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  طلب استرداد لعمليات التصدير واالعمال المشابهة والنقل الدوليتعديل دليل 
 (3-8 /4ق)
 

 :المرجع
 .من قانون الضريبة على القيمة المضافة 09و  02،  91المواد  -

 .02/9/0220تاريخ  4084مرسوم التصدير رقم  -

 
  :الهـــدف

 ، مضافةلفائض الضريبة على القيمة ال ،المصنف كمصدر إسترداد الخاضع
 .قيمة الضريبة المتوجبة الفترةنهاية  في وذلك في حال تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم

 
 :طلب اإلسترداد لعمليات التصديرتعديل كيفية الحصول على 

 . يتم الحصول على التعديل من اإلدارة الضريبية
 

 ة والنقل الدولي طلب استرداد لعمليات التصدير واالعمال المشابهتعديل كيفية تقديم 
 (3-8 /4ق)

يتم تقديم تعديل طلب االسترداد بواسطة البريد بحيث يحصل المكلف عل إيصال بالتصريح 
 ويكون تاريخ اإليداع بالبريد بمثابة تاريخ تقديم تعديل طلب االسترداد

( خارج مهلة تقديم التصريح الدوري)طلب استرداد تصدير مقدم خارج المهلة تعديل كما وأن كل 
 . يرفض بالشكل
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 3-4/8 ق     :رقم النموذج
 

  طلب استرداد لعمليات التصدير واالعمال المشابهة والنقل الدوليتعديل :   إسم النموذج
 

 :شــــــرح النمــــوذج
على ثالث لعمليات التصدير واألعمال المشابهة والنقل الدولي طلب اإلسترداد تعديل  يحتوي
:فقرات  

المهنة، رقم التسجيل، العنوان، الفترة الضريبية، /المؤسسة/يحدد إسم الشركة: عريفالت.  9
. باإلضافة إلى تاريخ إنتهاء مهلة تقديم الطلب  

.خاص بتفصيل مبالغ الضريبة المطلوب إستردادها :القسم األول. 0  

  .إسم الشخص الذي ساهم بتحضير النموذج :القسم الثاني. 3

 .اإلفادة من قبل مقدم الطلب بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتها ديحد :القسم الثالث. 4

 

 تفصيل مبالغ الضريبة المطلوب إستردادها: األولالقسم 
عن الفترة الحالية كذلك يتم تحديد المبلغ المصحح المبلغ المطلوب استرداده يحدد في هذا القسم 

 .المصحح المتوجب تدويره للفترة الالحقة
 

 (:992)مدور القابل لالسترداد عن هذه الفترة الرصيد ال
 . 053(1)في الخانة " 2-1ق "يساوي القيمة المسجلة في التصريح الدوري إن هذا المبلغ 

يوضع في هذه الخانة الرصيد المدور القابل لإلسترداد  (:9)المبلغ اإلجمالي المصحح -
 .المصحح

ي هذه الخانة الرصيد المدور يوضع ف (:0)المبلغ اإلجمالي كما في طلب اإلسترداد  -
 .0-8دون في طلب اإلسترداد قالقابل لإلسترداد الم

والمبلغ ( 1)يدون في هذه الخانة الفرق بين المبلغ اإلجمالي المصحح: ( 3)الفروقات -
 (2)-(1(=)0)أي  (2)اإلجمالي كما في طلب اإلسترداد 

التي تتيح حق الحسم خالل نسبة االيرادات المعفاة مع حق الحسم من اصل اجمالي االيرادات 
 (: 902) الفترة ذاتها
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التي تتيح حق يرادات جمالي اإلإصل أمن  فصليةهي نسبة االيرادات المعفاة مع حق الحسم ال
 الحسم خالل الفترة ذاتها 

 .نة النسبة المصححةيوضع في هذه الخا (:9)المبلغ اإلجمالي المصحح  -

يوضع في هذه الخانة النسبة المدونة في  (:0)المبلغ اإلجمالي كما في طلب اإلسترداد  -
 .0-8طلب اإلسترداد ق

كما في  النسبةو ( 1)ةالمصحح النسبةيدون في هذه الخانة الفرق بين ( : 3)الفروقات -
 (2)-(1(=)0)أي ( 2)طلب اإلسترداد 

 
 :(932)ذه الفترة المبلغ المطلوب استرداده عن ه

 902*992= 932المبلغ المدون في الخانة  
يوضع في هذه الخانة المبلغ  (:9)المصحح المطلوب استرداده عن هذه الفترةالمبلغ  -

 .المصحح

يوضع في هذه الخانة المبلغ المطلوب  (:0)المبلغ اإلجمالي كما في طلب اإلسترداد  -
 .0-8استرداده المدون في طلب اإلسترداد ق

المبلغ المطلوب استرداده عن هذه الفترة يدون في هذه الخانة الفرق بين ( :3)روقاتالف -
 (2)-(1(=)0)أي (2)المبلغ اإلجمالي كما في طلب اإلسترداد ( 1)المصحح

 
 (: 942)المبلغ المتوجب تدويره للفترة الالحقة 

بين المبلغ المطلوب و ( 113)المدون في الخانة هو الفرق بين الرصيد المدور القابل لالسترداد 
 (. 103)والمدون في الخانة استرداده 

 .932 – 992=  942فيكون المبلغ المدون في الخانة 
المتوجب تدويره للفترة يوضع في هذه الخانة المبلغ  (:9)المصحح اإلجماليالمبلغ  -

 .لمصححا الالحقة

المتوجب بلغ يوضع في هذه الخانة الم (:0)المبلغ اإلجمالي كما في طلب اإلسترداد  -
 .0-8المدون في طلب اإلسترداد ق تدويره للفترة الالحقة

 المبلغ المتوجب تدويره للفترة الالحقةيدون في هذه الخانة الفرق بين ( :3)الفروقات -
 .0-8المدون في طلب اإلسترداد ق المتوجب تدويره للفترة الالحقةوالمبلغ ( 1) المصحح

 (2)-(1(=)0)أي (2)
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  سم الشخص الذي ساهم بتحضير النموذجإ:الثانيالقسم 
ساهم بتحضير النموذج وصفته ورقم تسجيله في وزارة يحدد في هذا القسم إسم الشخص الذي 

 .المالية في حال وجوده باإلضافة إلى عنوانه بالكامل
 

 طلب اإلستردادتعديل إستفسار من قبل وزارة المالية عن مضمون : الثالثالقسم 
الذي يفيد لشخص الذي قام بتعبئة طلب اإلسترداد لاإلسم الكامل والصفة  يدون في هذا القسم،

 .التاريخذكر التوقيع و  من خاللبصحة المعلومات المدونة 
 

 .تدون أية معلومة داخله ال" خاص باإلدارة"القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
 

 


