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التارٌخ 2015-12-16 :

المادة ()1

ٌسمى هذا النظام (نظام ضرٌبة المبٌعات فً المناطق التنموٌة والمناطق الحرة لسنة  )2015وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()2

أٌ -كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك-:
القانون  :قانون االستثمار.
الدائرة  :دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات.
المدٌر  :مدٌر عام الدائرة.
الضرٌبة العامة  :ضرٌبة المبٌعات المفروضة على استٌراد او بٌع أي سلعة أو خدمة وفقا ألحكام القانون وقانون الضرٌبة العامة على المبٌعات.
الضرٌبة الخاصة  :ضرٌبة المبٌعات المفروضة بنسب خاصة وفق أحكام قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات والنظام الصادر لهذه الغاٌة.
ضرٌبة مبٌعات الخدمات  :ضرٌبة المبٌعات المفروضة على الخدمات المستهلكة فً المنطقة التنموٌة وفقا ً ألحكام الفقرة (د) من المادة ( )12من
القانون.
الضرٌبة  :الضرٌبة العامة أو الضرٌبة الخاصة أو ضرٌبة مبٌعات الخدمات حسب مقتضى الحال.
المسجل  :المإسسة المسجلة التً تسجل وفقا ً ألحكام هذا النظام لغاٌات تحصٌل الضرٌبة.
السلعة  :كل مادة طبٌعٌة أو منتج حٌوانً أو زراعً أو صناعً بما فً ذلك الطاقة الكهربائٌة.
الخدمة  :كل عمل ٌقوم به الشخص لقاء بدل بما فً ذلك تقدٌ م منفعة إلى الغٌر وال ٌشمل هذا العمل تزوٌد سلعة ما لم تكن السلعة الزمة لتورٌد
هذه الخدمة.
البٌع  :بٌع السلعة أو الخدمة بالمعنى المقصود فً قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات.
الشخص  :الشخص الطبٌعً أو الشخص االعتباري.
ب -تعتمد التعارٌف الواردة فً قانون االستثمار رقم ( )30لسنة  2014حٌثما وردت فً هذا النظام ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك.
المادة ()3

أٌ -لتزم المسجل بتحصٌل الضرٌبة عن كل واقعة بٌن سلعة او خدمة خاضعة للضرٌبة.
ب -1 -اذا كان البٌع لمإسسة مسجلة تكون الضرٌبة العامة أو ضرٌبة مبٌعات الخدمات بنسبة الصفر.
 -2إذا كان البٌع ألغراض شخصٌة أو غٌر متعلق بممارسة النشاط المرخص فتستحق الضرٌبة وفق أحكام القانون وقانون الضرٌبة العامة على
المبٌعات.
المادة ()4

تخضع الخدمات الواردة فً الجدول رقم ( ) 1الملحق بهذا النظام عند بٌعها لالستهالك فً المنطقة التنموٌة لضرٌبة مبٌعات الخدمات بنسبة
( )% 7ما لم تكن هذه الخدمات معفاة أو غٌر خاضعة للضرٌبة بموجب قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات.
المادة ()5

إذا تمت تؤدٌة الخدمات الواردة فً الجدول رقم ( )1الملحق بهذا النظام منفردة او مجتمعة فً المنطقة التنموٌة أو المنطقة الحرة أو خارج اي
منهما فعلى المإسسة المسجلة إظهار البدل المتؤتً من تؤدٌة هذه الخدمات فً حساباتها المنظمة بشكل منفرد وحسب مكان التؤدٌة وإال ٌعتبر البدل
المتؤتً من هذه الخدمات خاضعا للضرٌبة وفق أحكام قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات.
المادة ()6

ٌخضع للضرٌبة العامة وفقا ً ألحكام قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات ما ٌلً-:
أ -بٌع السلع والخدمات التً ٌكون منشإها فً المنطقة التنموٌة او المنطقة الحرة إلى باقً مناطق المملكة.
ب -استهالك السلع فً غٌر ممارسة النشاط المرخص أو بٌع السلع لالستهالك فً غٌر ممارسة النشاط المرخص به فً المنطقة التنموٌة أو
المنطقة الحرة.
ج -بٌع الخدمات غٌر المدرجة فً الجدول رقم ( ) 1الملحق بهذا النظام عند بٌعها لالستهالك فً غٌر ممارسة النشاط المرخص به فً المنطقة
التنموٌة.
المادة ()7

أ -على كل مسجل ملزم بتحصٌل الضرٌبة العامة وضرٌبة مبٌعات الخدمات وتورٌد أي منهما أن ٌقدم للدائرة كل شهرٌن إقرارا بمبٌعاته من
السلع و الخدمات ٌحدد فٌه قٌمتها ومقدار الضرٌبة المستحقة علٌها على أن تعتبر مدة الشهرٌن فترة ضرٌبٌة واحدة.
ب -على المسجل الملزم بتحصٌل الضرٌبة الخاصة وتورٌدها أن ٌقدم للدائرة إقرارا شهرٌا بقٌمة مبٌعاته من السلع الخاضعة للضرٌبة الخاصة
ومقدار الضرٌبة المستحقة علٌها وتعتبر مدة الشهر فترة ضرٌبٌة واحدة.
جٌ -لتزم المسجل فً جمٌع األحوال بتقدٌم اإلقرار عن كل فترة ضرٌبٌة بما فً ذلك عدم تحقٌقه أي مبٌعات خالل هذه الفترة وعلى النموذج
المعتمد من الدائرة سواء كان اإلقرار خطٌا أو مطبوعا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبٌانات.
المادة ()8

أ -تنفٌذا ألحكام هذا النظام وألغراض تحدٌد مسمٌات السلع تعتمد جداول التعرٌفة الجمركٌة وشروحاتها وفقا ألحكام قانون الجمارك .أما مسمٌات
الخدمات فتعتمد بشؤنها التصنٌفات ا لدولٌة الصادرة عن األمانة العامة لألمم المتحدة حسب التصنٌف الثالث (.)C CI 3
ب -لغاٌات تطبٌق أحكام الفقرة (أ) من المادة ( ) 12من القانون على كل مإسسة مسجلة فً المنطقة التنموٌة أن تقدم للهٌئة كشفا تفصٌلٌا أو
صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المطلوب استٌرادها وتخفٌض الضرٌبة العامة المستحقة علٌها إلى نسبة الصفر على أن ٌتم التصدٌق علٌها
من الرئٌس او من ٌفوضه لهذه الغاٌة وٌكون هذا التصدٌق واجب التطبٌق من دائرة الجمارك ودائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات.
المادة ()9

أٌ -كون االعفاء من ضرٌبة المبٌعات للسٌارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فؤكثر بمن فٌهم السائق والمباعة الى المإسسة المسجلة لغاٌات نقل
عمالها من منشآت عمل هذه المإسسة فً المنطقة التنموٌة او المنطقة الحرة وإلٌها وفقا لألسس والشروط التالٌة-:
 -1بمعدل سٌارة واحدة عن كل عشرة عاملٌن مستخدمٌن لدٌها.
 -2ال ٌجوز للمإسسة المسجلة أن تستعمل السٌارة المعفاة من الضرٌبة العامة على المبٌعات لغٌر االنشطة او الغاٌات التً اعفٌت من اجلها.
 -3أن ال ٌزٌد عمر السٌارة المعفاة على ثالث سنوات بما فٌها سنة الصنع.
ب -1 -ال ٌجوز بٌع الرافعة الشوكٌة أو السٌارة المعفاة إال بعد مرور ثالث سنوات على شرائها مع مراعاة حاالت تعرض المركبة للتلف مع
ضرورة تسدٌد ضرٌبة المبٌعات المستحقة علٌها وفقا ً لقٌمتها وفئة الضرٌبة بتارٌخ البٌع.

ٌ -2شترط موافقة الهٌئة ودائرة الجمارك المسبقة عند التصرف القانونً فً الرافعة الشوكٌة او السٌارة المعفاة من الضرٌبة وفقا ً ألحكام هذه
المادة.
جٌ -تم االعفاء المنصوص علٌه فً هذه المادة والخاص بالسٌارات والرافعات الشوكٌة بناء على توصٌة الهٌئة الى دائرة الجمارك.
المادة ()11

تطبق أحكام قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه فً ما لم ٌرد علٌه النص فً القانون وهذا النظام.
المادة ()11

أٌ -صدر الرئٌس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.
بٌ -تم نشر التعلٌمات الصادرة وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()12

ٌلغى نظام ضرٌبة المبٌعات فً المناطق التنموٌة والمناطق الحرة رقم ( )124لسنة  ،2009على أن ٌستمر العمل بالتعلٌمات الصادرة بمقتضاه
إلى أن تعدل أو تلغى أو ٌستبدل غٌرها بها وفقا ً ألحكام هذا النظام.
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نظام رقم  120لسنة(  2015نظام ضرٌبة المبٌعات فً المناطق التنموٌة والمناطق الحرة لسنة ) 2015المنشور فً العدد  5373على
الصفحة  9428بتارٌخ  16-12-2015والساري بتارٌخ 16-12-2015

والمشار إلٌه هنا وفٌما بعد باالسم المختصر نظام رقم  120لسنة(  2015نظام ضرٌبة المبٌعات فً المناطق التنموٌة والمناطق الحرة لسنة
)2015

