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 الجريدة الرسمية

 2022( لسنة 2التعليمات التنفيذية رقم )
 (20حكام املادة )صادرة باالستناد أل/ت تعليمات رد ضريبة املبيعا

 هوتعديالت 1994( لسنة 6من قانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )
 

 (:1المادة )

عتبارا  ا( ويعمي بها 2022لسنة  (2رق  ) تسمى هذه التعليمات )تعليمات رد ضريبة المبيعات

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 (:2المادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية  يثما وردت في هذه التعليمات المعاني الم صصة  .أ 

 ر ذلك :لها أدناه ما ل  تدل القرينة على مي
 القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.

 المورد : أي ش ص يقو  بتوريد أي سلعة أو خدمة.

 

 ( من القانون  يثما ورد 2تعتمد الكلمات والعبارات الواردة في أ كا  المادة ) .ب 

 النص عليها في هذه التعليمات ما ل  تدل القرينة على مير ذلك .

 

 (:3المادة )

رد الضريبة المستوفاة للشروط المنصوخ عليها في هذه التعليمات من مبلغ الضريبة  يت 

( يوما  من تاريخ تقدي  طلب الرد 30) المحصي في السنة نفسها وفي موعد ال يتجاوز

 المستوفي للشروط .

 (:4المادة )

يت  رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو ال دمات المصدرة أو التي  .أ 

 لت في إنتاج سلع أخرى ت  تصديرها إلى خارج المملكة أو ت  توريدها استعم

 إلى المدن واألسواق الحرة والمناقة االقتصادية ال اية في موعد ال يتجاوز 

 ( يوما  من تاريخ تقدي  طلب الرد المستوفي للشروط للحاالت التالية:30)
 رها أو الضريبة الضريبة على مدخالت السلع المنتجة محليا  والتي ت  تصدي .1

 على السلع المعاد تصديرها.
الضريبة التي سبق دفعها على السلع وال دمات التي استعملت في إنتاج سلعة  .2

 أخرى ت  تصديرها أو تصديرها على  الها .
 الضريبة التي سبق دفعها على السلع وال دمات الداخلة في أداء خدمة  .3

 ل دمة المصدرة .ت  تصديرها شرياة أن تكون   ءا  من مكونات ا
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  لضضضضضضضرد المنصضضضضضضضوخ عليهضضضضضضضا فضضضضضضضي الفقضضضضضضضرة )أ(يشضضضضضضضترط السضضضضضضضتكمال إ ضضضضضضضراءات ا .ب 

 هذه المادة ما يلي: من
 

 أن تكون السلعة أو ال دمة المشتراة محليا  قد ت  شراؤها من مسجي بمو بأ.  .1

 فاتورة ضريبية.

أن تكون السلع المستوردة قد ت  الت ليص عليها أيوال  واستوفيت الضريبة  . ب

 ووردت باس  المصدر نفسا .عليها 

أن تكضضضون ال دمضضضة المسضضضتوردة قضضضد تضضض  الت لضضضيص عليهضضضا أيضضضوال  واسضضضتوفيت  . ح

الضريبة عليها ووردت باس  المصدر نفسا أو ت  دفع الضريبة عنها للدائرة 

 بمو ضضب الويضضي المضضالي الصضضادر عضضن الضضدائرة لهضضذه الغايضضة ووفقضضا  لتعليمضضات

 .(النافذةياها وتأ يي دفعهاطرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقس)
 ال ترد الضريبة إال لما سبق دفعا بذات القيمة والفئة التي كانت سارية  .2

وقت الت ليص على السلعة أو دفعها على ال دمة المستوردة أو وقت شراء 

 السلع وال دمات المنتجة محليا  وعلى ما ت  تصديره فعال  .

 ال ترد الضريبة على السلع المستعملة . .3
 يت  التصدير وفق تعليمات التصدير النافذة .أن  .4

يلتضض   المسضضجي طالضضب الضضرد الضضضريبي بتعبئضضة قيمضضة المبلضضغ الماالضضب بضضرده فضضي ا قضضرار  .ج 

 الضريبي المقد  من قبلا وإ راء ما يلي :

 يشترط تقدي  طلب رد للدائرة وفق النموذج المعتمد من قبلها بحيث يقد   .1

 من قبلا أو من يفوضا قانونا  بذلك .

يرفق بالب الرد ا قرار الضريبي الموقع والمصدق من قبي الدائرة والذي يقو   .2

 مقا  ويول المقبوضات .
 

 يلت   طالب الرد الضريبي مير المسجي بما يلي : .د 

 التقد  بالب رد رسمي وفق النموذج المعتمد من قبي الدائرة بحيث يقد  من قبلا  .1

 أو من قبي من يفوضا قانونا  بذلك .

تاب يادر عن المورد يتضمن رق  فاتورة المبيعات وتاري ها وقيمة إرفاق ك .2

المبيعات ومقدار الضريبة المستوفاة والفترة الضريبية التي ت  فيها التصريح 

والتوريد عن ضريبة مبيعات تلك الفاتورة موقعا  ومصدقا   سب األيول مع إرفاق 

 الكتاب ونس ة مصدقة عن تلك الفاتورة .
 ريبية للسلع وال دمات المحلية )النسخ األيلية( .إرفاق فاتورة ض .3

 إرفاق بيان االستيراد الوارد باس  المصدر نفسا للسلع وال دمات المستوردة  .4

)نس ة يا ب العالقة من بيان االستيراد( والويول المالية المدفوعة بمو با 

 الضريبة المتحققة على محتويات بيان االستيراد .

صادر في  ال اللتصدير والمثبت رقمها على متن بيان إرفاق نس ة من فاتورة ا .5

 تالب األمر تنظي  بيان يادر و سب مقتضى الحال .
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 (:5) المادة

 لغايات رد الضريبة المحصلة باريق ال اأ من قبي دائرة الجمارك تتبع ا  راءات التالية:

مبينا  فيا تقدي  طلب رد خاي لدى دائرة الجمارك وفق النموذج المعد لهذه الغاية   .1

الضريبة المحصلة من طالب الرد باريق ال اأ مرفقا  با المستندات الم يدة لذلك 

 والتي تتضمن ما يلي :
 المعاملة الجمركية مرفقا  بها الويي المالي الذي ت  بمو با دفع الضريبة . .أ 
تعهد خاي مقد  من قبي يا ب العالقة يتضمن عد  قياما ب ص  المبلغ المالوب  .ب 

 قراراتا الضريبية .رده ضمن إ
أية مستندات أخرى تتعلق بتأييد أن الضريبة المالوب ردها قد ت  تحصيلها  .ج 

 باريق ال اأ من قبي دائرة الجمارك.
تقو  دائرة الجمارك بتدقيق طلب الرد والمستندات المرفقة با وتحدد مقدار الضريبة  .2

 المحصلة باريق ال اأ .
 مالية لرد الضريبة المحصلة باريق ال اأ.تقو  دائرة الجمارك بم اطبة وزارة ال  .3
تقو  وزارة المالية باستكمال إ راءات الرد على أن يت  إرسال نس ة من مستند  .4

التسوية ويورة عن كتاب دائرة الجمارك المتعلقين بعملية الرد إلى الدائرة للعمي 

 . قانونالوفق إ راءاتها ال اية بها وفقا  أل كا  
الة كونا مسجال  وقا  باسترداد الضريبة من دائرة الجمارك يلت   طالب الرد في    .5

بإعال  الدائرة بالضريبة التي قا  باستردادها ضمن إقراره في الفترة الضريبية التي 

 يدر بها مستند التسوية برد المبلغ .

 

 (:6) المادة

                 ترد الضريبة التي  صلت باريق ال اأ من قبي ش ص مسجي عن السلع المنتجة محليا  

 أو ال دمات الم داة محليا  وفق ما يلي :

يتقد  طالب الرد أو من يفوضا قانونا  بالب خاي للمورد مبينا  با قيمة الضريبة  .1

 المستوفاة باريق ال اأ مع المستندات الم يدة لذلك .
يقو  المورد برد الضريبة المحصلة من المشتري باريق ال اأ بعد تأكده من يحة  .2

الرد المقد  من قبي المشتري على أن يقو  المورد بتسجيي عملية رد الضريبة  طلب

 إلى المشتري في سجالتا وقيوده المحاسبية.
يقو  المورد بمعالجة األثر النا   عن رد الضريبة باريق ال اأ ضمن ا قرار  .3

 الضريبي للفترة التي ت  الرد فيها فعال  .
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  (:7) المادة

صلت باريق ال اأ من قبي ش ص كان مسجال  وألغى تسجيلا عن السلع ترد الضريبة التي  

 التي ت  توريدها محليا  أو ال دمات الم داة محليا  وفق ما يلي :

يتقد  طالب الرد أو من يفوضا قانونا  بالب رد خاي للدائرة مبينا  با قيمة الضريبة  .1

 المستوفاة باريق ال اأ مع المستندات الم يدة لذلك .
الدائرة بتدقيق طلب الرد والتأكد من أن الش ص الذي قا  باستيفاء الضريبة تقو   .2

 بال اأ قد قا  بتوريدها للدائرة .
تستكمي الدائرة إ راءات رد الضريبة بعد تدقيق طلب الرد وفق إ راءات الرد المتبعة  .3

 من قبلها .
 

 (:8) المادة

 ( 19بمو ب أ كا  المادة )يرد رييد الضريبة العامة على المدخالت القابلة لل ص  

والتي مضى على دفعها مدة تجاوزت شهرين ول  يت  خصمها من الضريبة ، قانون المن 

 العامة التي استحقت للدائرة خالل تلك المدة وفق ما يلي :

 أن يكون المسجي قد قا  بتقدي  كافة ا قرارات الضريبية . .1
 ا زالت مو ودة بحوزة المسجي .أن تكون السلع أو ال دمات العائدة لذلك الرييد م .2
 أن ال تكون السلع أو ال دمات قد ت  استعمالها من قبي المسجي . .3
( من هذه التعليمات في  ال 4( من الفقرة )ب( من المادة )4مع مراعاة أ كا  البند ) .4

 ( من هذه المادة لتصدير سلع 3) است دا  السلع وال دمات المشار إليها في البند

ن بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بنسبة يفر ول  ياالب أو خدمات أو كا

المسجي برد أي مبلغ عن هذا التصدير ضمن إقراراتا فتعامي السلع وال دمات المشار 

إليها نفو معاملة السلع المو ودة بحوزة المسجي وترد عنها الضريبة إذا استوفت 

بي الدائرة للتأكد من عد  الشروط األخرى ويت  ذلك بعد أن يت  التدقيق الفعلي من ق

 قياما الماالبة بهذا الرد ضمن إقراراتا مسبقا  .
إذا تبين أن هناك رييد مدور للمسجي نتيجة للبيع ب سارة فيت  رد رييد الضريبة  .5

 شهرين . علىالعامة الذي مضى على دفعا مدة ت يد 
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 (:9) المادة

 ترد الضريبة لألش اخ مير المقيمين وفقا  لما يلي :

تابق هذه ا  راءات على الضريبة التي ت  دفعهضا علضى السضلع التضي تكضون بحضوزة  -1 .أ 

األشضض اخ ميضضر المقيمضضين عنضضد مغضضادرته  المملكضضة شضضرياة أال يقضضي مقضضدار الضضضريبة 

 علضىالتي سيت  ردها عن خمسين دينارا ، وال تتجاوز خمسمائة دينار أمضا إذا زادت 

 ( 4عليهضضضضضضا فضضضضضضي المضضضضضضادة )خمسضضضضضضمائة دينضضضضضضار فتتبضضضضضضع ا  ضضضضضضراءات المنصضضضضضضوخ 

 من هذه التعليمات .

الش ص مير المقي  هو الش ص الابيعي األردني أو األ نبي الذي أقا  داخي  -2

 ( يوما  خالل ا ثني عشر شهرا  التي تسبق 183المملكة مدة ال ت يد على )

 تاريخ مغادرتا المملكة.
 
 امت بها تلقاء ذاتها تراعى إ راءات وآلية الرد التي تعتمدها الدائرة سواء قب. 

أو بالتعاون مع دائرة الجمارك أو أي ش ص اعتباري يوافق عليا مجلو الوزراء 

 على أن تتضمن ما يلي:
تتولى الجهة الم ولة بالرد تعبئة نموذج طلب رد الضريبة ال اخ بالمسافرين  .1

 والمعد لهذه الغاية والمعتمد من قبي الدائرة على أن يكون من ثالع نسخ 

بها الفاتورة  امتسلسي على أن تسل  النس ة األولى للمشتري مرفق وبرق 

الضريبية الصادرة عن الش ص الذي قا  بالتوريد المسجي أيوال  بعد خت  

النموذج ب تما ال اخ مع تثبيت الرق  الضريبي عليا، والنس ة الثانية تحتفظ 

ة من النموذج لغايات بها الجهة المعنية، ويحتفظ الذي قا  بالتوريد بالنس ة الثالث

 التدقيق .
تتحمي الجهة الم ولة بالرد  ميع النفقات المتعلقة بعملية الرد، بما في ذلك  .2

طباعة النماذج المقررة وتعميمها على المعنيين، كما تتحمي أية أخااء نا مة عن 

 رد الضريبة بشكي م ال  للتعليمات .
ومات الواردة في النموذج يتولى موظ  الجمارك في مرك  ال روج ماابقة المعل .3

مع الوثائق المرفقة وماابقتها مع البضاعة المراد إخرا ها والمصادقة عليها 

 بعبارة شوهدت بال روج بعد التأكد من أنها قد خر ت فعال  بحوزة المسافر .
 يتحمي المسافر أية مصاري  تتعلق بعملية الرد . .4

تكون بحوزة المسافرين  إذا كانت قيمة الضريبة عن البضاعة المصدرة والتي .5

خمسمائة دينار فيجب عند ذلك اتبا  ا  راءات الواردة في  علىت يد قيمتها 

 ( من هذه التعليمات .4المادة )
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 (:10) المادة

ترد الضريبة ال اية التي سبق دفعها على السلع الموردة إلى أي من الجهات المعفاة بمو ب 

عد التحقق من استال  الدائرة لهذه الضريبة وفقا  وذلك ب،  قانونال( من 21أ كا  المادة )

 للشروط التالية:

 أن يتقد  طالب الرد بالب خاي للدائرة لرد الضريبة موضحا  فيا قيمة  .1

 الضريبة المستوفاة.
 إبراز كافة المستندات الم يدة لهذا الالب. .2
 إبراز الفاتورة الضريبية للسلع المشتراة محليا  . .3

 

 :(11المادة )

 لدائرة برد الضريبة للالبات التي ت  استكمال كافة ا  راءات القانونية لردها تقو  ا

 بعد تدقيقها وذلك بتحويلها إلى الحسابات البنكية من الضريبة التي ت  تحصيلها .

 

 (:12) المادة

 ال ينظر في أي طلب رد السترداد الضريبة مضى على تأديتها أكثر من ثالع سنوات .

 

  (:13) المادة

 عتبر المفوض الضريبي مس وال  مس ولية مشتركة مع طالب الرد الضريبي الذي يالب ي

رد الضريبة في  ال و ود أية م الفات أو ت وير في البيانات والمعلومات ت دي إلى  صول 

 طالب الرد على رديات بغير  ق أو بصورة مير قانونية أو زيادة عما هو مستحق لا

أشد يحَول المفوض الضريبي إلى اللجنة المشكلة وفقا أل كا  ومع عد  االخالل بأي عقوبة 

 الت اذ اال راءات القانونية الالزمة. قانونال( من 69المادة )

  ( :14المادة )

 .2010( لسنة 9تلغى تعليمات رد ضريبة المبيعات رق  )

 ةــــــــــــــــــــوزير املالي
 العسعسحممود د. حممد 

 


