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النصف  عن الفترة التي تغطي  توريد الدفعات المقدمة

المكلف الذي يمارس عن من الفترة الضريبية  الثاني

أنشطة أعمال وتجاوز دخله اإلجمالي من هذه 

(  1,000,000األنشطة في الفترة الضريبية السابقة )

 . مليون دينار

 من تاريخ انتهاء تلك الفترة .   خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما  

 األول 

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 الثاني  من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

ــ  من قانون ضريبة الدخل  25  ـ
الشخص المرخص له  ء بيانا  بأسماء عمال تقديم

 بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة وعناوين

الثالث من السنة الالحقة للسنة  مدة ال تتجاوز نهاية الشهر 

 المالية. 
 الثالث

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 أ من قانون ضريبة الدخل  17
وفق  عن السنه المنتهية تقديم اإلقرار الضريبي 

 النموذج المعتمد لدى الدائرة
 حتى نهاية الشهر الرابع التالي النتهاء الفترة الضريبية. 

 الرابع 

 دفع رصيد الضريبة المستحقة أ من قانون ضريبة الدخل  18
 قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية. 

 

 / ب  3 59نظام 
ارفاق السجالت و المستندات و البيانات المالية مع  

 االقرار الضريبي المقدم
 مع االقرار الضريبي 

 / أ  9 40نظام 

 

الخاص باالسعار التحويلية   ) نموذج االفصاح (تقديم 

لالشخاص الملزمين بتطبيق نظام االسعار التحويلية 

. 

 مع االقرار الضريبي 

 13 18نظام 

 

و التي تثبت انطباق    رفاق الوثائق المطلوبة جميعهاإ

نظام حوافز ضريبة  المنصوص عليها في  الشروط

لغايات االستفادة من  الدخل للقطاع الصناعي و 

نظام حوافز ضريبة  في  الحوافز المنصوص عليها

 لقطاع الصناعي ل الدخل 

 

 مع االقرار الضريبي 
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 6 4تعليمات رقم 

تقديم افصاح وفقا للنموذج المعتمد من قبل الدائرة 

التي  من قبل المؤسسات المسجلة و غير المسجلة و 

بأن الشروط   تمارس نشاطها في المناطق التنموية

المتطلبة متوفرة لديها و المنصوص على تلك  

الشروط في التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي  

و ذلك  تمارس انشطتها في المناطق التنموية ,

لالستفادة من النسب المنصوص عليها في احكام 

( 11( من الفقرة )ط( من المادة )2( و )1البندين )

 ( من النظام .5من القانون و المادة )

 مع االقرار الضريبي 

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 الرواتب الشهرية . من القانون , و توريد كشوفات
 من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
( 12توريد الضريبة المقتطقة استنادا الحكام المادة )

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 الخامس من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) الضريبة المقتطقة استناداتوريد 

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 السادس من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  
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النصف  عن الفترة التي تغطي  توريد الدفعات المقدمة

يمارس المكلف الذي عن من الفترة الضريبية  األول

أنشطة أعمال وتجاوز دخله اإلجمالي من هذه 

(  1,000,000األنشطة في الفترة الضريبية السابقة )

 . مليون دينار

خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما  من تاريخ انتهاء النصف األول  

 لتلك الفترة .
 السابع

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 الثامن من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 التاسع من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 العاشر من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 الحادي عشر  من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  
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 / ب  8 40نظام 

يتضمن معلومات اساسية و    ) ملف رئيسي (تقديم 

تفصيلية عن االعمال العالمية و سياسات االسعار  

التحويلية للمعامالت الخاصة بمجموعة الشركات 

 متعددة الجنسيات التي ينتمي لها المكلف .

 شهرا التالية للفترة الضريبية  12خالل 

 الثاني عشر 

 / أ  8 40نظام 
يتضمن معلومات اساسية و   ) ملف محلي (تقديم 

تفصيلية عن جميع معامالته مع اشخاص ذوي 

 العالقة . 

 شهرا التالية للفترة الضريبية  12خالل 

 / أ  10 40نظام 

يكون  لكل دولة للشخص الذي  ) تقرير خاص (تقديم 

في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي  عضوا

( مليون  600يزيد مجموع ايراداتها الموحدة على )

 دينار وفقا لبياناتها المالية للفترة الضريبية السابقة .

شهرا التالية للفترة الضريبية لمجموعة   12خالل مدة ال تتجاوز 

 الشركات متعددة الجنسيات 

 / ب  10 40نظام 

يكون  لكل دولة للشخص الذي  ص () تقرير خاتقديم 

لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات   المنشأة االم

( 600التي يزيد مجموع ايراداتها الموحدة على )

مليون دينار وفقا لبياناتها المالية للفترة الضريبية 

 السابقة .

شهرا التالية للفترة الضريبية لمجموعة   12خالل مدة ال تتجاوز 

 متعددة الجنسيات الشركات 

 / د  10 40نظام 
اشعار الدائرة بهوية المنشأة االم النهائية و هوية 

 المكلف المعتمد من قبل الشركة التابعة 
 خالل المدة القانونية لتقديم االقرار

 8 من قانون ضريبة الدخل  12
(  12الحكام المادة ) توريد الضريبة المقتطقة استنادا

 من القانون , و توريد كشوفات الرواتب الشهرية .
 من تاريخ دفعها خالل ثالثين يوما  

 

 

 ((  مع تحيات جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين / اللجنة الضريبية )) 


