نظام الضريبة الخاصة رقم ( )08لسنة 0888
وتعديالته حتى تاريخ 0810/7/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ٌ :1سمى هذا النظام ( نظام الضرٌبة الخاصة لسنة  )0222وما طرأ علٌه من تعددٌت
حتى تارٌخ .0212/7/1
المادة :0
تعنً كلمة المٌمة حٌثما ورد فً هذا النظام ما ٌلً-:
 .1الثمن الذي ٌلتزم المشتري بدفعه للبائع ممابل السلعة او الخدمة.
 .0المٌمة المتخذة اساسا لتحدٌد الرسوم الجمركٌة وفما لجداول التعرفة المطبمة مضافا الٌها
أي رسوم وضرائب مستحمة لبل التخلٌص علٌها بالنسبة للسلع المستوردة.
المادة :3
تفرض ضرٌبة خاصة على استٌراد وبٌع السلع والخدما الواردة أدناه حسب وحدة االستٌفاء
بالنسبة او المٌمة او المبلغ المبٌن ازاء كل منها :
الرقم
-1

-0
-3
-4

وحدة
االستيفاء

السلعة /الخدمة
زٌو التشحٌم المعدنٌة ومحضرا
ومواد التشحٌم المكونة من زٌو
التشحٌم المعدنٌة ومواد مضافة على
أن ال ٌمل محتوٌاتها عن ()%72
وزنا من زٌو نفطٌة أو من زٌو
معدنٌة .
الجعة:
الجعة بكحول
أ.
ب .الجعة بدون كحول
المسكرا والمشروبا الكحولٌة
بما فً ذلن االنبذة والمشروبا
المخمرة االخرى.
التبغ ومصنوعاته-:

اللتر

اللتر
اللتر
اللٌتر

أ -تبغ أرجٌله (الشٌشة):
 -1التمبان.
 -0المعسل.

1

الضريبة
الخاصة

صفر

 0052فلس
صفر
 5522فلس

 122غرام

 1022فلس

 122غرام

 652فلس

ب -السجائر -:
 -1المطروحة لتستهتن المحلً
وحسب
سعر البٌع للمستهلن:

-4

علبه سعة
()02
سٌجارة

 1522فما دون
1552
1622
1652
1722
1752
1222
1252
1022
1052
0222
0252
0122
0152
0022
0052
0322
0352
0422
0452
0522
0552
0622
0652
0722
0752
0222
0252
0022
0052
3222
3252
3122
3152
3022
 3052فما فوق
2

 572فلس
مضافا الٌها
المبالغ
التالٌة-:
فلس
545
567
520
611
633
655
677
600
701
743
765
727
220
231
253
275
207
010
041
063
025
1227
1200
1251
1273
1205
1117
1130
1161
1123
1025
1007
1040
1071
1003
1315

-4

-4

-5

علبة سعة
()02
سٌجارة

 -0المسلمة الموا المسلحة
االردنٌة واألمن العام والمخابرا
العامة والدفاع المدنً ولوا
الدرن.
ج -لفائف غلٌظة بأنواعه(السٌجار)
د -تبغ للتدخٌن (للغلٌون أو لف)
هـ ٌ -راعى عند احتساب نسب
الضرٌبة أعته األوزان ،وفً حال
زاد أو نمص عن األوزان المحددة
ٌتم استٌفاء الضرٌبة بنسبة وتناسب.
أ -سٌارا ركوب (خاصة)
وغٌرها من العربا السٌارة
المصممة أساسا لنمل األشخاص
بما فً ذلن سٌارا الستاٌشن
وسٌارا السباق المستوردة
والمصنعة محلٌا ( عدا التً
تعمل جزئٌا أو كلٌا على
الكهرباء ،أو المصممة
لتستعمال خارج الطرق العامة
،أو المعدة إعدادا خاصا لتماد
بالٌدٌن دون الرجلٌن الستعمال
الممعدٌن ،أو المعدة الستعمالها
لإلسعاف ونمل الموتى) ولم
ٌمض على تارٌخ تصنٌعها مدة
تزٌد على ( )5سنوا .
ب  -سٌارا ركوب (خاصة)
وغٌرها من العربا السٌارة
المصممة أساسا لنمل األشخاص بما
فً ذلن سٌارا الستاٌشن
وسٌارا السباق المستوردة
والمصنعة محلٌا ( عدا التً تعمل
جزئٌا أو كلٌا على الكهرباء أو
المصممة لتستعمال خارج الطرق
العامة أو المعدة إعدادا خاصا لتماد
بالٌدٌن دون الرجلٌن الستعمال
الممعدٌن أو المعدة الستعمالها
لإلسعاف ونمل الموتى والسٌارا
المنصوص علٌها فً الفمرة (و) من
هذا البند والسٌارا المصممة
للرحت ومضى على تارٌخ
تصنٌعها مدة تزٌد على خمس
سنوا .
3

 332فلس

 12غرام

 1522فلس

 02غرام

 1222فلس

المٌمة

%64

المٌمة

%01

-5

ج  -السٌارا المصممة لتعمل كلٌا
على الكهرباء أو المصممة
لتستخدام خارج الطرق العامة ،أو
المعدة إعدادا خاصا لتماد بالٌدٌن
دون الرجلٌن الستعمال الممعدٌن،
أو المعدة الستعمالها لإلسعاف ونمل
الموتى.
دـ سٌارا معدة لنمل عشرة
أشخاص أو أكثر بما فً ذلن
السائك ،وسٌارا نمل البضائع،
والسٌارا لتستعماال الخاصة ،
ومضى على تارٌخ تصنٌعها ()5
خمس سنوا فاكثر والخاضعة
للبنود ( )2725،2724،2720من
جداول التعرٌفة الجمركٌة
هـ  -1 -السٌارا التً تعمل جزئٌا
على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغ
سعة المحرن والتً تندرج تح بند
التعرٌفة الجمركٌة (.)2723

المٌمة

%05

المٌمة

%16

المٌمة

%55

-5

المٌمة

 -0السٌارا التً تعمل جزئٌا
على الكهرباء (المهجنة) والتً
تندرج تح بند التعرٌفة
الجمركٌة (  )2723والتً
تستبدل بدال من السٌارا
المدٌمة التً ٌتم شطبها وعلى أن
تكون بذا سعة المحرن
للسٌارة التً تم شطبها أو ألل ،
4

%42

صدر قرار مجلس
الوزراء ()191
تاريخ 0810/3/07
المتضمن إعفاء من
الضريبة الخاصة
على النحو االتي:
أوال:
 %08من 0212/7/1ولغاٌة
.0212/10/31
 %02من 0210/1/1وحتى
. 0210/10/31
 %18من 0212/1/1وحتى
. 0202/10/31
 %12من 0201/1/1حتى
.0201/10/31
ثانيا:
إعفاء السٌارا التً
تستبدل بالسٌارا
المدٌمة التً ٌتم
شطبها من الضرٌبة
الخاصة المفروضة
علٌها لتصبح على
النحو التالً بدال من

 %42للسٌارة التً ال
ٌتجاوز عمرها سنتٌن
بغض النظر عن سعة
محرن السٌارة
المشطوبة –على أن
ٌكون لد مضى على
تارٌخ صنعها ()12
سنوا فأكثر  ،وأن
ال تمل مدة ملكٌتها
للمالن األخٌر عن
سنتٌن ووفك آلٌة
الشطب المعتمدة لدى
دائرة الجمارن
/مدٌرٌة األمن
العام/إدارة ترخٌص
السوالٌن والمركبا
ودائرة ضرٌبة الدخل
والمبٌعا – وأن ٌتم
التنازل عن السٌارة
المشطوبة لصالح
الخزٌنة :
%1022من 0212/7/1حتى
. 0212/10/31
 %08من 0210/1/1وحتى
. 0210/10/31
 %02من 0202/1/1وحتى
. 0202/10/31
 %08من 0201/1/1حتى
.0201/10/31
أما السٌارا التً
ٌتجاوز عمرها سنتٌن
وال ٌتجاوز تارٌخ
تصنٌعها  5سنوا
تسبك سنة التخلٌص ،
تضاف نسبة ضريبة
خاصة  %2على
النسبة المبٌنة فً ثانٌا
أعته وحسب تسجٌل
البٌانا الجمركٌة .

وفك آلٌة لشطب السٌارا
المدٌمة توضع من لبل دائرة
الجمارن وإدارة السٌر ودائرة
ضرٌبة الدخل والمبٌعا .

5

و -السٌارا الكتسٌكٌة والتراثٌة
التً تندرج تح بند التعرٌفة
الجمركٌة رلم ()2723
والمستوردة وفما لتوصٌة مدٌر عام
متحف السٌارا الملكً وموافمة
وزٌر الداخلٌة.

المٌمة

%05

ز -إضافة لما ورد فً الفمرا (أ)
و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من
هذا البند  ،وباستثناء السٌارا التً
تعمل كلٌا على الكهرباء والسٌارا
العمومٌة والزراعٌة واإلنشائٌة
تستوفى المبالغ التالٌة:

-6

-7

*صدر قرار مجلس
الوزراء ()191
تاريخ 0810/3/07
المتضمن إعفاء
المركبات من
الضريبة الخاصة
المفروضة على
الوزن لتصبح على
النحو التالي:

 -1سٌارا الركوب التً ال
ٌتجاوز وزنها ( )1222كغم.
 -0سٌارا الركوب التً ال ٌزٌد
وزنها على ( )1222كغم وال
ٌتجاوز ( )1052كغم .
 -3سٌارا الركوب التً ٌزٌد
وزنها على ( )1052كغم وال
ٌتجاوز ( )1522كغم.
 -4سٌارا الركوب التً ٌزٌد
وزنها ( )1522كغم .
أ-خدمة اشتران الهاتف المتنمل
والرادٌو المتنمل المؤجلة الدفع أو
المدفوعة مسبما.
ب ـ مع مراعاة أحكام الفمرة (أ) من
هذا البند  ،خدمة إشران الهاتف
التنمل عن كل خط ٌباع اعتبارا من
تارٌخ 0217/0/15

السٌارة
الواحدة

أ-خدمة اشتران الهاتف المتنمل
والرادٌو المتنمل المؤجلة الدفع أو
المدفوعة مسبما.
ب ـ مع مراعاة أحكام الفمرة (أ) من
هذا البند  ،خدمة إشران الهاتف
التنمل عن كل خط ٌباع اعتبارا من
تارٌخ .0217/0/15
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 522دٌنار

 028دينار2

 752دٌنار

 288دينار2

 1222دٌنار

 1888دينار

 1522دٌنار

 1288دينار

المٌمة

%06

الخط
الواحد

 0622فلس

المٌمة

%06

الخط
الواحد

 0622فلس

-2

-0

اللتر
السائب

الكحول اإلٌثٌلً غٌر المعطل
أ -المشتما النفطٌة (البروبان
والبٌوتان وما ماثلها من غازا
الزٌ الخام ،أو مزٌج من هذه
الغازا سواء فً الحالة
الغازٌة أو السائلة ومادة الكاز
أو الزٌو األخرى المماثلة
وزٌ الغاز أو دٌزل
المحركا أو الدٌزل واألسفل
وزٌ التزٌٌ (التشحٌم
وزٌو األساس والزٌو
المكررة والممزوجة ) باستثناء
زٌ الولود (فٌول أوٌل ثمٌل)
وولود الطائرا (أفتور
وأفكاز)
ب -البنزٌن أوكتان 02
 البنزٌن أوكتان 05 -البنزٌن أوكتان 02

%12
%32
%32

ج -متبمى التمطٌر الفراغً (.)V.R

%16

سعر البٌع
أو المٌمة

د-
 الغاز الطبٌعً المسال الخاضعللبندٌن ()0711111
و( )0711101من التعرٌفة
الجمركٌة باستثناء المصانع.

سعر البٌع
أو المٌمة

%6

%16

%7

 -الغاز الطبٌعً للمصانع.

-12

%05

تذاكر السفر بالجو الى خارج
المملكة التً تتضمن ممطع مغادرة
من أي مطارا المملكة بغض
النظر عن مكان وتارٌخ وجهة

التذكرة
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 42دٌنار

*صدر لرار مجلس
الوزراء رلم
( )2253تارٌخ
0212/5/02
بتخفٌض الضرٌبة
الخاصة من %16
إلى  %7ضمن لٌود
لجها محددة .

-11
-10
-13
-14
-15
-16
-17
-12
-10
-02
-01
-00
-03

إصدار التذكرة.
العطور
مواد التجمٌل
أحجار كرٌمة وشبه كرٌمة
تحف فنٌة ولطع أثرٌة
أدوا موسٌمٌة وأجزاؤها ولوازمها
أجهزة الهواتف الخلوٌة بما فٌها
الهواتف الذكٌة
أغذٌة المطط والكتب
أسمان الزٌنة
لؤلؤ طبٌعً أو مستنب
أزهار اصطناعٌة وزٌنة
الماس
متبس جلد طبٌعً وفرو
المشروبا الغازٌة باستثناء
الكحولٌة منها.

المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة

%05
%05
%5
%02
%5
(صفر)

المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة
المٌمة

%02
%02
%02
%02
% 12
%05
%02

المادة (:)4
ٌستمر العمل بتعلٌما استٌفاء وتورٌد الضرٌبة اإلضافٌة على تذاكر السفر بالجو
رلم ( )1لسنة  ، 0222كما ٌستمر العمل بتعلٌما استٌفاء وتورٌد الضرٌبة اإلضافٌة على
المغادرٌن رلم ( )0لسنة  0227إلى أن تلغى أو تستبدل بغٌرها مع اعتبار الضرٌبة اإلضافٌة
على المغادرٌن جوا وضرٌبة تذاكر السفر بالجو بمثابة ضرٌبة مبٌعا خاصة حسب ممتضى
الحال والمعنى الممصود بهذا النظام .
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