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�قانون�رقم�)40(�ل�سنة�2017
ب�ساأن��ل�سريبة��النتقائية

نحن�حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة�����������ملك�مملكة��لبحرين�
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه، 

 1971 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعلى 
وتعديالته، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987وتعديالته،

وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،

د للجمارك  وعلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002 باملوافقة على النظام )القانون( املوحَّ
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شراكات ال�شتثمار املحدودة،
دة لل�شريبة النتقائية لدول  وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية املوحَّ

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

�لف�سل��الأول
��أحكام�متهيدية

مادة�)1(
د بالألفاظ والعبارات الآتية - اأينما وردت في القانون - المعانَي المبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما لم  اأ- ُيق�شَ

يقت�س ال�شياق خالف ذلك:
�لمملكة: مملكة البحرين.

�لوز�رة: وزارة المالية.
�لوزير: وزير المالية.

ـــدة لل�شريبة النتقائية لدول مجل�س التعـــاون لدول الخليج العربية،  �التفاقي���ة: التفاقية الموحَّ
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ق عليها بالقانون رقم )39( ل�شنة 2017. والم�شدَّ
ل لدى الوزارة لأغرا�س ال�شريبة ِوْفقًا لأحكام هذا القانون. ل: ال�شخ�س الم�شجَّ �لم�سجِّ

�إنت���اج��ل�سل���ع��النتقائي���ة: اأيُّ عمل ي�شمل �شناعة ال�شلـــع النتقائية في المملكـــة، اأو زراعتها، اأو 
تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فْر�س ال�شريبة.

�لفترة��ل�سريبية: المدة التي ُتحت�َشب ال�شريبة الم�شتَحقة خاللها.
�لالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ب - فيما عدا ما ن�شت عليه الفقرة )اأ( من هذه المادة، تكون لالألفاظ والعبارات الواردة في القانون 
دَة لها في التفاقية. المعانَي المحدَّ

مادة�)2(
لل�شريبة النتقائية  دة  الواردة يف التفاقية املوحَّ القانون الأحكام  اأحكام هذا  ُيراعى يف تطبيق 
ق  ق عليها بالقانون رقم )39( ل�شنة  2017، وتطبَّ لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وامل�شدَّ

اأحكامها فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القانون.

مادة�)3(
ُتفَر�س ال�شريبة على ال�شلع النتقائية التالية ِوْفق الن�شبة ال�شريبية املبيَّنة قريَن ُكلٍّ منها:

1- التبغ بن�شبة )%100(.
2- الم�شروبات الغازية بن�شبة )%50(.
3- م�شروبات الطاقة بن�شبة )%100(.

�لف�سل��لثاين
�فْر�س��ل�سريبة�و��ستحقاقها�وتعليقها

مادة�)4(
لالآلية  ِوْفقًا  لال�شتهالك  النتقائية  ال�شلع  طْرح  يكون  التفاقية،  من   )4( املادة  مراعاة  مع 

دها الالئحة. والإجراءات التي حتدِّ

مادة�)5(
التي  والإجراءات  لالآلية  ِوْفقًا  اململكة  داخل  لل�شريبة  معلَّق  ع  و�شْ يف  النتقائية  ال�شلع  نْقل  يكون 

دها الالئحة. حتدِّ
مادة�)6(

د الالئحة القواعد الإجرائية املتعلقة بال�شريبة يف املناطق والأ�شواق احلرة. حتدِّ



العدد: 3344 – الخميس 14 ديسمبر 2017

24

�لف�سل��لثالث
��لت�سجيل�الأغر��س��ل�سريبة

مادة�)7(
على َمن يرغب يف مزاولة اأيٍّ من الأن�شطة التالية تقدمي طلب الت�شجيل لأغرا�س ال�شريبة اإلى 

الوزارة:
1- ا�شتيراد ال�شلع النتقائية.

2- اإنتاج ال�شلع النتقائية.
ع معلَّق لل�شريبة. 3- حيازة ال�شلع النتقائية تحت و�شْ

دها الالئحة. م الطلب اإذا ا�شتوفى طلُبه ال�شروط والإجراءات التي حتدِّ وعلى الوزارة ت�شجيل مقدِّ

مادة�)8(
توؤثر يف  اأن  التي يكن  اأية حالة من احلالت  ق  حَتقُّ فور   - كتابيًا   - الوزارة  اإبالغ  ل  املُ�شجَّ على 

ده الالئحة. ت�شجيله ِوْفقًا ِلـما حتدِّ

مادة�)9(
اأ- ُيلغى الت�شجيل بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأيٍّ من الحالتين الآتيتين:

1- طلب كتابي من الم�شجل باإلغاء الت�شجيل.
دها الالئحة. 2- عدم مزاولة الم�شجل للن�شاط محل الت�شجيل خالل المدة التي تحدِّ

ب- على الوزارة اإبالغ الم�شجل - كتابيًا - بقرار اإلغاء الت�شجيل.

مادة�)10(
التي ن�شت عليها التفاقية - يكون  املُ�شجل الأخرى -  بالتزامات وم�شئوليات  مع عدم الإخالل 

امل�شجل م�شئوًل عما ياأتي:
1- �شالمة ال�شلع النتقائية.

2- تمكين الوزارة من اأداء اأدوارها الرقابية.
دها الالئحة. 3- اأية م�شئولية اأخرى تحدِّ

�لف�سل��لر�بع
��لرتخي�س�للم�ستودع��ل�سريبي

مادة�)11(
اًل، واأْن  اأ- ُي�شتـــَرط للح�شـــول على الترخي�ـــس للم�شتودع ال�شريبـــي اأْن يكون طالب الترخي�ـــس م�شجَّ
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دها الالئحة. ي�شتوفي ال�شروط والإجراءات والمتطلبات التي تحدِّ
د الالئحـــة ال�شـــروط الواجب توافرها فـــي اإدارة الم�شتـــودع ال�شريبي الذي ُيمار�ـــس اأيًا من  ب- تحـــدِّ

الأن�شطة محل الترخي�س.

مادة�)12(
د الالئحة مدة الرتخي�س، و�شروط واإجراءات جتديده وتعديله. حتدِّ

مادة�)13(
اأ- ُيلغى الترخي�س بناًء على قرار ي�شدر من الوزير في اأيٍّ من الحالت الآتية:

1- طلب كتابي من �شاحب الترخي�س باإلغائه.
دها الالئحة. �س له خالل المدة التي تحدِّ 2- اإذا لم ُي�شتخَدم الترخي�س للغر�س المخ�شَّ

3- اإذا انق�شت ال�شركة �شاحبة الترخي�س.
د الالئحة �شروط واإجراءات  ب- فـــي حالة وفاة �شاحب الترخي�س ينتقل الترخي�س اإلـــى خَلفه، وتحدِّ

نْقل الترخي�س. 
ج- على الوزارة - فور اإلغاء الترخي�س اأو انتهائه - اإبالغ �شاحب الترخي�س اأو خَلفه – كتابيًا - بذلك.

نة في الم�شتـــودع ال�شريبي بعد اإلغاء  د الالئحة اإجـــراءات التعامل مع ال�شلع النتقائية المخزَّ د- تحـــدِّ
�س لـــه اأو خَلفه جميع التكاليف  ل المرخَّ الترخي�ـــس اأو انتهائـــه، واأيِّ اإجراء اآخر ذي �شلة. ويتحمَّ

المالية المترتبة على ذلك.

�لف�سل��خلام�س
��الإقر�ر�بال�سريبة�و�سد�دها

مادة�)14(
دها الالئحة على األ تقل  اأ- على الم�شجل تقديم اإقرار �شريبي للوزارة عن الفترة ال�شريبية التي تحدِّ

عن �شهر ول تزيد عن �شنة.
ب- للوزارة ا�شتثناء الم�شتوردين من تقديم الإقرار ال�شريبي، ِوْفقًا لل�شروط والإجراءات التي تحددها 

الالئحة.

مادة�)15(
ل قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة على ال�شلع النتقائية امل�شتوَردة اأو املنتجة محليًا يف اإحدى الدول  �شَّ حُتَ
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الأع�شاء ِوْفقًا لالأحكام املقررة لتح�شيل ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية.
د قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة على ال�شلع النتقائية املنَتجة محليًا يف اململكة بتاريخ طْرحها  كما ُت�شدَّ

لال�شتهالك.
ويف جميع الأحوال، مامل تكن ال�شلع يف و�شع معلَّق لل�شريبة، يتم ا�شتيفاء ال�شريبة ِوْفقًا لالإقرار 
ال�شريبي، ما مل ُتظِهر نتيجة املعاينة فْرقًا بينها وبني ما جاء يف الإقرار ال�شريبي، فت�شتوفى ال�شريبة 

على اأ�شا�س هذه النتيجة.
وُي�شِدر الوزير - بالتن�شيق مع اجلهات املعنية - القرارات الالزمة لتنفيذ ذلك.

�لف�سل��ل�ساد�س
�الإعفاء�ت
مادة�)16(

اأ- ُتعفـــى من �شريبـــة ال�شلع النتقائية - ب�شـــرط المعاملة بالمثل - الهيئـــات الدبلوما�شية والقن�شلية 
والمنظمـــات الدولية وروؤ�شاء واأع�شاء ال�شلكيـــن الدبلوما�شي والقن�شلي المعتمدون لدى المملكة، 

دها الالئحة. ِوْفقًا لل�شروط والإجراءات التي تحدِّ
ب- ُتعفـــى مـــن ال�شريبة ال�شلـــع النتقائية التي ب�شحبـــة الم�شافرين القادمين اإلـــى المملكة، على األ 
دة فـــي المر�شوم بقانون رقم  تكـــون ذات �شفة تجاريـــة، واأْن ت�شتوفَي ال�شـــروط وال�شوابط المحدَّ
د للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول  )10( ل�شنة 2002 بالموافقة على النظام )القانون( الموحَّ

الخليج العربية.

�لف�سل��ل�سابع
���سرتد�د��ل�سريبة

مادة�)17(
يحق ا�شرتداد ال�شريبة امل�شددة على ال�شلع النتقائية يف احلالت الآتية:

1- ال�شلـــع النتقائيـــة التي تم طرحها لال�شتهـــالك في المملكة في حال الت�شديـــر اأو اإعادة الت�شدير 
لأغرا�س الأعمال اإلى خارج اإقليم دول المجل�س.

2- ال�شلع النتقائية في حال ا�شتخدامها في اإنتاج �شلع انتقائية اأخرى خا�شعة لل�شريبة.
3- ال�شلـــع النتقائيـــة التي �شبق اأن ُطِرحت لال�شتهالك وخ�شعـــت لل�شريبة في المملكة وانتقلت لحقًا 
دة  اإلـــى دولـــة من دول مجل�س التعاون لـــدول الخليج العربية يجوز طلب ا�شتـــرداد ال�شريبة الم�شدَّ

عنها في المملكة.
وي�شدر بتحديد اآلية واإجراءات ا�شرتداد ال�شريبة قرار من الوزير.
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مادة�)18(
يلتزم كل �شخ�س ا�شرتد مبلغ ال�شريبة اأو اأُعفي منه ب�شكل كلي اأو جزئي عن طريق اخلطاأ، ب�شداد 

املبلغ امل�شتَحق عليه.

�لف�سل��لثامن
��ل�سبطية��لق�سائية

مادة�)19(
الوزير  بالتفاق مع  العدل  ب�شئون  املعني  الوزير  بنْدبهم قرار من  الذين ي�شدر  للموظفني  يكون 
التي تقع يف دوائر  بالن�شبة للجرائم  القانون، وذلك  اأحكام هذا  الق�شائية يف تنفيذ  �شفة ال�شبطية 
اأو  ال�شريبية  امل�شتودعات  دخول  حق  لهم  ويكون  وظائفهم،  باأعمال  متعلقة  وتكون  اخت�شا�شاتهم، 
املحل  كان  واإذا  الالزمة.  املحا�شر  وحترير  املخالفات  و�شْبط  حتفظيًا  وغْلِقها  ال�شلة  ذات  املتاجر 

عقارًا معدًا لل�شكنى وجب احل�شول على اإذن النيابة العامة.

�لف�سل��لتا�سع
�لغر�مات��الإد�رية

مادة�)20(
ب ال�شريبـــي المن�شو�س عليها في المادة )26( من هـــذا القانون، ُتفر�س  اأ- فيمـــا عـــدا حالت التَهرُّ

الغرامات الإدارية على ُكلِّ َمن:
1- خالف اأحكام الفقرة )اأ( من المادة )14( من هذا القانون، وذلك بن�شبة ل تقل عن 

)5%( ول تزيد على )25%( من قيمة ال�شريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها.
دها الالئحة بن�شبة تعادل  2- امتنع عن �شداد ال�شريبة الم�شتَحقة خالل المدة التي تحدِّ
دة عن كل �شهر اأو جزء منه لم ت�شدد عنه ال�شريبة. )5%( من قيمة ال�شريبة غير الم�شدَّ

ب- مع عدم الإخالل باأية جريمة ين�س عليها اأي قانون اآخر، ُتفَر�س غرامة اإدارية ل تزيد على خم�شة 
اآلف دينار، على ُكلِّ َمن:

1- منع اأو اأعاق موظفي الوزارة عن اأداء واجباتهم الوظيفية.
2- امتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة.

3- خالف اأيَّ حكم اآخر من اأحكام القانون اأو الالئحة.

مادة�)21(
يجب مع توقيع الغرامات الإدارية املن�شو�س عليها يف املادة )20( من هذا القانون ا�شتيفاء قيمة 

ال�شريبة امل�شتَحقة.
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مادة�)22(
يف حال تكرار املخالفة نف�شها خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور قرار الوزارة بثبوت املخالفة، 
رة يف حق املخالف مبوجب ذلك القرار، اأو وْقف الرتخي�س ملدة  يجوز م�شاعفة الغرامة الإدارية املقرَّ

ل تزيد على �شتة اأ�شهر اأو كليهما معًا.

مادة�)23(
ال�شريبة  قيمة  نًا  مت�شمِّ بذلك  يفو�شه  َمن  اأو  الوزير  من  بقرار  الإدارية  الغرامة  فْر�س  يكون 
امل�شتَحقة. ويجوز الن�س يف القرار على ن�شر منطوقه على نفقة املخالف يف �شحيفة محلية، اأو ن�شره 
يف اأية و�شيلة اأخرى منا�شبة من و�شائل الن�شر، وذلك بح�شب نوع املخالفة املرتَكبة وج�شامتها واآثارها، 

وبعد اكت�شاب القرار ال�شفة النهائية.
وُيعد القرار ال�شادر بفْر�س الغرامة الإدارية من ال�شندات التنفيذية القابلة للتنفيذ اجلربي ِوْفقًا 

لقانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.

مادة�)24(
يجوز ملن �شدر �شده قرار بفْر�س غرامة اإدارية التظلُّم منه لدى الوزير خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ اإخطاره به.
الوزارة  تاريخ تقديه. وتخِطر  يومًا من  التظلُّم خالل خم�شة ع�شر  البتُّ يف  الوزير  ويجب على 
دون  املدة  هذه  انق�شاء  ويعترب  الو�شول.  بعلم  م�شجل  بكتاب  تظلُّمه  ب�شاأن  ال�شادر  بالقرار  املتظلِّم 

الإخطار بنتيجة التظلُّم مبثابة رْف�س له.
ويجوز الطعن على قرار الوزير برف�س التظلُّم اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

اإخطاره برف�س التظلُّم اأو من تاريخ اعتبار التظلُّم مرفو�شًا.

مادة�)25(
د الالئحة �شوابط احت�شاب الغرامة الإدارية املن�شو�س عليها واآلية حت�شيلها. حتدِّ

�لف�سل��لعا�سر
ب��ل�سريبي �لتهرُّ

مادة�)26(
ب ال�شريبي لغايات اأحكام هذه املادة: د بالتهرُّ ُيق�شَ

1- اإدخال اأو محاولة اإدخال �شلع انتقائية اإلى المملكة اأو اإخراجها اأو محاولة اإخراجها منها دون �شداد 
ال�شريبة الم�شتَحقة عليها جزئيًا اأو بالكامل.
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د ال�شريبة الم�شتَحقة عليها  ي �شلع انتقائية لم ت�شدَّ 2- اإنتاج اأو تحويل اأو حيازة اأو تخزين اأو نْقل اأو تلقِّ
ب من �شداد ال�شريبة الم�شتَحقة. بق�شد التهرُّ

ع عالمات  رة اأو م�شطنعة اأو و�شْ 3- تقديـــم اأيـــة م�شتندات اأو اإقرارات اأو �شجالت غير �شحيحة اأو مزوَّ
ب من �شداد ال�شريبة الم�شتَحقة اأو بق�شد ا�شتردادها دون وجه حق. غير �شحيحة بق�شد التهرُّ

4- ممار�شة اأيٍّ من الأن�شطة المن�شو�س عليها في المادة )7( من هذا القانون دون ت�شجيل.

�لف�سل��حلادي�ع�سر
�لعقوبة��جلنائية

مادة�)27(
من  املادة )26(  عليها يف  املن�شو�س  ال�شريبي  ب  التهرُّ حالة من حالت  ارتكب  َمن  كل  ُيعاَقب 
هذا القانون باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة وبغرامة ل تقل عن مثل قيمة ال�شريبة 
امل�شتَحقة ول جتاوز ِمْثَلي قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة اأو باإحدى هاتني العقوبتني، وف�شاًل عن ذلك ُيحَكم 

على اجلاين ب�شداد قيمة ال�شريبة امل�شتَحقة.
ويف حالة العود خالل ثالث �شنوات من تاريخ �شدور احلكم النهائي بالإدانة، للمحكمة اأْن تق�شي 

رة، وبوْقف الرتخي�س موؤقتًا اأو باإلغائه نهائيًا. ب�شعف احلد الأق�شى للعقوبة املقرَّ

مادة�)28(
مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، ُيعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا اإذا 
ارُتِكبت با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته اأية جرية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون ب�شعف 

رة.  الغرامة املقرَّ
مادة�)29(

اأو مبا  الغر�س  النقل املعدة لهذا  بة وو�شائل  ال�شلع النتقائية املهرَّ اأْن حتكم مب�شادرة  للمحكمة 
يعادل قيمتها يف حال عدم التمكن من م�شادرتها.

مادة�)30(
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يجوز الت�شالح يف كل اأو بع�س 

اجلرائم املبيَّنة يف املادة )26( من هذا القانون.
ب  �شه بناًء على طلب كتابي من �شاحب ال�شاأن قبول الت�شالح يف ق�شايا التهرُّ وللوزير اأو َمن يفوِّ
اإذا قام  اأو خالل النظر فيها وقبل �شدور احلكم البتدائي، وذلك  ال�شريبي �شواء قبل رفع الدعوى 
ال�شريبة  قيمة  عن  ف�شاًل  للجرية  رة  املقرَّ للغرامة  الأدنى  احلد  ُيعاِدل  مبلغ  ب�شداد  ال�شاأن  �شاحب 
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امل�شتَحقة.
ويرتتب على الت�شالح انق�شاء الدعوى اجلنائية.

�لف�سل��لثاين�ع�سر
��أحكام�ختامية

مادة�)31(
للوزارة مْنح مكافاأة مالية لكل من ي�شهم - من غري موظفيها - يف الك�شف عن املخالفات واجلرائم 

د الالئحة مقدار املكافاأة و�شروط مْنحها و�شوابطها. املن�شو�س عليها يف هذا القانون، وحتدِّ

مادة�)32(
ُي�شِدر الوزير – بعد موافقة جمل�س الوزراء - الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �شهر من 

تاريخ نفاذه.

مادة�)33(
ي  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به بعد ُم�شِ

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة��لبحرين
حمد�بن�عي�سى��آل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 19 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 7 ديـ�شـمـبـــــر 2017م


