
 
 

  29/11/2000 في صادر - 4377 رقم مرسوم من ال5الالئحة رقم 
  

  

  )5 (رقم الئحة
   داخلي استھالك لرسم اخضعت التي والسلع المواد الئحة

 ً   منھا كل تجاه المثبتة للمعدالت وفقا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الستھالكا رسم معدل          البضاعة نوع    المنسق النظام رمز
  الداخلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ليتر / ل.ل 25            ألبان    0401.10.10
  ليتر / ل.ل 25            ألبان    0401.20.10
  ليتر / ل.ل 25            ألبان    0401.30.10
  ليتر / ل.ل 25          بالسكر محالة ألبان    0402.99.10
  ليتر / ل.ل 25        )يوغورت (رائب لبن    0403.10.00
  ليتر / ل.ل 25          )غيرھا (رائب لبن    0403.90.90
  ليتر / ل.ل 25        مجمد برتقال عصير    2009.11.90
  ليتر / ل.ل 25          برتقال عصير    2009.19.90
  ليتر / ل.ل 25        فروت غريب عصير    2009.20.90
  ليتر / ل.ل 25          حمضيات عصير    2009.30.90
  ليتر / ل.ل 25          اناناس عصير    2009.40.90
  ليتر / ل.ل 25          البندورة عصير    2009.50.00
  ليتر / ل.ل 25          العنب عصير    2009.60.90
  ليتر / ل.ل 25          التفاح عصير    2009.70.90
  ليتر / ل.ل 25          أخر فواكه عصير    2009.80.90
  ليتر / ل.ل 25          العصير مخاليط    2009.90.90
  ليتر / ل.ل 25        غازية ومياه معدنية اهمي    2201.10.00
  ليتر / ل.ل 25        سكر اليھا مضاف مياه    2202.10.00
  ليتر / ل.ل 25        كحولية غير أخر مشروبات    2202.90.00
  ليتر / ل.ل 60            بيرة    2203.00.00
  ليتر / ل.ل 200            فوار نبيذ    2204.10.00
  ليتر/ل.ل200            نبيذ    2204.42.00
  ليتر / ل.ل 200            نبيذ    2204.29.00
  ليتر / ل.ل 200        النبيذ من اخرى أنواع    2204.30.00
  ليتر / ل.ل 200            فرموث    2205.10.00
  ليتر / ل.ل 200          اخرى انبذة    2205.90.00
  ليتر / ل.ل 200            سيدر    2206.00.00
  ليتر / ل.ل 200        معطل غير اتيل كحول    2207.10.00
  ليتر / ل.ل 150          معطل كحول    2207.20.00
  ليتر / ل.ل 200        )في اودي (كحولية ارواح    2208.20.00



  ليتر / ل.ل 400            ويسكي    2208.30.10
  ليتر / ل.ل 400            ويسكي    2208.30.20
  ليتر / ل.ل 400            ويسكي    2208.30.90
  ليتر / ل.ل 400            روم    2208.40.00
  ليتر / ل.ل 400            جن    2208.50.00
  ليتر / ل.ل 400            فودكا    2208.60.00
  ليتر / ل.ل 400            ليكور    2208.70.00
  ليتر / ل.ل 200          اثيل كحول    2208.90.10
  ليتر / ل.ل 200            عرق    2208.90.20
  ليتر / ل.ل 400        أخر كحولية مشروبات    2208.90.90
  زمةالر / ل.ل 100          لعب ورق    9504.40.00

  
  

 


