفاء والرد الضرٌبً وتعبئة نموذج طلب رد ضرٌبة المبٌعات
لغٌر المسجلٌن عن السلع والخدمات المصدرة وتقدٌم جمٌع الوثائق المطلوبة مع طلب الرد إلى دٌوان المدٌرٌة.
 إدخال طلب الرد من قبل موظف الدٌوان على مسار نظام الرد اإللكترونً لغٌر المسجلٌن وتسلٌم المصدر او المفوض
بالتوقٌع بطاقة مراجعة مع االحتفاظ باصل معاملة الرد لغاٌات استكمال االجراءات .
 تحوٌل معاملة الرد من قبل موظف الدٌوان بناءا على توجٌهات مدٌر المدٌرٌة إلى مدقق الرد المعنً .
 دراسة طلب الرد من قبل المدقق المعنً وفً حال الموافقة على الرد ٌقوم بالتنسٌب على نظام الرد اإللكترونً وتحول
المعاملة إلكترونٌا إلى رئٌس قسم الرد واالعفاء .
 الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لالصول من قبل رئٌس قسم الرد واإلعفاء وتحوٌله لمدٌر المدٌرٌة إلكترونٌا
من خالل نظام الرد اإللكترونً .
 الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لألصول من قبل مدٌر المدٌرٌة وتحوٌله إلكترونٌا عبر نظام الرد اإللكترونً
إلى مدٌر مدٌرٌة الرقابة االداخلٌة.
 الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لالصول من قبل مدٌر مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة وتحوٌله لعطوفة المساعد
إلكترونٌا.
 الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لألصول من قبل عطوفة المساعد وتحوٌله إلكترونٌا عبر نظام الرد
اإللكترونً إلى دٌوان المحاسبة فً حال كانت فواتٌر المشترٌات المحلٌة او بٌان االستٌراد ٌخص نفس السنة وخالفا
لذلك ٌحول الى مدٌرٌة الشؤون المالٌة فً الدائرة الستكمال اجراءات الصرف واغالق طلب الرد اإللكترونً بعد ذلك.
 فً حال تم تحوٌل طلب الرد الى دٌوان المحاسبة ٌتم دراسة طلب الرد من قبلهم والموافقة علٌه حال كان الطلب وفقا
لألصول وتحوٌله إلى مدٌرٌة السجل واالعفاء والرد الضرٌبً وتحوٌله إلكترونٌا عبر نظام الرد اإللكترونً الصدار
كتاب لوزارة المالٌة لغاٌات الصرف واغالق طلب الرد بعد ذلك.
 فً حال كانت فواتٌر المشترٌات المحلٌة او بٌان االستٌراد ٌخص نفس السنة ٌتم السٌر باجراءات الرد إلكترونٌا و ورقٌا
لغاٌات تحوٌل معاملة طلب الرد إلى وزارة المالٌة بعد استكمال االجراءات فً الدائرة لغاٌات الصرف وفً حال كانت
فواتٌر المشترٌات المحلٌة او بٌان االستٌراد ٌخص سنة سابقة ٌتم السٌر باجراءات الرد الكترونٌا فقط مع االحتفاظ
باصل المعاملة لدى مدٌرٌة السجل واالعفاء والرد الضرٌبً.
ال ٌوجد
ال ٌوجد
ثالثة شهور من تارٌخ تقدٌم طلب الرد

رد الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة األشخاص غير المقيمين
عند مغادرتهم األردن

الفئة المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول على
الخدمة

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
الوثائق المطلوبة من قبل
المسافر في مطار الملكة
علياء الدولي والمنافذ
الحدودية
الوثائق المطلوبة من قبل
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ااالشخاص الذٌن ال تزٌد مدة إقامتهم فً االردن عن ٌ 483وما متصلة او متقطعة سوا ًء كانوا اردنٌٌن او
غٌرهم من الجنسٌات.
مدٌرٌة السجل واالعفاء والرد الضرٌبً فً المركز الرئٌسً -مطار الملكة علٌاء الدولً -مكتب ردٌات
الضرٌبة فً شركة طالل ابو غزاله الكائن فً مبنى جامعة طالل أبو غزاله  -الشمسٌانً  -شارع عبد الرحٌم
الواكد بناٌة رقم .16
انطباق الشروط المنصوص علٌها فً القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المنشورة على الموقع اإللكترونً للدائرة
 www.istd.gov.joوهً :
 المادة رقم (/02د) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات رقم ( )6لسنة . 4991
 المادة رقم ( )8من التعلٌمات رقم ( )9لسنة  0242تعلٌمات رد ضرٌبة المبٌعات .
 ان تكون السلع بحوزة االشخاص عند مغادرتهم االردن.
 ان ٌقل مقدار الضرٌبة التً سٌتم ردها عن  02دٌنار لكل مسافر وال تزٌد عن  022دٌنار وفً حال
زادت ٌجري علٌها اجراءات الرد للضرٌبة التً سبق تحصٌلها على السلع أو الخدمات المصدرة او
استعملت فً انتاج سلع اخرى تم تصدٌرها.
شركة طالل ابو غزالة وشركاه الدولٌة.
 جواز السفر .
 النسخة األصلٌة من الفاتورة الضرٌبٌة للسلع والخدمات المشتراة محلٌا مختومة بختم الجمارك.
 نموذج معلومات المسافر نسخة معلومات المسافر ونسخة معلومات الفاتورة الضرٌبٌة .








إجراءات تقديم الخدمة في
مطار الملكة علياء الدولي
والمنافذ الحدودية
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صورة عن جواز سفر للمسافرٌن الواردٌن ضمن طلب الرد .
كشف لإلقامة والحدود من مدٌرٌة االمن العام /إدارة اإلقامة والحدود /لالشخاص الذٌن ٌتم تحدٌدهم وفقا
للعٌنة من قبل مدقق شعبة الرد .
النسخة األصلٌة من الفاتورة الضرٌبٌة للسلع والخدمات المشتراة محلٌا مختومة بختم الجمارك.
نموذج معلومات المسافر نسخة معلومات المسافر ونسخة معلومات الفاتورة الضرٌبٌة .
ٌقوم المسافر بالتوجه إلى النافذة المخصصه لشركة طالل ابو غزالة المؤسسة الشرٌكة فً تقدٌم الخدمة فً
مطار الملكة علٌاء الدولً وتقدٌم الوثائق المطلوبة منه للموظف المعنً .
ٌقوم الموظف المعنً بتدقٌق الوثائق المقدمة من قبل المسافر والتأكد من انه غٌر مقٌم بالتعاون مع مندوب
االمن العام فً وفً حال كانت الوثائق وفقا لالصول ٌقوم بتوجٌهة إلى موظف الجمارك فً المطار .
ٌقوم موظف الجمارك بمعاٌنة البضاعة ومطابقتها مع الفاتورة الضرٌبٌة وفً حال كانت مطابقة ٌقوم بختم
الفاتورة .
ٌقوم موظف شركة طالل ابو غزالة بتحرٌر مستند طلب دفع ( )payment orderبعد استكمال إجراءات
الرد من قبل المسافر .
ٌقوم المسافر بصرف البلغ واستالم ردٌته بعد ختم جواز سفره من قبل االمن العام .
فً حال كانت الضرٌبة تزٌد عن  022دٌنار ٌجري علٌها اجراءات الرد للضرٌبة التً سبق تحصٌلها
على السلع أو الخدمات المصدرة اوالتً استعملت فً انتاج سلع اخرى تم تصدٌرها.
فً حال السفر عبر المنافذ الحدودٌة البرٌة او البحرٌة ٌقوم المسافر بختم الفاتورة او الفواتٌر ومعاٌنة
البطاعة من قبل موظف الجمارك فً المنافذ واستكمال االجراءات وتسلٌم المعاملة الى مكاتب شركة طالل
ابو غزالة فً عمان من خالل البرٌد او عبر وسٌط .






إجراءات تقديم الخدمة في
مديرية السجل واالعفاء
والرد الضريبي








رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة
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مراجعة المفوض بالتوقٌع عن شركة طالل ابو غزالة لمدٌرٌة السجل واإلعفاء والرد الضرٌبً وتعبئة
نموذج طلب رد ضرٌبة المبٌعات لغٌر المقٌمٌن وتقدٌم جمٌع الوثائق المطلوبة مع طلب الرد إلى دٌوان
المدٌرٌة.
إدخال طلب الرد من قبل موظف الدٌوان على مسار نظام الرد اإللكترونً لغٌر المسجلٌن وتسلٌم المصدر
او المفوض بالتوقٌع بطاقة مراجعة مع االحتفاظ باصل معاملة الرد لغاٌات استكمال االجراءات .
تحوٌل معاملة الرد من قبل موظف الدٌوان بناءا على توجٌهات مدٌر المدٌرٌة إلى المدقق المعنً فً شبعة
الرد الضرٌبً .
دراسة طلب الرد من قبل المدقق المعنً وفً حال الموافقة على الرد ٌقوم بالتنسٌب على نظام الرد
اإللكترونً وتحول المعاملة إلكترونٌا إلى رئٌس قسم الرد واالعفاء .
الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لالصول من قبل رئٌس قسم الرد واإلعفاء وتحوٌله لمدٌر
المدٌرٌة إلكترونٌا من خالل نظام الرد اإللكترونً .
الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لألصول من قبل مدٌر المدٌرٌة وتحوٌله إلكترونٌا عبر نظام
الرد اإللكترونً إلى مدٌر مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة.
الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لالصول من قبل مدٌر ٌة الرقابة الداخلٌة وتحوٌله لعطوفة
المساعد إلكترونٌا.
الموافقة على طلب الرد فً حال جاء وفقا لألصول من قبل عطوفة المساعد وتحوٌله إلكترونٌا عبر نظام
الرد اإللكترونً إلى دٌوان المحاسبة فً حال كانت فواتٌر المشترٌات المحلٌة تخص نفس السنة وخالفا
لذلك ٌحول الى مدٌرٌة الشؤون المالٌة فً الدائرة الستكمال اجراءات الصرف واغالق طلب الرد
اإللكترونً بعد ذلك.
فً حال تم تحوٌل طلب الرد الى دٌوان المحاسبة ٌتم دراسة طلب الرد من قبلهم والموافقة علٌه حال كان
الطلب وفقا لألصول وتحوٌله إلى مدٌرٌة السجل واالعفاء والرد الضرٌبً وتحوٌله إلكترونٌا عبر نظام
الرد اإللكترونً الصدار كتاب لوزارة المالٌة لغاٌات الصرف واغالق طلب الرد بعد ذلك.
فً حال كانت فواتٌر المشترٌات المحلٌة تخص نفس السنة ٌتم السٌر باجراءات الرد إلكترونٌا و ورقٌا
لغاٌات تحوٌل معاملة طلب الرد إلى وزارة المالٌة بعد استكمال االجراءات فً الدائرة لغاٌات الصرف
وفً حال كانت فواتٌر المشترٌات المحلٌة تخص سنة سابقة ٌتم السٌر باجراءات الرد الكترونٌا فقط مع
االحتفاظ باصل المعاملة لدى مدٌرٌة السجل واالعفاء والرد الضرٌبً.
ال ٌوجد
ثالثة شهور من تارٌخ تقدٌم طلب الرد

