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 الجريدة الرسمية

 اسس وضوابط منح احلوافز واجلوائز 
 على الفواتري يف النظام الضريبي االردني  

 

 بناء على توصية لجنة  -27/3/2022في جلسته المنعقدة بتاريخ  قرر مجلس الوزراء

الموافقة على  -20/3/2022ها المنعقدة بتاريخ التنمية االقتصادية الصادرة عن جلست

 بشكلها) سس وضوابط من  الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي األردني( 

  -التالي :
 

)اسس وضوابط من  الحوافز والجوائز على الفاواتير فاي  اوالً: تسمى  ذه االسس والضوابط 

 نشاار ا فااي  بهااا اعتباااراً ماان تاااريخ( ويعماان 2022لساانة  األردنااي النظااام الضااريبي
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ثانياً: يهدل مشروع  مان  الحاوافز والجاوائز علاى الفاواتير فاي النظاام الضاريبي الاى تشاجيع 

الموا نين والمكلفين علاى  لاب فاواتير مقابان وان عملياة شاراء سالعة او دفاع ال مبلاغ 

نظاام الفاوترة فاي المملكاة  فاان مقابن تلقي  دمة وبما يسا م في التشجيع علاى ت بياق 

االمر يت لب تقديم لوافز تشجع على  لاب الفاواتير ماع شاراء السالع او الحصاول علاى 

 ال دماق.

 

 على الفواتير ثالثاً: اسس من  الجوائز والحوافز

 ان ينحصااار مااان   اااذه الجاااوائز علاااى الفاااواتير المقدماااة مااان الماااوا نين فقاااط بحياااا -1

الشرواق والمنشآق سلك الن الشرواق والمنشآق متاح ال تشمن  ذه الحوافز والجوائز 

 امامها است دام الفاتورة ونفقة مقبولة ضريبياً.
ان تكون الجوائز والحوافز تصرل بصورة دورية يحدد ا القارار الصاادر عان مجلاس  -2

الااوزراء ووفقاااً لألسااس الصااادرة ويقتاارح الساانة االولااى ماان الت بيااق ان يااتم ماان  

 نصا سنول. الحوافز والجوائز بشكن
ان يتم اعتماد تقديم الفواتير الكترونيا ومن  الل منصة  اصة لذلك  وان ال ياتم قباول  -3

 ال فاتورة  ار  المنصة باليد او بالتسليم الى الدائرة.
ان يتم تصنيا الفواتير الى ق اعااق اقتصاادية وبحياا ياتم تكثياا الحاوافز والجاوائز  -4

 ار الفواتير فيها ضعيا.على الق اعاق االقتصادية التي يكون اصد
ان تكااون الفاااتورة المقدمااة ماان المااوا ن الااى المنصااة تشاامن وافااة اروااان الفاااتورة  -5

 المحددة في نظام تنظيم شأون الفوترة.
ان يتم التأود والتادقيق مان ان الجهااق المصادرة للفاواتير المسالمة علاى المنصاة قبان  -6

ايااة فاااتورة تاام ارسااالها الااى اصاادار قاارار ماان  الحااوافز والجااوائز بحيااا يااتم اسااتبعاد 

 المنصة ولم تكن صادرة من الجهة ساق العالقة.
ان تكون اجراءاق من  الحوافز والجاوائز معلناة وبشافافية قبان االعاالن عان الحاوافز  -7

 والجوائز.
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ان يتم االعالن عن االش اص الذين لصلوا على الجوائز والحوافز على موقع الادائرة  -8

 الرسمي وبكن شفافية.
جهاام واقاااربهم لغايااة ازو دائاارة ضااريبة الااد ن والمبيعاااق و اسااتثناء مااويفي ان يااتم -9

 الدرجة االولى من المشاروة في الحصول على الجوائز والحوافز.
 

 رابعاً: ضوابط من  الجوائز والحوافز على الفواتير

يتم تشكين لجنة توجيهية لإلشرال على اجراءاق تنفيذ نظام الجوائز والحوافز وتحدد  -1

للجنااة بقاارار ماان مجلااس الااوزراء الااذل يصاادر لتنظاايم وت بيااق نظااام الجااوائز  ااذه ا

والحااوافز وتحااادد وتصااانا الق اعااااق ولجااام الجااوائز المقترلاااة لكااان ق ااااع وتقاااوم 

بالمصاادقة علااى الحاوافز والجااوائز التاي يااتم اصاادار ا دورياا والتااي تقادم ماان اللجااان 

 الفنية الم تصة.
بعة الفواتير المقدماة علاى المنصاة وتصانفها الاى تشكن لجنة تنفيذية تتولى مهمة متا  -2

الق اعاق المحددة وتدقيق الفواتير مع الجهاق المصدرة لهذه الفواتير والتأواد مان ان 

  ذه الفواتير اصولية.
 تشكن لجنة ا تيار الفواتير المقترح لصولها على الجوائز والحوافز. -3
م تاوفيره مان المصاادر والتمويان يتم تحديد لجم ومقدار الحوافز والجوائز وفقا لما يات -4

 المذوورة لكن دورة من دوراق اعالن الجوائز والحوافز.
 

  امساً: مصادر تموين الجوائز والحوافز على الفواتير

 ماااا ياااتم تاااوفيره مااان الم صصااااق المرصاااودة فاااي قاااانون الموازناااة العاماااة للدولاااة  -1

 الموازناااة   و ت صيصاااه لهاااذه الغاياااة مااان النفقااااق العاماااة المرصاااودة فاااي قاااانون

 العامة للدولة.
 التبرعااااق المقدماااة مااان الفعاليااااق االقتصاااادية و ااارل الصاااناعة و ااارل التجاااارة  -2

 وال تكاااااون  اااااذه التبرعااااااق المقدماااااة مااااان الجهااااااق ساق  اااااابع تااااارويج واعاااااالن 

 لهذه الشرواق.
 المن  والمساعداق التي يتم ت صيصها لهذه الغاية. -3
 

 الفواتير على سادساً: الجوائز والحوافز المقترلة

 اصول واجهزة مثن اجهزة  واتا  اجهزة تلفزيوناق ...... -1

 قيمة الفاتورة المقدمة  و نسبة من قيمتها. -2

 قيمة الضريبة المدفوعة على  ذه الفاتورة  و نسبة منها. -3

 اشتراك في  دماق لمدة محددة. -4
 

 يب ماادير سااابعاً: يفااو  وزياار الماليااة بتشااكين اللجااان المشااار اليهااا اعاااله بناااء علااى تنساا

 عام دائرة ضريبة الد ن والمبيعاق .
 


