
 السجالت والمستندات والفواتير)ضريبة المبيعات( تنظيم دليل

 

 أخي المكلف :

 

المتعلقاة االسات   االمساتتدا  احساساية يساعدك هذا الدليل على معرفة المعلوماا  ااحكااا  

 المتعلقة اضريبة المبيعا . 

لتعليما  التتفيذية ط ع على الإل زيارة موقع الدائرة االلاتراني  للمزيد من المعلوما ... يرجى 

 الخاصة اهذا الموضوع .

 

  الست   االمستتدا  المطلواة اشراط اعتمادها:

 

الساات   إذا كتاام مساات  فااي شااباة مالفااي ضااريبة المبيعااا  فيتاا  علياا   ت ااي   •

 الشراط التالية: افقالمستتدا  ا

  .معايير المحاسبة الداليةأن  اون معدة افق  .1

من قبل محاس  قانوني مرخص امزاال لمهتاة عليها مصادق  اون مدققة ا أن .2

 التدقيق.

إذا كتم مست  كشخص طبيعاي أا شاركة  ضاامن أا شاركة  وصاية اسايطة اال  زياد  •

( ألف ديتار فإنه يتوج  عليا  علاى احقال مسا  السات   200مبيعا   الستوية على )

 التالية:

يراد اشاراب الخدماة ستل المشتريا : يستل فيه اياناا  فاوا ير الشاراب ااياناا  االسات -1

 المستوردة االضرائ  المدفوعة على هذه المشتريا .

فوا ير البيع اما في ذل  فوا ير المبيعاا  لتهاا  معفااة جميع ستل المبيعا : يستل فيه  -2

 .حشخاص غير مستلين أا

 ستل المر تعا : يستل فيه ايانا  المبيعا  االمشتريا  المر تعة . -3

البيانا  المتعلقة االصادرا  مثل رق  البيان ا اريخاه  ستل الصادرا : يستل فيه جميع -4

اأرقا  الفوا ير للصادرا  امقدار الضاريبة ااجباة الارد   المقصد  امركز التصدير االد 

عن البيانا  المصدرة سواب كانم الصاادرا  مان أصال إدخاال مأقام أا رد رساو  أا 

  صديرها. معاد 

ستل فيه أرقا  ا واريخ فوا ير المبيعا  : ايبضاعة التي  اون احوزة المسافرينستل ال -5

انوع البضاعة اقيمتها اكميتها ا اريخها ااس  المشتري اأرقاا  ا اواريخ طلباا  الارد 

 اقيمة الضريبة المطلوب ردها .

 .اجميع الحركا  المديتة االدائتة الذم  المديتة االدائتةيبين ستل الذم  :  -6

 

 زيه ت ي  الست   االمستتدا  االلغه االنتلي

 

مان لهاا االلغة االنتليزية فيت   قدي   رجمة عراياة   مستتدا   است  إذا كتم  ت    •

 مترج  معتمد إذا طلبم الدائرة ذل  .

 

 في كال كان لدي  مستودعا  

 

أا للسالع  اب للماواد احالياة لمادخ   اانتاا إذا كان لادي  مساتودعا  امخاازن ساو •

مخزان يبين كركا  السلع التاي يتا  أن المصتعة االتاهزة فيت  أن  مس  ست  لل

 ن اا  اون اموج  مستتدا  إدخال اإخرا  ااأرقا  متسلسالة اال ماانع مان اساتخدا  

 محوس  لهذه الغاية.



 

  ت ي  الست   االمستتدا  ااستخدا  الحاسوب 

 

المالياة ااساتخدا  ن اا  محوسا   البياناا  ا االمستتدا   الست   إذا كتم  قو  اتت ي   •

   أن  قو  اما يلي:فيت  علي

 .قانونا للمدة المقررة االوثائق المعزز لها، أن  حتفظ اأصول المستتدا   -1

 .لمفردا  البيانا  المدخلةعد  إجراب أي  عديل أا كذف  -2

 أن  تضمن البيانا  المدخلة التوقيع االلاتراني لمدخلها. -3

  .الحقيقييانا  موثقة ا عاس الوضع المالي أن  اون الب -4

الت اا  يلباي الشاراط أعا ه اكاذل    قدي  شهادة من التهة التي أعد  الت ا  المحوس  اأن – 5

 .الخطية المسبقة  عهد اعد  التعديل على الت ا  إال اعد موافقة الدائرة قديم  

 

 مدة االكتفاظ االست   

 

اريخ االكتفاظ االست   االمستتدا  لمدة أراع ستوا   بدأ من آخر أي مان التاويت   •

 التالية:

 . مم فيها هذه الست   االمستتدا   اريخ انتهاب الفترة الضريبية التي ن -1

 . اريخ  قدي  ااقرار الضريبي -2

  اريخ  بلغ ااشعار اتتيتة قرار التقدير ااداري. -3

 فيتا  المتعلقاة اهاا االمباالغ كان هتاك نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أا الغراماا   إذا -4

 إصدار كا  قطعي من المحامة اذل .  اأاالكتفاظ االست   االمستتدا  لحين البم في التزاع 

 

 

 إصدار فا ورة ضريبية عتد البيع للمستلين

 

يت  في كل عملية ايع إصدار فا ورة ضريبية مان نساختين علاى احقال  حتاوي علاى  •

 البيانا  التالية:

 للفا ورة ا اريخ  حريرها. الرق  المتسلسل .1

 المستل ارق  التستيل.اس   .2

 اس  المشتري .3

ايان االسلعة أا الخدمة اكميتها اكذل  قيمتها افئة الضريبة اقيمتهاا اإجماالي  .4

 الفا ورة.

 

 م ك ة: سل  التسخة احصلية للمشتري ا حفظ ااقي التسخ لدى المستل. 

 

 

 للضريبة( عند البيع لغير المسجلين ةإصدار فاتورة )شامل

 

 إصادار فاا ورة عاا  الادائرة مادير شخص غير مساتل فيتاوز اموافقاةالبيع لفي كال  •

الاان يتا  أن  شامل جمياع البياناا  )شاملة للضريبة(  بين القيمة المستوفاة  ضريبية

 الواردة في الفا ورة الضريبية.

 

 

 



 ؟ الضريبية الفاتورة إصدار عليك يجب متى

 

 ضمن التواريخ التالية:يت  إصدار الفا ورة الضريبية عتد  حقق ااقعة البيع ا •

ساتدا  إخارا  ااطاقاة سلي  السلعة أا قبض الثمن فاي كاال عاد  اساتخدا   مباشرة اعد  -1

 صتف.

 .ستدا  إخرا  ااطاقة صتف هاية اليو  في كال استخدا ن في موعد أقصاه -2

عتاد قابض ثمان الخدماة الخدماة أا  خ ل فتارة أقصااها شاهر مان  ااريخ انتهااب  ورياد  -3

  .الموردة مباشرة

السلعة أا  أدية الخدمة أا قبض الثمن إذا كتام  ساتخد  آلاة التقاد التاي   سلي مباشرة اعد  -4

 يعتبر شريطها امثااة فا ورة.

 

 

 احكاا  المتعلقة االتشاطا   التي لها طبيعة خاصة

 

 قتضاي إصادار مطالباا  أا ساتدا  قابض أا عقاود اادال مان   نشااطإذا كانم طبيعة  -1

اصدار مثل هاذه المساتتدا  اادال مان الدائرة   وافقة مدير عاالفوا ير فيت  علي  اخذ م

 الفوا ير مع احخذ اعين االعتبار شمولها للبيانا  الواردة في الفوا ير الضريبية .

ال  تطل  إصدار فا ورة ايع فردية لال عملية ايع فيمات  استخدا   عمل إذا كانم طبيعة  -2

 الادائرة  ة ضاريبية أا اخاذ موافقاة مادير عااة فاا ورآلة التقد التي يعتبار شاريطها امثااا 

اصدار فا ورة ضريبية اإجمالي المبيعا  في نهاية اليو  افاي هاذه الحالاة يتا  عليا  

  ت ي  كشف إفرادي اتميع كركا  البيع التي سوف  صدر اها فا ورة إجمالية.

خر أا  قتضي إن يت   حديد ثمن السلعة اشال داري أامن اقم آل  إذا كانم طبيعة عمل -3

 ىعلا  عاا  الادائرة ماديرفيمات  اخاذ موافقاة  السلعة في نهاية مدة معيتة أا اعد استعمال 

 .قبض ثمتها لمدة يحددها المديريت  لسلعة التي ل  اعد  سلي  ا أجيل إصدار الفا ورة 

 

 

 أكاا   تعلق اغير المستلين-

 

للضاريبة  خدما  خاضعةا كان يبيع سلعا أا يتوز للمدير أن يلز  أي شخص غير مستل إذ  

ساتوا   الياة  (5ن يحاتفظ اهاا لمادة )أ ا مسا  سات   اكساااا  مت ماةا اإصدار فوا ير

 .أا ن مم اها لتاريخ انتهاب الستة المالية التي صدر  اها

 

 في كال عد  التقيد اتت ي  الست   االمستتدا  
 

الا   قادمها للادائرة،  االفوا ير إذا كتم من أي من الفئا  الملزمة اتت ي  الست   االمستتدا     

إضاافة للغراماا    تطبق علي  نس  القي  المضاافة المحاددة االتعليماا  التتفيذياة الخاصاة ااذل 

 .المتصوص عليها في القانون


