
 ة العامة و الخاصة على المبيعاتضريبالإرشادات رد 

 

من مبلغ الضريبة المستوفاة للشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية  يتم رد الضريبة

في أي من  المستوفي للشروط ( يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد30المحصل في السنة نفسها وفي موعد ال يتجاوز )

 -:دناه ووفق االجراءات المبينة لكل حالة وعلى النحو اآلتيأالحاالت 

  

دمات المصررردرة أو التررري اصرررتعملج فررري إنترررا  صرررل  خررررد الضرررريبة التررري صررربق تحصررريلها علرررى السرررل  أو ال .أ

ألصررررروار الحررررررة والمن قرررررة توريررررردىا إلرررررى المرررررد  وا متصرررررديرىا إلرررررى خرررررار  المملكرررررة أو تررررر مأخرررررر  تررررر

 -خاصة:قتصادية الاإل

 

 :لمســــــــجللطالب الرد ا بالنسبة

 لذلك. الخانة المخصصة المقدم للدائرة ضمن قرار الضريبيغ المطالب برده في اإلتعبئة قيمة المبل -1

)  دددقفر  لدددق المققدددن االر رذندددي الر دددمي  تقدددديل  لدددب رد للددددائرة ذفدددم النمدددقبل المع مدددد  دددن قبل دددا  -2

 .قانقناً بذلكبحيث يقدم  ن قبل المرلف أذ  ن يفقضه 

يرفدددم بطلدددب الدددرد اإلقدددرار الضدددريبي المققدددن ذالمصددددي  دددن قبدددل الددددائرة ذالدددذ  يقدددقم  قدددام ذ دددق   -3

 المقبقضات.

 

 :غير المسجل لطالب الرد بالنسبة

تقدددديل  لدددب رد للددددائرة ذفدددم النمدددقبل المع مدددد  دددن قبل دددا )  دددقفر  لدددق المققدددن االر رذندددي الر دددمي   -1

 يفقضه قانقناً بذلك.بحيث يقدم  ن قبل المرلف أذ  ن 

إرفددداي ب دددا   دددادر  دددن المدددقرد ي ضدددمن رقدددل فددداتقرة المبيعدددات ذتاريخ دددا ذقيمدددة المبيعدددات ذ قددددار  -2

الضدددريبة المسدددد قفاة ذالف ددددرة الضدددريبية ال ددددي تددددل في دددا ال صددددريك ذال قريددددد  دددن ضددددريبة  بيعددددات تلددددك 

 ً ً  الفاتقرة  ققعا   ك الفاتقرةة  صدقة  ن تلخ ن إرفاي الر ا  ذنس األ ق سب ح ذ صدقا

 . األ ليةإرفاي فاتقرة ضريبية للسلن ذالخد ات المحلية )النسخ  -3

خة  دددداحب نسدددد( ات المسدددد قردة خدددددإرفدددداي بيدددداا اإل دددد يراد الددددقارد با ددددل المصدددددر نفسدددده للسددددلن ذال -4

الضدددريبة الم حققدددة  لدددق  ح قيدددات  بمقجبدددهالماليدددة المدفق دددة  ذالق دددق  اا ددد يراد  دددن بيددداا  العالقدددة

 اإل  يراد.بياا 

 تنظدديلإرفدداي نسددخة  ددن فدداتقرة ال صدددير ذالمعبددم رقم ددا  لددق  دد ن بيدداا الصددادر فددي حددا  تطلددب األ ددر  -5

 ذحسب  ق ضق الحا .  ادربياا 

 

 -:دائرة الجمارك خ أ من قبلريق الرد الضريبة المحصلة ب  .ب

 

تقدددديل  لدددب رد لددددل دائدددرة الجمدددارل ذفدددم النمدددقبل المعدددد ل دددذه التايدددة )  دددقفر  لدددق المققدددن االر رذندددي  .1

 . بينا فيه الضريبة المحصلة  ن  الب الرد بطريم الخطأالر مي  

 المس ندات المؤيدة لذلك ذال ي ت ضمن:  يرفم بطلب الرد .2

 .دفن الضريبة جبهبمق لالمالي الذ  ت الق لالمعا لة الجمربية  رفقا ب ا  -

رده ضدددمن لدددق  المبلدددغ المط لصدددخب م قيا دددهي ضدددمن  دددد م  دددن قبدددل  ددداحب العالقدددةي  قددددتع دددد  طددد -

 الضريبية. إقرارته



خطدددأ  دددن ريدددم البطتحصددديل ا  للدددق  ردقدددا قدددد تددد دددرل ت علدددم ب أييدددد أا الضدددريبة المطيدددة  سددد ندات أأ -

 دائرة الجمارل. قبل

با ددد رداد الضدددريبة  دددن دائدددرة الجمدددارل بددد  الم الددددائرة يل دددطم  الدددب الدددرد فدددي حالدددة بقنددده  سدددجالً ذقدددام  .3

بالضددريبة ال ددي قددام با دد ردادقا ضددمن إقددراره فددي الف ددرة الضددريبية ال ددي  دددر ب ددا  سدد ند ال سددقية بددرد 

 . المبلغ

 

دمات خرررعرررن السرررل  المنتجرررة محليرررا أو ال خص مسرررجلشررر لأ مرررن قبرررخ رررريرررق الحصرررلج ب رد الضرررريبة التررري  . 

 -:داة محلياؤالم

 

ً  ه الددب الددرد أذ  ددن يفقضدد مي قددد .1 ريددم طالضددريبة المسدد قفاة بقيمددة  هي للمددقرد  بينددا بددطددلددب  طب قانقنددا

 .يدة لذلكؤأ  ن المس ندات المخطال

حة  لدددب الدددرد  دددأ بعدددد تأبدددده  دددن خطدددريدددم الطالمدددقرد بدددرد الضدددريبة المحصدددلة  دددن الم ددد ر  ب ميقدددق .2

 هتال مليددة رد الضددريبة إلددق الم دد ر  فددي  ددج لالمددقرد ب سددجي مالم دد ر   لددق أا يقددق ل ددن قبدد مالمقددد

 .ذقيقده المحا بية

الضدددريبي للف دددرة  اإلقدددرارأ ضدددمن خطدددريدددم الط دددن رد الضدددريبة ب اجلالنددد األثدددرالمدددقرد بمعالجدددة  ميقدددق .3

 الً.الرد في ا فع لال ي ت

 

 معررن السررل  الترري ترر الً وألغررى تسررجيل رد الضررريبة الترري حصررلج ب ريررق الخ ررأ مررن قبررل شررخص  ررا  مسررج .د

ً ؤدمات المختوريدىا محليا أو ال  -:داة محليا

 

ً  ه الددب الددرد أذ  ددن يفقضدد مي قددد .1 ريددم طقيمددة الضددريبة المسدد قفاة ب هللدددائرة  بينددا بددي طددلددب رد  طب قانقنددا

 .يدة لذلكؤأ  ن المس ندات المخطال

 مقدددداأ قددددد خطددددبا دددد يفاض الضددددريبة بال مص الددددذ  قدددداخدقيم  لددددب الددددرد ذال أبددددد  ددددن أا ال ددددالدددددائرة ب دددد متقددددق .2

 .ب قريدقا للدائرة

 .راضات الرد الم بعة  ن قبل اجلضريبة بعد تدقيم  لب الرد ذفم إراضات رد اجالدائرة إ لتس رم .3

 

مررررن القررررانو   ( 19) المررررادة مكرررراحب أجرررربمو مصررررخرد رصرررريد الضررررريبة العامررررة علررررى المرررردخالت القابلررررة لل .ه

خصرررمها مرررن الضرررريبة العامرررة التررري اصرررتحقج  ميرررت موالتررري مضرررى علرررى دفعهرررا مررردة تجررراوزت شرررهرين ولررر

 -:تلك المدة خاللللدائرة 

 

 .قرارات الضريبيةاإلبافة  لتقديال أبد  ن  .1

 ل.قدة بحقزة المسججييد  ا زالم  ق د ات العائدة لذلك الرخالسلن أذ ال ال أبد  ن أا .2

 ل.المسج لا  عمال ا  ن قب لد ات قد تخترقا السلن أذ ال اأا ال أبد  ن  .3

 . سبقا هالبة ب ذا الرد ضمن إقراراتطالم المسجل قيام مل أبد  ن  دا .4

الضددريبة العا دددة الددذ   ضدددق يد  دددرد ر لسدددارة فيدد خن يجدددة للبيددن ب ليد  ددددذر للمسددج ددإبا تبددين أا قندددال ر .5

 . يد  لق ش رينط دة ت ه لق دفع

 

 



 -:رد الضريبة ألشخاص غير المقيمين .و

 

األشدددخاي غيدددر ي تردددقا بحدددقزة السدددلن ال دددا  لدددق دفع ددد لتدددراضات  لدددق الضدددريبة ال دددي إلجدددبدددم قدددذه اطت .1

 ، ذاردقددا  ددن  مسددين ديندداراً  لضددريبة ال ددي  ددي  قدددار الل يقدد اة أطة شددريالمملردد لادرت  تددد المقيمددين  ندد

فددددي ا  لي دددد يقصددددراضات المناإلجددددأ ددددا إبا زادت  لددددق  مسددددمائة دينددددار ف  بددددن  ،ت جدددداذز  مسددددمائة دينددددار

نبدددي األجردنددي أذ ألبيعدددي اطص الخقددق ال دد ليددر المقددديغص خال دد لمدداً بدددأا  اإلرشددادات. ددن قدددذه الفقددرة )أ  

ً   183)يددد  لددق تط ا المملرددة  دددة لدا دد مالددذ  أقددا  هتدداريخ  تادرتددال ددي تسددبم  ثنددي   ددر شدد راً أ   ددال يق ددا

 .المملرة

 لمعددددد ل ددددذه التايددددةبالمسددددافرين ذا ياخددددقلددددة بددددالرد تعبئددددة نمددددقبل  لددددب رد الضددددريبة الخت ددددقلق الج ددددة الم .2

ذلدددق ألة اخالنسددد ل لدددق أا تسدددل ل  سلسددد لنسدددخ ذبدددرق ثدددال الددددائرة  لدددق أا يردددقا  دددن  لذالمع مدددد  دددن قبددد

بعدددد  اً ق دددأ لبال قريدددد المسدددج مص الدددذ  قددداخللم ددد ر   رفقدددا ب دددا الفددداتقرة الضدددريبية الصدددادرة  دددن ال ددد

الج ددة المعنيدددة، ة العانيددة تحدد فا ب دددا خ، ذالنسدددهالضدددريبي  ليدد ل دددن تعبيددم الددرق ياخددال ه مدددخالنمددقبل ب ل دد 

 . ة العالعة  ن النمقبل لتايات ال دقيمخبال قريد بالنس مذيح فا الذ  قا

ميدددن النفقدددات الم علقدددة بعمليدددة الدددرد، بمدددا فدددي بلدددك  با دددة النمدددابل المقدددررة جقلدددة بدددالرد خالج دددة الم لت حمددد .3

 .ليماتلل ع فالخ  لمة  ن رد الضريبة ب رجاض ناطأية أ  لذتعميم ا  لق المعنيين، بما ت حم

بقدددة المعلق دددات الدددقاردة فدددي النمدددقبل  دددن القثدددائم المرفقدددة اطرذل  خدددال طالجمدددارل فدددي  ربددد في دددقلق  ق ددد .4

بعدددد ال أبدددد  دددن  "رذلخشدددققدت بدددال" دددا ذالمصدددادقة  لي دددا بعبدددارة جابق  دددا  دددن البضدددا ة المدددراد إ راطذ 

 .بحقزة المسافر الً م فعجأن ا قد  ر

  ت علم بعملية الرد فالمسافر أية  صاري لي حم .5

 

 مكررراحب أجررررد الضررريبة الضرررريبة الترري صررربق دفعهررا علرررى السرررل  المرروردة إلرررى أي مررن الجهرررات المعفرراة بمو .ز

 -:من القانو ( 21) المادة

 

ً  طيلب  ط الب الرد ب مي قد .1  .قيمة الضريبة المس قفاة هفي للدائرة لرد الضريبة  قضحا

 ب.لطيدة ل ذا الؤإبراز بافة المس ندات الم .2

 . إبراز الفاتقرة الضريبية للسلن الم  راة  حليا .3

 

 مالحظات:

راضات القانقنيدددة لردقدددا بعدددد تددددقيق ا ذبلدددك اإلجدددا ددد رما  بافدددة  للبدددات ال دددي تدددطالددددائرة بدددرد الضدددريبة لل متقدددق .1

 . تحصيل ا تلحسابات البنرية  ن الضريبة ال ي ب حقيل ا إلق ال

 . نقات ثال   رداد الضريبة  ضق  لق تأدي  ا أبعر  ن إلينظر في أ   لب رد  ا .2

لدددب رد الضدددريبة طذلية   ددد ربة  دددن  الدددب الدددرد الضدددريبي الدددذ  يؤ سددد ذاً ؤيع بدددر المفدددقي الضدددريبي  سددد .3

د  إلدددق  دددق   الدددب الدددرد  لدددق ؤذيدددر فدددي البياندددات ذالمعلق دددات تدددطالفدددات أذ تخقد أيدددة  جدددا  ذحدددفدددي 

 ققبددة أشددد  ةبأيدد اإل ددال  مذ ددن  ددد هأذ زيددادة  مددا قددق  سدد حم لددقانقنيددة يددر غم أذ بصددقرة حددرديددات بتيددر 

ددددد يدددددك ً يح  إلتخددددداب  دددددن القدددددانقا   69) المدددددادة  ألحردددددامق  المفدددددقي الضدددددريبي إلدددددق اللجندددددة الم دددددرلة ذفقدددددا

 اإلجراضات القانقنية الالز ة.

 

 ا داد  حمقد البقريني


