
آلية إفصاح وتحصيل رسوم

تقديم منتجات التبغ



رسوم تقديم منتجات التبغ

أوالً. الرسوم التي يتم تحصيلها من محل تقديم منتجات التبغ

تتضمن الرسوم التي يتم تحصيلها من محل تقديم منتجات التبغ:

ــتحصاله   ــم اس ــت يت ــنوي ثاب ــم س ــغ: رس ــات التب ــم منتج ــاط تقدي ــص نش ــم ترخي 1. رس

ــا. ــدن وخارجه ــل امل ــغ داخ ــات التب ــم منتج ــاط تقدي ــص نش ــد  ترخي ــدار أو تجدي ــل  إص مقاب

ــتحصل  ــغ: يس ــات التب ــم منتج ــل تقدي ــات مح ــورة مبيع ــايل فات ــن إج ــبة م ــم نس 2. رس

رســم بنســبة )%100( مــن إجــايل فاتــورة مبيعــات محــل تقديــم منتجــات التبــغ داخــل 

املــدن وخارجهــا، وفــق مــا هــو موضــح يف الفقــرة )2( أدنــاه.

ــات  ــورة مبيع ــايل فات ــن إج ــبة م ــم نس ــداد رس ــوات س ــاً. خط ثاني

ــغ ــات التب ــم منتج ــل تقدي مح

الخطوة األوىل: اإلفصاح

يلتــزم محــل تقديــم منتجــات التبــغ باإلفصــاح عــن إجــايل قيمــة املبيعــات الشــهرية نهاية 

كل شــهر ميــادي  ، مــع إرفــاق بيانــاً  مفصــاً بفواتــر املبيعــات عــن طريــق الرابــط أدناه

apps.balady.gov.sa/Eservices/tobacco

الخطوة الثانية: الفوترة

يتــم اصــدار فاتــورة ســداد رســم نســبة مــن إجــايل مبيعــات محــل تقديــم منتجــات التبــغ 

بدايــة كل شــهر ميــادي، وعــى أن يتــم ســدادها قبــل تاريــخ 15 مــن الشــهر.

 يجب عىل جميع املحالت التي تقدم منتجات التبغ إيضاح قيمة الرسم يف بند مستقل يف كل فاتورة يتم إصدارها.  

ــم    ــاع لرس ــي تب ــاف الت ــع األصن ــوع جمي ــعار )Menu( خض ــة األس ــح يف قامئ ــكل واض ــرز بش ــالت أن ت ــع املح ــىل جمي ــب ع يج

ــات ــورة املبيع ــايل فات ــن إج ــبة م نس

رسوم محل تقديم

منتجات التبغ



رسوم تقديم منتجات التبغ

أمثلة توضيحية لطريقة إحتساب الرسم

مثال 2:

القيمةالطلب

40وجبة غذاء

10مرشوب 

50قيمة املبيعات

رسم مبيعات محل تقديم منتجات التبغ )100 % من إجايل 

قيمة املبيعات(
*50

100إجايل املستحق عى العميل قبل رضيبة القيمة املضافة

55 % رضيبة القيمة املضافة

105اإلجايل

يجــب عــىل املنشــأة اإلفصــاح عــن مبيعــات تلــك الفاتــورة بقيمــة 50 ريــال ضمــن اإلفصــاح الشــهري، ويســتحق دفــع   

مبلــغ 50ريــال كرســم تقديــم منتجــات التبــغ مــن خــالل نظــام ســداد.

مثال 1:

فاتــورة توضيحيــة لطريقــة احتســاب رســم مبيعــات محــل تقديــم منتجــات التبــغ )%100 مــن إجــايل 

ــورة املبيعات(  فات

القيمةالطلب

40وجبة غذاء

10مرشوب 

50شيشة

100قيمة املبيعات

رسم مبيعات محل تقديم منتجات التبغ )100 % من إجايل 

قيمة املبيعات(
*100 

200إجايل املستحق عى العميل قبل رضيبة القيمة املضافة

510 % رضيبة القيمة املضافة

210اإلجايل

يجــب عــىل املنشــأة اإلفصــاح عــن مبيعــات تلــك الفاتــورة بقيمــة 100 ريــال ضمــن اإلفصــاح الشــهري، ويســتحق دفــع   

مبلــغ 100 ريــال كرســم تقديــم منتجــات التبــغ مــن خــالل نظــام ســداد




