إرشادات عامة لتعبئة إقرار ضريبة الدخل
 )-للفترة عام 2015م وما بعدھا (--أخي المواطن
إن قراءة ھذه اإلرشادات وإتباعھا بدقة يمكنك من تعبئة اإلقرار بشكل صحيح ودقيق ,وترحب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي
استفسارات ،كما إنھا على إستعداد لتقديم أية مساعدة ممكنة في ھذا المجال .ونرجوا إعالمكم بأن أية معلومات تدرجھا في
اإلقرار سوف تعامل بمنتھى السرية ,فقد حظر قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم )  ( 34لسنة 2014م في المادة )  ( 62منﻪ على
موظفي الدائرة إفشاء أي من ھذه المعلومات تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة.
• ما ھو اإلقرار الضريبي؟
ھو تصريح بالدخل والمصاريف واالعفاءات والضريبة المستحقة يقدمﻪ الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
• من ھم الفئات الملزمة بتقديم إقرار ضريبة الدخل؟
يلتزم المكلف بتقديم اإلقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة لھذه الغاية ،ما لم يكن المكلف من الفئات التي نص عليھا
النظام رقم )  ( 59لسنة 2015م على إعفائھا من تقديم اإلقرارات الضريبية الصادرة باالستناد ألحكام الفقرة ) أ ( من المادة ) ( 6
من نظام االقرارات الضريبية الصادر بمقتضى الفقرة ) أ ( من المادة )  ( 77من قانون ضريبة الدخل رقم )  ( 34لسنة 2014م.
•

متى يقدم اإلقرار؟
يقدم اإلقرار في موعد ال يتعدى نھاية اليوم األخير من الشھر الرابع التالي النتھاء الفترة الضريبية للمكلف.
مثال :إقرار الفترة 2015م يقدم ما بين 2015 /1/1م وحتى 2015/4/30م.

• ما ھي طرق تقديم اإلقرار؟
يقدم اإلقرار الضريبي إلى الدائرة من المكلف شخصياً أو من ينوب عنﻪ أو بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادھا وفق
الشروط واإلجراءات التي يحددھا النظام وال يعتد باإلقرار الضريبي المقدم خالفاً لذلك ومنھا-:
 -1شخصياً أو من ينوب عنﻪ.
 -2في البريد المسجل.
 -3لدى البنوك التي تعتمدھا الدائرة.
 -4أي شركة مرخصة للقيام بمھام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص يعتمدھا مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب الوزير.
 -5الكترونياً عن طريق موقع الدائرة الرسمي.
• ما ھو تاريخ تقديم اإلقرار المعتمد من قبل الدائرة؟
ھو تاريخ تسلمﻪ من الدائرة شخصياً أو الكترونياً ,أو تاريخ ختم البريد ,أو تاريخ وصل اإليداع لدى البنك ,أو الشركة المرخصة
المعتمدة أيھا أسبق.
• ما ھي عقوبة التخلف عن مسك دفاتر ومستندات )حسابات ( أصولية ضمن أحكام القانون؟
الزم القانون المكلف بتنظيم السالت والمستندات الالزمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليﻪ شريطة أن تكون معدة وفقاً
لمعايير المحاسبة الدولية ومصادق عليھا من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمھنة التدقيق ,ويستثنى من ھذا اإللزام الفئات
المحددة في النظام رقم  59لسنة 2015م.
وتفرض على المكلف غير الملتزم بمسك الدفاتر والمستندات )حسابات( وفق حكام ھذا القانون ضريبة مضافﻪ ال تقل عن 200
دينار وال تزيد عن  500دينار وتضاعف في حال التكرار.
• من ھو الشخص المقيم؟
الشخص الطبيعي المقيم :ھو من أقام فعلياً في المملكة لمدة ال تقل عن ) (183يوما خالل الفترة الضـريبية سـواء كانـت إقامتـﻪ
متصلة أو متقطعة أو الموظف األردني الذي يعمل فعلياً ألي مدة خالل الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسـمية
العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجھا.
الشخص االعتباري المقيم:
 -1الذي تم تأسيسﻪ أو تسجيلﻪ وفق أحكام التشريعات األردنية النافذة وكان لﻪ في المملكة مركز أو فرع يمارس اإلدارة والرقابة
على عملﻪ فيھا فيھا ,أو
 -2الذي مركز إدارتﻪ الرئيسي أو الفعلي في المملكة ,أو

 -3الذي تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على ) (%50من رأسمالﻪ.
•

ما ھي مصادر الدخل الخاضع للضريبة؟
 -1يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة ألي شخص أو يجنيﻪ منھا بغض النظر عن مكان الوفاء.
 -2الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من
المملكة.
 -3مجموع الدخول الصافية التي يحققھا فرع الشركة االردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتھا المالية الختامية
المصادق عليھا من محاسب قانوني خارجي0

• ما ھي المبالغ المعفاة من دخل الوظيفة؟
 -1المخصصات والعالوات اإلضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي األردني وفقا ألحكام
نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منھا.
 -2دخل األعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.
 -3وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
 -4خدمات اإليواء المقدمة للموظفين في موقع العمل.
 -5المعدات واأللبسة الضرورية ألداء العمل والتي يقدمھا صاحب العمل للموظف.
 -6أول ثالثة آالف وخمسمائة دينار ) (3500دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشھري بما فيھا المعلولية.
 -7مكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة معالي وزير المالية،
وذلك-:
أ -ما نسبتﻪ )  ( %100من الجزء المتعلق بالفترة السابقة لتاريخ 2010/1/1م.
ب -ما زاد عن مبلغ )  ( 5000دينار من الجزء المتعلق بالفترة التالية لتاريخ 2010/1/1م.
• إذا كانت للزوجة مصدر دخل خاضع للضريبة فما ھي األحكام الخاصة بذلك؟
يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما إقراراً ضريبياً مشتركاً شريطة موافقة كال الزوجين ،وفي حال تقديم اإلقرارات المشتركة أو
المنفصلة وفقا لما يختاره المكلف وزوجﻪ ،ال يجوز أن يتجاوز مبلغ اإلعفاء الممنوح للعائلة الواحدة مبلغ  28ألف دينار ) 12000دينار
شخصي  12000 +دينار عن المعالين  4000 +دينار عالج وتعليم وايجار وفوائد ومرابحة إسكان وخدمات فنية وھندسية وقانونية(
كما يجوز في حال االقرارات المنفصلة االستفادة من فرق االعفاءات الممنوحة أعاله.
• كيف تعالج مبالغ الشھرة؟
بالنسبة للمستفيد -:يتم المحاسبة عن كامل مبلغ الشھرة دفعة واحدة كإيرادات مستحقة.
بالنسبة للـــــــدافع -:تستھلك حسب النسب المحددة في نظام المصاريف والمخصصات واإلستھالك واإلعفاءات.
• كيف تعالج مبالغ الخلوات والمفتاحية؟
بالنسبة للمستفيد -:يتم المحاسبة عن كامل مبلغ الخلوات والمفتاحية دفعة واحدة كإيرادات مستحقة.
بالنسبة للـــــــدافع -:تستھلك حسب النسب المحددة في نظام المصاريف والمخصصات واإلستھالك واإلعفاءات.
• ما ھي حوافر التصدير؟
 -1استناداً ألحكام الفقرة )ھـ( من المادة ) (4من قانون ضريبة الدخل رقم )  ( 34لسنة 2014م ,واستناداً ألحكام نظام إعفاء أرباح
صادرات السلع والخدمات ,فيتم احتساب الدخل الصافي من التصدير المعفى من ضريبة الدخل على النحو اآلتي-:
الدخل اإلجمالي من التصدير ) صافي مبيعات التصدير – تكلفة مبيعات التصـدير ( وتمثـل الـدخل القـائم مـن مبيعـات التصـدير يطـرح
منﻪ :حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة ,وتحسب كما يلي-:
صافي مبيعات التصدير )المعفاة( × المصاريف المقبولة
صافي المبيعات الكلية
 -2تطبق المعادلة أعاله على السلع و الخدمات المصدرة والمشمولة باإلعفاء.
 -3يستثنى من إعفاء التصدير السلع اآلتية-:

 تصدير الفوسفات ,البوتاس ,االسمنت ,واألسمدة ,وأي من مكونات أو مشتقات أي منھا. تصدير السلع والخدمات التي تشملھا البروتوكوالت التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدھا الحكومة. -4الخدمات المشمولة بإعفاء التصدير-:
 خدمات الحاسوب . خدمات دراسية الجدوى االقتصادية . خدمات االستشارات القانونية  ,والھندسية  ,والمحاسبية والتدقيق. خدمات استشارات اإلدارة العامة . خدمات استشارات اإلدارة المالية. خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية. خدمات استشارات إدارة اإلنتاج. خدمات الدراسات الدوائية. خدمات تكنولوجيا المعلومات. خدمات مقدمة على شبكة االنترنت لعمالء خارج المملكة. خدمات التعاقد الخارجي.ويشترط إلعفاء أرباح الخدمات أعاله إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرھا إلى الخارج.
 -5يعفى الدخل الصافي من التصدير بنسبة . %100
 -6يشترط لإلستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات أن يحتفظ المكلف ببيانات مالية تبين الدخل اإلجمالي المتأتي من ذلك
التصدير ,وتقديم شھادة منشأ وفاتورة أو عقد بيع ووبيان جمركي وما يثبت أن مكان االستفادة من الخدمة المصدرة ھو خارج
المملكة.
• كيف تعالج أرباح إعادة التصدير؟
يعتبر الدخل الناجم عن إعادة التصدير خاضع للضريبة.
• كيف تعالج مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل؟
سمح القانون بتنزيل ھذه المصاريف بحيث تنزل في السنة التي تتحقق فيھا.
• كيف تعالج نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب؟
يسمح بتنزيل كامل نفقات والتسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب التي أنفقت أو استحقت في سبيل إنتاج الدخل
اإلجمالي في السنة المعنية إذا كان إنفاقھا من مسؤولية المكلف حصراً ,وبالنسبة لنفقات التدريب )الدورات التدريبية التي يتكبدھا
المكلف لتدريبﻪ وتدريب موظفيﻪ لغايات العمل( يجب أن ال تزيد مدة الدورة التريبية عن ستة أشھر ويجب كذلك أن ال تشمل البعثات
التي يكون الھدف منھا الحصول على درجة علمية ,وال يسمح بتنزيل أي من ھذه النفقات إذا كانت تلك المسؤولية تقع على عاتق
المركز الرئيسي إذا كان للمكلف فرعا في المملكة أو على عاتق الشركة الصانعة ,كما يسمح بتنزيل النفقات الفعلية لسفر
المستخدمين من اجل مصلحة العمل وكذلك وجبات طعامھم في موقع العمل.
• ما ھي القيود القانونية لمنح اإلعفاء الخاص باإلعالة؟
 -1يشترط القانون أن ال يمنح إعفاء اإلعالة عن الشخص المعال ألكثر من مكلف.
 -2يشترط لمنح إعفاء اإلعالة للشخص األردني غير المقيم و للشخص غير األردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة.
 -3ال يجوز تقديم االقرار المشترك إال بموافقة االزواج.
 -4يجوز للمكلف أو الزوجة اإلستفادة من فرق االعفاء الغير مستفاد منﻪ.
• ھل تنزل أقساط التأمين على الحياة؟
ال تنزل نفقات التأمين على الحياة ،حيث أنھا تمثل جزء من اإلعفاءات الشخصية.
• ھل تنزل أقساط التأمين الصحي؟
ال تنزل أقساط التأمين الصحي المدفوعة من المكلف أو زوجتﻪ أو أفراد عائلتﻪ حيث أنھا تمثل جزء من اإلعفاءات الشخصية.

• ھل يجوز تنزيل نفقات معالجة الموظفين والتأمين على حياتھم أو إصابات العمل؟
يسمح بتنزيل نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامھم في موقع العمل وسفرھم وتنقلھم والتأمين على حياتھم ضد إصابات
ومعاليھم.
العمل او الوفاة والتأمين الصحي الذي يدفعﻪ صاحب العمل عن الموظفين ُ
• كيف تعالج مصاريف االستھالك واطفاء األصول؟
 -1ال تستھلك قيمة األرض ،وأي أصول أخرى ال تفقد قيمتھا مع مرور الزمن.
 -2يحدد االستھالك أو اإلطفاء بطريقة القسط الثابت وفقاً للنسب المحددة في نظام استھالك وإطفاء األصول ,ويجوز استخدام
االستھالك المتسارع من خالل زيادة النسب المئوية المبينﻪ في النظام وبما ال يتجاوز  3أمثال تلك النسب شريطة االستمرار
في ذلك الى حين استھالك قيمة األصل كامال ً )ال ينطبق ذلك على االصول المدخلة إدخال مؤقت(.
 -3ال يجوز أن يزيد مجمع االستھالك )مجموع ما تم تنزيلﻪ مقابل االستھالك واإلطفاء(عن قيمة األصل .
 -4تمثل قيمة األصل التكلفة األصلية )التاريخية( مضافاً إليھا المصاريف التي أنفقت لغايات التطوير أو زيادة العمر اإلفتراضي لألصل
و أي مصاريف واجبة الرسملة على قيمة األصل.
 -5ينزل للمكلف مصروف استھالك األصول الرأسمالية وإطفاء األصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية المستعملة
لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة خالل الفترة الضريبية شريطة أن يقدم للدائرة تفصيالت االستھالك وفق النموذج الذي تصدره
الدائرة لھذه الغاية وذلك تحت طائلة عدم قبول تنزيل ھذا المصروف في حال عدم تقديمﻪ ھذا النموذج.
 -6يجب أن تتم المطالبة بتنزيل مصروف االستھالك واإلطفاء ومصاريف التنقيب وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة لھذه الغاية.
• ما ھي المبالغ التي تنزل من الدخل اإلجمالي للتوصل الى الدخل الصافي؟
يسمح القانون تنزيل المصاريف التي أنفقت أو استحقت خالل الفترة الضريبية في سبيل إنتاج دخل خاضع للضريبة مثل وليس
حصراً -:الفوائد المدينة،الرواتب واألجور المدفوعة للموظفين ,الضرائب والرسوم )فيما عدا ضريبة الدخل( المساھمة في صندوق
الضمان االجتماعي أو التقاعد أو االدخار ,الديون الھالكة )وفق أحكام القانون( ,مصاريف الصيانة ,االستھالكات ,ونفقات الدعاية
واإلعالن بما في ذلك نفقات السنوات السابقة التي لم تكن محددة ونھائية.
• كيف تعالج الخسارة؟
يشترط لتنزيل أو تدوير الخسارة أن تكون ناشئة عن نشاط خاضع للضريبة ,ومحتفظاً بحسابات ودفاتر ومستندات أصولية وصحيحة,
وفي ھذه الحالة يجوز تنزيل الخسارة المقررة أو تدويرھا إلى الفترة الضريبة التالية فإلى التي تليھا مباشرة وھكذا بعد الفترة
الضريبة التي وقعت فيھا ,وال يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أية مبالغ تتعلق بالتبرعات أو اإلعفاءات الشخصية.
• ماذا سيترتب في حال عدم التزام صاحب العمل باقتطاع الضريبة من الرواتب واألجور وتوريدھا؟
تحصل الضريبة واالقتطاعات كما لو كانت مستحقة عليﻪ باإلضافة إلى الغرامات.
• ما ھي عقوبة التخلف أو التأخر عن تقديم اإلقرار ضمن المدة المحددة في القانون؟
تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم اإلقرار الضريبي خالل المواعيد المحددة في ھذا القانون ضريبة مضافﻪ مقدارھا مائة
دينار بالنسبة للشخص الطبيعي الملزم بتقديم اإلقرار الضريبي ومائتا دينار بالنسبة للشخص االعتباري من غير الشركات
المساھمة العامة والشركات المساھمة الخاصة ،وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساھمة العامة والشركات المساھمة
الخاصة.
• ھل ھناك عقوبة على تقديم إقرار ضريبي غير صحيح؟
نص القانون على معاقبة من يرتكب ھذه الجريمة بعد ثبوتھا بقرار من المحكمة بالحبس مدة قد ال تقل عن سنة وغرامة تعويضية
تعادل مثل الفرق الضربي.
• ما ھو الدخل المتأتي لك خارج المملكة ويخضع للضريبة فيھا؟
 -1يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة بعد تنزيل ضريبة الدخل األجنبية شريطة أن تكون
ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بھذه األموال أو الودائع ,وتفرض الضريبة بنسبة ).(%10
 -2يخضع للضريبة مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل ضريبة الدخل األجنبية الذي تحققﻪ فروع الشركات األردنية العاملة خارج
المملكة والمعلن في حساباتھا الختامية المصادق عليھا من مدقق الحسابات الخارجي ,وتفرض الضريبة بنسبة ).(%10
 -3بالنسبة لضريبة الدخل االجنبية الواردة في البندين  1و  2أعاله فتنزل في حال عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي دولية,
أما في حال وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي فتطبق أحكام ھذه اإلتفاقية.
• كيف تحسب الضريبة على الدخل الخاضع؟
 -1تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية-:

أ (%7) -سبعة بالمائة عن كل دينار من العشرة آالف دينار األولى.
ب (%14) -أربعة عشر بالمائة عن كل دينار من الـعشرة آالف دينار التالية.
ج (%20) -عشرون بالمائة عن كل دينار مما تالھا.
 -2تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص االعتباري حسب النسب التالية-:
أ (%14) -أربعة عشر بالمائة لقطاع الصناعة.
ب (%20) -عشرون بالمائة لجميع االشخاص االعتباريين باستثناء ما ورد في البنود )  (4 ،3 ،1من ھذه الفقرة .
ج (%24) -أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينـار لشـركات االتصـاالت األساسـية وشـركات توزيـع وتوليـد الكھربـاء وشـركات
تعــدين المــواد االساســية وشــركات الت ـأمين وشــركات اعــادة التــأمين وشــركات الوســاطة الماليــة والشــركات الماليــة
واالشخاص االعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
د (%35) -خمسة وثالثون بالمائة للبنوك.
مالحظة -:إذا واجھتك صعوبة في احتساب مبلغ الضريبة المستحقة فقم باالتصال بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ھاتفياً على الرقم
 +9624624577أو على ھاتف المديرية المعنية أو على موقع الدائرة االلكتروني  www.Istd.gov.joوسيتم تقديم المساعدة فوراً.
• كيف تعالج ضريبة األبنية واألراضي )المسقفات( المدفوعة عن األمالك المؤجرة؟
يسمح بتنزيل ما نسبتﻪ ) (%100من ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق امانة عمان و البلديات التي يدفعھا المكلف في أي
سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى لﻪ منھا دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليﻪ بمقتضى أحكام ھذا القانون،على أن ال
يتجاوز التنزيل المسموح بﻪ مقدار الضريبة المستحقة على ھذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة ھذا الدخل إلى الدخل
اإلجمالي للمكلف.
• اقتطاعات المبلغ المدفوعة لشخص غير مقيم-:
يقتطع ما نسبتﻪ  %10من أي دخل غير معفى من الضريبة الذي يدفعﻪ مقيم مباشرة أو بالواسطة لشخص غير مقيم ،ويعتبر
المبلغ المقتطع على ھذا الوجﻪ ضريبة قطعية.
• اقتطاعات المبالغ المدفوعة ألي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة-:
يخضع للضريبة الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعموالت وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي ال
تتعاطى بالفائدة والمدفوع ألي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة ويتم اقتطاع منھا بنسبة ) (%5على أن تعتبر
ھذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص االعتباري غير المقيم ،أما الشخص االعتباري المقيم
فيعتبر لﻪ بمثابة دفعة على الحساب ،ويستثنى من أحكام ھذا البند فوائد وأرباح الودائع والعموالت المترتبة للبنوك لدى البنوك
األخرى والفوائد واألرباح المستحقة ألي جھات أخرى.

