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واصدار بطاق ات االعف اء  منح اإلعف اءات الضريبية  
( من قانون 33( و المادة )4/أ/7( بداللة المادة )32جمٌع الجهات التً تتمتع باإلعفاءات الضرٌبٌة وفقا لنص المادة )

وتعدٌالته  2995( لسنة 7الضرٌبة العامة على المبٌعات رقم )  
الفئة المستفيدة 

 من الخدمة
واالعفاء والرد الضرٌبً فً المركز الرئٌسًمدٌرٌة السجل   مكان تقديم الخدمة 

 انطباق الشروط المنصوص علٌها فً القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المنشورة على الموقع اإللكترونً للدائرة
  www.istd.gov.jo  : ًوه 

  2995( لسنة 7من قانون الضرٌبة  العامة على المبٌعات رقم ) (4/أ/7)( بداللة المادة 32)المادة رقم . 
  2995( لسنة 7من قانون الضرٌبة  العامة على المبٌعات رقم ) (33)المادة رقم . 
 ( من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات 4( المذكور فً المادة رقم )4أن تكون السلع المعفاة ضمن الجدول رقم  )

 وتعدٌالته. 2995لسنة ( 7رقم )

شروط الحصول 
 على الخدمة

 الوثائق المطلوبة  كتاب رسمً من الجهة طالبة اإلعفاء 
 مشترٌات ومستوردات جاللة الملك من السلع والخدمات : -2

 .)تصدر الفاتورة باسم الدٌوان الملكً العامر )القصور الملكٌة العامرة 

 .تختم الفاتورة بختم الدٌوان الملكً العامر 

 فً حالة الشراء المحلً  ٌحتفظ البائع بنسخة من الفاتورة. 
 .ال ٌشترط الحصول على موافقة مسبقة باالعفاء من دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات 

 :غٌر الفخرٌة الستعمالها الخاص شرٌطة المعاملة بالمثلمشترٌات ومستوردات السفارات والمفوضٌات والقنصلٌات  -3

  لكل عملٌة شراء الخارجٌة ٌتضمن نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها وقٌمتها وأسم الموردكتاب توصٌة من وزارة 
  والبٌان الجمركً فً حالة االستٌراد.

  نسخة من الكتاب  توجٌةمخاطبة وزارة الخارجٌة بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر مع
حال الشراء المحلً ونسخة الى دائرة الجمارك فً حال فً  المذكور إلى كل من اصحاب العالقة و البائع

 .االستٌراد

  البٌان الجمركً فً حالة االستٌراد ٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا به نسخة              
 .فً حالة الشراء المحلً على ان تصدر الفاتورة باسم الجهة المعفاة من الفاتورة بمختومة بختم المشتريو نسخة 

 :مشترٌات ومستوردات اعضاء السلكٌن الدبلوماسً والقنصلً  المعتمدٌن و غٌر الفخرٌٌن شرٌطة المعاملة بالمثل -4

  الصدار بطاقات االعفاء كتاب توصٌة من وزارة الخارجٌة . 

  فخرٌٌن الستعمالها عند شخصٌة العضاء السلكٌن الدبلوماسً والقنصلً  المعتمدٌن و غٌر الاصدار بطاقة إعفاء
 .شراء اي سلعة او خدمة الستعمالهم الخاص 

 بطاقة اإلعفاء مع تثبٌت رقمها على الفاتورة وتوقٌع المشتري علٌها . ٌحتفظ البائع بنسخة من 
 :مشترٌات ومستوردات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة العاملة فً الممللكة وموظفٌها غٌر االردنٌٌن الدبلوماسٌٌن -5

 توردات : المس - أ
  مع ارفاق البٌان الجمركً.كتاب توصٌة من وزارة الخارجٌة ٌتضمن نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها وقٌمتها  

 ٌنسخة من الكتاب  ةمخاطبة وزارة الخارجٌة بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر مع توج
 االستٌراد. ةراء المحلً ونسخة لدائرة الجمارك فً حالالش ةفً حال المذكور إلى كل من اصحاب العالقة و البائع

  التجارٌة والبٌان الجمركً.ٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا به نسخة من الفاتورة 
 المشترٌات المحلٌة:  -ب

  السوق المحلً .ال ٌشترط الحصول على الموافقة المسبقة للحصول على االعفاء لوجود آلٌة شراء من 

 .تصدر الفاتورة باسم األمن العام والمخابرات 

  لتسدٌد قٌمة الفاتورة على متنها . الصادرتثبٌت رقم وتارٌخ الشٌك 

 .ٌحتفظ البائع بنسخة من الفاتورة وصورة عن الشٌك 
 مشترٌات القوات المسلحة والدفاع المدنً: -6

 من نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها وقٌمتها وأسم مخاطبة دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات بكتاب رسمً ٌتض
 المورد لكل عملٌة شراء والبٌان الجمركً فً حالة االستٌراد. 

 خة من الكتاب مخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر مع توجٌة نس
  .االستٌراد ةالجمارك فً حالالشراء المحلً ونسخة الى دائرة  ةالمذكور إلى البائع فً حال

  البٌان الجمركً فً حالة االستٌراد ٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا به نسخة          
 .فً حال الشراء المحلً  من الفاتورة بمختومة بختم المشتري على ان تصدر الفاتورة باسم الجهة المعفاةو نسخة 

 
 
 
 
 

إجراءات تقديم 
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 :القوات المسلحة والدفاع المدنًمشترٌات  -7

  مخاطبة دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات بكتاب رسمً ٌتضمن نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها وقٌمتها وأسم
 والبٌان الجمركً فً حالة االستٌراد. المورد لكل عملٌة شراء

  نسخة من الكتاب  ةتوجٌمخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر مع
 . االستٌراد ةالشراء المحلً ونسخة الى دائرة الجمارك فً حال ةفً حال المذكور إلى البائع

  به نسخة البٌان الجمركً فً حالة االستٌراد                 ٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا
 .فً حالة الشراء المحلً المعفاةباسم الجهة و نسخة من الفاتورة 

 :مشترٌات األمن العام والمخابرات -7
 المشترٌات المحلٌة:  -أ
 . ًال ٌشترط الحصول على الموافقة المسبقة للحصول على االعفاء لوجود آلٌة شراء من السوق المحل 

  والمخابرات.اتصدر الفاتورة باسم األمن العام 

  لتسدٌد قٌمة الفاتورة على متنها . الصادرتثبٌت رقم وتارٌخ الشٌك 

 .ٌحتفظ البائع بنسخة من الفاتورة وصورة عن الشٌك 
 المستوردات :  - ب

  مخاطبة دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات بكتاب رسمً ٌتضمن نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها وقٌمتها والبٌان
 الجمركً.

 ضاع بنسبة الصفر مع توجٌة نسخة من الكتاب مخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخ
 المذكور لدائرة الجمارك. 

 .ًٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا به نسخة من الفاتورة التجارٌة والبٌان الجمرك 
 للشراء من السوق المحلً :الجهات الحاصلة على موافقة من دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات على اتباع آلٌة مشترٌات   -8

 . ٌصدر البائع الفاتورة باسم الجهة المعفاة 

 . ًٌحتفظ البائع بنسخة من الفاتورة وصورة عن كتاب آلٌة الشراء المحل 
  على الجهة المعفاة تزوٌد الدائرة بكشف حسب المدة الموضحة باآللٌة ٌتضمن نوع السلعة او الخدمة و كمٌتها

 وقٌمتها والجهة البائعة.
مشترٌات المساجد والكنائس ومراكز االٌتام والمسنٌن واألندٌة الرٌاضٌة والثقافٌة واألشخاص من ذوي االحتٌاجات  -9

  الخاصة :
  ًمن الجهة التابع لها الجهات المعفاة الواردة فً هذه النقطة  مخاطبة دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات بكتاب رسم

محلً والبٌان الجمركً فً حالة  لكل عملٌة شراء وقٌمتها وأسم الموردٌتضمن نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها 
 وٌستثنى من ذلك المساجد لوجود آلٌة شراء من السوق المحلً لهم .االستٌراد 

  نسخة من الكتاب  توجٌةمخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر مع
 ةالشراء المحلً ونسخة الى دائرة الجمارك فً حال ةفً حالمشرفة علٌها والبائع الجهة المن المذكور إلى كل 

 . االستٌراد
 فً حالة الشراء المحلً  ٌصدر البائع الفاتورة باسم الجهة المعفاة. 
  ٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا به نسخة البٌان الجمركً فً حالة االستٌراد          

 و نسخة من الفاتورة بمختومة بختم المشتري على ان تصدر الفاتورة باسم الجهة المعفاة فً حال الشراء المحلً
  .مشترٌات ومستوردات المشارٌع التً تتمتع باإلعفاءات المنصوص علٌها فً قانون تشجٌع االستثمار -21

 :الفاتورة اصدار قبل الحالة االولى :

  ثمار.تمعه كتاب وكشف من هٌئة األستقدٌم استدعاء مرفق 

 .تحدٌد مدة اإلعفاء ونوع السلعة وكمٌتها وقٌمتها 

 . مخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر 

 .ترصٌد الفاتورة لدى  هٌئة األستثمار 

 .ٌحتفظ البائع بنسخة من الفاتورة وصورة عن كتاب الدائرة 
 :الفاتورة اصدار بعد الثانٌة :الحالة 

 .تقدٌم استدعاء مرفق معه كتاب وكشف من هٌئة األستثمار 

 .تحول المعاملة لهٌئة االستثمار لترصٌد الفاتورة 

 . مخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر 

 .ترصٌد الفاتورة لدى هٌئة األستثمار 

  من الفاتورة وصورة عن كتاب الدائرة.ٌحتفظ البائع بنسخة 
 
 
 
 
 

/ج( من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات 33السلع والخدمات المعفاة من ضرٌبة المبٌعات سندا ألحكام المادة ) -22
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 النافذ )قرارات مجلس الوزراء(:
 .ٌشترط أخذ الموافقة المسبقة من الدائرة على اإلعفاء 

  والمبٌعات بكتاب رسمً ٌتضمن نوع السلعة أو الخدمة وكمٌتها وقٌمتها وأسم مخاطبة دائرة ضرٌبة الدخل
 .والبٌان الجمركً فً حالة االستٌراد المورد لكل عملٌة شراء

 خة من الكتاب مخاطبة صاحب العالقة  بكتاب رسمً ٌتضمن الموافقة على االخضاع بنسبة الصفر مع توجٌة نس
 االستٌراد.  ةلمحلً ونسخة الى دائرة الجمارك فً حالالشراء ا ةالمذكور إلى البائع فً حال

            ٌحتفظ البائع بنسخة من الكتاب المذكور فً النقطة السابقة مرفقا به نسخة البٌان الجمركً فً حالة االستٌراد
 المحلً.و نسخة من الفاتورة بمختومة بختم المشتري على ان تصدر الفاتورة باسم الجهة المعفاة فً حال الشراء 

 

 ال ٌوجد
المؤسسات 

الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 رسوم الخدمة ال ٌوجد

 وقت انجاز الخدمة من ٌوم الى ثالثة أٌام

 


