برنامج خدمات الحكومة االلكترونية
في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
تنفٌذاً للمبادرة الملكٌة السامٌة التً أطلقها جاللة الملك عبدهللا الثانيً
بن الحسٌن المعظم وتوجٌهاته السامٌية بيتيطيبيٌيق بيرامية اليحيكيومية
االلكترونٌة فً المؤسسات والدوائر الحكومٌة المختلفة ،قامت دائيرة
ضرٌبٌة الدخيل واليميبيٌيعيات بياطيالق بيرنيامية خيدميات اليحيكيومية
االلكترونٌة مطلع عام  5002وهو اول برنامة خيدميات ليليحيكيومية
االلكترونٌة ٌتم تطبٌقة على مستوى المؤسسات والدوائر اليحيكيوميٌية
فً المملكة.
ومنذ ذلك الحٌن لم تأل الدائرة جهداً فً توفٌر مجموعة متكاملة مين
الخدمات االلكترونيٌية بيطيرٌيقية فيعيالية ومسيتيقيره و مينيه وسيرٌيعية
واقتصادٌة تركز على اٌصال الخدمات الضرٌبٌه للمواطنٌن تيميشيٌيا
مع متطلبات العصر بشفافٌه ودقة ووضوح ليذا فيقيد قياميت اليدائيرة
بتنفٌذ هذا البرنامة باليتيعياون ميع وزارة االتصياالت وتيكينيوليوجيٌيا
المعلومات بخبرات اردنٌة صرفة .
وٌستطٌع المكلف اليميشيتيرك فيً خيدميات اليحيكيومية االليكيتيرونيٌية
الحصول على هذه الخدمات من خالل الموقع االلكترونً ليليدائيرة .
وٌتطلب االشتراك بهذه الخدمة زٌارتك لميرة واحيدة فيقيط ني مين
مدٌرٌات أو مراكز الدائرة من أجل الحصول على اسيم اليميسيتيخيدم
وكلمة السر مع ضرورة اصطحاب هوٌتك الشخصٌة ( أو التفوٌيض
الذي ٌخولك تقدٌم طلب االشتراك نٌابة عن اليميكيليف )  .وٌيميكينيك
الدخول الى مجموعة متكاملة من الخدمات االلكترونٌة التً تشمل :
تقدٌم اإلقرار الضرٌبً وتسدٌد الضرٌبة المستحقة والحصيول عيليى
بٌان ضرائب وشيهيادة بياليرقيم الضيرٌيبيً واليدخيول إليى بيٌيانيات
الحساب الشخصً .
وٌوفر برنامة خدمات الحكومة االلكترونٌة العدٌد من الخدميات مين
أبرزها :
* تقديم االقرارات الضريبية الكترونيا

 تشمل اقرارات ضرٌبة اليدخيل ( اليميوظيفيٌين واليميسيتيخيدميٌين
وانفراد والشركيات ) واقيرارات ضيرٌيبية اليميبيٌيعيات واحيتيسياب
الضرٌبة المستحقة بشكل فوري من خالل النظام اليميحيوسيب اليذي
ٌقلص من انخطاء المحتملة .


استالم اإلقرارات وتقدٌرها وتعدٌلها



تسلٌم كشوف االقتطاعات إلكترونٌا ً



تسلٌم قسائم المعليوميات اليخياصية بياليميكيليفيٌين وتسيليٌيم كشيف
المستخدمٌن

* تسديد الضريبة المستحقة الكترونيا e-fawateercom


سدد الضرٌبة والمبالغ انخيرى اليميسيتيحيقية اليكيتيرونيٌيا ً دون
الحاجة إلى مراجعة الصندوق فً الدائرة أو اليبينيوك واحصيل
على قسٌمة الدفع الكترونٌا ً من خالل الدخول إلى موقع اليدائيرة
 www.istd.gov.joومن ثم اختٌار اٌقونة الدفع االلكتيرونيً
e-fawateercom

* الحصول على بيان ضرائب وشهادة بالرقم الضريبي


حصل عليى بيٌيان ضيرائيب بيالسينيوات الضيرٌيبيٌية اليميقيدرةوالسيينييوات الييتييً قييٌييد االعييتييراض واالسييتييئيينيياف وانرصييدة
المستحقة المدفوعة والمقسطة وغٌرها .

* الدخول إلى الحساب الشخصي


حدث بٌاناتك الشخصٌة الكترونٌا ً من خالل الموقع االلكتيرونيً
عند الحاجة بما فٌها عنوان السكن والعمل واليعينيوان اليبيرٌيدي
وجهات العمل والحالة االجتماعٌة وغٌرها .

* خدمات اخرى يمكن الحصول عليها
بامكانك اٌضأ ارسال طلب خدمة داخلٌة الكترونٌا ً أو االستعالم عين
حالة الطلب الذي تم إرساله لمتابعة حالة الملف حٌث تيقيوم اليدائيرة

بإطالعك على حركة الملف فوراً عن طرٌق الرسائل
القصٌرة  smsأو البرٌد اإللكترونً  .وتشمل هذه
الخدمات :


التسجٌل ( فتح ملف وإلغاء التسجٌل وتعدٌله
واإلعفاء منه )



االعتراض ( تقدٌم االعتراض والرد علٌه )



إلغاء كتب التقدٌر



تأجٌل دفع الضرٌبة عند االستٌراد



استدعاءات االتالف



التنفٌذ الجبري والحجز وفك الحجز



عقود المصالحة



استالم الكفاالت



طلبات التقسٌط



تصدٌق الشٌكات



طلبات الحصول على براءة الذمة



الرد على االستفسارات



الردٌات



طلبات الحصول على اإلعفاءات الضرٌبٌة

مزايا الخدمات االلكترونية :


خدمات ذات جودة عالٌة توفر الوقت والجهد على المواطين
والموظف



خدمات متاحة للمواطن داخل انردن وخارجه عيليى ميدار
الساعة طوال اٌام السنة وفً انعٌاد والعطل الرسمٌة .



خدمات تخفف عيليى اليميواطين واليدائيرة أعيبياء اسيتيخيدام
القرطاسٌة ونفقات إرسال اإلقرارات الضرٌبٌة الورقٌة إليى
المكلفٌن .



ملفات الضرٌبة تحفظ الكترونٌا ً وتسترجع بسهولة وسيرعية
من خالل نظام انرشفة .



توفر أجور التخزٌن وتحمً الملفات من التلف



تتٌح االطالع على أٌة معلومية ٌيحيتياجيهيا اليميواطين حيول
كٌفٌة احتساب الضرٌبية واليميعيزز اليقيانيونيً عين طيرٌيق
المساعدة الفورٌة Online-Help




ارشادات


بعد الحصول على اسم المستخدم وكيليمية السير أدخيل إليى
موقع الدائيرة االليكيتيرونيً  www.istd.gov.joواخيتير
أٌقونة الخدمات االلكترونٌة للميشيتيركيٌين ليليحيصيول عيليى
الخدمات االلكترونٌة .



تستطٌع تغٌٌر كلمة السر الخاصة بك من خالل النظام



ٌتوجب علٌك تزوٌد النظام برقم الهاتف اليخيليوي وعينيوان
البرٌد االلكترونً لمرة واحدة لغاٌات التواصل عن طيرٌيق
هاتٌن الوسٌلتٌن .



احصل على الخدمات التً تحيتياجيهيا بسيهيولية وٌسير عين
طرٌق القوائم النسدلة .

دائرة ضريبت الدخل
والمبيعاث

الخدمة واصلة لعندك
egov@istd.gov.jo
لراحتك  ..وتوفير لوقتك وجهدك نقدم لك الخدمات
الضريبية اإللكترونية من خالل موقعنا اإللكتروني :
 egov@istd.gov.joللموظفين والمستخدمين
واألفراد والشركات

تؤمن المحافظة على أمن وسرٌة المعلومات
تييتييٌييح اإلطييالع عييلييى كييل مييا هييو جييدٌييد ميين الييقييوانييٌيين
والتشرٌعات واإلجراءات باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة

ونظراً نهمٌة الخدمات اإللكترونٌة فالدائرة على استعيداد ليعيقيد
دورات تدرٌبٌة مجانٌة نعضاء ومنتسبً وموظفً النيقيابيات و
الهٌئات ومؤسسات المجتمع المدنً والشركات واليميكيليفيٌين فيً
مواقعهم .

وزارة الماليت

بادر بزيارة إحدى مديرياتنا أو مكاتبنا لمرة واحدة
للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر
للمزيد من المعلومات :
الموقع االلكتروني  www.istd.gov.joالبريد االلكتروني
istd@istd.gov.jo

يرجى االتصال بالدائرة على هاتف مركز االتصال:
 7957844فاكس7964644 :
البريد اإللكتروني istd@istd.gov.jo :

