
 0222لسنة  18نظام رقن 

 02/4/0282تى آخر تعديل بتاريخ حنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العاهة على الوبيعات 

 (  1انًبدة ) 

( ٔٚعًم  2000ٚسًٗ ْزا انُظبو ) َظبو حذ انخسدٛم نغبٚبث انضشٚبت انعبيت عهٗ انًبٛعبث نسُت 

 . 2001/ 1/ 1بّ اعخببسا يٍ 

 (  2انًبدة ) 

نهكهًبث ٔانعببساث انخبنٛت حٛثًب ٔسدث فٙ ْزا انُظبو انًعبَٙ انًخظظت نٓب ادَبِ يب نى ٚكٌٕ 

 -حذل انقشُٚت عهٗ غٛش رنك:

 انقبٌَٕ: قبٌَٕ انضشٚبت انعبيت عهٗ انًبٛعبث انًعًٕل بّ.

 انذائشة: دائشة انضشٚبت انعبيت عهٗ انًبٛعبث.

( انًُظٕص عهّٛ فٙ انفقشة )أ( يٍ 1ى )انضشٚبت انخبطت: انضشٚبت انًحذدة بًقخضٗ اندذٔل سق

 ( يٍ انقبٌَٕ.3انًبدة )

انخظُٛع: اسخخشاج انخبيبث انطبٛعٛت أ ححٕٚم انًبدة بٕسبئم االَخبج انًخخهفت انٗ يُخح خذٚذ 

ٔرنك بخغٛٛش شكهٓب أ يكَٕبحٓب أ طبٛعخٓب أ َٕعٓب بًب فٙ رنك انعًهٛبث انكًٛبٔٚت ٔانخهظ 

ع ٔانخعبئت ٔانخغهٛف ٔٚسخثُٗ يٍ رنك عًهٛت انخعبئت انخٙ ٚقٕو بٓب انخبخش ٔانقض ٔانخشكٛم ٔانخدًٛ

 عُذ انبٛع نهًسخٓهك يببششة.

انًُخح انظبَـع: انشخض انز٘ ًٚبسط بظٕسة اعخٛبدٚت أ٘ عًهٛت حظُٛع سٕاء كبَج بظفت 

 سئٛسٛت أ حبعٛت.

 خأدٚخٓب.يٕسد انخذيت: انشخض انز٘ ٚخٕنٗ حٕسٚذ خذيت خبضعت نهضشٚبت أ ٚقٕو ب

 (  3انًبدة ) 

ٚعخبش حذ انخسدٛم ْٕ انحذ انز٘ ٚظبح عُذِ انشخض يهضيب ببنخسدٛم نذٖ انذائشة ببعخببسِ  -أ

 يكهفب بخحظٛم انضشٚبت ٔاالقشاس عُٓب ٔحٕسٚذْب نهذائشة ٔفقب الحكبو انقبٌَٕ.

ٔ ٚكٌٕ حذ انخسدٛم نهشخض انز٘ ٚقٕو ببٛع سهع ٔخذيبث خبضعت نهضشٚبت ارا بهغج ا -ة

 -( يٍ انقبٌَٕ انًببنغ انخبنٛت:13حدبٔصث قًٛخٓب خالل انًذد انًحذدة فٙ انًبدة )

 عششة االف دُٚبس نهًُخح انظبَع نسهع خبضعت نهضشٚبت انخبطت. -1

خًست ٔسبعٌٕ انف دُٚبس نهشخض انز٘ ٚقٕو ببٛع انسهع ببسخثُبء انًُخح انظبَع نسهع خبضعت  -2

 ( يٍ ْزِ انفقشة . 1انبُذ )نهضشٚبت انخبطت ٔانًشبس انّٛ فٙ 

 



 ثالثٌٕ انف دُٚبس نًٕسد انخذيت. -3

ٚكٌٕ حذ انخسدٛم نهشخض انز٘ ٚقٕو بًًبسست اكثش يٍ َشبط يٍ االَشطت انٕاسدة فٙ انفقشة  -ج

 يٍ ْزِ االَشطت. أل٘)أ( يٍ ْزِ انًبدة انًبهغ االدَٗ انًحذد 

 (  4انًبدة ) 

 1994( نسُت 11انضشٚبت انعبيت عهٗ انًبٛعبث ( سقى )ٚهغٗ ) َظبو حذ انخسدٛم نغبٚبث 

 ٔحعذٚالحّ

 

 

 .29/4/2015 حبسٚخ( 5331) انشسًٛت اندشٚذة عذد 2015 نسُت( 21) سقىيعذل  َظبو*

 .30/11/2005 حبسٚخ( 4432) انشسًٛت اندشٚذة عذد 2005 نسُت( 44) سقى يعذل َظبو*


