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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل اإلرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة 

بتطبيق األحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، وال يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي 

من أحكام األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 

وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل -حيثما تنطبق-، وذلك في 

ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص 

نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ 

نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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1. المادة الثانية )1( ، »السلع االنتقائية« ، الالئحة التنفيذية.
تها المملكة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 51( وتاريخ 5/ 3/ 1438هـ. 2. أقرَّ

3. صدر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 86( وتاريخ 27 / 8/ 1438هـ.
4. صدرت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) 9-1-2017 ( وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ.

5. المادة 29 )2( ، »النفاذ «، االتفاقية.
6. انظر على سبيل المثال المادة 29 باالقتران مع المادة 3 من نظام الضريبة االنتقائية.

7. صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) 8-2-2019 ( وتاريخ 27 / 7/ 1440هـ.
8. ُتشير الالئحة التنفيذية إلى الختم الضريبية باعتباره »ملصق أو رمز أو عالمة «، المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية.

9. المادة التاسعة، »األختام الضريبية «، والمادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية.

1. المقدمة

1.1. األختام الضريبية

الضريبة االنتقائية هي ضريبة مفروضة في المملكة العربية السعودية )»المملكة «( على سلع معينة1. 

مجلس  لدول  االنتقائية2  للضريبة  الموحدة  االتفاقية  ألحكام  وفقًا  االنتقائية  الضريبة  تحصيل  ويتم 

التعاون لدول الخليج العربية )»االتفاقية «(3، ونظام الضريبة االنتقائية والئحته التنفيذية4. والغرض من 

نظام الضريبة االنتقائية هو تطبيق أحكام االتفاقية5، في حين أّن الغرض من الالئحة التنفيذية هو وضع 

القواعد التفصيلية ألحكام نظام الضريبة االنتقائية6.

بوجوب  التزام  فرض  على  تنص  أحكام  عدة  إدراج  تم  التنفيذية،  الالئحة  على  ُأدخل  تعديل7  وبموجب 

نة على بعض السلع االنتقائية8. وتسمى هذه األختام )األختام الضريبية( حيث أن هذه  وضع أختام معيَّ

األختام يجب وضعها على سلع خاضعة للضريبة وااللتزام بذلك على السلع التالية:

منتجات التبغ.أ. 

المشروبات الغازية.ب. 

مشروبات الطاقة.ج. 

دة«.9  المحدَّ االنتقائية  »السلع  باسم  عليها  ضريبية  أختام  وضع  يجب  التي  االنتقائية  السلع  إلى  وُيشار 

لعدة  بالنسبة  تبعات  ة  دة عدَّ المحدَّ االنتقائية  السلع  الضريبية على  األختام  االلتزام بوضع  ب على  وتترتَّ

األختام  وضع  عن  األحوال،  معظم  في  مسؤواًل،  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  مصنِّع  يكون  فأواًل،  أطراف. 

على  األختام  وضع  على  قدرة  األكثر  هو  المصنع  أنَّ  هو  ذلك  في  السلع.والسبب  هذه  على  الضريبية 

أن  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  مستورد  على  يكون  االستيراد،  حالة  في  وثانيًا،  المصنَّعة.  السلع  عبوات 

د من وضع األختام الضريبية على هذه السلع حتى يكون بوسعه أن يطرحها لالستهالك المملكة  يتأكَّ

دون أن يخالف تشريعات الضريبة االنتقائية. وثالثًا، فاألختام الضريبية ُتعدُّ دليال على ما إذا كانت الضريبة 

دة أو لم يتم. ومقتضى ذلك أنَّ أي شخص طبيعي  االنتقائية قد تم سدادها عن السلع االنتقائية المحدَّ

دة دون أن يكون موضوعًا عليها أختام ضريبية، يمكن  أو اعتباري )أي »شخص «( يحوز سلعًا انتقائية محدَّ

من حيث المبدأ أن ُيعتبر مسؤواًل عن سداد الضريبة االنتقائية المستحقة.
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1.2. دواعي العمل باألختام الضريبية

األحكام  تنفيذ  عن  المملكة  في  المسؤولة  الجهة  هي   )» )»الهيئة  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة 

قبل  من  االلتزام  درجات  أعلى  تحقيق  في  الهيئة  أهداف  أحد  ل  ويتمثَّ الضريبية10.  باألختام  المتعلقة 

األشخاص والمنشآت بالواجبات المفروضة عليهم وفقًا ألفضل الممارسات دون إخالل باللوائح والتعليمات 

ذات الصلة. ومنذ فرض الضريبة االنتقائية، تعمل الهيئة على المحافظة على عائدات هذه الضريبة عن 

السلع  الضريبة االنتقائية مثل تهريب  التي تخالف تشريعات  الممارسات  للحدِّ من  طريق وضع إجراءات 

االنتقائية أو إنتاجها أو االتجار بها بطريقة تخالف األنظمة.

ومن أجل الحدِّ من هذه الممارسات، فرضت الهيئة االلتزام بوضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية 

طرحها  ُيعتزم  التي  أو  بالفعل  لالستهالك  المطروحة  االنتقائية  السلع  كانت  إذا  ما  على  للوقوف 

لالستهالك في المملكة11 قد وردت إلى السوق عبر القنوات المشروعة. وتساعد األختام الضريبية الهيئة 

دة ورصدها، سواء المصنوعة منها داخل المملكة أو المستوردة من  في مراقبة السلع االنتقائية المحدَّ

ب على  الخارج. والهدف من ذلك هو تمكين الهيئة من ضمان حماية المستهلك من المخاطر التي تترتَّ

استهالك سلع لم تدخل السوق عبر القنوات المشروعة12.

1.3. إتاحة االختام الضريبية وتاريخ تطبيقها

الثالثة  التمييز بين األنواع  دة، ينبغي  المحدَّ السلع االنتقائية  الضريبية على  فيما يتعلق بوضع األختام 

دة: التالية من السلع االنتقائية المحدَّ

السجائر.أ. 

المعسل )تبغ الشيشة/األرجيلة(.ب. 

المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، ومنتجات التبغ األخرى.ج. 

الضريبية. األختام  على  للحصول  بطلب  للتقدم  مختلفة  مواعيد  تحديد  تم  األنواع،  هذه  من  نوع  ولكلِّ 

دة  وباإلضافة إلى ذلك، تم تحديد مواعيد مختلفة لوضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

م  عند استيرادها إلى المملكة، ومواعيد أخرى عند تداول هذه السلع في األسواق في المملكة. ويقدِّ

الجدول المبسط أدناه لمحة عامة عن فئات السلع االنتقائية والمواعيد الخاصة باألختام الضريبية المتعلقة 

بكّلٍ منها:

10. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بصالحيات الهيئة ومسؤولياتها، انظر الدليل اإلرشادي بشأن »األحكام االنتقالية للضريبة االنتقائية .
11. المادة 4 )1( من االتفاقية، والمادة الخامسة، »الطرح لالستهالك «، الالئحة التنفيذية

12. لمزيد من المعلومات عن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يمكن الرجوع أيضًا إلى المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.
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تاريخ النفاذ على 
السلع المتداولة في 

السوق المحلي

تاريخ النفاذ بالنسبة 
للسلع المستوردة

تاريخ جاهزية النظام 
اإللكتروني لتلقي 

طلبات الشراء

السلع االنتقائية 
دة المحدَّ

18 نوفمبر 2019 23 أغسطس 2019 31 مايو 2019 السجائر

18 مايو 2020 24 فبراير 2020 28 نوفمبر  2019 المعسل

10 أغسطس 2020 18 مايو 2020 24 فبراير 2020
المشروبات الغازية، 
مشروبات الطاقة، 

ومنتجات التبغ األخرى

1.4.  هذا الدليل اإلرشادي

توفير  بهدف  الهيئة  تصدرها  التي  األدلة  من  سلسلة  إطار  في  الثالث  الدليل  هو  اإلرشادي  الدليل  هذا 

بشأن  االنتقائية  للضريبة  مستقباًل  سيخضعون  الذين  أو  بالفعل  الخاضعين  األشخاص  لجميع  إرشادات 

ه لجميع  كيفية االلتزام بأحكام نظام الضريبة االنتقائية والئحته التنفيذية. وهذا الدليل اإلرشادي موجَّ

أو يعتزمون  دة  المحدَّ بالسلع االنتقائية  بالفعل أنشطة تتعلق  الذين يزاولون  المملكة  األشخاص داخل 

القيام بذلك. ومع ذلك، وفي ضوء التأثير الكبير الذي يترتب على تطبيق األختام الضريبية فيما يتعلق 

خارج  مصنَّعة  تكون  أن  يمكن  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  أنَّ  إلى  وبالنظر  دة،  المحدَّ االنتقائية  بالسلع 

أنشطة  أعمالهم  سياق  في  يزاولون  الذين  لألشخاص  أيضًا  ه  موجَّ اإلرشادي  الدليل  هذا  فإنَّ  المملكة، 

دة. تتعلق بإنتاج واستيراد السلع االنتقائية المحدَّ

رد  والموِّ بها  الخاص  اإللكتروني  والنظام  الضريبية  األختام  ألنواع  توضيحًا  الدليل  م  يقدِّ البداية،  وفي 

المعتمد لألختام الضريبية )الفصل 3(.

وبعد ذلك، يعرض الدليل للمسائل المتعلقة بااللتزام بوضع األختام الضريبية )الفصل 4(. وسوف يتناول 

هذا الفصل الشخص المسؤول عن وضع األختام الضريبية، ومكان أو موقع وضعها وطريقة ذلك وتوقيته، 

والغرض من ذلك هو توفير أكبر قدر ممكن من الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات األطراف المعنية. 

ويتناول الفصل التالي مسائل مثل تسليم األختام الضريبية وسداد ثمنها )الفصل 5(. 

ة مواضيع، مثل إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها )الفصل 6(. ويعالج الفصل األخير عدَّ
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2. التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية

يكـون للتعاريـف واالختصـارات التاليـة نفـس المعنـى أينمـا وردت فـي هـذا الدليـل مـا لـم يقتـِض السـياق 

خـالف ذلك:

المنصوص  المميزة  العالمة  به  »يقصد  أنَّه:  على  التنفيذية  الالئحة  في  تعريفه  ويرد  الضريبي:  الختم 

عليها في المادة )18( من االتفاقية وهو عبارة عن ملصق أو رمز أو عالمة يوضع على السلع االنتقائية 

المحددة ُيفعل بطريقة إلكترونية، ويتم تحديد شكله والمعلومات التي يتضمنها من قبل الهيئة13«.

دة: ويرد تعريفها في الالئحة التنفيذية على أنَّها: »هي السلع االنتقائية التي  السلع االنتقائية المحدَّ

يلزم وضع أختام ضريبية عليها ألغراض هذه الالئحة14«.

الشخص: ويرد تعريفه في االتفاقية على أنَّه: »أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل 

آخر من أشكال الشراكة15«.

االنتقائية  السلع  على  »الضريبة  أنَّها:  على  التنفيذية  الالئحة  في  تعريفها  ويرد  المستحقة:  الضريبة 

والواجب سدادها للهيئة16 «.

الهيئة: ويرد تعريفها في نظام الضريبة االنتقائية على أنَّها: »هيئة الزكاة والضريبة والجمارك17«.

المورد المعتمد: ويرد تعريفه في الالئحة التنفيذية على أنَّه: »الشخص المرخص من قبل الهيئة بتوريد 

األختام الضريبية18«.

الوضع المعلق للضريبة: ويرد تعريفه في الالئحة التنفيذية على أنَّه: »الوضع الذي يعلق فيه استحقاق 

الضريبة على السلع االنتقائية19«.

13. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية
14. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية

15. المادة 1، » التعاريف «، االتفاقية
16. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية

17. المادة 1)1(، من نظام الضريبة االنتقائية
18. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية
19. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية
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الذي يسمح فيه  المحدد  أنَّه: »المكان  التنفيذية على  الالئحة  ويرد تعريفه في  الضريبي:  المستودع 

معلق  وضع  تحت  االنتقائية  السلع  تلقي  أو  تخزين،  أو  تحويل،  أو  االنتقائية،  السلع  بإنتاج  له  للمرخص 

للضريبة20«.

إلى  االنتقائية  السلع  »دخول  أنَّه:  على  التنفيذية  الالئحة  في  تعريفه  ويرد  االنتقائية:  السلع  استيراد 

التخليص  إلى  باإلضافة  الجمركية،  للرسوم  معلق  وضع  تحت  الحقًا  وضعها  يتم  ال  والتي  المملكة 

الجمركي واإلفراج عن السلع االنتقائية ألغراض االستيراد في المملكة21«.

االنتقائية  السلع  »مصنِّع  أنَّه:  على  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  معرَّف  المصطلح  هذا  د:  المحدَّ المصنِّع 

دة22«. المحدَّ

النظام اإللكتروني: لم يتم تعريف هذا المصطلح ألغراض الضريبة االنتقائية. وُيشير هذا المصطلح إلى 

النظام اإللكتروني للضريبة، وهو النظام األساسي الذي يستخدم إلدارة األختام الضريبية في المملكة. 

ويتيح هذا النظام اإللكتروني شراء األختام الضريبية، المادية والرقمية، وتفعيلها والتحقق منها، وغير 

ذلك من المهام ذات الصلة.

3. مواصفات األختام الضريبية

3.1. نوع األختام الضريبية

وفقًا لتعريف الختم الضريبي23: »يتم تحديد شكل )الختم الضريبي( والمعلومات التي يتضمنها من قبل 

الهيئة«. وقد تم تحديد مواصفات األختام الضريبية وبيان القواعد األخرى المتعلقة بها في قرار تنفيذي 

تم إصداره من محافظ الهيئة24 )بشأن »اإلرشادات والقواعد اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية «( وذلك 

وفقًا للصالحيات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية المعدلة للضريبة االنتقائية.

20. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية
21. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية

22. القسم »ثانيًا «، الفقرة 3 ، »إنتاج وتوريد األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
23. المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية.

24. تم إصداره بقرار من محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )24199( وتاريخ 1440/9/21هـ. وُيرجى الرجوع أيضًا إلى المادة الرابعة عشرة، »أحكام
إضافية «، الالئحة التنفيذية.
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ووفقًا للقرار التنفيذي )اإلرشادات والقواعد اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية(، فإنَّ األختام الضريبية 

تأتي في أحد شكلين:

دة. 	 أختام ضريبية رقمية25، توضع على عبوات جميع السلع االنتقائية المحدَّ

أختام ضريبية مادية26، توضع على عبوات منتجات التبغ فقط27. 	

بالطريقـة  قراءتهـا  يمكـن  ورمـوز  ـا،  آليًّ قراءتهـا  يمكـن  رمـوز  مـن  الرقميـة  الضريبيـة  األختـام  ن  وتتكـوَّ

االعتياديـة مـن قبـل المسـتخدمين )مؤلفـة مـن حـروف هجائيـة وأرقـام(. يمكـن أن تكـون الرمـوز التـي 

ـا مشـفرة باسـتخدام نظـام آلـي، علـى سـبيل المثـال - نظـام النقـط - DotCode - أو  يمكـن قراءتهـا آليًّ

.Datamatrix  - البيانـات  مصفوفـة  بنظـام 

ولألختام الضريبية المادية ثالثة أشكال:

شكل صحائف، يمكن تقطيعها آليًا وصواًل إلى الحجم المناسب. 	

شكل حزم. 	

شكل بكرات، ُتصنع خصيصًا وفقًا لمتطلبات خاصة28. 	

ولالطـالع علـى تفاصيـل مواصفـات األختـام الضريبيـة الرقميـة والماديـة، ُيرجـى الرجـوع إلـى المرفقيـن 

األول والثانـي فـي آخـر هـذا الدليـل اإلرشـادي.

3.2. النظام اإللكتروني لألختام الضريبية

وفـي حالـة األختـام الضريبيـة الماديـة، التـي ال يتـم وضعهـا إال علـى منتجـات التبـغ فـي الوقـت الراهـن، 

يتـم التحقـق مـن الختـم الضريبـي المـادي الموجـود مـن خـالل التأكد مـن صحة الرقـم المسلسـل الخاص 

ـا التحقُّق مـن األختـام الضريبية الرقميـة التي يجب  بالختـم فقـط دون الحاجـة إلـى أي إجـراءات أخـرى. أمَّ

دة فينطـوي علـى متطلبـات إضافيـة. فاألختـام الضريبيـة  وضعهـا علـى جميـع السـلع االنتقائيـة المحـدَّ

الرقميـة مرتبطـة بنظـام إلكتروني يحتوي على قاعـدة بيانات )»النظام اإللكترونـي«(، يمكن عن طريقه 

التحقُّـق مـن صحتهـا وتعقبها.

ولكـي تكـون األختـام الضريبيـة الرقميـة صحيحـة ويمكـن تعقبهـا، يجـب أواًل أن يتـم تفعيلهـا. ويكـون 

تفعيـل األختـام الضريبيـة الرقميـة عن طريـق النظام اإللكتروني بمـا يتيح للهيئة أن تقـوم بمراقبة ورصد 

25. وُيشار إليها أيضًا باسم العالمات الرقمية.
26. وُيشار إليها أيضًا باسم األختام المادية.

27. القسم »ثانيًا «، الفقرة 2 ، »إنتاج وتوريد األختام الضريبية «، القرار التنفيذي.
28. القسم »ثانيًا «، الفقرة 8 ، »إنتاج وتوريد األختام الضريبية «، القرار التنفيذي.
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دة. باإلضافـة إلـى إتاحـة إمكانيـة تعقُّـب األختام نفسـها، فـإن التحقُّـق من صحة  السـلع االنتقائيـة المحـدَّ

األختـام الضريبيـة الرقميـة يسـاعد علـى تحديد ماهيـة السـلع ذات الصلة.

وُيسـتخدم هـذا النظـام اإللكترونـي أيضـًا فـي عمليـة طلـب شـراء األختـام الضريبيـة29. وخالفـًا لألختـام 

ـا، يتـم توريـد األختـام الضريبيـة الرقميـة مـن خـالل عمليـة  الضريبيـة الماديـة التـي يجـري توريدهـا فعليًّ

نقـل البيانـات عـن طريـق النظـام اإللكترونـي30.

3.3. المورد المعتمد:

جميــع الجوانــب المتصلــة باألختــام الضريبيــة فــي المملكــة خاضعــة لمراقبــة دقيقــة، ويشــمل ذلــك 

تكليــف طــرف واحــد فقــط بإنتــاج هــذه األختــام وتوريدهــا وتشــغيل النظــام الخــاص بهــا. ويــؤدي هــذا 

د المعتمــد لألختــام  الطــرف األعمــال المســندة إليــه بموجــب تكليــف مــن الهيئــة، ومــن ثــمَّ ُيســمى »المــورِّ

د المعتمــد«(. ُوُيحظــر علــى أي طــرف آخــر أن يقــوم بإنتــاج أو توريــد أو بيــع أو مقايضــة  الضريبيــة« )»المــورِّ

أو مبادلــة األختــام الضريبيــة31.

د المعتمــد  وقــد كلَّفــت الهيئــة شــركة »دو ال رو بــي إل ســي« )De La Rue PLC( بالقيــام بــدور المــورِّ

لألختــام الضريبيــة32.

4. وضع األختام الضريبية

ن دواعـي العمل بها فـي المملكة والسـلع االنتقائية  عـرض الفصـل السـابق تقديمـًا لألختـام الضريبية وبيَّ

دة التـي يجـب وضـع األختـام الضريبية عليهـا ومواصفات هذه األختـام والنظـام اإللكتروني الالزم  المحـدَّ

لتطبيقها.

د الشخص المسؤول عن ذلك. ن هذا الفصل كيف توضع األختام الضريبية على السلع ويحدِّ ويبيِّ

4.1. التوقيت: قبل الطرح لالستهالك

دة: ن فيهما وضع أختام ضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ يجب التمييز بين حالتين يتعيَّ

دة إلى المملكة دون أن تكون في وضع معلِّق للضريبة. 	 مباشرة قبل استيراد السلع االنتقائية المحدَّ

دة من وضع معلق للضريبة. 	 مباشرة قبل اإلفراج عن السلع االنتقائية المحدَّ

29. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 1،»إجراءات الشراء«، القرار التنفيذي.
30. القسم »ثانيًا «، الفقرة 4،»إنتاج وتوريد األختام الضريبية«، القرار التنفيذي.
د المعتمد لألختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية 31. المادة العاشرة )2( ،»المورِّ

د المعتمد لألختام الضريبية«، القرار التنفيذي 32. القسم »أواًل«، الفقرة 3 ، »المورِّ
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وتعتبـر السـلع االنتقائيـة فـي وضع معلـق للضريبة عندما ُيحتفظ بها في مسـتودع ضريبي. والمسـتودع 

الضريبـي هـو مـكان محـدد يسـمح فيـه للمرخـص لـه بإنتـاج السـلع االنتقائيـة أو تحويلهـا أو تخزينهـا أو 

تلقيهـا فـي وضـع معلـق للضريبـة 33. ويتـم تعليق اسـتحقاق الضريبـة على السـلع االنتقائيـة عندما تكون 

فـي وضـع معلِّـق للضريبة34.

تضعه  الذي  الشرط  وهو  لالستهالك،  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  ُتطرح  سوف  الحالتين35،  كلتا  وفي 

ا36. الالئحة التنفيذية لكي يكون وضع األختام الضريبية على هذه السلع إلزاميًّ

دة إلى المملكة في وضع معلِّق للضريبة، أي االحتفاظ بها في  ا في حالة استيراد سلع انتقائية محدَّ أمَّ

مستودع ضريبي، فال يجب وضع أختام ضريبية على تلك السلع. إال أنَّه عند اإلفراج عن هذه السلع نفسها 

من المستودع الضريبي دون نقلها إلى وضع آخر معلِّق للضريبة بموجب نظام تعليق الضريبة، أي عند 

طرحها لالستهالك، يجب وضع األختام الضريبية عليها قبل إخراجها من المستودع الضريبي.

دة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، فال  ه إذا تم إدخال السلع االنتقائية المحدَّ وتجدر اإلشارة إلى أنَّ

يعتبر أن هذه السلع قد تم استيرادها بعد ألغراض الضريبة االنتقائية، وبالتالي ال يلزم وضع أختام ضريبية 

عليها37. 

وضع  يلزم  وبالتالي  لالستهالك38،  طرحًا  ضريبي  مستودع  خارج  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  إنتاج  وُيعدُّ 

مستودع  خارج  دة(  )المحدَّ االنتقائية  السلع  إنتاج  أن  من  الرغم  على  السلع.  هذه  على  ضريبية  أختام 

في  اال  المملكة  داخل  االنتقائية  السلع  انتاج  يجوز  ال  إذ  مشروع  غير  عمل  ذاته  حد  في  هو  ضريبي 

في  محددة  انتقائية  سلع  انتاج  تم  حال  في  فإنه  وبالتالي  الهيئة،  قبل  من  مرخص  ضريبي  مستودع 

المملكة خارج مستودع ضريبي مرخص ، فلن تكون هناك أختام ضريبية موضوعة على هذه السلع وهو 

ما يثبت أن تلك السلع قد تم انتاجها بطريقة غير نظامية وتطبق عليها األحكام النظامية ذات الصلة39. 

وتتطلب عملية تثبيت األختام الضريبية على السلع المحددة وضعها أثناء عملية انتاج تلك السلع كجزء 

دة يتم إنتاجها )في مستودع ضريبي( من عملية تصنيعها. وبالتالي، فإذا كانت السلع االنتقائية المحدَّ

لغرض طرحها لالستهالك في المملكة، ينبغي أن يكون وضع األختام الضريبية عليها جزءًا من عملية 

اإلنتاج حتى قبل الطرح الفعلي لالستهالك.

دة دون أن يكون موضوعًا عليها أختام ضريبية  نة أن تؤدي حيازة سلع انتقائية محدَّ يمكن في أحوال معيَّ

لة إلى اعتبار الشخص الحائز لهذه السلع مسؤواًل عن سداد الضريبة االنتقائية المستحقة.  صالحة ومفعَّ

ويمكن االطالع على مناقشة أكثر تفصياًل لهذا الموضوع في الفصل التالي.

33. المادة السادسة، »الوضع المعلق للضريبة«، الالئحة التنفيذية
دة إلى المملكة دون أن تكون في وضع معلِّق للضريبة، واإلفراج عن السلع 34. المادة 4،»استحقاق الضريبة«، االتفاقية أي استيراد السلع االنتقائية المحدَّ

دة من وضع االنتقائية المحدَّ
35. معلق للضريبة

36. المادة التاسعة )1(، »األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية
37. انظر تعريف »استيراد السلع االنتقائية«، المادة األولى، »تعريفات«، الالئحة التنفيذية

38. المادة الخامسة )2(، »الطرح لالستهالك«، الالئحة التنفيذية
39. المادة السابعة والعشرون )1(، »إنتاج السلع االنتقائية«، الالئحة التنفيذية
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4.2. الشخص المسؤول عن وضع االختام الضريبية

ألغراض  المسجل  هو  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  على  الضريبية  األختام  وضع  عن  المسؤول  الشخص 

الضريبة االنتقائية40. والمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية المسؤول عن وضع األختام الضريبية هو نفس 

دة لالستهالك في المملكة. الشخص الذي يقوم بطرح السلع االنتقائية المحدَّ

دة في المملكة هو بالضرورة مسجل ألغراض الضريبة االنتقائية، ويكون  ومصنِّع السلع االنتقائية المحدَّ

في معظم الحاالت هو الشخص الذي يطرح السلع لالستهالك، وبذلك يكون هو المسؤول عن وضع 

دة لالستهالك، بل  األختام الضريبية عليها. لكن في حال لم يقم المصنِّع بطرح السلع االنتقائية المحدَّ

قام بنقلها إلى مستودع ضريبي آخر )للتخزين(، يكون حائز رخصة هذا المستودع األخير )المسجل ألغراض 

الضريبة االنتقائية( هو المسؤول عن وضع األختام الضريبية إذا قام بطرح هذه السلع لالستهالك.

دة أيضًا اسم »الُمصنِّع المحدد «41. فإذا لم يكن المسجل ألغراض  وُيطلق على مصنِّع السلع االنتقائية المحدَّ

الضريبة االنتقائية هو نفسه الُمصنِّع المحدد، يجوز للمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية أن يسمح للُمصنِّع 

المحدد بوضع األختام الضريبية على السلع42.

دة،  ن فيما سبق، فإنَّه ينبغي في معظم الحاالت تكليف مصنِّع السلع االنتقائية المحدَّ وعلى النحو المبيَّ

أنَّه  إلى  بالنظر  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  على  الضريبية  األختام  )وتفعيل(  بوضع  المحدد،  الُمصنِّع  أي 

من المتوقع أن تكون لديه األدوات الالزمة لوضع هذه األختام على عبوات السلع المصنَّعة أثناء عملية 

التصنيع، ويظل المستورد المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية هو المسؤول عن ضمان تفعيل األختام 

ليتمكن من االفراج عن السلع من النقاط الجمركية.

وفي هذه الحالة، يكون على المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية أن يتفق مع الُمصنِّع المحدد على وضع 

ن على الطرفين، أي الُمصنِّع المحدد  دة المطلوبة لهذه السلع االنتقائية. ويتعيَّ األختام الضريبية المحدَّ

قا من الوجهة المقصودة للسلع مقدمًا. والمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية، أن يتحقَّ

انتقائية  سلع  جلب  يعتزم  الذي  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  المسجل  على  أيضًا  ذلك  ينطبق  أن  ويمكن 

المسجل  هذا  على  وسيتعين  المملكة.  في  لالستهالك  وطرحها  المملكة  خارج  تصنيعها  تم  دة  محدَّ

دة  المحدَّ الضريبية  األختام  وضع  على  المحدد  الُمصنِّع  مع  يتفق  أن  أيضًا  االنتقائية  الضريبة  ألغراض 

ن على الطرفين، أي الُمصنِّع المحدد والمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية،  المطلوبة لهذه السلع. ويتعيَّ

قا من الوجهة المقصودة للسلع )المملكة( مقدمًا. أن يتحقَّ

40. المادة التاسعة )3(، »األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية
41. القسم »ثانيًا «، الفقرة 3، »إنتاج وتوريد األختام الضريبية«، القرار التنفيذي

42. القسم »رابعًا-د«، الفقرة 1، »وضع األختام الضريبية على السلع «، القرار التنفيذي 
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دة خارج وضع معلق للضريبة دون وضع أختام ضريبية عليها على  وينطوي وجود السلع االنتقائية المحدَّ

مخالفة لتشريعات الضريبة االنتقائية: أال وهي عدم االمتثال للحكم اإللزامي الذي يفرض وضع األختام 

باعتباره  االنتقائية،  الضريبة  ألغراض  المسجل  ُيعتبر  وبالتالي،  دة.  المحدَّ االنتقائية  السلع  على  الضريبية 

دة، مسؤواًل عن هذه المخالفة43. المسؤول عن وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

وباإلضافة إلى ذلك، فإذا كان أي شخص يحوز سلعًا انتقائية ألغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة 

السلع  تلك  على  المستحقة  الضريبة  بأن  علمه  عدم  يثبت  أن  دون  عليها،  المستحقة  الضريبة  تسدد  لم 

لم تسدد، فإنَّ ذلك الشخص ُيعتبر مسؤواًل عن عدم وضع )وتفعيل( األختام الضريبية على هذه السلع 

االنتقائية44. ويعد الحائز على سلع انتقائية محددة خارج وضع معلق للضريبة ألغراض تجارية دون وجود 

أختام ضريبية صالحة ومفعلة عليها، على علم بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد45.

4.3. الموقع: مكان وضع األختام الضريبية

دة في أي مكان. ويمكن وضع  ال يجوز القيام بعملية وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

دة في األماكن التالية فقط: األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

مستودع جمركي أو مستودع ضريبي مرخص في المملكة. 	

خارج المملكة. 	

مواقع أخرى تحددها الهيئة46. 	

دة قبل  وهناك صلة بين أول نقطتين وبين اشتراط وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

طرحها لالستهالك. وال يمكن استيفاء ذلك الشرط إال إذا كانت السلع في وضع معلق للضريبة أو خارج 

المملكة، حيث ال ُتستحق عنها الضريبة.

األختام  وضع  يقتضي  ذلك  فإنَّ  المملكة،  في  صنعت  قد  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  كانت  حال  وفي 

ن القسم السابق أنَّ ذلك  الضريبية على هذه السلع في مستودع ضريبي مرخَّص من قبل الهيئة. ويبيِّ

المستودع الضريبي يمكن أن يكون هو نفسه المستودع الضريبي الذي تم فيه إنتاج السلع أو مستودعًا 

ا آخر )للتخزين( تم نقل السلع إليه في وضع معلق للضريبة. ضريبيًّ

43. لالطالع على شرح مفصل للمخالفات والعقوبات عليها، ُيرجى الرجوع إلى الدليل اإلرشادي الذي يتناول هذا الموضوع بالتفصيل.
44. وفقًا للمادة 4 من االتفاقية، تعد السلع االنتقائية مطروحة لالستهالك في حالة حيازة تلك السلع دون سداد الضريبة المستحقة عنها.

45. المادة السابعة )1( )و(، الالئحة التنفيذية
46. المادة التاسعة )5(، »األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية
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وحيث إنَّ وضع األختام الضريبية يتم في موقع مرخَّص، فإنَّ ذلك يكفل للهيئة وسيلة ناجعة للتفتيش 

دة. والتحقُّق مما إذا كانت األختام الضريبية قد ُوضعت بشكل صحيح على السلع االنتقائية المحدَّ

دة قبل إتمام إجراءات  ا في حالة االستيراد، فينبغي وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ أمَّ

دة  التخليص الجمركي الخاصة بها، أي قبل استيرادها إلى المملكة. وفور دخول السلع االنتقائية المحدَّ

ُتعتبر  بها،  الخاصة  الجمركي  التخليص  إجراءات  وإتمام  السعودية  للجمارك  عنها  واإلقرار  المملكة  إلى 

ه  أنَّ هذه السلع مطروحة لالستهالك في المملكة وفقًا لتشريعات الضريبة االنتقائية. ومقتضى ذلك 

ا خارج أراضي المملكة أو في مستودع جمركي مرخَّص  يجب وضع األختام الضريبية على هذه السلع إمَّ

من الجمارك السعودية. وفي حالة جلب السلع إلى المملكة بعد وضع األختام الضريبية عليها، ويكون 

إجراءات  إلتمام  تفعيلها  ومدى  الضريبية  األختام  هذه  صحة  من  التحقُّق  صالحية  السعودية  للجمارك 

التخليص الجمركي47.

ا، وتحديدًا إذا تم  دة في وضع معلق للضريبة بعد تخليصها جمركيًّ ا إذا تم وضع السلع االنتقائية المحدَّ أمَّ

المحددة  االنتقائية  السلع  ُتعد  فال  االنتقائية،  السلع  هذه  تخزين  بغرض  ضريبي  مستودع  في  وضعها 

في هذه الحالة مطروحة لالستهالك. ويمكن عندهاَ وضع األختام الضريبية على تلك السلع االنتقائية 

دة في ذلك المستودع الضريبي وقبل طرحها فعليًا لالستهالك في المملكة. المحدَّ

ورغم أنَّ تشريعات الضريبة االنتقائية ال تنصُّ على اعتبار »المستودع الجمركي المرخَّص« مكانا ينطبق 

الضريبي  المستودع  ألثر  مكافئ  أثر  له  المرخَّص  الجمركي  المستودع  فإنَّ  للضريبة،  معلق  وضع  فيه 

إلى  السلع  أنَّه في حالة جلب  االنتقائية. والسبب في ذلك هو  الضريبة  بتعليق استحقاق  فيما يتعلق 

المملكة ثم وضعها في مستودع جمركي مرخَّص، فإنَّ ذلك ال ُيعتبر بمثابة »استيراد « ألغراض الضريبة 

الممكن وضع األختام  السلع مطروحة لالستهالك ويظل من  الحالة، ال تكون  االنتقائية48. وفي هذه 

الضريبية عليها عند االقتضاء.

دة، ُيحظر القيام  واستثناًء من األماكن التي يجوز فيها وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

كمستودعات  المحالت  هذه  ترخيص  تجيز  التنفيذية  الالئحة  أنَّ  رغم  الحرة،  األسواق  محالت  في  بذلك 

ضريبية من قبل الهيئة49.

47. المادة التاسعة )7( ، »األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية
48. انظر تعريف »استيراد السلع االنتقائية«، المادة األولى، »تعريفات «، الالئحة التنفيذية

49. المادة السادسة والعشرون )4( )أ(، »شروط منح ترخيص المستودع الضريبي«، الالئحة التنفيذية
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4.4. الكيفية: وضع األختام الضريبية على السلع

يتطلب وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحددة تثبيت وتفعيل األختام الضريبية بطريقة 

نت الفصول السابقة أنَّه رغم أنَّ المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية هو المسؤول عن  صحيحة50. وقد بيَّ

وضع األختام الضريبية، ففي معظم األحوال يتولى الُمصنِّع المحدد عملية وضع األختام في الممارسة 

أن يتفق  ينبغي  االنتقائية،  الضريبة  المسجل ألغراض  المحدد هو نفسه  الُمصنِّع  لم يكن  العملية. فإذا 

المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية مع الُمصنِّع المحدد على وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية 

دة حتى يكون بوسعه أن يطرح هذه السلع لالستهالك في المملكة51. المحدَّ

دة 52. توضع األختام الضريبية على العبوات الفردية للسلع االنتقائية المحدَّ

دة،  المحدَّ االنتقائية  السلع  على  تحتوي  فردية  عبوة  كل  على  الضريبية  األختام  وضع  إلى  وباإلضافة 

عة على مختلف مستويات العبوات األكبر التي  يجب على الُمصنِّع المحدد أن يضع أيضًا رموز باركود مجمَّ

الكرتوني  الصندوق  على  باركود  رمز  وضع  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  الفردية.  العبوات  على  تحتوي 

دة، وكذلك على الصندوق  ة عبوات فردية من السلع االنتقائية المحدَّ الصغير )الكرز( الذي يحتوي على عدَّ

ة صناديق صغيرة )الكروز(، وعلى طاولة الشحن )الطبلية( التي  الكرتوني الكبير )الكرتون( الذي يضم عدَّ

تضم مجموعة من الصناديق الكبيرة )الكراتين(، وعلى الحاوية، وعلى مستوى الشحنة ككل.

عة على مختلف المستويات وبين  ا بين رموز الباركود المجمَّ وينبغي أن يقوم الُمصنِّع المحدد بالربط رقميًّ

د هيكل رموز الباركود  دة، وأن يؤكِّ رموز الباركود الموضوعة على العبوات الفردية للسلع االنتقائية المحدَّ

عة في النظام اإللكتروني53. المجمَّ

عة على مختلف مستويات التعبئة إلى أنَّ ذلك يتيح التحقق بفعالية  وترجع ضرورة وضع رموز باركود مجمَّ

عة، ال يكون التحقُّق  من األختام الضريبية الموضوعة على السلع. فمن دون استخدام رموز باركود مجمَّ

من صحة األختام الضريبية ممكنًا إال عن طريق المسح الضوئي لكل عبوة من عبوات السلع االنتقائية 

االنتقائية  السلع  عبوات  من  فردية  عبوة  كل  على  الموضوعة  الضريبية  األختام  من  والتحقق  دة.  المحدَّ

دة كثيرا ما ال يكون أمرًا عمليًا، ألنها تكون في معظم األحوال معبأة في كراتين داخل طبليات  المحدَّ

الشحن، أو في عبوات أخرى.

ولالّطالع على شرح لكيفية وضع األختام الضريبية الرقمية والمادية، ُيرجى الرجوع إلى المرفقين الثالث 

والرابع من هذا الدليل اإلرشادي.

50. يعالج الفصل التالي موضوع شراء األختام الضريبية.
51. انظر الفصل 2-4.

52. القسم »رابعًا-د «، الفقرة 3، » وضع األختام الضريبية على السلع«، القرار التنفيذي
53. القسم »خامسًا-ب «، الفقرة 3، »تفعيل األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
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الضريبية  األختام  فإنَّ  السلعة،  على  الختم  وضع  على  تقتصر  التي  المادية،  الضريبية  لألختام  وخالفًا 

الرقمية، المشار إليها سابقًا في هذا الدليل، تتطلَّب التفعيل في وقت الحق. وتفعيل األختام الضريبية 

ل مخالفة  إلزامي. فحتى وإن كانت األختام الضريبية قد تم وضعها، فلو لم يتم تفعيلها، فإنَّ ذلك يشكِّ

لتشريعات الضريبة االنتقائية ويعتبر المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية مسؤواًل عن هذه المخالفة 54.

الضريبية  لألختام  اإللكتروني  النظام  طريق  عن  تأكيد  إشعار  بإرسال  الضريبية  األختام  تفعيل  ويمكن 

من جانب الُمصنِّع المحدد، سواًء كان مقر ذلك الشخص في المملكة أم ال. وعن طريق تفعيل األختام 

د الُمصنِّع المحدد أنَّ األختام الضريبية قد تمَّ وضعها بنجاح على عبوات السلع االنتقائية  الضريبية، يؤكِّ

دة التي تمَّ شراء هذه األختام من أجلها 55. المحدَّ

عة المشار إليها سابقًا في هذا  ويتطلب تفعيل األختام الضريبية أيضًا تسجيل جميع رموز الباركود المجمَّ

الفصل )إن ُوجدت( في النظام اإللكتروني الخاص باألختام الضريبية. 

وال يجوز إزالة األختام الضريبية المفعلة الموضوعة على السلع االنتقائية المحددة 56. 

الضريبية وإلغاء تفعيلها،  بالتحقُّق من صحة األختام  المعلومات فيما يتعلق  ولالطالع على مزيد من 

ُيرجى الرجوع للفصل 6.

4.5. حيازة األختام الضريبية

دة، ينبغي أن تكون هذه األختام بحوزة المسجل  قبل وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

ألغراض الضريبة االنتقائية أو الُمصنِّع المحدد )إذا لم يكن هو نفسه المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية(. 

وتنطوي حيازة األختام الضريبية على التزامين يجب على حائز األختام االمتثال لهما 57.

أواًل: يجب على حائز األختام الضريبية أن يقوم بحفظ هذه األختام بشكل آمن قبل وضعها على السلع 

االنتقائية المحددة.

وثانًيا: يجب على حائز األختام الضريبية أن يحتفظ بسجالت تكفل توفير مسار تدقيق لكل ختم ضريبي 

يحوزه ذلك الشخص، وكذلك لجميع ما دخل إلى حيازة ذلك الشخص من السلع االنتقائية الموضوع عليها 

أختام ضريبية، سواًء ظلَّت تلك السلع في حوزته أو خرجت منها.

السلع  سيطرح  الذي  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  المسجل  على  تنطبق  إضافية  إدارية  متطلبات  وهناك 

دة لالستهالك في المملكة58. االنتقائية المحدَّ

54. المادة التاسعة )1( و )3(، »األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية القسم »خامسًا-ب «، الفقرة 4، »تفعيل األختام الضريبية«، القرار التنفيذي
55. القسم »خامسًا-ب «، الفقرتان 1 و 2، »تفعيل األختام الضريبية «، القرار التنفيذي

56. المادة التاسعة  )6( ، »األختام الضريبية «، الالئحة التنفيذية
57. المادة الثانية عشرة، »حيازة األختام الضريبية «، الالئحة التنفيذية

58. المادة الثانية عشرة )ب(، »حيازة األختام الضريبية «، والمادة الثانية والعشرون، »المتطلبات اإلدارية «، الالئحة التنفيذية
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وتنصُّ تشريعات الضريبة االنتقائية على أنَّه فيما يخصُّ األختام الضريبية:

على المسجل الذي يحوز سلعًا انتقائية قبل طرحها لالستهالك في المملكة، أن يحتفظ بسجالت  	

إلكترونية لتلك السلع.

يجب أن تتضمن السجالت معلومات السلع االنتقائية المحددة التي تم طرحها لالستهالك والبيانات  	

الخاصة باألختام الضريبية الموضوعة عليها والضريبة المستحقة عليها وما يثبت سدادها.

الضريبية  	 بالمتطلبات اإلدارية واألمنية لحفظ األختام  للهيئة إضافة قواعد أخرى فيما يتعلق  يجوز 

والسلع االنتقائية المحددة التي وضعت عليها هذه األختام.

االنتقائية  السلع  عن  كافية  معلومات  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  المسجل  سجالت  تتضمن  أن  ويجب 

أن  الموضوعة عليها. ويجب  الضريبية  المملكة واألختام  التي يقوم بطرحها لالستهالك في  دة  المحدَّ

يكون لدى المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية سجالت تعرض بالضبط األختام الضريبية المتضمنة في 

أي إقرار ضريبي سبق تقديمه إلى الهيئة59.

ويجب أن تكون السجالت التي يحتفظ بها المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية كافية ألن تتيح للهيئة أن 

دة واألختام الضريبية. ق مما يذكره في إقرار الضريبة االنتقائية من السلع االنتقائية المحدَّ تتحقَّ

الضريبة  تشريعات  ألحكام  االمتثال  رصد  في  فعال  بدور  القيام  من  الهيئة  المتطلبات  هذه  ن  وتمكِّ

االنتقائية.

5. شراء األختام الضريبية

المحدد  والُمصنِّع  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  المسجل  على  يتعين  التي  المتطلبات  الفصل  هذا  يتناول 

استيفاؤها حتى يمكن طلب األختام الضريبية والحصول عليها. ويتناول هذا الفصل أيضًا عملية طلب 

شراء األختام وسداد قيمتها.

5.1. المتطلبات المنطبقة

ال بدَّ من استيفاء بعض المتطلبات حتى يمكن شراء األختام الضريبية60.

وال ينطبق أول هذه المتطلبات إال على األشخاص الذين يقع مقرهم في المملكة.

فالشخص المؤسس في المملكة الذي يرغب في شراء األختام الضريبية يجب أن يكون مسجَّال ألغراض 

59. وفقًا لألحكام النظامية المنصوص عليها في الالئحة.
60. المادة الحادية عشرة، »شراء األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية والقسم »ثالثًا-أ« ، »إجراءات الشراء«، القرار التنفيذي
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الضريبة االنتقائية. وحتى يستطيع المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية أن يطلب شراء األختام الضريبية، 

م رقم تسجيله ألغراض الضريبة االنتقائية 62. يلزم61  أن يقدِّ

وينطبق ثاني المتطلبات على الُمصنِّع المحدد والمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية إذا كان هو نفسه 

الُمصنِّع المحدد.

63. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن  العالمي   )GS1( فالُمصنِّع المحدد مطالب بأن يكون مسجَّال في نظام

صة الالزمة لالتصال بالنظام اإللكتروني والتي تمكنه من  تتوافر لدى الُمصنِّع المحدد األجهزة المتخصَّ

تخصيص األختام الضريبية وتفعيلها ووضعها على األغلفة والعبوات والكراتين والصناديق الخاصة بالسلع 

االنتقائية المحددة.

وقد تم وضع هذه المتطلبات واشتراط الموافقة المسبقة من قبل الهيئة من أجل تنظيم عدد األطراف 

التي تحوز األختام الضريبية. والهدف من ذلك هو تجنُّب اإلفراط في تداول األختام الضريبية والتقليل 

دة. من مخاطر االتجار غير المشروع بها وبالسلع االنتقائية المحدَّ

وعالوة على ذلك، فإنَّ فئة المسجلين ألغراض الضريبة االنتقائية معروفة للهيئة، وهو ما يمكنها من 

أداء دورها بفعالية في رصد األنشطة التي تزاولها هذه الفئة فيما يتعلق باألختام الضريبية.

5.2. الشراء والتسليم

يتم طلب شراء األختام الضريبية عن طريق النظام اإللكتروني لألختام الضريبية، الذي يمكن الوصول 

م  إليه عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة. ويمكن للمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية أن يقدِّ

مة عبر النظام لموافقة  طلبا لشراء األختام الضريبية عن طريق النظام اإللكتروني. وتخضع الطلبات المقدَّ

رد المعتمد إال بعد صدور تلك الموافقة64. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم لما إذا كان  الهيئة وال يعالجها الموِّ

يحق للمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية أن يطلب شراء األختام الضريبية.

ويجب على المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية أن يذكر في الطلب المعلومات التالية:

بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم تسجيله ألغراض الضريبة االنتقائية65. 	

نوع السلع االنتقائية المحددة التي سُتوضع األختام الضريبية عليها. 	

عدد األختام الضريبية التي يرغب بشرائها. 	

تحديد الموقع الذي سيتم فيه وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحددة. 	

الُمصنِّع المحدد ومكان التصنيع 66. 	

61. المادة الحادية عشرة )2( )أ(، »شراء األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية
62. لمزيد من المعلومات عن عملية التسجيل، ُيرجى الرجوع إلى »دليل خدمات المكلفين )ضريبة السلع االنتقائية(«، وهو متاح على موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت.

.)GS1(العالمي، ُيرجى الرجوع إلى منظمة )GS1( 63. لالطالع على مزيد من المعلومات عن نظام
64. المادة الحادية عشرة )1(، »شراء األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية والقسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 1 ،»إجراءات الشراء«، القرار التنفيذي، انظر الفصل 1-5.

65. انظر الفصل 1-5.
66. المادة الحادية عشرة )2(، »شراء األختام الضريبية«، الالئحة التنفيذية والقسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 2 ، »إجراءات الشراء«، القرار التنفيذي
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وفيما يتعلق بعدد األختام الضريبية التي يمكن شراؤها، ُيشترط حد أدنى لعدد األختام الضريبية المادية 

وحد أقصى لجميع األختام الضريبية67.

والحد األدنى لعدد األختام الضريبية المادية التي يمكن شراؤها كما يلي:

)280( مائتان وثمانون ختم في حال طلب شراء األختام على شكل صحائف؛ 	

)70,000( سبعون ألف ختم في حال طلب شراء األختام على شكل حزم )تحتوي كُّلُّ حزمة على  	

)500( خمسمائة ختم مادي.(

د الحد األدنى للكمية التي يمكن  	 في حال كان طلب شراء األختام المادية على شكل َبَكرات، ُيحدَّ

دة  رد المعتمد وُمصنِّع السلع االنتقائية المحدَّ تقديم طلب لشرائها بناًء على االتفاق المبرم بين الموِّ

التي سيتم وضع األختام المادية عليها.

وينطبق الحد األقصى لكمية األختام الضريبية التي يسمح للمسجل بأن يقدم طلبًا لشرائها خالل أي 

سنة تقويمية، وهو يساوي أربعة أضعاف الكمية اإلجمالية التي تمَّ اإلفراج عنها خالل السنة التقويمية 

دة لصالح هذا المسجَّل ألغراض الطرح لالستهالك في المملكة. وال  السابقة من السلع االنتقائية المحدَّ

دة ويخضع لموافقة الهيئة. ويكون  يجوز طلب شراء كمية زائدة عن هذا الحد األقصى إال في حاالت محدَّ

على المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية في هذه الحالة أن يذكر أسباب طلب شراء الكمية الزائدة.

مثال )1(:

 أثناء عام 2019م، طرحت شركة »راما « ذ.م.م لالستهالك الكميات التالية من السلع االنتقائية المحددة:

20,000 من منتجات التبغ 	

50,000 من المشروبات الغازية 	

30,000 من مشروبات الطاقة 	

مت شركة »راما « ذ.م.م طلبًا لشراء أختام ضريبية رقمية ومادية. وأوضحت شركة  وفي يناير 2020م، قدَّ

دة وكمية األختام الضريبية المادية على النحو التالي: »راما « ذ.م.م أنواع السلع االنتقائية المحدَّ

20,000 من األختام الضريبية الرقمية و 20,000 من األختام الضريبية المادية لمنتجات تبغ 	

50,000 من األختام الضريبية الرقمية للمشروبات الغازية 	

30,000 من األختام الضريبية الرقمية لمشروبات الطاقة 	

67. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرتان 7 و 8، »إجراءات الشراء«، القرار التنفيذي.
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فإذا رغبت شركة »راما « ذ.م.م في تقديم طلب شراء جديد لكمية إضافية من األختام الضريبية في عام 

2020 ، فلن يكون بوسعها إال أن تطلب شراء الكميات المتبقية التالية:

60,000 من األختام الضريبية الرقمية و 60,000 من األختام الضريبية المادية لمنتجات التبغ 	

150,000 من األختام الضريبية الرقمية للمشروبات الغازية 	

90,000 من األختام الضريبية الرقمية لمشروبات الطاقة 	

أن  ويمكن  الشراء.  طلب  تقديم  في  آخر  شخصًا  يفوض  أن  االنتقائية  الضريبة  ألغراض  للمسجل  ويجوز 

يكون هذا الشخص هو الُمصنِّع المحدد الذي يقع مقره خارج المملكة68.

وبعد تقديم طلب شراء، تبتُّ الهيئة في الموافقة على الطلب في غضون 15 يومًا. وفي حالة الرفض، 

يكون على الهيئة أن تذكر أسباب رفض طلب الشراء69. فإذا لم توافق الهيئة خالل 15 يوم عمل، ُيلغى 

ا. طلب الشراء تلقائيًّ

ويمكن أيضًا إلغاء طلب الشراء أو تعديله ما دامت الهيئة لم تقرر الموافقة عليه بعد. وفي حالة تعديل 

طلب الشراء، تبتُّ الهيئة في الموافقة على الطلب في غضون 10 أيام، ما لم يكن التعديل قد تم في 

الحالة تنطبق مدة ال 15 يومًا األصلية70.وال  أيام من تقديم طلب الشراء األصلي، وفي هذه  غضون 5 

يمكن إلغاء طلب الشراء أو تعديله بعد موافقة الهيئة عليه71.

وينبغي أن ُيذكر في الطلب الموقع الذي سيتم فيه وضع األختام الضريبية ومكان التصنيع، نظرًا ألن 

الُمصنِّع المحدد هو الذي يتولى وضع األختام الضريبية في معظم األحوال. ونتيجة لذلك، ينبغي إرسال 

حد  على  والمادية  الرقمية  الضريبية  األختام  على  هذا  وينطبق  المحدد.  الُمصنِّع  إلى  الضريبية  األختام 

د المعتمد بتجهيز األختام الضريبية المشتراة  سواء. وبعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يقوم المورِّ

في غضون يومي عمل72. 

ويتم شحن األختام الضريبية المادية أما األختام الضريبية الرقمية فتتم إتاحتها عبر النظام اإللكتروني73. 

يصدر  أن  المعتمد  د  للمورِّ يجوز  ووضعها،  وتسليمها  األختام  شراء  عملية  سير  حسن  ضمان  أجل  ومن 

النظام  المثال، فيما يتعلق بطريقة استخدام  الُمصنِّع المحدد، بما في ذلك، على سبيل  تعليمات إلى 

اإللكتروني74.

طريقة  على  بينهما  فيما  االتفاق  أيضًا  المعتمد  د  والمورِّ المحدد  الُمصنِّع  أن  ينبغي  أخرى،  ناحية  ومن 

التسليم وشروطه75.

68. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 3، » إجراءات الشراء «، القرار التنفيذي.
69. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 6  ، » إجراءات الشراء «، القرار التنفيذي.

70. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 9، » إجراءات الشراء «، القرار التنفيذي.

71. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 10، » إجراءات الشراء «، القرار التنفيذي.
72. القسم »ثانيًا «، الفقرة 3، » إنتاج وتوريد األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
73. القسم »ثانيًا «، الفقرة 4، » إنتاج وتوريد األختام الضريبية «، القرار التنفيذي

74. القسم »ثالثًا-أ «، الفقرة 5، » إجراءات الشراء «، القرار التنفيذي.
75. القسم »ثانيًا «، الفقرة 5، » إنتاج وتوريد األختام الضريبية «، القرار التنفيذي.
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5.3. أسعار شراء األختام الضريبية

سعر شراء76 األختام الضريبية هو كما يلي:

شامل  	 غير  ضريبي  ختم  لكل  سعودي  ريال   0.0568 ورقمية،  مادية  ضريبية  أختام  التبغ:  منتجات 

الضرائب والرسوم. وهذا هو سعر الشراء اإلجمالي لنوعي األختام معًا.

لمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة: أختام ضريبية رقمية، 0.0227 ريال سعودي لكل ختم ضريبي  	

غير شامل الضرائب والرسوم.

وينبغي بيان سعر شراء األختام الضريبية في نموذج طلب الشراء77. والشخص المسؤول عن سداد  	

قيمة األختام الضريبية هو الُمصنِّع المحدد78.

رد المعتمد بتوريد أختام ضريبية تالفة يجب عليه استبدالها، وال ُتردُّ أي مبالغ مدفوعة نظير  وإذا قام الموِّ

شراء األختام. ويجري استبدال األختام الضريبية وفقًا لإلجراءات التالية:

د المعتمد قد سلَّمه أختامًا ضريبية تالفة، يقوم الُمصنِّع المحدد بتبليغ  ن الُمصنِّع المحدد أنَّ المورِّ إذا تبيَّ

د المعتمد بالتحقق من صحة التلف. د المعتمد بذلك. وبعد ذلك، يقوم المورِّ المورِّ

د.  وبعد التأكد من تلف األختام الضريبية، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة للمصنِّع المحدَّ

وال يجري استبدال األختام الضريبية إال بعد أن يكون الُمصنِّع المحدد قد أبطل األختام الضريبية التالفة 

)وألغى تفعيلها إذا كان إلغاء التفعيل ينطبق عليها( من خالل النظام اإللكتروني. ويجب على الُمصنِّع 

الواردة  والقواعد  اإلجراءات  وتطبق  تلفها.  ثبت  أن  بعد  إبطالها  تم  التي  المادية  األختام  إتالف  المحدد 

أعاله على توريد األختام الضريبية البديلة79.

76. القسم »ثالثًا-ب «، الفقرتان 4 و 5، » إجراءات السداد «، القرار التنفيذي.
77. القسم »ثالثًا-ب «، الفقرة 3، » إجراءات السداد «، القرار التنفيذي.
78. القسم »ثالثًا-ب «، الفقرة 2، » إجراءات السداد «، القرار التنفيذي.

79. القسم »ثالثًا-ج «، الفقرتان 1 و 2، » إجراءات ردِّ قيمة األختام الضريبية «، القرار التنفيذي.
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6. مسائل متنوعة

السلع  على  الضريبية  األختام  وضع  فيها  يجب  التي  بالحاالت  المتعلقة  العناصر  السابقة  الفصول  نت  بيَّ

وبشراء هذه األختام، مثل الطرف المسؤول عن وضع األختام الضريبية، وكيفية شراء األختام الضريبية 

د المعتمد. ويتناول هذا الفصل األخير مسائل متنوعة متعلقة باألختام الضريبية. من المورِّ

6.1. التحقُّق من صحة األختام الضريبية

يمكن التحقُّق من صحة األختام الضريبية المادية بالتحقُّق من وجودها فعليا على العبوات ذات الصلة 

ا  ا األختام الضريبية الرقمية، فيتم التحقُّق من صحتها إلكترونيًّ وكذلك من خالل أرقامها المسلسلة. أمَّ

السلع  على  الموضوعة  الرقمية  لألختام  الضوئي  المسح  خالل  من  آلي  تطبيق  استخدام  طريق  عن 

دة. االنتقائية المحدَّ

أن  دة  المحدَّ االنتقائية  السلع  على  الضريبية  األختام  وتفعيل  بوضع  يقوم  الذي  الشخص  على  ويجب 

يتحقق أوال من صحتها. وتتاح لذلك الشخص إمكانية الدخول إلى النظام اإللكتروني للتحقق من صحة 

األختام الضريبية80.

وفي حالة اكتشاف وقوع أي أخطاء فيما يتعلق بصحة األختام الضريبية أو تفعيلها، يجب أن يتم إبالغ 

الهيئة فورا لتصحيح تلك األخطاء.

الرقمية  الضريبية  لألختام  الضوئي  المسح  يكفل  للعموم  متاًحا  أخر  تطبيق  أيضًا  هناك  يكون  وسوف 

والتحقق من صحتها وتفعيلها.

6.2. إبطال األختام الضريبية وإلغاء تفعيلها

من اإلجراءات الممكنة أيضًا إبطال األختام الضريبية أو إلغاء تفعيلها81.

شكل  في  تأتي  كانت  سواًء   - الضريبية  األختام  يجعل  إجراء  اتخاذ  الضريبية  األختام  بإبطال  وُيقصد 

ملصقات مادية أو عالمات رقمية - غير صالحة لالستخدام عن طريق النظام اإللكتروني لألختام الضريبية. 

وال ينطبق اإلبطال إال على األختام الضريبية المادية التي لم يتم وضعها على السلع بعد.

ا إلغاء التفعيل فُيقصد به اتخاذ إجراء يجعل األختام الضريبية سواء كانت تأتي في شكل ملصقات  أمَّ

وال  الضريبية82.  لألختام  اإللكتروني  النظام  طريق  عن  لالستخدام  صالحة  غير  رقمية  عالمات  أو  مادية 

ينطبق إلغاء التفعيل إال على األختام الضريبية الرقمية التي سبق تفعيلها.

80. المادة التاسعة )4(، » األختام الضريبية «، الالئحة التنفيذية
81. المادة الثالثة عشرة، »إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها «، الالئحة التنفيذية

82. القسم »خامسًا-أ «، الفقرة 1 ، » إبطال األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
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والسبب وراء إتاحة إمكانية إبطال األختام الضريبية وإلغاء تفعيلها هو تصحيح أي عملية تفعيل أو شراء 

أنَّها غير صحيحة ومنع استخدام األختام الضريبية نفسها أكثر من مرة واحدة.  ن  لألختام الضريبية يتبيَّ

وبذلك تكون كمية األختام الضريبية قيد التداول خاضعة للمراقبة ويمكن رصد كمية السلع االنتقائية 

دة المعروضة في السوق أو التي يتم استهالكها في المملكة83. المحدَّ

ا في الحاالت التالية: ويكون إبطال األختام الضريبية إلزاميًّ

إذا تم الحصول على األختام الضريبية بطريقة مخالفة لنظام الضريبة االنتقائية والئحته التنفيذية. 	

إذا لم يتم وضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحددة أو تفعيلها في غضون 12 شهًرا من  	

تاريخ شراء األختام.

في الحاالت األخرى التي تحددها الهيئة84. 	

ومقتضى الحالة األخيرة هو أنَّه يمكن إبطال األختام الضريبية بناًء على تقدير الهيئة.

وغالبًا ما يكون إبطال األختام الضريبية في الظروف االستثنائية، على سبيل المثال في حال شراء أختام 

ضريبية لن يتم وضعها وتفعيلها مطلقًا. وال يمكن إعادة األختام الضريبية إلى وضعها قبل اإلبطال، ومن 

ثم فإنَّها تصبح غير قابلة لالستخدام فور إبطالها. ويؤدي إبطال األختام الضريبية إلى إلغاء تفعيلها85. 

ويمكن إلغاء تفعيل األختام الضريبية بعد التحقُّق من صحتها في الحاالت التالية:

الحاالت المنطبقة فيما يتعلق بإبطال األختام الضريبية. 	

عند حدوث خطأ في عملية تفعيل األختام الضريبية. 	

إذا كانت السلع االنتقائية المحددة التي تم وضع األختام الضريبية عليها تم تصديرها خارج المملكة. 	

عند إتالف السلع االنتقائية المحددة قبل طرحها لالستهالك في المملكة86. 	

أي حاالت أخرى تحددها الهيئة87. 	

للشخص  إال  اإلبطال  بطلب  التقدُّم  يحق  ال  المبدأ  حيث  فمن  الضريبية،  األختام  إبطال  ينبغي  كان  وإذا 

المسؤول عن وضع هذه األختام.

إلى  تصديرها  تم  دة  محدَّ انتقائية  سلع  على  الموضوعة  الضريبية  األختام  القاعدة  هذه  من  وُتستثنى 

خارج المملكة88.

83. لمزيد من المعلومات عن دواعي العمل باألختام الضريبية، ُيرجى الرجوع إلى الفصل 2-1.
84. المادة الثالثة عشرة )2( ، »إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها «، الالئحة التنفيذية

85. القسم »خامسًا-أ «، الفقرة 4، » إبطال األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
86. المادة الثالثة عشرة )3( ، » إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها «، الالئحة التنفيذية

87. المادة الثالثة عشرة )3( )هـ(، »إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها «، الالئحة التنفيذية
88. المادة الثالثة عشرة )4( ، » إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها «، الالئحة التنفيذية
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وتجدر اإلشارة إلى أنَّ الهيئة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها إبطال األختام الضريبية89. ويكون تقديم 

طلب اإلبطال عن طريق النظام اإللكتروني لألختام الضريبية.

السلع  على  الضريبية  األختام  وضع  عن  المسؤول  الشخص  على  يجب  الضريبية،  األختام  إبطال  وبعد 

دة أن يقوم بإتالف هذه األختام. االنتقائية المحدَّ

ومقتضى ذلك هو أنَّ ذلك الشخص يمكن أن ُيعتبر مسؤواًل عن إتالف األختام الضريبية التي تمَّ إبطالها. 

ويمكن لذلك الشخص أن يفوض شخصًا آخر في إتالف األختام الضريبية. ويقع االلتزام بإتالف األختام 

الضريبية التي تمَّ إبطالها أيضًا على عاتق حائز األختام الضريبية.

هذه  إعادة  يمكن  ال  وأنَّه  محظور،  أمر  إبطالها  تمَّ  التي  الضريبية  األختام  حيازة  أنَّ  إلى  اإلشارة  وتجدر 

د المعتمد 90. األختام إلى المورِّ

ويمكن تقديم طلب إلغاء التفعيل من جانب أي شخص في المملكة يحوز تلك السلع المحددة ألغراض 

تجارية في المملكة والتي ُوضع عليها تلك األختام الضريبية 91.

وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أنَّه كما سبق أن ذكرنا في الفصل 4-1، فإنَّه يجب أن تكون األختام الضريبية صالحة 

دة الموضوعة عليها هذه األختام لالستهالك في المملكة. ومفعلة قبل طرح السلع االنتقائية المحدَّ

دة  محدَّ انتقائية  سلع  على  موضوعة  كانت  إذا  تفعيلها  إلغاء  أو  الضريبية  األختام  إبطال  فإنَّ  ثمَّ  ومن 

مطروحة بالفعل لالستهالك في المملكة يفضي إلى مخالفة تشريعات الضريبة االنتقائية، ما لم تكن 

هذه األختام الضريبية قد تم إتالفها أو تصديرها بموافقة الهيئة.

89. القسم »خامسًا-أ «، الفقرة  2 ، » إبطال األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
90. المادة الثالثة عشرة )5(، » إلغاء تفعيل األختام الضريبية وإبطالها «، الالئحة التنفيذية والقسم »خامسًا-أ «، الفقرتان 5 و 6، » إبطال األختام الضريبية «، القرار التنفيذي

91. القسم »خامسًا-ج «، الفقرة  2 ، » إلغاء تفعيل األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
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7. االتصال بنا

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة االنتقائية، ُيرجى االطالع على األدلة اإلرشادية األخرى 

أو زيارة موقعنا اإللكتروني: www.zatca.gov.sa  ؛

أو التواصل معنا عبر الرقم التالي: 19993 .

ويمكنكم أيضًا االتصال بالهيئة بشأن المسائل المتعلقة بالضريبة االنتقائية عبر عنوان البريد اإللكتروني: 

ET-zatca@zatca.gov.sa
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8. الملحق

8.1. المرفق األول   |   المواصفات التفصيلية لألختام الضريبية الرقمية

وفقًا للقرار التنفيذي )اإلرشادات والقواعد اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية(، فإنَّ مواصفات األختام 

الضريبية الرقمية هي على النحو التالي92:

حامل  	 اختيار  المحدد  للُمصنِّع  )يمكن  ا  آليًّ قراءتها  يمكن  مشفرة  رموز  من  الرقمية  العالمة  ن  تتكوَّ

البيانات على سبيل المثال نظام النقط - DotCode - أو بنظام مصفوفة البيانات Datamatrix -( ورموز 

يمكن قراءتها بالطريقة االعتيادية من قبل المستخدمين )مؤلفة من حروف هجائية وأرقام(.يجب 

أال تتداخل المنطقة التي يوضع فيها الرمز على العبوة مع المنطقة المخصصة للتحذيرات الصحية 

في  اتباعها  الواجب  والمعايير  والضوابط  المواصفات  جميع  العبوات  تستوفي  أن  ويجب  العامة، 

المملكة.للُمصّنع المحدد اختيار طريقة وضع العالمة الرقمية على عبوات السلع االنتقائية باستخدام 

تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

صة لكلِّ عبوة على خلفية من لون واحد خالص بما ُينتج  	 يجب إظهار تفاصيل العالمة الرقمية المخصَّ

ا بسهولة. قدرًا كافيًا من التباُين يتيح مسح العالمة الرقمية ضوئيًّ

الرقمية  	 العالمة  في  وأرقام  حروف  من  المؤلف  والرمز  آليًا  المقروء  ر  المشفَّ الرمز  يكون  أن  يجب 

صة لكلِّ عبوة. ظاهرين بتفاصيل مخصَّ

ُيترك للُمصنِّع المحدد اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلف من حروف وأرقام على العبوات،  	

مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

يجب وضع العالمات الرقمية على العبوات في أماكن مستوية األسطح وخالية من التجعيد. 	

يجب على الُمصنِّعين المحددين التأكُّد من سهولة قراءة العالمات الرقمية المقروءة آليًا. 	

ا عن 3.5 وفقًا للمعيار الدولي 15415 لسنة 2011م  ويجب أال يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّ

من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الكهربائية التقنية الدولية )المعيار 15415:2011 

ا تظلَّ مقروءة لفترة ال تقلُّ عن  ISO/IEC( وعلى الُمصنِّعين المحددين التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آليًّ

خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

92. القسم »رابعًا-أ «، الفقرة 2 ، » مواصفات األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
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8.2. المرفق الثاني    |    المواصفات التفصيلية لألختام الضريبية المادية

وفقًا للقرار التنفيذي )اإلرشادات والقواعد اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية(93، فإنَّ مواصفات األختام 

الضريبية المادية هي على النحو التالي:

حجم الملصق: 20 مم × 44 مم. 	

وزن الورق: 70 غرامًا للمتر المربع. 	

ا. 	 ص لكلِّ ملصق رمًزا فريًدا من نوعه عالميًّ ُيخصَّ

8.3. المرفق الثالث    |    وضع األختام الضريبية الرقمية على السلع

وفقًا للقرار التنفيذي )اإلرشادات والقواعد اإلجرائية لألختام الضريبية(94، يجب وضع األختام الرقمية في 

شكل عالمات رقمية على عبوات السلع االنتقائية المحددة على النحو التالي:

ن الرسم التوضيحي التالي مكان وضع العالمة الرقمية على العبوة، وُيالحظ أنَّ الرسوم التوضيحية  يبيِّ

التي يمكن فيها  المساحة  العبوة، ومع ذلك، فإنَّ  الرقمية تقع في أسفل  العالمة  أنَّ  إلى  أدناه ُتشير 

ا، وكذلك موضع العالمة الرقمية، سواء كان يمينًا أو يسارًا  طباعة الرموز المشفرة التي يمكن قراءتها آليًّ

ا، عائد لتقدير الُمصنِّع المحدد. ا أو عموديًّ أفقيًّ

الشكل )1(

وضع العالمات الرقمية على منتجات التبغ - أسفل العبوة

)رسم توضيحي(

93. القسم »رابعًا-أ «، الفقرة 3 ، » مواصفات األختام الضريبية «، القرار التنفيذي
94. القسم »رابعًا-د «، الفقرة 4 ،» وضع األختام الضريبية على السلع «، القرار التنفيذي

front
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8.4. المرفق الرابع    |    وضع األختام الضريبية المادية على السلع
الضريبية(95، يجب وضع األختام  المتعلقة باألختام  التنفيذي )اإلرشادات والقواعد اإلجرائية  للقرار  وفقًا 

الضريبية التي تأتي في شكل ملصقات مادية على عبوات منتجات التبغ على النحو التالي:

يجب أن يوضع الملصق على العبوة بحيث يمرُّ من أحد جانبي العبوة إلى ظهرها، مع مراعاة أن يغطي أ. 

الملصق المفصل الذي يتحرك عنده الغطاء بحيث يتلف الملصق فور فتح العبوة.

ن على الُمصنِّع المحدد مراعاته بشأن وضع الملصق ومكانه.ب.  تبين الرسوم التوضيحية أدناه ما يتعيَّ

الشكل )2(

وضع الملصقات المادية على عبوات منتجات التبغ

)رسم توضيحي(

95. القسم »رابعًا-د «، الفقرة 5، » وضع األختام الضريبية على السلع «، القرار التنفيذي.

الحافة التي ُتفتح

ــاء عمليــة وضــع األختــام يجــب إحــداث  أثن

ثقــوب فــي الملصــق علــى طــول عندهــا 

ــى  ــاعدة عل ــل المس ــن أج ــجائر م ــب الس ُعل

ــة. ــح العلب ــد فت ــق عن ــاع الملص انقط
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