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 قرار رقم )17( ل�سنة 2017
 ب�إ�سدار الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )40( ل�سنة 2017

ب�س�أن ال�سريبة النتق�ئية

وزير المالية:
بعد الطالع على القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، وعلى الأخ�س 

المادة )32( منه،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

وبناء على عر�س وكيل وزارة المالية،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، 
المرافقة لهذا القرار.

امل�دة الث�نية
على كافة الجهات المعنية – ٌكل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار والالئحة المرافقة له، 

وُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ ن�شرهما في الجريدة الر�شمية.

وزير امل�لية
اأحمد بن حممد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:10 ربيع الثاني 1439هـ
المــــــوافــــــق: 28 دي�شمبــــــر 2017م
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الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )40( ل�سنة 2017
ب�س�أن ال�سريبة النتق�ئية

م�دة )1(
تع�ريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة ذات المعاني الواردة في التفاقية الموحدة 
لل�شريبة النتقائية لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية والقانون رقم )40( ل�شنة 2017 
ب�شاأن ال�شريبة النتقائية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما 

لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
المجل�س: مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة الع�سو: اأي دولة تتمتع بالع�شوية الكاملة في المجل�س وفقًا لنظامه الأ�شا�شي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والقت�شادي لدول المجل�س. 

التف�قي���ة: التفاقيـــة الموحدة لل�شريبـــة النتقائية لدول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربية 
الم�شادق عليها بالقانون رقم )39( ل�شنة 2017.

الق�نون: القانون رقم )40( ل�شنة 2017 ب�شاأن ال�شريبة النتقائية.
الوزير: وزير المالية. 
الوزارة: وزارة المالية

الجه����ت المعني���ة: الجهـــات القائمة على  تح�شيل قيمـــة ال�شريبة على ال�شلـــع النتقائية طبقًا 
لأحـــكام المادة )15( من القانـــون، وهي وزارة الداخلية )�شئون الجمـــارك( فيما يتعلق بال�شلع 

النتقائية الم�شتوردة، اأو اأية جهة اأخرى ذات عالقة بال�شاأن ال�شريبي.
التب���غ: كافـــة الأ�شناف الواردة في الف�شل )24( من التعرفـــة الجمركية الموحدة لدول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية، الم�شتوردة اأو التي يتم زراعتها اأو اإنتاجها في المملكة.
الم�سروب����ت الغ�زي���ة: اأيـــة م�شروبات تحتوي على الغـــاز با�شتثناء المياه الغازيـــة غير المنكهة. 
وتعـــد من الم�شروبات الغازية اأية مركزات اأو م�شاحيق اأو جل اأو م�شتخل�شات يمكن تحويلها اإلى 

م�شروبات غازية.
م�سروب����ت الط�ق���ة: اأية م�شروبات يتم ت�شويقها اأو بيعها علـــى اأنها م�شروبات للطاقة قد تحتوي 
علـــى مواد منبهة اأو تمنح التحفيز العقلـــي اأو البدني، وت�شمل على �شبيل المثال الم�شروبات التي 
تحتـــوي على الكافييـــن والتورين والجن�شينج والجوارانـــا، واأية مواد لها تاأثيـــر مطابق اأو م�شابه 

للمواد المذكورة.
ال�سريبة الم�ستحقة: ال�شريبة على ال�شلع النتقائية والواجب �شدادها للوزارة.

قيم���ة ال�سل���ع النتق�ئية )الوع����ء ال�سريبي(: القيمة التي ُتح�شب علـــى اأ�شا�شها ال�شريبة وفقًا 
لأحكام التفاقية والقانون وهذه الالئحة.

الو�س���ع المعل���ق لل�سريب���ة: الو�شع الـــذي يعلق فيه ا�شتحقـــاق ال�شريبة على ال�شلـــع النتقائية 
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المنتجة محليًا اأو الم�شتوردة.
الم�سِجل: ال�شخ�س الم�شَجل لدى الوزارة لأغرا�س ال�شريبة وفقًا لأحكام القانون والالئحة.

رق���م الت�سجي���ل: رقـــم التعريـــف ال�شريبي الخا�س الـــذي ت�شدره الـــوزارة للم�شِجـــل لأغرا�س 
ال�شريبة.

المرخ�س له )�س�حب الترخي�س(: ال�شخ�س المرخ�س له من قبل الوزارة على القيام، خالل 
ممار�شـــة عملـــه، باإنتاج ال�شلع، اأو تحويل، اأو حيازة، اأو تخزيـــن، اأو نقل، اأو تلقي ال�شلع النتقائية 

المنتجة محليًا اأو الم�شتوردة في م�شتودع �شريبي.
الم�ست���ودع ال�سريب���ي: المـــكان الـــذي ُي�شمح فيه للمرخ�س لـــه باإنتاج، اأو تحويـــل، اأو حيازة، اأو 

تخزين، اأو تلقي ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا اأو الم�شتوردة تحت و�شع معلق لل�شريبة.
ال�سخ�س الُملزم ب�سداد ال�سريبة: ال�شخ�س الُمكلف وفقًا لأحكام القانون عن احت�شاب ال�شريبة 

الم�شتحقة والإقرار عنها و�شدادها.
الإقرار ال�سريبي: البيانات والمعلومات المحددة لغايات ال�شريبة والتي يف�شح عنها ال�شخ�س 

الُملزم ب�شداد ال�شريبة وفقًا للنموذج المعد لذلك من الوزارة. 
الفت���رة ال�سريبي���ة: المدة الزمنيـــة المحددة بـ )60( يومًا والتي تحت�شـــب ال�شريبة الُم�شتحقة 

خاللها وُيقدم عنها الإقرار ال�شريبي.
ا�سترداد ال�سريبة: رد الوزارة للمبالغ ال�شريبية الم�شددة وفقًا لأحكام القانون والالئحة.

العالم���ة الممي���زة: الخاتم اأو ال�شعـــار المت�شمن رقم الت�شجيل الذي ُتدمغ بـــه ال�شلع النتقائية 
الخا�شعة لل�شريبة لتمييزها عن غيرها من ال�شلع.

م�دة )2(
نط�ق ال�سريبة

ُتفر�س ال�شريبة على ال�شلع النتقائية الآتية:
 1- التبغ.

 2- الم�شروبات الغازية.
 3- م�شروبات الطاقة.

م�دة )3(
الن�سب ال�سريبية

تفر�س الن�شب ال�شريبية على ال�شلع النتقائية طبقًا لما يلي:
1- التبغ بن�شبة )%100(.

2- الم�شروبات الغازية بن�شبة )%50(. 
3- م�شروبات الطاقة بن�شبة )%100(.
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م�دة )4(
ح�س�ب ال�سريبة وقيمة ال�سلعة النتق�ئية )الوع�ء ال�سريبي(

اأ- تفر�س ال�شريبة على ال�شلع النتقائية بالمملكة طالما كانت هي منفذ الدخول الأول لل�شلع النتقائية.
بالن�شبة لل�شلع النتقائية التي �شبق طرحها لال�شتهالك وخ�شعت لل�شريبة في دولة ع�شو وانتقلت  ب- 

لحقًا اإلى المملكة، تفر�س ال�شريبة عليها في منفذ دخول المملكة.
تحت�شـــب ال�شريبة الم�شتحقـــة على ال�شلع النتقائيـــة من خالل تطبيق ن�شـــب ال�شريبة النتقائية  ج- 

المحددة لكل �شلعة انتقائية على قيمة ال�شلعة النتقائية )الوعاء ال�شريبي(.
مـــع مراعاة الفقرة )1( مـــن المادة )6( من التفاقية، ُتحت�شب قيمـــة ال�شلعة النتقائية )الوعاء  د- 
ال�شريبـــي( التي ُتفر�س ال�شريبة بناًء عليها على اأ�شا�ـــس �شعر بيع التجزئة لهذه ال�شلعة، على اأن 
يكـــون هـــو القيمة الأعلى من بين �شعر بيع التجزئة المحدد من قبل الم�شتورد اأو المنتج، اأو ال�شعر 
المعيـــاري المتفق عليه لتلك ال�شلع وفقًا لأحكام التفاقية مخ�شومًا منه ال�شرائب الم�شمولة فيها 

طبقًا للقوائم المعتمدة من الوزارة.
وفي جميع  الأحوال، يجب على ال�شخ�س الملزم ب�شداد ال�شريبة تقديم الدلئل والم�شتندات 

الالزمة لإثبات �شحة �شعر بيع التجزئة الم�شرح عنه.
هــــ- ُتحت�شب ال�شريبة الم�شتحقـــة بناًء على قيمة ال�شلعة النتقائية )الوعـــاء ال�شريبي( وقت طرحها 

لال�شتهالك.
و- فـــي حالـــة انطباق اأكثر مـــن و�شف من اأو�شاف ال�شلـــع النتقائية الواردة في المـــادة )2( من هذه 

الالئحة على �شلعة واحدة، تطبق ن�شبة ال�شريبة الأعلى.

م�دة )5(
ح�لت فر�س ال�سريبة )الطرح لال�ستهالك(

ُتعد ال�شلع النتقائية مطروحة لال�شتهالك بحيث ُت�شتحق عنها ال�شريبة في الحالت الآتية:
اإنتـــاج ال�شلع النتقائية خارج و�شع معلق لل�شريبة، ويتـــم معاملة ال�شلع النتقائية على اأنها منتجة   -1

خارج و�شع معلق لل�شريبة اإذا كانت في اإحدى المراحل الآتية: 
اأ- اأن تكون جاهزة للبيع بالتجزئة.  

للبيع  طبيعتها  بح�شب  ُمعده  تكن  لم  اإذا  البيع،  اأو  لال�شتهالك  جاهزة  تكون  اأن  ب-   
بالتجزئة.

المعد  غير  النوع  من  ال�شلعة  كانت  اإذا  التجزئة،  بائع  اإلى  للبيع  جاهزة  تكون  اأن  ج-   
لال�شتهالك حتى تتم اإ�شافتها اإلى منتج اآخر عند نقطة البيع بالتجزئة.

2- ا�شتيراد ال�شلع النتقائية ما لم تكن في و�شع معلق لل�شريبة.
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3- الإفراج عن ال�شلع النتقائية من اأي و�شع معلق لل�شريبة.
4- حيازة ال�شلع النتقائية خارج اأي و�شع معلق لل�شريبة لم ت�شدد ال�شريبة الم�شتحقة عليها.

5- فقدان ال�شلع النتقائية اأو تلفها في و�شع معلق لل�شريبة، ولم يثبت المرخ�س له اأن فقدها اأو تلفها 
ناتج عن اأ�شباب خارجة عن �شيطرته، وذلك وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية:

اأ-  اإخطار المرخ�س له الوزارة بالواقعة فور اكت�شافه فقدان ال�شلع النتقائية اأو تلفها.  
ب- قيام المرخ�س له بتعبئة النموذج المعد من الوزارة لهذا الغر�س في اليوم التالي   

لتاريخ الإخطار الم�شار اإليه، على اأن يقدم البيانات الآتية:
1( رقم ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.  

2( الأ�شباب والمعلومات المتعلقة بحالة الفقد النهائي اأو التلف لل�شلع النتقائية.  
عن  خارجًا  كان  النتقائية  لل�شلع  التلف  اأو  النهائي  الفقد  باأن  توؤكد  م�شتندية  اأدلة   )3  

�شيطرته.
ج- ُتخطر الوزارة المرخ�س له بالطرق المقررة قانونًا بقرارها ال�شادر في هذا ال�شاأن   
خالل مدة اأق�شاها )30( يومًا من تاريخ تعبئته للنموذج الم�شار اإليه، واإل اعتبر الفقد 

النهائي اأو التلف لل�شلع النتقائية راجع اإلى اأ�شباب خارجة عن �شيطرة المرخ�س له. 
الوزارة  اأو قررت  المحددة،  المدة  النموذج خالل  بتعبئة  له  المرخ�س  يقم  لم  اإذا  د-   
اأن الأدلة اأو المعلومات المقدمة غير كافية اأو غير �شحيحة، ُتعتبر ال�شلع النتقائية قد 

طرحت لال�شتهالك من وقت الفقد النهائي اأو التلف.

م�دة )6(
الو�سع املعلق لل�سريبة

تعلق ال�شريبة على ال�شلع النتقائية في الحالتين الآتيتين:
1- اإنتـــاج ال�شلع النتقائية اأو تحويل، اأو حيازة، اأو تخزين، اأو تلقي ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا من 

قبل المرخ�س له.
2- نقل ال�شلع النتقائية في اأي من الحالت الآتية:

اأ- من م�شتودع �شريبي في المملكة اإلى م�شتودع �شريبي اآخر في المملكة.  
ب- من م�شتودع �شريبي في المملكة اإلى م�شتودع �شريبي في اأي دولة ع�شو.  
ج- من م�شتودع �شريبي في اأي دولة ع�شو اإلى م�شتودع �شريبي في المملكة.  

د- من م�شتودع �شريبي في المملكة اأو في اأي دولة ع�شو اإلى خارج اإقليم دول المجل�س   
للت�شدير اأو اإعادة الت�شدير.

هـ- عند ال�شتيراد اإلى م�شتودع �شريبي في المملكة.  



العدد: 3346 – الخميس 28 ديسمبر 2017

17

م�دة )7(
الأ�سخ��س امللزمون ب�سداد ال�سريبة 

الأ�شخا�س الملزمون ب�شداد ال�شريبة الم�شتحقة، هم: اأ- 
1- م�شتورد ال�شلع النتقائية خارج و�شع معلق لل�شريبة.  

2- منتج ال�شلع النتقائية خارج و�شع معلق لل�شريبة.  
3- المرخ�س له عند نقل ال�شلع النتقائية خالفًا لحالت التعليق الم�شار اإليها في المادة   

)6( من هذه الالئحة.
4- المرخ�س له عند اعتبار ال�شلع النتقائية مطروحة لال�شتهالك ب�شبب الفقد النهائي   

اأو التلف لل�شلع النتقائية طبقًا لحكم الفقرة )5( من المادة )5( من هذه الالئحة.
5- المرخ�س له عند الإفراج عن ال�شلع النتقائية من و�شع معلق لل�شريبة.  

ال�شريبة  ُت�شدد  لم  لل�شريبة  معلق  و�شع  خــارج  انتقائية  ل�شلع  حائز  �شخ�س  اأي   -6  
الم�شتحقة عليها، ولم يقدم ما يثبت انتفاء علمه بعدم �شداد ال�شريبة الم�شتحقة.

7- اأي �شخ�س اآخر يطرح �شلع انتقائية لال�شتهالك.  
اإذا تعـــدد الأ�شخا�س الملزمون ب�شداد ال�شريبة الم�شتحقة علـــى ال�شلعة النتقائية، فاإنهم يعدون  ب- 

م�شئولون بالت�شامن عن �شداد هذه ال�شريبة.

م�دة )8(
الت�سجيل لأغرا�س ال�سريبة

على من يرغب في مزاولة اأي من الأن�شطة التالية تقديم طلب الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة 
اإلى الوزارة:

1- ا�شتيراد ال�شلع النتقائية.
2- اإنتاج ال�شلع النتقائية.

3- حيازة ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.

م�دة )9(
تقدمي طلب الت�سجيل

لهذا  المعد  النموذج  على  الــوزارة  اإلى  النتقائية  ال�شريبة  لأغرا�س  الت�شجيل  طلب  ُيقدم 
الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1- البيانات ال�شخ�شية لمقدم الطلب.
2- ال�شكل القانوني للمن�شاأة التي يزاول من خاللها ن�شاطه.

3- �شهادة القيد بال�شجل التجاري بالمملكة.
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4- �شهادة القيد بال�شجل ال�شناعي عند مبا�شرة ن�شاط الإنتاج.
5- نوعية ال�شلع النتقائية التي تتعلق بها الأن�شطة التي يرغب في الت�شجيل عنها.

م�دة )10( 
 البت يف طلب الت�سجيل

اأ- ُت�شدر الوزارة قرارها بالبت في طلب الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية خالل )30( يومًا من 
تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك.

ب- ُيعتبر انق�شاء المدة المحددة للبت في طلب الت�شجيل دون رد بمثابة رف�شًا �شمنيًا للطلب.
ج- يجب على الوزارة رف�س طلب الت�شجيل في الحالتين الآتيتين: 

اأي ن�شاط من الأن�شطة الم�شار  اإذا تبين لها انتفاء ق�شد مقدم الطلب في مزاولة   -1  
اإليها في المادة )8( من هذه الالئحة.

اإليها في  اأو المعلومات الم�شار  البيانات  اأو بع�س  اإذا كان الطلب غير م�شتوٍف لكل   -2  
المادة )9( من هذه الالئحة.

د- اإذا رف�شت الوزارة طلب الت�شجيل تعين عليها ت�شبيب قرارها ال�شادر بالرف�س.
هـ- ُتخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�شادر ب�شاأن طلبه - بالموافقة اأو الرف�س - وذلك بالطرق 

المقررة قانونًا.
و- اإذا �شدر قرار الوزارة بالموافقة على طلب الت�شجيل، فينبغي اأن ي�شتمل الإخطار على رقم الت�شجيل.
ز- يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س ت�شجيله خالل )30( يومًا من 
تاريـــخ اإخطـــاره برف�س طلبه، اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شـــاء المدة المعتبرة رف�شًا �شمنيًا 
للطلـــب، ويجب البت في تظلمه خـــالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبـــر انق�شاء هذه المدة 

دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ح- يعد الت�شجيل نافذًا من تاريخ �شدور القرار بالموافقة على الطلب م�شموًل برقم الت�شجيل.

م�دة )11(
التزام�ت وم�سئولي�ت امل�سِجل

يلتزم الم�شجل بما يلي: 
1- اتخاذ جميع الإجراءات والحتياطات الالزمة للحفاظ على ال�شلع النتقائية الخا�شعة لل�شريبة.

2- تمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي بالفعالية الالزمة وذلك عن طريق: 
اأ- حفظ واإم�شاك ال�شجالت المحا�شبية �شواء الورقية اأو الإلكترونية بما ي�شمح للوزارة   
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بالتحقق من مدى التزامه باأحكام القانون والالئحة.
ب- ا�شتخدام نظام اإداري يكفل �شحة واكتمال ال�شجالت المتعلقة بمعامالته التجارية.  
ج- تقديم ن�شخ كاملة عن كافة العمليات التجارية التي يبا�شرها والمرتبطة بال�شريبة   

النتقائية.
3- ا�شتخدام رقم الت�شجيل والإ�شارة اإليه في جميع معامالته التجارية المرتبطة بال�شريبة النتقائية. 
4- الحتفـــاظ بقوائـــم تف�شيلية عن اأ�شعـــار ال�شلع النتقائية المنتجـــة اأو الم�شتـــوردة اأو الم�شدرة اأو 

المخزنة، وتزويد الوزارة بها فور طلبها.
5- الحتفاظ باأ�شول فواتير ال�شلع النتقائية والبيانات الجمركية ومرفقاتها. 

6- تمكين الوزارة من و�شع عالمة مميزة على ال�شلع النتقائية التي ت�شتحق عنها ال�شريبة طبقًا لن�س 
المادة )44( من هذه الالئحة.

م�دة )12( 
التعديل يف بي�ن�ت الت�سجيل

اأ- يجـــب علـــى الم�شجل اإبالغ الـــوزارة كتابيًا فور حدوث اأو تحقـــق اأي تغيير اأو تعديل فـــي البيانات اأو 
المعلومات المتعلقة بن�شاطه من �شاأنه التاأثير على ت�شجيله.

ب- في جميع الأحوال، يجب على الم�شجل حال رغبته بتغيير اأو تعديل البيانات اأو المعلومات المتعلقة 
بن�شاطه اإبالغ الوزارة كتابيًا بذلك قبل )30( يومًا من تاريخ التغيير.

ج- وللـــوزارة اإمـــا تعديل الت�شجيل اأو اإلغـــاءه طبقًا لأحكام القانون والالئحـــة، وبح�شب مدى تاأثير تلك 
التغييرات اأو التعديالت على معلومات طلب الت�شجيل.

م�دة )13( 
اإلغ�ء الت�سجيل

اأوًل: ُيلغى الت�شجيل بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأي من الحالتين الآتيتين:
1- تقديم طلب كتابي من الم�شجل باإلغاء الت�شجيل، وذلك وفقًا لالإجراءات وال�شوابط الآتية:

اأ- ُيقدم طلب اإلغاء الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية كتابة اإلى الوزارة على النموذج   
المعد لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:

1( بيانات الم�شجل، بما في ذلك رقم الت�شجيل.  
2( تراخي�س الم�شتودعات ال�شريبية لل�شخ�س الم�شجل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية.  

3( اأ�شباب تقديم طلب اإلغاء الت�شجيل.  
ب- تقوم الوزارة بالبت في الطلب خالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء   
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الطلب  لمقدم  ويجوز  للطلب،  �شمنيًا  رف�شًا  بمثابة  رد  دون  فيه  للبت  المحددة  المدة 
الت�شجيل خالل )30( يومًا من  اإلغاء  الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س  التظلم لدى 
تاريخ اإخطاره برف�س طلبه اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شاء المدة المعتبرة رف�شًا 
ويعتبر  تقديمه،  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  التظلم  في  البت  ويجب  للطلب،  �شمنيًا 

انق�شاء هذه المدة دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ج- ي�شترط للموافقة على طلب اإلغاء الت�شجيل، ما يلي:  

1( قيام الم�شجل ب�شداد جميع ال�شرائب الم�شتحقة وفقًا لأحكام القانون اأو اأي قانون   
�شريبي اآخر.

2( �شداد جميع الغرامات الإدارية الم�شتحقة وفقًا لأحكام القانون اأو اأي قانون �شريبي   
اآخر.

3( تقديم جميع الإقرارات ال�شريبية التي حل موعد تقديمها وفقًا لأحكام القانون اأو اأي   
قانون �شريبي اآخر. 

4( قيام الم�شجل باإلغاء كل ترخي�س لأي م�شتودع �شريبي يملكه.  
2- اإذا لم يزاول الم�شجل الن�شاط محل الت�شجيل لمدة �شنة من تاريخ الت�شجيل.

ث�ني����ً: اإذا قررت الوزارة اإلغاء الت�شجيل، فعليها اإبالغ الم�شجل بقرارها وذلك بالطرق المقررة 
قانونًا، على اأن تحدد فيه تاريخ �شريان اإلغاء الت�شجيل.

م�دة )14( 
ال�ضروط الواجب توافرها يف امل�ضتودع ال�ضريبي

اأ- ُي�شترط للح�شول على ترخي�ص للم�شتودع ال�شريبي اأن يكون طالب الترخي�ص ُم�شجاًل.
ب- ُيعـــد كل م�شتودع جمركـــي خا�س بال�شلع النتقائيـــة م�شتودعًا �شريبيًا لأغرا�ـــس تطبيق ال�شريبة 

النتقائية.
ج- ُيعـــد المكان موؤهـــاًل للح�شول على ترخي�س م�شتودع �شريبي متـــى كان متعلقًا باإنتاج و/اأو تخزين 

ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا.
د- ل تعـــد الأماكـــن التـــي تباع فيها ال�شلـــع النتقائية مبا�شرة اإلـــى الم�شتهلكين موؤهلـــة للح�شول على 

ترخي�س م�شتودع �شريبي.
هــــ- ا�شتثناًء من حكم الفقـــرة )د( من هذه المادة، تعد المناطق اأو الأ�شـــواق الحرة موؤهلة للح�شول 

على ترخي�س م�شتودع �شريبي.
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م�دة )15(
 اإنت�ج ال�سلع النتق�ئية داخل امل�ستودع ال�سريبي

اأ- تنتج ال�شلع النتقائية فقط في الم�شتودع ال�شريبي المرخ�س له باإنتاج تلك ال�شلع.
ب- يجب اأن يكون �شاحب الترخي�س هو منِتج ال�شلع النتقائية.

ج- مع مراعاة الفقرة )اأ( من هذه المادة، ل ُيعد اإنتاجًا لل�شلع النتقائية في م�شتودع �شريبي اإنتاجها 
فـــي المكان الذي يتم فيه تحويل المركزات النتقائية اإلى �شلع انتقائية نهائية لغر�س ال�شتهالك 

الفوري في هذه المواقع.

م�دة )16(
 تخزين ال�سلع النتق�ئية املنتجة حملي�ً داخل امل�ستودع ال�سريبي

اأ- يجـــوز تخزين وحفظ ال�شلع النتقائية المنتجة محليًا تحت و�شع معلق لل�شريبة فقط في الم�شتودع 
ال�شريبي المرخ�س له بتخزين تلك ال�شلع النتقائية.

يكـــون مالـــك ال�شلع النتقائية المخزنة فـــي الم�شتودع ال�شريبي هو الم�شئـــول عن �شداد ال�شريبة  ب- 
الم�شتحقة عند خروجها من الو�شع المعلق لل�شريبة.

م�دة )17(
تقدمي طلب ترخي�س امل�ستودع ال�سريبي 

علـــى الم�شجـــل اأن يتقدم بطلب ترخي�س م�شتـــودع �شريبي اإلى الوزارة علـــى النموذج المعد لهذا  اأ- 
الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

ال�شريبة  لأغرا�س  ت�شجيله  رقم  ذلك  في  بما  الطلب،  لمقدم  ال�شخ�شية  البيانات   -1  
النتقائية.

و/اأو  لإنتاج  �شي�شتخدم  ترخي�شه  المراد  ال�شريبي  الم�شتودع  كان  اإذا  ما  تحديد   -2  
لتخزين �شلع انتقائية.

اإنتاجها و/اأو تخزينها بموجب ترخي�س الم�شتودع  التي �شيتم  ال�شلع النتقائية  3- نوع   
ال�شريبي.

4- المعلومات المتعلقة بموقع الم�شتودع ال�شريبي المراد ترخي�شه.  
5- احت�شاب مبلغ ال�شمان المالي وفقًا للفقرة )اأ( من المادة )18( من هذه الالئحة،   

واإرفاق ما يفيد �شداده.
يجب اأن يتوافر في طالب الترخي�س بم�شتودع �شريبي، ما يلي: ب- 

1- اأن يكون في و�شع مالي �شليم، طبقًا لما يقدمه من تقارير تثبت مالئته المالية.  
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2- األ يكون قد �شبق الحكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم يكن قد رد   
اإليه اعتباره.

3- اأن يكون الم�شتودع المراد الترخي�س به م�شتوفيًا لجميع ا�شتراطات الأمن وال�شالمة   
اأو  الحوادث  اآثــار  من  الحد  يكفل  وبما  المخت�شة،  الحكومية  الجهات  تحددها  التي 

الكوارث.
فـــي حال الرغبة في ترخي�س اأكثر من م�شتودع �شريبي، فيجب تقديم طلب ترخي�س م�شتقل لكل  ج- 

م�شتودع �شريبي ُيراد الترخي�س به.

م�دة )18( 
ال�سم�ن امل�يل

اأ- علـــى المرخ�ـــس لـــه اأو طالب الترخي�ـــس – بح�شب الأحـــوال - اأن يقدم �شمانًا ماليـــًا يعادل قيمة 
ال�شريبة الم�شتحقة طبقًا لحالت فر�س ال�شريبة الخا�شة بهذا الم�شتودع ال�شريبي.

ب- ي�شـــري علـــى ال�شمان المالي المقدم عـــن الم�شتودعات ال�شريبية داخل الدائـــرة الجمركية ذات 
ال�ش���روط والأو�شاع والإج���راءات المقررة  ب�ش���اأن ال�شمان المالي المتعل���ق بال�شريبة "الر�شوم" 

الجمركية.
ج- تحت�شب ال�شريبة الم�شتحقة فيمـــا يتعلق بالم�شتودعات ال�شريبية خارج نطاق الدائرة الجمركية، 

على اأ�شا�س مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من اأ�شعار بيع التجزئة:
1- كمية ال�شلع النتقائية التي يتم حيازتها في الم�شتودع ال�شريبي.  
2- كمية ال�شلع النتقائية المطروحة لال�شتهالك خالل مدة �شهر.  

3- كمية ال�شلع النتقائية التي و�شعت تحت و�شع معلق لل�شريبة النتقائية خالل مدة   
�شهر.

د- يج���وز لل���وزارة خف�ص قيمة ال�شمان المالي، ب�شرط األ يق���ل في جميع الأحوال عن ن�شبة )5%( من 
القيمة المحت�شبة وفقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة.

هــــ- يجـــوز للوزارة زيـــادة قيمة ال�شمان المالـــي ح�شب تقديرها متـــى كان لديها اأ�شبـــاب معقولة باأن 
ال�شمان المالي الذي احت�شبه المرخ�س له اأو طالب الترخي�س – بح�شب الأحوال - غير �شحيح.

و- يتم اإعادة احت�شاب ال�شمان المالي كل )12( �شهرًا لكل م�شتودع �شريبي.
ز- فـــي حال تعـــدد الم�شتودعات ال�شريبية المـــراد ترخي�شها، ُيقدم عن كل م�شتـــودع �شريبي �شمان 

مالي م�شتقل.
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م�دة )19(
البت يف طلب ترخي�س امل�ستودع ال�سريبي

اأ- ت�شـــدر الوزارة قرارهـــا بالبت في طلب ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي خـــالل )30( يومًا من تاريخ 
تقديمه على النموذج المعد لذلك.

ُيعتبر انق�شاء المدة المحددة للبت في طلب الترخي�س دون رد بمثابة رف�شًا �شمنيًا للطلب. ب- 
يجب على الوزارة رف�س طلب الترخي�س في الحالتين الآتيتين:  ج- 

اإليها في  اأو المعلومات الم�شار  البيانات  اأو بع�س  اإذا كان الطلب غير م�شتوٍف لكل   -1  
المادة )17( من هذه الالئحة.

2- اإذا لم يقدم ال�شمان المالي الم�شار اإليه في المادة )18( من هذه الالئحة.  
د- اإذا رف�شت الوزارة طلب الترخي�س تعين عليها ت�شبيب قرارها ال�شادر بالرف�س.

هـ- تخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�شادر ب�شاأن طلبه - بالموافقة اأو الرف�س - وذلك بالطرق 
المقررة قانونًا. 

و- ُتدرج الوزارة في ترخي�ص الم�شتودع ال�شريبي ال�شروط والأحكام التي يجب اأن يلتزم بها المرخ�ص 
له خالل فترة �شريان الترخي�س.

ز- يجـــوز لطالب الترخي�س التظلم لدى الوزارة من قرارهـــا ال�شادر برف�س الترخي�س خالل )30( 
يومـــًا مـــن تاريخ اإخطاره برف�س طلبه، اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شاء المدة المعتبرة رف�شًا 
�شمنيـــًا للطلب، ويجب البت في تظلمه خالل )15( يومًا مـــن تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء هذه 

المدة دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ح- يعد الترخي�س نافذًا من تاريخ �شدور القرار بالموافقة على الطلب م�شموًل برقم الترخي�س.

م�دة )20(
 التزام�ت وم�سئولي�ت املرخ�س له

اأ- مـــع مراعـــاة التزامات وم�شئوليات الم�شجـــل المحددة بموجب المادة )10( مـــن القانون، والمادة 
)11( مـــن هـــذه الالئحـــة، يجب اأن يكون لـــدى المرخ�س له نظـــام اإداري لكل م�شتـــودع �شريبي 
مرخ�ـــس به يمكنه من اإدارته على اأكمل وجه، ويجـــب اأن يت�شمن هذا النظام على الأقل البيانات 

والمعلومات الآتية:
اأو  بها،  المتعلقة  والفواتير  لال�شتهالك  المطروحة  النتقائية  ال�شلع  ونــوع  كمية   -1  

م�شتندات النقل في حال نقل ال�شلع النتقائية في و�شع معلق لل�شريبة.
الإنتاج في  ا�شتخدامها في عملية  تم  التي  اأو  الم�شنعة  النتقائية  ال�شلع  ونوع  2- كمية   

الم�شتودع ال�شريبي.
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لل�شريبة  معلق  و�شع  تحت  نقلها  اأو  ا�شتالمها  تم  التي  النتقائية  ال�شلع  ونوع  كمية   -3  
النتقائية من اأو اإلى م�شتودع �شريبي.

ال�شروط  �شمن  اأخ��رى  معلومات  اأو  بيانات  من  منا�شبًا  ت��راه  ما  تطلب  اأن  للوزارة   -4  
والأحكام الواردة بترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.

ب- تمكيـــن الوزارة من و�شع عالمة مميزة على ال�شلـــع النتقائية التي ت�شتحق عنها ال�شريبة، خا�شة 
فـــي الأحوال التـــي ي�شتخدم فيها الم�شتـــودع لإنتاج اأو تخزيـــن �شلع اأخرى غيـــر خا�شعة لل�شريبة 

النتقائية.
ج- اإجـــراء الفحو�ـــس اأو المعاينـــات التي تطلب الـــوزارة اأو الجهـــات المعنية من �شاحـــب الترخي�س 

اإجراوؤها على ال�شلع النتقائية المخزنة بالم�شتودع ال�شريبي.

م�دة )21( 
مدة الرتخي�ص و�ضروط واإجراءات جتديده

اأ- ي�شري ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي لمدة �شنة ميالدية تبداأ من تاريخ �شدوره.
ب- يج���وز تجديد الترخي�ص لم���دة اأو لمدد اأخرى مماثلة بذات ال�شروط والإج���راءات المقررة ب�شاأن 
تقديم طلب الترخي�س الأ�شلي، وذلك بناًء على طلب يقدم للوزارة من المرخ�س له على النموذج 
المعـــد لهـــذا الغر�س، وذلـــك قبل انتهاء �شالحية �شريـــان الترخي�س ال�شابق بفتـــرة ل تزيد على 

)90( يومًا.
ج- في حال الموافقة على طلب التجديد، ي�شري الترخي�س الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخي�س 

ال�شابق.
د- فـــي حال تم تقديم طلب التجديد خالل المدة المذكـــورة وانتهت مدة �شالحية الترخي�س ال�شابق 

دون اأن ي�شدر قرار بالتجديد، في�شري الترخي�س ال�شابق لحين �شدور قرار بالتجديد.

م�دة )22(
التعديل يف بيانات الرتخي�ص

اأ- يجب على المرخ�س له اإبالغ الوزارة كتابيًا فور حدوث اأو تحقق اأي تغيير في البيانات اأو المعلومات 
المتعلقة بن�شاطه من �شاأنه التاأثير على ترخي�شه.

ب- فـــي جميع الأحوال، يجـــب على المرخ�س له حال رغبتـــه بتغيير البيانـــات اأو المعلومات المتعلقة 
بالترخي�س اإبالغ الوزارة كتابيًا بذلك قبل )30( يومًا من تاريخ التغيير.

ج- للـــوزارة اإما تعديل الترخي�س اأو اإلغاءه، طبقًا لأحـــكام القانون والالئحة، وبح�شب مدى تاأثير تلك 
التغييرات اأو التعديالت على ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.
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م�دة )23(
اإلغاء الرتخي�ص

اأوًل: ُيلغى الترخي�س بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأي من الحالت الآتية: 
1- تقديم طلب من المرخ�س له باإلغاء الترخي�س، وذلك وفقًا لالإجراءات وال�شوابط الآتية:

النموذج  على  الــوزارة  اإلى  كتابة  ال�شريبي  بالم�شتودع  الترخي�س  اإلغاء  طلب  ُيقدم  اأ-   
المعد لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:

ورقم  النتقائية  ال�شريبة  لأغرا�س  ت�شجيله  رقم  تت�شمن  له،  المرخ�س  بيانات   )1  
ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي.

2( اأ�شباب تقديم طلب اإلغاء الترخي�س.  
ب- تقوم الوزارة بالبت في الطلب خالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء   
الطلب  لمقدم  ويجوز  للطلب،  �شمنيًا  رف�شًا  بمثابة  رد  دون  فيه  للبت  المحددة  المدة 
التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س اإلغاء الترخي�س خالل )30( يومًا من 
تاريخ اإخطاره برف�س طلبه اأو خالل )30( يومًا التالية لنق�شاء المدة المعتبرة رف�شًا 
ويعتبر  تقديمه،  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  التظلم  في  البت  ويجب  للطلب،  �شمنيًا 

انق�شاء هذه المدة دون اإخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  
ج- ي�شترط للموافقة على طلب اإلغاء الترخي�ص في هذه الحالة، ما يلي:  

التزاماته وم�شئولياته خالل  القيام بكافة  انتهاءه من  1( تقديم المرخ�س له ما يفيد   
مدة الترخي�س ال�شابقة على تقديم طلب اإلغاء الترخي�س.

الباقية  النتقائية  ال�شلع  اأ�شعار  وقوائم  وكميات  نوع  بتحديد  له  المرخ�س  قيام   )2  
بالم�شتودع ال�شريبي في تاريخ تقديم طلب اإلغاء الترخي�س.

3( قيام المرخ�س له بتحديد ال�شلع النتقائية الموجودة في الم�شتودع ال�شريبي المراد   
اإلغاء ترخي�شه تحت و�شع معلق لل�شريبة.

4( الإقرار عن ال�شريبة الم�شتحقة نتيجة لالإفراج عن ال�شلع النتقائية من الم�شتودع   
ال�شريبي، و�شدادها بوا�شطة اإقرار �شريبي. 

5( اإبالغ الوزارة فور اإنهاء اإجراءات طلب اإلغاء الترخي�س.  
2- اإذا لم ُي�شتخدم ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي في الغر�س المرخ�س من اأجله لمده تزيد على )90( 

يومًا.
3- اإذا انق�شت ال�شركة �شاحبة الترخي�س.

ث�ني����ً: اإذا قـــررت الوزارة اإلغـــاء الترخي�س، فعليها اإبالغ المرخ�س لـــه بقرارها وذلك بالطرق 
المقررة قانونًا، على اأن ٌتحدد فيه تاريخ �شريان اإلغاء الترخي�س.

ث�لث�ً: اإذا توفي المرخ�ص له ينتقل الترخي�ص اإلى خلفه، وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية:
1- اأن يتم تقديم �شهادة وفاة المرخ�س له اإلى الوزارة.
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2- اأن يكون الترخي�س �شاريًا وقت وفاة �شاحب الترخي�س.
3- اأن يزاول الخلف ذات الأن�شطة التي كان يزاولها �شاحب الترخي�س في الم�شتودع ال�شريبي.

4- اأن يقـــدم الخلـــف بيانًا بال�شلع النتقائيـــة الموجودة في الم�شتودع ال�شريبـــي المراد نقل ترخي�شه 
تحت و�شع معلق لل�شريبة.

وي�شرى الترخي�س في هذه الحالة لمدة ثالثة اأ�شهر اأو للمدة المتبقية منه اأيهما اأقل، فاإذا 
رغب الخلف في ال�شتمرار في ن�شاط �شاحب الترخي�ص لمدة اأطول من المدة الم�شار اليها، 
الغر�س  لهذا  المعد  النموذج  الوزارة على  اإلى  با�شمه  الترخي�س  لنقل  وجب عليه تقديم طلب 
خالل المدة المذكورة، فاإذا انق�شت هذه المدة دون تقديم هذا الطلب اعتبر الترخي�س لغيًا.

م�دة )24(  
نقل ال�سلع النتق�ئية حتت و�سع معلق لل�سريبة

اأ- للمرخ�س له اإر�شال وتلقي ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.
ب- عند ا�شتيراد ال�شلع النتقائية، يجوز نقلها تحت و�شع معلق لل�شريبة اإلى م�شتودع �شريبي مرخ�س 

في المملكة اأو في اأي دولة ع�شو.
ج- يكون المرخ�س له الذي اأر�شل ال�شلع النتقائية م�شئوًل عن و�شع ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق 

لل�شريبة النتقائية.

م�دة )25(
اإجراءات طلب الت�سريح بنقل ال�سلع النتق�ئية

اأوًل: ل يجوز نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة اإل بموجب ت�شريح ت�شدره الوزارة، 
ويجـــب اإرفاق ن�شخة من هذا الت�شريح مع ال�شلع النتقائيـــة محل النقل في جميع مراحل عملية 

النقل.
ث�ني����ً: ُيقدم طلب الح�شول علـــى ت�شريح نقل ال�شلع النتقائية طبقًا للنموذج المعد من الوزارة 

لهذا الغر�س، على اأن يت�شمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
1- تفا�شيل ال�شلع النتقائية المراد نقلها تحت و�شع معلق لل�شريبة، مت�شمنة ما يلي:

نوع ال�شلع النتقائية. اأ- 
ب- كمية ال�شلع النتقائية.

ج- ال�شريبة النتقائية الم�شتحقة اإذا تم الفراج عن ال�شلع النتقائية اأثناء عملية النقل.
2- بيانات عن من�شاأ ال�شلع النتقائية المراد نقلها، والذي يمكن اأن يكون:

 اأ- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره المملكة.
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 ب- ال�شتيراد.
 ج- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره دولة ع�شو اأخرى.
3- وجهة ال�شلع النتقائية المراد نقلها، والتي يمكن اأن تكون:

اأ- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره المملكة.  
ب- الت�شدير اأو م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره دولة ع�شو اأخرى.  
ج- م�شتودع �شريبي مرخ�س مقره دولة ع�شو ثالثة عبر المملكة.  

4- الو�شيلة الم�شتخدمة في نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.
5- المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية النقل.

ث�لث����ً: يتعيـــن الح�شول على الموافقـــة الم�شبقة للُمتلقي المرخ�س له علـــى اإتمام عملية النقل، 
وذلك قبل اأن تدر�س الوزارة طلب الح�شول على الت�شريح بالنقل.

م�دة )26(
البت يف طلب الت�سريح بنقل ال�سلع النتق�ئية

اأ- ُت�شـــدر الـــوزارة قرارها بالبت في طلب الت�شريح بنقل ال�شلـــع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة 
خالل )7( اأيام من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لهذا الغر�س.

ب- ُيعتبر انق�شاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد بمثابة رف�شًا �شمنيًا للطلب.
ج- يجب على الوزارة رف�س طلب الت�شريح بنقل ال�شلع النتقائية في الحالتين الآتيتين:

اإليها في  اأو المعلومات الم�شار  البيانات  اأو بع�س  اإذا كان الطلب غير م�شتوٍف لكل   -1  
الفقرة )ثانيًا( من المادة )25( من هذه الالئحة.

2- عدم تقديم الموافقة الم�شبقة للمتلقي �شاحب الترخي�س ح�شبما ت�شمنته الفقرة   
)ثالثًا( من المادة )25( من هذه الالئحة.

د- ُتخطـــر الـــوزارة مقدم الطلب بقرارها ال�شادر ب�شاأن طلبه - بالموافقة اأو الرف�س - وذلك بالطرق 
المقررة قانونًا.

هــــ- اإذا �شدر قرار الـــوزارة بالموافقة على طلب الت�شريح بالنقل، فينبغـــي اأن ي�شتمل الت�شريح على 
رقم خا�س مطبوع ُيجيز للمرخ�س له نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة.

و- يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها ال�شادر برف�س طلبه خالل )7( اأيام من تاريخ 
اإخطـــاره برف�س طلبه، اأو خالل )7( اأيام التالية لنق�شاء المـــدة المعتبرة رف�شًا �شمنيًا للطلب، 
ويجـــب البت في تظلمه خالل )15( يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون اإخطاره 

بنتيجة التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.
ز- ي�شري الت�شريح بنقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة لمدة )15( يومًا من تاريخ �شدوره.
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م�دة )27( 
تعديل اأو اإلغ�ء طلب ت�سريح نقل ال�سلع النتق�ئية 

اأ- يجـــوز للمرخ�ـــس له اأن يطلب من الوزارة تعديل اأو اإلغاء طلب الت�شريح بنقل ال�شلع النتقائية تحت 
و�شع معلق لل�شريبة وفقًا للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغر�س، وذلك في الأحوال الآتية: 

1- قبل �شدور قرار من الوزارة ب�شاأن الطلب.   
2- بعد �شدور قرار من الوزارة بالموافقة على الطلب وقبل اأن تبداأ عملية النقل.  

3- اإذا علم المرخ�س له لحقًا باأنه لن ي�شتخدم الت�شريح بالنقل.   
4- قبل اإف�شاح ال�شلع النتقائية من الم�شتودع ال�شريبي الذي ُنقلت اإليه اإذا ا�شتمل الطلب   

على تعديل وجهة ال�شلع النتقائية وكان ذلك خالل مدة �شريان الت�شريح. 
ب- يجـــوز للوزارة في جميع الأحوال تمديد المـــدة المقررة في الفقرة )ز( من المادة )26( من هذه 

الالئحة لمدة مماثلة اإذا اقت�شى الأمر. 

م�دة )28( 
رف�س املتلقي نقل ال�سلع النتق�ئية 

ل يجوز للمتلقي المرخ�س له رف�س تلقي ال�شلع النتقائية بعد �شدور ت�شريح من الوزارة 
بالموافقة على النقل. 

وفي حال طراأت اأ�شباب خارجة عن اإرادة المتلقي المرخ�س له دعته اإلى رف�س تلقي ال�شلع 
اإلغاء  اأو  النقل  وجهة  تعديل  له  المرخ�س  المر�ِشل  فعلى  ال�شريبي،  م�شتودعه  في  النتقائية 

الت�شريح بالنقل واإعادة ال�شلع النتقائية اإلى الوجهة التي خرجت منها تلك ال�شلع.

م�دة )29(
 ف�سح ت�سريح نقل ال�سلع النتق�ئية

علـــى المتلقـــي المرخ�س له تفريغ ال�شلع النتقائية، وتقديم تقريـــر بذلك اإلى الوزارة عند و�شول  اأ- 
ال�شلع وذلك في حال كانت الوجهة المبينة في الت�شريح م�شتودع �شريبي اآخر.

يجـــب اأن يت�شمـــن تقرير التفريغ معلومات كافية عن كمية ونوع ال�شلـــع النتقائية التي تم تفريغها  ب- 
من و�شيلة النقل في مكان المتلقي.

يقدم الُمر�ِشل المرخ�س له اإلى الوزارة الم�شتندات الدالة على اإتمام عملية الت�شدير. ج- 
يعد م�شتند نقل ال�شلع النتقائية قد تم ف�شحه في اإحدى الحالتين الآتيتين: د- 

1- تقديم تقرير التفريغ داخل المملكة اإلى الوزارة.  
2- تقديم م�شتند اإثبات الت�شدير اإلى خارج دول المجل�س ال�شادر من وزارة الداخلية   
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)�شئون الجمارك( اإلى الوزارة.
اإذا وجـــد اختالف بين كميـــة ال�شلع النتقائية الُمدرجة في ت�شريح نقـــل ال�شلع النتقائية وتقرير  هـ- 
التفريـــغ اأو م�شتند اثبات الت�شديـــر، تقوم الوزارة باتخاذ الإجـــراءات القانونية الالزمة في هذا 

ال�شاأن.

م�دة )30(
نقل ال�سلع النتق�ئية بني امل�ستودع�ت ال�سريبية 

اململوكة لذات املرخ�س له
اأوًل: مع مراعاة اأحكام المواد من )24( اإلى )29(، يجوز - دون ا�شتراط الح�شول على ت�شريح 
من الوزارة - نقل ال�شلع النتقائية تحت و�شع معلق لل�شريبة بين م�شتودعين �شريبيين يحوزهما 

نف�س المرخ�س له، وذلك بمراعاة الآتي:
1- اأن يكـــون لـــدى المرخ�س له نظام اآلي يمكنه من تتبع النقل بيـــن الم�شتودعات ال�شريبية المملوكة 

له ب�شورة منف�شلة.
2- اأن يقـــدم المرخ�ـــس له للوزارة تقريرًا �شهريًا على النمـــوذج المعد لهذا الغر�س خالل )15( يومًا 
مـــن انتهاء ال�شهر الذي تم فيه النقل، ُيدَرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين م�شتودعاته 

ال�شريبية، ويجب اأن ي�شتمل التقرير على الأقل وعن كل عملية نقل، البيانات الآتية: 
اأ- بيانات �شاحب الترخي�س.  

ب- اأرقام الم�شتودعات ال�شريبية التي تم الإر�شال من خاللها، والتي تم ال�شتالم فيها،   
على التوالي.

الم�شتودعات  في  ال�شتالم  وتاريخ  المر�شلة،  الم�شتودعات  من  الإر�ــشــال  تاريخ  ج-   
الم�شتلمة.

د- كميات ال�شلع النتقائية المر�شلة والم�شتلمة في الم�شتودعات المعنية.  
ث�ني�ً: اإذا لم يقدم �شاحب الترخي�س للوزارة التقرير ال�شهري الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة، 
اأو فـــي حـــال وجـــود اختالف فـــي الكميات بيـــن ال�شلـــع النتقائية الُمر�شلـــة وتلـــك الُم�شتلمة في 
الم�شتودعـــات ال�شريبيـــة المعنية، تقوم الـــوزارة باتخاذ الإجراءات القانونيـــة الالزمة في هذا 

ال�شاأن. 

م�دة )31(
الإقرار عن ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سلع النتق�ئية امل�ستوردة

اأ- يجـــب على ال�شخ�س الملـــزم ب�شداد ال�شريبـــة الت�شريح لوزارة الداخلية )�شئـــون الجمارك( عن 
ال�شلـــع النتقائية الم�شتـــوردة وال�شريبة الم�شتحقة عنها عند ال�شتيـــراد، وذلك وفقًا لالإجراءات 
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المقـــررة بالمر�شوم بقانـــون رقم )10( ل�شنـــة 2002 بالموافقة على النظـــام "القانون" الموحد 
للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

يلتزم الُم�شجل الم�شتورد بتقديم المعلومات التالية، اإلى وزارة الداخلية )�شئون الجمارك(: ب- 
1- نوع ال�شلع النتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.  

2- �شعر بيع التجزئة لتلك ال�شلع النتقائية.  
3- اأي معلومات اأخرى تطلبها �شئون الجمارك.  

ج- اإذا اكت�شفت وزارة الداخلية )�شئون الجمارك( اأن الُم�شجل الم�شتورد لم يف�شح عن �شلع انتقائية 
تم ا�شتيرادها، فعليها اإبالغ الوزارة بذلك لتخاذ اإجراءاتها القانونية تجاه الم�شجل المخالف.

م�دة )32(
الإقرار عن ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سلع النتق�ئية املنتجة حملي�ً

اأ- يلتـــزم الُم�شجل بتقديم الإقرار ال�شريبـــي اإلى الوزارة خالل )15( يومًا مح�شوبة اعتبارًا من نهاية 
كل فترة �شريبية، واإن لم يقم باأي عمليات خالل الفترة ال�شريبية.

ب- تبداأ الفترة ال�شريبة في اليوم الأول من ال�شهر وتنتهي بتمام الـ )60( يومًا.
ج- بالن�شبة لأول فترة �شريبية بعد الت�شجيل، يلتزم الم�شِجل بتقديم الإقرار ال�شريبي عن الفترة من 

تاريخ الت�شجيل حتى تاريخ انتهاء هذه الفترة ال�شريبية.
د- يجوز بقرار ي�شدر من الوزير مد مواعيد تقديم الإقرار ال�شريبي الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من 

هذه المادة.
هـ- ُيقدم الإقرار ال�شريبي وفقًا للنموذج المعد لهذا الغر�س من الوزارة، على اأن يت�شمن على الأقل، 

البيانات والمعلومات الآتية:
1-  بيانات عن الُم�شِجل مقدم الإقرار ال�شريبي.  

التي طرحت  النتقائية  ال�شلع  اأنواع  من  نوع  لكل  الم�شتحقة  ال�شريبة  قيمة  2- ح�شاب   
لال�شتهالك.

3- رقم ترخي�س الم�شتودع ال�شريبي وبيان ال�شلع التي تم الإفراج عنها من كل م�شتودع   
�شريبي.

م�دة )33( 
تقدير الوزارة لل�سريبة امل�ستحقة

اأ- تقوم الوزارة بح�شاب مبلغ ال�شريبة الم�شتحقة على ال�شلع النتقائية طبقًا لأحكام هذه الالئحة في 
الأحوال الآتية:
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غير  ا�شتيراد  ت�شريح  تقّديم  اأو  ال�شتيراد  ت�شريح  تقديم  ب�شروط  اللتزام  عدم   -1  
�شحيح.

غير  اإق��رارًا  تقديم  اأو  النتقائية  بال�شريبة  الإق��رار  تقديم  ب�شروط  اللتزام  عدم   -2  
�شحيح.

3- اإذا لم يكن ال�شخ�س الملزم ب�شداد ال�شريبة م�شجاًل لأغرا�س ال�شريبة النتقائية.  
ب- يعـــد ت�شريـــح ال�شتيـــراد اأو اإقرار ال�شريبة النتقائيـــة غير �شحيح اإذا اأدى اإلـــى احت�شاب خاطئ 

لل�شريبة الم�شتحقة.
ج-ُتخطـــر الـــوزارة ال�شخ�س الملـــزم ب�شداد ال�شريبـــة بمبلغ ال�شريبـــة الم�شتحقة بالطـــرق المقررة 
قانونًا، ويجب اأن يت�شمن الإخطار الأ�ش�س التي ا�شتندت عليها الوزارة عند ح�شاب مبلغ ال�شريبة 

الم�شتحقة.
د-لل�شخ�س الملزم ب�شداد ال�شريبة اأن يتظلم اإلى الوزارة خالل )30( يومًا من تاريخ اإخطاره ب�شدور 
القـــرار بتقديـــر ال�شريبة الم�شتحقة، وعلى الوزارة البت في تظلمه - من خالل لجنة م�شكلة لهذا 
الغر�ـــس - خالل )15( يومـــًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انق�شاء هذه المـــدة دون اإخطاره بنتيجة 

التظلم بمثابة رف�شًا �شمنيًا له.  

م�دة )34(
�سداد وحت�سيل ال�سريبة امل�ستحقة عن ال�سلع النتق�ئية امل�ستوردة

اأ- ُت�شـــدد ال�شريبة الم�شتحقة على ال�شلع النتقائية الم�شتوردة لح�شـــاب الوزارة طبقًا للقوائم والقيم 
والن�شـــب ال�شادرة والمعتمـــدة منها، ووفقًا لالإجـــراءات والأو�شاع المقـــررة لتح�شيل ال�شرائب 

"الر�شوم" الجمركية.
ب- فـــي حال كانت ال�شلـــع النتقائية واردة من دولة ع�شو، ت�شتوفـــى ال�شريبة عنها من خالل الدوائر 

الجمركية، وبذات الإجراءات والأو�شاع الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

م�دة )35( 
�سداد وحت�سيل ال�سريبة امل�ستحقة عن ال�سلع النتق�ئية املنتجة حملي�ً

اأ- ُت�شـــّدد قيمـــة ال�شريبة الم�شتحقة علـــى ال�شلع النتقائيـــة المنتجة محليًا فـــي المملكة عند طرحها 
لال�شتهالك في المملكة.

ب- مـــع مراعـــاة اأحكام المادة )32( مـــن هذه الالئحة، وفيمـــا يتعلق بال�شلع النتقائيـــة المنتجة في 
المملكـــة، ُت�شـــدد ال�شريبـــة الم�شتحقة، بعد الإقرار عنهـــا، خالل )15( يومـــًا مح�شوبة من نهاية 
الفترة ال�شريبية، اأو من نهاية مدة تقديم الإقرار ال�شريبي في الأحوال التي ي�شدر فيها قرار من 
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الوزير بتمديد مواعيد تقديم الإقرارات ال�شريبية. 
ج- ُت�شـــدد ال�شريبـــة الُمحت�شبة بناًء على تقديـــر الوزارة خالل )15( يومًا مـــن تاريخ اإبالغ ال�شخ�س 
الملـــزم ب�شـــداد ال�شريبة من قبل الـــوزارة وفقًا لأحـــكام الفقرة )ج( من المـــادة )33( من هذه 

الالئحة.

م�دة )36(
 اإعف�ء الهيئ�ت الدبلوم��سية والقن�سلية والدولية 

اأ- ُتعف���ى من �شريب���ة ال�شلع النتقائية - ب�ش���رط المعاملة بالمثل - الهيئ���ات الدبلوما�شية والقن�شلية 
والمنظمـــات الدولية وروؤ�شاء واأع�شاء ال�شلكيـــن الدبلوما�شي والقن�شلي المعتمدون لدى المملكة، 

وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية: 
1- ثبوت تطبيق مبداأ المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوما�شية والقن�شلية التابعة للمملكة   
تحدده  ما  على  بناًء  المملكة،  لدى  ممثلوها  المعتمد  الدولية  المنظمات  اأو  الدول  لدى 
وزارة الخارجية من قوائم الدول المطبقة لمبداأ المعاملة بالمثل ب�شاأن ال�شلع النتقائية.

2- اأن يكون ا�شتخدام ال�شلع النتقائية لأغرا�س �شخ�شية اأو ر�شمية.  
3- يطبق هذا الإعفاء عند ال�شتيراد فقط.  

4- تقديم اأدلة م�شتندية كافية لإثبات وجهة ال�شلع النتقائية.  
ب- وف���ي حال مخالف���ة اأحد ال�شروط ال�شابقة، اأو اإذا ات�شح عدم و�ش���ول ال�شلع النتقائية اإلى الوجهة 

المعفية، فللوزارة اإلغاء الإعفاء وتقدير ال�شريبة الم�شتحقة وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

م�دة )37(
اإعف�ء امل�س�فرين الق�دمني اإلى اململكة

ُتعفى من ال�شريبة، ال�شلع النتقائية التي ب�شحبة الم�شافرين القادمين اإلى المملكة على 
"الر�شوم"  ال�شرائب  من  الإعفاء  و�شوابط  �شروط  بذات  وذلك  تجارية،  �شفة  ذات  تكون  األ 
الجمركية المبينة في المر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" 

الموحد للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

م�دة )38(
ا�ستحق�ق ال�سريبة يف املن�طق والأ�سواق احلرة

ت�شتحق ال�شريبة عن ال�شلع النتقائية اإذا تم بيعها اإلى الم�شتهلك من اإحدى محالت المناطق 
اأو الأ�شواق الحرة المرخ�شة كم�شتودع �شريبي طبقًا لن�س الفقرة )هـ( من المادة )14( من 

هذه الالئحة، ومع ذلك ل تفر�ص ال�شريبة في هذه الحالة اإذا توافرت ال�شروط الآتية: 
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1- اإذا قدم الم�شتهلك بطاقة �شعود اإلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خالل )24( �شاعة 
من وقت البيع.

2- اإثبات واقعة البيع بموجب الرمز ال�شريطي )الباركود( لبطاقة �شعود الطائرة.
غير  اأو  مبا�شرة  جوية  رحلة  كل  المادة،  هذه  لأغرا�س  الدولية  الجوية  بالرحلة  ويق�شد 

مبا�شرة بين المملكة والمكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج اإقليم المملكة.

م�دة )39( 
ا�ضرتداد ال�ضريبة اأو الإعفاء منها بطريق اخلطاأ

اأ- يلتزم كل �شخ�س ا�شترد مبلغ ال�شريبة اأو اأعفى منها ب�شكل كلي اأو جزئي عن طريق الخطاأ، ب�شداد 
المبلغ الم�شتحق عليه فور علمه بعدم ا�شتحقاقه لال�شترداد اأو الإعفاء.

ب- على الوزارة فور اكت�شاف ال�شترداد اأو الإعفاء الخاطئ اأن تقوم باإخطار الم�شجل بالطرق المقررة 
قانونـــًا ب�شرورة رد المبالغ التي ا�شتردهـــا اأو �شداد المبالغ التي اأعفي منها، دون وجه حق، خالل 

الأجل الذي تحدده له.

م�دة )40( 
ال�سبطية الق�س�ئية

لماأموري ال�شبط الق�شائي - وفي �شبيل اأدائهم لمهامهم المن�شو�س عليها في المادة )19( 
من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية: 

1- دخول الم�شتودعات ال�شريبية اأو محال البيع بالجملة او التجزئة اأو اأي مواقع اأخرى يتم فيها حيازة 
�شلع انتقائية، للتفتي�س والرقابة لأغرا�س ال�شريبة النتقائية، ويجوز لهم ال�شتعانة برجال الأمن 

اإذا اقت�شى الأمر ذلك.
2- الدخول اإلي اأي و�شيلة نقل ت�شتخدم لنقل ال�شلع النتقائية.

3- الطالع على الدفاتر وال�شجالت وفح�س الم�شتندات والح�شول على المعلومات الالزمة لأغرا�س 
الرقابة على ا�شتحقاق ال�شريبة النتقائية.  

4- اأخـــذ اأو طلب عينة من اأي �شلعـــة انتقائية موجودة داخل اأي و�شيلة نقل اأو مكان ي�شتخدم لحيازة اأو 
نقل ال�شلع النتقائية.

5- اتخـــاذ جميع اإجراءات جمـــع ال�شتدللت الالزمة لفح�س مدى التـــزام الم�شجل باأحكام القانون 
والالئحـــة، بما فيها �شوؤال اأي �شخ�س ُيرى �شوؤالـــه ب�شاأن اأي مخالفة تتعلق بتطبيق اأحكام القانون 

والالئحة.
6- �شبط المخالفات وتحرير محا�شر اإثبات الحالة وذلك في ح�شور الم�شجل اأو من يمثله متى اأمكن، 
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ويجوز اتخاذ الإجراءات الم�شار اإليها في غيبة الم�شجل اأو من يمثله على اأن يتم اإبالغه لحقًا بما 
تم اتخاذه من اإجراءات في غيبته.

7- يجب اأن يدون في المح�شر ما تم اتخاذه من اإجراءات وعلى الأخ�س ما يلي: 
اأ- تاريخ و�شاعة ومكان فتح المح�شر واإقفاله.  

ب- ا�شم و�شفة محرر المح�شر، وبيانات الأمر ال�شادر بتكليفه بالماأمورية.   
اأو  ج- ا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته �شواء كان الم�شجل   

ممثل عنه اإن وجد.
د- نتيجة معاينة المكان المودعة به ال�شلع النتقائية.   

هـ- الم�شتندات الدالة على اأ�شعار بيع ال�شلع وكمياتها وم�شدرها.  
و- و�شف المخالفة.  

ز- الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ماأموري ال�شبط الق�شائي.  
كان  اإن  التوقيع  عن  امتناعه  اإثبات  اأو  المح�شر،  على  يمثله  من  اأو  الم�شجل  توقيع  ح-   

حا�شرًا.

م�دة )41(
الغرام�ت الإدارية

اأوًل: فيما عدا حالت التهرب ال�شريبي المن�شو�س عليها في المادة )26( من القانون، تفر�س 
غرامة اإدارية عند: 

1- امتنـــاع الم�شجـــل عن تقديم الإقرار ال�شريبـــي، بالن�شبة للمكلفين بتقديمه عـــن الفترة ال�شريبية 
وذلـــك بن�شبة ل تقل عـــن )5%( ول تزيد على )25%( من قيمة ال�شريبـــة التي كان يتعين الإقرار 

بها، ويتعين عند تقدير مبلغ الغرامة بين الحدين الم�شار اإليهما مراعاة ال�شوابط الآتية: 
اأ- ج�شامة المخالفة.  

ب- مدى تعمد المخالف ارتكاب المخالفة.  
ج- المنافع التي جناها المخالف من وراء ارتكاب المخالفة.  

د- مقدار ال�شرر الذي اأ�شاب الوزارة جراء المخالفة.   
2- المتناع عن �شداد ال�شريبة الم�شتحقة خالل المدة المحددة، وذلك بن�شبة تعادل )5%( من قيمة 

ال�شريبة غير الم�شددة عن كل �شهر اأو جزء منه لم ُت�شدد عنه ال�شريبة. 
ث�ني����ً: مع عدم الإخـــالل باأية جريمة ين�س عليها اأي قانون اآخـــر، تفر�س غرامة اإدارية ل تزيد 
على خم�شة اآلف دينار - وبمراعاة ال�شوابط الم�شار اإليها في البند )1( من الفقرة )اأوًل( من 

هذه المادة - على ُكل من: 
1- منع اأو اأعاق موظفي الوزارة من اأداء واجباتهم الوظيفية.
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2- امتنع عن تقديم البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات التي تطلبها الوزارة.
3- خالف اأي حكم اآخر من اأحكام القانون اأو الالئحة. 

ث�لث�ً: ل يترتب على توقيع الغرامة الإدارية اإعفاء المخالف من �شداد قيمة ال�شريبة الم�شتحقة 
طبقًا لأحكام القانون.

رابع����ً: يعـــد القرار ال�شـــادر بفر�س الغرامـــة الإدارية من ال�شنـــدات التنفيذيـــة القابلة للتنفيذ 
الجبري وفقًا لقانـــون المرافعات المدنية والتجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 

.1971

م�دة )42( 
الغرامة الواجب توقيعه� يف ح�لة العود

عند تكرار ذات المخالفة خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور قرار الوزارة بثبوت المخالفة، 
يجوز م�شاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار اأو وقف ترخي�س 

الم�شتودع ال�شريبي لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو كالهما معًا. 

م�دة )43(
حت�سيل الغرامة الإدارية

ُتح�شل مبالغ الغرامة الإدارية بالتن�شيق مع الجهات المعنية وفقًا لذات الآليات والقواعد 
والإجراءات المطبقة ب�شاأن تح�شيل ال�شريبة.

م�دة )44(
و�سع عالم�ت مميزة على ال�سلع النتق�ئية

ال�شلع  على  مميزة  عالمات  بو�شع  الــوزارة  تقوم  التفاقية،  من   )18( المادة  مراعاة  مع 
النتقائية لإحكام الرقابة عليها ببيان تلك التي تم ا�شتحقاق ال�شريبة عنها، وذلك وفقًا لالأو�شاع 

والإجراءات التي ي�شدر بها قرار من الوزير.

م�دة )45(
اللتزام ب�سرية املعلوم�ت ال�سريبية  

التي  المعلومات  الإف�شاح عن  بعدم  الالئحة  القانون وهذه  اأحكام  بتنفيذ  القائمون  يلتزم 
ح�شلوا اأو اأطلعوا عليها بحكم وظائفهم اأو ب�شببها، اأثناء الخدمة اأو بعد انتهائها، اإل للغاية التي 
�شرعت من اأجل اطالعهم عليها اأو بناًء على ت�شريح من الوزارة اأو تنفيذًا لطلب من ال�شلطات 
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الق�شائية بالمملكة.

م�دة )46(
الحتف�ظ ب�ل�سجالت ال�سريبية

اأ- يلتـــزم الُم�شجل بالحتفاظ بطريقة منتظمة بال�شجـــالت والدفاتر المحا�شبية الالزمة لبيان قوائم 
اأ�شعـــار وتحركات ال�شلع النتقائية المنتجـــة اأو الم�شتوردة اأو المباعة اأو الم�شدرة اأو المخزنة بما 
فـــي ذلك المفقودة منهـــا والتالفة، وال�شرائـــب الم�شتحقة عنها وتلك القابلـــة لال�شترداد، وعليه 

تزويد الوزارة بهذه ال�شجالت عند الطلب. 
ب- يجـــب اأن تكـــون ال�شجالت والدفاتر الم�شار اليها في الفقـــرة ال�شابقة م�شتوفاة بما ي�شمح بمراقبة 

�شحة احت�شاب و�شداد ال�شريبة. 
ج- يجب الحتفـــاظ بال�شجالت والدفاتر وجميع الم�شتندات الموؤيدة لهـــا والمتعلقة بال�شلع النتقائية 
لمـــدة )5( �شنوات مح�شوبة من نهاية ال�شنـــة التي حدثت فيها عملية الإنتاج اأو ال�شتيراد اأو البيع 

اأو الت�شدير اأو التخزين لل�شلع النتقائية. 

م�دة )47(
اإدراج رقم الت�سجيل ال�سريبي

على الم�شجل اأن يدرج رقم الت�شجيل ال�شريبي الخا�س به في كل معامالته وممار�شاته مع 
الوزارة، وعلى كل اإقرار �شريبي، وعلى كل م�شتند يتعلق بال�شريبة النتقائية.

م�دة )48( 
ال�سلع النتق�ئية التي يتم حي�زته� يف ت�ريخ �سري�ن الق�نون

اأ- ت�شتحق ال�شريبة النتقائية فورًا على كافة ال�شلع النتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ نفاذ 
القانون، وي�شترط ل�شتحقاق ال�شريبة عليها ما يلي:

1- األ تكون تحت و�شع معلق لل�شريبة.  
2- اأن تكون مخ�ش�شة لأغرا�س تجارية.  

ب- علـــى الأ�شخا�ـــس الحائزيـــن ل�شلع انتقائيـــة وفقًا للفقرة )اأ( مـــن هذه المادة احت�شـــاب ال�شريبة 
الم�شتحقـــة عـــن ال�شلع النتقائية التـــي بحوزتهم طبقًا لأحـــكام القانون والالئحـــة والإقرار عنها 

و�شدادها بوا�شطة اإقرار انتقالي واحد اإلى الوزارة خالل )30( يومًا من تاريخ نفاذ الالئحة.
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م�دة )49(
املدد الزمنية

فـــي حال �شـــادف انتهاء المدة الزمنية المحـــددة لإتمام اأي اإجراء يوم اإجـــازة اأو عطلة ر�شمية، ُتمدد 
المدة المحددة اإلى اأول يوم عمل يليه.

م�دة )50(
املك�ف�آت امل�لية

للوزارة منح مكافاأة مالية لكل من ي�شهم، من غير موظفيها، في الك�شف عن المخالفات 
والجرائم المن�شو�س عليها في القانون، ونتج عن ذلك تح�شيل �شريبة اأو غرامة، على األ تتجاوز 
قيمة المكافاأة ن�شبة )2.5%( من قيمة الغرامة التي تم تح�شيلها وبحد اأق�شى )10000( دينار 

بحريني.

م�دة )51(
اأحك�م خت�مية

اأ- ُيع���د ُم�شج���اًل حكمًا لأغرا�ص ال�شريبة النتقائية من تاريخ نف���اذ القانون، اأي �شخ�ص يزاول ن�شاط 
مـــن الأن�شطة المبينة في المادة )8( من هذه الالئحة قبل العمل باأحكام القانون، على اأن يتقدم 
بطلب الت�شجيل خالل )15( يومًا من تاريخ نفاذ الالئحة، وينتهي الت�شجيل الحكمي بفوات المدة 

المذكورة دون تقديم طلب الت�شجيل اأو اإذا تم رف�س طلبه بالت�شجيل.
ب- ُيعـــد م�شتودعـــًا �شريبيـــًا حكمًا من تاريخ نفـــاذ القانون، اأي مكان يقوم فيـــه اأي �شخ�س باإنتاج و/

اأو تخزيـــن �شلـــع انتقائية قبل العمل باأحكامه، على اأن يقـــوم بتقديم طلب للح�شول على ترخي�س 
م�شتـــودع �شريبـــي لهذا المـــكان خـــالل )15( يومًا من تاريخ نفـــاذ الالئحة، وينتهـــي الترخي�س 

الحكمي بفوات المدة المذكورة دون تقديم طلب الترخي�س اأو اإذا تم رف�س طلبه.


