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 هذا المستند باللغتين العربية واالنجليزية لالئحة التنفيذية
 لنظام الضريبة االنتقائية للمملكة العربية السعودية

 والمنشور من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقعها
 الرسمي باللغة العربية بتاريخ 6 يونيو2017، علماً بأنه تم

إصدار هذه الالئحة باللغة العربية بشكل رسمي.ن

 يرجي العلم أن النص اإلنجليزي المدرج في هذا المستند
 ليس ترجمة رسمية وتم تقديمة فقط ألغراض توفير

 المعلومات، في حين تم اتخاذ كل الرعاية الضرورية
 لضمان دقة النص المترجم، فإن شركة ديلويت ال تضمن

 أن تكون الترجمة خالية من السهو أو الخطأ وعليه يتم استخدام
النص اإلنجليزي على مسئولية المستخدم الخاصة.ة

 إّن تطبيق المبادئ المنصوص عليها يتوقف على الظروف
 الخاصة بكل حالة وينصح بالحصول على المشورة المهنية

 قبل القيام أو اإلحجام عن أي تصرف باالعتماد على
محتوى هذا التقرير.ا

اختر اللغة التي تفضلها.ا

This document is a bilingual version of the 
Kingdom of Saudi Arabia Excise Tax 
Regulations published by the General 
Authority of Zakat and Tax Official website 
at 6 June 2017. 

The English text in this document is not 
an official translation and is provided for 
information purposes only.  While every care 
has been taken to ensure accuracy, Deloitte 
does not guarantee that the translation is 
free from error or omission.  Use of the 
English text is at the user’s own risk. 

You cannot rely on this document to cover 
specific situations; application of the principles 
set out will depend upon the particular 
circumstances involved and we recommend 
that you obtain professional advice before 
acting or refraining from acting on any of 
the contents of this publication.

Choose the language you prefer.
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The Kingdom of Saudi Arabia Excise Tax Implementing Regulations
Issued by Board of Directors Resolution no. 9-1-2017 of 5/9/1438

Chapter 1: Preamble

Article 1: Definitions

1. The following words and phrases, wherever mentioned in the Law shall have the meanings ascribed thereto hereunder unless
the context indicates otherwise:

Council: Gulf Corporation Council.

Member State: Any State that has a full membership in the Council in accordance with its Statute.

Ministerial Committee: The Committee for Financial and Economic Corporation of the Council.

Tax due: Tax imposed on Excise goods payable to the Authority.

Tax base: the value of Excise goods on which Tax is imposed, represented in the higher retail sales price (RSP) determined
by the importer or producer, or the standard price agreed on these goods in accordance to the Agreement, without including
the Tax due or VAT.

Tax suspension arrangement: The arrangement on which the Tax due on Excise goods is suspended.

The person liable for the payment of the Tax: The person responsible in accordance with the provisions of the Law and
the Regulations for calculating, declaring and paying the due Tax on his account to the Authority.

Licensee: A person authorized by the Authority to produce, transfer, hold, store, move or receive the Excise goods produced
locally or imported in a Tax Warehouse in the context of his business.

Excise goods: Goods that are subject to Taxation in accordance to the provisions of the Law and the Regulations.

Import of Excise goods: The entry of Excise goods into the Kingdom which are not subsequently placed under a customs
suspension arrangement, as well as the customs clearance and release of Excise goods for import purposes in the Kingdom.

Tax warehouse: The designated place where it is permitted to the Licensee to produce, transfer, store, or receive Excise
goods under Tax suspension arrangement.

Total Damage: When the Excise goods becomes completely unusable.

Without prejudice to the first paragraph of this Article, the words and phrases in these Regulations shall have the same mean-
ings in the Agreement and in the Law.

Chapter 2: Excise goods

Article 2: Excise goods

Tax shall be imposed on the following categories of Excise goods:

1. Tobacco products;

2. Soft Drinks;

3. Energy Drinks.

Article 3: Tax rates

1. A Tax rate of 100% shall be imposed on Tobacco products.

2. A Tax rate of 50% shall be imposed on Soft Drinks.

3. A Tax rate of 100% shall be imposed on Energy Drinks.

Chapter 3: Calculating the due Tax

Article 4: Tax calculation

1. The due Tax is calculated by applying the Tax rates of the Excise goods to the Tax base of these Excise goods.

2. The due Tax shall be calculated at the Tax rate applicable at the time of release for consumption of the Excise goods.

الالئحة التنفيذية لنظام الضريبة االنتقائية للمملكة العربية السعودية

الصادرة بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 2017-1-9 وتاریخ 5/9/1438      

الفصل األول: تمهيد
المادة األولى: تعريفات

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتِض السياق خالف ذلك: .1
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظامه األساسي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي واالقتصادي لدول المجلس.

الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع االنتقائية والواجب سدادها للهيئة.
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة االنتقائية التي تفرض الضريبة بناًء عليها، وتتمثل في القيمة األعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو 

المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً ألحكام االتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع االنتقائية.

الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام والالئحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه واإلقرار عنها وسدادها 
للهيئة.

المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خالل ممارسته عمله، بإنتاج السلع االنتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي 
السلع االنتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة في مستودع ضريبي.

السلع االنتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقاً ألحكام النظام والالئحة.
استيراد السلع االنتقائية: دخول السلع االنتقائية إلى المملكة والتي ال يتم وضعها الحقاً تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، باإلضافة إلى التخليص 

الجمركي واالفراج عن السلع االنتقائية ألغراض االستيراد في المملكة.
المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع االنتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع االنتقائية تحت وضع معلق 

للضريبة.
التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع االنتقائية غير صالحة لالستعمال بشكل مطلق.

فيما عدا ما نصت عليه الفقرة )1( من هذه المادة، تكون لأللفاظ والعبارات الواردة في الالئحة المعاني المحددة لها في االتفاقية والنظام. .2

الفصل الثاني: السلع االنتقائية
المادة الثانية: السلع االنتقائية

تُفرض الضريبة االنتقائية على السلع التالية:
منتجات التبغ. .1

المشروبات الغازية. .2
مشروبات الطاقة. .3

المادة الثالثة: معدالت الضريبة
يطبق معدل ضريبه قدره 100% على منتجات التبغ. .1

يطبق معدل ضريبه قدره 50% على المشروبات الغازية. .2
يطبق معدل ضريبه قدره 100% على مشروبات الطاقة. .3

الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة
المادة الرابعة: حساب الضريبة

تحتسب الضريبة المستحقة على السلع االنتقائية، من خالل تطبيق معدالت الضريبة االنتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك 
السلعة.

.1

يتم احتساب الضريبة المستحقة بناًء على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة االنتقائية لالستهالك. .2



3. In case multiple Tax rates can be applied to a product, the highest of these Tax rates shall be applicable.

Chapter 4: Taxable event

Article 5: Release for consumption

Excise goods are considered to be released for consumption and the Tax becomes due in the following cases:

1. Import of Excise goods unless it is placed under a Tax suspension arrangements.

2. Producing Excise goods outside of a Tax suspension arrangement.

3. Removing Excise goods from a Tax suspension arrangement.

4. Possession of Excise goods for which the Tax has not been paid outside of a Tax suspension arrangement.

5. The total destruction or irreversible loss of Excise goods placed under a Tax suspension arrangement, unless the Tax Ware-
house Licensee can provide evidence that the destruction or loss was caused beyond its intention under the following condi-
tions and procedures: 

a) Licensee shall fill the form prepared by the Authority for that purpose, which should include at least the following infor-
mation:

1) Excise tax license number of the Licensee.

2) Information related to the total destruction or irrecoverable loss.

3) Evidence that supports that the total destruction or irrecoverable loss was caused beyond the Licensee intention.

b) Submitting the form prepared by the Licensee to the Authority within a period not exceeding 7 days from the date of the 
occurrence of the total destruction or irreversible loss.

c) The Authority will notify the licensee of its decision within a period not exceeding 14 days from the date of receiving the 
form. When no notification is sent, the total destruction or the irrecoverable loss of Excise goods shall be considered for 
reasons outside the Licensee intention.

d) The concerned department at the Authority, for just one time, may extend the period prescribed in paragraph (c) of this 
Article to another similar period. The decision of extension should be made before the end of the first period and, the 
applicant shall be notified of the extension.

e) If the Licensee did not provide the form in the period mentioned in paragraph (b) of this Article, or if the Authority decided 
that the information provided is not sufficient or incorrect, then the Excise goods are considered to be released for con-
sumption at the time of total destruction or irrecoverable loss.

Article 6: Tax Suspension Arrangement

Tax on Excise goods shall be suspended in either of the following two cases:

1. Production of Excise goods or the transfer, hold, storage or receipt of locally produced Excise goods by an authorized person.

2. Movement of Excise goods in any of the following cases:

a) From one Tax warehouse in the Kingdom to another Tax warehouse in the Kingdom.

b) From a Tax warehouse in the Kingdom to a Tax warehouse in any other Member State.

c) From a Tax warehouse in any other Member State to a Tax warehouse in the Kingdom.

d) From a Tax warehouse in the Kingdom or any other Member State to outside the GCC Territory for export or re-export, 
according to the provisions of Common Customs System (Law).

e) While importing to a Tax warehouse in the Kingdom or any other Member State.

Chapter 5: Persons liable for the payment of the due Tax

Article 7: Persons liable for the payment of the due Tax

1. The following persons are liable for the payment of the Tax Due:

a) The importer of Excise goods outside a Tax suspension arrangement.

في حال تعدد معدالت الضريبة االنتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة االنتقائية األعلى. .3

الفصل الرابع: حاالت فرض الضريبة

المادة الخامسة: الطرح لالستهالك

تُعد السلع االنتقائية مطروحة لالستهالك وبالتالي تستحق الضريبة عليها في الحاالت التالية:

استيراد السلع االنتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة. .1

إنتاج السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة. .2

اإلفراج عن السلع االنتقائية من أي وضع معلق للضريبة. .3

حيازة السلع االنتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها. .4

التلف الكلي للسلع االنتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته وذلك 
بالشروط واإلجراءات التالية:

.5

قيام المرخص له بتعبئة النموذج المعد من الهيئة لذلك الغرض، على أن يشمل على األقل المعلومات التالية:أ( 

1(  رقم ترخيص المستودع الضريبي للشخص المرخص له.

2(   المعلومات المتعلقة بحالة التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع االنتقائية.

3(   أدلة تؤكد بأن التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع االنتقائية كان خارجاً عن إرادة المرخص له.

قيام المرخص له بتقديم النموذج إلى الهيئة خالل مدة ال تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي.ب( 

ج(    تقوم الهيئة بإبالغ المرخص له بقرارها خالل مدة ال تتجاوز 14 يوماً من تاريخ استالم النموذج وإال أعتبر التلف الكلي للسلع االنتقائية 
      أو فقدها قد تم ألسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

د(    يجوز لإلدارة المعنية في الهيئة ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة )ج( أعاله لمدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار 
      التمديد قبل نهاية المدة األولى وأن يتم إبالغ المرخص له بذلك.

ه(   إذا لم يقم المرخص له بتقديم النموذج خالل المدة المشار إليها في الفقرة )ب( أعاله، او إذا قررت الهيئة أن المعلومات المقدمة غير كافية 
      أو غير صحيحة، يتم اعتبار السلع االنتقائية قد طرحت لالستهالك من وقت التلف الكلي أو الفقد النهائي.

المادة السادسة: الوضع المعلق للضريبة

تعلق الضريبة على السلع االنتقائية في الحالتين اآلتيتين:

إنتاج السلع االنتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع االنتقائية المنتجة محلياً من قبل المرخص له. .1

نقل السلع االنتقائية في أي من الحاالت اآلتية: .2

من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة.أ( 

من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.ب( 

ج(   من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.

د(    من مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقاً ألحكام نظام 
      )قانون( الجمارك الموحد.

ه(   عند االستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة أو أي دولة عضو.

الفصل الخامس: األشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة



b) The Producer of Excise goods outside a Tax suspension arrangement.

c) The Licensee, in case of the movement of Excise goods other than the Excise suspension arrangement in accordance to 
the second paragraph of Article 6 in these Regulations. 

d) The Licensee, in case total destruction or irrecoverable loss of Excise goods without an evidence that the destruction or 
loss was caused beyond his intention in accordance to the fifth paragraph of Article 5 in these Regulations.

e) The Licensee, In case of a release for consumption from a Tax suspension arrangement.

f) Any person holding Excise goods outside a Tax suspension arrangement and the Tax due on these goods have not been 
paid, without evidence that he was not aware that the due tax on these goods has not been paid.

g) Any other person releases Excise goods for consumption.

2. If based on the first paragraph of this Article multiple persons can be held liable for the payment of the due Tax, they shall have 
joint and several liability for the payment of this Tax. The Authority shall require the payment of Tax from all of the persons, 
or require the payment from any of them as it deems appropriate to the public benefit.

Chapter 6: Tax Base

Article 8: Retail sales price substantiation

1. On request of the Authority or the Customs Authorities, the person held liable for the payment of the due Tax shall provide a 
substantiation for the retail sales prices as declared.

2. If no or insufficient substantiation is provided in accordance with the first paragraph of this Article, or if the Authority or the 
Customs Authorities have reasonable doubt with respect to the correctness of the declared retail sales price, the Authority or 
Customs Authorities may reject this retail sales price and determine the correct price to be used to calculate the due Tax in 
accordance to the provisions of the Regulations.

Chapter 7: Reporting of the due Tax

Article 9: Reporting of the due Tax on import

1. For Excise goods which are released for consumption by means of an import, the amount of due Tax shall be calculated by 
the Customs Authorities based on the Tax base of these goods and in accordance to the procedures defined in the Common 
Customs System (Law).

2. For the purposes of the first paragraph of this Article, the importer shall provide the following information to the Customs 
Authorities:

a) Information on the type of Excise goods which are being declared;

b) The retail sales price of these Excise goods.

c) Any other information requested by the Customs Authority.

3. If the Customs Authorities find that imported Excise goods have not been declared, they shall inform the Authority accordingly.

Article 10: Excise Returns

1. The Tax periods are associated with the State’s Fiscal Year, and each Tax Period shall be two calendar months so that there 
would be six Tax periods in one fiscal year, the Registered person shall file an Excise return within 15 days after the end of the 
Tax period on the goods that have been released from a Tax suspension arrangement during that period, by using the appro-
priate form prescribed by the Authority, the form should include at least the following information:

a) Information about the Excise registrant submitting the Excise return;

b) A calculation of the amount of due Tax for each category of Excise goods released for consumption;

c) The Tax Warehouse license numbers and the corresponding releases for consumption of Excise goods from each Tax Ware-
house.

2. After the end of a Tax period , if the period for which the Registered person shall file an Excise return on the goods that have 
been released from a Tax suspension arrangement, does not exceed one month, the Authority may include this Tax period in 
the following Tax period for that person, as one time procedure. 

Chapter 8: Tax assessments and Disclosure

Article 11: Assessment of due Tax by the Authority

المادة السابعة: األشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة

األشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، هم: .1

مستورد السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة.أ( 

منتج السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة.ب( 

ج(   المرخص له عند نقل السلع االنتقائية خالفاً لحاالت التعليق المشار إليها في الفقرة )2( من المادة السادسة من الالئحة. 

د(    المرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع االنتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم ألسباب خارجه عن إرادته وفقاً لما نصت عليه 
      الفقرة )5( من المادة الخامسة من الالئحة.

ه(    المرخص له عند اإلفراج عن السلع االنتقائية من وضع معلق للضريبة.

و(   أي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة 
      المستحقة على تلك السلع لم تسدد.

ز(   أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية لالستهالك.

في حال تعدد األشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، وفقاً للفقرة )1( من هذه المادة، فإنهم يعدون مسؤولون بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، 
وللهيئة مطالبتهم جميعاً بسداد الضريبة أو مطالبة أياً منهم بذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

.2

الفصل السادس: الوعاء الضريبي

المادة الثامنة: إثبات صحة سعر البيع بالتجزئة
بناء على طلب من الهيئة أو من مصلحة الجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل إلثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه. .1
في حال عدم توفر أدله كافية بناًء على الفقرة )1( من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو مصلحة الجمارك أساس معقول يدعو 
للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو لمصلحة الجمارك رفض تلك األسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة 

وتحديد السعر الصحيح وفقاً ألحكام الالئحة.

.2

الفصل السابع: اإلقرار عن الضريبة المستحقة
المادة التاسعة: اإلقرار عن الضريبة المستحقة على االستيراد

في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها لالستهالك، تقوم مصلحة الجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناًء على 
اإلجراءات المحددة وفقاً لنظام )قانون( الجمارك الموحد. 

.1

ألغراض الفقرة )1( من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى مصلحة الجمارك: .2
معلومات عن نوع السلع االنتقائية التي يرغب في االفراج عنها.أ( 
سعر بيع التجزئة لتلك السلع االنتقائية.ب( 

ج(   أي معلومات أخرى تطلبها مصلحة الجمارك.
إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى المصلحة إبالغ الهيئة عن ذلك. .3

المادة العاشرة: اإلقرارات الضريبية
ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، 
وعلى المسجل خالل 15 يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم اإلفراج عنها من وضع معلق للضريبة خالل هذه الفترة 

إلى الهيئة، وذلك بإستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على األقل المعلومات اآلتية:

.1

معلومات عن المسجل مقدم اإلقرار الضريبي.أ( 
حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع االنتقائية التي طرحت لالستهالك.ب( 

ج(   رقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم االفراج عنها من كل مستودع ضريبي.
في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خاللها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة 

ال تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.
.2

الفصل الثامن: تقييم الضريبة واإلفصاح عنها



1. The due Tax shall be calculated and imposed by the Authority on the Excise goods in accordance to the provisions of the Reg-
ulations; if the person liable:

a) Failed to comply with their obligation to file an import declaration or submitted an incorrect import declaration;

b) Failed to comply with their obligation to file an Excise return or submitted an incorrect Excise return; or

c) Is a person who is not registered for Excise Tax purposes. 

2. For the purposes of this Article an incorrect import declaration or Excise return means any import declaration or Excise return 
which has led to an incorrect calculation of the due Tax.

3. The Authority shall inform the person liable for the payment of the due Tax amount by means of a written notification. 

4. The written notification shall include the grounds on which the Authority calculated the amount of the due Tax.

Chapter 9: Payment of due Tax

Article 12: Payment of due Tax

1. Without prejudice to the provisions of the Common Customs Law, The Customs Authorities shall collect the payments of the 
due Tax on imports on behalf of the Authority and according to the procedures determined by the Authority. The Customs Au-
thorities shall transfer the Taxes collected on behalf of the Authority, as well as any supporting documentation, to the Authority 
within 7 to 14 days after it was collected.

2. Notwithstanding the first paragraph of this article, the Authority may defer the payment by the person liable for the due Tax 
on imports for a maximum of 45 days provided the following conditions are satisfied:

a) The Tax liability in respect of the importation exceeds 1,000,000 SAR;

b) The person importing the Excise goods has provided a bank or cash guarantee to the Customs Authorities which covers 
the payable Tax liability;

c) The bank security is valid for a period of at least 60 days from the date of importation of the Excise goods;

d) The person importing the Excise goods must not have defaulted on the payment of  a Customs duty or an Excise Tax, or 
a bank security during the last 12 months; and

e) The person importing the Excise goods must not have been declared bankrupt or convicted of a tax or financial offence 
during the last 12 months.

3. The payment of due Tax reported by means of an Excise return shall be made to the Authority no later than 15 days after the 
end of the Tax return period.

4. The payment of due Tax imposed by a Tax assessment shall be made to the Authority within 15 days after the person liable for 
the due Tax has been notified by the Authority in accordance with Article 11 of the Regulations.

Article 13: Failure to pay the due Tax

1. If the due Tax has not been paid on time, in order to cover the amount of unpaid Tax and any imposed fine, the Authority can 
forfeit the bank securities provided in accordance with the Law and its Regulations.

2. The Authority shall notify the person liable for the payment of the due Tax of any action it has taken in accordance with the 
first paragraph of this Article.

Chapter 10: Registration application for Excise Tax purposes

Article 14: Registration application

1. An application for registration for Excise purposes shall be submitted to the Authority using a form prescribed by the Authority, 
the form should at least include the following information:

a) Information of the applicant;

b) The intended activities according to Article 6 of Law;

c) The type of the Excise goods that will be involved as a part of that activities;

2. The applicant must have a permanent establishment in the Kingdom.

Article 15: Decision on the Registration application

1. The Authority shall issue its decision on the Excise registration application by means of a notification to the applicant within 14 
days from the date of submission. The notification shall include at least the following:

a) The application form reference number which has been completed by the applicant, and;

المادة الحادية عشرة: تقييم الهيئة للضريبة المستحقة
تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع االنتقائية وفقاً ألحكام الالئحة في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة: .1

لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدّم تصريح استيراد غير صحيح.أ( 
لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة االنتقائية أو قدم إقراراً غير صحيح.ب( 

ج(    لم يكن مسجالً ألغراض الضريبة االنتقائية.
ألغراض هذه المادة، يعد تصريح االستيراد أو إقرار الضريبة االنتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى إحتساب خاطئ للضريبة المستحقة. .2

3. تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
يجب أن يتضمن اإلشعار الكتابي األسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة. .4

الفصل التاسع: سداد الضريبة المستحقة
المادة الثانية عشرة: سداد الضريبة المستحقة

دون اإلخالل بأحكام نظام )قانون( الجمارك الموحد، على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على االستيراد نيابة عن الهيئة وفقاً لإلجراءات 
التي تحددها الهيئة وتقوم مصلحة الجمارك بتحويل الضرائب المحصلة وتسليم أي مستندات مؤيدة لها إلى الهيئة خالل مدة تتراوح من سبعة إلى أربعة 

عشر يوماً من تاريخ تحصيلها.

.1

دون اإلخالل بالفقرة األولى من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على اإلستيراد 
لمدة ال تتجاوز 45 يوماً إذا تحققت الشروط اآلتية:

.2

تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على االستيراد مليون )1,000,000( لاير سعودي.أ( 
أن يقدم الشخص الذي قام باستيراد السلع االنتقائية ضماناً بنكياً أو نقدياً إلى مصلحة الجمارك يغطي قيمة الضريبة المستحقة.ب( 

ج(   أن يكون الضمان صالحاً وسارياً لمدة 60 يوماً على األقل من تاريخ استيراد السلعة.
د(   أال يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع االنتقائية قد قصر أو تخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الضريبة االنتقائية أو سداد قيمة           

     الضمان خالل اإلثني عشر )12( شهراً السابقة.
ه(   أال يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع االنتقائية قد سبق إعالن إفالسه أو أدين في مخالفة ضريبية أو مالية خالل اإلثني عشر )12( 

      شهراً السابقة.
تسدد الضريبة المستحقة التي تم اإلقرار عنها بإقرار الضريبة االنتقائية إلى الهيئة خالل مدة ال تتجاوز 15 يوماً بعد انتهاء مدة اإلقرار الضريبي. .3

تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم   ضريبي إلى الهيئة خالل مدة 15 يوماً من تاريخ إبالغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل 
الهيئة وفقاً للمادة الحادية عشرة من الالئحة.

.4

المادة الثالثة عشرة: عدم سداد الضريبة المستحقة
إذا لم تسدد الضريبة المستحقة خالل المدة الزمنية المحددة، للهيئة في سبيل تحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من الغرامات المفروضة وفقاً للنظام 

والئحته التنفيذية، أن تصادر الضمانات المالية المقدمة وفقاً للنظام والالئحة.
.1

على الهيئة إبالغ الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بأي إجراء تم اتخاذه من قبلها وفقاً للفقرة )1( من هذه المادة. .2

الفصل العاشر: طلب التسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية
المادة الرابعة عشرة: طلب التسجيل

يتم تقديم طلب تسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على األقل المعلومات 
التالية:

1.

بيانات مقدم الطلب.أ( 
األنشطة التي يرغب القيام بها وفقاً للمادة السادسة من النظام.ب( 

ج(   نوع السلع االنتقائية التي ستكون جزءاً من تلك األنشطة.
يجب أن يكون للمنشأة التي يزاول من خاللها مقدم الطلب نشاطه مقر دائم في المملكة. .2

المادة الخامسة عشرة: إصدار قرار بشأن طلب التسجيل
تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية خالل أربعة عشرة )14( يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وعليها إرسال إشعار 

بالقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على األقل المعلومات اآلتية:
.1

الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبأ من قبل مقدم الطلب.أ( 



b) Approving or rejecting the Excise registration with reasons for rejection;

2. Registration shall be considered effective from the date of the approval.

3. Registration shall be considered rejected, if the Authority has not issued its decision within the prescribed period in the first 
paragraph of this Article.

4. The Authority, for just one time, may extend the period prescribed in paragraph (1) of this Article to another similar period. The 
decision of extension should be made before the end of the first period and, the applicant shall be notified of the extension.

Chapter 11: Excise registrant responsibilities

Article 16: Administrative organization

1. The Registrant is required to keep and maintain electronic records allowing the Authority to supervise his compliance with the 
Law provisions. 

2. For the purposes of the first paragraph of this Article, the Registrant must have an administrative organization set up in such 
a way that:

a) Ensures the credibility and completeness of the records related to the business transactions; and

b) Provides a comprehensive overview of all the business processes relevant for the collection of the Excise Tax.

Chapter 12: Registration amendments

Article 17: Registration amendments

1. The Registrant shall inform the Authority in advance by means of a written notification of any changes in the information listed 
in the registration application.

2. The notification prescribed in the first paragraph of this Article should take place before the changes have taken effect or if this 
is not possible, no later than 30 days after the changes have taken effect.

3. The Authority may amend the Excise registration or deregister the Registrant in accordance with the Law and the Regulations, 
depending on the impact of the change of information on the Excise registration form.

Chapter 13: Deregistration process

Article 18: Deregistration

The Authority shall deregister the Registrant in the following cases:

1. If the Registrant has not carried out activities requiring registration in accordance with Article 6 of the Law for one year, starting 
from the date of either the Registration or ceasing the activities;

2. At the request of the Registrant.

Article 19: Deregistration application

1. A deregistration application for Excise purposes shall be submitted to the Authority using a form prescribed for such purposes 
by the Authority, the form shall include at least the following information:

a) Information about the registrant, including his Excise Tax registration number;

b) Information about any Tax Warehouse licenses the Excise registrant holds;

c) Reasons for deregistration.

2. A deregistration application shall not be approved if the Registrant failed to cancel any Tax Warehouse licenses he holds. 

Chapter 14: Granting a Tax Warehouse license

Article 20: Conditions for granting a Tax Warehouse license

1. Eligible locations for a Tax Warehouse license are the locations where Excise goods are being produced and/or stored.

2. A location where no Excise goods are being produced, is only eligible as a location for a Tax Warehouse license if all of the 
following criteria fulfilled:

a) The quantity of Excise goods being held there as an average over the course of 12 calendar months is more than any of 
the following:

1) 10.000.000 (10 million) liters of soft drinks or energy drinks;

قبول أو رفض طلب التسجيل، مع توضيح أسباب الرفض.ب( 
يعد التسجيل نافذاً من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب. .2

يعد طلب التسجيل مرفوضاً في حال عدم قيام الهيئة بإصدار قرارها خالل المدة المحددة بالفقرة )1( من هذه المادة. .3
للهيئة ولمرة واحدة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة األولى وأن 

يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.
.4

الفصل الحادي عشر: مسؤوليات المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية
المادة السادسة عشرة: المتطلبات اإلدارية
على المسجل حفظ ومسك سجالت إلكترونية تسمح للهيئة بالتحقق من مدى التزامه بأحكام النظام. .1

ألغراض الفقرة )1( من هذه المادة، يجب على المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية استخدام نظام إداري يسمح باآلتي: .2
ضمان صحة واكتمال السجالت المتعلقة بالمعامالت التجارية.أ( 
تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة االنتقائية.ب( 

الفصل الثاني عشر: التعديل على التسجيل
المادة السابعة عشرة: التعديل على التسجيل

على المسجل إبالغ الهيئة، بموجب إشعار كتابّي، عند حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل. .1
على المسجل تقديم اإلشعار الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة قبل حدوث تلك التغييرات، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فعليه إبالغ الهيئة كتابياً بذلك خالل 

مدة ال تزيد عن ثالثين )30( يوماً من حدوث تلك التغييرات.
.2

للهيئة تعديل التسجيل أو إلغاءه وفقاً للنظام والالئحة بحسب مدى تأثير التغييرات التي تمت على معلومات طلب التسجيل. .3

الفصل الثالث عشر: إجراءات إلغاء التسجيل
المادة الثامنة عشرة: إلغاء التسجيل

تلغي الهيئة تسجيل المسجل في الحاالت التالية:
إذا لم يزاول المسجل أي من األنشطة التي تتطلب التسجيل وفقاً للمادة السادسة من النظام لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التوقف عن مزاولة النشاط. .1

بناًء على طلب من المسجل. .2

المادة التاسعة عشرة: طلب إلغاء التسجيل
األقل  على  يتضمن  أن  على  قبلها  من  الغرض  لذلك  المعد  النموذج  باستخدام  الهيئة  إلى  االنتقائية  الضريبة  التسجيل ألغراض  إلغاء  طلب  تقديم  يتم 

المعلومات التالية:
.1

بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله ألغراض الضريبة االنتقائية.أ( 
معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية.ب( 

ج(   أسباب تقديم طلب إلغاء التسجيل.
ال يتم قبول طلب إلغاء التسجيل ما لم يقم المسجل بإلغاء أي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه. .2

الفصل الرابع عشر: منح ترخيص المستودع الضريبي
المادة العشرون: شروط منح ترخيص المستودع الضريبي

تُعتبر االماكن المؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي االماكن التي تنتج و /أو تخزن فيها سلع انتقائية. .1
يعد المكان الذي ال ينتج فيه سلع انتقائية مؤهالً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من االتي : .2

إذا كان متوسط كمية السلع االنتقائية التي يحوزها خالل مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:أ( 
1(   10 مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.

2(   مليار سيجارة أو وحدات فردية اخري من منتجات التبغ.
3(   500 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ األخرى.

كمية السلع االنتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة ال تقل عن 70% من السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في ب( 
هذا الموقع.



2) 1.000.000.000 (one billion) cigarettes or other individual units of tobacco products; 

3) 500.000 kilograms of other tobacco products.

b) At least 70% of the quantity of the Excise goods held at that location,  shall be moved from the Kingdom under the Tax 
suspension arrangements.

c) Obtaining a permission form the Board of Directors.

3. Locations from which Excise goods are directly sold to consumers are not eligible for a Tax Warehouse license.

4. Notwithstanding the provisions of the second and third paragraphs of this Article, the following locations shall be eligible for a 
Tax Warehouse license:

a) Duty-free shops;

b) Any other locations designated by the competent authority.

Article 21: Production of Excise goods

1. Excise goods may only be produced in a Tax Warehouse licensed for the production of these Excise goods.

2. Notwithstanding the first paragraph of this Article, no Tax Warehouse license shall be required for locations where Excisable 
concentrates are converted to a final Excise good for the purpose of immediate consumption at these locations.

3. The Licensee is the producer of the Excise goods.

Article 22: Storage of Excise goods

1. Excise goods may only be held and maintained under suspension of Excise tax in a Tax Warehouse licensed for the storage of 
these Excise goods.

2. The Licensee must be the owner of the Excise goods, with the exception of Excise goods which have been produced in the Tax 
Warehouse by order of another person.

Chapter 15: Tax Warehouse license

Article 23: Tax Warehouse license application

1. In order to obtain a Tax Warehouse license, a person registered in accordance with the Law shall submit an application to the 
Authority by using the form provided for such purposes, the form should at least include the following information:

a) Information about the applicant, including his Excise Tax registration number;

b) Confirmation whether the Tax Warehouse license will be used for producing and/or storing Excise goods;

c) The type of Excise goods that will be obtained or stored under the Tax Warehouse license;

d) Information with respect to the location of the Warehouse for which a Tax Warehouse license is being requested;

e) A calculation of the mandatory financial security.

2. A Tax Warehouse license application must be submitted in respect of each facility for which a Tax Warehouse license is being 
sought.

Article 24: Financial security

1. The Tax Warehouse Licensee or applicant shall provide a financial security covering the amount of Tax that may become due 
for taxable events relating to this Tax Warehouse.

2. For the purposes of the first paragraph of this Article, the amount of Tax that may become due shall be calculated on the basis 
of the sum of the following estimated quantities and corresponding retail sales prices:

a) The quantity of Excise goods held in the Tax Warehouse;

b) The quantity of Excise goods being released for consumption over the course of a calendar month; and

c) The quantity of Excise goods being placed under a subsequent Tax suspension arrangement over the course of a calendar 
month.

3. The Authority may reduce the required value of the financial security, however the minimum security is 5% of the amount 
calculated in accordance with the second paragraph of this Article.

4. If the Authority has reasonable grounds to assume that the security calculated by the Licensee or the applicant is inaccurate, 
the Authority may request the security to be increased at their discretion.

ج(   الحصول على تصريح من مجلس اإلدارة.
ال تعد األماكن التي تباع فيها السلع االنتقائية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي. .3

استثناًء من األحكام الواردة في الفقرتين )2( و)3( من هذه المادة، تعد األماكن التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي: .4
محالت األسواق الحرة.أ( 
أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة.ب( 

المادة الحادية والعشرون: إنتاج السلع االنتقائية
تنتج السلع االنتقائية فقط في المستودع الضريبي المرخص له بإنتاج تلك السلع االنتقائية. .1

دون اإلخالل بالفقرة )1( من هذه المادة، ال يجوز منح ترخيص مستودع ضريبي لالماكن التي يتم فيها تحويل المركزات االنتقائية إلى سلع انتقائية نهائية 
لغرض االستهالك الفوري في هذه المواقع.

.2

المرخص له هو منتج تلك السلع االنتقائية. .3

المادة الثانية والعشرون: تخزين السلع االنتقائية
يجوز تخزين وحفظ السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة فقط في المستودع الضريبي المرخص له بتخزين تلك السلع االنتقائية. .1

يكون المرخص له هو نفسه مالك السلع االنتقائية، باستثناء السلع االنتقائية التي تم انتاجها في المستودع الضريبي لشخص آخر. .2

الفصل الخامس عشر: ترخيص المستودع الضريبي
المادة الثالثة والعشرون: طلب ترخيص المستودع الضريبي

للحصول على ترخيص مستودع ضريبي، يتعين على المسجل وفقاً للنظام تقديم طلب بذلك إلى الهيئة -وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض- على 
أن يتضمن على األقل على المعلومات التالية: 

.1

بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله ألغراض الضريبة االنتقائية.أ( 
تحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه سيستخدم إلنتاج و/أو لتخزين سلع انتقائية.ب( 

ج(   نوع السلع االنتقائية التي سيتم تلقيها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي.
د(   المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه.

ه(    حساب مبلغ الضمان المالي اإللزامي.
يجب تقديم طلب ترخيص منفصل لكل مكان يراد ترخيصه كمستودع ضريبيي. .2

المادة الرابعة والعشرون: الضمان المالي
على المرخص له بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص أن يقدم ضماناً مالياً يغطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقاً لحاالت الخضوع للضريبة 

المتعلقة بهذا المستودع الضريبي.
.1

تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة )1( من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة: .2
كمية السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.أ( 
كمية السلع االنتقائية المطروحة لالستهالك خالل مدة شهر.ب( 

ج(   كمية السلع االنتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة االنتقائية خالل مدة شهر.
للهيئة تخفيض قيمة الضمان المالي، علماً بأن الحد األدنى للضمان المالي المحتسب هو 5% من القيمة المحتسبة وفقاً للفقرة )2( من هذه المادة. .3

للهيئة أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي بحسب تقديرها في حال كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان الذي احتسبه المرخص له أو مقدم الطلب غير 
صحيح.

.4

يتم إعادة إحتساب الضمان المالي كل 12 شهراً لكل مستودع ضريبي. .5

المادة الخامسة والعشرون: المتطلبات اإلدارية 
العامة للمسجلين، يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع ضريبي نظام إدارّي لكل مستودع ضريبي يتضمن  بالمتطلبات االدارية  دون االخالل 

المعلومات التالية، على األقل:
.1

السلع االنتقائية المطروحة لالستهالك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع االنتقائية في وضع معلق للضريبة.أ( 
السلع االنتقائية المصنعة أو التي تم استخدامها في عملية اإلنتاج في المستودع الضريبي.ب( 



5. A financial security shall be recalculated every 12 calendar months for each Tax Warehouse. 

Article 25: Administrative requirements

1. Without prejudice to the general administrative requirements for the registrants, the Tax Warehouse Licensee shall have com-
plete administrative system for each Tax Warehouse, which shall include at least the following information:

a) The Excise goods released for consumption and their corresponding invoices or the movement documents in case the 
Excise goods are moved under a Tax suspension arrangement.  

b) The Excise goods produced or used in the production process in the Tax Warehouse; and

c) The Excise goods which have been received or moved under a Tax suspension arrangement to and from a Tax Warehouse.

d)   The Authority may require any other administrative requirements in the Tax Warehouse license terms and conditions.

Article 26: Assessment of license granting

1. In addition to the applicable terms and conditions for qualifying for a Tax Warehouse license as stipulated in the Law and the 
Regulations, the applicant must:

a) Be in a financially sound position;

b) Not have himself or his legal representative who in the management of the establishment through which he carries out his 
activity, have been previously  convicted of financial crimes, unless he has subsequently been restored to good standing;

c) Have an administrative system to help administer a Tax Warehouse, which is compliant with the provisions of the Law and 
the Regulations;

d) Have safety and security measures in place limiting accidents as determined by concerned authorities;

2. The Authority shall include with the Tax Warehouse license the terms and conditions which should be fulfilled by the Licensee 
during the license validity.

3. The Authority shall grant the license to the applicant if he has fulfilled all terms and conditions prescribed by the Law and the 
Regulations.  

4. For revenue protection purposes the Authority may at any time modify the terms and conditions under which the Tax Ware-
house license was granted. The Authority shall inform the Licensee at least 7 days in advance before the new amendments 
shall take effect.

Article 27: License amendments

1. The Tax Warehouse Licensee shall inform the Authority by means of a written notification of any changes in the information 
listed in his Tax Warehouse license.

2. The notification of the first paragraph of this Article should be submitted before the changes have taken effect or if this is not 
possible, no later than 30 days after the changes have taken effect.

3. Depending on the impact of the changes on the Tax Warehouse license, the Authority may amend or cancel the license in ac-
cordance with the Law and the Regulations.

Article 28: License duration

1. A license is valid for 1 year from the day it is granted by the Authority, unless it is cancelled at an earlier time in accordance 
with the provisions of the Law and the Regulations.

2. Upon renewing the license, the  Authority may, in certain cases,  increase the validity duration of the license to up to 3 years.

Article 29: License renewal

1. The license renewal application has to be submitted to the Authority by using the relevant application form  within 90 days 
before the expiration of the License.

2. The applicant for renewal must meet the terms and conditions of granting the license in accordance with the Law and the 
Regulations.

3. In the case of the renewal application being accepted, the new license will take effect from the last day of the previous License.

4. In the renewed Tax Warehouse license, the Authority may specify different terms than those specified in the previous license.

ج(   السلع االنتقائية التي تم استالمها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة االنتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.
د(   يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص المستودع الضريبي.

المادة السادسة والعشرون: تقييم منح الترخيص
إضافة إلى الشروط واألحكام الواجب استيفائها للحصول على رخصة المستودع الضريبي وفقاً للمنصوص عليه في النظام والالئحة، يجب على مقدم 

الطلب: 
.1

أن يكون بوضع مالي سليم.أ( 
أال يكون هو أو ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خاللها نشاطه قد سبق إدانته بجريمة مالية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.ب( 

ج(   أن يتوفر لديه نظام إداري يمكن من خالله إدارة المستودع الضريبي بامتثال وفقاً ألحكام النظام والالئحة.
د(    أن تكون لديه جوانب األمن والسالمة كافية للحد من الحوادث وفقاً لما تحدده الجهات المختصه.

تُدرج الهيئة في ترخيص المستودع الضريبي الشروط واألحكام التي يجب أن يستوفيها المرخص له خالل فترة سريان الترخيص. .2
تمنح الهيئة الترخيص حال استيفاء مقدم طلب الترخيص للشروط واألحكام المنصوص عليها في النظام والالئحة. .3

ألغراض حماية اإليرادات، يجوز للهيئة أن تقوم في أي وقت بتعديل الشروط واألحكام التي بموجبها تم منح ترخيص المستودع الضريبي. وعلى الهيئة 
إبالغ المرخص قبل سبعة )7( أيام من دخول التعديالت الجديدة حيز النفاذ. 

.4

المادة السابعة والعشرون: التعديل على الترخيص
على المرخص له بمستودع ضريبي أن يبلّغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص للمستودع 

الضريبي. 
.1

يتم تقديم اإلشعار الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة قبل حدوث التغييرات، أو إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيتم تقديمه في موعد أقصاه ثالثون )30( يوماً 
بعد حدوث التغييرات.

.2

يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء الترخيص وفقاً للنظام والالئحة، بناًء على مدى تأثير التغييرات على ترخيص المستودع الضريبي. .3

المادة الثامنة والعشرون: مدة الترخيص
يعد الترخيص سارياً لمدة سنة من تاريخ منحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم إلغاءه قبل ذلك وفقاً ألحكام النظام والالئحة. .1

عند تجديد الترخيص، فإنه يجوز للهيئة في بعض الحاالت أن تزيد مدة صالحية الترخيص حتى 3 سنوات. .2

المادة التاسعة والعشرون: تجديد الترخيص
يتم تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وذلك بإستخدام النموذج المعد لذلك من قبلها خالل 90 يوماً قبل إنتهاء صالحية الترخيص. .1

يجب أن يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص المنصوص عليها في النظام والالئحة. .2
في حال الموافقة على طلب التجديد، يسري الترخيص الجديد من نهاية اليوم األخير للترخيص السابق. .3

يجوز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبينة في الترخيص السابق.  .4
في حال لم تصدر الهيئة قراراً بشأن تجديد ترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاء صالحيته، يكون الترخيص السابق سارياً حتى صدور القرار. .5

المادة الثالثون: إلغاء أو تعليق الترخيص
مع مراعاة المادتين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين من النظام، للهيئة اتخاذ ما يلي: .1

إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إذا لم يتم استخدامه ألغراضه ألكثر من 3 أشهر.أ( 
تعليق الترخيص.ب( 

إذا ماقررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبالغ المرخص له بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه. .2
إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق الترخيص، ال تعد تلك السلع االنتقائية على أنها قد طرحت لالستهالك، 

واليجوز انتاج أو حيازة أي سلع انتقائية إضافية في وضع معلق للضريبة في ذلك المستودع الضريبي خالل فترة تعليق الترخيص.
.3

في حال وجود أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء الترخيص، تعد السلع االنتقائية قد طرحت لالستهالك من الوضع المعلق 
للضريبة.

.4

المادة الحادية والثالثون: طلب إلغاء الترخيص



5. If the Authority has not taken any decision on a renewal of a Tax Warehouse license before the date of expiry, the previous 
license will remain valid until the Authority has formally indicated its decision.

Article 30: License suspension or cancellation

1. Subject to Articles 13 and 25 of the Law, the Authority may decide the following:

a) Cancel the Tax Warehouse license, if it is not used for its purposes for over three calendar months; 

b) Suspend the License.

2. If the Authority decides to suspend or cancel the License, it shall notify the Licensee and state the date of effect of the license 
suspension or cancellation.

3. If any Excise goods are held in the Tax Warehouse on the date the suspension of the license is effective, the Excise goods shall 
not be deemed to be released for consumption, however no additional Excise goods may be produced or held under a Tax 
suspension arrangement in that Tax Warehouse during the license suspension period.

4. If any Excise goods are held in the Tax Warehouse on the date the cancellation of the license is effective, the Excise goods shall 
be considered as being released for consumption from the Tax suspension arrangement.

Article 31: License cancellation application

1. A Tax Warehouse cancellation application shall be submitted to the Authority using the form prescribed for such purposes, the 
form shall include at least the following information:

a) Information about the Licensee, including his Excise tax registration number and the Tax Warehouse license number;

b) The reasons for the cancellation request.

2. Before the Authority can finalize a Tax Warehouse cancellation application the Licensee must:

a) Place the Excise goods which are held in the Tax warehouse that is intended to be cancelled under another Tax suspension 
arrangement; or

b) Report and pay the due Tax resulting from the removal of the Excise goods from the Tax Warehouse by means of an Excise 
return.

3. The Licensee shall inform the Authority once the Tax Warehouse license cancellation request can be finalized.

Chapter 16: Placing the Excise goods under a Tax suspension arrangement

Article 32: Moving the Excise goods under a Tax suspension arrangement

1. A Tax warehouse Licensees can send and receive Excise goods under Tax suspension arrangement.

2. On the Import of Excise goods, the Excise goods can be moved under Tax suspension arrangement if the Excise goods are 
moved to a licensed Tax Warehouse situated for the importer in the Kingdom or in another GCC Member State. 

3. The Tax Warehouse Licensee which sends the Excise goods is responsible for the placement of the Excise goods under the 
Excise Tax suspension arrangement. 

Article 33: Excise movement document

1. A movement of Excise goods under Tax suspension arrangement must be covered by an Excise movement document that 
allows the movement of the Excise goods. A physical copy of this document must accompany the Excise goods at all times 
during the movement.

2. The Excise movement document can be requested from the Authority by means of a prescribed form.

3. The form referred to in the second paragraph of this Article shall require at least the following information:

a) Details of the Excise goods to be moved under Tax suspension arrangement, including:

1) The type of the Excise goods;

2) The quantity of the Excise goods; and

3) The Excise Tax due, should the Excise goods be removed during the movement process.

b) The provenance of the Excise goods being moved, which can be either:

1) A Licensed Tax Warehouse situated in the Kingdom;  

2) Import;

يتم تقديم طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، على أن يتضمن على األقل المعلومات 
التالية:

.1

معلومات عن المرخص له بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله ألغراض الضريبة االنتقائية ورقم رخصة المستودع الضريبي.أ( 
أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.ب( 

قبل موافقة الهيئة على طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي، على المرخص له أن يقوم بأي من اآلتي: .2
وضع السلع االنتقائية الموجودة في المستودع الضريبي المراد إلغاء ترخيصه تحت وضع معلق للضريبة آخر.أ( 
اإلقرار عن الضريبة المستحقة، نتيجة لإلفراج عن السلع االنتقائية من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطة إقرار ضريبي.ب( 

على المرخص له إبالغ الهيئة فور إنهاء إجراءات طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي. .3

الفصل السادس عشر: وضع السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة
المادة الثانية والثالثون: نقل السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة

للمرخص له بمستودع ضريبي إرسال وتلقي السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة. .1
عند استيراد السلع االنتقائية، يجوز نقل السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة إذا تم نقلها إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة لمستورد السلع 

االنتقائية أو في أي دولة عضو.
.2

يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي أرسل السلع االنتقائية مسؤوالً عن وضع السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة االنتقائية. .3

المادة الثالثة والثالثون: مستند نقل السلع االنتقائية
ال يتم نقل السلع اإلنتقائية تحت وضع معلق للضريبة إال بموجب مستند يسمح بنقل السلع االنتقائية. ويجب ارفاق نسخة من هذا المستند مع السلع االنتقائية 

التي يتم نقلها في جميع مراحل عملية النقل.
.1

يتم تقديم طلب الحصول على مستند نقل السلع االنتقائية بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة. .2
يجب أن يتضمن النموذج المشار إليه في الفقرة )2( من هذه المادة المعلومات التالية، على األقل: .3

تفاصيل السلع االنتقائية التي سوف يتم نقلها تحت وضع معلق للضريبة االنتقائية، متضمناً اآلتي: أ( 
نوع السلع االنتقائية.1( 
كمية السلع االنتقائية.2( 
الضريبة االنتقائية المستحقة إذا تم اإلفراج عن السلع أثناء عملية النقل.3( 

بيانات عن منشأ السلع االنتقائية التي يتم نقلها، والذي يمكن أن يكون:ب( 
مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.1( 
االستيراد.2( 
مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.3( 

ج(   وجهة السلع االنتقائية التي يتم نقلها، والذي يمكن أن تكون: 
مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.1( 
التصدير أو مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.2( 
مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو ثالثة عبر المملكة.3( 

د(    وسيلة النقل.
ه(   المدة الزمنية المقدرة إلتمام عملية النقل.

إذا كانت وجهة النقل مستودع ضريبي وكان المرسل شخص اخر بخالف المرخص له، على المتلقي المرخص له الموافقة أوالً على النقل قبل أن تدرس 
الهيئة طلب النقل.

.4

في حال وافقت الهيئة على طلب النقل، تقوم بإصدار مستند برقم مميز يتم طباعته على مستند النقل يسمح للمرخص له بنقل السلع االنتقائية تحت وضع 
معلق للضريبة.

.5

يعد مستند نقل السلع االنتقائية سارياً لمدة 14 يوماً من تاريخ إصداره. .6

المادة الرابعة والثالثون: إصدار قرار بشأن طلب مستند نقل السلع االنتقائية
للهيئة منح أو رفض منح مستند نقل السلع االنتقائية. .1

على الهيئة إبالغ مقدم طلب النقل المرخص له بقرارها المتعلق بطلب النقل خالل 24 ساعة من تاريخ تقديمه. .2



3) A Licensed Tax Warehouse situated in another GCC Member State.

c) The destination of the Excise goods being moved, which can be either:

1) A Licensed Tax Warehouse situated in the Kingdom; 

2) Export, or a licensed Tax Warehouse situated in another GCC Member State

A licensed Tax Warehouse situated in a third GCC Member State via the Kingdom.

d) The method of transportation.

e) The estimated time required for the transportation.

4. If the destination of the movement is a Tax Warehouse of which the sender is not the Licensee, the recipient Licensee has first 
to approve the movement before the Authority shall review the Excise movement document application.

5. If the Authority approves the movement, it shall issue the Excise movement document with a unique number be printed on the 
document, allowing the movement of the Excise goods under Tax suspension arrangement.

6. The Excise movement document shall remain valid for 14 days from the date it has been issued.

Article 34: Decision on the Excise movement document application

1. The Authority may grant or reject the Excise movement document.

2. The Authority shall notify the licensed movement applicant of its decision on the movement application within 24 hours after 
it was submitted.

3. If the Authority has not notified the Licensee of their decision within the timeframe stipulated in the second paragraph of this 
Article, and has not extended the time period in accordance with the fourth paragraph of this Article, the Excise movement 
document shall automatically be accepted.

4. Notwithstanding the second paragraph of this Article, the Authority may take as much time as it deems necessary to inspect 
the Excise goods and the means of transport before making a decision on the request.

Article 35: Amendment or cancellation of the Excise movement application before it has been issued

1. The Tax Warehouse Licensee may cancel or amend an Excise movement application at any time before the Authority has issued 
its decision on it.

2. If the amendment involves a change of the destination and this new licensed recipient  has a different Licensee than the orig-
inal destination, the fourth paragraph of Article 34 of the Regulations shall apply mutatis mutandis.

3. Any amendment made on the application shall renew the time period the Authority has to decide on the request in accordance 
with paragraph 2 of Article 34 of the Regulations.

Article 36: Amendment or cancellation of the Excise movement document after it has been issued

1. During its validity, the Excise movement document may at any time be amended or cancelled at the request of the sending 
Licensee, as long as the movement of the Excise goods has not yet commenced.

2. When the sending Licensee is or becomes aware that it will not use the Excise movement document, it shall request a cancel-
lation of the Excise movement document.

3. During the validity of the Excise movement document but before it has been cleared in accordance with Article 38 of these 
Regulations, the destination of the Excise movement document may be amended.

4. If the amendment involves a change of the destination and the new licensed recipient has a different Licensee than the original 
destination, the fourth paragraph of Article 33 of the Regulations shall apply mutatis mutandis.

5. The sending Licensee shall submit the request for amendment or cancellation by means of a form prescribed by the Authority. 

6. Article 35 of the Regulations applies mutatis mutandis to a request for amendment made in accordance with this Article.

Article 37: Refusal of the Excise movement by the recipient  

1. If the destination of the Excise movement document is a Tax Warehouse Licensee, this Licensee can refuse the Excise move-
ment at any point before unloading the vehicle and before submitting the unloading report to the Authority in accordance with 
Article 38 of the Regulations. 

في حال لم تقم الهيئة بإبالغ المرخص له خالل المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة )2( من هذه المادة، ولم تقم بتمديد المدة وفقاً للفقرة )4( من 
هذه المادة، يعد مستند نقل السلع االنتقائية مقبوالً.

.3

بما ال يتعارض مع االحكام الواردة في الفقرة )2( من هذه المادة، للهيئة أن تأخذ وقت أطول لفحص السلع االنتقائية ووسائل نقلها قبل أن تتخذ قراراً 
بشأن طلب النقل، إذا ما رأت أن ذلك ضرورياً.

.4

المادة الخامسة والثالثون: تعديل أو إلغاء طلب نقل السلع االنتقائية قبل إصداره
يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يلغي أو يعدل طلب نقل السلع االنتقائية في أي وقت قبل أن تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب. .1

إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخص أخر بخالف الجهة األصلية، تطبق عندئذ الفقرة )4( من المادة الرابعة 
والثالثون من الالئحة بتعديالتها.

.2

يمدد الوقت الذي تأخذه الهيئة إلصدار قرارها بشأن الطلب وفقاً للفقرة )2( من المادة الرابعة والثالثون من الالئحة، في حال القيام بأي تعديل على الطلب. .3

المادة السادسة والثالثون: تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع االنتقائية بعد إصداره
يجوز تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع االنتقائية في أي وقت بناًء على طلب المرسل المرخص له طالما لم تبدأ عملية نقل السلع االنتقائية، خالل مدة 

سريان المستند.
.1

على المرسل المرخص طلب إلغاء مستند نقل السلع االنتقائية في حال علم أنه لن يستخدم المستند. .2
يجوز تعديل وجهة السلع االنتقائية خالل مدة سريان مستند النقل، قبل اإلفراج عنها وفقاً للمادة الثامنة والثالثون من هذه الالئحة. .3

إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخص أخر بخالف الجهة األصلية، تطبق عندئذ الفقرة )4( من المادة الثالثة 
والثالثون من الالئحة بتعديالتها.

.4

يقدم المرِسل المرخص له طلب التعديل أو اإللغاء بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة. .5
تطبق المادة الخامسة والثالثون من الالئحة مع إجراء التعديالت الالزمة على طلب التعديل الذي يقدم وفقاً لهذه المادة. .6

المادة السابعة والثالثون: رفض نقل السلع االنتقائية من قبل المتلقي
في حال كان وجهة السلع االنتقائية وفقاً لمستند النقل، مرخص له بمستودع ضريبي، يجوز له رفض نقل السلع في أي وقت قبل تفريغ المركبة وقبل 

تقديم تقرير التفريغ إلى الهيئة وفقاً للمادة الثامنة والثالثون من الالئحة.
.1

في حال رفض المتلقي المرخص له بمستودع ضريبي، نقل السلع االنتقائية، على المرسل المرخص له، تعديل الوجهة أو إلغاء مستند نقل السلع االنتقائية 
وإعادة السلع االنتقائية إلى المرسل المرخص له وفقاً للمواد الواردة في هذا الفصل.

.2

المادة الثامنة والثالثون: فسح مستند نقل السلع االنتقائية
على المتلقي المرخص له تفريغ السلع االنتقائية وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المحددة في طلب النقل 

مستودع ضريبي اخر.
.1

يتضمن تقرير التفريغ المشار اليه في الفقرة )1( من هذه المادة معلومات عن كمية ونوع السلع االنتقائية التي تم تفريغها من وسيلة النقل في مكان المتلقي. .2

يقدم الُمرِسل المرخص له المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير إلى الهيئة في حال كانت الوجهة المحددة في مستند نقل السلع االنتقائية التصدير. .3
يعد مستند نقل السلع االنتقائية قد تم فسحه في إحدى الحالتين التاليتين: .4

تقديم تقرير التفريغ الى الهيئة.أ( 
تقديم مستند اثبات التصدير الصادر من الجمارك الى الهيئة.ب( 

إذا وجد اختالف بين كمية السلع االنتقائية المدرجة في مستند نقل السلع االنتقائية وتقرير التفريغ أو مستند اثبات التصدير، يتم اعتبار الفارق كميةً تم 
االفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة االنتقائية.

.5

المادة التاسعة والثالثون: تصريح النقل الشهري
بما ال يتعارض مع المواد األخرى الواردة في الفصل السادس عشر من هذه الالئحة، يتم إلغاء المتطلبات الخاصة بكل نقل للسلع االنتقائية تحت وضع 

معلق للضريبة والمقدم لها عبر مستند النقل لمرة واحدة، في الحاالت اآلتية:
.1

في حال كان النقل للسلع االنتقائية بين مستودعين يحوزهما نفس المرخص له.أ( 
يوجد لدى المرخص له نظام إداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبية بصورة منفصلة.ب( 

ج(    قدم المرخص له تقريراً شهرياً يدرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبية.
يجب أن يشمل تصريح النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )1( من هذه المادة المعلومات التالية عن كل عملية نقل، على األقل: .2

معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل.أ( 



2. If the destination Tax Warehouse Licensee refuses an Excise movement, the sending Licensee must amend the destination or 
cancel the Excise movement document and return the Excise goods to the sending Licensee in accordance with the Articles of 
this Chapter.

Article 38: Clearance of the Excise movement document

1. If the destination on the Excise movement document is another Tax Warehouse, after unloading the Excise goods at the des-
tination the receiving Tax Warehouse Licensee shall submit an unloading report to the Authority. 

2. The unloading report as referred to in the first paragraph of this Article shall contain information on the quantity and type of 
Excise goods unloaded from the vehicle at the destination.

3. If the destination of the Excise movement document is export, the sending Licensee shall submit the export supporting docu-
ments to the Authority. 

4. The Excise movement document is deemed to be cleared in either of the following two cases:

a) The unloading report is submitted to the Authority; 

b) The export declaration as accepted by the Customs Authority is submitted to the Authority.

5. If there is a difference between the quantities of Excise goods listed in the Excise movement document and the unloading re-
port or the export document, the difference in quantity shall be deemed to be cleared from the Tax suspension arrangement.

Article 39: Monthly movement declaration

1. Notwithstanding the other Articles of Chapter 16 of these Regulations, the requirement of covering every movement of Excise 
goods under Tax suspension arrangement with a single Excise movement document is omitted under the following conditions:

a) It involves the movement of Excise goods between two Tax Warehouses held by the same Licensee;

b) The Licensee has an administrative system  where the movements between the Tax Warehouses are tracked separately;

c) The Licensee files a monthly movement declaration listing all the movements between his Tax Warehouses.

2. The movement declaration as referred to in subparagraph (c) of the first paragraph of this Article shall include at least the 
following information for each movement:

a) Information about the Tax Warehouse Licensee submitting the movement declaration;

b) The Tax Warehouse license numbers of the Tax Warehouses from which the movement is dispatched and received respec-
tively;

c) The date on which the movement is dispatched from and received in the respective Tax Warehouses;

d) The quantities of Excise goods dispatched from and received in the respective Tax Warehouses.

3. Any differences between the quantity of Excise goods dispatched and received in the respective Tax Warehouses must be ad-
ministered as releases for consumption from the sending Tax Warehouse.

4. For the purposes of the first and second paragraph of this Article, movements must be included in the movement declaration 
of the calendar month in which the movement was dispatched.

5. The monthly declaration must be submitted with the Authority within 15 days after the ending of the calendar month.

Chapter 17: Exemptions, Refunds and Deductions of Excise Tax

Article 40: Exemptions on import

The import of Excise goods shall be exempted from Tax if these goods are exempted from customs duties under the Common 
Customs Law. 

Notwithstanding the first paragraph of this Article, the following maximum quantities of Excise goods shall be exempted from 
Tax on import:

a) The number of cigars and cigarillos subject to exemption shall not exceed 200.

b) The volume of other tobacco products subject to exemption shall not exceed 500 grams.

c) The volume of Soft Drinks subject to exemption shall not exceed 20 liter.

d) The volume of Energy Drinks subject to exemption shall not exceed 10 liters.

3. If any of the quantities listed in the second paragraph of this Article are exceeded on import, Tax shall be due on the entire 
quantity of the type of Excise good for which the quantity was exceeded.

أرقام المستودعات الضريبية التي تم اإلرسال من خاللها، والتي تم االستالم فيها، على التوالي.ب( 
ج(    تاريخ اإلرسال في المستودعات المرسلة وتاريخ االستالم في المستودعات المستلمة.

د(    كميات السلع االنتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية.
تعد أي اختالفات بين السلع االنتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات الضريبية المعنية مطروحة لالستهالك في المستودع الضريبي المرسل. .3

ألغراض الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة، يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه إرسال النقل. .4
يجب أن يقدم تصريح النقل الشهري إلى الهيئة خالل مدة 51 يوم بعد نهاية الشهر. .5

الفصل السابع عشر: اإلعفاء والخصم واسترداد الضريبة االنتقائية 
المادة األربعون: اإلعفاء المتعلق باالستيراد

تعفى السلع االنتقائية المستوردة من الضريبة االنتقائية إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام )قانون( الجمارك الموحد. .1
استثناًء من االحكام الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة، تُعفى من الضريبة كميات السلع االنتقائية اآلتية عند االستيراد: .2

ال يزيد عدد السيجارللو والسيجار الخاضع لإلعفاء عن 200 سيجارة.أ( 
ال تزيد كمية منتجات التبغ األخرى الخاضعة لإلعفاء عن 500 غرام.ب( 

ج(    ال تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة لإلعفاء عن 20 لتراً.
د(    ال تزيد كمية مشروبات الطاقة الخاضعة لإلعفاء عن 10 لترات.

في حال تم تجاوز الكميات المستوردة من السلع االنتقائية المذكورة في الفقرة )2( من هذه المادة، تستحق الضريبة االنتقائية على كامل كمية السلعة 
االنتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها.

.3

المادة الحادية واألربعون: إعفاء السلع االنتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة دولية 
تعفى السلع االنتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محالت األسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة 

صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خالل مدة 24 ساعة من وقت البيع.
.1

يتم اثبات اإلعفاء الصادر من المرخص له المشار اليها بالفقرة )1( من هذه المادة، بموجب الرقم التعريفي )الباركود( لبطاقة صعود الطائرة. .2
ألغراض هذه المادة، الرحلة الجوية الدولية تعني رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المكان الذي تقلع منه الطائرة داخل المملكة والمكان الذي تهبط 

فيه الطائرة خارج إقليم دول المجلس. 
.3

المادة الثانية واألربعون: اإلعفاء للهيئات الدولية
تعفى من الضريبة -بشرط المعاملة بالمثل-الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون 

لدى المملكة.
.1

يطبق هذا اإلعفاء فقط عند االستيراد أو عند تقديم اإلقرار الضريبي. .2
على أي شخص يطبق اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة )1( من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة، بناء على طلبها، دليالً كافياً عن وجهة تلك السلع 

االنتقائية.
.3

في حال لم يتم تقديم دليالً كافياً عن وجهة السلع االنتقائية التي تم اعفاءها أو إذا اتضح أن السلع االنتقائية لم تصل الى الوجهة المعفية، للهيئة رفض 
اإلعفاء وفرض التقييم الضريبي وفقاً ألحكام النظام وهذه الالئحة.

.4

المادة الثالثة واألربعون: خصم ضريبة السلع االنتقائية المستخدمة في اإلنتاج
يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة االنتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج 

سلع انتقائية أخرى.
.1

تخصم الضريبة عن طريق اإلقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية اإلنتاج. .2
الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع االنتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية اإلنتاج المشمولة في اإلقرار الضريبي. .3

المادة الرابعة واألربعون: طلب استرداد الضريبة
للمسجل ألغراض الضريبة االنتقائية تقديم طلب استرداد الضريبة االنتقائية الى الهيئة. .1

يجب تقديم طلب استرداد الضريبة إما باستخدام اإلقرار الخاص بالضريبة االنتقائية أو أي نموذج أخر تحدده الهيئة. .2
يتضمن طلب استرداد الضريبة المعلومات التالية، على االٌقل: .3

بيانات مقدم الطلب.أ( 



Article 41: Exemptions for Excise goods sold to travelers on an international flight

1. The  Excise goods sold to the consumer  from a duty-free shop licensed as a Tax Warehouse, shall be exempted from Tax, if 
the consumer presents a boarding pass for an international flight departing within 24 hours of the time of sale.

2. The application of the exemption by a Licensee as referred to in paragraph (1) of this Article,  must be substantiated by means 
of references listed on the boarding pass.

3. For the purposes of this article an international flight means a direct or indirect flight between the location from which the 
aircraft departs the Kingdom and the location the aircraft lands outside the territory of the  GCC States.

Article 42: Exemptions for international organizations

1. On the condition of reciprocity, diplomatic and consular bodies, international organizations and heads and members of diplo-
matic and consular corps accredited by the Kingdom shall be exempted from the Tax.

2. This exemption of Tax can only be applied on import or upon submitting the Excise return.

3. Any person applying the exemption stipulated in the first paragraph of this Article shall, at the request of the Authority, provide 
them with evidence substantiating the destination of the Excise goods for which the exemption is being sought. 

4. If insufficient or no evidence can be provided of the destination of the Excise goods, or if it is clear that the Excise goods have 
not followed the exempted destination, the Authority shall reject the exemption and shall impose a Tax assessment in accor-
dance to the provisions of the Law and this Regulations.

Article 43: Deduction of Tax for Excise goods used in production

1. Where a Tax Warehouse Licensee has paid Tax in respect of Excise goods which have been used in the production of other 
Excise goods, this Tax may be deducted from total due Tax.

2. The deduction of due Tax shall be effectuated via the Excise return for the Tax Warehouse in which the Excise goods were used 
as a material in the production process.

3. The deducted tax is the amount of Tax which has been paid on the Excise goods used as a raw material in the production 
process covered by the Excise return.

Article 44: Refunds of Tax application

1. Excise registrant may apply for a refund of the Excise Tax with the Authority.

2. The Tax refund application must be submitted either by means of the Excise Tax return, or any other form prescribed by the 
Authority.

3. The Tax refund application shall contain at least the following information:

a) Information about the applicant;

b) Information with respect to the type, quantity and provenance of the Excise goods for which a refund of Tax is being re-
quested;

c) The amount of Tax which has been paid on the release for consumption of the Excise goods.

4. For verification purposes of the refund application, the application shall be accompanied by information supporting the amount 
of Tax previously paid on the release for consumption of the Excise goods in the Kingdom.

5. A Tax refund application shall only be processed by the Authority if it is submitted within a 90 days after the payment of the 
Tax on the Excise goods that have been released for consumption.

Article 45: Refunds of overpaid Tax

1. Refund of Tax shall be granted by the Authority for Tax paid in excess of the tax due.

2. The refund of Tax can only be applied for by and shall only be granted by the Authority to the Excise registrants who paid the excess Tax. 

Article 46: Refunds of Tax related to the Export

1. Refund of Tax shall be granted by the Authority for Tax which has been paid for Excise goods which are exported or moved outside the Kingdom.

2. Notwithstanding the first paragraph of Article 44 in the Regulations, persons registered for commercial purposes in any GCC 
State, and the Persons that practice export activities, may also apply for this refund of  Excise Tax.

3. In addition to the refund requirements stipulated in Article 44 of the Regulations, the Tax refund application must also be 
accompanied with a copy of the export document or any other document providing evidence that the Excise goods have been 
removed from the Kingdom.

معلومات عن نوع وكمية ومنشأ السلع االنتقائية التي يطالب باستردادها.ب( 
ج(    قيمة الضريبة التي تم سدادها عند طرح السلع االنتقائية لالستهالك.

ألغراض التحقق من صحة طلب االسترداد، يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات المؤيدة لقيمة الضريبة التي تم سدادها مسبقاً عند طرح السلع االنتقائية 
لالستهالك في المملكة.

.4

التي تم طرحها  بالنظر في طلب استرداد الضريبة فقط في حال تقديمه خالل تسعين يوماً من تاريخ سداد الضريبة عن السلع االنتقائية  الهيئة  تقوم 
لالستهالك.

.5

المادة الخامسة واألربعون: استرداد الضريبة المسددة بالزيادة
على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المستحقة. .1

يطبق استرداد الضريبة وتتم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط لألشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة. .2

المادة السادسة واألربعون: استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير
على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع االنتقائية التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة. .1

استثناًء من الفقرة )1( من المادة الرابعة واألربعون من الالئحة، يجوز لألشخاص المسجلين ألغراض تجارية في أي دولة عضو، ولألشخاص الذين 
يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلباً السترداد الضريبة االنتقائية.

.2

مع مراعاة متطلبات االسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة واألربعون من الالئحة، يجب إرفاق نسخة من مستند التصدير أو أي مستند أخر 
يثبت نقل السلع االنتقائية من المملكة.

.3

المادة السابعة واألربعون: استرداد الضريبة المعفاة
على الهيئة رد الضريبة التي تم سدادها على السلع االنتقائية التي قد تكون طرحت لالستهالك إذا كان المستهلك يستحق اإلعفاء وفق النظام. .1

استثناًء من الفقرة )1( من المادة الرابعة واألربعون من الالئحة، يجوز للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء الهيئات 
الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجهات المختصة في المملكة أن يتقدموا بطلبات السترداد الضريبة االنتقائية.

.2

السلع  أن  يثبت  الذي  المستند  الالئحة، يرفق مع طلب االسترداد  الرابعة واألربعون من  المادة  المنصوص عليها في  مع مراعاة متطلبات االسترداد 
االنتقائية قد تكون طرحت لالستهالك وأن المستهلك يستحق اإلعفاء وفق النظام.

.3

المادة الثامنة واألربعون: صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة
تقوم الهيئة بالتحقق من طلب االسترداد، ولها رفض الطلب في الحاالت اآلتية: .1

عدم تعبئة طلب االسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة.أ( 
عدم تقديم طلب االسترداد خالل المدة الزمنية المحددة.ب( 

ج(    إذا لم يكن طلب االسترداد مصحوباً بالمستندات المطلوبة.
د(    إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استناداً إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقاً للنظام والالئحة. 

تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة االنتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإال اعتبر 
الطلب مرفوضاً.

.2

يجوز لإلدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة )2( من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد 
قبل نهاية المدة األولى تبلغ مقدم الطلب بذلك.

.3

الفصل الثامن عشر: تطبيق النظام
المادة التاسعة واألربعون: صالحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام

ألغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة: .1
دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع إنتقائية.أ( 
الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع اإلنتقائية.ب( 

ج(   الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع إنتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
د(    االطالع على أي معلومات تتعلق بالسلع االنتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع االنتقائية.

ه(    أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع االنتقائية.



Article 47: Refunds of Tax for exemptions

1. Refund of Tax shall be granted by the Authority for Tax which has been paid for Excise goods which could have been released

for consumption if the consumer is entitled to the exemption as per the Law. 

2. Notwithstanding the first paragraph of Article 44, any diplomatic and consular bodies, international organizations and heads 
and members of diplomatic and consular corps accredited by the competent Authority of the Kingdom, may apply for this 
refund of Excise Tax.

3. In addition to the refund requirements stipulated in Article 44 of the Regulations, the Tax refund application must also be 
accompanied by documentation providing evidence that the Excise goods could have been released for consumption  and con-
sumer entitled to exemption as per the Law.

Article 48: Decision on Tax refund applications

1. The Authority shall verify the refund application and may reject it in the following cases:

a) The Tax refund application is not filled in or is not submitted correctly;

b) The Tax refund application is not submitted within the allowed time period;

c) The Tax refund application is not accompanied by the required documentation;

d) The Authority is unable to verify based on the provided documentation that the applicant has a right to the refund of Tax 
in accordance with the Law and the Regulations.

2. The Authority shall issue its decision on a Tax refund application by means of a notification to the applicant within 30 days after 
the application was submitted, otherwise the application shall be deemed to be rejected.

3. The concerned department at the Authority, for just one time, may extend the period prescribed in paragraph (2) of this Article 
to another similar period. The decision of extension should be made before the end of the first period and, the applicant shall 
be notified of the extension.

Chapter 18: Enforcement of the Law

Article 49: Powers of the Authority on audit and enforcement of the Law 

1. For audit and enforcement of the Law purposes, the auditors and the inspectors of the Authority may: 

a) Enter Tax Warehouses and any other premises where Excise goods are being held.

b) Access any means of transport used to move Excise goods.

c) Requesting any means of transport used to move Excise goods to go to any location in the Kingdom.

d) Access any information related to Excise goods present on any premises or in any means of transport which is used to 
hold or move Excise goods.

e) Take or request a sample of any Excise good available in any means of transport or premises used to hold or move Excise goods.

2. The powers granted in the first paragraph of this Article for the auditors and inspectors of the Authority may be carried out if 
it involves Excise goods which are held, or where they have reasonable grounds that  they are held, in violation with the Law 
or the Regulations.

Chapter 19: General provisions

Article 50: Delivery of Notices

Where the addressee does not have a clear or well-known address, the Authority may decide on any method it deems appro-
priate to send the notices.

Article 51: Time periods

1. Where no specific rules are stipulated, for the purpose of determining the time periods, the recipient shall be deemed to have 
been notified on the date the notification was received.

2. If any prescribed period would expire on a non-working day, the prescribed period shall be extended to include the next working 
day.

Article 52: Financial rewards

The Board of Directors may grant financial rewards to any person, other than the employees of the Authority, who contribute in

لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصالحيات الممنوحة لها في الفقرة )1( من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع االنتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد 
لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة ألحكام النظام أو الالئحة. 

.2

الفصل التاسع عشر: أحكام عامة
المادة الخمسون: تسليم اإلشعارات

 في حال لم يكن للمرسل إليه مقر إقامة معروف، للهيئة تحديد أي وسيله تراها مناسبة إلرسال هذه االشعارات.

المادة الحادية والخمسون: المدد الزمنية
فيما لم يرد بشأنه نص خاص، لغرض احتساب المدد الزمنية يعتبر اإلشعار قد تم من تاريخ تسليمه للمرسل إليه. .1

في حال صادف انتهاء المدة الزمنية المحددة إلتمام أي إجراء يوم إجازة رسمية، يتم تمديد المدة المحددة إلى أول يوم عمل تالي. .2

المادة الثانية والخمسون: المكافئات المالية
يجوز لمجلس اإلدارة أن يمنح مكافأة مالية ألي شخص من غير موظفي الهيئة بحال ساهم في الكشف عن أي مخالفة ألحكام النظام أو الالئحة ونتج عن 

ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على أال تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1,000,000 لاير سعودي، أيهما أقل.

الفصل العشرون: أوامر الحصص
المادة الثالثة والخمسون: إصدار أوامر الحصص

يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تقيد كمية السلع االنتقائية المسموح بطرحها لالستهالك خالل فترة معينة بما يتناسب مع معدل كمية السلع االنتقائية 
المسموح بطرحها لالستهالك خالل الفترات الزمنية المماثلة والسابقة ألوامر الحصص، وإذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبة بأمر الحصة تحصل 

الضريبة على الكمية الزائدة عن أمر الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.

.1

تقوم الهيئة بإبالغ الشخص المسجل ألغراض الضريبة االنتقائية بالحصة المقررة له وفقاً ألمر الحصة. .2
يشمل أمر الحصة المعلومات التالية، على األقل: .3

نوع السلع االنتقائية الخاضعة لألمر.أ( 
كمية السلع االنتقائية وفقاً ألمر الحصة.ب( 

ج(   مجموعة المسجلين للضريبة االنتقائية الخاضعين للحصة.
د(    مدة سريان أمر الحصة.

الفصل الحادي والعشرون: أحكام انتقالية
المادة الرابعة والخمسون: السلع االنتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام

السلع  تلك  تكون  أن  النفاذ، شريطة  النظام حيز  تاريخ دخول  المملكة من  الموجودة داخل  االنتقائية  السلع  على كافة  االنتقائية فوراً  الضريبة  تستحق 
االنتقائية:

.1

غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية مالم توضع برسم المملكة.أ( 
غير مملوكة ألي جهة حكومية.ب( 

ج(   أن تكون مخصصة ألغراض تجارية.
ألغراض الفقرة )1( من هذه المادة، تكون السلع االنتقائية مخصصة ألغراض تجارية، إذا تجاوز قيمة وعاءها الضريبي ستون ألف )60,000( لاير 

سعودي وفقاً للمادة الثامنة من الالئحة.
.2

على األشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقاً للفقرة  )1( من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع االنتقائية التي بحوزتهم وفقاً ألحكام النظام 
والالئحة واإلقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خالل 45 يوماً من تاريخ نفاذ الالئحة.

.3

تحدد الهيئة طرق تقديم اإلقرار االنتقالي للضريبة االنتقائية وسدادها. .4

المادة الخامسة والخمسون: التسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية
يعد مسجالً ألغراض الضريبة االنتقائية، أي شخص يقوم بأنشطة تلزمه بالتسجيل ألغراض الضريبة لدى الهيئة وفقاً للمادة السادسة من النظام، من 

تاريخ دخول النظام حيز النفاذ شريطة أن يتقدم هذا الشخص للتسجيل خالل 30 يوماً من تاريخ نفاذ الالئحة.

المادة السادسة والخمسون: انتاج السلع االنتقائية وترخيص المستودعات الضريبية



the detection of violations of the Law and the Regulations which lead to the collection of a Tax or a fine by the Authority, with 
a maximum financial reward that may not exceed 2.5% of the amount of fines which the Authority collects, or a 1,000,000 
SAR, whichever is lower.

Chapter 20: Quota orders

Article 53: Issuing of Quota orders

1. The Authority can issue quotas limiting the quantity of Excise goods allowed to be released for consumption during a certain 
period in proportion to the quantities of Excise goods allowed to be released for consumption in an equivalent time period 
previous to the issuance of the quota, and if the Taxable Person failed to abide by  the quota, the Authority shall collect Tax on 
the excess quantity over the quota according to the new Tax rate. 

2. The Authority shall notify the Excise registrant of his quota by means of a quota order.

3. The quota order shall include at least the following information:

a) The type of Excise goods which are subject to the quota;

b) The Quantity of the Excise Goods stated in the quota order.

c) The group of Excise registrants subject to the quota;

d) The period of validity of the quota order.

Chapter 21: Transitional provisions

Article 54: Excise goods held at the date of effectiveness of the Law

1. Tax shall immediately become due on Excise goods present in the Kingdom on the date the Law shall enter into force, provided 
that these Excise goods:  

a) Are not placed under a customs suspension arrangement;

b) Are not owned by any government entity; and

c) Are specified for commercial purposes.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article Excise goods are designated for commercial purposes if its tax base exceeds 
60,000 SAR as referred to in Article 8 of the Regulations.

3. The persons who holds Excise goods, referred to in the first paragraph of this Article, shall be responsible for calculating, de-
claring, and paying the due Tax on the Excise goods they hold in accordance to the Law and the Regulations, by submitting a 
single transitional Excise return to the Authority within 45 days after the Regulations enter into force.

4. The Authority shall provide the means to file and pay the transitional Excise return.

Article 55: Excise registration

Any person carrying out activities for which they are required to register for Tax purposes with the Authority in accordance with 
Article 6 of the Law, shall be considered an Excise Registrant from the date the Law enter into force, on the condition that this 
person applies for registration for Tax purposes within 30 days after the Regulations enter into force.

Article 56: Production of Excise goods and Tax Warehouse licenses

Any person producing Excise goods from the date on which the Law enters into force shall be deemed to hold a Tax Ware-
house license, and is excluded from the provision of paragraph (3) of article 54 of the Regulations, if this person submits a Tax 
Warehouse license application within 30 days after the Regulations enters into force, this judgmental license ends when the 
application gets rejected.

Chapter 22: Final Provisions

Article 57: Conflicting legislations

Any provision in the Regulations shall be repealed in case of a conflict with any decision made by the Ministerial Committee in 
accordance to their powers stated in the Agreement.

Article 58: Date of effect of the Regulations

These Regulations shall be published in the Official Gazette and will come into effect on the effective date of the Law.

يعد أي شخص يقوم بإنتاج سلع انتقائية اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام حائزاً لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة )3( من المادة الرابعة 
والخمسون من الالئحة، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خالل 30 يوماً من تاريخ نفاذ الالئحة، وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا 

تم رفض طلبه.

الفصل الثاني والعشرون: أحكام ختامية
المادة السابعة والخمسون: التعارض

يلغى أي حكم من أحكام الالئحة في حالة تعارضه مع أي قرار تتخذه اللجنة الوزارية وفقاً لصالحياتها المنصوص عليها في االتفاقية.

المادة الثامنة والخمسون: تاريخ سريان الالئحة
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.
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