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د المعتمد لألختام أولا   .الضريبية: المورِّ

دًا معتمدًا لألختام الضريبيةDe La Rue plcشركة "دو ال رو بي إل سي" ) ُتعد  .( مورِّ

 

 .الضريبية األختامإنتاج وتوريد : ثانياا 

 بإنتاج وتوريد األختام الضريبية. المعتمدالمورد  يختص .1

م طباعتها على أغلفة جميع السلع يتاألختام الضريبية في شكل عالمات رقمية  تكون .2

دة،   )ويشار إليها في هذه اإلرشادات ةمادي ملصقات إلى إضافةاالنتقائية المحدَّ

 على أغلفة منتجات التبغ على وجه التحديد. ايتم وضعه باألختام المادية(

دة ل هاألختام الضريبية المشترايتم تجهيز  .3 يتم تعيينه  الذيمصّنع السلع االنتقائية المحدَّ

ع ب في هذه اإلرشادات يشار إليهفي طلب الشراء ) ( يومي 2في غضون ) المحدد(الٌمصنِّ

 موافقة الهيئة.  علىعمل من حصول المرخص له بالشراء 

دة عن طريق النظام  ُتتاح .4 عة للسلع االنتقائية المحدَّ العالمات الرقمية للجهة الٌمصنِّ

 اإللكتروني لألختام الضريبية. 

د المعتمد  هاالتفاق على طريقة التسليم وشروط يتم .5 ع بين المورِّ وال  ،المحددوالٌمصنِّ

 وال تكون طرفًا في أي منازعات تنشأ عنه. االتفاق اتشارك الهيئة في هذ

د المعتمد لألختام الضريبية   .6 فق المورِّ ع المحدد وإذا اتَّ على أن يكون التسليم بناًء الٌمصنِّ

( وفقًا لمصطلحات الشروط التجارية Ex worksموقع البائع" )على شرط "التسليم في 

، فال 2010( بصيغتها التي نشرتها غرفة التجارة الدولية في عام Incotermsالدولية )

 ( يومي عمل. 2) للتسليم المادية األختامتجهيز يجوز أن تتجاوز مهلة 

د المعتمد لألختام الضريبية .7 فق المورِّ ع الو إذا اتَّ على طريقة أخرى غير محدد الٌمصنِّ

يجب أن ينصَّ االتفاق بين هذين فالتسليم بناًء على شرط "التسليم في موقع البائع"، 

ع تسليم األختام المادية إلى ل ينموعد محددطريقة والطرفين على   المحدد.الٌمصنِّ
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د المعتمد بتوريد األختام المادية ي .8  يتم، وبكرات أو حزم أوشكل صحائف  فيقوم المورِّ

عين من تقطيعها بطريقة تمكّ  الصحائف تجهيز إلى الحجم المناسب  وصوالً  آلياً ن الٌمصنِّ

يلزم على طالبي الشراء الذين يرغبون في و، منتجات التبغ أغلفةالواجب وضعه على 

 بكرات تقديم المعلومات ذات الصلة شكل في الماديةالحصول على األختام الضريبية 

 .الشراء طلب إنهاءقبل المعتمد د إلى المورِّ  والمتطلبات

 

 .واستردادها قيمتها: إجراءات شراء األختام الضريبية وسداد ثالثاا 

 . إجراءات الشراء: أ      

لين ألغراض الضريبة االنتقائية حق الوصول إلى  .1 لكتروني لألختام اإلنظام الللمسجَّ

لين تقديم طلبات شراء األختام  ،الهيئة توفرهالضريبية الذي  ويتيح هذا النظام للمسجَّ

مة التخضع كما  ،الضريبية لموافقة الهيئة قبل معالجتها من جانب  عبرهطلبات المقدَّ

د المعتمد.  المورِّ

ل اآلتي: على يجب، الضريبية طلب شراء األختامل .2  المسجَّ

 الحادية عشرة المادة من( 2) الفقرة في المحددة المطلوبة المعلومات تقديم -أ

 .الالئحة من

ع المحدد  تحديد -ب  .تصنعيها ومكان الشراء طلب فيالٌمصنِّ

ع المحدد  يكون أن يمكن .3  الشراء طلب بتقديم له المسموح المسجل نفسه هوالٌمصنِّ

 .خارجها أو المملكة داخل التصنيع مكان يكون أن يمكن كما ثالث، شخص يكون أن أو

 يقوم المسجل، من المقدم الضريبية األختام شراء طلب على الهيئة وافقت حال في  .4

د ع مع بالتنسيق المعتمد المورِّ  عليها الموافق الضريبية األختام لتسليم المحدد الٌمصنِّ

 .إليه

ع المحدد يجب أن يكون  .5 على موافقة الهيئة قبل الموافقة على طلب  حاصالً الٌمصنِّ

لديه  توافرتوأن  العالمي،( GS1) للهيئة معلوماته المسجلة في نظام يقدمأن و، الشراء

صة الالزمة لالتصال بالنظام اإللكتروني لألختام الضريبية  األجهزة تمكنه  والتيالمتخصَّ



 
 

 

3 |   اإلرشادات والقواعد اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية 
 

 

 والكراتين والعبوات األغلفةمن تخصيص األختام الضريبية وتفعيلها ووضعها على 

تزويد ب المعتمد المورد وسيقوملمحددة. السلع االنتقائية اب الخاصة والصناديق

عين بالتعليمات الالزمة الستخدام النظام اإللكتروني لألختام الضريبية والمعدات  الٌمصنِّ

 ذات الصلة. 

ل  .6 وتصدر قرارها حيال الطلب بالقبول تنظر الهيئة في طلبات الشراء المقدمة من المسجَّ

 عمل من تقديمها.  خمسة عشر يوم( 15في غضون )أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض 

م  التبغ لمنتجاتاألختام المادية  لعدد األدنى الحد يكون .7 ل أن يقدِّ التي يمكن للمسجَّ

 :يلي كما طلبًا لشرائها

 شكل صحائف. علىختم في حال طلب شراء األختام  ( مائتان وثمانون280) -أ

 تحتويشكل حزم ) علىن ألف ختم في حال طلب شراء األختام و( سبع70,000) -ب

 ختم مادي(.خمسمائة  (500) كلُّ حزمة على

د َبَكرات، شكل على المادية األختام شراء طلبكان  حال في -ج  األدنى الحد ُيحدَّ

د بين المبرم االتفاق على بناًء  لشرائها طلب تقديم يمكن التي للكمية  المورِّ

ع المعتمد دة االنتقائية السلع وُمصنِّ  المادية األختام وضع سيتم التي المحدَّ

 .عليها

ل ُيسمح التي الضريبية األختام لكمية األقصى الحدُّ  يكون .8 م بأن للمسجَّ  لشرائها طلباً  يقدِّ

 عنها اإلفراج تمَّ  التي اإلجمالية الكمية أضعاف ألربعة مساوياً  تقويمية سنة أيِّ  خالل

دة االنتقائية السلع من السابقة التقويمية السنة خالل ل هذا لصالح المحدَّ  المسجَّ

ر للهيئة في حاالت محددة أن ويجوز. المملكة في لالستهالك الطرح ألغراض  السماح تقرِّ

 به موضحاً  الهيئة لىإ منه يقدم طلب   على بناءً  األقصى الحد هذا على تزيد كمية بشراء

 .الزائدة الكمية طلب أسباب

ل المتقدم بطلب الشراء إلغاء أو تعديل طلب الشراء خالل الفترة التي  .9 ُيسمح للمسجَّ

جراء أيِّ إتلي تقديم الطلب وحتى تاريخ البت في الطلب من قبل الهيئة، وفي حال 
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( عشرة 10تعديالت على طلب الشراء تكون مهلة النظر في الطلبات والموافقة عليها )

 أيام عمل من تاريخ التعديل. 

 إلغاؤه أو تعديله. الطلب لمقدميسمح  الطلب الشراء،  على الهيئة موافقة حال في .10

 . إجراءات السداد:ب

سعر  إعالن المعتمد للمورد يحق المن الالئحة،  العاشرة( من المادة 3وفقًا للفقرة ) .1

 الهيئة.  مع اعليه االتفاق دونشراء األختام الضريبية 

ع المحدد بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون  .2 ملزمًا بسداد  الطلب فيالٌمصنِّ

 قيمة شراء األختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

المورد المعتمد بتوضيح أسعار شراء األختام في النموذج المحدد لطلب شراء  يقوم .3

 األختام الضريبية.

ـ غير شامل  سعودي ريال( 0.0568) عنالتبغ  لمنتجات الضريبي الختمشراء  رسع يزيد ال .4

 المادي والعالمة الرقمية. الملصقلكل ختم ضريبي متضمنًا ـ الضرائب والرسوم 

( 0.0227) عن الغازيةسعر شراء الختم الضريبي لمشروبات الطاقة والمشروبات  يزيد ال .5

 .رقمية عالمة شكل في ضريبي ختم لكل ـغير شامل الضرائب والرسوم  ـ سعودي ريال

 :الضريبيةاألختام  قيمة. إجراءات ردِّ ج

مبالغ مدفوعة نظير شراء األختام الضريبية فور إتمام السداد  ال ُتردُّ أيَّ  ،أالمبد حيث من .1

ع المحددمن جانب  د المعتمد الٌمصنِّ . وفي الحاالت االستثنائية التي يكون فيها المورِّ

م أختام ضريبية  ع المحددإلى  تالفةقد سلَّ المورد المعتمد بتوريد أختام  يقوم، الٌمصنِّ

ع المحدد بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل  لهضريبية بديلة   صحةوتحققه من الٌمصنِّ

ع المحدد يقوم  أن شريطةالتلف   النظام خالل منتالفة الضريبية الاألختام  بإبطالالٌمصنِّ

 .إبطالهاتم  التيالتي بحوزته و األختام إتالفويجب عليه  لكترونياإل

أيَّ أختام ضريبية  توريد علىتوريد األختام الضريبية ب الخاصة والقواعداإلجراءات  تطبق .2

د المعتمد للٌمصن   رها المورِّ  . المحدد عبديلة يوفِّ
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 .: مواصفات األختام الضريبية وطريقة وضعها على السلعرابعاا 

 . مواصفات األختام الضريبية:أ

تم طباعتها على أغلفة جميع السلع االنتقائية يتشمل األختام الضريبية عالمات رقمية  .1

دة، إضافة إلى ملصقات مادية يتم وضعها على أغلفة منتجات التبغ على وجه  المحدَّ

 التحديد.

 رقمية كما يلي: عالمات شكل فيالتي تأتي  تكون مواصفات األختام الضريبية .2

ن العالمة الرقمية  -أ ا )يمكن  قراءتها يمكن مشفرةز ومن رمتتكوَّ عآليًّ  المحدد للٌمصن 

أو بنظام  - DotCode -حامل البيانات على سبيل المثال نظام النقط  اختيار

بالطريقة االعتيادية من  قراءتهاز يمكن و( ورم-Datamatrix -مصفوفة البيانات 

ف  .(من حروف هجائية وأرقام ةقبل المستخدمين )مؤلَّ

 المخصصة المنطقةالمنطقة التي يوضع فيها الرمز على العبوة مع  تتداخليجب أال  -ب

 والضوابط المواصفات جميع العبوات تستوفيالصحية العامة، ويجب أن  للتحذيرات

 اتباعها في المملكة.  الواجب والمعايير

طريقة وضع العالمة الرقمية على عبوات السلع االنتقائية  اختيار المحدد عللٌمصنِّ   -ج

 ستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.با

صة لكلِّ عبوة على خلفية من لون واحد  -د يجب إظهار تفاصيل العالمة الرقمية المخصَّ

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

ر  أن يكونيجب  -ه ف من حروف وأرقام في  آلياً  المقروءالرمز المشفَّ والرمز المؤلَّ

صة لكلِّ عبوة.ظاهرين  العالمة الرقمية  بتفاصيل مخصَّ

عُيترك  -و ف من حروف  للٌمصن  المحدد اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلَّ

 .سهلة القراءة تكون وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن

كن مستوية األسطح وخالية من يجب وضع العالمات الرقمية على العبوات في أما -ز

 التجعيد.
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ععلى  يجب -ح د من سهولة قراءة العالمات الرقمية المقروءة  المحددين نيالٌمصنِّ التأكُّ

ا عن اآليًّ  وفقًا للمعيار  3.5. ويجب أال يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّ

يد المقاييس من معايير المنظمة الدولية لتوح 2011لسنة ( 15415) الدولي رقم

ع( وعلى ISO/IEC 15415:2011)المعيار  د من أنَّ الرموز  المحددين نيالٌمصنِّ التأكُّ

ا تظلَّ مقروءة لفترة ال تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على  المقروءة آليًّ

 العبوات. 

 مادية كما يلي: ملصقاتفي شكل  التي تأتي تكون مواصفات األختام الضريبية .3

 مم. 44× مم  20حجم الملصق:  -أ

 غرامًا للمتر المربع. 70وزن الورق:  -ب

ص لكلِّ ملصق رمز  -ج  فريد من نوعه غير مكرر. عالميُيخصَّ

 

 . وضع األختام الضريبية على السلع: د

طرح السلع بالشخص الذي يقوم ، يكون من الالئحةالتاسعة من المادة ( 3) وفقًا للفقرة .1

دة لالستهالك في المملكة هو المسؤول عن وضع األختام الضريبية  االنتقائية المحدَّ

ع المحدد أن الشخص ولهذا السلع،على تلك  ضع األختام الضريبية على بو يسمح للٌمصنِّ

وضع األختام الضريبية على عبوات السلع للمتطلبات الخاصة التي يستلزمها هذه السلع 

دة. االنتقائية ال  محدَّ

ع المحدد هو نفسه الشخص ٌم يمكن أن يكون ال .2  االنتقائية الضريبة ألغراض المسجلصنِّ

دة  المسموح له بطلب شراء األختام الضريبية في حال كانت السلع االنتقائية المحدَّ

ألغراض الضريبة  مسجل غير ثالث شخصأن يكون  ويمكن أيضاً مصنوعة في المملكة، 

 إلىاالنتقائية مقره خارج المملكة بالنسبة للسلع االنتقائية المحددة التي يتم استيرادها 

 المملكة.

عبوة  كلعن وضع األختام الضريبية أن يضع األختام الضريبية على  على المسؤوليجب  .3

دة. السلع االنتقائيةعلى  تحتوي فردية  المحدَّ
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ي شكل عالمات رقمية على عبوات السلع االنتقائية يجب وضع األختام الضريبية ف .4

دة على النحو التالي:  المحدَّ

ن  أنَّ  ، وُيالحظعلى العبوة العالمة الرقميةالتالي مكان وضع  الرسم التوضيحييبيِّ

الرسوم التوضيحية أدناه ُتشير إلى أنَّ العالمة الرقمية تقع في أسفل العبوة، ومع ذلك، 

ا قراءتها يمكن التي المشفرةز ورمالمكن فيها طباعة فإنَّ المساحة التي ي كذلك و، آليًّ

ا  أويمينًا  كان سواءموضع العالمة الرقمية،  ا،  أويسارًا أفقيًّ ع  عائدعموديًّ لتقدير الٌمصنِّ

 المحدد.

 

 أسفل العبوة -التبغ  منتجاتعلى  الرقمية عالماتوضع ال -1الشكل 

 (توضيحي رسم)

 

 

 

مادية على عبوات منتجات  ملصقات شكل فيالتي تأتي  الضريبيةيجب وضع األختام  .5

 التبغ على النحو التالي:

إلى ظهرها، مع  عبوةالبحيث يمرُّ من أحد جانبي  العبوةيجب أن يوضع الملصق على  -أ

مراعاة أن يغطي الملصق المفصل الذي يتحرك عنده الغطاء بحيث يتلف الملصق 

 .عبوةالفور فتح 

ع المحدد مراعاته بشأن وضع  أدناه ضيحيةالرسوم التو تبين -ب ن على الٌمصنِّ ما يتعيَّ

 الملصق ومكانه.
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يجب  األختامأثناء عملية وضع 

إحداث ثقوب في الملصق على 

طول الحافة التي ُتفتح عندها ُعلب 

السجائر من أجل المساعدة على 

 .انقطاع الملصق عند فتح العلبة

 حجم الملصق: 

 ( مم0.4 -)+/ 44( × 0.25-)+/ 20

 

  التبغ منتجات عبواتالمادية على  الملصقاتوضع  -2الشكل 

 (توضيحي رسم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبعاد -على عبوات التبغ  المادية الملصقاتوضع  -3الشكل 

 توضيحي( رسم)
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 .: تفعيل األختام الضريبية وإلغاء تفعيلها وإبطالهاخامساا 

 األختام الضريبية: لأ. إبطا

سواًء كانت تأتي في - الضريبية األختاماتخاذ إجراء يجعل ُيقصد بإبطال األختام الضريبية  .1

 لالستخدام.  غير صالحة -رقمية عالماتأو مادية  شكل ملصقات

 ألغراض للمسجلهي الجهة الوحيدة التي يمكنها إبطال األختام الضريبية. ويمكن  الهيئة .2

م إلى  بالتقدمله  المسموح االنتقائية الضريبة بطلب شراء األختام الضريبية أن يقدِّ

 الهيئة طلبًا إلبطال ختم ضريبي عن طريق النظام اإللكتروني لألختام الضريبية. 

إبطال  طلبة الذي قام بشراء األختام الضريبية على المسجل ألغراض الضريب يجب .3

 الثالثة عشرةالمادة  من( 2)الفقرة  في عليها المنصوص الحاالت فياألختام الضريبية 

الوسائل الالزمة لطلب إبطال  خريناألشخاص اآل لجميعتكفل الهيئة . ومن الالئحة

عليها تلك الفقرة وال األختام الضريبية عند اكتشافهم أي حالة من الحاالت المنصوص 

 إبطال األختام الضريبية. همطلبعدم هؤالء األشخاص في حال  ُيسأل

 . تلقائي بشكليؤدي إبطال األختام الضريبية إلى إلغاء تفعيلها  .4

بلفور إبطال األختام الضريبية من  .5 ألغراض الضريبة االنتقائية  المسجلالهيئة، يكون  ق 

ق من مسؤو ،األختام شراءله على الموافق  ع  أناًل عن التحقُّ أيِّ شخصٍّ  المحدد أوالٌمصنِّ

. فعلياً  هذه األختام الضريبية بإتالفقام  قدآخر حائزًا لألختام الضريبية التي تمَّ إبطالها 

 .إتالفهاألختام الضريبية التي تمَّ إبطالها مسؤواًل عن لالحائز  ويكون الشخص

د المعتمد وال  يتمال والها، إتالف األختام الضريبية التي تمَّ إبط يجب .6 إعادتها إلى المورِّ

 إلى الهيئة.

 . تفعيل األختام الضريبية:ب 

دة لالستهالك في المملكة هو  .1 الشخص الذي يقوم بطرح السلع االنتقائية المحدَّ

وفقًا للفقرة  وذلكعلى تلك السلع  الموضوعة الضريبيةاألختام  تفعيلالمسؤول عن 



 
 

 

10 |   اإلرشادات والقواعد اإلجرائية المتعلقة باألختام الضريبية 
 

 

عيسمح لل أن ولهمن الالئحة،  التاسعةمن المادة  (3) األختام  بتفعيل المحدد ٌمصنِّ

 الضريبية على هذه السلع. 

ع  يجب على ،تفعيل األختام الضريبيةل .2 عن طريق النظام  تأكيدإرسال  المحددالٌمصنِّ

أنَّ األختام الضريبية قد تمَّ وضعها بنجاح على عبوات يفيد باإللكتروني لألختام الضريبية 

دة التي تمَّ شراء هذه األختام من أجلها.السلع االنت  قائية المحدَّ

ع المحدد ا على .3 عة  اً األختام وتفعيلها أن يضع رموز وضع بعدلمصنِّ  لمختلف)باركود( مجمَّ

دة،  والتغليف التعبئة مستويات ( الكرزمستوى الصندوق الكرتوني الصغير ) )علىالمتعدِّ

ئية المحددة، ومستوى الصندوق مجمعة من عبوات المنتجات االنتقا يضمالذي 

ومستوى طاولة الشحن  الكروز،الكرتوني الكبير )الكرتون( الذي يضم مجموعة من 

( التي تضم مجموعة من الكراتين، ومستوى الحاوية، ومستوى الشحنة ككل(. طبلية)

عة على مختلف المستويات وبين رموز الباركود  وينبغي الربط بين رموز الباركود المجمَّ

ع المحدد  للسلع الفرديةعبوات الالموضوعة على  د الٌمصنِّ دة. ويؤكِّ االنتقائية المحدَّ

ع  ة عن طريق النظام اإللكتروني لألختام الضريبية.هيكل رموز الباركود المجمَّ

 بطرح يقوم الذي الشخص يكون الضريبية، األختام تفعيل في أخطاء وقوع حال في .4

دة االنتقائية السلع  حال وفي ،ذلك عن المسؤول هو المملكة في لالستهالك المحدَّ

  .لتصحيحها الهيئة بإبالغ يقوم أن عليه فيجب أخطاء، ةأيَّ  وقوع الشخص هذا اكتشف

 . إلغاء تفعيل األختام الضريبية:ج

للعالمات الرقمية التي يجب وضعها على السلع  فقطإلغاء تفعيل األختام الضريبية  يتم .1

دة ( من المادة 4( و )3) الفقرتين في المذكورة الحاالت في وذلك ،االنتقائية المحدَّ

 .الالئحة نم الثالثة عشرة

الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإلغاء تفعيل األختام الضريبية. ويمكن تقديم   .2

 يحوزطلب إلغاء تفعيل األختام الضريبية إلى الهيئة من جانب أي شخص في المملكة 

عليها تلك األختام  والتي ُوضعالمملكة  فيتجارية  المحددة ألغراضتلك السلع 

 . الضريبية
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 .الضريبية األختاممتعلقة ب إجراءات أخرى :سادساا 

 األشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة: .أ

إذا  الالئحة،من  السابعة( من المادة 1و( من الفقرة )في الفقرة الفرعية )لما ورد  وفقاً   .1

دة ألغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة  ن أنَّ أيَّ شخص يحوز سلعًا انتقائية محدَّ تبيَّ

وال توجد أختام ضريبية صالحة ومفعلة عليها، فإنَّ  ،لم تسدد الضريبة المستحقة عليها

الهيئة سوف تعتبر ذلك الشخص على علم بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم 

مسؤواًل عن سداد الضريبة المستحقة عن تلك السلع االنتقائية  تسدد وستعتبره

 غرامات مرتبطة بها.  وأيالمحددة 

دة التي بحوزته  .2 م شخص إلى الهيئة لإلفصاح عن أنَّ السلع االنتقائية المحدَّ  لمإذا تقدَّ

أو غير  مصطنعة أو سليمة غيرضريبية  عليها أختام ُوضععليها أختام ضريبية أو  توضع

م إلى الهيئة باإلضافة إلى ذلك معلومات  مفعلة أو مفعلة بطريقة غير صحيحة، وقدَّ

دة، بحيث يمكن بناًء على تلك  كافية بشأن منشأ هذه السلع االنتقائية المحدَّ

المعلومات أن يتحمل شخص آخر المسؤولية عن سداد الضريبة المستحقة، فإنَّ الهيئة 

 الضريبة المستحقة. بسدادأفصح عن تلك المعلومات تطالب ذلك الشخص الذي  لن

أختام  عليها يوجد ال والتيحال لم يتقدم الشخص الحائز على سلع انتقائية محددة  في .3

م المخالفة السلع تلك عن للهيئة باإلفصاحضريبية صحيحة ومفعلة عليها  ه قدَّ ، ولكنَّ

دة، بحيث رغم ذلك إلى الهيئة معلومات كافية بشأن منشأ هذه السلع  االنتقائية المحدَّ

ا بناًء على تلك المعلومات أن يتحمل شخص آخر المسؤولية عن  يكون من الممكن عمليًّ

ر إعطاء األولوية لتحصيل الضريبة المستحقة فسداد الضريبة المستحقة،  للهيئة أن تقرِّ

 أواًل.من الشخص اآلخر 

دة إلى  يستوردال تنطبق الفقرتان السابقتان على الشخص الذي  .4 السلع االنتقائية المحدَّ

دة داخل المملكة، أو  يقومالمملكة، أو الشخص الذي  بتصنيع السلع االنتقائية المحدَّ

دة داخل  يقومالشخص الذي  بوضع األختام الضريبية على السلع االنتقائية المحدَّ

 المملكة.
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 استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير: .ب

من الالئحة، فإنَّ طلب استرداد الضريبة  الثانية والخمسين( من المادة 3لفقرة )وفقًا ل .1

دة المطروحة لالستهالك في المملكة  دة عن السلع االنتقائية المحدَّ تم  والتيالمسدَّ

طلبًا إللغاء تفعيل األختام  يتضمنأن  يستوجبالحقًا خارج المملكة  تصديرهاأو  نقلها

دة.الضريبية الموضوعة على   السلع االنتقائية المحدَّ

 طلب يتضمن أنطلب استرداد الضريبة االنتقائية، ويجب  معُيرفق طلب إلغاء التفعيل  .2

دة التي تمَّ  بالسلعقائمة باألختام الضريبية ذات الصلة  التفعيل إلغاء االنتقائية المحدَّ

 خارج المملكة.  إلى ُيعتزم تصديرها التيتصديرها أو 

 عدم تمكنها لحا فيالضريبة االنتقائية  وطلب استردادإلغاء التفعيل طلب  رفض لهيئةل .3

دة واألختام الضريبية الموضوعة عليها قد تمَّ  ق من أنَّ السلع االنتقائية المحدَّ من التحقُّ

 المملكة. خارجإلى تصديرها 

 

 .التطبيقاتاحة األختام الضريبية وتاريخ  تاريخ :سابعاا 

 :الشراء طلباتختام الضريبية لستقبال لأللكتروني النظام اإل جاهزية خأ. تاري   

وضع أختام ضريبية  يجبمن الالئحة، التاسعة  ( من المادة1) الفقرةي ف ورد لما وفقاً  .1

 ،المملكة في لالستهالك طرحها قبل وتفعيلهاصالحة على السلع االنتقائية المحددة 

 ختام الضريبية.لأل اإللكترونيوتكون األختام الضريبية متاحة للشراء عبر النظام 

ختام الضريبية جاهزًا لتلقي طلبات شراء األختام الضريبية لألاإللكتروني  النظام يكون .2

 :التالية لتواريخوفقًا ل
 

 الضريبيةاألختام  شراء طلبات لتلقي لكترونيإلا النظام جاهزية تاريخ -4الشكل 

 المحددة النتقائية السلع الشراء طلبات لتلقي النظام جاهزية تاريخ

 السجائر 2019 مايو 31

 المعسل 2019 نوفمبر 28

 2020 فبراير 24
 ، مشروبات الطاقة ،الغازية  المشروبات

 خرىاألومنتجات التبغ 
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 األختام الضريبية:ب الخاصة التعديالت سريان. تاريخ ب

 هي التالية التواريخ تكونمن الالئحة، التاسعة ( من المادة 1) الفقرة في ورد لما وفقاً  .1

 باألختام الضريبية: يتعلق فيمااألحكام الواردة بالالئحة  لسريان المحددة التواريخ
 

 تاريخ السريان  – 5 الشكل

النفاذ على السلع  تاريخ

 المحلي السوق فيالمتداولة 

 للسلع بالنسبة النفاذ تاريخ

 المستوردة
 السلع النتقائية المحددة

 السجائر 2019 أغسطس 23 2019 نوفمبر 18

 المعسل 2020 فبراير 24 2020 مايو 18

 2020 مايو 18 2020 أغسطس 10

، المشروبات الغازية 

، مشروبات الطاقة

 ومنتجات التبغ االخرى

محددة ال تحمل أختام ضريبية صالحة ومفّعله عليها قبل  سلعهلن ُيسمح باستيراد أي  .2

للسلع االنتقائية المحددة المستوردة من النفاذ من تاريخ  اعتباراً  المملكةاستيرادها الى 

 خارج المملكة.

المملكة ما لم تحمل ختم ضريبي صالح  في محددة سلعه أيسمح ببيع أو تداول لن يُ  .3

ع االنتقائية المحددة المنتجة لبالنسبة للس النفاذ تاريخ من اعتباراً  ومفّعل عليها

 .والمتداولة في المملكة

 


