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  2022لسنة   (5التعليمات التنفيذية رقم ) 

 تعليمات التسجيل يف ضريبة املبيعات )السلع واخلدمات( 
 يف منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

 

 بة العامة على المبيعات ( من قانون الضري75الصادرة استنادا أل كا  الفقرة )ب( من المادة )

وتعديالتا وذلك تنفيذا أل كا  القانون المعدل لقانون مناقة العقبة  1994( لسنة 6رق  )

والذي ت  بمو با نقي مها  ووا بات تحصيي  2022( لسنة 14االقتصادية ال اية رق  )

ضريبة  وتدقيق وتقدير ضريبة الدخي وضريبة المبيعات )ضريبة السلع وال دمات( إلى دائرة

 . الدخي والمبيعات وذلك لتو يد ا دارة الضريبية في المملكة 

 

 ( 1المادة )

 

 تسضضضضمى هضضضضذه التعليمضضضضات )تعليمضضضضات التسضضضضجيي فضضضضي ضضضضضريبة المبيعضضضضات )السضضضضلع وال ضضضضدمات( 

 في مناقضة العقبضة االقتصضادية ال ايضة لضدى دائضرة ضضريبة الضدخي والمبيعضات ( ويعمضي بهضا مضن 

 لرسمية.تاريخ نشرها في الجريدة ا

 

 (2المادة )

 

يكون للكلمات التالية  يثما وردت في هذه التعليمات المعاني الم صصة لها أدناه ما ل  تدل 

 : القرينة على مير ذلك

 

 دائرة ضريبة الدخي والمبيعات. : رةـــــــــــــــــــــالدائ

 مدير عا  الدائرة. : رـــــــــــــــــــــــالمدي

( مضضن الفقضضرة )أ( مضضن 1الضضضريبة المنصضضوخ عليهضضا فضضي البنضضد ) : ةـــــــالضريبة العام

 .النافذ ( من قانون مناقة العقبة االقتصادية ال اية37المادة )

( من 37الضريبة المنصوخ عليها في الفقرة )ج( من المادة ) : ةــــــالضريبة ال اي

 .النافذ قانون مناقة العقبة االقتصادية ال اية

( من الفقرة )أ( 3( و)2الضريبة المنصوخ عليها في البندين ) : اتـــــــعضريبة المبي

 ( من قانون مناقة العقبة االقتصادية ال اية.37من المادة )

نقي ملكية السلع أو  ق است دامها كمالك و ميع التوريدات  : عـــــــــــــــــــــــــالبي

 دمات.التي ال تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا لل 

 الش ص الابيعي أو االعتباري. : صــــــــــــــــــــالش 
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أي ش ص يستورد أو ينتم أو يبيع أي من السلع المدر ة  -أ  :  ــــــــــــــــــــــالمكل

السلع  مبيعات( الملحق بنظا  ضريبة 1ول رق  )في الجد

 .النافذ في مناقة العقبة االقتصادية ال اية وال دمات
ول يقو  بتوريد أي من ال دمات الواردة في الجدأي ش ص  -ب 

في  السلع وال دمات مبيعات( الملحق بنظا  ضريبة 1رق  )

 .النافذ مناقة العقبة االقتصادية ال اية

أي ش ص يقو  باستيراد أو إنتاج سلعة خاضعة للضريبة  -ج 

 ال اية.

 

 

 (   تحدد مدة التسجيي وفقا  لما يلي:3المادة )

 مضضضن تضضضاريخ البضضضدء بم اولضضضة عمضضضي  ديضضضد مضضضع تحقضضضق أول  خضضضالل ثالثضضضين يومضضضا   .1

 عمليضضضضضضة اسضضضضضضتيراد أو إنتضضضضضضاج للسضضضضضضلع ال اضضضضضضضعة للضضضضضضضريبة العامضضضضضضة فضضضضضضي 

 مناقة العقبة االقتصادية ال اية.
خالل ثالثين يوما  من تاريخ البدء بم اولة العمي بتوريد أي من ال دمات  .2

 اية.ال اضعة للضريبة العامة في مناقة العقبة االقتصادية ال 
عند تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج للسلع ال اضعة للضريبة ال اية في  .3

 مناقة العقبة االقتصادية ال اية.
تحدد مدة التسجيي وفقا  لقانون الضريبة العامة على المبيعات ألي ش ص  .4

 يقو  بتوريد سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات.

 

الذي يقو  باستيراد سلع أو خدمات خاضعة يستثنى من التسجيي الش ص   (4المادة )

 للضريبة إذا كان االستيراد لالستعمال أو االست دا  الش صي.

 

 

   (5المادة )

 

 يقد  طلب التسجيي للدائرة  سب النموذج المعتمد لهذه الغاية والبيانات المالوبة.      

 

 

 (6المادة )

 يغا وفق أ كا  يل   الش ص بتحديد عنوانا في طلب تسجيلا لغايات تبل -أ 

 .النافذ ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات62المادة )
يل   المسجي بإعال  الدائرة خايا  على النموذج المعتمد من قبي الدائرة بأية  -ب 

تغييرات تارأ على البيانات الواردة في طلب التسجيي وذلك خالل ثالثين يوما  من 

الدائرة بإيدار شهادة تسجيي  ديدة على  تاريخ  دوع هذه التغييرات لغايات قيا 

ضوء هذه التغييرات وبذات رق  التسجيي السابق شرياة أن يقو  المسجي بإعادة 

 شهادة التسجيي السابقة. 
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   (7المادة )

 

تتضضولى الضضدائرة اسضضتال  طلبضضات التسضضجيي والتأكضضد مضضن يضضحة البيانضضات الضضواردة فيهضضا وفضضي  ضضال 

 يضضت  تسضضجيي المكلضض  علضضى أن يقضضو  باسضضتكمال الوثضضائق و ضضود نقضضص فضضي الوثضضائق المرفقضضة 

 وت ويد الدائرة بها. 
 

 

 (8المادة )

تُعين الدائرة رق  تسجيي للش ص المتقد  بالب التسجيي يٌثبت على الشهادة التي  -أ 

 تصدرها الدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى أن توقع من المدير 

 الرسمي للدائرة.  أو من يفوضا بذلك وت ت  بال ات 
يل   المسجي بعد استال  الشهادة بوضعها في مكان ظاهر للعيان طوال ممارسة  -ب 

النشاط وكذلك وضع يورة مصدقة عنها في كي فر  من فرو  النشاط التابعة 

 للمسجي إن و دت.

 تتضمن شهادة التسجيي المذكورة في البند )أ( من هذه المادة ما يلي : -ج 
 . نو  النشاط .1

 الك النشاط .اس  م .2

 س  التجاري .الا .3

 الرق  الضريبي. .4

 تاريخ التسجيي. .5

 اس  الفر  / الفرو  التابعة للنشاط المسجي إن و د. .6
 

  (9المادة )

 

 تقو  الدائرة بإيدار إشعار تسجيي يسل  باليـد للمسجي أو للمفوض عنا قانونا  ويتضمن 

 ما يلي: 

 اس  المسجي واالس  التجاري ونو  النشاط. .1
 تاريخ التسجيي.رق  و .2
 بيان الفترات الضريبية ال اية با.  .3

 

 

     (10المادة )

 

 يجوز للمدير تسجيي أي ش ص تسجيال  م قتا  في أي من الحالتين التاليتين:     

قيا  الش ص بالتسجيي عن طريق الموقع االلكتروني للدائرة على أن يقو  بتقدي   - أ

ن تاريخ هذا التسجيي وبعكو ذلك ن ماالوثائق األيلية خالل مدة أقصاها أسبوع

 . ملغى  يعتبر تسجيلا 
 
قيا  الدائرة بضبق ش ص مير مسجي وذلك لغايات متابعتا داخليا  إلى أن يتبين  - ب

 أو عد  ثبوت الت اما بالتسجيي وفق أ كا  القانون.    ثبوت 
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    ( 11المادة )

   

  يلغى تسجيي أي ش ص أيبح مير مل   بالتسجيي وفق أ كا  هذا -أ 

القانون شرياة أن يتقد  بالب خاي  لغاء تسجيلا وفق النموذج المعتمد 

من قبي الدائرة ويسري مفعول إلغاء التسجيي في نهاية الفترة الضريبية التي 

قد  خاللها طلب ا لغاء ويجوز للمدير إلغاء تسجيلا اعتبارا  من تاريخ توقفا 

 عن ممارسة النشاط ال اضع. 
 

 د  بالب ا لغاء بما يلي:يلت   الش ص المتق -ب 
 

 ( إثبات فقدانا لشرط من شروط التسجيي.1
( تقدي  إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي قا  خاللها بتقدي  2

 طلب ا لغاء.
( ا تساب قيمة الضريبة عن السلع ال اضعة المو ودة بحوزتا في نهاية 3

على أن يت  ا تساب  الفترة الضريبية التي تقد  خاللها بالب ا لغاء

الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة 

 بتاريخ إلغاء التسجيي أيهما أقي. 

( دفع أي مبالغ مستحقة عليا وفق القانون بما في ذلك الضريبة عن السلع 4

ال اضعة المو ودة بحوزتا عدا المتناز  عليها خالل شهر من نهاية 

 لتي تقد  خاللها بالب إلغاء التسجيي. الفترة الضريبية ا
 ( إعادة شهادة التسجيي التي بحوزتا والصور المصدقة عنها للدائرة. 5

 

 

 (12المادة )

 

إذا تقد  المكل  بالب إعفائا من التسجيي أو إلغاء تسجيلا إذا كان مسجال  وكانت  - أ

بة الضريبة المفروضة على  ميع مبيعاتا من السلع أو ال دمات خاضعة لنس

 الصفر فيجوز للمدير إعفاء المكل  من التسجيي أو إلغاء تسجيلا.
 إذا أيضضضضبحت مبيعضضضضات أي مضضضضن األشضضضض اخ المشضضضضار إلضضضضيه  فضضضضي الفقضضضضرة )أ( مضضضضن  - ب

هضضذه المضضادة أو أي  ضض ء منهضضا خاضضضعة للضضضريبة بنسضضبة أخضضرى فإنضضا يتو ضضب عليضضا 

مضا  مضن تقدي  طلب تسجيلا أو  عادة تسجيلا  سب مقتضى الحال خضالل ثالثضين يو

 تاريخ وقو  ذلك التغيير.
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  (13المادة )

 

وقانون الضريبة العامة على  النافذ لغايات أ كا  قانون مناقة العقبة االقتصادية ال اية

تعتبر الم سسة المسجلة بالضريبة العامة و/أو الضريبة ال اية المسجلة النافذ المبيعات 

يدور هذه التعليمات مسجلة  كما لدى لدى سلاة مناقة العقبة االقتصادية ال اية قبي 

 الدائرة لهذه الغاية اعتبارا  من تاريخ نفاذ قانون مناقة العقبة االقتصادية المعدل 

 .2022( لسنة 14رق  )

 

 

 (14المادة )

 

والقواعد والمدد والشروط ال اية بالتسجيي  2005( لسنة 95تلغى التعليمات رق  )

 .قبة االقتصادبة ال اية( )مناقة الع وا عالنات وا  راءات

 

 

                                                                                                 
 ةــــــــــــــــــــوزير املالي
 العسعسحممود د. حممد 


