نظام الضريبة الخاصة رقم ( )08لسنة 0888
وتعديالته حتى تاريخ 0810/7/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ٌ :1سمى هذا النظام ( نظام الضرٌبة الخاصة لسنة  )0222وما طرأ علٌه مهت ديهدٌ
حدى دارٌخ .0212/5/0
المادة :0
دينً كلمة الم ٌمة حٌثما ورد فً هذا النظام ما ٌلً- :
 .1الثمت الذي ٌلدزم المشدري بدفي للبائع ممابل السلية او الخدمة.
 .0ال مٌمة المدخذة اساسا لدحدٌد الرسوم الجمركٌة وفما لجداول الديرفة المطبمة مضافا الٌها
أي رسوم وضرائب مسدحمة لبل الدخلٌص علٌها بالنسبة للسلع المسدوردة.
المادة :3
د فرض ضرٌبة خاصة على اسدٌراد وبٌع السلع والخدما
بالنسبة او المٌمة او المبلغ المبٌت ازاء كل منها :
الرقم
-1

-0
-3
-4

السلعة /الخدمة

الواردة أدناه حسب وحدة االسدٌفاء

وحدة
االستيفاء

زٌو الدشحٌم الميدنٌة ومحضرا
ومواد الدشحٌم المكونة مت زٌو
ال دشحٌم الميدنٌة ومواد مضافة على
أت ال ٌمل محدوٌادها عت ()%02
وزنا مت زٌو نفطٌة أو مت زٌو
ميدنٌة .
الجية:
الجية بكحول
أ.
ب .الجية بدوت كحول
المسكرا والمشروبا الكحولٌة
بما فً ذلن االنبذة والمشروبا
المخمرة االخرى.
الدبغ ومصنوعاد - :

اللدر

اللدر
اللدر
اللٌدر

أ  -دبغ أرجٌل (الشٌشة):
 - 1الدمبان.
 - 0الميسل.

1

الضريبة
الخاصة

صفر

 0052فلس
صفر
 5522فلس

 122غرام

 1022فلس

 122غرام

 652فلس

علب سية
()02
سٌجارة

ب  -السجائر - :
 - 1المطروحة ل سده ن المحلً
وحسب
سير البٌع للمسدهلن:
 1522فما دوت
1552
1622
1652
1022
1052
1222
1252
1022
1052
0222
0252
0122
0152
0022
0052
0322
0352
0422
0452
0522
0552
0622
0652
0022
0052
0222
0252
0022
0052
3222
3252
3122
3152
3022
2

 502فلس
مضافا الٌها
المبالغ
الدالٌة- :
فلس
545
560
520
611
633
655
600
600
001
043
065
020
220
231
253
205
200
010
041
063
025
1220
1200
1251
1203
1205
1110
1130
1161
1123
1025
1000
1040
1001
1003

 3052فما فوق

5

1315

 - 0المسلمة الموا المسلحة
االردنٌة واألمت اليام والمخابرا
اليامة والدفاع المدنً ولوا
الدرن.
ج  -لفائف غلٌظة بأنواع (السٌجار)

علبة سية
()02
سٌجارة

 332فلس

 12غرام

 1522فلس

د  -دبغ للددخٌت (للغلٌوت أو لف)

 02غرام

 1222فلس

هـ ٌ -راعى عند احدساب نسب
الضرٌبة أع ه األوزات ،وفً حال
زاد أو نمص عت األوزات المحددة
ٌدم اسدٌفاء الضرٌبة بنسبة ودناسب.
أ  -سٌارا ركوب (خاصة)
وغٌرها مت اليربا السٌارة
المصممة أساسا لنمل األشخاص
بما فً ذلن سٌارا السداٌشت
وسٌارا السباق المسدوردة
والمصنية محلٌا ( عدا الدً
ديمل جزئٌا أو كلٌا على
الكهرباء ،أو المصممة
ل سديمال خارج الطرق اليامة
،أو الميدة إعدادا خاصا لدماد
بالٌدٌت دوت الرجلٌت السديمال
المميدٌت ،أو الميدة السديمالها
لإلسياف ونمل المودى) ولم
ٌمض على دارٌخ دصنٌيها مدة
دزٌد على ( )5سنوا .
ب  -سٌارا ركوب (خاصة)
وغٌرها مت اليربا السٌارة
المصممة أساسا لنمل األشخاص بما
فً ذلن سٌارا السداٌشت
وسٌارا السباق المسدوردة
والمصنية محلٌا ( عدا الدً ديمل
جزئٌا أو كلٌا على الكهرباء أو
المصممة ل سديمال خارج الطرق
اليامة أو الميدة إعدادا خاصا لدماد
بالٌدٌت دوت الرجلٌت السديمال
المميدٌت أو الميدة السديمالها
لإلسياف ونمل المودى والسٌارا

المٌمة

المٌمة

3

%64

%01

المنصوص علٌها فً الفمرة (و) مت
هذا البند والسٌارا المصممة
ومضى على دارٌخ
للرح
دصنٌيها مدة دزٌد على خمس
سنوا .
ج  -السٌارا المصممة لديمل كلٌا
على الكهرباء أو المصممة
ل سدخدام خارج الطرق اليامة ،أو
الميدة إعدادا خاصا لدماد بالٌدٌت
دوت الرجلٌت السديمال المميدٌت،
أو الميدة السديمالها لإلسياف ونمل
المودى.

المٌمة

دـ سٌارا ميدة لنمل عشرة
أشخاص أو أكثر بما فً ذلن
السائك ،وسٌارا نمل البضائع،
والسٌارا ل سديماال الخاصة ،
ومضى على دارٌخ دصنٌيها ()5
خمس سنوا فاكثر والخاضية
للبنود ( )2025،2024،2020مت
جداول الديرٌفة الجمركٌة
هـ  - 1 -السٌارا الدً ديمل جزئٌا
على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغ
سية المحرن والدً دندرج دح بند
الديرٌفة الجمركٌة (.)2023
5

4

%05

المٌمة

%16

المٌمة

%55

صدر قرار مجلس
الوزراء ()191
تاريخ 0810/3/07
المتضمن إعفاء من
الضريبة الخاصة
على النحو االتي:
أوال :
 %08مت 0212/0/1ولغاٌة
.0212/10/31
 %02مت 0210/1/1وحدى
. 0210/10/31
 %18مت 0212/1/1وحدى
. 0202/10/31
 %12مت 0201/1/1حدى
.0201/10/31

المٌمة

 - 0السٌارا الدً ديمل جزئٌا
على الكهرباء (المهجنة) والدً
دندرج دح بند الديرٌفة
الجمركٌة (  )2023والدً
دسدبدل بدال مت السٌارا
المدٌمة الدً ٌدم شطبها وعلى أت
دكوت بذا سية المحرن
للسٌارة الدً دم شطبها أو ألل ،
وفك آلٌة لشطب السٌارا
المدٌمة دوضع مت لبل دائرة
الجمارن وإدارة السٌر ودائرة
ضرٌبة الدخل والمبٌيا .
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%42

ثانيا:
إعفاء السٌارا الدً
دسدبدل بالسٌارا
المدٌمة الدً ٌدم
شطبها مت الضرٌبة
الخاصة المفروضة
علٌها لدصبح على
النحو الدالً بدال مت
 %42للسٌارة الدً ال
ٌدجاوز عمرها سندٌت
بغض النظر عت سية
محرن السٌارة
المشطوبة –على أت
ٌكوت لد مضى على
دارٌخ صنيها ()12
سنوا فأكثر  ،وأت
ال دمل مدة ملكٌدها
للمالن األخٌر عت
سندٌت ووفك آلٌة
الشطب الميدمدة لدى
دائرة الجمارن
/مدٌرٌة األمت
اليام/إدارة درخٌص
السوالٌت والمركبا
ودائرة ضرٌبة الدخل
والمبٌيا – وأت ٌدم
الدنازل عت السٌارة
المشطوبة لصالح
الخزٌنة :
%1022مت 0212/0/1حدى
. 0212/10/31
 %08من 0210/1/1وحدى
. 0210/10/31
 %02من 0202/1/1وحدى
. 0202/10/31
 %08من 0201/1/1حدى
.0201/10/31

أما السٌارا الدً
ٌدجاوز عمرها سندٌت
وال ٌدجاوز دارٌخ
دصنٌيها  5سنوا
دسبك سنة الدخلٌص ،
تضاف نسبة ضريبة
خاصة  %2على
النسبة المبٌنة فً ثانٌا
أع ه وحسب دسجٌل
البٌانا الجمركٌة .

و  -السٌارا الك سٌكٌة والدراثٌة
الدً دندرج دح بند الديرٌفة
الجمركٌة رلم ()2023
والمسدوردة وفما لدوصٌة مدٌر عام
مدحف السٌارا الملكً وموافمة
وزٌر الداخلٌة.

المٌمة

%05

ز  -إضافة لما ورد فً الفمرا (أ)
و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) مت
هذا البند  ،وباسدثناء السٌارا الدً
ديمل كلٌا على الكهرباء والسٌارا
اليمومٌة والزراعٌة واإلنشائٌة
دسدوفى المبالغ الدالٌة:

-1
-0
-3
-4

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

سٌارا الركوب الدً ال
ٌدجاوز وزنها ( )1222كغم.
سٌارا الركوب الدً ال ٌزٌد
وزنها على ( )1222كغم وال
ٌدجاوز ( )1052كغم .
سٌارا الركوب الدً ٌزٌد
وزنها على ( )1052كغم وال
ٌدجاوز ( )1522كغم.
سٌارا الركوب الدً ٌزٌد
وزنها ( )1522كغم .

السٌارة
الواحدة
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 522دٌنار

 028دينار2

 052دٌنار

 288دينار2

 1222دٌنار

 1888دينار

 1522دٌنار

 1288دينار

6

-0

2

0

أ -خدمة اشدران الهادف المدنمل
و الرادٌو المدنمل المؤجلة الدفع أو
المدفوعة مسبما.

المٌمة

%06

ب ـ مع مراعاة أحكام الفمرة (أ) مت
هذا البند  ،خدمة إشران الهادف
الدنمل عت كل خط ٌباع اعدبارا مت
دارٌخ .0210/0/15

الخط
الواحد

 0622فلس

أ -خدمة اشدران الهادف المدنمل
و الرادٌو المدنمل المؤجلة الدفع أو
المدفوعة مسبما.

المٌمة

%06

ب ـ مع مراعاة أحكام الفمرة (أ) مت
هذا البند  ،خدمة إشران الهادف
الدنمل عت كل خط ٌباع اعدبارا مت
دارٌخ .0210/0/15

الخط
الواحد

 0622فلس

الكحول اإلٌثٌلً غٌر الميطل

اللدر
السائب

%05

أ  -المشدما النفطٌة (البروبات
والبٌودات وما ماثلها مت غازا
الزٌ الخام ،أو مزٌج مت هذه
الغازا سواء فً الحالة
الغازٌة أو السائلة ومادة الكاز
أو الزٌو األخرى المماثلة
وزٌ الغاز أو دٌزل
المحركا أو الدٌزل واألسفل
وزٌ الدزٌٌ (الدشحٌم
وزٌو األساس والزٌو
المكررة والممزوجة ) باسدثناء
زٌ الولود (فٌول أوٌل ثمٌل)
وولود الطائرا (أفدور
وأفكاز)
ب  -البنزٌت أوكدات 02
 البنزٌت أوكدات 05 -البنزٌت أوكدات 02

سير البٌع
أو المٌمة

%6

%12
%32
%32
سير البٌع
أو المٌمة

ج  -مدبمى الدمطٌر الفراغً (.)V.R
د  -الغاز الطبٌيً المسال الخاضع
للبندٌت ()0011111
و( )0011101مت الديرٌفة

%16
%16
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12

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

الجمركٌة .
دذاكر السفر بالجو الى خارج
المملكة الدً ددضمت ممطع مغادرة
مت أي مطارا المملكة بغض
النظر عت مكات ودارٌخ وجهة
إصدار الدذكرة.

الدذكرة

اليطور
مواد الدجمٌل
أحجار كرٌمة وشب كرٌمة
دحف فنٌة ولطع أثرٌة
أدوا موسٌمٌة وأجزاؤها ولوازمها
أجهزة الهوادف الخلوٌة بما فٌها
الهوادف الذكٌة
أغذٌة المطط والك ب
أسمان الزٌنة
لؤلؤ طبٌيً أو مسدنب
أزهار اصطناعٌة وزٌنة
الماس
م بس جلد طبٌيً وفرو
المشروبا الغازٌة باسدثناء
الكحولٌة منها.

 42دٌنار

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
ٌسدمر اليمل بديلٌما اسدٌفاء ودورٌد الضرٌبة اإلضافٌة على دذاكر السفر بالجو
رلم ( )1لسنة  ، 0222كما ٌسدمر اليمل بديلٌما اسدٌفاء ودورٌد الضرٌبة اإلضافٌة على
المغادرٌت رلم ( )0لسنة  0220إلى أت دلغى أو دسدبدل بغٌرها مع اعدبار الضرٌبة اإلضافٌة
على المغادرٌت جوا وضرٌبة دذاكر السفر بالجو بمثابة ضرٌبة مبٌيا خاصة حسب ممدضى
الحال والمينى الممصود بهذا النظام .
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