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جهــاز ال�ضرائـب

قــرار

رقــــم 2020/34

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام القـرار رقـم 2019/112 

ب�ضاأن حتديد قيمة واأنواع ال�ضلع االنتقائية وفئة ال�ضريبة املفرو�ضة على كل منها 

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/23 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2019/112 ب�ســــاأن حتديـــد قيمة واأنواع ال�سلــع االنتقائيـــة وفئـــة 

ال�سريبة املفرو�سة على كل منها ، 
واإلى موافقة جمل�س الوزراء ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة )الثالثة( من القرار الوزاري رقــم 2019/112 امل�سار اإليه ، الن�س االآتي :
" ال تعتبــــر �سلعــــة انتقائيـــة ، وال ت�ستحـــق ال�سريبــة عنها م�سروبات الطاقة ، وامل�سروبات 
الغازية ، وامل�سروبات املحالة التي يتم حت�سريها من قبل �سخ�س غري ملتزم بال�سريبة 

اإذا �سبق �سداد قيمة ال�سريبة امل�ستحقة عنها " .

املــادة الثانيــــة

اإليــه ، تعريف  ي�ساف اإلى ن�س املادة )االأولى( من القرار الوزاري رقم 2019/112 امل�ســار 
جديد وذلك على النحو االآتي :

6 - امل�ضروبـات املحـالة : 

اأي م�سروبات حتتوي على ال�سكر اأو اأي من م�ستقاته اأو اأي حمليات اأخرى ، كما تعد 
اأو م�ستح�سرات ميكن   ، اأو جل   ، اأو م�ساحيق   ، اأي مركزات  املحالة  امل�سروبات  من 

حتويلها اإلى م�سروبات حمالة ، وذلك على النحو املبني فـي اجلدول املرفق .
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املــادة الثالثــــة

اإلى عجز اجلدول الوارد فـي املادة )الثانية( من القرار الوزاري رقم 112/ 2019  ي�ساف 

امل�سار اإليه ، الن�ص الآتي :

فئة ال�سريبة بالن�سبة املئويةاأنواع ال�سلع االنتقائية

50امل�سروبات املحالة

املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ 1 اأكتوبــــر 2020م .

�ســدر فـي : 24/ 10 /1441هـ
املـوافـــــق : 16/   6  / 2020م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
                                                                                 رئيـــــــ�ص جهـــــــــاز ال�سرائــــــــب
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جــــدول  

ب�ســـاأن امل�سروبـــات املحـــالة

اأوال : تعد امل�سروبات الآتية من امل�سروبات املحالة :

ويعترب امل�سروب ) م�سروبا حملى ( اإذا توافر فـيه الآتي :

1 - اأ�سيف اإليه ال�سكر اأو اأي مادة اأخرى حتتوي على �سكر م�ساف اأثناء عملية الإنتاج .

2 - اإذا كان امل�سروب جاهزا لل�سرب ، اأو كان يح�سر باملاء ، اأو يخلط بالثلج املجــــرو�ص 

اأو يعالج لي�ستخدم فـي �سنع الثلج املجرو�ص ، اأو يخلط مع ثاين اأك�سيد الكربون ، 

اأو مزيجا مما �سبق .

3 - اإذا كان امل�سروب معباأ فـي زجاجات ، اأو علب معدنية ، اأو معباأ ب�سورة اأخرى ليكون 

جاهزا لل�سرب اأو التخفـيف باملاء . 

الع�سائـــر1

م�سروبات الريا�سيني2

3
امل�ساحيق واملركزات ال�سطناعية املنكهة

 التـــي ت�ستخــدم فــــي حت�سيـــــر امل�ســـروب

�ســـراب الفاكهـــة4

ع�سائر ونكتار الفاكهة5

�ســـراب ال�سعيـــر6

م�سروبات القهوة وال�ساي املح�سرة واملعلبة7
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وي�سمل ال�سكر امل�ساف ب�سفة خا�سة : 

وتعترب بدائل ال�سكر من ال�سكر امل�ساف ، والتي ت�سمل ب�سفة خا�سة :

1 )Sucrose( ال�سكروز 

2 )Glucose( الغلوكوز 

3  )Fructose( الفروكتوز 

4   )Lactose( اللكتوز 

5 )Galactose( الغالكتوز 

6 )Coco sugar( سكر جوز الهند� 

7)Sugar cane( ق�سب ال�سكر 

1 )Stevia( ستفـيا�

2  )Sucralose( سكرالوز�

3 )Saccharin( سكرين�

4 )Aspartame( ا�سربتام

5)Neotame( نيوتام

6   )Acesculfame-k( اأ�س�سولفمك

7)Erythritol( اإيريرثيتول
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ثانيا : ل تعد من امل�سروبات املحالة امل�سروبات الآتية :
1 - ع�سائر الفاكهة واخل�سار الطبيعية بن�سبة )100%( مائة باملائة ومنها :

  اأ - الفاكهة املهرو�سة .
ب - ع�سري الفواكه املجففة .

 ج - ع�سري م�سحوق الفواكه . 
 د - امل�سروب امل�سنوع من ع�سري الفاكهــة اأو ع�سري اخل�ســار والتـــي ل حتتوي 

على اأي �سكر م�ساف . 
هـ - امل�سروب املجهز عن طريق خلط ال�سوائل ويتم تقدميه فـي اإناء مفتوح .

ول يعد ع�سري الفاكهة منزوع الأيونات من ع�سائر الفاكهة الطبيعية .
2 - احلليب والألبان ومنتجاتها ومنها :

 اأ - امل�سروب الذي يحتوي على حليب بن�سبة )75%( خم�سة و�سبعني باملائة 
على الأقل وي�سمل )حليب احليوانات ، احلليب املعاد ت�سنيعه ، بودرة 
املعاد  ، م�سل احلليب  ، م�سل احلليب  رائب(  اللنب )حليب   ، احلليب 

ت�سنيعه( ، ول تندرج مادة الكرمية �سمن مفهوم احلليب .
ب - بدائل احلليب مثل حليب ال�سويا اأو اللوز .

ج - حليب الأطفال ال�سناعي اأو تركيبة حليب املتابعة اأو اأطعمة الأطفال .
3 - املكمالت الغذائية .

4 - امل�سروبات املخ�س�سة لال�ستخدامات التغذوية والطبية اخلا�سة .
5 - امل�سروبــات القائمـــة علـــى احلليـــب : وت�سمل اأي م�سروب قائم على احلليب ، 
يحتوي على )75( مل من احلليب على الأقل لكل )100( مل من امل�سروب اجلاهز .
6 - امل�شروبات البديلة للحليب وت�شمل امل�شروبات التي ت�شتوفـي ال�شروط التالية 

جمتمعة : 
 اأ - حتتوي على )120( ملجم من الكال�سيوم فـي كل )100( مل .

ب - م�ستخرجة من البقوليات واحلبوب وامل�سكرات والبذور اأو اأي نوع اآخر 
من النباتات .

ج - يتم ا�ستخدامها فـي كافة اأو معظم ا�ستخدامات احلليب .
د - لديها كثافة مماثلة للحليب .

هـ - ل تت�سمن مكونات غازية .


