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قرار رقم ( )17ل�سنة 2017
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )40ل�سنة 2017
ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية
وزير المالية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )40ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية ،وعلى الأخ�ص
المادة ( )32منه،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،
وبناء على عر�ض وكيل وزارة المالية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )40ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية،
المرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على كافة الجهات المعنية – ٌكل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار والالئحة المرافقة له،
و ُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ ن�شرهما في الجريدة الر�سمية.

وزير املالية
�أحمد بن حممد �آل خليفة
�صدر بتاريخ 10:ربيع الثاني 1439هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 28 :دي�سمبـ ـ ــر 2017م
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )40ل�سنة 2017
ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية
مادة ()1
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة ذات المعاني الواردة في االتفاقية الموحدة
لل�ضريبة االنتقائية لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية والقانون رقم ( )40ل�سنة 2017
ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية ،ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
لم ِ
المجل�س :مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة الع�ضو� :أي دولة تتمتع بالع�ضوية الكاملة في المجل�س وفق ًا لنظامه الأ�سا�سي.
اللجنة الوزارية :لجنة التعاون المالي واالقت�صادي لدول المجل�س.
االتفاقي ��ة :االتفاقي���ة الموحدة لل�ضريب���ة االنتقائية لدول مجل�س التعاون ل���دول الخليج العربية
الم�صادق عليها بالقانون رقم ( )39ل�سنة .2017
القانون :القانون رقم ( )40ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية.
الوزير :وزير المالية.
الوزارة :وزارة المالية
الجه ��ات المعني ��ة :الجه���ات القائمة على تح�صيل قيم���ة ال�ضريبة على ال�سل���ع االنتقائية طبق ًا
لأح���كام المادة ( )15من القان���ون ،وهي وزارة الداخلية (�شئون الجم���ارك) فيما يتعلق بال�سلع
االنتقائية الم�ستوردة� ،أو �أية جهة �أخرى ذات عالقة بال�ش�أن ال�ضريبي.
التب ��غ :كاف���ة الأ�صناف الواردة في الف�صل ( )24من التعرف���ة الجمركية الموحدة لدول مجل�س
التعاون لدول الخليج العربية ،الم�ستوردة �أو التي يتم زراعتها �أو �إنتاجها في المملكة.
الم�شروب ��ات الغازي ��ة� :أي���ة م�شروبات تحتوي على الغ���از با�ستثناء المياه الغازي���ة غير المنكهة.
وتع���د من الم�شروبات الغازية �أية مركزات �أو م�ساحيق �أو جل �أو م�ستخل�صات يمكن تحويلها �إلى
م�شروبات غازية.
م�شروب ��ات الطاق ��ة� :أية م�شروبات يتم ت�سويقها �أو بيعها عل���ى �أنها م�شروبات للطاقة قد تحتوي
عل���ى مواد منبهة �أو تمنح التحفيز العقل���ي �أو البدني ،وت�شمل على �سبيل المثال الم�شروبات التي
تحت���وي على الكافيي���ن والتورين والجن�سينج والجواران���ا ،و�أية مواد لها ت�أثي���ر مطابق �أو م�شابه
للمواد المذكورة.
ال�ضريبة الم�ستحقة :ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية والواجب �سدادها للوزارة.
قيم ��ة ال�سل ��ع االنتقائية (الوع ��اء ال�ضريبي) :القيمة التي ُتح�سب عل���ى �أ�سا�سها ال�ضريبة وفق ًا
لأحكام االتفاقية والقانون وهذه الالئحة.
الو�ض ��ع المعل ��ق لل�ضريب ��ة :الو�ضع ال���ذي يعلق فيه ا�ستحق���اق ال�ضريبة على ال�سل���ع االنتقائية
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المنتجة محلي ًا �أو الم�ستوردة.
الم�سجل لدى الوزارة لأغرا�ض ال�ضريبة وفق ًا لأحكام القانون والالئحة.
الم�سجِ ل :ال�شخ�ص
َ
للم�سج���ل لأغرا�ض
رق ��م الت�سجي ��ل :رق���م التعري���ف ال�ضريبي الخا�ص ال���ذي ت�صدره ال���وزارة
ِ
ال�ضريبة.
المرخ�ص له (�صاحب الترخي�ص) :ال�شخ�ص المرخ�ص له من قبل الوزارة على القيام ،خالل
ممار�س���ة عمل���ه ،ب�إنتاج ال�سلع� ،أو تحويل� ،أو حيازة� ،أو تخزي���ن� ،أو نقل� ،أو تلقي ال�سلع االنتقائية
المنتجة محلي ًا �أو الم�ستوردة في م�ستودع �ضريبي.
الم�ست ��ودع ال�ضريب ��ي :الم���كان ال���ذي ُي�سمح فيه للمرخ�ص ل���ه ب�إنتاج� ،أو تحوي���ل� ،أو حيازة� ،أو
تخزين� ،أو تلقي ال�سلع االنتقائية المنتجة محلي ًا �أو الم�ستوردة تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
ال�شخ�ص ال ُملزم ب�سداد ال�ضريبة :ال�شخ�ص ال ُمكلف وفق ًا لأحكام القانون عن احت�ساب ال�ضريبة
الم�ستحقة والإقرار عنها و�سدادها.
الإقرار ال�ضريبي :البيانات والمعلومات المحددة لغايات ال�ضريبة والتي يف�صح عنها ال�شخ�ص
ال ُملزم ب�سداد ال�ضريبة وفق ًا للنموذج المعد لذلك من الوزارة.
الفت ��رة ال�ضريبي ��ة :المدة الزمني���ة المحددة بـ ( )60يوم ًا والتي تحت�س���ب ال�ضريبة ال ُم�ستحقة
خاللها و ُيقدم عنها الإقرار ال�ضريبي.
ا�سترداد ال�ضريبة :رد الوزارة للمبالغ ال�ضريبية الم�سددة وفق ًا لأحكام القانون والالئحة.
العالم ��ة الممي ��زة :الخاتم �أو ال�شع���ار المت�ضمن رقم الت�سجيل الذي ُتدمغ ب���ه ال�سلع االنتقائية
الخا�ضعة لل�ضريبة لتمييزها عن غيرها من ال�سلع.

مادة ()2
نطاق ال�ضريبة

ُتفر�ض ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية الآتية:
 -1التبغ.
 -2الم�شروبات الغازية.
 -3م�شروبات الطاقة.

مادة ()3
الن�سب ال�ضريبية

تفر�ض الن�سب ال�ضريبية على ال�سلع االنتقائية طبق ًا لما يلي:
 -1التبغ بن�سبة (.)%100
 -2الم�شروبات الغازية بن�سبة (.)%50
 -3م�شروبات الطاقة بن�سبة (.)%100
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مادة ()4
ح�ساب ال�ضريبة وقيمة ال�سلعة االنتقائية (الوعاء ال�ضريبي)

�أ -تفر�ض ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية بالمملكة طالما كانت هي منفذ الدخول الأول لل�سلع االنتقائية.
ب -بالن�سبة لل�سلع االنتقائية التي �سبق طرحها لال�ستهالك وخ�ضعت لل�ضريبة في دولة ع�ضو وانتقلت
الحق ًا �إلى المملكة ،تفر�ض ال�ضريبة عليها في منفذ دخول المملكة.
ج -تحت�س���ب ال�ضريبة الم�ستحق���ة على ال�سلع االنتقائي���ة من خالل تطبيق ن�س���ب ال�ضريبة االنتقائية
المحددة لكل �سلعة انتقائية على قيمة ال�سلعة االنتقائية (الوعاء ال�ضريبي).
د -م���ع مراعاة الفقرة ( )1م���ن المادة ( )6من االتفاقيةُ ،تحت�سب قيم���ة ال�سلعة االنتقائية (الوعاء
ال�ضريب���ي) التي ُتفر�ض ال�ضريبة بنا ًء عليها على �أ�سا����س �سعر بيع التجزئة لهذه ال�سلعة ،على �أن
يك���ون ه���و القيمة الأعلى من بين �سعر بيع التجزئة المحدد من قبل الم�ستورد �أو المنتج� ،أو ال�سعر
المعي���اري المتفق عليه لتلك ال�سلع وفق ًا لأحكام االتفاقية مخ�صوم ًا منه ال�ضرائب الم�شمولة فيها
طبق ًا للقوائم المعتمدة من الوزارة.
وفي جميع الأحوال ،يجب على ال�شخ�ص الملزم ب�سداد ال�ضريبة تقديم الدالئل والم�ستندات
الالزمة لإثبات �صحة �سعر بيع التجزئة الم�صرح عنه.
ه���ـُ -تحت�سب ال�ضريبة الم�ستحق���ة بنا ًء على قيمة ال�سلعة االنتقائية (الوع���اء ال�ضريبي) وقت طرحها
لال�ستهالك.
و -ف���ي حال���ة انطباق �أكثر م���ن و�صف من �أو�صاف ال�سل���ع االنتقائية الواردة في الم���ادة ( )2من هذه
الالئحة على �سلعة واحدة ،تطبق ن�سبة ال�ضريبة الأعلى.

مادة ()5
حاالت فر�ض ال�ضريبة (الطرح لال�ستهالك)

ُتعد ال�سلع االنتقائية مطروحة لال�ستهالك بحيث ُت�ستحق عنها ال�ضريبة في الحاالت الآتية:
�	-1إنت���اج ال�سلع االنتقائية خارج و�ضع معلق لل�ضريبة ،ويت���م معاملة ال�سلع االنتقائية على �أنها منتجة
خارج و�ضع معلق لل�ضريبة �إذا كانت في �إحدى المراحل الآتية:
	�أ� -أن تكون جاهزة للبيع بالتجزئة.
ب� -أن تكون جاهزة لال�ستهالك �أو البيع� ،إذا لم تكن ُمعده بح�سب طبيعتها للبيع
بالتجزئة.
ج� -أن تكون جاهزة للبيع �إلى بائع التجزئة� ،إذا كانت ال�سلعة من النوع غير المعد
لال�ستهالك حتى تتم �إ�ضافتها �إلى منتج �آخر عند نقطة البيع بالتجزئة.
 -2ا�ستيراد ال�سلع االنتقائية ما لم تكن في و�ضع معلق لل�ضريبة.
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 -3الإفراج عن ال�سلع االنتقائية من �أي و�ضع معلق لل�ضريبة.
 -4حيازة ال�سلع االنتقائية خارج �أي و�ضع معلق لل�ضريبة لم ت�سدد ال�ضريبة الم�ستحقة عليها.
 -5فقدان ال�سلع االنتقائية �أو تلفها في و�ضع معلق لل�ضريبة ،ولم يثبت المرخ�ص له �أن فقدها �أو تلفها
ناتج عن �أ�سباب خارجة عن �سيطرته ،وذلك وفق ًا لل�شروط والإجراءات الآتية:
	�أ�-إخطار المرخ�ص له الوزارة بالواقعة فور اكت�شافه فقدان ال�سلع االنتقائية �أو تلفها.
ب -قيام المرخ�ص له بتعبئة النموذج المعد من الوزارة لهذا الغر�ض في اليوم التالي
لتاريخ الإخطار الم�شار �إليه ،على �أن يقدم البيانات الآتية:
 )1رقم ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي.
 )2الأ�سباب والمعلومات المتعلقة بحالة الفقد النهائي �أو التلف لل�سلع االنتقائية.
� )3أدلة م�ستندية ت�ؤكد ب�أن الفقد النهائي �أو التلف لل�سلع االنتقائية كان خارج ًا عن
�سيطرته.
جُ -تخطر الوزارة المرخ�ص له بالطرق المقررة قانون ًا بقرارها ال�صادر في هذا ال�ش�أن
خالل مدة �أق�صاها ( )30يوم ًا من تاريخ تعبئته للنموذج الم�شار �إليه ،و�إال اعتبر الفقد
النهائي �أو التلف لل�سلع االنتقائية راجع �إلى �أ�سباب خارجة عن �سيطرة المرخ�ص له.
د� -إذا لم يقم المرخ�ص له بتعبئة النموذج خالل المدة المحددة� ،أو قررت الوزارة
�أن الأدلة �أو المعلومات المقدمة غير كافية �أو غير �صحيحةُ ،تعتبر ال�سلع االنتقائية قد
طرحت لال�ستهالك من وقت الفقد النهائي �أو التلف.

مادة ()6
الو�ضع املعلق لل�ضريبة

تعلق ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية في الحالتين الآتيتين:
� -1إنت���اج ال�سلع االنتقائية �أو تحويل� ،أو حيازة� ،أو تخزين� ،أو تلقي ال�سلع االنتقائية المنتجة محلي ًا من
قبل المرخ�ص له.
 -2نقل ال�سلع االنتقائية في �أي من الحاالت الآتية:
	�أ -من م�ستودع �ضريبي في المملكة �إلى م�ستودع �ضريبي �آخر في المملكة.
ب -من م�ستودع �ضريبي في المملكة �إلى م�ستودع �ضريبي في �أي دولة ع�ضو.
ج -من م�ستودع �ضريبي في �أي دولة ع�ضو �إلى م�ستودع �ضريبي في المملكة.
د -من م�ستودع �ضريبي في المملكة �أو في �أي دولة ع�ضو �إلى خارج �إقليم دول المجل�س
للت�صدير �أو �إعادة الت�صدير.
هـ -عند اال�ستيراد �إلى م�ستودع �ضريبي في المملكة.
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مادة ()7
الأ�شخا�ص امللزمون ب�سداد ال�ضريبة

�أ -الأ�شخا�ص الملزمون ب�سداد ال�ضريبة الم�ستحقة ،هم:
 -1م�ستورد ال�سلع االنتقائية خارج و�ضع معلق لل�ضريبة.
 -2منتج ال�سلع االنتقائية خارج و�ضع معلق لل�ضريبة.
 -3المرخ�ص له عند نقل ال�سلع االنتقائية خالف ًا لحاالت التعليق الم�شار �إليها في المادة
( )6من هذه الالئحة.
 -4المرخ�ص له عند اعتبار ال�سلع االنتقائية مطروحة لال�ستهالك ب�سبب الفقد النهائي
�أو التلف لل�سلع االنتقائية طبق ًا لحكم الفقرة ( )5من المادة ( )5من هذه الالئحة.
 -5المرخ�ص له عند الإفراج عن ال�سلع االنتقائية من و�ضع معلق لل�ضريبة.
� -6أي �شخ�ص حائز ل�سلع انتقائية خ��ارج و�ضع معلق لل�ضريبة لم ُت�سدد ال�ضريبة
الم�ستحقة عليها ،ولم يقدم ما يثبت انتفاء علمه بعدم �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة.
� -7أي �شخ�ص �آخر يطرح �سلع انتقائية لال�ستهالك.
ب�	-إذا تع���دد الأ�شخا�ص الملزمون ب�سداد ال�ضريبة الم�ستحقة عل���ى ال�سلعة االنتقائية ،ف�إنهم يعدون
م�سئولون بالت�ضامن عن �سداد هذه ال�ضريبة.

مادة ()8
الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة

على من يرغب في مزاولة �أي من الأن�شطة التالية تقديم طلب الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة
�إلى الوزارة:
 -1ا�ستيراد ال�سلع االنتقائية.
� -2إنتاج ال�سلع االنتقائية.
 -3حيازة ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.

مادة ()9
تقدمي طلب الت�سجيل

ُيقدم طلب الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية �إلى ال��وزارة على النموذج المعد لهذا
الغر�ض ،على �أن يت�ضمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
 -1البيانات ال�شخ�صية لمقدم الطلب.
 -2ال�شكل القانوني للمن�ش�أة التي يزاول من خاللها ن�شاطه.
� -3شهادة القيد بال�سجل التجاري بالمملكة.
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� -4شهادة القيد بال�سجل ال�صناعي عند مبا�شرة ن�شاط الإنتاج.
 -5نوعية ال�سلع االنتقائية التي تتعلق بها الأن�شطة التي يرغب في الت�سجيل عنها.

مادة ()10
البت يف طلب الت�سجيل

�أُ -ت�صدر الوزارة قرارها بالبت في طلب الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية خالل ( )30يوم ًا من
تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك.
بُ -يعتبر انق�ضاء المدة المحددة للبت في طلب الت�سجيل دون رد بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.
ج -يجب على الوزارة رف�ض طلب الت�سجيل في الحالتين الآتيتين:
� -1إذا تبين لها انتفاء ق�صد مقدم الطلب في مزاولة �أي ن�شاط من الأن�شطة الم�شار
�إليها في المادة ( )8من هذه الالئحة.
م�ستوف لكل �أو بع�ض البيانات �أو المعلومات الم�شار �إليها في
� -2إذا كان الطلب غير
ٍ
المادة ( )9من هذه الالئحة.
د� -إذا رف�ضت الوزارة طلب الت�سجيل تعين عليها ت�سبيب قرارها ال�صادر بالرف�ض.
هـُ -تخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�صادر ب�ش�أن طلبه  -بالموافقة �أو الرف�ض  -وذلك بالطرق
المقررة قانون ًا.
و� -إذا �صدر قرار الوزارة بالموافقة على طلب الت�سجيل ،فينبغي �أن ي�شتمل الإخطار على رقم الت�سجيل.
ز -يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�صادر برف�ض ت�سجيله خالل ( )30يوم ًا من
تاري���خ �إخط���اره برف�ض طلبه� ،أو خالل ( )30يوم ًا التالية النق�ض���اء المدة المعتبرة رف�ض ًا �ضمني ًا
للطل���ب ،ويجب البت في تظلمه خ�ل�ال ( )15يوم ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتب���ر انق�ضاء هذه المدة
دون �إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.
ح -يعد الت�سجيل نافذ ًا من تاريخ �صدور القرار بالموافقة على الطلب م�شمو ًال برقم الت�سجيل.

مادة ()11
التزامات وم�سئوليات امل�سجِ ل

يلتزم الم�سجل بما يلي:
 -1اتخاذ جميع الإجراءات واالحتياطات الالزمة للحفاظ على ال�سلع االنتقائية الخا�ضعة لل�ضريبة.
 -2تمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي بالفعالية الالزمة وذلك عن طريق:
	�أ -حفظ و�إم�ساك ال�سجالت المحا�سبية �سواء الورقية �أو الإلكترونية بما ي�سمح للوزارة
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بالتحقق من مدى التزامه ب�أحكام القانون والالئحة.
ب -ا�ستخدام نظام �إداري يكفل �صحة واكتمال ال�سجالت المتعلقة بمعامالته التجارية.
ج -تقديم ن�سخ كاملة عن كافة العمليات التجارية التي يبا�شرها والمرتبطة بال�ضريبة
االنتقائية.
 -3ا�ستخدام رقم الت�سجيل والإ�شارة �إليه في جميع معامالته التجارية المرتبطة بال�ضريبة االنتقائية.
 -4االحتف���اظ بقوائ���م تف�صيلية عن �أ�سع���ار ال�سلع االنتقائية المنتج���ة �أو الم�ست���وردة �أو الم�صدرة �أو
المخزنة ،وتزويد الوزارة بها فور طلبها.
 -5االحتفاظ ب�أ�صول فواتير ال�سلع االنتقائية والبيانات الجمركية ومرفقاتها.
 -6تمكين الوزارة من و�ضع عالمة مميزة على ال�سلع االنتقائية التي ت�ستحق عنها ال�ضريبة طبق ًا لن�ص
المادة ( )44من هذه الالئحة.

مادة ()12
التعديل يف بيانات الت�سجيل

�أ -يج���ب عل���ى الم�سجل �إبالغ ال���وزارة كتابي ًا فور حدوث �أو تحق���ق �أي تغيير �أو تعديل ف���ي البيانات �أو
المعلومات المتعلقة بن�شاطه من �ش�أنه الت�أثير على ت�سجيله.
ب -في جميع الأحوال ،يجب على الم�سجل حال رغبته بتغيير �أو تعديل البيانات �أو المعلومات المتعلقة
بن�شاطه �إبالغ الوزارة كتابي ًا بذلك قبل ( )30يوم ًا من تاريخ التغيير.
ج -ولل���وزارة �إم���ا تعديل الت�سجيل �أو �إلغ���اءه طبق ًا لأحكام القانون والالئح���ة ،وبح�سب مدى ت�أثير تلك
التغييرات �أو التعديالت على معلومات طلب الت�سجيل.

مادة ()13
�إلغاء الت�سجيل

�أو ًالُ :يلغى الت�سجيل بنا ًء على قرار ي�صدر من الوزير في �أي من الحالتين الآتيتين:
 -1تقديم طلب كتابي من الم�سجل ب�إلغاء الت�سجيل ،وذلك وفق ًا للإجراءات وال�ضوابط الآتية:
	�أُ -يقدم طلب �إلغاء الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية كتابة �إلى الوزارة على النموذج
المعد لهذا الغر�ض ،على �أن يت�ضمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:
 )1بيانات الم�سجل ،بما في ذلك رقم الت�سجيل.
 )2تراخي�ص الم�ستودعات ال�ضريبية لل�شخ�ص الم�سجل لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية.
� )3أ�سباب تقديم طلب �إلغاء الت�سجيل.
ب -تقوم الوزارة بالبت في الطلب خالل ( )15يوم ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر انق�ضاء
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المدة المحددة للبت فيه دون رد بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب ،ويجوز لمقدم الطلب
التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�صادر برف�ض �إلغاء الت�سجيل خالل ( )30يوم ًا من
تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه �أو خالل ( )30يوم ًا التالية النق�ضاء المدة المعتبرة رف�ض ًا
�ضمني ًا للطلب ،ويجب البت في التظلم خالل ( )15يوم ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر
انق�ضاء هذه المدة دون �إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.
ج -ي�شترط للموافقة على طلب �إلغاء الت�سجيل ،ما يلي:
 )1قيام الم�سجل ب�سداد جميع ال�ضرائب الم�ستحقة وفق ًا لأحكام القانون �أو �أي قانون
�ضريبي �آخر.
� )2سداد جميع الغرامات الإدارية الم�ستحقة وفق ًا لأحكام القانون �أو �أي قانون �ضريبي
�آخر.
 )3تقديم جميع الإقرارات ال�ضريبية التي حل موعد تقديمها وفق ًا لأحكام القانون �أو �أي
قانون �ضريبي �آخر.
 )4قيام الم�سجل ب�إلغاء كل ترخي�ص لأي م�ستودع �ضريبي يملكه.
� -2إذا لم يزاول الم�سجل الن�شاط محل الت�سجيل لمدة �سنة من تاريخ الت�سجيل.
ثاني� �اً� :إذا قررت الوزارة �إلغاء الت�سجيل ،فعليها �إبالغ الم�سجل بقرارها وذلك بالطرق المقررة
قانون ًا ،على �أن تحدد فيه تاريخ �سريان �إلغاء الت�سجيل.

مادة ()14
ال�شروط الواجب توافرها يف امل�ستودع ال�ضريبي

�أُ -ي�شترط للح�صول على ترخي�ص للم�ستودع ال�ضريبي �أن يكون طالب الترخي�ص ُم�سج ًال.
بُ -يع���د كل م�ستودع جمرك���ي خا�ص بال�سلع االنتقائي���ة م�ستودع ًا �ضريبي ًا لأغرا����ض تطبيق ال�ضريبة
االنتقائية.
جُ -يع���د المكان م� ً
ؤه�ل�ا للح�صول على ترخي�ص م�ستودع �ضريبي مت���ى كان متعلق ًا ب�إنتاج و�/أو تخزين
ال�سلع االنتقائية المنتجة محلي ًا.
د -ال تع���د الأماك���ن الت���ي تباع فيها ال�سل���ع االنتقائية مبا�شرة �إل���ى الم�ستهلكين م�ؤهل���ة للح�صول على
ترخي�ص م�ستودع �ضريبي.
ه���ـ -ا�ستثنا ًء من حكم الفق���رة (د) من هذه المادة ،تعد المناطق �أو الأ�س���واق الحرة م�ؤهلة للح�صول
على ترخي�ص م�ستودع �ضريبي.
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مادة ()15
�إنتاج ال�سلع االنتقائية داخل امل�ستودع ال�ضريبي

�أ -تنتج ال�سلع االنتقائية فقط في الم�ستودع ال�ضريبي المرخ�ص له ب�إنتاج تلك ال�سلع.
ب -يجب �أن يكون �صاحب الترخي�ص هو من ِتج ال�سلع االنتقائية.
ج -مع مراعاة الفقرة (�أ) من هذه المادة ،ال ُيعد �إنتاج ًا لل�سلع االنتقائية في م�ستودع �ضريبي �إنتاجها
ف���ي المكان الذي يتم فيه تحويل المركزات االنتقائية �إلى �سلع انتقائية نهائية لغر�ض اال�ستهالك
الفوري في هذه المواقع.

مادة ()16
تخزين ال�سلع االنتقائية املنتجة حملياً داخل امل�ستودع ال�ضريبي

�أ -يج���وز تخزين وحفظ ال�سلع االنتقائية المنتجة محلي ًا تحت و�ضع معلق لل�ضريبة فقط في الم�ستودع
ال�ضريبي المرخ�ص له بتخزين تلك ال�سلع االنتقائية.
ب -يك���ون مال���ك ال�سلع االنتقائية المخزنة ف���ي الم�ستودع ال�ضريبي هو الم�سئ���ول عن �سداد ال�ضريبة
الم�ستحقة عند خروجها من الو�ضع المعلق لل�ضريبة.

مادة ()17
تقدمي طلب ترخي�ص امل�ستودع ال�ضريبي

�أ -عل���ى الم�سج���ل �أن يتقدم بطلب ترخي�ص م�ست���ودع �ضريبي �إلى الوزارة عل���ى النموذج المعد لهذا
الغر�ض ،على �أن يت�ضمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
 -1البيانات ال�شخ�صية لمقدم الطلب ،بما في ذلك رقم ت�سجيله لأغرا�ض ال�ضريبة
االنتقائية.
 -2تحديد ما �إذا كان الم�ستودع ال�ضريبي المراد ترخي�صه �سي�ستخدم لإنتاج و�/أو
لتخزين �سلع انتقائية.
 -3نوع ال�سلع االنتقائية التي �سيتم �إنتاجها و�/أو تخزينها بموجب ترخي�ص الم�ستودع
ال�ضريبي.
 -4المعلومات المتعلقة بموقع الم�ستودع ال�ضريبي المراد ترخي�صه.
 -5احت�ساب مبلغ ال�ضمان المالي وفق ًا للفقرة (�أ) من المادة ( )18من هذه الالئحة،
و�إرفاق ما يفيد �سداده.
ب -يجب �أن يتوافر في طالب الترخي�ص بم�ستودع �ضريبي ،ما يلي:
� -1أن يكون في و�ضع مالي �سليم ،طبق ًا لما يقدمه من تقارير تثبت مالئته المالية.
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� -2أال يكون قد �سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف �أو الأمانة ،ما لم يكن قد رد
�إليه اعتباره.
� -3أن يكون الم�ستودع المراد الترخي�ص به م�ستوفي ًا لجميع ا�شتراطات الأمن وال�سالمة
التي تحددها الجهات الحكومية المخت�صة ،وبما يكفل الحد من �آث��ار الحوادث �أو
الكوارث.
ج -ف���ي حال الرغبة في ترخي�ص �أكثر من م�ستودع �ضريبي ،فيجب تقديم طلب ترخي�ص م�ستقل لكل
م�ستودع �ضريبي ُيراد الترخي�ص به.

مادة ()18
ال�ضمان املايل

�أ -عل���ى المرخ����ص ل���ه �أو طالب الترخي����ص – بح�سب الأح���وال � -أن يقدم �ضمان ًا مالي��� ًا يعادل قيمة
ال�ضريبة الم�ستحقة طبق ًا لحاالت فر�ض ال�ضريبة الخا�صة بهذا الم�ستودع ال�ضريبي.
ب -ي�س���ري عل���ى ال�ضمان المالي المقدم ع���ن الم�ستودعات ال�ضريبية داخل الدائ���رة الجمركية ذات
ال�ش ��روط والأو�ضاع والإج ��راءات المقررة ب�ش� ��أن ال�ضمان المالي المتعل ��ق بال�ضريبة "الر�سوم"
الجمركية.
ج -تحت�سب ال�ضريبة الم�ستحقة فيم���ا يتعلق بالم�ستودعات ال�ضريبية خارج نطاق الدائرة الجمركية،
على �أ�سا�س مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من �أ�سعار بيع التجزئة:
 -1كمية ال�سلع االنتقائية التي يتم حيازتها في الم�ستودع ال�ضريبي.
 -2كمية ال�سلع االنتقائية المطروحة لال�ستهالك خالل مدة �شهر.
 -3كمية ال�سلع االنتقائية التي و�ضعت تحت و�ضع معلق لل�ضريبة االنتقائية خالل مدة
�شهر.
د -يج ��وز لل ��وزارة خف�ض قيمة ال�ضمان المالي ،ب�شرط �أال يق ��ل في جميع الأحوال عن ن�سبة ( )%5من
القيمة المحت�سبة وفق ًا للفقرة (�أ) من هذه المادة.
ه���ـ -يج���وز للوزارة زي���ادة قيمة ال�ضمان المال���ي ح�سب تقديرها مت���ى كان لديها �أ�سب���اب معقولة ب�أن
ال�ضمان المالي الذي احت�سبه المرخ�ص له �أو طالب الترخي�ص – بح�سب الأحوال  -غير �صحيح.
و -يتم �إعادة احت�ساب ال�ضمان المالي كل (� )12شهر ًا لكل م�ستودع �ضريبي.
ز -ف���ي حال تع���دد الم�ستودعات ال�ضريبية الم���راد ترخي�صهاُ ،يقدم عن كل م�ست���ودع �ضريبي �ضمان
مالي م�ستقل.
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مادة ()19
البت يف طلب ترخي�ص امل�ستودع ال�ضريبي

�أ -ت�ص���در الوزارة قراره���ا بالبت في طلب ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي خ�ل�ال ( )30يوم ًا من تاريخ
تقديمه على النموذج المعد لذلك.
بُ -يعتبر انق�ضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخي�ص دون رد بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.
ج -يجب على الوزارة رف�ض طلب الترخي�ص في الحالتين الآتيتين:
م�ستوف لكل �أو بع�ض البيانات �أو المعلومات الم�شار �إليها في
� -1إذا كان الطلب غير
ٍ
المادة ( )17من هذه الالئحة.
� -2إذا لم يقدم ال�ضمان المالي الم�شار �إليه في المادة ( )18من هذه الالئحة.
د� -إذا رف�ضت الوزارة طلب الترخي�ص تعين عليها ت�سبيب قرارها ال�صادر بالرف�ض.
هـ -تخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�صادر ب�ش�أن طلبه  -بالموافقة �أو الرف�ض  -وذلك بالطرق
المقررة قانون ًا.
وُ -تدرج الوزارة في ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي ال�شروط والأحكام التي يجب �أن يلتزم بها المرخ�ص
له خالل فترة �سريان الترخي�ص.
ز -يج���وز لطالب الترخي�ص التظلم لدى الوزارة من قراره���ا ال�صادر برف�ض الترخي�ص خالل ()30
يوم��� ًا م���ن تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه� ،أو خالل ( )30يوم ًا التالية النق�ضاء المدة المعتبرة رف�ض ًا
�ضمني��� ًا للطلب ،ويجب البت في تظلمه خالل ( )15يوم ًا م���ن تاريخ تقديمه ،ويعتبر انق�ضاء هذه
المدة دون �إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.
ح -يعد الترخي�ص نافذ ًا من تاريخ �صدور القرار بالموافقة على الطلب م�شمو ًال برقم الترخي�ص.

مادة ()20
التزامات وم�سئوليات املرخ�ص له

�أ -م���ع مراع���اة التزامات وم�سئوليات الم�سج���ل المحددة بموجب المادة ( )10م���ن القانون ،والمادة
( )11م���ن ه���ذه الالئح���ة ،يجب �أن يكون ل���دى المرخ�ص له نظ���ام �إداري لكل م�ست���ودع �ضريبي
مرخ����ص به يمكنه من �إدارته على �أكمل وجه ،ويج���ب �أن يت�ضمن هذا النظام على الأقل البيانات
والمعلومات الآتية:
 -1كمية ون��وع ال�سلع االنتقائية المطروحة لال�ستهالك والفواتير المتعلقة بها� ،أو
م�ستندات النقل في حال نقل ال�سلع االنتقائية في و�ضع معلق لل�ضريبة.
 -2كمية ونوع ال�سلع االنتقائية الم�صنعة �أو التي تم ا�ستخدامها في عملية الإنتاج في
الم�ستودع ال�ضريبي.
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 -3كمية ونوع ال�سلع االنتقائية التي تم ا�ستالمها �أو نقلها تحت و�ضع معلق لل�ضريبة
االنتقائية من �أو �إلى م�ستودع �ضريبي.
 -4للوزارة �أن تطلب ما ت��راه منا�سب ًا من بيانات �أو معلومات �أخ��رى �ضمن ال�شروط
والأحكام الواردة بترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي.
ب -تمكي���ن الوزارة من و�ضع عالمة مميزة على ال�سل���ع االنتقائية التي ت�ستحق عنها ال�ضريبة ،خا�صة
ف���ي الأحوال الت���ي ي�ستخدم فيها الم�ست���ودع لإنتاج �أو تخزي���ن �سلع �أخرى غي���ر خا�ضعة لل�ضريبة
االنتقائية.
ج� -إج���راء الفحو����ص �أو المعاين���ات التي تطلب ال���وزارة �أو الجه���ات المعنية من �صاح���ب الترخي�ص
�إجرا�ؤها على ال�سلع االنتقائية المخزنة بالم�ستودع ال�ضريبي.

مادة ()21
مدة الرتخي�ص و�شروط و�إجراءات جتديده

�أ -ي�سري ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي لمدة �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدوره.
ب -يج ��وز تجديد الترخي�ص لم ��دة �أو لمدد �أخرى مماثلة بذات ال�شروط والإج ��راءات المقررة ب�ش�أن
تقديم طلب الترخي�ص الأ�صلي ،وذلك بنا ًء على طلب يقدم للوزارة من المرخ�ص له على النموذج
المع���د له���ذا الغر�ض ،وذل���ك قبل انتهاء �صالحية �سري���ان الترخي�ص ال�سابق بفت���رة ال تزيد على
( )90يوم ًا.
ج -في حال الموافقة على طلب التجديد ،ي�سري الترخي�ص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخي�ص
ال�سابق.
د -ف���ي حال تم تقديم طلب التجديد خالل المدة المذك���ورة وانتهت مدة �صالحية الترخي�ص ال�سابق
دون �أن ي�صدر قرار بالتجديد ،في�سري الترخي�ص ال�سابق لحين �صدور قرار بالتجديد.

مادة ()22
التعديل يف بيانات الرتخي�ص

�أ -يجب على المرخ�ص له �إبالغ الوزارة كتابي ًا فور حدوث �أو تحقق �أي تغيير في البيانات �أو المعلومات
المتعلقة بن�شاطه من �ش�أنه الت�أثير على ترخي�صه.
ب -ف���ي جميع الأحوال ،يج���ب على المرخ�ص له حال رغبت���ه بتغيير البيان���ات �أو المعلومات المتعلقة
بالترخي�ص �إبالغ الوزارة كتابي ًا بذلك قبل ( )30يوم ًا من تاريخ التغيير.
ج -لل���وزارة �إما تعديل الترخي�ص �أو �إلغاءه ،طبق ًا لأح���كام القانون والالئحة ،وبح�سب مدى ت�أثير تلك
التغييرات �أو التعديالت على ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي.
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مادة ()23
�إلغاء الرتخي�ص

�أو ًالُ :يلغى الترخي�ص بنا ًء على قرار ي�صدر من الوزير في �أي من الحاالت الآتية:
 -1تقديم طلب من المرخ�ص له ب�إلغاء الترخي�ص ،وذلك وفق ًا للإجراءات وال�ضوابط الآتية:
	�أُ -يقدم طلب �إلغاء الترخي�ص بالم�ستودع ال�ضريبي كتابة �إلى ال��وزارة على النموذج
المعد لهذا الغر�ض ،على �أن يت�ضمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:
 )1بيانات المرخ�ص له ،تت�ضمن رقم ت�سجيله لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية ورقم
ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي.
� )2أ�سباب تقديم طلب �إلغاء الترخي�ص.
ب -تقوم الوزارة بالبت في الطلب خالل ( )15يوم ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر انق�ضاء
المدة المحددة للبت فيه دون رد بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب ،ويجوز لمقدم الطلب
التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�صادر برف�ض �إلغاء الترخي�ص خالل ( )30يوم ًا من
تاريخ �إخطاره برف�ض طلبه �أو خالل ( )30يوم ًا التالية النق�ضاء المدة المعتبرة رف�ض ًا
�ضمني ًا للطلب ،ويجب البت في التظلم خالل ( )15يوم ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر
انق�ضاء هذه المدة دون �إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.
ج -ي�شترط للموافقة على طلب �إلغاء الترخي�ص في هذه الحالة ،ما يلي:
 )1تقديم المرخ�ص له ما يفيد انتهاءه من القيام بكافة التزاماته وم�سئولياته خالل
مدة الترخي�ص ال�سابقة على تقديم طلب �إلغاء الترخي�ص.
 )2قيام المرخ�ص له بتحديد نوع وكميات وقوائم �أ�سعار ال�سلع االنتقائية الباقية
بالم�ستودع ال�ضريبي في تاريخ تقديم طلب �إلغاء الترخي�ص.
 )3قيام المرخ�ص له بتحديد ال�سلع االنتقائية الموجودة في الم�ستودع ال�ضريبي المراد
�إلغاء ترخي�صه تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
 )4الإقرار عن ال�ضريبة الم�ستحقة نتيجة للإفراج عن ال�سلع االنتقائية من الم�ستودع
ال�ضريبي ،و�سدادها بوا�سطة �إقرار �ضريبي.
� )5إبالغ الوزارة فور �إنهاء �إجراءات طلب �إلغاء الترخي�ص.
� -2إذا لم ُي�ستخدم ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي في الغر�ض المرخ�ص من �أجله لمده تزيد على ()90
يوم ًا.
� -3إذا انق�ضت ال�شركة �صاحبة الترخي�ص.
ثاني� �اً� :إذا ق���ررت الوزارة �إلغ���اء الترخي�ص ،فعليها �إبالغ المرخ�ص ل���ه بقرارها وذلك بالطرق
المقررة قانون ًا ،على �أن تٌحدد فيه تاريخ �سريان �إلغاء الترخي�ص.
ثالثاً� :إذا توفي المرخ�ص له ينتقل الترخي�ص �إلى خلفه ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات الآتية:
� -1أن يتم تقديم �شهادة وفاة المرخ�ص له �إلى الوزارة.
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� -2أن يكون الترخي�ص �ساري ًا وقت وفاة �صاحب الترخي�ص.
� -3أن يزاول الخلف ذات الأن�شطة التي كان يزاولها �صاحب الترخي�ص في الم�ستودع ال�ضريبي.
� -4أن يق���دم الخل���ف بيان ًا بال�سلع االنتقائي���ة الموجودة في الم�ستودع ال�ضريب���ي المراد نقل ترخي�صه
تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
وي�سرى الترخي�ص في هذه الحالة لمدة ثالثة �أ�شهر �أو للمدة المتبقية منه �أيهما �أقل ،ف�إذا
رغب الخلف في اال�ستمرار في ن�شاط �صاحب الترخي�ص لمدة �أطول من المدة الم�شار اليها،
وجب عليه تقديم طلب لنقل الترخي�ص با�سمه �إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغر�ض
خالل المدة المذكورة ،ف�إذا انق�ضت هذه المدة دون تقديم هذا الطلب اعتبر الترخي�ص الغي ًا.

مادة ()24
نقل ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة

�أ -للمرخ�ص له �إر�سال وتلقي ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
ب -عند ا�ستيراد ال�سلع االنتقائية ،يجوز نقلها تحت و�ضع معلق لل�ضريبة �إلى م�ستودع �ضريبي مرخ�ص
في المملكة �أو في �أي دولة ع�ضو.
ج -يكون المرخ�ص له الذي �أر�سل ال�سلع االنتقائية م�سئو ًال عن و�ضع ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق
لل�ضريبة االنتقائية.

مادة ()25
�إجراءات طلب الت�صريح بنقل ال�سلع االنتقائية

�أو ًال :ال يجوز نقل ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة �إال بموجب ت�صريح ت�صدره الوزارة،
ويج���ب �إرفاق ن�سخة من هذا الت�صريح مع ال�سلع االنتقائي���ة محل النقل في جميع مراحل عملية
النقل.
ثاني� �اًُ :يقدم طلب الح�صول عل���ى ت�صريح نقل ال�سلع االنتقائية طبق ًا للنموذج المعد من الوزارة
لهذا الغر�ض ،على �أن يت�ضمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
 -1تفا�صيل ال�سلع االنتقائية المراد نقلها تحت و�ضع معلق لل�ضريبة ،مت�ضمنة ما يلي:
�أ -نوع ال�سلع االنتقائية.
ب -كمية ال�سلع االنتقائية.
ج -ال�ضريبة االنتقائية الم�ستحقة �إذا تم االفراج عن ال�سلع االنتقائية �أثناء عملية النقل.
 -2بيانات عن من�ش�أ ال�سلع االنتقائية المراد نقلها ،والذي يمكن �أن يكون:
�أ -م�ستودع �ضريبي مرخ�ص مقره المملكة.
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ب -اال�ستيراد.
ج -م�ستودع �ضريبي مرخ�ص مقره دولة ع�ضو �أخرى.
 -3وجهة ال�سلع االنتقائية المراد نقلها ،والتي يمكن �أن تكون:
	�أ -م�ستودع �ضريبي مرخ�ص مقره المملكة.
ب -الت�صدير �أو م�ستودع �ضريبي مرخ�ص مقره دولة ع�ضو �أخرى.
ج -م�ستودع �ضريبي مرخ�ص مقره دولة ع�ضو ثالثة عبر المملكة.
 -4الو�سيلة الم�ستخدمة في نقل ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
 -5المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية النقل.
ثالث� �اً :يتعي���ن الح�صول على الموافق���ة الم�سبقة لل ُمتلقي المرخ�ص له عل���ى �إتمام عملية النقل،
وذلك قبل �أن تدر�س الوزارة طلب الح�صول على الت�صريح بالنقل.

مادة ()26
البت يف طلب الت�صريح بنقل ال�سلع االنتقائية

�أُ -ت�ص���در ال���وزارة قرارها بالبت في طلب الت�صريح بنقل ال�سل���ع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة
خالل (� )7أيام من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لهذا الغر�ض.
بُ -يعتبر انق�ضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب.
ج -يجب على الوزارة رف�ض طلب الت�صريح بنقل ال�سلع االنتقائية في الحالتين الآتيتين:
م�ستوف لكل �أو بع�ض البيانات �أو المعلومات الم�شار �إليها في
� -1إذا كان الطلب غير
ٍ
الفقرة (ثاني ًا) من المادة ( )25من هذه الالئحة.
 -2عدم تقديم الموافقة الم�سبقة للمتلقي �صاحب الترخي�ص ح�سبما ت�ضمنته الفقرة
(ثالث ًا) من المادة ( )25من هذه الالئحة.
دُ -تخط���ر ال���وزارة مقدم الطلب بقرارها ال�صادر ب�ش�أن طلبه  -بالموافقة �أو الرف�ض  -وذلك بالطرق
المقررة قانون ًا.
ه���ـ� -إذا �صدر قرار ال���وزارة بالموافقة على طلب الت�صريح بالنقل ،فينبغ���ي �أن ي�شتمل الت�صريح على
رقم خا�ص مطبوع ُيجيز للمرخ�ص له نقل ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
و -يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�صادر برف�ض طلبه خالل (� )7أيام من تاريخ
�إخط���اره برف�ض طلبه� ،أو خالل (� )7أيام التالية النق�ضاء الم���دة المعتبرة رف�ض ًا �ضمني ًا للطلب،
ويج���ب البت في تظلمه خالل ( )15يوم ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر فوات هذه المدة دون �إخطاره
بنتيجة التظلم بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.
ز -ي�سري الت�صريح بنقل ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة لمدة ( )15يوم ًا من تاريخ �صدوره.
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مادة ()27
تعديل �أو �إلغاء طلب ت�صريح نقل ال�سلع االنتقائية

�أ -يج���وز للمرخ����ص له �أن يطلب من الوزارة تعديل �أو �إلغاء طلب الت�صريح بنقل ال�سلع االنتقائية تحت
و�ضع معلق لل�ضريبة وفق ًا للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغر�ض ،وذلك في الأحوال الآتية:
 -1قبل �صدور قرار من الوزارة ب�ش�أن الطلب.
 -2بعد �صدور قرار من الوزارة بالموافقة على الطلب وقبل �أن تبد�أ عملية النقل.
� -3إذا علم المرخ�ص له الحق ًا ب�أنه لن ي�ستخدم الت�صريح بالنقل.
 -4قبل �إف�ساح ال�سلع االنتقائية من الم�ستودع ال�ضريبي الذي ُنقلت �إليه �إذا ا�شتمل الطلب
على تعديل وجهة ال�سلع االنتقائية وكان ذلك خالل مدة �سريان الت�صريح.
ب -يج���وز للوزارة في جميع الأحوال تمديد الم���دة المقررة في الفقرة (ز) من المادة ( )26من هذه
الالئحة لمدة مماثلة �إذا اقت�ضى الأمر.

مادة ()28
رف�ض املتلقي نقل ال�سلع االنتقائية

ال يجوز للمتلقي المرخ�ص له رف�ض تلقي ال�سلع االنتقائية بعد �صدور ت�صريح من الوزارة
بالموافقة على النقل.
وفي حال طر�أت �أ�سباب خارجة عن �إرادة المتلقي المرخ�ص له دعته �إلى رف�ض تلقي ال�سلع
المر�سل المرخ�ص له تعديل وجهة النقل �أو �إلغاء
االنتقائية في م�ستودعه ال�ضريبي ،فعلى
ِ
الت�صريح بالنقل و�إعادة ال�سلع االنتقائية �إلى الوجهة التي خرجت منها تلك ال�سلع.

مادة ()29
ف�سح ت�صريح نقل ال�سلع االنتقائية

�أ -عل���ى المتلق���ي المرخ�ص له تفريغ ال�سلع االنتقائية ،وتقديم تقري���ر بذلك �إلى الوزارة عند و�صول
ال�سلع وذلك في حال كانت الوجهة المبينة في الت�صريح م�ستودع �ضريبي �آخر.
ب -يج���ب �أن يت�ضم���ن تقرير التفريغ معلومات كافية عن كمية ونوع ال�سل���ع االنتقائية التي تم تفريغها
من و�سيلة النقل في مكان المتلقي.
ر�سل المرخ�ص له �إلى الوزارة الم�ستندات الدالة على �إتمام عملية الت�صدير.
ج -يقدم ال ُم ِ
د -يعد م�ستند نقل ال�سلع االنتقائية قد تم ف�سحه في �إحدى الحالتين الآتيتين:
 -1تقديم تقرير التفريغ داخل المملكة �إلى الوزارة.
 -2تقديم م�ستند �إثبات الت�صدير �إلى خارج دول المجل�س ال�صادر من وزارة الداخلية
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(�شئون الجمارك) �إلى الوزارة.
هـ�	-إذا وج���د اختالف بين كمي���ة ال�سلع االنتقائية ال ُمدرجة في ت�صريح نق���ل ال�سلع االنتقائية وتقرير
التفري���غ �أو م�ستند اثبات الت�صدي���ر ،تقوم الوزارة باتخاذ الإج���راءات القانونية الالزمة في هذا
ال�ش�أن.

مادة ()30
نقل ال�سلع االنتقائية بني امل�ستودعات ال�ضريبية
اململوكة لذات املرخ�ص له

�أو ًال :مع مراعاة �أحكام المواد من (� )24إلى ( ،)29يجوز  -دون ا�شتراط الح�صول على ت�صريح
من الوزارة  -نقل ال�سلع االنتقائية تحت و�ضع معلق لل�ضريبة بين م�ستودعين �ضريبيين يحوزهما
نف�س المرخ�ص له ،وذلك بمراعاة الآتي:
� -1أن يك���ون ل���دى المرخ�ص له نظام �آلي يمكنه من تتبع النقل بي���ن الم�ستودعات ال�ضريبية المملوكة
له ب�صورة منف�صلة.
� -2أن يق���دم المرخ����ص له للوزارة تقرير ًا �شهري ًا على النم���وذج المعد لهذا الغر�ض خالل ( )15يوم ًا
م���ن انتهاء ال�شهر الذي تم فيه النقلُ ،يد َرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين م�ستودعاته
ال�ضريبية ،ويجب �أن ي�شتمل التقرير على الأقل وعن كل عملية نقل ،البيانات الآتية:
	�أ -بيانات �صاحب الترخي�ص.
ب� -أرقام الم�ستودعات ال�ضريبية التي تم الإر�سال من خاللها ،والتي تم اال�ستالم فيها،
على التوالي.
ج -تاريخ الإر���س��ال من الم�ستودعات المر�سلة ،وتاريخ اال�ستالم في الم�ستودعات
الم�ستلمة.
د -كميات ال�سلع االنتقائية المر�سلة والم�ستلمة في الم�ستودعات المعنية.
ثانياً� :إذا لم يقدم �صاحب الترخي�ص للوزارة التقرير ال�شهري الم�شار �إليه في الفقرة ال�سابقة،
�أو ف���ي ح���ال وج���ود اختالف ف���ي الكميات بي���ن ال�سل���ع االنتقائية ال ُمر�سل���ة وتل���ك ال ُم�ستلمة في
الم�ستودع���ات ال�ضريبي���ة المعنية ،تقوم ال���وزارة باتخاذ الإجراءات القانوني���ة الالزمة في هذا
ال�ش�أن.

مادة ()31
الإقرار عن ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة

�أ -يج���ب على ال�شخ�ص المل���زم ب�سداد ال�ضريب���ة الت�صريح لوزارة الداخلية (�شئ���ون الجمارك) عن
ال�سل���ع االنتقائية الم�ست���وردة وال�ضريبة الم�ستحقة عنها عند اال�ستي���راد ،وذلك وفق ًا للإجراءات
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المق���ررة بالمر�سوم بقان���ون رقم ( )10ل�سن���ة  2002بالموافقة على النظ���ام "القانون" الموحد
للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
ب -يلتزم ال ُم�سجل الم�ستورد بتقديم المعلومات التالية� ،إلى وزارة الداخلية (�شئون الجمارك):
 -1نوع ال�سلع االنتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.
� -2سعر بيع التجزئة لتلك ال�سلع االنتقائية.
� -3أي معلومات �أخرى تطلبها �شئون الجمارك.
ج� -إذا اكت�شفت وزارة الداخلية (�شئون الجمارك) �أن ال ُم�سجل الم�ستورد لم يف�صح عن �سلع انتقائية
تم ا�ستيرادها ،فعليها �إبالغ الوزارة بذلك التخاذ �إجراءاتها القانونية تجاه الم�سجل المخالف.

مادة ()32
الإقرار عن ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلع االنتقائية املنتجة حملياً

�أ -يلت���زم ال ُم�سجل بتقديم الإقرار ال�ضريب���ي �إلى الوزارة خالل ( )15يوم ًا مح�سوبة اعتبار ًا من نهاية
كل فترة �ضريبية ،و�إن لم يقم ب�أي عمليات خالل الفترة ال�ضريبية.
ب -تبد�أ الفترة ال�ضريبة في اليوم الأول من ال�شهر وتنتهي بتمام الـ ( )60يوم ًا.
الم�سجل بتقديم الإقرار ال�ضريبي عن الفترة من
ج -بالن�سبة لأول فترة �ضريبية بعد الت�سجيل ،يلتزم
ِ
تاريخ الت�سجيل حتى تاريخ انتهاء هذه الفترة ال�ضريبية.
د -يجوز بقرار ي�صدر من الوزير مد مواعيد تقديم الإقرار ال�ضريبي الم�شار �إليه في الفقرة (�أ) من
هذه المادة.
هـُ -يقدم الإقرار ال�ضريبي وفق ًا للنموذج المعد لهذا الغر�ض من الوزارة ،على �أن يت�ضمن على الأقل،
البيانات والمعلومات الآتية:
�سجل مقدم الإقرار ال�ضريبي.
-1بيانات عن ال ُم ِ
 -2ح�ساب قيمة ال�ضريبة الم�ستحقة لكل نوع من �أنواع ال�سلع االنتقائية التي طرحت
لال�ستهالك.
 -3رقم ترخي�ص الم�ستودع ال�ضريبي وبيان ال�سلع التي تم الإفراج عنها من كل م�ستودع
�ضريبي.

مادة ()33
تقدير الوزارة لل�ضريبة امل�ستحقة

�أ -تقوم الوزارة بح�ساب مبلغ ال�ضريبة الم�ستحقة على ال�سلع االنتقائية طبق ًا لأحكام هذه الالئحة في
الأحوال الآتية:
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 -1عدم االلتزام ب�شروط تقديم ت�صريح اال�ستيراد �أو تق ّديم ت�صريح ا�ستيراد غير
�صحيح.
 -2عدم االلتزام ب�شروط تقديم الإق��رار بال�ضريبة االنتقائية �أو تقديم �إق��رار ًا غير
�صحيح.
� -3إذا لم يكن ال�شخ�ص الملزم ب�سداد ال�ضريبة م�سج ًال لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية.
ب -يع���د ت�صري���ح اال�ستي���راد �أو �إقرار ال�ضريبة االنتقائي���ة غير �صحيح �إذا �أدى �إل���ى احت�ساب خاطئ
لل�ضريبة الم�ستحقة.
جُ -تخط���ر ال���وزارة ال�شخ�ص المل���زم ب�سداد ال�ضريب���ة بمبلغ ال�ضريب���ة الم�ستحقة بالط���رق المقررة
قانون ًا ،ويجب �أن يت�ضمن الإخطار الأ�س�س التي ا�ستندت عليها الوزارة عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة
الم�ستحقة.
د-لل�شخ�ص الملزم ب�سداد ال�ضريبة �أن يتظلم �إلى الوزارة خالل ( )30يوم ًا من تاريخ �إخطاره ب�صدور
الق���رار بتقدي���ر ال�ضريبة الم�ستحقة ،وعلى الوزارة البت في تظلمه  -من خالل لجنة م�شكلة لهذا
الغر����ض  -خالل ( )15يوم��� ًا من تاريخ تقديمه ،ويعتبر انق�ضاء هذه الم���دة دون �إخطاره بنتيجة
التظلم بمثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.

مادة ()34
�سداد وحت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة عن ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة

�أُ -ت�س���دد ال�ضريبة الم�ستحقة على ال�سلع االنتقائية الم�ستوردة لح�س���اب الوزارة طبق ًا للقوائم والقيم
والن�س���ب ال�صادرة والمعتم���دة منها ،ووفق ًا للإج���راءات والأو�ضاع المق���ررة لتح�صيل ال�ضرائب
"الر�سوم" الجمركية.
ب -ف���ي حال كانت ال�سل���ع االنتقائية واردة من دولة ع�ضو ،ت�ستوف���ى ال�ضريبة عنها من خالل الدوائر
الجمركية ،وبذات الإجراءات والأو�ضاع الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة.

مادة ()35
�سداد وحت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة عن ال�سلع االنتقائية املنتجة حملياً

�أُ -ت�س���دّد قيم���ة ال�ضريبة الم�ستحقة عل���ى ال�سلع االنتقائي���ة المنتجة محلي ًا ف���ي المملكة عند طرحها
لال�ستهالك في المملكة.
ب -م���ع مراع���اة �أحكام المادة ( )32م���ن هذه الالئحة ،وفيم���ا يتعلق بال�سلع االنتقائي���ة المنتجة في
المملك���ةُ ،ت�س���دد ال�ضريب���ة الم�ستحقة ،بعد الإقرار عنه���ا ،خالل ( )15يوم��� ًا مح�سوبة من نهاية
الفترة ال�ضريبية� ،أو من نهاية مدة تقديم الإقرار ال�ضريبي في الأحوال التي ي�صدر فيها قرار من
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الوزير بتمديد مواعيد تقديم الإقرارات ال�ضريبية.
جُ -ت�س���دد ال�ضريب���ة ال ُمحت�سبة بنا ًء على تقدي���ر الوزارة خالل ( )15يوم ًا م���ن تاريخ �إبالغ ال�شخ�ص
المل���زم ب�س���داد ال�ضريبة من قبل ال���وزارة وفق ًا لأح���كام الفقرة (ج) من الم���ادة ( )33من هذه
الالئحة.

مادة ()36
�إعفاء الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية والدولية

�أُ -تعف ��ى من �ضريب ��ة ال�سلع االنتقائية  -ب�ش ��رط المعاملة بالمثل  -الهيئ ��ات الدبلوما�سية والقن�صلية
والمنظم���ات الدولية ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء ال�سلكي���ن الدبلوما�سي والقن�صلي المعتمدون لدى المملكة،
وفق ًا لل�شروط والإجراءات الآتية:
 -1ثبوت تطبيق مبد�أ المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية التابعة للمملكة
لدى الدول �أو المنظمات الدولية المعتمد ممثلوها لدى المملكة ،بنا ًء على ما تحدده
وزارة الخارجية من قوائم الدول المطبقة لمبد�أ المعاملة بالمثل ب�ش�أن ال�سلع االنتقائية.
� -2أن يكون ا�ستخدام ال�سلع االنتقائية لأغرا�ض �شخ�صية �أو ر�سمية.
 -3يطبق هذا الإعفاء عند اال�ستيراد فقط.
 -4تقديم �أدلة م�ستندية كافية لإثبات وجهة ال�سلع االنتقائية.
ب -وف ��ي حال مخالف ��ة �أحد ال�شروط ال�سابقة� ،أو �إذا ات�ضح عدم و�ص ��ول ال�سلع االنتقائية �إلى الوجهة
المعفية ،فللوزارة �إلغاء الإعفاء وتقدير ال�ضريبة الم�ستحقة وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()37
�إعفاء امل�سافرين القادمني �إلى اململكة

ُتعفى من ال�ضريبة ،ال�سلع االنتقائية التي ب�صحبة الم�سافرين القادمين �إلى المملكة على
�أال تكون ذات �صفة تجارية ،وذلك بذات �شروط و�ضوابط الإعفاء من ال�ضرائب "الر�سوم"
الجمركية المبينة في المر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  2002بالموافقة على النظام "القانون"
الموحد للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

مادة ()38
ا�ستحقاق ال�ضريبة يف املناطق والأ�سواق احلرة

ت�ستحق ال�ضريبة عن ال�سلع االنتقائية �إذا تم بيعها �إلى الم�ستهلك من �إحدى محالت المناطق
�أو الأ�سواق الحرة المرخ�صة كم�ستودع �ضريبي طبق ًا لن�ص الفقرة (هـ) من المادة ( )14من
هذه الالئحة ،ومع ذلك ال تفر�ض ال�ضريبة في هذه الحالة �إذا توافرت ال�شروط الآتية:
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� -1إذا قدم الم�ستهلك بطاقة �صعود �إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خالل (� )24ساعة
من وقت البيع.
� -2إثبات واقعة البيع بموجب الرمز ال�شريطي (الباركود) لبطاقة �صعود الطائرة.
ويق�صد بالرحلة الجوية الدولية لأغرا�ض هذه المادة ،كل رحلة جوية مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة بين المملكة والمكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج �إقليم المملكة.

مادة ()39
ا�سرتداد ال�ضريبة �أو الإعفاء منها بطريق اخلط�أ

�أ -يلتزم كل �شخ�ص ا�سترد مبلغ ال�ضريبة �أو �أعفى منها ب�شكل كلي �أو جزئي عن طريق الخط�أ ،ب�سداد
المبلغ الم�ستحق عليه فور علمه بعدم ا�ستحقاقه لال�سترداد �أو الإعفاء.
ب -على الوزارة فور اكت�شاف اال�سترداد �أو الإعفاء الخاطئ �أن تقوم ب�إخطار الم�سجل بالطرق المقررة
قانون��� ًا ب�ضرورة رد المبالغ التي ا�سترده���ا �أو �سداد المبالغ التي �أعفي منها ،دون وجه حق ،خالل
الأجل الذي تحدده له.

مادة ()40
ال�ضبطية الق�ضائية

لم�أموري ال�ضبط الق�ضائي  -وفي �سبيل �أدائهم لمهامهم المن�صو�ص عليها في المادة ()19
من القانون  -اتخاذ الإجراءات الآتية:
 -1دخول الم�ستودعات ال�ضريبية �أو محال البيع بالجملة او التجزئة �أو �أي مواقع �أخرى يتم فيها حيازة
�سلع انتقائية ،للتفتي�ش والرقابة لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية ،ويجوز لهم اال�ستعانة برجال الأمن
�إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
 -2الدخول �إلي �أي و�سيلة نقل ت�ستخدم لنقل ال�سلع االنتقائية.
 -3االطالع على الدفاتر وال�سجالت وفح�ص الم�ستندات والح�صول على المعلومات الالزمة لأغرا�ض
الرقابة على ا�ستحقاق ال�ضريبة االنتقائية.
� -4أخ���ذ �أو طلب عينة من �أي �سلع���ة انتقائية موجودة داخل �أي و�سيلة نقل �أو مكان ي�ستخدم لحيازة �أو
نقل ال�سلع االنتقائية.
 -5اتخ���اذ جميع �إجراءات جم���ع اال�ستدالالت الالزمة لفح�ص مدى الت���زام الم�سجل ب�أحكام القانون
والالئح���ة ،بما فيها �س�ؤال �أي �شخ�ص ُيرى �س�ؤال���ه ب�ش�أن �أي مخالفة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون
والالئحة.
� -6ضبط المخالفات وتحرير محا�ضر �إثبات الحالة وذلك في ح�ضور الم�سجل �أو من يمثله متى �أمكن،
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ويجوز اتخاذ الإجراءات الم�شار �إليها في غيبة الم�سجل �أو من يمثله على �أن يتم �إبالغه الحق ًا بما
تم اتخاذه من �إجراءات في غيبته.
 -7يجب �أن يدون في المح�ضر ما تم اتخاذه من �إجراءات وعلى الأخ�ص ما يلي:
	�أ -تاريخ و�ساعة ومكان فتح المح�ضر و�إقفاله.
ب -ا�سم و�صفة محرر المح�ضر ،وبيانات الأمر ال�صادر بتكليفه بالم�أمورية.
ج -ا�سم و�صفة ال�شخ�ص الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته �سواء كان الم�سجل �أو
ممثل عنه �إن وجد.
د -نتيجة معاينة المكان المودعة به ال�سلع االنتقائية.
هـ -الم�ستندات الدالة على �أ�سعار بيع ال�سلع وكمياتها وم�صدرها.
و -و�صف المخالفة.
ز -الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
ح -توقيع الم�سجل �أو من يمثله على المح�ضر� ،أو �إثبات امتناعه عن التوقيع �إن كان
حا�ضر ًا.

مادة ()41
الغرامات الإدارية

�أو ًال :فيما عدا حاالت التهرب ال�ضريبي المن�صو�ص عليها في المادة ( )26من القانون ،تفر�ض
غرامة �إدارية عند:
 -1امتن���اع الم�سج���ل عن تقديم الإقرار ال�ضريب���ي ،بالن�سبة للمكلفين بتقديمه ع���ن الفترة ال�ضريبية
وذل���ك بن�سبة ال تقل ع���ن ( )%5وال تزيد على ( )%25من قيمة ال�ضريب���ة التي كان يتعين الإقرار
بها ،ويتعين عند تقدير مبلغ الغرامة بين الحدين الم�شار �إليهما مراعاة ال�ضوابط الآتية:
	�أ -ج�سامة المخالفة.
ب -مدى تعمد المخالف ارتكاب المخالفة.
ج -المنافع التي جناها المخالف من وراء ارتكاب المخالفة.
د -مقدار ال�ضرر الذي �أ�صاب الوزارة جراء المخالفة.
 -2االمتناع عن �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة خالل المدة المحددة ،وذلك بن�سبة تعادل ( )%5من قيمة
ال�ضريبة غير الم�سددة عن كل �شهر �أو جزء منه لم ُت�سدد عنه ال�ضريبة.
ثاني� �اً :مع عدم الإخ�ل�ال ب�أية جريمة ين�ص عليها �أي قانون �آخ���ر ،تفر�ض غرامة �إدارية ال تزيد
على خم�سة �آالف دينار  -وبمراعاة ال�ضوابط الم�شار �إليها في البند ( )1من الفقرة (�أو ًال) من
هذه المادة  -على ُكل من:
 -1منع �أو �أعاق موظفي الوزارة من �أداء واجباتهم الوظيفية.
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 -2امتنع عن تقديم البيانات �أو المعلومات �أو الم�ستندات التي تطلبها الوزارة.
 -3خالف �أي حكم �آخر من �أحكام القانون �أو الالئحة.
ثالثاً :ال يترتب على توقيع الغرامة الإدارية �إعفاء المخالف من �سداد قيمة ال�ضريبة الم�ستحقة
طبق ًا لأحكام القانون.
رابع� �اً :يع���د القرار ال�ص���ادر بفر�ض الغرام���ة الإدارية من ال�سن���دات التنفيذي���ة القابلة للتنفيذ
الجبري وفق ًا لقان���ون المرافعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة
.1971

مادة ()42
الغرامة الواجب توقيعها يف حالة العود

عند تكرار ذات المخالفة خالل ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قرار الوزارة بثبوت المخالفة،
يجوز م�ضاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار �أو وقف ترخي�ص
الم�ستودع ال�ضريبي لمدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو كالهما مع ًا.

مادة ()43
حت�صيل الغرامة الإدارية

ُتح�صل مبالغ الغرامة الإدارية بالتن�سيق مع الجهات المعنية وفق ًا لذات الآليات والقواعد
والإجراءات المطبقة ب�ش�أن تح�صيل ال�ضريبة.

مادة ()44
و�ضع عالمات مميزة على ال�سلع االنتقائية

مع مراعاة المادة ( )18من االتفاقية ،تقوم ال��وزارة بو�ضع عالمات مميزة على ال�سلع
االنتقائية لإحكام الرقابة عليها ببيان تلك التي تم ا�ستحقاق ال�ضريبة عنها ،وذلك وفق ًا للأو�ضاع
والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير.

مادة ()45
االلتزام ب�سرية املعلومات ال�ضريبية

يلتزم القائمون بتنفيذ �أحكام القانون وهذه الالئحة بعدم الإف�صاح عن المعلومات التي
ح�صلوا �أو �أطلعوا عليها بحكم وظائفهم �أو ب�سببها� ،أثناء الخدمة �أو بعد انتهائها� ،إال للغاية التي
�شرعت من �أجل اطالعهم عليها �أو بنا ًء على ت�صريح من الوزارة �أو تنفيذ ًا لطلب من ال�سلطات

35

36

العدد – 3346 :الخميس  28ديسمبر 2017

الق�ضائية بالمملكة.

مادة ()46
االحتفاظ بال�سجالت ال�ضريبية

�أ -يلت���زم ال ُم�سجل باالحتفاظ بطريقة منتظمة بال�سج�ل�ات والدفاتر المحا�سبية الالزمة لبيان قوائم
�أ�سع���ار وتحركات ال�سلع االنتقائية المنتج���ة �أو الم�ستوردة �أو المباعة �أو الم�صدرة �أو المخزنة بما
ف���ي ذلك المفقودة منه���ا والتالفة ،وال�ضرائ���ب الم�ستحقة عنها وتلك القابل���ة لال�سترداد ،وعليه
تزويد الوزارة بهذه ال�سجالت عند الطلب.
ب -يج���ب �أن تك���ون ال�سجالت والدفاتر الم�شار اليها في الفق���رة ال�سابقة م�ستوفاة بما ي�سمح بمراقبة
�صحة احت�ساب و�سداد ال�ضريبة.
ج -يجب االحتف���اظ بال�سجالت والدفاتر وجميع الم�ستندات الم�ؤيدة له���ا والمتعلقة بال�سلع االنتقائية
لم���دة (� )5سنوات مح�سوبة من نهاية ال�سن���ة التي حدثت فيها عملية الإنتاج �أو اال�ستيراد �أو البيع
�أو الت�صدير �أو التخزين لل�سلع االنتقائية.

مادة ()47
�إدراج رقم الت�سجيل ال�ضريبي

على الم�سجل �أن يدرج رقم الت�سجيل ال�ضريبي الخا�ص به في كل معامالته وممار�ساته مع
الوزارة ،وعلى كل �إقرار �ضريبي ،وعلى كل م�ستند يتعلق بال�ضريبة االنتقائية.

مادة ()48
ال�سلع االنتقائية التي يتم حيازتها يف تاريخ �سريان القانون

�أ -ت�ستحق ال�ضريبة االنتقائية فور ًا على كافة ال�سلع االنتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ نفاذ
القانون ،وي�شترط ال�ستحقاق ال�ضريبة عليها ما يلي:
� -1أال تكون تحت و�ضع معلق لل�ضريبة.
� -2أن تكون مخ�ص�صة لأغرا�ض تجارية.
ب -عل���ى الأ�شخا����ص الحائزي���ن ل�سلع انتقائي���ة وفق ًا للفقرة (�أ) م���ن هذه المادة احت�س���اب ال�ضريبة
الم�ستحق���ة ع���ن ال�سلع االنتقائية الت���ي بحوزتهم طبق ًا لأح���كام القانون والالئح���ة والإقرار عنها
و�سدادها بوا�سطة �إقرار انتقالي واحد �إلى الوزارة خالل ( )30يوم ًا من تاريخ نفاذ الالئحة.
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مادة ()49
املدد الزمنية

ف���ي حال �ص���ادف انتهاء المدة الزمنية المح���ددة لإتمام �أي �إجراء يوم �إج���ازة �أو عطلة ر�سميةُ ،تمدد
المدة المحددة �إلى �أول يوم عمل يليه.

مادة ()50
املكاف�آت املالية

للوزارة منح مكاف�أة مالية لكل من ي�سهم ،من غير موظفيها ،في الك�شف عن المخالفات
والجرائم المن�صو�ص عليها في القانون ،ونتج عن ذلك تح�صيل �ضريبة �أو غرامة ،على �أال تتجاوز
قيمة المكاف�أة ن�سبة ( )%2.5من قيمة الغرامة التي تم تح�صيلها وبحد �أق�صى ( )10000دينار
بحريني.

مادة ()51
�أحكام ختامية

�أُ -يع ��د ُم�سج�ل ً�ا حكم ًا لأغرا�ض ال�ضريبة االنتقائية من تاريخ نف ��اذ القانون� ،أي �شخ�ص يزاول ن�شاط
م���ن الأن�شطة المبينة في المادة ( )8من هذه الالئحة قبل العمل ب�أحكام القانون ،على �أن يتقدم
بطلب الت�سجيل خالل ( )15يوم ًا من تاريخ نفاذ الالئحة ،وينتهي الت�سجيل الحكمي بفوات المدة
المذكورة دون تقديم طلب الت�سجيل �أو �إذا تم رف�ض طلبه بالت�سجيل.
بُ -يع���د م�ستودع��� ًا �ضريبي��� ًا حكم ًا من تاريخ نف���اذ القانون� ،أي مكان يقوم في���ه �أي �شخ�ص ب�إنتاج و/
�أو تخزي���ن �سل���ع انتقائية قبل العمل ب�أحكامه ،على �أن يق���وم بتقديم طلب للح�صول على ترخي�ص
م�ست���ودع �ضريب���ي لهذا الم���كان خ�ل�ال ( )15يوم ًا من تاريخ نف���اذ الالئحة ،وينته���ي الترخي�ص
الحكمي بفوات المدة المذكورة دون تقديم طلب الترخي�ص �أو �إذا تم رف�ض طلبه.
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