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وزارة املـاليــــة
قــــرار وزاري
رقــــم 2019/112
ب�شـ�أن حتديـد قيمـة و�أنـواع ال�سلـع االنتقائيـة
وفئـة ال�ضريبـة املفرو�ضـة علـى كـل منهـا
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
و�إلى قــرار جمل ــ�س الــوزراء بجل�ستــه رقم  2019/18املنعقدة بتاريــخ  14مــن ماي ــو 2019م
باملوافقـ ــة علــى حتديـ ــد قيم ــة و�أن ــواع ال�سل ــع االنتقائيـ ــة  ،وفئ ـ ــة ال�ضريب ـ ــة املفرو�ض ـ ــة
علــى كــل منهــا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــى
فـي تطبيق �أحكام هذا القرار  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة به املعنى ذاته فـي قانون
ال�ضريبة االنتقائية امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1التبـغ ومنتجاتـه :
كافة الأ�صناف الواردة فـي الف�صل ( )24من التعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية  ،امل�ستوردة �أو التي يتم زراعتها �أو �إنتاجها فـي ال�سلطنة .
 - 2حلـوم اخلنزيـر :
كافة حلوم و�أطراف و�أح�شاء و�شحوم اخلنزير وجميع م�شتقاتها ال�صاحلة للأكل ،
�سواء كانت طازجة �أو مربدة �أو جممدة �أو جمففة �أو مملحة �أو غري ذلك من م�شتقات
حلوم اخلنزير التي يتم ت�صنيفها على �أنها �سلع ذات طبيعة خا�صة بالتعرفة اجلمركية
املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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 - 3امل�شروبـات الكحوليـة:
�أي م�شروبات حتتوي على ن�سبة معينة من الكحول  ،وت�شمل جميع الأ�صناف التي يتم
ت�صنيفها على �أنها �سلع ذات طبيعة خا�صة بالتعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 4م�شروبـات الطاقـة:
�أي م�شروبات حتتوي على مواد منبهة � ،أو متنح التحفيز العقلي �أو البدين  ،وت�شمل
الكافيني والتورين واجلن�سينج واجلوارانا  ،وتعد من م�شروبات الطاقة �أي مركزات ،
�أو م�ساحيق � ،أو جل � ،أو م�ستخل�صات ميكن حتويلها �إلى م�شروبات طاقة .
 - 5م�شروبات غازية:
�أي م�شروبات �صناعية م�ضاف �إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم املميز
الــذي يختلــف مــن نــوع لآخــر  ،وتعــد مــن امل�شروبــات الغازيـة �أي مركــزات � ،أو م�ساحيــق ،
�أو جــل � ،أو م�ستخل�صـات ميكـن حتويلهـا �إلى م�شروبـات غازيـة .
املــادة الثانيــة
حتدد ال�سلع االنتقائية التي تفر�ض عليها ال�ضريبة  ،وفئتها  ،وفق اجلدول الآتي :
�أنـواع ال�سلـع االنتقائيـة

فئـة ال�ضريبـة بالن�سبـة املئويـة

التبغ ومنتجاته
حلوم اخلنزير
امل�شروبات الكحولية
م�شروبات الطاقة
امل�شروبات الغازية

100
100
100
100
50

املــادة الثالثــة
ال تعترب �سلعة انتقائية  ،وال ت�ستحق ال�ضريبة عنها م�شروبات الطاقة  ،وامل�شروبات
الغازية التي يتم حت�ضريها من قبل �شخ�ص غري ملتزم بال�ضريبة �إذا �سبق �سداد
قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة عنها .
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املــادة الرابعــة
يكون ت�صنيف ال�سلع االنتقائية املحددة فـي هذا القرار وفق ت�صنيف النظام اجلمركي
املن�سق املعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة اخلام�سة
حتدد قيمة ال�سلع االنتقائية التي تفر�ض عليها ال�ضريبة على �أ�سا�س �سعر بيعها بالتجزئة ،
واملحددة من قبل امللتزم بال�ضريبة �أو ال�سعر املعياري املحدد �ضمن قائمة الأ�سعار املعيارية
ال�صادرة من قبل الأمانة العامة لل�ضرائب � ،أيهما �أعلى  ،وال ي�شمل هذا ال�سعر ال�ضريبة
امل�ستحقــة  ،و�ضريبـة القيمـة امل�ضافــة حــال تطبيقها  ،كما ال ي�شمـل �سعـر البيـع بالتجزئـة
القيمة التي ت�ضاف على ال�سلع االنتقائية عند بيعها �أو ا�ستهالكها فـي الفنادق �أو املطاعم
�أو املقاهي .
وفـي حال تعدد �أ�سعار البيع بالتجزئة لل�سلعة االنتقائية  ،يجب �أال يقل ال�سعر فـي جميع
الأحوال عن متو�سط �سعر البيع بالتجزئة فـي ال�سوق املحلي .
املــادة ال�ساد�سة
يجــب علــى امللتـزم بال�ضريبة �أن يقدم �إلى الأمانة العامة لل�ضرائب امل�ستندات الالزمة
التي تثبت �صحة �سعر البيع بالتجزئة امل�صرح عنه لل�سلع االنتقائية .
املــادة ال�سابعة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ  15من يونيو 2019م .

�صدر فـي  24 :مـن رم�ضـــــان 1440هـ
املوافــــق  30 :مـن مايـــــــــو 2019م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عــن ال�شـ ـ ـ ـ ـ�ؤون املــالي ـ ـ ــة

