
   الخاصة بالتسجيل والشروط والقواعد والمدد واإلعالنات واإلجراءات 2003( لسنة 1تعليمات رقم )
  

  الخاصة بالتسجيل والشروط والقواعد والمدد واإلعالنات واإلجراءات

( مان 14( و)13)( وعمالً بأحكام الفقرة )و( من الماادة 50استنادا إلى الصالحية المخولة إلي بموجب أحكام المادة )
  -وتعديالته، تتبع التعليمات التالية : 1994لسنة  6قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 

البياناات التالياة أدناا   إرفاا  ( الصادر عن الدائرة لغايات التسجيل على أن يتم1يعتمد النموذج رقم ) -أوالً:
 مع النموذج :

  
 -سجيل شخصاً إعتبارياً :في حالة ما إذا كان المتقدم للت -أ   

 وثيقة إثبات شخصية للمالك أو الشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً . -1       
صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات إذا كاان مساجالً بموجاب أحكاام  -2       

 قانون الشركات . 
 صورة عن شهادة تسجيل اإلسم التجاري إن وجد . -3       
صورة عن رخصة المهن بعدد الفارو  التابعاة للنشااأل الصايل الماراد تساجيله وعناوينهاا وأساما   -4       

 التابعة لها وعناوينها. ودعات المخازن والمست
 رقم ضريبة الدخل . -5       
 بطاقة المستورد إذا كان ألالب التسجيل مستورداً . -6       

في حالة ما إذا كان المتقدم للتسجيل شخصاً ألبيعياً أردنيا يجاب إباراز وثيقاة إثباات شخصاية تباين  -ب   

ديها نشاأله ورقم ضريبة الادخل الرقم الوألني له وشهادة تسجيل من الجهة المسجل ل
ورخصة المهن وبطاقة مستورد إن وجدت ، أما إذا كان الشخص غير أردني فيجب إبراز ماا 

يثبت إقامته داخل البالد وصورة عن جواز السفر الداخل به للابالد اضاافة لماا ذكار اعاال ، 

 باسااااااااااااااااااااااااااااااااااتثنا  الاااااااااااااااااااااااااااااااااارقم الااااااااااااااااااااااااااااااااااوألني.
  

 -ثانياً:
( المعتماد مان قبال الادائرة بأياة 2الدائرة خطيااً علاى النماوذج رقام ) يلتزم المسجل بأن يقوم بإعالم -أ   

الواردة في أللب التسجيل وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ حادو   تغييرات تطرأ على البيانات
هذ  التغييرات الجديدة لغاياات قياام الادائرة بإصادار شاهادة تساجيل جديادة علاى ضاو  هاذ  

السابق شاريطة أن يقاوم المساجل بإعاادة شاهادة التساجيل التغييرات وبذات رقم التسجيل 

 السابقة .
إذا تقدم شخص لتعديل التساجيل ألبقااً لماا ورد باالفقرة )أ( مان هاذ  الماادة باعتباار  خلفااً قانونيااً -ب   

لنشاأل خاضع كان يقوم به شخص مسجل فال يجوز تسجيله إال بعاد تزوياد الادائرة بكتااب مان 
 بيعة الشخص يثبت أنه قد أصبح خلفاً قانونيااً للنشااأل المساجل .الجهات المختصة بحسب أل

  
 -تحدد مدة التسجيل وفقاً لما يلي : -ثالثاً:

  
 من القانون. 13بلوغ الشخص حد التسجيل إستناداً لحكام الفقرة )أ( من المادة  -أ     
إساتيراد لسالعة خاضاعة  ى أولخالل ثالثين يوماً من تاريخ الوصل المالي الخاص بدفع الضاريبة علا  -ب    

 للضريبة . 
خالل ثالثين يوماً من تاريخ أول إستيراد لخدمة خاضعة للضريبة وفي حالاة تعاذر تحدياد هاذا التااريخ  -ج    

 أو تحويل بدل هذ  الخدمة . تبدأ المدة من تاريخ دفع
 ن القااااانون .ماااا  13التاااااريخ الااااذي يحاااادد  الماااادير وفقاااااً لحكااااام الفقاااارة )ج( ماااان المااااادة  -د    

  
يقدم أللب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار إليها في أوال أعال  علاى  -رابعاً :

أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشااأل أو الشاخص المفاوض باالتوقيع نياباًة عناه أو مان 
علياه مان قبال البناك أو مان أي ينيبه خطياً وأمام الموظف المختص أو أن يكون التوقيع مصادقاً 

 جهاااااااااااااااااااااااااااة رسااااااااااااااااااااااااااامية مخولاااااااااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااااااااااذلك.

  
تتولى الدائرة إستالم أللبات التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها وفي حالة وجود أي  -خامساً:

نقص في الوثائق المرفقة يتم تسجيل المكلف على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزوياد الادائرة 
 بهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .

  



   -سادساً:
تعين الدائرة رقم تساجيل للشاخص المتقادم بطلاب التساجيل يثبات علاى الشاهادة التاي تصادرها  -أ    

( علىأن توقع من المدير أو من ينيبه بذلك وتختم بالخااتم الرسامي 3الدائرة وفق النموذج رقم )
للدائرة على أن يقوم المسجل بعد إستالمها بوضعها في مكاان ظااهر للعياان ألاوال ممارساة 

كذلك وضع صورة مصدقة عنها في كال فار  مان فارو  النشااأل التابعاة للمساجل إن النشاأل و

 وجدت .
 -تتضمن شهادة التسجيل المذكورة في البند )أ( ما يلي : -ب   

 نو  النشاأل . -1        
 إسم مالك النشاأل . -2        
 اإلسم التجاري . –3        
 الرقم الضريبي . –4        
 تاريخ التسجيل . –5        
 إسم الفر /الفرو  التابعة للنشاأل المسجل إن وجدت . –6        

  
 -يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيال مؤقتا في أي من الحالتين التاليتين: -سابعاً:

  
قيام الشخص بالتساجيل عان ألرياق االنترناتى علاى أن يقاوم بتقاديم الوثاائق االصالية خاالل مادة اقصااها   -أ     
 سبوعين من تاريخ هذاا

 التسجيلى وبعكس ذلك يعتبر تسجيله الغياً.         
قيام الدائرة بضبط شخص غير مسجل، وذلك لغايات متابعته داخليا، إلى أن يتبين ثبوت أو عدم ثباوت التزاماه  -ب    

 بالتسجيل وفق
 أحكام القانون.         

  
 -ويتضمن ما يلي : تسجيل يسلم باليد للمسجل أو للمفوض عنه قانوناتقوم الدائرة بإصدار إشعار  -ثامناً:

  
 إسم المسجل واالسم التجاري ونو  النشاأل . -1    
 رقم وتاريخ التسجيل. -2    
 بيان الفترات الضريبية الخاصة به. -3    

  
يستثنى من التسجيل الشخص الذي يقوم باساتيراد سالع أو خادمات خاضاعة للضاريبة اذا كاان  -تاسعاً :

 االستيراد لالستخدام الشخصي.  
  

   -عاشراً:
  
البريادي المثبات علاى أللاب ترسل الدائرة شهادة التسجيل بواسطة البريد المساجل علاى العناوان . أ   

 التسجيل المقدم للدائرة .
 هادة التسااااجيل ماااان الاااادائرة لقااااا  رساااام مقاااادار  ديناااااراً واحااااداً.تصااااد  الصااااور عاااان شاااا . ب   

  
   -حادي عشر:

  
. يلغى تسجيل أي مسجل أصبح غيار ملزمااً بالتساجيل وفاق أحكاام هاذا القاانون شاريطة أن يتقادم أ    

( المعتمد مان قبال الادائرة، ويساري مفعاول 2بطلب خطي إللغا  تسجيله وفق النموذج رقم )
نهاية الفترة الضاريبية التاي قادم خاللهاا أللاب اإللغاا  ويجاوز للمادير الغاا  إلغا  التسجيل في 

 تسجيله إعتباراً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاأل الخاضع .
 -. يلتزم الشخص الملغي تسجيله بما يلي :ب   

 إثبات فقدانه لشرأل من شروأل التسجيل . -1        
 الفترة الضريبية التي قام فيها بتقديم أللب اإللغا  .تقديم إقرار ضريبي نهائي عن  -2        

إحتساب قيمة الضريبة عن السلع الخاضاعة الموجاودة بحوزتاه فاي نهاياة الفتارة الضاريبية التاي  -3       

تقدم خاللها بطلب اإللغاا  علاى أن ياتم إحتسااب الضاريبة علاى أساال ساعر السالعة 
 بتاريخ إلغا  التسجيل أيهما أقل .السائد في السو  أو سعر الكلفة 

دفع أية مبالغ مستحقة عليه للدائرة بما في ذلك الضريبة عن السلع الخاضاعة الموجاودة بحوزتاه  -4       

عدا المتناز  عليها في المحكمة خالل شهر من نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خاللهاا 



 بطلب اإللغا  .  

 لتي بحوزته والصور المصدقة عنها للدائرة .إعادة شهادة التسجيل ا -5      

  
إذا تقدم الشخص الملغى تسجيله بطلب إعادة تسجيله مرة أخرى لي سبب مان الساباب  -ثاني عشر:

فيتم إعادة تسجيله بذات الرقم الضريبي الذي كان مسجالً به سابقاً علاى أن ال يخال ذلاك بماا 
 ( من القانون .34ورد بالبند )ب( من المادة )

إذا تقدم المكلف بطلب العفا   من التسجيل إو إلغا  تسجيله إذا كان مسجال وكانت الضريبة  -ثالث عشر:

المفروضاة علااى جميااع مبيعاتااه ماان الساالع أو الخاادمات خاضااعة لنساابة الصاافر، فيجااوز 
للمدير إعفا  المكلف من التساجيل أو الغاا  تساجيله، اال إذا أصابحت مبيعاتاه أو أي جاز  

ة للضريبة بنسبة أخرى وبهذ  الحالة فإنه يتوجب عليه تقديم أللب لتساجيله منها خاضع
 أو إلعادة تسجيله،حسب مقتضى الحال، خالل ثالثين يوماً من تااريخ وقاو  ذلاك التغييار.

  
الخاصة بالتسجيل والشروأل والقواعد والمدد واإلعالناات  2001( لسنة 1تلغى التعليمات رقم ) -رابع عشر:

 واإلجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا ات .

  
 يعمل بهذ  التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . -خامس عشر:

  
 وزيااار المالاااية 
  
 الدكتور ميشيل مارتو

  

 


