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  فتح ممف ضريبي

  .واألفراد والشركات المستخدموف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
المممكة/ مكتب خدمة جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في 

 الجميور.

 شروط الحصول عمى الخدمة 
تعميمات  2111 لسنة (2رقـ ) التعميماتانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في 

لمدائرة عمى الموقع اإللكتروني  المنشورةضريبة الدخؿ والمبيعات  لدى دائرةالتسجيؿ 
www.istd.gov.jo.  

 الوثائق المطموبة 

 أو المفوض. لممكمؼ شخصية إثبات 

 في حالة التفويضتفويض ال كتاب. 

 تجاريالسجؿ شيادة ال.  

 مصدقة مف أمانة عماف. اإليجار عقود 

 .رخصة الميف 

 إجراءات تقديم الخدمة

مكتب خدمة الجميور في المديرية واالستعالـ عف وجود بمراجعة  المكمؼيقوـ  -1
 رقـ ضريبي لو مف خالؿ موظؼ خدمة الجميور.

يقـو موظؼ خدمة الجميور بالبحث عف الرقـ الضريبي مف خالؿ إدخاؿ اسـ  -2
، في حاؿ تـ النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽعمى أو الرقـ الوطني  المكمؼ

  تزويد المكمؼ بو. يجاد رقمو الضريبي يتـإ

بتعبئة البيانات المطموبة في المكمؼ يقوـ في حاؿ عدـ وجود رقـ ضريبي،  -3
 .كافة الوثائؽ المطموبة مرفقاً بطاقة فتح الممؼ الجديد 

دخاليا عمى المعمومات و يقوـ موظؼ خدمة الجميور بتدقيؽ  -4 النظاـ ا 
صدارو فتح ممؼ لاإللكتروني   . لممكمؼرقـ ضريبي  ا 

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 .يوجد ال

 .يوجد ال رسوم الخدمة
 .دقيقة 21 وقت انجاز الخدمة

 

http://www.istd.gov.jo/
http://www.istd.gov.jo/
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  مكمف تسجيل

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
)الراغبيف أو البالغيف حد  الذيف يمارسوف نشاطًا خاضعًا لمضريبة المكمفوف

  التسجيؿ(.

 مكان تقديم الخدمة
في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة/ مكتب خدمة  جميع المديريات

 .الجميور

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 2111 لسنة (2رقـ ) التعميماتانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في  -1
دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات الموجودة عمى الموقع لدى  تعميمات التسجيؿ

  .www.istd.gov.joلمدائرة اإللكتروني 

يتوجب عمى المكمؼ التسجيؿ بشكؿ إلزامي ضمف شبكة مكمفي الضريبة  -2
ف السمع حد التسجيؿ يراداتو مالمبيعات إذا تجاوزت مبيعاتو أو إالعامة عمى 
 عشر شيرًا متتالية، وحد التسجيؿ المقرر ىو: ثنياالمقرر خالؿ 

 (11آال ).ؼ دينار لمصناعة الخاضعة لمضريبة الخاصة 

 (51 ألؼ دينار ).لمقطاع الصناعي 

 (31.ألؼ دينار لمقطاع الخدمي ) 

 (75.ألؼ دينار لمقطاع التجاري أو الزراعي ) 

  ـ بالتسجيؿ ميما بمغ حد تسجيؿ لممستورد، كؿ مستورد ممز ليس ىنالؾ
 الشخصي. لالستعماؿحجـ مستورداتو إال إذا كاف االستيراد معفى أو 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضتفويض كتاب ال. 

 الميف رخصة. 

 االيجار عقد. 

 التجاري السجؿ . 

 .االسـ التجاري إف وجد 

http://www.istd.gov.jo/
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  مكمف تسجيل

 إجراءات تقديم الخدمة

وتقديـ جميع الوثائؽ المطموبة  مكمؼ تسجيؿ طمب نموذج تعبئةب المكمؼيقـو  -1
 في الديواف. 

دخاليايقـو موظؼ الديواف باستقباؿ الطمب وتوريد المعاممة  -2 عمى النظاـ  وا 
موظؼ التسجيؿ في مكتب خدمة  إلىوتحويميا اإللكتروني إلدارة الوثائؽ 

 الجميور.

حيث يقوـ الموظؼ بإجراء عممية  ،التسجيؿ موظؼ بمراجعة المكمؼ يقوـ -3
عطاء المكمؼ   إلىوتحويؿ المعاممة  ضريبيال ورقمالتسجيؿ إلكترونيًا وا 

 موظؼ التدقيؽ.

سجيؿ والوثائؽ المطموبة، وفي حاؿ عممية الت تدقيؽب التدقيؽ موظؼ يقوـ -4
 موظؼ التسجيؿ.  إلى إعادتيااستكماؿ جميع الشروط والوثائؽ، يتـ 

صداربإنياء عممية التسجيؿ و  التسجيؿ موظؼ يقوـ -5 مع  التسجيؿ شيادة ا 
 إشعار ضريبي.

بالتوقيع عمى الشيادة وأوراؽ التسجيؿ  مف ينوب عنوو يقوـ مدير المديرية أ -6
 صوؿ .حسب األ

 .ختميال الديواف إلى الشيادة ؿتحو  -7

  االحتفاظ بنسخة منيا. بعد لممكمؼ الشيادة تسمـ -8
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة 
 .يوجد ال 

 .يوجد ال  رسوم الخدمة

 قيقة.د 21 وقت انجاز الخدمة
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  تعديل تسجيل مكمف

 .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتفي شبكة  وفالمسجمالمكمفوف  الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
مكتب خدمة  /جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 الجميور.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات  -1
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم( مف  ىػ/13رقـ ) المادة
1994. 

 دائرة ضريبة الدخؿ لدى تعميمات التسجيؿ  2111 لسنة (2رقـ ) التعميمات
  .والمبيعات

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

   في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  الحالية. التسجيؿ شيادة 

 .شيادة السجؿ التجاري 

 .رخصة الميف 

 إجراءات تقديم الخدمة

جميع الوثائؽ المطموبة  تقديـالتسجيؿ و يقـو المكمؼ بتعبئة نموذج طمب تعديؿ  -1
 في الديواف. 

دخاليا -2 عمى النظاـ  يقوـ موظؼ الديواف باستقباؿ الطمب وتوريد المعاممة وا 
موظؼ التسجيؿ في مكتب خدمة  إلىوتحويميا  اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

 الجميور.

صداريقوـ الموظؼ بإجراء تعديؿ التسجيؿ و  -3 كتاب رسمي بالتعديؿ والشيادة  ا 
 مدير المديرية لمتوقيع. إلىالجديدة وتحوؿ 

 إلى اوتحويمي توقيعالب بعد مراجعة المعاممة أو مف ينوب عنو مدير المديرية يقوـ -4

http://www.istd.gov.jo/
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  تعديل تسجيل مكمف

 .الديواف

 إلى بعد ختميايتـ تصدير الكتاب في الديواف وتسميـ الكتاب والشيادة الجديدة  -5
  .المكمؼ

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 .يوجد ال

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 دقيقة. 31 وقت انجاز الخدمة
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  إلغاء تسجيل مكمف

 .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتالمكمفيف المسجميف في شبكة  الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
خدمة  مكتب /المممكةفي دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في  جميع المديريات

 الجميور.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات  -1
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عمد( مف  /14رقـ ) المادة
1994. 

 دائرة ضريبة الدخؿ دى تعميمات التسجيؿ ل 2111 لسنة (2رقـ ) التعميمات
  .والمبيعات

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

 في حالة التفويضتفويض كتاب ال. 

 الحالية. ضريبة المبيعات تسجيؿ شيادة 

 .كتاب التصفية مف وزارة الصناعة والتجارة 

 إجراءات تقديم الخدمة

 المطموبة الوثائؽ جميع وتقديـ التسجيؿإلغاء  طمب نموذج بتعبئة المكمؼ يقوـ -1
 . الديواف في

دخاليا المعاممة وتوريد الطمب باستقباؿ الديواف موظؼ يقوـ -2 عمى النظاـ  وا 
 مكتب في التسجيؿ موظؼ إلى إلكترونياً  وتحويميا اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

 .الجميور خدمة

رئيس القسـ المختص  إلىيقـو الموظؼ بالشرح عمى المعاممة ومف ثـ تحويميا  -3
 موظؼ التدقيؽ.  إلىليتـ تحويميا 

واجب ال اإلقراراتتقديـ يقـو موظؼ التدقيؽ بإنجاز عممية التدقيؽ والتأكد مف  -4
غرامة نتيجة التدقيؽ يتـ التأكد ، وفي حاؿ وجود لغاءتقديميا إف وجدت قبؿ اإل

 .أنيا قابمة لممصالحة

http://www.istd.gov.jo/


11 
 

  إلغاء تسجيل مكمف

ليقـو  إلى موظؼ التسجيؿ حسب نشاط المكمؼيقوـ المدقؽ بتحويؿ المعاممة  -5
 قابمة لممصالحة. نيا غيرقسيمة الدفع في حاؿ ا إصدار بالمصالحة أو

 سيمة الدفع .أميف الصندوؽ/ قسـ المالية لدفع ق إلىتحويؿ المعاممة يتـ  -6

رة لدى أميف الصندوؽ واعطائو يقـو المكمؼ بدفع الغرامة حسب القسيمة المصد -7
 . وصؿ

لغاء إشعار إ إصدارب حيث يقـووظؼ التسجيؿ م إلى تحويؿ المعاممةيتـ  -8
 .دير المديرية المختصة أو مف ينوب عنوم إلىويمو التسجيؿ وتح

 .الديواف إلىوختـ الكتاب وتحويمو بتوقيع  و مف ينوب عنويقـو مدير المديرية أ -9

 صوؿ وتسميمو لممكمؼ.ظؼ الديواف بتصدير الكتاب حسب األيقـو مو  -11
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
 .يوجد ال

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 يوـ عمؿ. وقت انجاز الخدمة
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  سابقاا  لألشخاص المسجمين إعفاء من التسجيل

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
وعمى  الخاضعة مبيعاتيـ لنسبة الصفر حسب ما ورد في قانوف المبيعات المكمفوف

 .اإلعفاءمسؤولية طالب 

 مكان تقديم الخدمة
مكتب خدمة  /جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 الجميور.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 المنشورةالقوانيف واألنظمة والتعميمات  المنصوص عمييا فيانطباؽ الشروط  -1
 وىي: www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

 ( مف قانوفود،  /14المادة رقـ ) ( 6) رقـ المبيعات عمى العامة الضريبة
 1994 لسنة

 دائرة ضريبة الدخؿ دى تعميمات التسجيؿ ل 2111 لسنة (2رقـ ) التعميمات
  والمبيعات.

 النص حسب) تصدير( الصفر لنسبة خاضعةفعميًا  المكمفيف مبيعات تكوف فأ -2
 .التسجيؿ مف اإلعفاء طالب مسؤولية عمى وذلؾ القانوني

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  مف التسجيؿ. اإلعفاءكتاب رسمي أو استدعاء يتضمف طمب 

 التسجيؿ شيادة. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 مف التسجيؿ اإلعفاءاستدعاء أو كتاب رسمي يتضمف طمب  بتقديـ المكمؼ يقوـ -1
 .الديواف إلىمرفقًا الوثائؽ المطموبة 

دخاليا المعاممة وتوريد الطمب باستقباؿ الديواف موظؼ يقوـ -2 عمى النظاـ  وا 
 مديرية المعنية.ال إلى إلكترونياً  وتحويميا اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

 رئيس قسـ التدقيؽ. إلىيقـو مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -3

 المدقؽ المناوب لدراستيا. إلىيقـو رئيس قسـ التدقيؽ بتحويميا  -4

الضريبية لتاريخو  اإلقراراتيقـو المدقؽ المناوب باالطالع عمى المعاممة وتدقيؽ  -5

http://www.istd.gov.jo/
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  سابقاا  لألشخاص المسجمين إعفاء من التسجيل

 .والتنسيب بالموافقة أو عدميا

مدير المديرية المعني لالطالع والتنسيب / رئيس قسـ التدقيؽ إلىتحوؿ المعاممة  -6
 بالموافقة أو عدميا.

 المدير العاـ لالطالع والتنسيب بشأنيا. إلىيقـو المدير برفع المعاممة  -7

 اإلعفاءالموافقة عمى مدير المديرية المعني إلعداد كتاب ب إلىتحويؿ المعاممة   -8
 .أو عدـ الموافقة

 وحفظ نسخة في ممؼ المكمؼ. رقـ صادر إلعطائوالديواف  إلىتحويؿ الكتاب   -9

 المكمؼ. إلى الرسمي تسميـ الكتاب  -11
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 الخدمة
 .ال يوجد

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 أسبوعيف. وقت انجاز الخدمة
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  مسجمينالغير لألشخاص  إعفاء من التسجيل

 .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتمسجميف في شبكة الغير األشخاص  الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
المركز الرئيسي  /والسجؿ والرد الضريبي اإلعفاءمكتب خدمة الجميور في مديرية 

 لمدائرة.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

عمى  المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات 
 وىي: www.istd.gov.joلمدائرة الموقع اإللكتروني 

 ( مف قانوف /14المادة رقـ )( لسنة6) رقـ المبيعات عمى العامة الضريبة و 
1994 

 دائرة ضريبة الدخؿ دى تعميمات التسجيؿ ل 2111 لسنة (2رقـ ) التعميمات
  والمبيعات.

 الوثائق المطموبة 
 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  مف التسجيؿ. اإلعفاءكتاب رسمي أو استدعاء يتضمف طمب 

 إجراءات تقديم الخدمة

 مف التسجيؿ اإلعفاءاستدعاء أو كتاب رسمي يتضمف طمب  بتقديـ المكمؼ يقوـ -1
 الديواف. إلىالوثائؽ المطموبة  بو مرفقاً 

دخاليا المعاممة وتوريد الطمب باستقباؿ الديواف موظؼ يقوـ -2 عمى النظاـ  وا 
مكتب خدمة الجميور في  إلى إلكترونياً  وتحويميا اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

 والسجؿ والرد الضريبي. اإلعفاءمديرية 

 والسجؿ والرد الضريبي. اإلعفاءمدير مديرية  إلىيتـ تحويؿ الطمب  -3

 اإلعفاءرئيس قسـ  إلىيقـو مدير المديرية باالطالع عمى المعاممة وتحويميا  -4
 . والرد الضريبي

 إلى يب بالموافقة أو عدميا وتحويميارئيس القسـ بدراسة المعاممة والتنس يقوـ -5
 ية.مدير المدير 

 المدير العاـ.   إلىيقـو مدير المديرية بالتنسيب ورفع المعاممة  -6

http://www.istd.gov.jo/
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  مسجمينالغير لألشخاص  إعفاء من التسجيل

والسجؿ  اإلعفاءمديرية  إلىوتحويميا  بالشرح عمى المعاممةيقوـ المدير العاـ  -7
 أو عدـ الموافقة. اإلعفاءإلعداد كتاب بالموافقة عمى  والرد الضريبي

 الديواف إلعطائو رقـ صادر وحفظ نسخة في ممؼ المكمؼ. إلىتحويؿ الكتاب   -8

 المكمؼ. إلىتسميـ الكتاب   -9

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 .ال يوجد

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 أسبوعيف. وقت انجاز الخدمة
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  تسجيل المكمف بأثر رجعي

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
بتاريخ  مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتبالتسجيؿ ضمف شبكة  المكمفوف الراغبوف

 سابؽ.

 مكان تقديم الخدمة
خدمة  مكتب /المممكةفي دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في  جميع المديريات

 الجميور.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

عمى  المنشورةالقوانيف واألنظمة والتعميمات  انطباؽ الشروط المنصوص عمييا في -1
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم( مف /ج13رقـ ) المادة
1994. 

 دائرة ضريبة الدخؿ دى تعميمات التسجيؿ ل 2111 لسنة (2رقـ ) التعميمات
  والمبيعات.

 .عمى المكمؼ لدى الدائرة عدـ وجود ضبط -2

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 رخصة مزاولة المينة. 
  السجؿ التجاريشيادة. 

 يجار.عقد إ 

 .اسـ تجاري إف وجد 

 الضريبية السابقة اإلقرارات. 

 إجراءات تقديم الخدمة

ثر طمب التسجيؿ بأ لجميور لمحصوؿ عمىيقوـ المكمؼ بمراجعة موظؼ خدمة ا -1
 .لـ يقـ بالتسجيؿ سابقاً  ف المكمؼأ ويقـو الموظؼ بالتأكد مف ،رجعي

 .جميع الوثائؽ المطموبةبو مرفقًا لديواف يقـو المكمؼ بتقديـ الطمب با -2

دخاليا -3 عمى النظاـ  يقوـ موظؼ الديواف باستقباؿ الطمب وتوريد المعاممة وا 
 عنو و مف ينوبمدير المديرية أ إلى وتحويميا إلكترونياً  اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

http://www.istd.gov.jo/
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  تسجيل المكمف بأثر رجعي

 .لمتنسيب

التيرب الضريبي لوضع مديرية مكافحة  المديرية بتحويؿ المعاممة إلى يقوـ مدير -4
لعطوفة المدير العاـ  المعاممة ف المكمؼ ليس مضبوطا لدييا؛ وتحوؿأب الشروحات

  .ألخذ الموافقة
يا لموظؼ خدمة الجميور يتـ تحويؿ المعاممة لمدير المديرية حيث يقوـ بتحويم -5

 .إشعار وشيادة التسجيؿ لممكمؼ إصدار جراءاتالستكماؿ إ
إلعطاء المعاممة  ديوافال إلىتـ إرساؿ المعاممة مع نسخة مف إشعار التسجيؿ ي -6

 رقـ صادر.

 وتسميميا إلى المكمؼ. وختميا إشعار وشيادة التسجيؿ إصدار -7

في حالة وجود أرصدة مستحقة عمى المكمؼ، يقوـ المكمؼ بتقديـ مالحظة: * 
 الضريبية مف تاريخ التسجيؿ بأثر رجعي وتسديد األرصدة المستحقة اإلقرارات

 .والغرامات إف وجدت

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 .ال يوجد

 .يوجد ال الخدمةرسوم 

 .يوـ عمؿ وقت انجاز الخدمة
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 ضريبة الدخل / استخراج شهادة الرقم الضريبي

 ضريبة الدخؿ.في  وفالمسجم المكمفوف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
/ مكتب خدمة جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 الجميور.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

تعميمات  2111 لسنة (2رقـ ) التعميماتانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في  -1
عمى الموقع اإللكتروني  المنشورةدائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات دى التسجيؿ ل

  .www.istd.gov.joلمدائرة 

 .لدى الدائرة ف يكوف المكمؼ مسجؿأ -2

 الوثائق المطموبة 
 المفوض. أو لممكمؼ شخصية إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 مكتب في خدمة الجميورموظؼ  مف الضريبي بالرقـ شيادة بطمب المكمؼ يقوـ -1
  .الجميور خدمة

 ،إلدارة الوثائؽالنظاـ اإللكتروني  عمى الضريبي الرقـ بإدخاؿالموظؼ  يقوـ -2
 .الضريبي الرقـب شيادة واستخراج

الشيادة وختميا ومف ثـ تسميميا بتوقيع  و مف ينوب عنويقـو مدير المديرية أ -3
 لممكمؼ.

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 .ال يوجد

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 .دقائؽ 11  وقت انجاز الخدمة
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خدمات اإلقرارات 
 الضريبية
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 ضريبة المبيعاتإقرارات ستالم ا

 .الضريبة العامة عمى المبيعاتمكمفي في شبكة  وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة

 مكتب خدمة  /جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة
 الجميور.

 المعتمدة البنوؾ*. 

  ة.لمدائر لكتروني اإلالبريد    

 األردني أو أي شركة بريد معتمدة البريد. 

 شروط الحصول عمى الخدمة

 المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات  -1
 وىي: www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

  ( لسنة6) رقـ المبيعات عمى العامة الضريبة مف قانوف (41)المادة رقـ 
1994 

 طرؽ تقديـ اإلقرار الضريبي تعميمات  2111 لسنة (6رقـ ) التعميمات
 لضريبة المبيعات.

أو ختـ  صوؿموقع ومختوـ بختـ الشركة حسب األ الضريبي قرارف يكوف اإلأ -2
 و صاحب العالقة شخصًيا.مفوض معتمد لدى الدائرة أ

 .الشركة والرقـ الضريبي والعنواف اسـ وضوح -3

 الوثائق المطموبة

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 
 قرار الضريبي.اإل 

 إجراءات تقديم الخدمة

 :المستممة مباشرة في مديريات الدائرة اإلقرارات أولا:
 .اإلقراراتشعبة موظؼ قرار الضريبي لبتقديـ اإليقـو المكمؼ  -1

دخالو عمى  الضريبي قراربتدقيؽ معمومات اإل موظؼاليقوـ  -2 النظاـ اإللكتروني وا 
 .إلدارة الوثائؽ

 .ـ المكمؼ نسخة مف اإلقرار مختومةتسمي -3

http://www.istd.gov.jo/
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 ضريبة المبيعاتإقرارات ستالم ا

أمر قبض لممكمؼ لدفع المبمغ  إصداريقوـ الموظؼ ب: في حاؿ رغبة المكمؼ بالدفع
 .لدى الصندوؽ عميو المستحؽ

 

 :عن طريق البنوك المستممة الضريبية اإلقرارات ثانياا:
 قرار الضريبي لمندوب البنؾ المعتمد لدى الدائرة.بتقديـ اإليقـو المكمؼ  -1

مف حيث المبالغ المترتبة والرقـ  الضريبي قراريقـو المندوب بتدقيؽ معمومات اإل -2
 .الضريبي

لممكمؼ لدفع المبمغ المستحؽ لدى صندوؽ أمر قبض  إصداريقوـ الموظؼ ب -3
 البنؾ.

 جراءات.الدائرة الستكماؿ اإل إلى اإلقراراتيقـو البنؾ بإرساؿ  -4
 

 لكترونياا:إ المستممة الضريبية اإلقرارات ثالثاا:

مف قبؿ مديرية  و مف يفوضو خطياً أوكممة سر لممكمؼ دخوؿ يتـ منح رمز  -1
 تقنية المعمومات.

عف طريؽ الدخوؿ لموقع الدائرة  قرار الضريبيبتقديـ اإليقوـ المكمؼ  -2
www.istd.gov.jo. 

 الدخؿ ضريبة لدائرة المرسؿ الضريبي قراراإل مف نسخة بطباعة المكمؼ يقوـ -3
 .لكترونياً إ والمبيعات

 الدفع. عند يقـو المكمؼ بمراجعة الدائرة -4
 

 طريق البريد:عن الضريبية المستممة  اإلقرارات رابعاا:
 البريد.يؽ الضريبي عف طر  قراريقـو المكمؼ بتقديـ اإل -1
 شعار االستالـ.إعطاء المكمؼ قرار وا  ستالـ اإليقـو موظؼ البريد با -2
 .الديواف العاـ في الدائرة إلىالضريبية  اإلقراراتإرساؿ  -3

 الدفع. عنديقـو المكمؼ بمراجعة الدائرة  -4

http://www.istd.gov.jo/
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 ضريبة المبيعاتإقرارات ستالم ا

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 ال يوجد.

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 دقيقة في حاؿ قدمت في مديريات الدائرة. 31 وقت انجاز الخدمة

 
 البنوك المعتمدة*

/ بنك القاهرة بنك تاليكاب /البنك التجاري الردني /بنك المؤسسة العربية المصرفية /لبنك الردني الكويتي/االبنك العربي /بنك السكان
 .البنك العربي السالمي عمان /
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 إقرارات ضريبة الدخل استالم 

 وضريبة الدخؿ. مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعات في شبكة المكمفوف المسجموف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
 .جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة 
 األردني أو أي شركة بريد معتمدة البريد. 

 شروط الحصول عمى الخدمة

( مف قانوف ضريبة 26المادة لرقـ )نطباؽ الشروط المنصوص عمييا في ا -1
لمدائرة عمى الموقع اإللكتروني  المنشورة 2114( لسنة 34الدخؿ رقـ )

www.istd.gov.jo. 

 .صوؿاأل االقرار موقع ومختوـ بختـ الشركة حسبف يكوف أ -2

  .اسـ الشركة والرقـ الضريبي والعنواف وضوح -3

ألؼ إذا  24ألؼ إذا كاف أعزب و 12أف يكوف دخؿ المكمؼ السنوي يتجاوز   -4
 كاف متزوج.

 الوثائق المطموبة

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 
 الضريبي. قراراإل 

  ،قرص مدمج يحتوي معمومات عف الشركة ) أسماء المورديف، أسماء المشتريف
 ألؼ دينار. 111الموظفيف، مالؾ اإليجار( في حالة تجاوزت المبيعات 

 إجراءات تقديم الخدمة

 في مديريات الدائرةالمستممة مباشرة الضريبية  اإلقرارات :أولا 

 الضريبي. لتزاـشعبة اال /لدى قسـ التدقيؽالضريبي قرار اإليقـو المكمؼ بتقديـ   -1

المدقؽ  إلىقرار وتوقيعو ويتـ تحويمو بتدقيؽ معمومات اإل المدقؽ المفوضيقوـ   -2
 شكاًل. دراستوالمناوب لمتدقيؽ و 

قرار الضريبي عمى إلدخاؿ اإل موظؼ اإلدخاؿ إلى المعاممةيقوـ المدقؽ بتحويؿ  -3
 .الوثائؽالنظاـ اإللكتروني إلدارة 

واستخراج بياف ضرائب في حاؿ وجود  الضريبي قراربتدقيؽ اإليقوـ المدقؽ   -4
 أرصده.

http://www.istd.gov.jo/
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 إقرارات ضريبة الدخل استالم 

أمر قبض لممكمؼ لدفع المبمغ  إصداريقوـ الموظؼ بفي حاؿ رغبة المكمؼ بالدفع: 
 .المستحؽ عميو لدى الصندوؽ

 

 المستممة عن طريق البريد: الضريبية اإلقرارات ثانياا:
 بالبريد. الضريبي بتقديـ االقراريقـو المكمؼ  -1 .1

 شعار االستالـ.اعطاء المكمؼ الضريبي وا   قرارباستالـ اإليقـو موظؼ البريد  -2 .2

 الديواف العاـ في الدائرة.   إلىالضريبية  اإلقراراتإرساؿ -3 .3

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم الخدمة

 دقيقة في حاؿ قدمت في مديريات الدائرة. 31 وقت انجاز الخدمة
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 المبيعاتضريبة إقرارات تعديل 

 .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتفي شبكة  وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 . جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 مف ( / أ 43) ضمف المدد القانونية المنصوص عمييا في المادة التعديؿ أف يكوف
 وتعديالتو. 1994( لسنة 6رقـ ) قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات

  قرارفي اإل اكتشاؼ الخطأ إلىأف ال تسبقو الدائرة. 
  المراد تعديمو. بشأف اإلقرار مذكرة حضور صدرأأف ال يكوف المدقؽ قد  

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 التعديؿ بإشعاريا مرفقة وصورة عناألصمية  المعدلة الضريبية اإلقرارات. 

 إجراءات تقديم الخدمة

مديرية اللدى ديواف  التعديؿشعار إبو  المعدلة مرفقاً  اإلقراراتبتقديـ  يقـو المكمؼ -1
 .رقـ وارد المعنية ألخذ

عطاءو  بتوريد المعاممة ديوافموظؼ اليقوـ  -2  إلىوتحويميا  بطاقة مراجعة المكمؼ ا 
 .حسب نشاط المكمؼبرئيس قسـ التدقيؽ 

 .لمناوبالمدقؽ ا إلىيقـو رئيس قسـ التدقيؽ باالطالع وتحويميا   -3
و عدـ أومف ثـ التنسيب عمييا  بالموافقة  المعاممة وبدراست يقوـ المدقؽ المناوب -4

 جراء عممية التعديؿ.إالموافقة عمى 
 في المديرية المعنية. اإلقراراتالموظؼ المختص بتعديؿ  إلىتحويؿ المعاممة  -5
أمر قبض  إصدارؽ ضريبي لصالح الدائرة يقوـ الموظؼ بفي حاؿ ترتب فر  -6

 .لممكمؼ لدفع المبمغ المستحؽ لدى الصندوؽ

كتاب  يقـو الموظؼ بإعداد ،تحقؽ فرؽ ضريبي لصالح المكمؼحالة أما في  -7
 .لمتوقيع المديرية المعنية مدير إلىويحوؿ بالتعديؿ 

 رقـ صادر. إلعطائوالديواف  إلىاب تتحويؿ الك -8

 .لممكمؼالمعدلة  اإلقرارات صور ختـ -9
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 المبيعاتضريبة إقرارات تعديل 

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 يوـ عمؿ. انجاز الخدمةوقت 
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 إقرارات ضريبة الدخلتعديل 

 .في ضريبة الدخؿ المسجموف وفالمكمف الفئة المستفيدة مف الخدمة 

 .جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكاف تقديـ الخدمة

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة 

 ( مف قانوف ضريبة الدخؿ 27رقـ )  ضمف المدد القانونية حسب المادة أف يكوف
 .2114( لسنة 34رقـ )

  الضريبي بشأف اإلقرار مذكرة حضور صدرأأف ال يكوف المدقؽ قد. 

 الوثائؽ المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 األصمي. اإلقرار المعدؿ 

 تقديـ الخدمةإجراءات 

  .بو الوثائؽ المطموبة اً مرفقديواف الطمب التعديؿ لدى  نموذجتقديـ ب المكمؼ يقوـ -1

لمدراسة  التدقيؽ رئيس قسـ وتحويميا إلىبتوريد المعاممة الديواف  موظؼ يقوـ -2
 والتدقيؽ.

 المشرؼ المناوب إلى ياتحويمو  يقوـ رئيس قسـ التدقيؽ بدراسة المعاممة -3
 .لالطالع

ؿ المعاممة لممدقؽ المناوب لمدراسة والتنسيب بالموافقة عمى يتحو المشرؼ بيقوـ  -4
 إجراء التعديؿ.

عمى  إلدخاؿ معمومات التعديؿ اإلقراراتموظؼ تحوؿ المعاممة لبعد الموافقة،  -5
 .النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

 عتمادىا.لموظؼ التدقيؽ لتدقيؽ المعاممة واتحوؿ المعاممة  -6

أمر قبض  إصدارفرؽ ضريبي لصالح الدائرة يقوـ الموظؼ بفي حاؿ ترتب  -7
 لممكمؼ لدفع المبمغ المستحؽ لدى الصندوؽ.

كتاب يقـو الموظؼ بإعداد  ،تحقؽ فرؽ ضريبي لصالح المكمؼحالة أما في  -8
 لمتوقيع. المديرية المعنية مدير إلىويحوؿ بالتعديؿ 

 رقـ صادر. إلعطائوالديواف  إلىتحويؿ الكتاب  -9

 .لممكمؼالمعدلة  اإلقرارات صور ختـ -11
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 إقرارات ضريبة الدخلتعديل 

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة 

 .ال يوجد

 .ال يوجد رسـو الخدمة

 يوـ عمؿ. وقت انجاز الخدمة
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  التحصيل خدمات
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 مبيعاتلممبالغ الضريبية المستحقة/ ضريبة الالتقسيط الموافقة عمى 

  .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتفي شبكة  المسجموف وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 .عمى المكمؼ وجود أرصدة مستحقة شروط الحصول عمى الخدمة 

 الوثائق المطموبة 
 الشخصية لصاحب العالقة إثبات. 
 المكمؼ مىكتاب التفويض لممفوض ع. 

 إجراءات تقديم الخدمة

  .ديوافال استدعاء يتضمف طمب التقسيط فييقـو المكمؼ بتقديـ  -1

  موظؼ تقسيط المبيعات بتوريد المعاممة وتحويميا إلى الديواف موظؼ يقوـ -2

بياف ضرائب لممكمؼ ستخراج يقوـ موظؼ التقسيط بالتدقيؽ عمى المعاممة وا -3
 .وتحديد المبالغ المراد تقسيطيا والشرح عمى المعاممة

 والتحصيؿ لمدراسة والتنسيب. رئيس قسـ المتابعة إلىالمعاممة  ؿتحو  -4

 مدير المديرية ألخذ الموافقة عمييا . إلىالمعاممة  ؿتحو  -5

 .المدير العاـ لمموافقة عمييا المعاممة إلى ؿتحو  -6

 المستحقة المبالغ لدفع قبض مرأ صدارإل التقسيط موظؼإلى  المعاممة تحوؿ -7
 .الصندوؽ لدى

 .لموظؼ التقسيطالوصؿ المالي يقـو المكمؼ بدفع المبمغ وتسميـ  -8

النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽ  عمى المعاممة بإدخاؿ موظؼ التقسيط يقوـ -9
 وتدقيقيا.

شيكات مف ال استالـو  التقسيط قسائـ بطباعةموظؼ التقسيط  يقوـبعد التدقيؽ،  -11
 .المكمؼ وحفظيا في القاصة أو حفظ الكفالة إف وجد

 

  كتاب إلى  ، يرسؿقسطاً ( 24)عدد االقساط المطموبة تزيد عف  كاففي حاؿ
سباب طمب التقسيط ويحوؿ الكتاب مع جميع المرفقات أ يتضمفوزير المالية 

وزير المالية  إلىالموافقة والتوقيع ومف ثـ رفعو  ألخذمكتب المدير العاـ  إلى
 األصوؿ. الالـز حسب جراءإلالمديرية المعنية  إلىعادتو ا  الموافقة و  ألخذ

 قسطًا. (24) وزارة المالية في حاؿ تزيد االقساط عفالمؤسســـات الشـــريكة فـــي 
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 مبيعاتلممبالغ الضريبية المستحقة/ ضريبة الالتقسيط الموافقة عمى 

 تقديم الخدمة 

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 قسط: ساعتيف. 24عدد األقساط أقؿ مف 

 قسط: يوـ عمؿ. 24أكثر مف  عدد األقساط
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 لممبالغ الضريبية المستحقة/ ضريبة الدخلالتقسيط الموافقة عمى  

 .يضريبة الدخؿ ولدييـ رقـ ضريب ضمف شبكة المسجموف وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 مستحقة عمى المكمؼ. وجود أرصدة الخدمة  ىول عمصشروط الح

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  استدعاء مف المكمؼ يتضمف طمب التقسيط ) في حاؿ كاف التقسيط أكثر مف
 شير(.18

 إجراءات تقديم الخدمة

 :شهر 81من  ألقلالتقسيط أولا: 

 .التقسيطنموذج يقـو المكمؼ بمراجعة مكتب خدمة الجميور وطمب  -1

 إلىؿ المعاممة يتحو و  يقـو الموظؼ بطباعة نموذج التقسيط وتسميمو لممكمؼ -2
  قسـ المتابعة والتحصيؿ.

بياف الضرائب واحتساب الغرامات المستحقة عمى بطباعة  التقسيطموظؼ يقوـ  -3
وتعبئة نموذج الغرامات مفصؿ حسب نوع الغرامة والسنة  ،المكمؼ إف وجدت

ضافة الغرامة عمى طمب التقسيط وتوقيع المكمؼ عمى  الخاضعة لمغرامة وا 
 الطمب.

و حسب أجمالي المبمغ إ% مف 25 بواقعتقسيط يتـ تحديد قيمة الدفعة االولي لم -4
 .موافقة المدير العاـ 

عمى  ألخذ الموافقة والتحصيؿ المتابعة رئيس قسـ إلىيتـ تحويؿ المعاممة  -5
  و.حسب صالحيت التقسيط وتحديد عدد األقساط

مر قبض لدفع المبالغ المستحقة أ صدارموظؼ التقسيط إل إلىمعاممة تحوؿ ال -6
 لدى الصندوؽ.

 لموظؼ التقسيط.الوصؿ المالي يقـو المكمؼ بدفع المبمغ وتسميـ  -7

النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽ بإدخاؿ المعاممة عمى  موظؼ التقسيطيقوـ  -8
  .تدقيقياو 
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 لممبالغ الضريبية المستحقة/ ضريبة الدخلالتقسيط الموافقة عمى  

 .طباعة قسائـ التقسيط ب بعد التدقيؽ، يقـو الموظؼ   -9

 .مكمؼ بعد توقيعو عمى طمب التقسيط باالستالـمل قسائـ التقسيط تسمـ -11

 :شهر 81من  ألكثرالتقسيط : ثانيا
 الديواف وتقديـ استدعاء يتضمف طمب التقسيط.يقـو المكمؼ بمراجعة  -1

رئيس قسـ المتابعة والتحصيؿ  إلىيقوـ موظؼ الديواف بتوريد الكتاب وتحويمو  -2
 لمدراسة والتدقيؽ.

موظؼ  إلىيقوـ رئيس قسـ المتابعة والتحصيؿ باالطالع وتحويؿ المعاممة  -3
 ياف الضرائب والشرح عمى المعاممةباستخراج ب الموظؼ يقوـ حيث التقسيط

 وطباعة طمب التقسيط.

 لمتنسيب. مدير المديرية إلىرئيس القسـ ومف ثـ  لىإتحوؿ المعاممة  -4

 إلىعادة المعاممة ا  خذ الموافقة و ألالمدير العاـ  إلى يقـو مدير المديرية بتحويميا -5
 .المديرية المعنية

مر قبض لدفع المبالغ المستحقة أ صدارموظؼ التقسيط إل إلىمعاممة تحوؿ ال -6
 .لدى الصندوؽ

 .لموظؼ التقسيطالوصؿ المالي يقـو المكمؼ بدفع المبمغ وتسميـ  -7

النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽ بإدخاؿ المعاممة عمى  التقسيط موظؼيقوـ  -8
رفاؽ االستدعاء وطمب التقسيط. وتدقيقيا  وا 

 .طباعة قسائـ التقسيط ب بعد التدقيؽ، يقـو موظؼ التقسيط -9

 .توقيعو عمى طمب التقسيط باالستالـممكمؼ بعد ل قسائـ التقسيط تسمـ -11

 

  إلىكتاب  ، يرسؿقسطاً (  24)عدد االقساط المطموبة تزيد عف  تجاوزفي حاؿ 
سباب طمب التقسيط ويحوؿ الكتاب مع جميع المرفقات أ يتضمفوزير المالية 

وزير المالية  إلىالموافقة والتوقيع ومف ثـ رفعو  ألخذمكتب المدير العاـ  إلى
 .لمسير بإجراءات التقسيط المديرية المعنية إلىعادتو ا  الموافقة و  ألخذ

المؤسســـات الشـــريكة فـــي 
 تقديم الخدمة 

 قسطًا. (24)تجاوز عدد األقساط وزارة المالية في حاؿ 
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 لممبالغ الضريبية المستحقة/ ضريبة الدخلالتقسيط الموافقة عمى  

 ال يوجد رسوم الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 قسط: ساعتيف. 24عدد األقساط أقؿ مف 
 عمؿ.قسط: يوـ  24عدد األقساط أكثر مف 
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 رد )إلغاء( الكفالت

 و عدلية.بنكية أكفاالت  وفالمقدم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .المممكةفي دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في  جميع المديريات مكان تقديم الخدمة

 .عميو أرصدة مستحقةأف يكوف المكمؼ أنيى تقسيطو وال يوجد  شروط الحصول عمى الخدمة 

 الوثائق المطموبة 
 الشخصية لصاحب العالقة إثبات. 
 كتاب التفويض لممفوض عف المكمؼ. 
 أو كتاب رسمي مف المكمؼ يتضمف طمب إلغاء الكفالة. اءاستدع 

 إجراءات تقديم الخدمة

 حال كانت كفالة تقسيط:في 

 الكفالة في الديواف.يقـو المكمؼ بتقديـ استدعاء أو كتاب رسمي يتضمف إلغاء  -1

مدير المديرية المعني حسب  إلى وتحويموبتوريد الكتاب  الديوافقـو موظؼ ي -2
 نشاط المكمؼ.

قسـ المتابعة رئيس  إلىيقوـ مدير المديرية باالطالع عمى المعاممة وتحويميا  -3
 .والتحصيؿ

 موظؼ القسـ. إلىيقـو رئيس قسـ التحصيؿ باالطالع عمى المعاممة وتحويميا  -4

يقوـ موظؼ القسـ بالتدقيؽ عمى األرصدة المستحقة عمى المكمؼ، وفي حالة  -5
عدـ وجود أرصدة مستحقة يقوـ الموظؼ بإعداد كتاب بالموافقة عمى رد الكفالة 

رسالو   .قسـ المتابعة والتحصيؿرئيس  إلىلمبنؾ المعني وا 

 إلىلو رساباالطالع والتنسيب بالموافقة وا   قسـ المتابعة والتحصيؿيقـو رئيس  -6
 مدير المديرية المعني.

  الديواف.  إلىرسالو الكتاب وا   يقـو مدير المديرية المعني باالطالع وتوقيع -7
 المكمؼ.  إلى وتسميمويقـو موظؼ الديواف بإعطاء الكتاب رقـ صادر  -8

 :كانت كفالة مستورد لمغير حالفي 
 في الكفالة إلغاء طمب يتضمف رسمي كتاب أو استدعاء بتقديـ المكمؼ يقـو -1

 .الديواف
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 رد )إلغاء( الكفالت

 حسبب المعني المديرية مدير إلى وتحويمو الكتاب بتوريد الديواف موظؼ يقوـ -2
 .المكمؼ نشاط

 رئيس قسـ التدقيؽ. إلىباالطالع عمى الطمب وتحويمو يقـو مدير المديرية  -3

 المدقؽ المناوب. إلىيقـو رئيس قسـ التدقيؽ بتحويؿ المعاممة  -4

والتحقؽ مف  آلخر فترة ضريبية عمى المعاممة بالتدقيؽالمفوض يقـو المدقؽ  -5
، في حاؿ عدـ وجود أرصدة يتـ الموافقة رصدة مستحقة عمى المكمؼوجود أ

عداد كتاب رسمي لمبنؾ المعني.   عمى رد الكفالة وا 

لرئيس  بالتنسيبفي حالة وجود أرصدة مستحقة عمى المكمؼ، يقوـ المدقؽ  -6
 ألرصدة المستحقة عميو. لدفع ا المكمؼ بتوجيوالقسـ 

 مدير المديرية المعني. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع عمى المعاممة وتحويميا  -7

 .قسـ المتابعة والتحصيؿرئيس  إلىيقـو مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -8

 الموظؼ المعني. إلىبتحويؿ المعاممة  قسـ المتابعة والتحصيؿيقـو رئيس  -9

دفع األرصدة المستحقة ب ليقوـأمر القبض لممكمؼ  إصدارب القسـ يقوـ موظؼ -11
 عميو.

يقوـ المكمؼ بدفع األرصدة المستحقة عميو لدى الصندوؽ واستالـ الوصؿ  -11
 المالي.

 الوصؿ المالي. ويقـو المكمؼ بمراجعة موظؼ التحصيؿ وتسميم -12

عداد كتاب موجو لمبنؾ  -13 يقوـ الموظؼ بالتنسيب بالموافقة عمى رد الكفالة وا 
رسالو  كفالةمصدر ال  رئيس القسـ. إلىوا 

 المدير. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع والتنسيب بالموافقة وتحويؿ المعاممة  -14

 الديواف. إلىيقـو مدير المديرية بالتوقيع عمى الكتاب وتحويمو  -15

 المكمؼ. إلى تسميمويقـو موظؼ الديواف بإعطاء الكتاب رقـ صادر و  -16

ـــي  المؤسســـات الشـــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة
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 رد )إلغاء( الكفالت

 وقت انجاز الخدمة
 .دقيقة 61 في حاؿ كانت كفالة تقسيط:
 أياـ عمؿ. 7: في حاؿ كفالة مستورد لمغير
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 تصديق الشيكات

 وضريبة الدخؿ. المبيعاتمكمفي الضريبة العامة عمى شبكة في  وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

  .المممكةفي دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في  جميع المديريات مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 
 .رصدة مستحقة عمى المكمؼأعدـ وجود  -1

 دينار فما فوؽ. 1111مبمغ الشيؾأف يكوف  -2

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 الشيؾ المراد تصديقو. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 يقـو المكمؼ بمراجعة مكتب خدمة الجميور وطمب نموذج تصديؽ الشيكات. -1

 المكمؼ. إلىيقـو موظؼ خدمة الجميور بطباعة النموذج وتسميمو  -2

لختـ الشيؾ وتقديـ  قسـ المتابعة والتحصيؿرئيس يقـو المكمؼ بمراجعة  -3
 النموذج والشيؾ.

قسـ المتابعة عدـ وجود أرصدة مستحقة عمى المكمؼ، يقوـ رئيس  حاؿفي  -4
 بختـ الشيؾ وتسميمو لممكمؼ. والتحصيؿ

قسـ المتابعة عمى المكمؼ، يقوـ رئيس وجود أرصدة مستحقة  حاؿفي  -5
ـ قسبتوجيو المكمؼ لدفع األرصدة المستحقة عميو لدى موظؼ  والتحصيؿ

 .المتابعة والتحصيؿ

  لممكمؼ. القبض أمر إصدارب القسـ موظؼ يقوـ -6

 الوصؿ واستالـ الصندوؽ لدى عميو المستحقة األرصدة بدفع المكمؼ يقوـ -7
 .المالي

 .المالي الوصؿ ووتسميم التحصيؿ موظؼ بمراجعة المكمؼ يقوـ -8

 بختـ الشيؾ وتسميمو لممكمؼ. قسـ المتابعة والتحصيؿيقـو رئيس  -9
المؤسســـات الشـــريكة فـــي 

 تقديم الخدمة 
 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم الخدمة

 دقيقة. 31 وقت انجاز الخدمة
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 عقد مصالحةإبرام 

 .غرامات ويرغبوف بالمصالحة عميياأرصدة مستحقة و الذيف عمييـ  وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
 .الدخؿ والمبيعات في المممكةجميع المديريات في دائرة ضريبة 

 شروط الحصول عمى الخدمة 

قانوف الضريبة العامة مف ( 29انطباؽ الشروط المنصوص عمييا في المادة رقـ )
لمدائرة عمى الموقع اإللكتروني  الموجود 1994لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىعم
owww.istd.gov.j .  

 الوثائق المطموبة 
 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 يقـو المكمؼ بمراجعة مكتب خدمة الجميور وطمب عقد المصالحة.  -1

يقػػـو موظػػؼ خدمػػة الجميػػور باسػػتخراج بيػػاف ضػػرائب مبيعػػات لممكمػػؼ وتحويمػػو  -2
 .قسـ المتابعة والتحصيؿموظؼ  إلى

يقوـ المكمػؼ بمراجعػة موظػؼ التحصػيؿ وتقػديـ بيػاف الضػرائب لتسػديد األرصػدة  -3
 المستحقة.

يقوـ الموظؼ بطباعة نموذج عقد المصػالحة ويقػـو كػؿ مػف المكمػؼ والموظػؼ   -4
 .قسـ المتابعة والتحصيؿرئيس  إلىويحوؿ  بالتوقيع عميو

مػػدير  إلػػىعمػػى العقػػد ومرفقاتػػو وتػػدقيقيما وتحويمػػو  بػػاالطالعيقػػـو رئػػيس القسػػـ  -5
 المديرية المعنية لممصادقة عميو.

   يقـو مدير المديرية باالطالع والتوقيع عمى عقد المصالحة. -6

المؤسســـات الشـــريكة فـــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 دقيقة. 31 وقت انجاز الخدمة
  

http://www.istd.gov.jo/
http://www.istd.gov.jo/
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 حجز فك 

 .و غير المنقولةأمواليـ سواء المنقولة أالذيف تـ الحجز عمى  وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة. مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات  -1
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

 2114( لسنة 34ضريبة الدخؿ رقـ )قانوف / أ، ب( مف 41رقـ ) المادة. 

 ( مف قانوف 54المادة )لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىالضريبة العامة عم
1994. 

  .عمى الحجز كاممةدفع المبالغ المترتبة    -2

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات  الوثائق المطموبة 

 في حالة التفويضتفويض كتاب ال. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 الدخلضريبة 
فؾ حجز مف  نموذج ة الجميور وطمبيقوـ المكمؼ بمراجعة مكتب خدم -1

 .الموظؼ

 وتسميمو لممكمؼ. يقـو الموظؼ باستخراج طمب فؾ حجز)جزئي وكمي( -2

 وجود أرصدة.عبة التنفيذ الجبري لبياف مدى موظؼ ش إلىتحويؿ الطمب  -3

في حاؿ عدـ وجود أرصدة يقوـ الموظؼ بالتنسيب عمى طمب فؾ الحجز  -4
 لممكمؼ.

لمتنسيب بالموافقة عمى  قسـ المتابعة والتحصيؿرئيس  إلىتحوؿ المعاممة  -5
 شروحات موظؼ شعبة التنفيذ الجبري.

 لمديرية لممصادقة عمى فؾ الحجز.مدير ا إلىتحوؿ المعاممة  -6

موظؼ شعبة التنفيذ الجبري إلعداد  إلىالمعاممة  يقوـ مدير المديرية بتحويؿ -7
مف قبؿ الموظؼ ورئيس  بالحروؼ األولى كتاب بفؾ الحجز والتوقيع عميو

 مف مدير المديرية. توالقسـ ومصادق

http://www.istd.gov.jo/
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 حجز فك 

 الديواف ألخذ رقـ صادر. إلىيحوؿ الكتاب  -8

 .الحجز لممكمؼتسميـ كتاب فؾ  -9
 

  المبيعاتضريبة 
 فؾ الحجز. بمراجعة ديواف المديرية المعنية و تقديـ استدعاء يقـو المكمؼ -1

رصدة ص بالتنفيذ الجبري )في حاؿ وجود أالموظؼ المخت إلىتحوؿ المعاممة  -2
 تسدد االرصدة(.

 الحجز فؾ طمب عمى بالتنسيب الموظؼ يقوـ  أرصدة وجود عدـ حاؿ في -3
 .لممكمؼ

 عمى بالموافقة لمتنسيب قسـ المتابعة والتحصيؿ رئيس إلى المعاممة تحوؿ -4
 .الجبري التنفيذ شعبة موظؼ شروحات

 .الحجز فؾ عمى لممصادقة المديرية مدير إلى المعاممة تحوؿ -5

 إلعداد الجبري التنفيذ شعبة موظؼ إلى المعاممة ؿيتحو يقـو مدير المديرية ب -6
 مف توومصادق القسـ ورئيس الموظؼ قبؿ مف عميو والتوقيع الحجز بفؾ كتاب
 .المديرية مدير

 .صادر رقـ ألخذ الديواف إلى الكتاب يحوؿ -7

  .لممكمؼ الحجز فؾ كتاب تسميـ -8
المؤسسات الشريكة في تقديم 

 .يوجد ال الخدمة

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 يوـ عمؿ. وقت انجاز الخدمة
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 استخراج بيان ضرائب 

 .)لدييـ رقـ ضريبي( لدى شبكة ضريبة الدخؿ والمبيعات وفالمسجم المكمفوف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة. مكان تقديم الخدمة

 .ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات  الوثائق المطموبة 

 التفويضفي حالة تفويض كتاب ال. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 .يقـو المكمؼ بمراجعة مكتب خدمة الجميور وطمب بياف ضرائب -1
النظاـ اإللكتروني يقوـ الموظؼ بإدخاؿ الرقـ الوطني أو الرقـ الضريبي عمى   -2

 .إلدارة الوثائؽ
 يقـو الموظؼ باستخراج وطباعة بياف الضرائب  لممكمؼ. -3
 تسميـ المكمؼ بياف الضرائب .  -4

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة

 .يوجد ال

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 دقيقة. 15 وقت انجاز الخدمة
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 براءة الذمة لممستخدم

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
وضريبة الدخؿ  مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعات في شبكة المكمفوف المسجموف

 .)المستخدميف(

 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 
  الضريبية السنوية. اإلقراراتأف يكوف المكمؼ ممتـز بتقديـ 

 سدد لممبالغ المالية المستحقة عميوأف يكوف المكمؼ م. 

 الوثائق المطموبة 
 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  التفويضكتاب التفويض في حالة. 

 .شيادة الرواتب 

 إجراءات تقديم الخدمة

يقػػػػػـو المكمػػػػػؼ بمراجعػػػػػة مكتػػػػػب خدمػػػػػة الجميػػػػػور وطمػػػػػب نمػػػػػوذج بػػػػػراءة الذمػػػػػة  -1
 لممستخدـ.

 إلػػػىوتسػػػميمو لممكمػػؼ وتحويمػػو  النمػػوذجيقػػـو موظػػؼ خدمػػة الجميػػػور بطباعػػة  -2
 المدقؽ في قسـ المستخدميف.

دخػػػاؿ المعاممػػػة اممػػػة وشػػػيادة الرواتػػػب مػػػف المكمػػػؼ وا  يقػػػـو المػػػدقؽ باسػػػتالـ المع -3
 .النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽعمى 

 المشرؼ. إلىيقـو المدقؽ بطباعة قرار التقدير وتحويمو  -4

يقػػػـو المشػػػػرؼ فػػػػي حػػػاؿ الموافقػػػػة وعػػػػدـ وجػػػػود أرصػػػدة مسػػػػتحقة بإجػػػػازة القػػػػرار  -5
ـ المكمػػػؼ والتنسػػػيب عمػػػى طمػػػب بػػػراءة الذمػػػة. أمػػػا فػػػي حػػػاؿ وجػػػود أرصػػػدة يقػػػو 

 بدفعيا أو تقسيطيا حسب األصوؿ.  

يقػػػػػـو المكمػػػػػؼ بمراجعػػػػػة موظػػػػػؼ مكتػػػػػب خدمػػػػػة الجميػػػػػور إلدخػػػػػاؿ المعمومػػػػػات  -6
 .النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽالخاصة ببراءة الذمة عمى 

يقوـ المكمػؼ بمراجعػة المػدقؽ فػي مكتػب خدمػة الجميػور السػتخراج بػراءة الذمػة  -7
 توقيع عمييا.حيث يقـو المدقؽ بتدقيقيا وال

 يقـو رئيس القسـ بتوقيع براءة الذمة وتسميـ المكمؼ نسخة منيا. -8

ــــي  المؤسســــات الشــــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.
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 براءة الذمة لممستخدم

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 ساعتيف. وقت انجاز الخدمة
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 براءة الذمة لمشركات

 الشركات بكافة أنواعيا.  الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة الخدمةمكان تقديم 

 شروط الحصول عمى الخدمة 

  الضريبية السنوية. اإلقراراتأف تكوف الشركة ممتزمة بتقديـ 

 .أف تكوف الشركة مسددة لممبالغ المالية المستحقة عمييا 

 .توريد االقتطاعات التي تقوـ الشركة باقتطاعيا 

  المشتريات، المبيعات، المصارؼ(. معمومات عف الشركةتوريد ( 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  التفويضكتاب التفويض في حالة. 

 .سجؿ باالقتطاعات 

 إجراءات تقديم الخدمة

يقػػػػػـو المكمػػػػػؼ بمراجعػػػػػة مكتػػػػػب خدمػػػػػة الجميػػػػػور وطمػػػػػب نمػػػػػوذج بػػػػػراءة الذمػػػػػة  -1
 .لمشركات

  .وتسميمو لممكمؼ النموذجيقـو موظؼ خدمة الجميور بطباعة  -2

يقػػػػـو المكمػػػػؼ بمراجعػػػػة موظػػػػؼ متابعػػػػة أولويػػػػات التحصػػػػيؿ فػػػػي قسػػػػـ المتابعػػػػة  -3
 والتحصيؿ.

يقوـ الموظؼ بدراسة المعاممة والتأكد مػف وجػود أرصػدة مسػتحقة عمػى المكمػؼ،  -4
رئػػػػيس قسػػػػـ  إلػػػػىوفػػػػي حػػػػاؿ لػػػػـ يكػػػػف ىنالػػػػؾ أرصػػػػدة مسػػػػتحقة تحػػػػوؿ المعاممػػػػة 

صػػػدة مسػػػتحقة يقػػػـو المكمػػػؼ بػػػدفعيا حسػػػب ر التحصػػػيؿ. أمػػػا فػػػي حػػػاؿ وجػػػود أ
 األصوؿ.

 باالطالع والتنسيب بالموافقة عمى منح براءة الذمة.يقـو رئيس قسـ التحصيؿ  -5

النظػاـ يقػـو المكمػؼ بمراجعػة موظػؼ خدمػة الجميػور إلدخػاؿ بػراءة الذمػة عمػى  -6
 .اإللكتروني إلدارة الوثائؽ

رئػػػيس قسػػػـ  إلػػػىالمنػػػاوب بتػػػدقيؽ بػػػراءة الذمػػػة وطباعتيػػػا وتحػػػوؿ  يقػػػـو المػػػدقؽ -7
  المتابعة والتحصيؿ.

 يقـو رئيس القسـ بتوقيع براءة الذمة وتسميـ المكمؼ نسخة منيا. -8

المؤسســـات الشـــريكة فـــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.
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 براءة الذمة لمشركات

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 ساعة. وقت انجاز الخدمة
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 براءة الذمة لممتوفى المسجل 

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
 لعامة عمى المبيعات وضريبة الدخؿ.األشخاص المسجميف في شبكة الضريبة اورثة 

 مكان تقديم الخدمة
 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 الضريبة العامة عمى المبيعات وضريبة الدخؿ.أف يكوف المتوفى مسجاًل في شبكة  شروط الحصول عمى الخدمة 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو لمورثةشخصية  إثبات 

  التفويضكتاب التفويض في حالة. 

 .شيادة الوفاة لممتوفى أو حجة اإلرث 

 إجراءات تقديم الخدمة

الجميور وطمػب نمػوذج بػراءة يقوـ المفوض أو أحد الورثة بمراجعة مكتب خدمة  -1
 ذمة لممتوفى.

يقػػػػػـو موظػػػػػؼ خدمػػػػػة الجميػػػػػور بطباعػػػػػة النمػػػػػوذج وتسػػػػػميمو لممفػػػػػوض وتحويػػػػػؿ  -2
 قسـ المتابعة والتحصيؿ. إلىالمعاممة 

يقػػػػػـو موظػػػػػؼ التحصػػػػػيؿ بػػػػػاالطالع عمػػػػػى المعاممػػػػػة والتنسػػػػػيب بػػػػػدفع األرصػػػػػدة  -3
 رئيس القسـ. إلىالمستحقة عمى المتوفى إف وجدت وتحوؿ المعاممة 

المػػػػدقؽ المنػػػػاوب  إلػػػػىوتحويميػػػػا  عمػػػػى المعاممػػػػة يقػػػػـو رئػػػػيس القسػػػػـ بػػػػاالطالع -4
 تاريخ الوفاة.غاية الستكماؿ إجراءات التدقيؽ ل

 إلػىبعد التدقيؽ وفي حاؿ وجود أرصدة مسػتحقة عمػى المتػوفى، تحػوؿ المعاممػة  -5
 موظؼ التحصيؿ.

 أمر قبض وتسميمو لممفوض. إصداريقـو موظؼ التحصيؿ ب -6

بػػػدفع االرصػػػدة المسػػػتحقة لػػػدى أمػػػيف الصػػػندوؽ واسػػػتالـ الوصػػػؿ يقػػػـو المفػػػوض  -7
 المالي.

يقوـ رئيس قسـ التحصيؿ والمتابعة باستالـ الوصؿ المالي مف المفوض والتوقيع  -8
 المفوض. إلىعمى براءة الذمة وتسميـ نسخة منيا 

المؤسســـات الشـــريكة فـــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.
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 براءة الذمة لممتوفى المسجل 

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 الخدمةوقت انجاز 
 .ساعات 3أرصدة عمى المتوفى:  عدـ وجودفي حاؿ 

 أياـ عمؿ. 7في حاؿ وجود أرصدة عمى المتوفى: 
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 براءة الذمة لممتوفى غير المسجل 

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
المسجميف في شبكة الضريبة العامة عمى المبيعات وضريبة غير األشخاص ورثة 
 الدخؿ.

 مكان تقديم الخدمة
 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 ال يوجد. شروط الحصول عمى الخدمة 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو لمورثةشخصية  إثبات 

  التفويضكتاب التفويض في حالة. 

 .شيادة الوفاة لممتوفى أو حجة اإلرث 

  براءة الذمة لممتوفى.استدعاء يتضمف طمب الحصوؿ عمى 

 إجراءات تقديم الخدمة

تقػػػديـ اسػػػتدعاء و يقػػـو المفػػػوض أو أحػػػد الورثػػة بمراجعػػػة مكتػػػب خدمػػة الجميػػػور  -1
 يتضمف طمب الحصوؿ عمى براءة الذمة لممتوفى.

يقوـ موظؼ خدمة الجميور بطباعة نموذج لالستدعاء وبقـو بتعبئتو مع االشارة  -2
قسػػػػـ المتابعػػػػة  إلػػػػىبػػػػأف المتػػػػوفى لػػػػيس لػػػػو رقػػػػـ ضػػػػريبي ويػػػػتـ تحويػػػػؿ المعاممػػػػة 

 والتحصيؿ.

 المدقؽ المناوب. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع وتحويؿ المعاممة  -3

خضػػػػاع المتػػػػوفى حػػػػوؿ إ راسػػػػة المعاممػػػػة وابػػػػداء الػػػػرأييقػػػػـو المػػػػدقؽ المنػػػػاوب بد -4
 لمضريبة أو عدـ جدوى إخضاعو.

وجػود  في حالة اخضاع المتػوفى لمضػريبة، يقػوـ المػدقؽ بالتقػدير عميػو واذا تبػيف -5
 حسب األصوؿ.مف قبؿ المفوض ، يتـ تسديدىا حقة عميوأرصدة مست

بعػػد دفػػع األرصػػدة أو فػػي حالػػة عػػدـ  مػػدير المديريػػة المعنػػي إلػػىتحػػوؿ المعاممػػة  -6
 .المتوفى لمضريبةخضاع إ

يقػػـو مػػدير المديريػػة بػػاالطالع والموافقػػة عمػػى مػػنح بػػراءة الذمػػة وتحػػوؿ المعاممػػة  -7
 موظؼ خدمة الجميور. إلى

يقػػـو موظػػؼ خدمػػة الجميػػور بطباعػػة بػػراءة الذمػػة ويػػتـ التوقيػػع عمييػػا مػػف قبػػؿ  -8
 إلػػىرئػػيس قسػػـ المتابعػػة والتحصػػيؿ ومػػدير المديريػػة المعنػػي وتسػػمـ نسػػخة منيػػا 
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 براءة الذمة لممتوفى غير المسجل 

 .المفوض

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 دقيقة. 61أرصدة عمى المتوفى:  عدـ وجودفي حاؿ  وقت انجاز الخدمة
 ساعات.  3في حاؿ وجود أرصدة عمى المتوفى: 
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  التدقيق خدمات 
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 معادلة التصنيع اعتماد

 .العامة عمى المبيعات وضريبة الدخؿ ضريبةمكمفي ال شبكة في وفالمسجم المكمفوف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
 جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة.

 أف يكوف المكمؼ ممارس لمنشاط الصناعي ) لديو مصنع(. شروط الحصول عمى الخدمة 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  .رخصة ميف 

  طمب اعتماد معادلة التصنيع يتضمفاستدعاء. 

 إجراءات تقديم الخدمة

ستدعاء أو الكتاب الرسمي في الديواف مرفقًا بو الوثائؽ االبتقديـ يقوـ المكمؼ  -1
 المطموبة.

وتحويميا إلى مدير المديرية المعني حسب يقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة   -2
 نشاط المكمؼ.

 يقـو المدير بتحويؿ المعاممة إلى المدقؽ المناوب. -3
يقـو المدقؽ باالطالع عمى المعاممة وينسب بتشكيؿ لجنة العتماد معادلة  -4

رساؿ كتاب لمدائرة ويتـ إالتصنيع مكونة مف ديواف المحاسبة والرقابة الداخمية 
 لديواف المحاسبة.

يتـ تحديد موعد لزيارة المصنع حيث تقوـ المجنة بزيارة المصنع ودراسة   -5
 المعادلة واالطالع عمى تطبيقيا.

في حاؿ قامت المجنة بالموافقة عمى المعادلة، تقوـ بالتوقيع عمى محضر  -6
 االعتماد ويضاؼ إلى المعاممة.

 .يقـو مدير المديرية بتحويؿ المعاممة إلى رئيس القسـ المعني -7
رئيس القسـ بتحويؿ المعاممة إلى المدقؽ المناوب إلعداد كتاب يتضمف  يقـو -8

 الموافقة عمى معادلة التصنيع.
 يقـو مدير المديرية بتوقيع الكتاب وتحويمو إلى الديواف.  -9

 يقـو موظؼ الديواف بإعطاء الكتاب رقـ صادر وتسميمو إلى المكمؼ.  -11
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 معادلة التصنيع اعتماد

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

 المحاسبة.ديواف 

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 أياـ عمؿ.  11 وقت انجاز الخدمة
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 عند الستيراد تأجيل دفع الضريبة 

 .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتشبكة في  وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .  في المممكةجميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات  مكان تقديم الخدمة

شــــــروط الحصــــــول عمـــــــى 
 الخدمة 

 ضريبةالقانوف  د( مف/ 26) مادة رقـالانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في  -1
الموجود عمى الموقع  1994( لسنة 6الدخؿ رقـ ) العامة عمى المبيعات

  .www.istd.gov.joلمدائرة اإللكتروني 
 المكمؼ مسجؿ الثني عشر شير.أف يكوف  -2
 أف يكوف المكمؼ غير مرتكب لجرائـ التيرب الضريبي. -3

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 .استدعاء يتضمف طمب تأجيؿ دفع الضريبة 

 إجراءات تقديم الخدمة

مرفقًا الوثائؽ في الديواف  يتضمف طمب التأجيؿ يقـو المكمؼ بتقديـ استدعاء -1
 .المطموبة

مدير المديرية المعني حسب  إلى يمياتحو يقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة و  -2
 نشاط المكمؼ.

 مدير المديرية باالطالع وتحويؿ المعاممة إلى رئيس قسـ التدقيؽ.يقـو  -3
 أو المدقؽ.يقـو رئيس القسـ بتحويميا إلى لجنة التدقيؽ المختصة  -4
وفي حاؿ انطباؽ الشروط يقوـ المدقؽ بالتنسيب بالموافقة عمى  ،بعد التدقيؽ  -5

 تأجيؿ الضريبة وتحوؿ إلى رئيس القسـ.
يقوـ رئيس القسـ باالطالع والتنسيب بالموافقة وتحوؿ إلى مدير المديرية  -6

 المعني.
 ير العاـ.يقـو المدير باالطالع والتنسيب بالموافقة ورفع المعاممة إلى المد -7
يقـو المدير العاـ بالتنسيب بالموافقة أو عدميا وتحوؿ إلى مدير المديرية   -8

 إلعداد كتاب بالمضموف.
وتوقيعو  في حاؿ الموافقة، يقوـ مدير المديرية بتوجيو المدقؽ إلعداد الكتاب  -9

 . مف مدير المديرية

http://www.istd.gov.jo/
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 عند الستيراد تأجيل دفع الضريبة 

 رقـ صادر ويسمـ لممكمؼ. وإلعطائيحوؿ الكتاب إلى الديواف   -11
أو عدـ موافقة المدير العاـ يبمغ المكمؼ  حاؿ عدـ اكتماؿ الشروط والوثائؽفي * 

 .بالممؼ الضريبي لممكمؼ المعاممة تحفظو  باالعتذار

ــــي  المؤسســــات الشــــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم الخدمة

 أياـ. 11 وقت انجاز الخدمة
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 تأجيل دفع الضريبة عمى المستوردات 

 ضريبة الدخؿ.شبكة  في وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 قانوف ضريبة /أ ( مف 19) مادة رقـالانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في  -1
لمدائرة الموجود عمى الموقع اإللكتروني  2114( لسنة 34رقـ ) الدخؿ

www.istd.gov.jo.  

 (.278انطباؽ الشروط الموجودة في قرار مجمس الوزراء رقـ ) -2

 سنوات بتقديـ الكشوؼ. 3التزاـ المكمؼ  -3

 القانونية. تسديد األرصدة المستحقة ضمف المدد -4

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  .تقديـ الميزانية عف السنة مدار البحث 
 دفع الضريبة. استدعاء يتضمف طمب تأجيؿ 

 إجراءات تقديم الخدمة

مرفقًا الوثائؽ في الديواف  يتضمف طمب التأجيؿ يقـو المكمؼ بتقديـ استدعاء -1
 .المطموبة

رئيس قسـ المتابعة في  إلى يمياتحو بتوريد المعاممة و يقوـ موظؼ الديواف  -2
 المديرية المعنية حسب نشاط المكمؼ.

المدقؽ المناوب لمتأكد مف الشروط  إلىيقوـ رئيس القسـ بتحويؿ المعاممة  -3
 والوثائؽ.

 في حاؿ اكتماؿ الشروط والوثائؽ يقـو المدقؽ بالتنسيب بالموافقة. -4
وتحوؿ المعاممة إلى  ع والتنسيب بالموافقةشعبة لالطالتحوؿ المعاممة لرئيس ال -5

 مدير المديرية.
 وتحويميا إلى المدقؽ المناوب. المديرية باالطالع عمى المعاممةمدير يقـو  -6
موقع مف مدير  بالتأجيؿالموافقة يتضمف إعداد كتاب بالمدقؽ المناوب  يقوـ -7

 المديرية.
 لممكمؼ.رقـ صادر ويسمـ  وإلعطائالديواف  إلىيحوؿ الكتاب  -8

http://www.istd.gov.jo/
http://www.istd.gov.jo/


57 
 

 تأجيل دفع الضريبة عمى المستوردات 

المعاممة تحفظ و  يبمغ المكمؼ باالعتذار في حاؿ عدـ اكتماؿ الشروط والوثائؽ* 
 .بالممؼ الضريبي لممكمؼ

ــــي  المؤسســــات الشــــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم الخدمة

 دقيقة. 61 وقت انجاز الخدمة
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 تالف بضاعة المكمفالموافقة عمى إ

 .وضريبة الدخؿ مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتشبكة في  وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد. شروط الحصول عمى الخدمة 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  تالؼ الموافقة عمى إيتضمف طمب أو كتاب رسمي مف الشركة استدعاء
 البضاعة.

  تالفيا.أنواع وقيـ البضاعة المراد إكشؼ مف المكمؼ يتضمف أعداد و 

 إجراءات تقديم الخدمة

يتضمف طمب الموافقة عمى اإلتالؼ مبينًا فيو  يقـو المكمؼ بتقديـ استدعاء -1
 .مرفقًا الوثائؽ المطموبةاب اإلتالؼ بأس

مدير المديرية المعني حسب  إلى يمياتحو يقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة و  -2
 نشاط المكمؼ.

 رئيس قسـ التدقيؽ. إلىمدير المديرية باالطالع وتحويؿ المعاممة يقـو  -3
المدقؽ حيث يقوـ المدقؽ باالطالع والتنسيب  إلىرئيس القسـ بتحويميا  يقوـ -4

 إلتالؼ. ابتشكيؿ لجنة 
 رئيس قسـ التدقيؽ لالطالع  والتنسيب. إلىتحوؿ المعاممة   -5
 مدير المديرية المعني. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع والتنسيب وتحوؿ  -6
المدير  إلىورفع المعاممة التنسيب بتشكيؿ لجنة اإلتالؼ يقوـ المدير باالطالع و  -7

 العاـ.
مدير المديرية  إلىيقـو المدير العاـ بالتنسيب بالموافقة أو عدميا وتحوؿ   -8

 إلعداد كتاب بالمضموف.
رية بتوجيو المدقؽ إلعداد كتاب يتضمف في حاؿ الموافقة، يقوـ مدير المدي  -9

 يعو مف المدير.الموافقة عمى تشكيؿ المجنة ويتـ توق
 لممكمؼ. تسميمورقـ صادر و  وإلعطائالديواف  إلىيحوؿ الكتاب   -11
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 تالف بضاعة المكمفالموافقة عمى إ

 عند الكشف
في الموعد المحدد، تقوـ المجنة بزيارة المنشأة بحضور المكمؼ لمقياـ بعممية   -11

تالؼ المقدـ مف لكميات المراد إتالفيا ومقارنتيا مع طمب اإلالجرد والتأكد مف ا
 المكمؼ.

في حاؿ الموافقة، تقوـ المجنة بالتوقيع عمى محضر الجرد وتسميمو لممكمؼ   -12
 وتحفظ نسخة منو في الدائرة.  

ــــي  المؤسســــات الشــــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 دقيقة. 61الموافقة عمى تشكيؿ المجنة: 

 ( ساعة.3-2عممية الجرد: )
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 عند تسجيمه الموجودة بحوزة الشخص  البضاعةالمدفوعة عمى طمب خصم الضريبة 

  .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتشبكة في  المكمفوف المسجموف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

شــــــروط الحصــــــول عمـــــــى 
 الخدمة 

قانوف الضريبة  د( مف/ 19) مادة رقـانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في ال -1
الموجود عمى الموقع 1994( لسنة 6عمى المبيعات الدخؿ رقـ )العامة 

  .www.istd.gov.joلمدائرة اإللكتروني 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

  .استدعاء أو كتاب رسمي مف المكمؼ 
 البضاعة يتضمف الصنؼ والكمية ورقـ البياف أو فاتورة الشراء بتفصيمي  كشؼ

 .خصميا لصالحوالمعززة وتاريخو وقيمة الضريبة المدفوعة والمطموب 

 إجراءات تقديم الخدمة

خصـ الضريبة المدفوعة  طمب في الديواف يتضمف بتقديـ استدعاءيقوـ المكمؼ  -1
الوثائؽ معو  اً مو لدى الدائرة مرفقيعمى البضاعة الموجودة بحوزتو مف تاريخ تسج

 المطموبة. 
مدير المديرية المعني حسب  إلىيقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة وتحويميا  -2

 نشاط المكمؼ.

 .رئيس قسـ التدقيؽ إلىيقـو مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -3

 المدقؽ. إلىيقـو رئيس قسـ التدقيؽ باالطالع وتحويميا  -4
ثـ يقوـ بالتنسيب  والوثائؽ المرفقة ودراستيا المعاممةيقوـ المدقؽ باالطالع عمى  -5

 المكمؼالكشؼ وقبوؿ ترصيد الضريبة لصالح  بالموافقة عمىرئيس القسـ  إلى
 رئيس القسـ. إلىوتحويميا  رفضو أو

كتاب رسمي يتـ التنسيب بإعداد  في حاؿ الموافقة،يقوـ رئيس القسـ باالطالع و  -6
 قرار ضريبي يقدموأوؿ إبالموافقة عمى إدراج حركة تعديؿ لصالحو في  لممكمؼ

بقيمة الضريبة المدفوعة عمى البضاعة الموجودة بحوزتو وعمى مسؤولية المكمؼ 
 .لحيف التدقيؽ

http://www.istd.gov.jo/
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 عند تسجيمه الموجودة بحوزة الشخص  البضاعةالمدفوعة عمى طمب خصم الضريبة 

 الديواف. إلىع عمى الكتاب وتحويمو يقمدير المديرية بالتو يقـو  -7

 يقـو موظؼ الديواف بإعطاء الكتاب رقـ صادر وتسميمو لممكمؼ. -8

 لممكمؼ.باالعتذار  يتـ إعداد كتاب في حاؿ عدـ الموافقة، *

ــــي  المؤسســــات الشــــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 ال يوجد. رسوم الخدمة

 دقيقة. 61 الخدمةوقت انجاز 
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 / ضريبة الدخلوالشركات  لألفرادرد الضريبة 

 الذيف ليـ زيادة بالرصيد بعد التدقيؽ. وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 ول عمى الخدمة ـشروط الحص

قانوف ضريبة الدخؿ  مف (38) مادة رقـانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في ال -1
لمدائرة الموجود عمى الموقع اإللكتروني  2114( لسنة 34رقـ )

www.istd.gov.jo. 

أف تكوف السنة المراد استرداد الردية عنيا قد خضعت لجميع مراحؿ التدقيؽ  -2
 والتقدير. 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

 في حالة التفويضتفويض كتاب ال. 

 شيادة الرواتب. 

 إجراءات تقديم الخدمة

يتضػػػمف طمػػػب يقػػػـو المكمػػػؼ بمراجعػػػة الػػػديواف وتقػػػديـ اسػػػتدعاء أو كتػػػاب رسػػػمي  -1
   .استرداد المبالغ الزائدة لو لدى الدائرة

 قسـ التدقيؽ. إلىيقـو موظؼ الديواف بتوريد الكتاب وتحويمو  -2

 المدقؽ المناوب. إلىيقـو رئيس التدقيؽ بتحويؿ المعاممة  -3

والتنسػػػيب  واحتسػػػاب المبػػػالغ الواجػػػب ردىػػػايقػػػـو المػػػدقؽ المنػػػاوب بدراسػػػة الطمػػػب  -4
 رئيس القسـ. إلىبذلؾ وتحويؿ المعاممة 

 مدير المديرية المعني. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع والتنسيب وتحويميا  -5

يقػػـو مػػدير المديريػػة المعنػػي بػػاالطالع وفػػي حػػاؿ الموافقػػة يقػػـو بتحويػػؿ المعاممػػة  -6
 موظؼ التحصيؿ.  إلى

يقػػػػـو موظػػػػؼ التحصػػػػيؿ بإعػػػػداد مسػػػػتند الرديػػػػة ويػػػػتـ التوقيػػػػع عميػػػػو مػػػػف المػػػػدقؽ  -7
 مديرية.المناوب ومدير ال

مديريػة  إلػىالديواف، حيت يقػـو الموظػؼ بإعػداد كتػاب موجػو  إلىتحويؿ المستند  -8
 جراءات الصرؼ حسب األصوؿ.الشؤوف المالية الستكماؿ إ

 يتـ تسميـ المكمؼ الرد الضريبي بموجب شيؾ.   -9

http://www.istd.gov.jo/
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 / ضريبة الدخلوالشركات  لألفرادرد الضريبة 

ــــي  المؤسســــات الشــــريكة ف
 تقديم الخدمة 

 .يوجد ال

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 أياـ عمؿ. 11 وقت انجاز الخدمة
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 بالخطأ تحصيمها تم رد الضريبة التي

 .مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتفي شبكة  وفالمسجم وفالمكمف الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكان تقديم الخدمة
 .الرئيسي في المركز والرد الضريبي اإلعفاءو  السجؿمديرية 

 شروط الحصول عمى الخدمة 

عمى  المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات 
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم/ب( مف 21رقـ ) المادة
1994. 

 ( 5المادة رقـ) ( 6والمادة رقـ) تعميمات  2111 لسنة (9رقـ ) مف التعميمات
  رد ضريبة المبيعات. 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

 في حالة التفويضتفويض كتاب ال. 

 قرار الضريبي في الفترة التي حصؿ بيا الخطأ.صورة عف اإل 

 .استدعاء يتضمف طمب رد الضريبة التي حصمت بالخطأ 

 إجراءات تقديم الخدمة

اسػػتدعاء يتضػػمف طمػػب رد الضػػريبة التػػي حصػػمت بالخطػػأ بتقػػديـ يقػػـو المكمػػؼ  -1
 مرفقًا بو الوثائؽ المطموبة في الديواف.  

 اإلعفػػاءو  السػػجؿمديريػػة  إلػػىلػػديواف بتوريػػد االسػػتدعاء وتحويمػػو يقػػـو موظػػؼ ا  -2
 .والرد الضريبي اإلعفاءقسـ  /والرد الضريبي

 أحػػد مػػوظفي القسػػـ إلػػىعاء وتحويمػػو القسػػـ بػػاالطالع عمػػى االسػػتديقػػـو رئػػيس   -3
 لدراستو.

عداد كتاب موجو لممكمؼ بمضموف المػادة  -4 يقوـ موظؼ القسـ بدراسة المعاممة وا 
 رئيس القسـ. إلى( المذكورة أعاله وبتحويمو 5)

مػػػدير  إلػػػىب بالموافقػػػة وتحويػػػؿ المعاممػػػة يسػػػيس القسػػػـ بػػػاالطالع والتنيقػػػـو رئػػػ -5
 ة.المديري

إلعطائػو رقػـ الػديواف  إلػىوتوقيػع الكتػاب وتحويمػو يقوـ مدير المديرية بػاالطالع  -6
 صادر.

 تسميـ الكتاب الرسمي لممكمؼ.  -7
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 بالخطأ تحصيمها تم رد الضريبة التي

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 ال يوجد.

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 .أسبوعيف وقت انجاز الخدمة
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 رد الضريبة لممصدرين غير المسجمين

 الفئة المستفيدة من الخدمة 

مكمفي الضريبة العامة في شبكة  الذيف ليـ رد ضريبي وغير مسجميف وفالمصدر 
 .عمى المبيعات

 في المركز الرئيسي. والرد الضريبي اإلعفاءمديرية السجؿ و  مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 

عمى  المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات 
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم( مف د /21رقـ ) المادة
1994. 

 ( مف 3المادة رقـ )رد ضريبة تعميمات  2111 لسنة (9رقـ ) التعميمات
 المبيعات. 

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 لممصدر. قرار الضريبي لمشركة البائعةاإل 

 وقيمة  ،كتاب صادر عف الشخص البائع يتضمف فاتورة المبيعات وتاريخيا
ومقدار الضريبة المستوفاة، والفترة الضريبية التي تـ فييا التصريح  ،المبيعات

 والتوريد عف ضريبة مبيعات تممؾ الفترة موقعيف ومصدقيف حسب األصوؿ.

  بياف االستيراد الوارد باسـ المصدر نفسو لمسمع والخدمات المستوردة والوصوؿ
 بياف االستيراد.المالية المدفوعة بموجبو الضريبة المتحققة عمى محتويات 

 .نسخة مف فاتورة التصدير والمثبت رقميا عمى متف بياف الصادر 

  معادلة التصنيع المعتمدة مف الجية المختصة بطمب الرد لممواد الداخمة في
 انتاج السمع المصدرة. 

 إجراءات تقديم الخدمة

 نموذجوتعبئة  والرد الضريبي اإلعفاءيقـو المصدر بمراجعة مديرية السجؿ و   -1
 جميع الوثائؽ مع الطمب في الديواف. تقديـو ، طمب رد غير مسجميف

 اإلعفاءالسجؿ و  مدير إلىيقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة وتحويميا  -2
  .والرد الضريبي
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 رد الضريبة لممصدرين غير المسجمين

 اإلعفاءقسـ الموظؼ المعني في  إلىيقوـ مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -3
 .والرد الضريبي

وتدقيؽ الوثائؽ وفي حاؿ الموافقة عمى يقوـ موظؼ القسـ بدراسة الطمب  -4
 رئيس القسـ. إلى ؿ المعاممةيوتحو  التنسيبالرد الضريبي، يقـو ب

 مدير المديرية. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع وتأييد الرد وتحويميا  -5

مديرية الرقابة  إلىيقوـ مدير المديرية باالطالع والتنسيب بالموافقة وتحويميا  -6
 الداخمية.

 إلىويميا حالرقابة الداخمية بتدقيؽ المعاممة وتأييد الرد الضريبي وتيقوـ مدير  -7
 مندوب ديواف المحاسبة.

والتوقيع عمى الطمب  بتدقيؽ الوثائؽ المرفقة بطمب الرديقوـ مندوب الديواف   -8
 مساعد المدير العاـ.إلى  وتحويؿ المعاممةوختمو 

 اإلعفاءالسجؿ و  مديرية إلىيقوـ المساعد بالتوقيع عمى الطمب وتحويميا  -9
 إلعداد كتاب. والرد الضريبي

يقـو موظؼ القسـ بإعداد كتاب يتضمف الموافقة عمى الرد الضريبي وتحويمو  -11
 الديواف إلعطائو رقـ صادر. إلى

ليتـ صرؼ مديرية الشؤوف المالية  إلىتحويؿ الكتاب ومرفقاتو مف الديواف  -11
 الرد الضريبي لممصدر بموجب شيؾ.

  .في حاؿ لـ تتـ الموافقة عمى رد الضريبة، يتـ إعداد كتاب اعتذار لممصدر  -12

المؤسســـــات الشـــــريكة فـــــي 
 تقديم الخدمة 

 .ديواف المحاسبة

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 أشير. 3 وقت انجاز الخدمة
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 رد الضريبة لممصدرين المسجمين

 الفئة المستفيدة من الخدمة 

ولدييـ رقـ  مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتفي شبكة  موفالمسج وفالمكمف
 ضريبي.

 مكان تقديم الخدمة
 .المممكةفي دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في  جميع المديريات

 شروط الحصول عمى الخدمة 

عمى  المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات 
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم/أ( مف 21رقـ ) المادة
1994. 

 ( مف التعميمات3المادة رقـ ) ( 9رقـ) تعميمات رد ضريبة  2111 لسنة
 المبيعات.

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  في حالة التفويضكتاب التفويض. 

 بيا التي تـ  في الفترة الضريبي الموقع والمصدؽ مف قبؿ الدائرة اإلقرار
 التصدير.

 إجراءات تقديم الخدمة

والرد الضريبي وتعبئة نموذج  اإلعفاءبمراجعة مديرية السجؿ و  المكمؼيقـو  -1
 جميع الوثائؽ مع الطمب في الديواف. مسجميف، ويقـو بتقديـلمطمب رد 

حسب  المديرية المعني مدير إلىيقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة وتحويميا  -2
 نشاط المكمؼ.

 رئيس القسـ. إلىيقـو مدير المديرية المعني بتحويميا  -3

 المدقؽ المناوب. إلىعمى الطمب وتحويمو  باالطالعيقـو رئيس القسـ  -4

يقوـ المدقؽ بدراسة الطمب وتدقيؽ الوثائؽ، وفي حاؿ الموافقة عمى الرد  -5
 رئيس القسـ. إلىيميا وتحو التنسيب بيقـو الضريبي، 

 مدير المديرية. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع وتأييد الرد وتحويميا  -6

مديرية الرقابة  إلىيقوـ مدير المديرية باالطالع والتنسيب بالموافقة وتحويميا  -7
 لداخمية.ا
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 رد الضريبة لممصدرين المسجمين

 إلىيقوـ مدير الرقابة الداخمية بتدقيؽ المعاممة وتأييد الرد الضريبي وتحويميا  -8
 مندوب ديواف المحاسبة.

 تحويمووالتوقيع عمى الطمب وختمو و بتدقيؽ طمب الرد يقوـ مندوب الديواف  -9
 مساعد المدير العاـ. إلى

السجؿ مديرية  إلى ساعد بالتوقيع عمى الطمب وتحويؿ المعاممةيقوـ الم -11
 إلعداد كتاب. والرد الضريبي اإلعفاءو 

يقـو موظؼ القسـ بإعداد كتاب يتضمف الموافقة عمى الرد الضريبي وتحويمو  -11
 الديواف إلعطائو رقـ صادر. إلى

ليتـ صرؼ مديرية الشؤوف المالية  إلىتحويؿ الكتاب ومرفقاتو مف الديواف   -12
 الرد الضريبي لممصدر بموجب شيؾ.

 في حاؿ لـ تتـ الموافقة عمى رد الضريبة، يتـ إعداد كتاب اعتذار رسمي  -13
  .لممكمؼ

المؤسســـــات الشـــــريكة فـــــي 
 تقديم الخدمة 

 ديواف المحاسبة.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 أشير. 3 وقت انجاز الخدمة
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 الضريبة لألشخاص غير المقيمينرد 

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
 183عف األجانب التي ال تزيد مدة اقامتيـ  غير مقيميف أواألردنييف األشخاص 

 يـو في المممكة.

 مكان تقديم الخدمة

في المركز الرئيسي ومطار الممكة عمياء  والرد الضريبي اإلعفاءمديرية السجؿ و 
 الدولي.

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات  -1
 وىي:  www.istd.gov.jo لمدائرةعمى الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم( مف د/21رقـ ) المادة
1994. 

 ( مف 8المادة رقـ )تعميمات رد ضريبة  2111 لسنة (9رقـ ) التعميمات
 المبيعات.

 مقيميف.الغير أف تكوف السمع بحوزة األشخاص  -2

 دينار. 51أف ال يقؿ مقدار الضريبة التي سيتـ ردىا عف  -3

 الوثائق المطموبة 

  .الفاتورة الضريبية لمسمع التي تـ شراؤىا 

 .صورة عف جواز السفر 

 .بطاقة المغادرة 

 والحدود. كشؼ االقامة 

 دينار. 511كثر مف جمركي في حاؿ كاف الرد الضريبي أ بياف 

 إجراءات تقديم الخدمة

والرد الضريبي وتعبئة نموذج  اإلعفاءبمراجعة مديرية السجؿ و  المكمؼيقوـ  -1
 جميع الوثائؽ مع الطمب في الديواف. ، ويقوـ بتقديـلغير المقيميفطمب رد 

 المركز الرئيسي لمدائرة(. إلى) في حاؿ تقديـ الطمب في المطار يتـ تحويمو 

والرد  اإلعفاءمدير السجؿ و  إلىيقـو موظؼ الديواف بتوريد المعاممة وتحويميا  -2
 الضريبي. 

والرد  اإلعفاءقسـ الموظؼ المعني في  إلىيقوـ مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -3
 .الضريبي

يقـو موظؼ القسـ بدراسة الطمب وتدقيؽ الوثائؽ وفي حاؿ الموافقة عمى الرد  -4
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 الضريبة لألشخاص غير المقيمينرد 

 رئيس القسـ. إلى ؿ المعاممةيالضريبي، يقوـ بالتنسيب  وتحو 

 مدير المديرية. إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع وتأييد الرد وتحويميا  -5

ة الرقابة مديري إلىيقوـ مدير المديرية باالطالع والتنسيب بالموافقة وتحويميا  -6
 الداخمية.

 إلىيقوـ مدير الرقابة الداخمية بتدقيؽ المعاممة وتأييد الرد الضريبي وتحويميا  -7
 مندوب ديواف المحاسبة.

 إلى وميوالتوقيع عمى الطمب وختمو وتحو  تدقيؽ طمب الرديقـو مندوب الديواف ب  -8
 مساعد المدير العاـ.

 اإلعفاءمديرية السجؿ و  إلى المعاممةؿ يقوـ المساعد بالتوقيع عمى الطمب وتحوي -9
 والرد الضريبي إلعداد كتاب.

يقوـ موظؼ القسـ بإعداد كتاب يتضمف الموافقة عمى الرد الضريبي وتحويمو  -11
 الديواف إلعطائو رقـ صادر. إلى

ليتـ صرؼ الرد مديرية الشؤوف المالية  إلىتحويؿ الكتاب ومرفقاتو مف الديواف  -11
 شيؾ.الضريبي لممصدر بموجب 

 لغير المقيـفي حاؿ لـ تتـ الموافقة عمى رد الضريبة، يتـ إعداد كتاب اعتذار   -12
او تحويؿ المبمغ عمى  لغير المقيـ أو مف ينيبو ويتـ تصديره في الديواف وتسميمو

 حسابو البنكي.

المؤسســـات الشـــريكة فـــي 
 تقديم الخدمة 

 ديواف المحاسبة.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 أشير. 3 الخدمةوقت انجاز 
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 والهيئات الدبموماسية مدبموماسيينلعفاء إبطاقة  إصدار 

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
 ، السفارات.الدبموماسية والبعثات الييئات

 مكان تقديم الخدمة
 في المركز الرئيسي. والرد الضريبي اإلعفاءمديرية السجؿ و 

 شروط الحصول عمى الخدمة 

( تعميمات رد ضريبة 9انطباؽ الشروط المنصوص عمييا في التعميمات رقـ ) -1
 .www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني  المنشورةالمبيعات 

الصفة الدبموماسية ويتـ تحديدىا عف طريؽ وزارة  طالب الخدمة ف يحمؿأ -2
 .الخارجية

 الوثائق المطموبة 

  بالصفة  اإلعفاءالجية طالبة  تضمف تمتعرسمي مف وزارة الخارجية يكتاب
 الدبموماسية.

 .صورة عف اليوية الدبموماسية 

 .صورة عف جواز السفر 

 .صورة عف التوقيع الدبموماسي 

 إجراءات تقديم الخدمة

فػػػي المطموبػػػة الكتػػػاب الرسػػػمي وجميػػػع الوثػػػائؽ  بتقػػػديـ الدبموماسػػػيةتقػػػـو الجيػػػة  -1
 الديواف.

 اإلعفاءالسجؿ و  مديرية إلىبتوريد الكتاب وتحويؿ المعاممة  يقوـ موظؼ الديواف -2
 .والرد الضريبي

 .والرد الضريبي اإلعفاءقسـ رئيس  إلىيقـو مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -3

 الموظؼ المعني لدراستيا. إلىيقـو رئيس القسـ بتحويؿ المعاممة  -4

دخػػػاؿ نمػػػوذج توقيػػػع دراسػػػة المعاممػػػة وتػػػدقيؽ الوثػػػائؽ وا  المعنػػػي بيقػػػـو الموظػػػؼ  -5
صػػدارو النظػػاـ اإللكترونػػي إلدارة الوثػػائؽ عمػػى  اإلعفػػاءطالػػب   اإلعفػػاءبطاقػػة  ا 

 صالحة لمدة عاـ.

 .والختـ لمتوقيع مدير المديرية أو مف ينوب عنو إلىتحويؿ البطاقة  -6

 .الدبموماسيةالجية  إلى اإلعفاءبطاقة تسميـ  -7

المؤسســــات الشــــريكة فــــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

http://www.istd.gov.jo/
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 والهيئات الدبموماسية مدبموماسيينلعفاء إبطاقة  إصدار 

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 دقيقة. 61 وقت انجاز الخدمة
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 ات الضريبيةاإلعفاءمنح 

 الفئة المستفيدة من الخدمة 

( 22( والمادة )21نص المادة ) حسبالضريبي  اإلعفاءجميع الجيات التي تتمتع ب
 . 1994( لسنة 6مف قانوف المبيعات رقـ )

 في المركز الرئيسي. والرد الضريبي اإلعفاءمديرية السجؿ و  مكان تقديم الخدمة

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 قانوف مف( 22) ،(21)المواد رقـ انطباؽ الشروط المنصوص عمييا في  -1
عمى الموقع الموجود  1994 لسنة( 6) رقـ المبيعات عمى العامة الضريبة

 .www.istd.gov.joلمدائرة اإللكتروني 

 مف( مف 3( المذكور بالمادة رقـ )3رقـ )أف تكوف السمع المعفاة ضمف الجدوؿ  -2
 .1994 لسنة( 6) رقـ المبيعات عمى العامة الضريبة قانوف

 .اإلعفاءالجية طالبة كتاب رسمي مف  الوثائق المطموبة 

 إجراءات تقديم الخدمة

يتضػػمف طمػػب الحصػػوؿ عمػػى  رسػػميكتػػاب  بتقػػديـ اإلعفػػاءطالبػػة تقػػـو الجيػػة  -1
 في الديواف. المطموبة وجميع الوثائؽ اإلعفاء

 اإلعفاءالسجؿ و  مديرية إلىيقوـ موظؼ الديواف بتوريد الكتاب وتحويؿ المعاممة  -2
 .والرد الضريبي

 والرد الضريبي.  اإلعفاءقسـ رئيس  إلىيقـو مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -3

 الموظؼ المعني لدراستيا. إلىيقـو رئيس القسـ بتحويؿ المعاممة  -4

الموافقػػة فػػي بالتنسػػيب يقػػـو الموظػػؼ المعنػػي بدراسػػة المعاممػػة وتػػدقيؽ الوثػػائؽ و  -5
 إلػػىمػػف الضػػريبة وتحويمػػو  اإلعفػػاءعػػداد كتػػاب رسػػمي بحػػاؿ تحقيػػؽ الشػػروط  وا  

 رئيس القسـ.

 إلىوتحويؿ الكتاب  اإلعفاءيقوـ رئيس القسـ باالطالع والتنسيب بالموافقة عمى  -6
 مدير المديرية.

 الديواف. إلىيقـو مدير المديرية بالتوقيع عمى الكتاب وتحويمو  -7

الجيػػػة طالبػػػة  إلػػػىيقػػػـو موظػػػؼ الػػػديواف بإعطػػػاء الكتػػػاب رقػػػـ صػػػادر وتسػػػميمو  -8
 .اإلعفاء

 ال يوجد.المؤسســــات الشــــريكة فــــي 

http://www.istd.gov.jo/
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 ات الضريبيةاإلعفاءمنح 

 تقديم الخدمة 

 .ال يوجد رسوم الخدمة

 يـو عمؿ. وقت انجاز الخدمة
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 بطاقة مستورد صدارعدم ممانعة إل

 الفئة المستفيدة من الخدمة 

 مكمفي الضريبة العامة عمى المبيعاتالبضائع المسجميف في شبكة  مستوردو
 وضريبة الدخؿ. 

 مكان تقديم الخدمة
 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

ـــــــى  شـــــــروط الحصـــــــول عم
 الخدمة 

 (24/2/2114)قبؿ صدور قرار مجمس الوزراء بتاريخ  المسجمين القدامى
لضريبة الدخؿ ضريبة  الضريبية اإلقراراتممتـز بتقديـ  المستوردأف يكوف  -1

 المبيعات.

 المستحقة عميو. مسدد لألرصدة المستورد أف يكوف -2

 

 (24/2/2114)بعد صدور قرار مجمس الوزراء بتاريخ  المسجمين الجدد
دينار  ألؼ  111أف يكوف سقؼ االستيراد لمحاصميف عمى البطاقة أوؿ مرة ىو  -1

 أردني.

بطاقة المستورد ألوؿ مرة بقيمة  إصدارأف يضع المستورد كفالة بنكية عند  -2
البطاقة لصالح مدير عاـ  إصداردينار أردني لمدة عاـ مف تاريخ  11111

  ضريبة الدخؿ والمبيعات.

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

 .كتاب التفويض في حالة التفويض 

  مف المكمؼ.استدعاء 

  لممسجميف الجدد(.دينار أردني)  11111كفالة بنكية بقيمة 

 إجراءات تقديم الخدمة

 المسجمين القدامى:
 يتضمف تجديد بطاقة مستورد. وتقديـ استدعاء يقـو المكمؼ بمراجعة الديواف -1

رئيس قسـ التدقيؽ في  إلىيقوـ موظؼ الديواف بتوريد المعاممة وتحويميا  -2
 المديرية المعنية.

 المدقؽ المناوب. إلىيقـو رئيس القسـ بتحويؿ المعاممة  -3

يقوـ المدقؽ المناوب بدراسة المعاممة والتأكد مف استيفاء الشروط والتنسيب  -4
 رئيس قسـ التدقيؽ. إلىبتجديد بطاقة المستورد وتحويميا 
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 بطاقة مستورد صدارعدم ممانعة إل

مدير المديرية  إلىيقوـ رئيس القسـ باالطالع والتنسيب وتحويؿ المعاممة  -5
 المعني.

الديواف  إلىبطاقة المستورد وتحويميا يقـو مدير المديرية بالموافقة عمى تجديد  -6
 إلعداد كتاب بذلؾ.

عطاء وتوقيعو مف قبؿ مدير المديرية وا   يقوـ موظؼ الديواف بإعداد الكتاب -7
 الكتاب رقـ صادر.

 تسميـ الكتاب لممكمؼ. -8

 

 المسجمين الجدد
يقوـ المكمؼ بمراجعة الديواف وتقديـ استدعاء يتضمف طمب عدـ ممانعة  -1

 بطاقة المستورد مرفقًا الوثائؽ المطموبة. صدارإل

رئيس قسـ التدقيؽ في  إلىموظؼ الديواف بتوريد المعاممة وتحويميا يقوـ  -2
 المديرية المعنية.

 المدقؽ المناوب. إلىويؿ المعاممة يقـو رئيس القسـ بتح -3

يقـو المدقؽ بدراسة المعاممة والتدقيؽ عمى وضع المكمؼ وتحديد موعد   -4
لمكشؼ الحسي لمتأكد مف نشاط المكمؼ ومطابقة الوثائؽ المقدمة مع واقع 

 الحاؿ.

والتنسيب بالموافقة أو  عمى أرض الواقع يقوـ المدقؽ بإجراء الكشؼ الحسي -5
 رئيس قسـ التدقيؽ. إلىعدـ الموافقة وتحويؿ المعاممة 

مدير المديرية  إلىيقـو رئيس القسـ باالطالع والتنسيب وتحويؿ المعاممة  -6
 المعني.

مساعد المدير  إلىيقوـ مدير المديرية باالطالع والتنسيب وتحويؿ المعاممة  -7
 العاـ.

يقـو مساعد المدير العاـ باالطالع وفي حاؿ استيفاء الشروط ينسب بالموافقة  -8
 ابة الداخمية.مديرية الرق إلىوتحويؿ المعاممة 

يقـو موظؼ الرقابة الداخمية بالتدقيؽ عمى المعاممة حسب األصوؿ وتحويميا  -9
 مدير المديرية المعني. إلى
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 بطاقة مستورد صدارعدم ممانعة إل

المدقؽ المناوب إلعداد كتاب بعدـ  إلىيقوـ مدير المديرية بتحويؿ المعاممة  -11
 بطاقة مستورد. إصدارالممانعة عمى 

 الديواف. إلىيمو يقـو مدير المديرية بالتوقيع عمى الكتاب وتحو  -11

  يقـو موظؼ الديواف بإعطاء الكتاب رقـ صادر وتسميمو لممكمؼ.  -12

المؤسســـــات الشـــــريكة فـــــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 لممسجميف القدامى: ساعتيف.

 أياـ عمؿ. 3لممسجميف الجدد: 
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 خدمات

  االعتراضات
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 عمى قرارات التدقيق العتراض

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
مكمفي الضريبة العامة عمى في شبكة  وف وغير المسجموفالمسجم وفالمكمف

 .وضريبة الدخؿ المبيعات

 مكان تقديم الخدمة
 .جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة

 شروط الحصول عمى الخدمة 

 المنشورةانطباؽ الشروط المنصوص عمييا في القوانيف واألنظمة والتعميمات  -1
 وىي:  www.istd.gov.joلمدائرة عمى الموقع اإللكتروني 

 لسنة ( 6)المبيعات رقـ  ىقانوف الضريبة العامة عم( مف 48رقـ ) المادة
1994. 

 2114( لسنة 34ضريبة الدخؿ رقـ ) قانوف ( مف33) مادة رقـال. 

 

يوـ مف تاريخ  31أف يقوـ المكمؼ بتقديـ االعتراض خالؿ مدة ال تزيد عف   -2
 تبميغو قرار التدقيؽ.

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  التفويض.كتاب التفويض في حالة 

 .اشعار الضريبة المراد االعتراض عمييا 

 الخدمةإجراءات تقديم 

براز في المديرية المعنية و  خدمة الجميورمراجعة موظؼ ب يقوـ المكمؼ -1 ا 
 .عف السنة مدار البحث لو إشعار الضريبة المرسؿ

الضريبة المستحقة عمى مف  لمتأكدباستخراج بياف ضرائب الموظؼ يقوـ  -2
 المكمؼ.

 خدمة الجميور.قـو المكمؼ بتعبئة نموذج االعتراض لدى مكتب ي -3
 .لتحصيؿ لتطبيؽ إجراءات التحصيؿالمتابعة وامراجعة قسـ ب يقـو المكمؼ -4

أمر قبض بالمبالغ المسمـ بيا  إصداريقوـ موظؼ المتابعة والتحصيؿ ب -5
 والغرامات في الئحة االعتراض وتسميمو لممكمؼ.

 يقـو المكمؼ بدفع المبالغ المسمـ بيا لدى الصندوؽ. -6

التي تـ دفعيا وتسميـ المكمؼ يقوـ أميف الصندوؽ بتحرير وصؿ مالي بالمبالغ  -7
 نسخة منو.

http://www.istd.gov.jo/
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 عمى قرارات التدقيق العتراض

 يقـو المكمؼ بمراجعة مدير المديرية لتحديد موعد جمسة ىيئة االعتراض. -8

يقوـ المكمؼ بمراجعة الديواف وختـ طمب االعتراض مف موظؼ الديواف أخذ  -9
 نسخة مف طمب االعتراض.

بالموافقة عمى طمب  قرارىا إصدارتقوـ ىيئة االعتراض ب ،بعد انعقاد الجمسة  -11
 االعتراض أو عدـ الموافقة بناًء عمى موافقة المكمؼ.

وطباعتو وتسميـ نسخة مف النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽ ادخاؿ القرار عمى  -11
 شعارات. شعبة اإل إلىاإلشعار 

شعار لممكمؼ إما بالبريد أو يسمـ يقوـ موظؼ شعبة اإلشعارات بإرساؿ اإل  -12
 باليد.

المؤسســـــات الشـــــريكة فـــــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 دقيقة. 31وقت تقديـ االعتراض: 

. 91وقت البت باالعتراض مف قبؿ الييئة: ال يتجاوز   يـو
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 لغاء كتب التقدير إ

 الفئة المستفيدة من الخدمة 
الضريبية في موعدىا  اإلقراراتالصادرة بحقيـ كتب تقدير لعدـ تقديـ  المكمفوف

 المحدد قانونًا.
 .  جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في المممكة مكان تقديم الخدمة

 صدور كتاب مطالبة مف الدائرة بتسديد المبالغ المستحقة عمى المكمؼ. ول عمى الخدمة ـشروط الحص

 الوثائق المطموبة 

 المفوض. أو شخصية لممكمؼ إثبات 

  التفويضكتاب التفويض في حالة. 

 .استدعاء يتضمف اعتراض المكمؼ عمى كتاب التقدير 

 إجراءات تقديم الخدمة

يقػػػػـو المكمػػػػؼ بتقػػػػديـ اسػػػػتدعاء يتضػػػػمف االعتػػػػراض عمػػػػى كتػػػػاب التقػػػػدير فػػػػي  -1
 الديواف مرفقًا بو الوثائؽ المطموبة.

رئػػػػػيس قسػػػػػـ المتابعػػػػػة  إلػػػػػىيقػػػػػـو موظػػػػػؼ الػػػػػديواف بتوريػػػػػد الكتػػػػػاب وتحويمػػػػػو  -2
 والتحصيؿ.

 موظؼ المتابعة والتحصيؿ. إلىيقـو رئيس القسـ بتحويؿ المعاممة  -3

يقػػػـو الموظػػػؼ بدراسػػػة المعاممػػػة والتأكػػػد مػػػف اإلجػػػراء المتخػػػذ إلبػػػالغ المكمػػػؼ  -4
 رئيس قسـ المتابعة والتحصيؿ. إلىوالتنسيب بذلؾ وتحويؿ المعاممة 

مػدير  إلػىيقوـ رئيس القسـ بػاالطالع والتأكػد مػف صػحة الشػروحات والتنسػيب  -5
 المديرية.

 اإلقػراراتيقوـ مدير المديرية المعني باالطالع وفي حػاؿ الموافقػة، يػتـ اسػتالـ  -6
لغػاء  الضريبية لممكمؼ لمفترات التي صدرت بيا كتب التقػدير والتوقيػع عمييػا وا 

 .النظاـ اإللكتروني إلدارة الوثائؽالتقدير عف كتب 

فػػي حػػاؿ عػػدـ موافقػػة مػػدير المديريػػة، فػػاف المكمػػؼ ممػػـز بػػدفع المبػػالغ الصػػادرة  -7
 بموجب كتاب التقدير.

المؤسســـــات الشـــــريكة فـــــي 
 تقديم الخدمة 

 ال يوجد.

 .يوجد ال رسوم الخدمة
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 لغاء كتب التقدير إ

 دقيقة. 31 وقت انجاز الخدمة
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 معلومات االتصال

 الدوار الثالث –جبل عمان المىقع: 

 840818ص.ب. :

 11184الرمز البريدي:

           

 (962)  6 4624577الهاتف: 

 (962)6  4631546  :الفاكس

 عنىان البريد االلكتروني: 

istd@istd.gov.jo 
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