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وزارة املـاليــــة
 قــــرار وزاري

رقــــم 2019/112
ب�سـاأن حتديـد قيمـة واأنـواع ال�سلـع االنتقائيـة

 وفئـة ال�سريبـة املفرو�سـة علـى كـل منهـا

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/23 ، 
واإلى قــرار جملـــ�س الــوزراء بجل�ستــه رقم 2019/18 املنعقدة بتاريــخ 14 مــن مايـــو 2019م 
، وفئـــــة ال�سريبـــــة املفرو�ســـــة  ال�سلـــع االنتقائيــــة  واأنـــواع  باملوافقــــة علــى حتديــــد قيمـــة 

علــى كــل منهــا ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة االأولــى

فـي تطبيق اأحكام هذا القرار ، يكون للكلمات والعبارات الواردة به املعنى ذاته فـي قانون 
ال�سريبة االنتقائية امل�سار اإليه ، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل 

منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
1 - التبـغ ومنتجاتـه : 

كافة االأ�سناف الواردة فـي الف�سل )24( من التعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية ، امل�ستوردة اأو التي يتم زراعتها اأو اإنتاجها فـي ال�سلطنة .

2 - حلـوم اخلنزيـر : 
 ، للأكل  ال�ساحلة  م�ستقاتها  و�سحوم اخلنزير وجميع  واأح�ساء  واأطراف  كافة حلوم 
�سواء كانت طازجة اأو مربدة اأو جممدة اأو جمففة اأو مملحة اأو غري ذلك من م�ستقات 
حلوم اخلنزير التي يتم ت�سنيفها على اأنها �سلع ذات طبيعة خا�سة بالتعرفة اجلمركية 

املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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3 - امل�سروبـات الكحوليـة: 
اأي م�سروبات حتتوي على ن�سبة معينة من الكحول ، وت�سمل جميع االأ�سناف التي يتم 
ت�سنيفها على اأنها �سلع ذات طبيعة خا�سة بالتعرفة اجلمركية املوحدة لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية .
4 - م�سروبـات الطاقـة: 

اأي م�سروبات حتتوي على مواد منبهة ، اأو متنح التحفيز العقلي اأو البدين ، وت�سمل 
الكافيني والتورين واجلن�سينج واجلوارانا ، وتعد من م�سروبات الطاقة اأي مركزات ، 

اأو م�ساحيق ، اأو جل ، اأو م�ستخل�سات ميكن حتويلها اإلى م�سروبات طاقة .
5 - م�سروبات غازية: 

اأي م�سروبات �سناعية م�ساف اإليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم املميز 
الــذي يختلــف مــن نــوع الآخــر ، وتعــد مــن امل�سروبــات الغازيـة اأي مركــزات ، اأو م�ساحيــق ، 

اأو جــل ، اأو م�ستخل�سـات ميكـن حتويلهـا اإلى م�سروبـات غازيـة .

املــادة الثانيــة

حتدد ال�سلع االنتقائية التي تفر�س عليها ال�سريبة ، وفئتها ، وفق اجلدول االآتي :

فئـة ال�سريبـة بالن�سبـة املئويـةاأنـواع ال�سلـع االنتقائيـة

100التبغ ومنتجاته

100حلوم اخلنزير
100امل�سروبات الكحولية

100م�سروبات الطاقة
50امل�سروبات الغازية

املــادة الثالثــة

ال تعترب �سلعة انتقائية ، وال ت�ستحق ال�سريبة عنها م�سروبات الطاقة ، وامل�سروبات 
الغازية التي يتم حت�سريها من قبل �سخ�س غري ملتزم بال�سريبة اإذا �سبق �سداد 

قيمة ال�سريبة امل�ستحقة عنها .
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املــادة الرابعــة
القرار وفق ت�سنيف النظام اجلمركي  ال�سلع االنتقائية املحددة فـي هذا  يكون ت�سنيف 

املن�سق املعمول به من قبل االإدارة العامة للجمارك فـي �سرطة عمان ال�سلطانية .

املــادة اخلام�سة

حتدد قيمة ال�سلع االنتقائية التي تفر�س عليها ال�سريبة على اأ�سا�س �سعر بيعها بالتجزئة ، 

واملحددة من قبل امللتزم بال�سريبة اأو ال�سعر املعياري املحدد �سمن قائمة االأ�سعار املعيارية 

ال�سادرة من قبل االأمانة العامة لل�سرائب ، اأيهما اأعلى ، وال ي�سمل هذا ال�سعر ال�سريبة 

امل�ستحقــة ، و�سريبـة القيمـة امل�سافــة حــال تطبيقها ، كما ال ي�سمـل �سعـر البيـع بالتجزئـة 

القيمة التي ت�ساف على ال�سلع االنتقائية عند بيعها اأو ا�ستهلكها فـي الفنادق اأو املطاعم 

اأو املقاهي .

وفـي حال تعدد اأ�سعار البيع بالتجزئة لل�سلعة االنتقائية ، يجب اأال يقل ال�سعر فـي جميع 

االأحوال عن متو�سط �سعر البيع بالتجزئة فـي ال�سوق املحلي .

املــادة ال�ساد�سة

اللزمة  امل�ستندات  لل�سرائب  العامة  االأمانة  اإلى  يقدم  اأن  بال�سريبة  امللتـزم  علــى  يجــب 

التي تثبت �سحة �سعر البيع بالتجزئة امل�سرح عنه لل�سلع االنتقائية .

املــادة ال�سابعة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15 من يونيو 2019م .

�سدر فـي : 24 مـن رم�ســـــان 1440هـ

دروي�ش بن اإ�سماعيل بن علي البلو�سياملوافــــق : 30 مـن مايـــــــــو  2019م

الوزيـــــــــر امل�ســــــوؤول عــن ال�ســـــــــوؤون املــاليـــــــة


