مـقـدمــة
إنطالقــا مــن رغبــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي

يف تيســر وتســهيل إجــراءات ومتطلبــات التخليــص
الجمــريك واإلفــراج عــن الســلع بشــكل خــاص وتيســر

املبــادالت التجاريــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي

والعــامل الخارجــي بشــكل عــام ،وتنفيــذا ً ملقتضيــات
إتفاقيــة تيســر التجــارة امللزمــة لــدول مجلــس التعــاون

مبوجــب عضويتهــا يف منظمــة التجــارة العامليــة،

فقــد تــم إعــداد الدليــل املوحــد لألحــكام املســبقة

(  ) Advance Rulingليكــون متوافقــاً مــع التزامــات

دول مجلــس التعــاون الخليجــي يف هــذه اإلتفاقيــة

واسرتشــادا ً بأفضــل املامرســات العامليــة يف هــذا

املجــال.

ويــأيت هــذا الدليــل متوافقــاً مــع توجــه دول مجلــس

التعــاون الخليجــي يف تعزيــز الشــفافية يف إطــار
أســس اإلتحــاد الجمــريك لــدول املجلــس – املطبــق
اعتبــارا ً مــن مطلــع عــام  2003م – مــع املســتوردين

واملصدريــن

واملتعاملــن

معهــا

باملعلومــات املتاحــة ذات الصلــة.

وتزويدهــم
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الباب األول
األهداف والتعاريف
ومضامني األحكام املسبقة والتدابري اإلدارية
أوالً  -الهدف من الدليل املوحد:
يهــدف الدليــل املوحــد إىل التعريــف بأهــم اإلجــراءات والضوابط التــي تعتمدهــا اإلدارات الجمركية
يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة يف إصــدار األحــكام املســبقة التــي يتــم طلبهــا

مــن قبــل املســتوردين أو املصدريــن إســتعدادا ً لعمليــات اإلســترياد/التصدير التــي يقومــون بهــا.
وبالتــايل ميثــل الدليــل املوحــد وثيقــة إرشــادية تســاعد املســتوردين مــن التجــار ورجــال األعــال
يف دول املجلــس واملصدريــن إىل دول املجلــس عــى فهــم اإلجــراءات والضوابــط املتعلقــة
باألحــكام املســبقة لتســهيل تنفيذهــا واســتخدامها مــن جهــة ،كــا تســاهم مــن جهــة أخــرى يف

تعزيــز وحــدة املعلومــات املتضمنــة يف األحــكام املســبقة لــدى كافــة منافــذ الدخــول األوىل
وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون.

وتعــد األحــكام املســبقة مــن أهــم األدوات األساســية التي تســاعد عىل تســهيل بيان اإلســترياد،

وبالتــايل تيســر اإلجــراءات املتعلقــة بالتخليــص الجمــريك ،وذلــك يف إطــار أهــداف تيســر التجارة
وتعزيــز إنســياب حركــة املبــادالت ومنــو التجــارة البينيــة والدوليــة لدول مجلــس التعاون.

ثانياً  -تعريف األحكام املسبقة:
هــي األحــكام الرســمية الصــادرة خطيــاً عــن اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون قبــل

عمليــة اإلســترياد ،وبنــا ًء عــى طلــب املســتورد أو املصــدر ،والتــي تتضمــن معلومــات وبيانــات
محــددة تتعلــق بالتبنيــد والتصنيــف الجمــريك ،وقواعــد املنشــأ ،والتقييــم الجمــريك بالنســبة

لســلع معينــة يعتــزم مقــدم الطلــب جلبهــا مــن خــارج دول مجلــس التعــاون.

متثــل األحــكام املســبقة قــرارات ملزمــة لكافــة منافــذ الدخــول واإلدارات الجمركيــة يف الدولــة

التــي أصدرتهــا ،وإسرتشــادية يف كافــة منافــذ الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف
دول مجلــس التعــاون.
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ثالثاً  -الجهات املختصة بإصدار األحكام املسبقة:
هــي الجهــات املختصــة بــاإلدارات الجمركيــة املخولــة بإصــدار األحــكام املســبقة والتــي يتــم تعيينها
مــن قبــل الــدول األعضــاء يف مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .

رابعاً  -مقدمي طلب األحكام املسبقة:
يكــون مقــدم طلــب األحــكام املســبقة مــن األشــخاص الطبيعيــن أو اإلعتباريــن املســتوردين
ومــن ميثلهــم الحاصلــن عــى ســجالت تجاريــة مــن جهــات اإلختصــاص يف دول املجلــس،

واملصدريــن إىل دول املجلــس مــن خــال مــن ميثلهــم فيهــا.

خامساً  -مضامني األحكام املسبقة:
تتضمن األحكام املسبقة يف هذا الدليل معلومات وبيانات متعلقة باملواضيع التالية :

 - 1تبنيد وتصنيف السلع وفق التعريفة الجمركية املوحدة:
تشــر األحــكام املســبقة فيــا يتعلــق بالتبنيــد والتصنيــف إىل البنــد الفرعــي املصنــف ضمــن

الســلع املطلــوب إســتريادها ،وذلــك وفــق التعريفــة الجمركيــة املوحــدة لــدول مجلــس التعــاون

واملطابقــة للنظــام املنســق لتوصيــف الســلع وترميزهــا الــذي وضعتــه منظمــة الجــارك العاملية.

كــا تشــر األحــكام املســبقة إىل التخفيضــات أو اإلعفــاءات مــن الرضائــب «الرســوم» الجمركيــة

عــى الســلع املطلــوب إســتريادها إن وجــدت يف إطــار إتفاقيــات تجاريــة دوليــة مربمــة مــن قبــل
دول مجلــس التعــاون مــع دول العــامل.

وبنــا ًء عــى ذلــك تســاعد األحــكام املســبقة املتضمنــة للتبنيــد والتصنيــف عــى تحديــد بنــود
التعريفــة الجمركيــة للســلع املطلــوب إســتريادها بشــكل واضــح ويف مرحلــة ســابقة لعمليــة

اإلســترياد وبالتــايل تســاهم يف تســهيل بيــان اإلســترياد وترسيــع إجــراءات التخليــص الجمــريك.

3

 - 2قواعد املنشأ:
يشــر الحكــم املســبق إىل قواعــد املنشــأ املطبقــة عــى الســلع املطلــوب إســتريادها والتــي
تتضمــن املعايــر املعتمــدة مــن قبــل الجهــات املختصــة بإصــدار األحــكام املســبقة لتحديــد بلــد

املنشــأ للســلع املوجهــة لإلســترياد ،و تشــكل هــذه املعايــر أهميــة خاصــة حينــا يتعلــق األمــر
بتطبيــق معاملــة تفضيليــة لتلــك الســلع يف إطــار إتفاقيــة تجاريــة دوليــة مربمــة مــن قبــل دول

مجلــس التعــاون.

وتتعلــق قواعــد املنشــأ مبعايــر تحــدد بلــد منشــأ الســلع عــى أســاس إنتاجهــا بالكامــل يف بلــد

التصديــر أو مــن خــال إدخــال مكونــات تغــر مــن منشــئها أو تحويــل صناعــي يعــدل مــن تصنيفهــا
الجمــريك ،لذلــك تشــكل األحــكام املســبقة املتضمنــة لقواعــد املنشــأ وســيلة لتعزيــز ووضــوح

الرؤيــا لــدى املســتوردين يف تحديــد منشــأ الســلع قبــل القيــام بعمليــة اإلســترياد.

 - 3تقييم السلع لألغراض الجمركية:
يشــكل تقييــم الســلع عامـاً أساســياً يف تحديــد مقــدار الرضائب «الرســوم» الجمركيــة املفروضة
عــى إســتريادها ،وميثــل التقييــم الجمــريك مرحلــة هامــة يف عمليــة إســترياد الســلع إىل دول

مجلــس التعــاون ،بحيــث تعتمــد اإلدارات الجمركيــة يف تحديــد قيمــة الســلع ألغــراض جمركيــة عــى

طــرق مختلفــة حســب أنــواع الســلع وتصنيفهــا يف إطــار التعريفــة الجمركيــة املوحــدة ،وذلــك وفقاً
لنظــام (قانــون) الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون والئحتــه التنفيذيــة ،وإتفاقيــة منظمــة

التجــارة العامليــة املتعلقــة بالتقييــم الجمــريك.

وبالتــايل تشــكل األحــكام املســبقة املتضمنــة لطــرق التقييــم الجمــريك املتبعــة يف دول
مجلــس التعــاون أداة فعالــة يف تيســر عمليــة اإلســترياد بحيــث تســاعد عــى توضيــح معايــر

التقييــم الجمــريك مســبقاً لســلع محــددة وإعــداد الوثائــق الالزمــة إلثبــات صحــة قيمــة الســلع يف
مرحلــة ســابقة إلســتريادها.
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سادس ـاً  -التدابــر اإلداريــة املتخــذة مــن قبــل اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس
التعــاون بهــدف تنفيــذ نظــام األحــكام املســبقة:
يف إطــار تنفيــذ نظــام األحــكام املســبقة ،تتخــذ اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون
التدابــر اإلداريــة التاليــة:

 - 1إنشــاء وحــدات خاصــة لــدى اإلدارات الجمركيــة للتعامــل مــع طلبــات القــرارات املســبقة وتزويدها
مبوظفــن متخصصــن وأنظمــة الكرتونيــة وقاعــدة بيانــات مركزيــة لتعزيــز وحــدة املعلومــات

املتضمنــة يف األحــكام املســبقة مبــا يضمــن توحيدهــا وتنســيقها بــن كافــة منافــذ الدخــول

األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون.

 - 2تعميــم جميــع املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ نظــام األحــكام املســبقة عــى كافــة منافــذ
الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون.

 - 3بعــد إســتالم الطلــب ودراســته وإصــدار الحكــم املســبق بشــأنه ،تقــوم الجهــة التــي أصــدرت
الحكــم املســبق بتعميمــه عــى كافــة جهــات اإلختصــاص بــاإلدارات الجمركيــة يف الدولــة التــي

أصــدرت الحكــم املســبق لغــرض تطبيقــه يف الدولــة ،ونســخة الكرتونيــة منــه إىل باقــي دول
مجلــس التعــاون لإلسرتشــاد بهــا.

 - 4توفــر وســائل التواصــل بــن كافــة منافــذ الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف دول
مجلــس التعــاون ومقدمــي طلبــات األحــكام املســبقة ،ووضــع نظــام إليــداع الطلبــات مــن خــال

النمــوذج املرفــق بالدليــل أو عــر الوســائل اإللكرتونيــة إليــداع الطلبــات.
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الباب الثاين
اإلجراءات والضوابط املتعلقة باألحكام املسبقة
أوالً  -إصدار األحكام املسبقة:
 - 1تصــدر الجهــات املختصــة بإصــدار االحــكام املســبقة يف دول مجلــس التعــاون أحكامـاً مســبقة
تتضمــن بيانــات ملزمــة تتعلــق بتبنيــد وتصنيــف الســلع املطلــوب إســتريادها ،أو باملعايــر

املطبقــة يف تحديــد املنشــأ ،أو بالطــرق املعتمــدة يف تقييمهــا ألغــراض جمركيــة.

 - 2ميكــن أن تتضمــن األحــكام املســبقة املتعلقــة بالتصنيــف بصفــة إسرتشــادية معلومــات عــن

اإلعفــاء أو التخفيــض مــن الرضائــب «الرســوم» الجمركيــة الــواردة ضمــن إتفاقيــات التجــارة الحــرة ذات
الصلــة التــي تربمهــا دول املجلــس.

 - 3تكــون األحــكام املســبقة الصــادرة يف موضــوع التبنيــد والتصنيــف الجمــريك وقواعــد املنشــأ
ملزمــة لكافــة منافــذ الدخــول واإلدارات الجمركيــة يف الدولــة التــي أصدرتهــا ،وإسرتشــادية يف

كافــة منافــذ الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون.

 - 4إن جهــات اإلختصــاص يف دول مجلــس التعــاون ليســت ملزمــة قانون ـاً بإصــدار أحكام ـاً مســبقة

بخصــوص التقييــم الجمــريك ،لكنهــا تصــدر أحكامــاً مســبقة إسرتشــادية يف هــذا املوضــوع

ملســاعدة املســتوردين واملصدريــن عــى توضيــح طــرق تحديــد قيمــة ســلع معينــة ألغــراض

جمركيــة ،وال يتضمــن ذلــك حســاب مبلــغ قيمــة الســلع وال مبلــغ الرســوم الجمركيــة املســتحقة.

 - 5يجــوز لــإدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون إصــدار األحــكام املســبقة مقابــل رســوم
إداريــة يتــم تحديدهــا مــن قبــل الجهــات املختصــة.

 - 6يتــم إصــدار األحــكام املســبقة بالنســبة لســلع معينــة واردة عــن مصــدر معــن وموجهــة

ملســتورد أو مســتوردين معينــن ،وال ميكــن إســتخدام نفــس األحــكام املســبقة بالنســبة لســلع
أخــرى ولــو متشــابهة ،وال مــن قبــل مســتوردين آخريــن لنفــس الســلع غــر مذكوريــن يف الحكــم

املســبق.
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 - 7يتــم إصــدار األحــكام املســبقة عــى أســاس املعلومــات والبيانــات التــي يقدمهــا صاحــب

الطلــب ،والتــي ميكــن أن تتضمــن بيانــات تجاريــة رسيــة ،وتعتــر كافــة الوثائــق واملعلومــات
املتعلقــة باألحــكام املســبقة رسيــة ال يتــم اإلفصــاح عنهــا للجمهــور ،وذلــك لتمكني املســتوردين

مــن تقديــم كافــة الوثائــق والبيانــات ذات الصلــة.

 - 8تصــدر الجهــات املختصــة بــاإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون األحــكام املســبقة خــال

فــرة (  ) 60ســتون يومـاً اعتبــارا ً مــن تاريــخ إســتالمها طلــب صحيــح ومتكامــل الوثائــق.

ثانياً  -صالحية األحكام املسبقة:
 - 1تــري صالحيــة األحــكام املســبقة لفــرة ال تقــل عــن (  ) 180مئــة ومثانــون يوم ـاً إعتبــارا ً مــن
تاريــخ إصدارهــا يف كافــة منافــذ الدخــول واإلدارات الجمركيــة يف الدولــة التــي أصدرتهــا ،وتكــون

إسرتشــادية خــال فــرة صالحيتهــا يف كافــة منافــذ الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة

يف دول مجلــس التعــاون .

 - 2تنتهــي صالحيــة األحــكام املســبقة إمــا بإنتهــاء فــرة صالحيتهــا أو بإلغائهــا مــن قبــل اإلدارة

الجمركيــة التــي أصدرتهــا (راجــع القســم الســادس املتعلــق بإلغــاء األحــكام املســبقة).

ثالثاً  -إستخدام األحكام املسبقة:
 - 1يظــل إســتخدام األحــكام املســبقة أثنــاء تقديــم البيــان الجمــريك املوحــد (وضــع اســترياد) لــدى
منافــذ الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات الجمركيــة يف الدولــة التــي أصدرتهــا حقــا قامئــا ملقــدم

الطلــب خــال فــرة صالحيتهــا ،وفقــا للفقــرة الثالثــة مــن الجــزء األول (أوال) مــن البــاب الثــاين مــن
هــذا الدليــل ،ويكــون إســتخدامها إسرتشــاديا لــدى كافــة منافــذ الدخــول األوىل وجميــع اإلدارات

الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون .

 - 2يجــب الترصيــح عــن الســلع يف البيــان الجمــريك املوحــد (وضــع اســترياد) وفقـاً للبيانــات الــواردة

يف األحــكام املســبقة التــي تــم إصدارهــا مــن قبــل الجهــات املختصــة بــاإلدارات الجمركيــة يف
دول مجلــس التعــاون ،ويتــم اإلســتناد إىل األحكــم املســبقة أثنــاء عمليــة اإلســترياد للتحقــق مــن
التصنيــف الجمــريك.
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 - 3إن إســتناد املســتورد إىل مضمــون الحكــم املســبق املتعلــق بالتصنيــف الجمــريك أثنــاء

تقديــم البيــان الجمــريك املوحــد (وضــع اســترياد) ال مينــع مــن فحــص الســلع مــن قبــل إدارات
الجــارك يف دول مجلــس التعــاون للتأكــد مــن أن الســلع املــرح بهــا مطابقــة للســلع املشــار

إليهــا ضمــن الحكــم املســبق.

رابعاً  -طلب األحكام املسبقة:
 - 1يتــم تقديــم طلــب األحــكام املســبقة مــن قبــل املســتوردين أو مــن ميثلهــم إىل الجهــات

املختصــة بــاإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون بخصــوص الســلع املطلــوب إســتريادها،
وينحــر تقديــم طلــب األحــكام املســبقة يف املســتوردين الحاصلــن عــى ســجل تجــاري يف
دول مجلــس التعــاون.

 - 2يقــوم املصــدرون إىل دول مجلــس التعــاون بتقديــم طلــب األحــكام املســبقة مــن خــال مــن

ميثلهــم يف دول املجلــس إىل جهــات اإلختصــاص بــاإلدارات الجمركيــة بشــأن الســلع املطلــوب
إســترياده .

 - 3يجــب تحديــد موضــوع طلــب الحكــم املســبق مــن بــن املوضوعــات املشــار إليهــا يف القســم
الخامــس مــن البــاب األول الخــاص مبضامــن األحــكام املســبقة واملتعلقــة مبــا يــي:

أ .التبنيد والتصنيف الجمريك.

ب .أو قواعد املنشأ.

ج .أو التقييم الجمريك.
 - 4يتــم تقديــم طلــب واحــد لــكل ســلعة ولــكل موضــوع مــن موضوعــات األحــكام املســبقة
املشــار إليهــا يف القســم الخامــس مــن البــاب األول الخــاص مبضامــن األحــكام املســبقة ،ويف

حــال وجــود ســلع متعــددة أو مواضيــع متعــددة ،يتــم تقديــم طلبــات منفصلــة لــكل ســلعة ولــكل

موضــوع.

 - 5يجب إرفاق البيانات والوثائق التالية مع طلب الحكم املسبق:
أ .اإلسم الكامل وعنوان مقدم الطلب ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص اإلعتباري.
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ب  .وصف مفصل للسلعة.
ج  .يف حــال طلــب حكــم مســبق متعلــق بالتبنيــد والتصنيــف ،يجــب اإلشــارة إىل التصنيــف
املتوقــع للســلعة وأســس تصنيفهــا ووصــف مكوناتهــا ومجــال إســتعاملها ،وإرفــاق عينــات أو

صــور أو تصاميــم أو نــرات أو نتائــج إختبــارات أو أي بيانــات ميكــن أن تســاعد عــى توصيــف
الســلعة أو طريقــة صنعهــا أو أي وثائــق فنيــة تســاعد عــى تحديــد التصنيــف الصحيــح للســلعة

وبلــد املنشــأ.

د  .يف حــال طلــب حكــم مســبق متعلــق باملنشــأ ،يجــب اإلشــارة إىل بلــد املنشــأ املتوقــع،

واإلطــار القانــوين للمنشــأ (منشــأ تفضيــي أم غــر تفضيــي) ،واملعلومــات والبيانــات التــي

تســاعد عــى تحديــد املنشــأ مبــا فيهــا قاعــدة املنشــأ املطبقــة عــى الســلعة (نســخة مــن
شــهادة املنشــأ) ،كــا يجــب اإلشــارة إىل أســاء وعناويــن وأي عنــارص أخــرى تثبــت هويــة
األطــراف األخــرى يف املعاملــة (البائعــون واملصــدرون واملنتجــون).

ه  .يف حــال طلــب متعلــق بالتقييــم الجمــريك ،يجــب وصــف نــوع املعاملــة وإطارهــا (رشوط
البيــع والعالقــة بــن األطــراف) ،وإرفــاق نســخة مــن الفاتورة أو العقــد أو اإلتفــاق أو أي معلومات

أو بيانــات تســاعد عــى تحديــد القيمــة الصحيحــة.

و  .الترصيــح بعــدم وجــود أي طلــب يف موضــوع ســلع مطابقــة أو مشــابهة بإصــدار حكــم
مســبق لــدى اإلدارة الجمركيــة املختصــة.
ز  .الترصيــح بعــدم وجــود أي حكــم مســبق بشــأن ســلع مطابقــة أو مشــابهة يف إطــار إجــراءات

مراجعــة إداريــة أو قضائيــة .

 - 6ميكــن لــإدارة الجمركيــة طلــب تزويدهــا ببيانــات أو وثائــق إضافيــة خــال فــرة ( )21واحــد
وعــرون يومــاً ،وإن عــدم تزويــد جهــات اإلختصــاص بالوثائــق والبيانــات الكافيــة خــال الفــرة

املحــددة يجعلهــا غــر ملزمــة بإصــدار الحكــم املســبق.

 - 7يتــم تقديــم إســتامرة طلــب الحكــم املســبق ورقيــاً أو إلكرتونيــاً بحســب اآلليــة املطبقــة
يف كل دولــة مــن الــدول األعضــاء حســب النمــوذج املرفــق بالدليــل املوحــد لألحــكام املســبقة،

وتحديــد نــوع الطلــب (التصنيــف الجمــريك  /قواعــد املنشــأ  /التقييــم الجمــريك).

 - 8يتم التعامل مع طلبات األحكام املسبقة واملعلومات والبيانات املرفقة بكامل الرسية.
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خامساً  -رفض إصدار األحكام املسبقة:
أ  .يجــوز رفــض طلــب إصــدار الحكــم املســبق مــن قبــل جهــات اإلختصــاص بــاإلدارات الجمركيــة

يف دول مجلــس التعــاون ألحــد األســباب التاليــة:

 - 1إذا كانــت الســلع املعنيــة أو املطابقــة أو املشــابهة لهــا تحــت إجــراءات مراجعــة إداريــة أو قضائيــة
أو موضــوع حكــم قضايئ.

 - 2إذا كانت السلع املعنية قد تم تقديم بيان جمريك لها.
 - 3يف حال وجود طلب سابق لنفس املستورد ولنفس السلعة جاري دراسته.
 - 4يف حــال عــدم إســتيفاء املتطلبــات املفروضــة مــن قبــل الجهــات املختصــة يف دول مجلــس
التعــاون .

 - 5عــدم تقديــم الوثائــق اإلضافيــة املطلوبــة إلكــال ملــف الطلــب خــال الفــرة الزمنيــة املحــددة

بإحــدى و عــرون ( )21يومـاً مــن تاريــخ طلبهــا مــن قبل الجهــات املختصــة يف دول مجلس التعاون.

 - 6يف حال تقديم بيانات  /وثائق غري كافية أو غري صحيحة.
ب  -ويف جميع األحوال يجب أن يكون قرار رفض طلب إصدار الحكم املسبق مسبباً.

سادساً  -إجراءات مراجعة األحكام املسبقة:
 - 1تتــم مراجعــة الحكــم املســبق املتعلــق بالتبنيــد والتصنيــف أو املنشــأ أو قــرار إلغائــه أو
تعديلــه بطلــب خطــي مــن املســتورد ،إمــا قبــل أو بعــد تطبيقــه فعليـاً عــى عملية اإلســترياد،
مــن قبــل اإلدارة الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون.
 - 2تتــم مراجعــة الحكــم املســبق املتعلــق بالتقييــم أو قــرار إلغائــه أو تعديلــه بطلــب خطــي
أو الكــروين مــن املســتورد ،قبــل عمليــة اإلســترياد ،مــن قبــل اإلدارة الجمركيــة يف دول
مجلــس التعــاون.
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 - 3يتم إصدار تقرير خطي أو الكرتوين بنتيجة املراجعة وتسليمه ملقدم الطلب.
 - 4يف حــال تطلــب األمــر تعديــل الحكــم املســبق ،يتــم إلغــاؤه ،ويصــدر حكــم مســبق جديــد
يحــل محــل الحكــم املســبق امللغــى.
 - 5ميكــن للمســتورد التظلــم خــال فــرة ( )21يومـاً أمــام مديــر عــام الجــارك لطلــب مراجعــة
الحكــم املســبق املتعلــق بالتبنيــد والتصنيــف ،أو املنشــأ ،أو قــرار إلغائــه أو تعديلــه ،إمــا قبــل
أو بعــد تطبيقــه فعـاً عــى عمليــة اإلســترياد.
 - 6يف حــال عــدم التوصــل إىل إتفــاق ،ميكــن للمســتورد اللجــوء إىل الجهــة القضائيــة لطلــب
مراجعــة الحكــم املســبق املتعلــق بالتبنيــد والتصنيــف ،أو املنشــأ ،أو قــرار إلغائــه أو تعديلــه،
إمــا قبــل أو بعــد تطبيقــه فعـاً عــى عمليــة اإلســترياد.
 - 7ال تخضــع األحــكام املســبقة املتعلقــة باإلعفــاء أو التخفيــض مــن الرضائــب «الرســوم»
الجمركيــة إلجــراءات املراجعــة القضائيــة نظــرا ً لكونهــا تتضمــن أراء إسرتشــادية.

سابعاً  -إلغاء األحكام املسبقة:
أ .يتــم إلغــاء األحــكام املســبقة ،حســب تقديــر اإلدارات الجمركية يف دول مجلــس التعاون،
ألحــد األســباب التاليــة وليــس حــراً عليها:
 - 1يف حــال إتخــاذ تدابــر إداريــة أو قانونيــة يرتتــب عليهــا تغيــر بنــود تصنيــف الســلع أو فئــة
الرســم.
 - 2يف حال عدم اإلفصاح الكامل عن البيانات من قبل مقدم الطلب.
 - 3يف حــال تزويــد اإلدارات الجمركيــة مبعلومــات ناقصــة أو غــر صحيحــة أو زائفــة أو مــن شــأنها
تضليــل اإلدارات الجمركية.
 - 4يف حال إصدار أحكام مسبقة متناقضة صادرة بالنسبة لسلع من نفس الفئة أو النوع.
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 - 5يف حال متت مراجعة الحكم املسبق يف إطار اإلجراءات الداخلية إلدارات الجامرك.
 - 6يف حال متت مراجعة الحكم املسبق يف إطار إجراءات املراجعة القضائية .
ب .يف حــال إلغــاء الحكــم املســبق يتــم إخطــار مقــدم الطلــب خطيــا ًأو الكرتونيــاً مــع
توضيــح ظــروف وأســباب القــرار.

ثامناً  -التعامل مع األحكام املسبقة غري الصحيحة:
تتــم املراجعــة الالحقــة لألحــكام املســبقة الصــادرة عــن اإلدارات الجمركيــة يف دول مجلــس
التعــاون ،ســواء بطلــب مــن املعنــي باألمــر (مقــدم الطلــب) أو مــن قبــل اإلدارات الجمركيــة
نفســها للتأكــد مــن صحتهــا.
ويف حــال تحديــد عــدم صحــة الحكــم املســبق يتــم إلغائــه  ،وتختلــف اآلثــار املرتتبــة عــى ذلــك
حســب أســباب عــدم صحــة الحكــم املســبق وتاريــخ اإلســترياد الفعــي للســلع ،وذلــك كــا
هــو موضــح يف الجــدول التــايل:
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سبب عدم صحة الحكم املسبق

النتيجة

 - 1تــم تزويــد إدارات الجــارك يف دول مجلــس
التعــاون ببيانــات غــر صحيحــة أو غــر كاملــة أو
مضللــة.

أ .عدم صالحية الحكم املسبق.
ب .يجــب عــى املســتورد دفــع الرســوم
«الرضائــب» الجمركيــة أو أي رســوم أخــرى
مســتحقة املطبقــة فعليــاً عــى الســلع
ا ملســتو رد ة .
ج .يجــب عــى املســتورد دفــع فــرق الرســوم
«الرضائــب» الجمركيــة املرتتبــة عــى الحكــم
املســبق.
د .ميكــن تطبيــق غرامــات عــى املســتورد
بحســب مــا ورد يف النظــام «القانــون»
الجمــريك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون.

 - 2تــم تغيــر بنــد التعريفــة الجمركيــة أو تغيــر
فئــة الرســم الجمــريك.

يتــم تطبيــق الرســوم «الرضائــب» الجمركيــة
املســتحقة أثنــاء تقديــم بيــان اإلســترياد.

 - 3متــت مراجعــة الحكــم املســبق  ،األمــر الــذي
أدى إىل رســوم «رضائــب» جمركيــة أعــى عــى
الســلع املســتوردة.

أ .يتــم تطبيــق الرســوم «الرضائــب» الجمركيــة
الــواردة يف الحكــم املســبق فيــا يتعلــق
بالســلع املســتوردة خــال فــرة صالحيــة الحكــم
املســبق.
ب .يتــم تطبيــق الرســوم «الرضائــب» الجمركيــة
املعدلــة لألعــى فيــا يتعلــق بالســلع
املســتوردة قبــل أو بعــد فــرة صالحيــة الحكــم
ا ملســبق .

 - 4متــت مراجعــة الحكــم املســبق  ،األمــر الــذي
أدى إىل رســوم «رضائــب» جمركيــة أقــل عــى
الســلع املســتوردة.

يحــق للمســتورد طلــب تطبيــق الرســوم
«الرضائــب» الجمركيــة الصحيحــة وإســرداد
الفائــض املدفــوع.

تاسعاً  -نرش األحكام املسبقة:
يتــم نــر األحــكام املســبقة الصــادرة عــن اإلدار ة الجمركيــة يف دول مجلــس التعــاون والتــي
قــد تشــكل أهميــة بالنســبة للمســتوردين اآلخريــن ،وذلــك مــن خــال نــرات منتظمــة وعــى
املواقــع اإللكرتونيــة لــإدارات الجمركيــة ،مــع عــدم نــر املعلومــات الخاصــة مبقدمــي طلــب
األحــكام املســبقة املذكــورة واإلحتفــاظ بالرسيــة الكاملــة للبيانــات واملعلومــات املتعلقــة
بهــم.
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