
 
GDS Procedures  نظم التوزيع الشاملإجراءات 

 

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact: 

gdssupport@saudiairlines.com 

 
إلى مقدمي تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق، وهي خاصة بالتوزيع 

خارج و تداولها أقط ويمنع منعاُ باتاً نشرها ف خدمات السفر والسياحة
مقدم الخدمة وفي حال عدم التقيد بذلك سيتعرض مقدم الخدمة.  اطار 

 .القانونية للمساءلة

This bulletin is binding application and it is for 
distribution to Travel Service Providers (TSPs) only and 
may not be published under any circumstances or traded 
outside the TSP. In the case of non-compliance with this 
TSP will be subjected to legal accountability. 
 

Page 1 of 1                                                                                                                                                             

IPSC (LI TAX) Exemption for Overseas Filipino 

Workers through all Points of Sale  
استخدام مرافق  إعفاء فئة العمال حاملي  الجنسية الفلبينية من ضريبة 

  عبر جميع قنوات البيع LI*أو الضريبة *  (IPSC)المطارات

     Date/ التاريخ        

30 July 2017 

Reference/ الرقم المرجعي   

201707302 

Effective date/ تاريخ التطبيق   

31JUL2017 

 

 

Based on Implementing Guidelines for the Integration of 

IPSC into the Airline Point of Sale received from MIAA 

(Manila International Airport Authority) in the Philippines, it 

has been mandated that Overseas Filipino Workers (OFW) 

are exempted from International Passenger Service Charge 

(IPSC) or LI TAX from all point of sale. 

 

Conditions: 

 Applies to all SV CTO,TSC, ATO and travel agencies IK 
or OOK for all flight departing from MNL. 

 Proof of exemption should be presented by the OFW 
upon ticket issuance (e.g. copy of working visa, work 
contract, Certificate of Employment or company I.D). 

 Travel Service Providers should include any of below 
endorsement upon issuance of the ticket: 
 
 

FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF CONTRACT COLLECTED  

 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF COE COLLECTED 
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF COMPANY I.D. COLLECTED 
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF WORK PERMIT COLLECTED 
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF WORK VISA COLLECTED 

 
 
Note: 
 

SV Sales agent/Travel agent should advise the passenger 
to bring copy of the tax exemption document (Work 
Contract, Certificate of Employment (COE), Company I.D., 
Work Permit or Work Visa) upon check –in and to include in 
sales report when issuing the ticket. 
 
*Non-compliance will be subject for ADM 
 
*For more information please check : 
 

FQNTAX/MNL 

 

 المطاراتاستخدام مرافق استنادا لقرار السلطات الفلبينية فيما يخص ضريبة ) 

(IPSC)   * أو الضريبة* LI   للرحالت المغادرة (  بالتذكرةالظاهر بحسب الرمز

من  (OFW،فقد تقرر إعفاء العمال من الجنسية الفلبينية ) مطار مانيال بالفلبينمن 

  . البيع قنواتعبر جميع هذه الضريبة 

 

 الشروط :

  مراكز البيع  – مكاتب المبيعات(قنوات البيع كافة  عبريطبق قرار االعفاء

 منلجميع الرحالت المغادرة  )المملكةوكاالت السفر داخل وخارج -  الهاتفي

 .MNL الفلبينمطار مانيال ب

 من وبطاقة شخصية كتأشيرة العمل ، وعقد العمل  ،تقديم ما يثبت من وثائق

 .(  IDالشركة التي يعمل بها ) بطاقة العمل 

  وذلك عند اصدار التذاكر اتباع التالي خدمات السفر والسياحة  مقدميعلى

 :خانة التظهيرات بالتذكرة باستخدام ادخال 

FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF CONTRACT COLLECTED  
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF COE COLLECTED 
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF COMPANY I.D. COLLECTED 
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF WORK PERMIT COLLECTED 
 
FE OFW/EXEMPT LI TAX/COPY OF WORK VISA COLLECTED 

 

 مالحظة :

من  لإلعفاءالمستحقين المسافرين يجب على مكاتب المبيعات ووكاالت السفر ابالغ 

تعريف من جهة صور المستندات المطوبة ) عقد العمل ، وشهادة  بإحضارالضريبة 

وتأشيرة العمل وذلك عند القيام بإجراءات   (ID)وبطاقة العمل   (COE)العمل

  . عند إصدار التذكرة  ضمن تقرير المبيعات ارفاقها والسفر بالمطارات  

 

 سيعرض الموظف للمسائلة  عدم اتباع الشروط*

 :لمزيد من المعلومات حول الضريبة الخاصة بمطار مانيال  *
 

FQNTAX/MNL 
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