ثانيًا :الواجبات
يتوجب على المكلف القيام بالتالي:

1 .1التسجيل لدى الدائرة في املواعيد احملددة في
القانون ألغ��راض احلصول على رقم ضريبي
م َّوحد .وتفعيل ملف ضريبة املبيعات في حال
بلوغ املكلف اخلاضع حد التسجيل.
2 .2إب��راز شهادة التسجيل في ضريبة املبيعات في
موقع العمل ،واحملافظة عليها وفي حال تلفها أو
فقدانها التقدم للدائرة بطلب استخراج بدل فاقد.
3 .3تثبيت ال��رق��م الضريبي على ك��اف��ة البيانات
وامل �ع��ام�لات وال��وث��ائ��ق وامل ��راس�ل�ات ال �ص��ادرة
واملستندات املطلوبة لألغراض الضريبية.
4 .4تنظيم السجالت واملستندات الالزمة لتحديد
مقدار الضريبة املستحقة واالحتفاظ بها للمدة
احملددة في القانون.
5 .5حترير فاتورة ضريبية عن بيع السلع واخلدمات
اخلاضعة لضريبة املبيعات.
6 .6تقدمي اإلقرار الضريبي اخلاص بضريبة الدخل
والضريبة العامة أو اخلاصة على املبيعات ،في
املواعيد احملددة في القانون.
7 .7االحتفاظ بالفواتير والسجالت واملستندات
للمدة احملددة في القانون.
8 .8التصريح عن كامل الضريبة املستحقة وفق
اإلق��رار املقدم وتسديد الضريبة في املواعيد
احملددة في القانون.
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9 .9إل�غ��اء التسجيل ف��ي ح��ال التوقف نهائياً عن
ممارسة النشاط اخلاضع للضريبة والتصريح
عن البضاعة التي بحوزته عند اإللغاء.
1010إبالغ الدائرة عن أية تعديالت أو تغييرات تطرأ
على بيانات التسجيل لدى الدائرة مثل تعليق
العمل أو التصفية أو تغيير الصفة القانونية أو
تغيير العنوان.
1111استالم جميع املذكرات و اإلشعارات الصادرة
للمكلف م��ن ال��دائ��رة حتقيقاً ألي غ��رض من
أغ��راض القانون واحل�ض��ور تلبية لها والعمل
مبقتضياتها .
1212ال �س �م��اح مل��وظ�ف��ي ال ��دائ ��رة امل �ف��وض�ين خطياً
ب��ال��دخ��ول إل��ى أي م �ك��ان ي�ت��م م��زاول��ة العمل
ف �ي��ه ،ل�لإط�لاع ع�ل��ى امل�س�ت�ن��دات وال�س�ج�لات
امللزم مبسكها ومتكينهم من القيام بواجباتهم
وممارسة صالحياتهم في الرقابة والتفتيش
وفق أحكام القانون.
1313جتنب الوقوع في املخالفات واجلرائم التي من
شأنها تعريضه ألي عقوبات يفرضها القانون.
1414إب�لاغ ال��دائ��رة عن أي حالة ه��رب او محاولة
تهرب ضريبي علم بها.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
املوقع االلكتروني www.istd.gov.jo
البريد االلكتروني istd@istd.gov.jo
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دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ميثاق
المكلف

أخي المكلف
ح��رص�اً م��ن دائ ��رة ضريبة ال��دخ��ل واملبيعات
على إدام��ة التواصل معكم فإنها تقدم لكم هذا
امليثاق ليكون عوناً لكم وللتيسير عليكم في معرفة
حقوقكم وواجباتكم لتلبية الواجب الوطني في أداء
الضريبة املستحقة عليكم.
للمزيد من املعلومات االتصال باملديرية التي
يقع نشاطكم ضمن نطاق اختصاصها أو االتصال
على شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني للدائرة
على العنوان التالي:
املوقع اإللكتروني www.istd.gov.jo
البريد اإللكتروني istd@istd.gov.jo
أو االتصال مع مديرية االتصال واإلعالم الضريبي:
هاتف4624577 :
فاكس4618867 :
أو االت �ص��ال مبقسم اإلدارة العامة على ال��رق��م:
4604444

أوالً :الحقوق

1010التحقق م��ن شخصية موظف الضريبة لدى
زيارته ملكان عمله.

للمكلف الحق فيما يلي:
1 .1حسن االستقبال والتعامل بثقة وتقدير واحترام
ومساواة.

1111تعديل اإلقرار الضريبي املقدم للدائرة إذا تبني
له وجود خطأ فيه ما لم تكن الدائرة قد سبقته
في اكتشاف هذا اخلطأ أو ما لم يكن املدقق
قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك اإلقرار.

3 .3ال��ن��زاه��ة وال� �ع ��دال ��ة واحل� �ي ��ادي ��ة ف ��ي تطبيق
التشريعات.

1212احلصول على األدلة اإلرشادية وأي إيضاحات
تتعلق مبواد القانون وطلبها من اجلهة املختصة
في الدائرة.

2 .2احلصول على اخلدمة واملساعدة املهنية.

4 .4احترام اخلصوصية وسرية املعلومات.
5 .5احل �ص��ول ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات اخل��اص��ة بامللف
الضريبي.
6 .6احلصول على ب��راءة ذم��ة أو ع��دم ممانعة من
الدائرة ألغ��راض إمت��ام معامالته األخ��رى في
حال استوفت شروط احلصول عليها.
7 .7امل��راج�ع��ة واالط�ل�اع على ال �ق��رارات ال�ص��ادرة
بحقه.
8 .8التسجيل الطوعي لدى الدائرة ألغراض ضريبة
املبيعات واالستفادة من ميزات التسجيل.
9 .9تنظيم السجالت واملستندات باللغة االجنليزية
على أن يقدم للدائرة ترجمة عربية لها إذا
طلبت الدائرة منه ذلك.
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1313املطالبة بالرديات املستحقة.
1414طلب تأجيل دفع الضريبة عند االستيراد.
1515ت�ف��وي��ض م��ن ي �ن��وب ع�ن��ه ف��ي ت �ق��دمي اإلق���رار
ومراجعة الدائرة.
1616االعتراض لدى هيئة االعتراض على قرارات
التدقيق أو قرارات التقدير اإلداري خالل مدة
ال تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ تبلغ القرار.
1717الطعن أم��ام محكمة البداية الضريبية على
القرارات الصادرة عن الدائرة القابلة للطعن .
1818تقدمي أي اقتراح أو شكوى.
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