•ثاني ًا :إذا كان املتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً
يتوجب عليه إبراز ما يلي :

1 .1وثيقة إثبات شخصية مبينا فيها الرقم الوطني
للشخص األردن ��ي وص��ورة ع��ن ج��واز السفر
لغير األردنيني.
2 .2صورة عن شهادة التسجيل من اجلهة املختصة.
3 .3صورة عن شهادة التسجيل لالسم التجاري إن
وجد.
4 .4ص��ورة عن رخصة املهن بعدد الفروع التابعة
للنشاط األص �ل��ي امل ��راد تسجيله وعناوينها
وأسماء املستودعات واملخازن التابعة لها.
ه��ل ي�ت��وج��ب إب�ل�اغ ال��دائ��رة ف��ي ح��ال مت تعديل
البيانات املشار إليها عند التسجيل ؟
نعم ،يلتزم املسجل بإبالغ ال��دائ��رة على األمن��وذج
املعتمد لهذه الغاية من قبل الدائرة بأي تغييرات
أو تعديالت تطرأ على البيانات ال��واردة في طلب
التسجيل وذلك خالل مدة أقصاها ( )30يوما من
ت��اري��خ ح��دوث ه��ذه التغييرات وذل��ك بهدف قيام
الدائرة بإصدار شهادة تسجيل جديدة على ضوء
هذه التغييرات.
في حال التوقف عن ممارسة النشاط كليا أو جزئيا
يتوجب إعالم الدائرة خطيا بذلك خالل ( )30يوما
من تاريخ التوقف ،وعند معاودة مزاولة النشاط
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اخلاضع للضريبة يلزم الشخص بإعالم الدائرة
خطيا خ�لال ( )30يوما من تاريخ إع��ادة مزاولة
النشاط.
•ثالث ًا :ماذا يترتب على عدم االلتزام بالتسجيل؟
نص القانون على غرامة ال تقل عن ( )100مائة
دينار وال تزيد عن ( )500خمسمائة دينار على
الشخص املتخلف عن التسجيل وكذلك في حال
عدم أعالم الدائرة بأي تغييرات طرأت على بيانات
طلب التسجيل في املوعد احملدد.
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> م ��ن ه ��و ال �ش �خ��ص امل� �ل ��زم ب��ال�ت�س�ج�ي��ل في
ضريبة الدخل؟
كل شخص مقيم ميارس نشاط أعمال داخل اململكة
ملزم بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
وذلك من اجل احلصول على رقم ضريبي.

> ماذا يقصد بنشاط األعمال ؟
يقصد به كل من النشاط التجاري أو الصناعي أو
الزراعي أو املهني أو اخلدمي أو احلرفي.

> ه��ل ه �ن��اك اس �ت �ث �ن��اء م��ن ال�ت�س�ج�ي��ل ممن
ميارس نشاط أعمال؟
نعم يستثنى من التسجيل الشخص الطبيعي الذي
ميارس نشاطاً زراعياً.

> م ��ا ه ��ي ال��وث��ائ��ق امل �ط �ل��وب إب� ��رازه� ��ا عند
التسجيل؟
يتوجب التقدم بطلب التسجيل على األمنوذج املعتمد
لهذه الغاية من قبل الدائرة مرفقا به ما يلي:
•أو ًال :في ح��ال ك��ان املتقدم للتسجيل شخصا
اعتباريا يتوجب عليه إبراز ما يلي :
1 .1وثيقة إث�ب��ات شخصية للشخص املفوض
بالتوقيع أو من ينوب عنه خطياً.
2 .2صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص
االعتباري لدى اجلهة املختصة بذلك مبينا
فيها أسماء املفوضني بالتوقيع.

3 .3صورة عن شهادة االسم التجاري أو العالمة
التجارية إن وجد.
4 .4صورة عن رخصة املهن لكل الفروع التابعة
للنشاط األصلي امل��راد تسجيله وعناوين
وأسماء املخازن واملستودعات التابعة لها.

> متى يتوجب على الشخص التقدم بطلب
التسجيل في ضريبة الدخل؟
يلتزم الشخص بتقدمي طلب التسجيل في دائرة ضريبة
الدخل واملبيعات مرفقا به كافة الوثائق الثبوتية قبل
البدء مبمارسة أي نشاط لألعمال داخل اململكة.
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