تعليمات رقم ( )117لسنة 2007
الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجالت
صادرة استنادا ً للبند ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )15والبند ( )3من الفقرة (أ) من المادة 19
من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم  54لسنة
 2005الصادر بموجب أحكام المادتين ( )37و ( )56من قانون منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة رقم ( )32لسنة  2000وتعديالته.
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( التعليماات الخاصاة باالفواتير والادفاتر والساجالت ويعمام بتاا مان تااري
نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لتا فاي القاانون والنظاام
ما لم تدم القرينة على غير ذلك.
ـ القانون :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2000وتعديالته.
ـ النظام :نظام رقم ( )54لسنة .2005
المادة 3
يلتا م المسااجم عنااد بيااع ساالعة خاضااعة لضاريبة مبيعااات الساالع والخاادمات لشااخس وماان نفا
القطاع التجاري ،أن يقوم بتحرير فاتورة ضريبية من ثالث نس تحتوي على البيانات التالية:
أ .الرقم المتسلسم للفاتورة الضريبية وتاري تحريرها.
ب .اسم المسجم وعنوانه ورقم التسجيم .
ج .اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي .
د .بيان نوع السلعة المباعة وكميتتا مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .
هـ .يتم تسليم األصم إلى المشتري وتحفظ النس لدى المسجم في الضريبة .
المادة 4
إذا تم بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لشخس غير مسجم في شبكة المكلفين بالضاريبة أن
يحرر فاتورة مبينا بتا التالي:
أ .الرقم المتسلسم للفاتورة وتاري تحريرها .
ب .اسم المسجم وعنوانه ورقم التسجيم .
ج .اسم المشتري وعنوانه.

د .بيان نوع السلعة المباعة وكميتتا وقيمتتا وفئة وقيمة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيماة
الفاتورة.
هـ  .يتم تسليم األصم للمشتري مع االحتفاظ بالنس لدى المسجم .
المادة 5
يجو للرئي تعديم البيانات الواردة في الفواتير المطلوباة بالماادة ( )3أعااله أو إصادار نمااذج
فواتير ضريبية تتفق وطبيعة نشاط بعض المسجلين لتحقيق الغاية المقصودة من ذلك.
المادة 6
يتم تسجيم بياناات الفاواتير بالساجم المعاد لاذلك لادى المساجم أوالً باووم وياتم إدراج أرقاام هاذه
الفواتير في الخانة المخصصة لذلك على متن اإلقرار الضريبي عند تقديمه.
المادة 7
يلت م المسجم بمسك سجالت ودفاتر محاسبية على أن يكون من ضمنتا السجالت التالية:
أ .سجل المشتريات :
يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات أو معامالت االستيراد الجمركية.
ب .سجل المبيعات :
ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته بما في ذلك فواتير مبيعات األشاخاس المساجلين فاي
الضريبة .
ج .سجل المرتجعات :
يتضاامن بيانااات فااواتير المبيعااات والمشااتريات المرتجع اة ماان واقااع بيانااات إشااعارات الخصاام
واإلضافة .
د .سجل الصادرات :
يتضاامن تفصاايالت إرساااليات الصااادر بمااا فااي ذلااك رقاام البيااان الصااادر وتاااري بيااان الصااادر
ومرك التصادير وبلاد المقصاد ونساخة عان البياان المظتار أصاوالً أو كتااب التساديد مان دائارة
الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصاادر ومقادار الضاريبة الواجباة الارد عان
محتويات هذا البيان .
المادة 8
يلت م المسجم الذي يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة ولديه مستودعات ومخاا ن للماواد األولياة
أو المصانعة أن يمساك سااجال يتضامن الحركاة التااي تجاري علاى الساالع داخام المخا ن بموجااب
مستندات إدخام وإخراج أصولية وبورقام متسلسالة بحياث تكاون صافحات كام دفتار مان الادفاتر
والسجالت المشار إليتا خالية من أي فارا وكتاباة طاي الحواشاي أو مان خاالم نظاام محوساب
لرقابة المستودعات.
المادة 9

على المسجم أن يحاتفظ بتاذه الفاواتير والساجالت والوثاائق ووساائط التخا ين االلكترونياة لمادة
خم سنوات تالية لتاري انتتاء السنة المالية التي حررت أو نظمت فيتا.
المادة 10
على الرغم مما ورد في البناود أعااله يجاو للارئي أن يساتثني بعاض المساجلين ممان تقتضاي
طبيعااة نشاااطتم وألسااباب مبااررة وفااي حاااالت محااددة اعتماااد المطالبااات باادال ماان الفااواتير كمااا
للاارئي أن يح ادد دفاااتر وسااجالت بديلااة تتفااق وطبيعااة الساالعة أو الخدمااة بناااءا علااى طلااب ماان
المكلف بذلك .
المادة 11
يجو للرئي إصدار القواعد والتعليمات واإلجراءات التاي تانظم إجاراءات القياد والتخا ين فاي
أجت ة الكمبيوتر وآالت تسجيم النقد.
المادة 12
تلغى التعليمات رقم ( )93لسنة (.)2005

المتند نادر الذهبي
رئي مجل مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

