اجلريدة الر�سمية العدد ()1362

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/121
ب�إ�صدار قانون �ضريبة القيمة الم�ضافة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ,
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون �ضريبة القيمة امل�ضافة  ,املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر رئي ــ�س جهـ ــاز ال�ضرائ ــب الالئحــة التنفـيذيــة للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به  ,كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�ش ــر هــذا املر�ســوم ف ــي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويـعمـل به بعد ( )180مائة وثمانني يوما
من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من �صفــــــــــــــــر �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  12 :من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1362

قانـون �ضريبـة القيمـة امل�ضافـة
الف�صــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 اجلهاز :جهاز ال�ضرائب .
 الرئي�س :رئي�س اجلهاز .
 الإدارة العامة للجمارك :الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
 املجلــ�س :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 قانون اجلمارك املوحد :قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 ال�ضريبــة :�ضريبـة القيمة امل�ضافة التـي تفر�ض طبقا لأحكام هـذا القانون علـى ا�سترياد وتوريـد
ال�سلع �أو اخلدمات فـي كل مرحلـة من مراحل الإنتاج والتوزيع .
 ال�ضريبة الإ�ضافـية :�ضريب ــة تف ــر�ض بواق ــع ( )%1واحــد باملائــة من قيمة ال�ضريبة غري امل�سددة  ،وذلك
عن كل �شهر ت�أخري � ،أو جزء منه  ،اعتبارا من نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ
ال�سداد .
 ال�شخــ�ص :ال�شخ�ص الطبيعي � ،أو االعتباري  ،وي�شمل �شركة املحا�صة  ،واتفاقات امل�شاركة ال ــتي
تعقد خارج ال�سلطنة  ،وال تتخذ �شكل �شركة .
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 ال�شخ�ص امل�س�ؤول :�أي �شخ�ص يرتبط باخلا�ضع لل�ضريبة ب�أي عالقة  ،ويحل حمله فـي تنفـيذ التزاماته
املفرو�ضة عليه مبقت�ضى �أحكام هذا القانون .
 اخلا�ضع لل�ضريبة :ال�شخ�ص الذي ميار�س الن�شاط ب�صفة م�ستقلة بهدف حتقيق الدخل  ،ومت ت�سجيله
لدى اجلهاز � ،أو يكـون ملزما بالت�سجيل لديه وفقا لأحكام هذا القانون .
 حد الت�سجيل الإلزامي :احلد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية  ،والذي مبوجبه ي�صبح اخلا�ضع لل�ضريبة
ملزما بالت�سجيل لغايات ال�ضريبة .
 حد الت�سجيل االختياري :احلد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية  ،والذي مبوجبه يجوز للخا�ضع لل�ضريبة
الت�سجيل لغايات ال�ضريبة .
 الإقرار ال�ضريبي :البيانات واملعلومات املحددة لغايات ال�ضريبة  ،والتي يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة
تقدميها وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل اجلهاز .
 الفاتورة ال�ضريبية :كل م�ستند خطي � ،أو �إلكرتوين يلزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إ�صداره  ،وتدون فـيه تفا�صيل
التوريد وفقا لأحكام هذا القانون .
 التاجر اخلا�ضع لل�ضريبة :اخلا�ض ــع لل�ضريب ــة ال ــذي يك ــون ن�شاطــه الرئي�سي توزيع النفـط �أو الغاز �أو الكهرباء
�أو املياه .
 الأ�شخا�ص املرتبطون :�شخ�صان �أو �أكرث تكون لأي منهم �سلطة توجيه  ،و�إ�شراف على الآخرين  ،بحيث تكون
له �سلطة �إدارية متكنه من الت�أثري على عمل الأ�شخا�ص الآخرين من الناحية املالية
�أو االقت�صادية �أو التنظيمية  ،وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص اخلا�ضعني ل�سلطة �شخ�ص ثالث
متكنه من الت�أثري على �أعمالهم من الناحية املالية �أو االقت�صادية �أو التنظيمية .
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 ال�سنة ال�ضريبية :( )12اثنا ع�شر �شهرا تبد�أ من �أول يناير  ،وتنتهي فـي �آخر دي�سمرب من كل عام ميالدي .
 الفرتة ال�ضريبية :الفرتة الزمنية التي يجب احت�ساب ال�ضريبة ال�صافـية عنها  ،ويقدم عنها الإقرار
ال�ضريبي  ،وفقا حلكم املادة ( )71من هذا القانون .
 الن�شــاط :الن�ش ــاط الذي مي ــار�س ب�صــورة م�ستمرة ومنتظمة  ،وب�صفة خا�صة الن�شاط التجاري
�أو ال�صناعي �أو املهني �أو احلرفـي �أو اخلدمي .
 �ضريبة املدخالت :ال�ضريبة التي يتحملها اخلا�ضع لل�ضريبة فـيما يتعلق بال�سلع �أو اخلدمات املوردة له
�أو امل�ستوردة لأغرا�ض مزاولة الن�شاط .
 �ضريبة املخرجات :ال�ضريبة امل�ستحقة التي يتم فر�ضها على التوريد اخلا�ضع لل�سلع واخلدمات .
 منفذ الدخول الأول :�أول نقطة جمركية لدخول ال�سلع �إلى دول املجل�س من اخلارج وفقا لقانون اجلمارك
املوحد .
 منفذ املق�صد النهائي :النقطة اجلمركية لدخول ال�سلع فـي دولة املق�صد النهائي لهذه ال�سلع فـي دول املجل�س
وفقا لقانون اجلمارك املوحد .
 القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة :القيمة التي حت�سب على �أ�سا�سها ال�ضريبة املفرو�ضة وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريــد :توريد ال�سلع �أو اخلدمات مبقابل  ،وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريدات البينية :توريدات ال�سلع �أو اخلدمات التي تتم من مورد له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة �إلى عميل
مقيم فـي �إحدى دول املجل�س � ،أو العك�س .
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 التوريـدات اخلا�ضعة لل�ضريبة :التوريدات التي تفر�ض عليها ال�ضريبة �سواء باملعدل الأ�سا�سي � ،أو مبعدل ال�صفر
باملائة  ،وتخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريدات املعفاة :التوريدات التي ال تفر�ض عليها ال�ضريبة  ،وال تخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بها
وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريد املفرت�ض :كل ما يعد مبثابة توريد وفقا للحاالت املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )14و( )17من
هذا القانون .
 املقابـــل :كل ما ح�صل �أو �سوف يح�صل عليه املورد اخلا�ضع لل�ضريبة من العميل � ،أو من الغري
لقاء توريد ال�سلع �أو اخلدمات  ،مت�ضمنا ال�ضريبة .
 مقر العمل :مكان ت�أ�سي�س ال�شخ�ص قانونا �أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تتخذ فـيه القرارات
الرئي�سية بت�سيري الأعمال عند اختالفه عن مكان الت�أ�سي�س .
 املن�ش�أة امل�ستقرة :املقر الثابت للن�شاط غري مقر العمل الذي ميار�س فـيه �أي �شخ�ص �أجنبي الن�شاط -
كليا �أو جزئيا  -فـي ال�سلطنة �سواء بطريقة مبا�شرة �أو عن طريق وكيل يكون تابعا له .
 حمل الإقامة :املكان الذي يوجد فـيه مقر العمل �أو املن�ش�أة امل�ستقرة � ،أو مكان الإقامة املعتاد بالن�سبة
لل�شخ�ص الطبيعي الذي ال يتوفر له مقر عمل �أو من�ش�أة م�ستقرة � ،أو املكان الأكرث
ارتباطا بالتوريد �إذا كان لل�شخ�ص حمل �إقامة فـي �أكرث من دولة .
 ال�سلـــع :جميع الأ�صول املادية  ،وت�شمل  -ب�صفة خا�صة  -املياه وجميع �أنواع الطاقة  ،مبا فـي ذلك
الكهرباء والغاز .
 املـــورد :ال�شخ�ص الذي يقوم بتوريد �سلع �أو خدمات .
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 العميــل :ال�شخ�ص الذي يتلقى �سلعا � ،أو خدمات .
 �آلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي :الآلية التي يكون مبوجبها العميل اخلا�ضع لل�ضريبة ملزما بال�ضريبة نيابة عن املورد ،
وم�س�ؤوال عن جميع االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
 اال�سترياد :دخول ال�سلع من خارج دول املجل�س �إلى ال�سلطنة وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
 الت�صديـر :خروج ال�سلع من ال�سلطنة �إلى خارج دول املجل�س وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
 اللجنـــــة :جلنة التظلمات ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )92من هذا القانون .
 الالئحــة :الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
يحدد ال�شخ�ص امل�س�ؤول على النحو الآتي :
 - 1فـيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة الفردية :
املالك �أو املدير امل�س�ؤول  ،وفـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية � ،أو �شهر الإفال�س ،
يكون احلار�س الق�ضائي � ،أو مدير التفلي�سة  -بح�سب الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2فـيما يتعلق بال�شركة العمانية :
أ� � -شركة ال�شخ�ص الواحد  :املالك � ،أو املدير امل�س�ؤول .
ب � -شركة الت�ضامن �أو التو�صية  :ال�شريك فـي ال�شركة � ،أو مديرها .
ج � -شركة املحا�صة  :املدير الذي يتفق ال�شركاء على توليه �أعمال الإدارة فـي ال�شركة
�سواء �أكان من ال�شركاء � ،أم الغري .
د � -شـركـة امل�ساهمـة  :رئي�س جمل�س الإدارة � ،أو املـديـر املفو�ض مـن قبل جمل�س الإدارة .
هـ  -ال�شركـة حمدودة امل�س�ؤولية  :مدير ال�شركة � ،أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عـن الإدارة .
وفـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية �أو �شهر الإفال�س �أو الت�صفـية  ،يكون احلار�س الق�ضائي ،
�أو مدير التفلي�سة � ،أو امل�صفـي  -بح�سب الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
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 - 3فـيما يتعلق باملن�ش�أة امل�ستقرة :
أ�  -املالك � ،أو املدير .
ب  -وكيل مالك املن�ش�أة امل�ستقرة فـي حالـة ممار�سـة ن�شاطها فـي ال�سلطنة عن طريق وكيل .
ج  -احلار�س الق�ضائي �أو مدير التفلي�سة �أو امل�صفي فـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية ،
�أو �شهر الإفال�س � ،أو الت�صفـية .
 - 4فـيما يتعلق ب�أي �شخ�ص لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة � :أي �شخ�ص له حمل
�إقامة فـي ال�سلطنة مت تعيينه من قبل ذلك ال�شخ�ص .
ويجوز بقرار من الرئي�س حتديد امل�ؤهالت الواجب توافرها فـي ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
املــادة ( ) 3
مع مراعاة �أحكام املادة ( )2من هذا القانون  ،يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة تعيني ال�شخ�ص
امل�س�ؤول  ،و�إخطار اجلهاز بذلك وفق الإجراءات التي حتددها الالئحة .
وفـي حالة عدم قيام اخلا�ضع لل�ضريبة بتعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول  ،يكون للرئي�س احلق
فـي تعيني �شخ�ص له عالقة بن�شاط اخلا�ضع لل�ضريبة ليكون ال�شخ�ص امل�س�ؤول  ،على �أن
يخطر اخلا�ضع لل�ضريبة بذلك .
املــادة ( ) 4
ال يجوز لل�شخ�ص امل�س�ؤول البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما خالل
ال�سنة ال�ضريبية �إال بعد �إخطار اجلهاز بذلك  ،واحل�صول على موافقته على تعيني �شخ�ص
م�س�ؤول �آخر يحل حمله طوال مدة غيابه .
املــادة ( ) 5
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة موافاة
اجلهاز بالبيانات واملعلومات ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون متى ما طلب منها ذلك .
املــادة ( ) 6
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،على �أمانة �سر املحكمة املخت�صة  -بناء على طلب
اجلهاز  -موافاته بن�سخ مما ي�أتي :
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 - 1حما�ض ــر حج ــز املنق ــوالت والتواريخ املحددة للبيع  ،وذلك بعد �إ�صدار قا�ضي
التنفـيذ الأمر بالبيع .
 - 2الإقرارات مبا فـي الذمة التي يودعها املحجوز لديهم  ،وذلك بعد تقدمي الإقرار
منهم .
 - 3التنبيه ــات الت ــي تــ�صدر للتنفـيذ على العقار بعد ت�سجيلها لدى �أمان ــة ال�سج ــل
العقاري املخت�صة  ،وذلك بعد ت�سجيل التنبيه .
املــادة ( ) 7
يجب على كل �شخ�ص  -يبا�شر �إجراءات البيع بطريق املزاد العلني للمنقوالت �أو العقارات
اخلا�صة باخلا�ضع لل�ضريبة � -أن يخطر اجلهاز بامليعاد املحدد للبيع قبل ( )10ع�شرة �أيام
على الأقل من تاريخ حلوله .
املــادة ( ) 8
على اجلهاز  ،فـي حال طلب معلومات تتعلق باخلا�ضع لل�ضريبة من م�صرف مرخ�ص
لغر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون � ،أن يوجه الطلب �إلى البنك املركزي العماين لإحالته
�إلى امل�صرف املرخ�ص  ،وعلى هذا امل�صرف �إخطار اجلهاز مبا�شرة خالل املدة التي يحددها
باملعلومات املتعلقة باخلا�ضع لل�ضريبة  ،مع �إخطار عميله اخلا�ضع لل�ضريبة بذلك .
املــادة ( ) 9
تتمتع املعلومات والبيانات اخلا�صة باخلا�ضع لل�ضريبة بال�سرية التامة  ،وال يجوز �إف�شا�ؤها
�إال فـي الأحوال امل�صرح بها قانونا � ،أو مبوافقة كتابية من اخلا�ضع لل�ضريبة � ،أو تنفـيذا
حلكم �أو قرار �صادر من املحكمة � ،أو تنفـيذا لقرار اللجنة .
املــادة ( ) 10
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة ت�سليم الإقرارات ال�ضريبية والقوائم املالية وال�سجالت
والوثائق وغري ذلك �إلى اجلهاز �إلكرتونيا  ،ويجوز  -ا�ستثناء  -ت�سليمها باليد �أو عن طريق
الربيد امل�سجل  ،فـي احلاالت التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 11
يكون �إعالن اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص �آخر بالإخطارات والقرارات التي ي�صدرها
اجلهاز �إلكرتونيا  ،ويجوز  -ا�ستثناء � -إعالنه باليد �أو بالربيد امل�سجل  ،فـي احلاالت التي
حتددها الالئحة .
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الف�صـــل الثانــــي
فــر�ض ال�ضريبــة
املــادة ( ) 12
تفر�ض ال�ضريبة على املعامالت الآتية :
 - 1توريد ال�سلع �أو اخلدمات من اخلا�ضع لل�ضريبة فـي ال�سلطنة  ،مبا فـي ذلك
التوريد املفرت�ض .
 - 2تلقي العميل اخلا�ضع لل�ضريبة �سلعا � ،أو خدمات من مورد لي�س له حمل �إقامة
فـي ال�سلطنة  ،وغري خا�ضع لل�ضريبة فـيها  ،وذلك فـي احلاالت التي تطبق فـيها
�آلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
 - 3ا�سترياد ال�سلع .
املــادة ( ) 13
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يق�صد بتوريد ال�سلع نقل ملكية ال�سلع �أو الت�صرف
فـيها كمالك  ،وي�شمل  -ب�صفة خا�صة  -ما ي�أتي :
 - 1التنازل عـن حيازة ال�سلـع مبوجب اتفاق يق�ضي بنقل ملكية هذه ال�سلع � ،أو �إمكانية
نقلها بتاريخ الحق لتاريخ االتفاق � ،أق�صاه تاريخ �سداد املقابل كليا .
 - 2منح حقوق عينية متفرعة عن امللكية .
 - 3نزع ملكية ال�سلع جربا مبقابل  ،وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 14
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يعد فـي حكم توريد ال�سلع ما ي�أتي :
 - 1التن ــازل ع ــن ال�سل ــع لأغ ــرا�ض أ�خ ــرى غي ــر الن�شــاط � ،سواء مت التنازل مبقابل ،
�أو بدون مقابل .
 - 2تغيري ا�ستخدام ال�سلع للقيام بتوريدات غري خا�ضعة لل�ضريبة .
 - 3االحتفاظ بال�سلع بعد التوقف عن ممار�سة الن�شاط .
 - 4توري ــد ال�سل ــع بدون مقابل � ،إال �إذا كان التوريد مرتبطا بالن�شاط كتقدمي الهدايا ،
�أو العينات املجانية .
وي�شرتط فـي جميع الأحوال  -العتبــارها مــن قبــيل توريــد ال�سل ــع � -أن يكون اخلا�ضع
لل�ضريبة قد قام بخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بتلك ال�سلع .
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املــادة ( ) 15
يعد توريدا لل�سلع انتقال ال�سلع  -التي هي جزء من �أ�صول ن�شاط �أي خا�ضع لل�ضريبة -
من �أي دولة فـي املجل�س �إلى ال�سلطنة � ،أو العك�س  ،با�ستثناء ما ي�أتي :
� - 1أن يكون انتقال ال�سلع قد مت ب�شكل م�ؤقـت وفقا ل�شروط الإدخال امل�ؤقت املن�صو�ص
عليها فـي قانون اجلمارك املوحد .
� - 2أن يكون انتقال ال�سلع كجزء من توريد �آخر خا�ضع لل�ضريبة فـي ال�سلطنة � ،أو فـي
الدولة التي مت نقل ال�سلع �إليها .
املــادة ( ) 16
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يق�صد بتوريد اخلدمات �أي توريد ال يعد توريدا
لل�سل ــع  ،وي�شمــل  -ب�صفة خا�صة  -خدمات املنح  ،والتخ�صي�ص  ،والتنازل عن �أي حقوق ،
مبا فـي ذلك االمتناع عن القيام بن�شاط ما .
املــادة ( ) 17
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يعد فـي حكم توريد اخلدمات ما ي�أتي :
 - 1ا�ستخدام اخلا�ضع لل�ضريبة ل�سلع  -تعد جزءا من �أ�صوله  -بدون مقابل  ،لأغرا�ض
�أخرى غري الن�شاط .
 - 2توريد اخلدمات بدون مقابل .
وي�شرتط  -فـي جميع الأحوال  -العتبارها من قبيل توريد اخلدمات �أن يكون اخلا�ضع
لل�ضريبة قد قام بخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بتلك اخلدمات .
املــادة ( ) 18
ال تخ�ضع لل�ضريبة توريدات ال�سلع �أو اخلدمات فـي الأحوال الآتية  ،وذلك وفقا لل�شروط
والأو�ضاع التي حتددها الالئحة :
 - 1التوريد من قبل �أي �شخ�ص فـي املجموعة ال�ضريبية �إلى �شخ�ص �آخر فـي املجموعة
ذاتها  ،با�ستثناء التوريد املفرت�ض .
 - 2التوريد الذي يتم بني امل�ؤمن وامل�ؤمن عليه فـي �إطار ت�سوية مطالبات الت�أمني
مبوجب عقد ت�أمني يخ�ضع لل�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 3قيام اخلا�ضع لل�ضريبة بتوريد �سلع �أو خدمات تعد جزءا من حتويل ن�شاطه  -كليا
�أو جزئيا � -إلى �شخ�ص �آخر خا�ضع لل�ضريبة .
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املــادة ( ) 19
يعد توريد ال�سلع �أو اخلدمات من قبل وكيل يعمل با�سم املوكل ونيابة عنه توريدا من املوكل ،
فـيما عدا توريد ال�سلع �أو اخلدمات من الوكيل �إلى املوكل فـي نطاق الن�شاط املعتاد للوكيل .
ويعد توريد ال�سلع �أو اخلدمات من قبل وكيل يعمل با�سمه ونيابة عن املوكل توريدا من الوكيل .
املــادة ( ) 20
عند تلقي اخلا�ضع لل�ضريبة �سلعا � ،أو خدمات من مورد له حمل �إقامة فـي �أي من دول
املجل�س  ،ف�إنه يعد فـي حكم من قـام بتوريد هــذه ال�سلــع �أو اخلدمات لنف�سه  ،ويخ�ضع هذا
التوريد لل�ضريبة وفقا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
وفـي حال تلقي اخلا�ضع لل�ضريبة خدمات من مورد لي�س له حمل �إقامة فـي �أي من دول
املجل�س  ،ف�إنه يعد فـي حكم من قام بتوريد هذه اخلدمات لنف�سه  ،ويخ�ضع هذا التوريد
لل�ضريبة وفقا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
الف�صـــل الثالــث
ا�ستحقــاق ال�ضريبــة
املــادة ( ) 21
يكون مكان توريد ال�سلع قد مت فـي ال�سلطنة  ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كانت ال�سلع قد و�ضعت حتت ت�صرف العميل فـي ال�سلطنة  ،فـيما يتعلق بالتوريد
دون النقل � ،أو الإر�سال .
� - 2إذا كانت ال�سلع موجودة فـي ال�سلطنة عند بدء عملية نقلها �أو �إر�سالها من قبل
املورد �أو حل�ساب العميل  ،فـيما يتعلق بالتوريد مع النقل � ،أو الإر�سال .
ويكون حتديد مكان توريد ال�سلع البينية التي تتم بني ال�سلطنة  ،و�إحــدى دول املجلـ ــ�س ،
�أو العك�س  ،وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 22
ا�ستثناء من حكم املادة ( )21من هذا القانون  ،يكون مكان توريد النفط والغاز واملياه الذي
يتم عرب خطوط الأنابيب  ،وتوريد الكهرباء  ،وفقا ملا ي�أتي :
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� - 1إذا ك ــان التوري ــد من �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة له حمل �إقامة فـي �إحدى دول
املجل�س �إلى تاجر خا�ضع لل�ضريبة له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة �أو العك�س  ،ف�إن
مكان التوريد يكون حمل �إقامة التاجر اخلا�ضع لل�ضريبة .
� - 2إذا كان التوريد �إلى �شخ�ص غري تاجر خا�ضع لل�ضريبة  ،ف�إن مكان التوريد يكون
مكان اال�ستهالك الفعلي .
املــادة ( ) 23
يكون مكان توريد اخلدمات قد مت فـي ال�سلطنة �إذا كان املورد اخلا�ضع لل�ضريبة له حمل
�إقامة فـيها � ،شريطة �أال يكون العميل خا�ضعا لل�ضريبة وال م�سجال فـي �إحدى دول املجل�س ،
و�إال كان مكان التوريد هو حمل �إقامة العميل .
املــادة ( ) 24
ا�ستثناء من حكم املادة ( )23من هذا القانون  ،يكون مكان توريد اخلدمات الآتية وفقا ملا ي�أتي :
 - 1خدمات نقل ال�سلع والركاب واخلدمات املرتبطة بها  ،فـي مكان بدء عملية النقل .
 - 2اخلدمات املرتبطة بالعقارات  ،فـي املكان الذي يقع فـيه العقار .
 - 3خدمات ت�أجري و�سائل النقل من قبل مورد خا�ضع لل�ضريبة �إلى عميل غري خا�ضع
لل�ضريبة  ،فـي مكان و�ضع و�سيلة النقل حتت ت�صرف العميل .
 - 4خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واخلدمات املوردة �إلكرتونيا  ،فـي مكان
اال�ستخدام الفعلي لهذه اخلدمات � ،أو اال�ستفادة منها .
 - 5خدمات املطاعم والفنادق وتعهدات تقدمي الطعام وامل�شروبات  ،واخلدمات الثقافـية
والفنية والريا�ضية والتعليمية والرتفـيهية  ،واخلدمات املرتبطة بال�سلع املنقولة
واملوردة �إلى عميل غري خا�ضع لل�ضريبة  ،فـي مكان التنفـيذ الفعلي لها .
املــادة ( ) 25
يكون مكان ا�سترياد ال�سلع قد مت فـي ال�سلطنة  ،فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كانت ال�سلطنة منفذ الدخول الأول لل�سلع امل�ستوردة .
� - 2إذا كانت ال�سلطنة مكان الإفراج عن ال�سلع امل�ستوردة من الو�ضع املعلق  ،فـي حالة
خ�ضوع ال�سلع امل�ستوردة لأي و�ضع معلق لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون
اجلمارك املوحد .
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املــادة ( ) 26
ت�ستحق ال�ضريبة على توريد ال�سلع �أو اخلدمات فـي �أي من التواريخ الآتية � ،أيها �أ�سبق ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة :
 - 1تاريخ التوريد .
 - 2تاريخ �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية .
 - 3تاريخ ت�سلم املقابل  -جزئيا �أو كليا  ، -وفـي حدود املبلغ املت�سلم .
املــادة ( ) 27
ت�ستحق ال�ضريبة على التوريدات التي يرتتب عليها �إ�صدار فواتري �أو �سداد مقابل ب�شكل
متتابع فـي تاريخ ال�سداد املحدد فـي الفاتورة �أو تاريخ الدفع � ،أيهما �أ�سبق  ،وت�ستحق على
الأقل مرة واحدة كل ( )12اثني ع�شر �شهرا متتالية .
املــادة ( ) 28
حتدد الالئحة تواريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة على توريد بطاقات االت�صاالت م�سبقة الدفع ،
�أو ق�سائم ال�شراء � ،أو غريها من التوريدات املماثلة لها .
املــادة ( ) 29
ت�ستحق ال�ضريبة عند اال�سترياد فـي �أي من التواريخ الآتية  ،بح�سب الأحوال :
 - 1تاريخ ا�سترياد ال�سلع .
 - 2تاريخ دخول ال�سلع فـي منفذ الدخول الأول بالتطبيق لأحكام قانون اجلمارك
املوحد .
 - 3تاريخ الإفراج عن ال�سلع امل�ستوردة عند انتهاء حالة تعليق �أداء ال�ضريبة  ،فـي
حالة خ�ضوعها لأي و�ضع معلق لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون اجلمارك
املوحد .
املــادة ( ) 30
ت�ستحــق ال�ضريبــة عنــد �إ�صدار �أي �شخ�ص فاتورة يدون فـيها مبلغ ال�ضريبة فـي تاريخ
�إ�صدار تلك الفاتورة .
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الف�صـــل الرابــع
القيمــة اخلا�ضعــة لل�ضريبــة
املــادة ( ) 31
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة بقيمة املقابل دون ال�ضريبة  ،وت�شمل القيمة جميع
النفقات التي يفر�ضها املورد اخلا�ضع لل�ضريبة على العميل  ،و�أي ر�سوم �أو �ضرائب ت�ستحق
نتيجة التوريد فـيما عدا اخل�صومات �أو الإعانات �أو املنح �أو املبالغ التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 32
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة لقيمة توريد ال�سلع �أو اخلدمات بني الأ�شخا�ص املرتبطني
على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية  ،فـي حال ما �إذا كانت قيمة التوريد تقل عن القيمة ال�سوقية ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 33
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة فـيما يتعلق بالتوريد املفرت�ض وفقا لقيمة ال�شراء � ،أو التكلفة .
وفـي حال تعذر حتديد قيمة ال�شراء � ،أو التكلفة  ،يكون حتديد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة
وفقا للقيمة ال�سوقية  ،على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 34
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سلع امل�ستوردة بالقيمة اجلمركية املحددة وفقا لقانون
اجلمارك املوحد  ،م�ضافا �إليها �أي �ضرائب �أو ر�سـوم �أخرى تكـون م�ستحقـة علـى ا�سترياد
ال�سلع .
املــادة ( ) 35
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سلع امل�صدرة م�ؤقتا �إلى خارج دول املجل�س لإكمال
ت�صنيعها � ،أو ت�صليحها عند �إعادة ا�ستريادها  ،بقيمة الزيادة التي طر�أت عليها وفقا ملا هو
من�صو�ص عليه فـي قانون اجلمارك املوحد .
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الف�صـــل اخلامــ�س
احت�ســـاب ال�ضريبــة
املــادة ( ) 36
مع مراعاة �أحكام املواد ( )53 ، 52 ، 51من هذا القانون  ،تفر�ض ال�ضريبة على ا�سترياد
وتوريد ال�سلع �أو اخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة بواقع ( )%5خم�سة باملائة من القيمة
اخلا�ضعة لل�ضريبة .
املــادة ( ) 37
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بعر�ض �أ�سعار ال�سلع واخلدمات مت�ضمنة ال�ضريبة .
املــادة ( ) 38
حتت�سب ال�ضريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد لأي خا�ضع لل�ضريبة عن �أي فرتة �ضريبية ،
مبقدار الزيادة فـي �إجمايل قيمة �ضريبة املخرجات  ،خم�صوما منها �إجمايل قيمة �ضريبة
املدخالت امل�سموح بخ�صمها خالل تلك الفرتة .
ويكون للخا�ضع لل�ضريبة احلق فـي ا�سرتدادها �إذا كان �إجمايل قيمة �ضريبة املخرجات
يقل عن �إجمايل قيمة �ضريبة املدخالت خالل تلك الفرتة � ،أو ترحيلها وخ�صمها من �أي
�ضريبة م�ستحقة عن �أي فرتة �ضريبية الحقة .
املــادة ( ) 39
حتت�سب ال�ضريبة فـيما يتعلق ببيع ال�سلع امل�ستعملة فـي �إطار الن�شاط املعتاد للخا�ضع
لل�ضريبة وفقا لآلية هام�ش الربح  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 40
يحق للخا�ضع لل�ضريبة تعديل قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة فـي احلاالت الآتية  ،وذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة :
� - 1إلغاء التوريد � ،أو رف�ضه جزئيا � ،أو كليا .
 - 2تخفـي�ض قيمة التوريد .
 - 3تعذر حت�صيل املقابل جزئيا � ،أو كليا .
� - 4أي حاالت �أخرى حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 41
يحق للخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة املدخالت عن �أي فرتة �ضريبية  ،والتي حتملها على
توريداته اخلا�ضعة لل�ضريبة �أو على ال�سلع التي ا�ستوردها خالل تلك الفرتة � ،أو عندما
يكون ملزما ب�سداد ال�ضريبة باعتباره املتلقي وفقا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
املــادة ( ) 42
تخ�صم �ضريبة املدخالت فـي حال قيام اخلا�ضع لل�ضريبة بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،
و�أخرى معفاة من ال�ضريبة � ،أو �إذا كانت التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة �أو ال�سلع امل�ستوردة
يتم ا�ستخدام جزء منها لغري �أغرا�ض الن�شاط  ،وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 43
ال يجوز خ�صم �ضريبة املدخالت عن ال�سلع املحظور ا�ستريادها �أو توريدها �أو ت�صديرها
وفقا للت�شريعات املعمول بها .
املــادة ( ) 44
يجوز للخا�ضـع لل�ضريبة طلب ت�أجيل خ�صم �ضريبة املدخالت عن �أي فرتة �ضريبية �إلى
فرتة �ضريبية الحقة  ،وي�سقط حقه فـي املطالبة باخل�صم بعد انق�ضاء فرتة ( )3ثالث
�سنوات من نهاية الفرتة ال�ضريبية التي ن�ش�أ خاللها حق اخل�صم .
املــادة ( ) 45
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتعديل �ضريبة املدخالت التي �سبق �أن خ�صمها عند تلقيه ال�سلع
واخلدمات املوردة له فـي احلاالت الآتية  ،وذلك وفقا لل�شروط  ،والإجراءات التي حتددها
الالئحة :
� - 1إلغاء التوريد جزئيا �أو كليا .
 - 2تخفـي�ض قيمة التوريد .
 - 3عدم �سداد املقابل جزئيا � ،أو كليا .
 - 4تغيري ا�ستخدام الأ�صول الر�أ�س مالية .
وال يلت ــزم اخلا�ضــع لل�ضريبــة بتعديل �ضريبة املدخالت فـي احلاالت التي يثبت فـيها تلف
�أو فقدان �أو �سرقة ال�سلع � ،أو فـي حالة ا�ستخدام ال�سلع كعينات جتارية � ،أو هدايا .
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املــادة ( ) 46
يحق للخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة املدخالت التي �سبق له �أن حتملها على توريداته
اخلا�ضعة لل�ضريبة � ،أو على ال�سلع التي ا�ستوردها خالل الفرتة التي ت�سبق تاريـخ الت�سجيل ،
وذلك وفقا لل�شروط  ،والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
الف�صــل ال�ســاد�س
التوريدات املعفاة واخلا�ضعة ملعدل ال�صفر باملائة
املــادة ( ) 47
تعفى من ال�ضريبة التوريدات الآتية  ،وذلك وفقا لل�شروط  ،وال�ضوابط التي حتددها الالئحة :
 - 1اخلدمات املالية .
 - 2خدمات الرعاية ال�صحية وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها .
 - 3خدمات التعليم وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها .
 - 4الأرا�ضي غري املطورة (الأرا�ضي الف�ضاء) .
� - 5إعادة بيع العقارات ال�سكنية .
 - 6النقل املحلي للركاب .
 - 7ت�أجري العقارات للأغرا�ض ال�سكنية .
املــادة ( ) 48
تعفى من ال�ضريبة ال�سلع امل�ستوردة الآتية :
 - 1ال�سلع امل�ستوردة فـي الأحوال التي يكون فـيها توريد هذه ال�سلع معفى من ال�ضريبة
�أو خا�ضعا لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة فـي منفذ املق�صد النهائي .
 - 2ال�سلع امل�ستوردة للهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات الدولية  ،و�إلى ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء ال�سلكني  :الدبلوما�سي  ،والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة  ،وب�شرط
املعاملة باملثل .
 - 3ما ي�ستورد للقوات امل�سلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأ�سلحة
وجتهيزات وو�سائط النقل الع�سكرية  ،وقطعها .
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 - 4الأمتعة ال�شخ�صية والأدوات املنزلية امل�ستعملة التي يجلبها املواطنون املقيمون
فـي اخلارج  ،والأجانب القادمون للإقامة فـي البالد لأول مرة .
 - 5م�ستلزمات اجلمعيات اخلريية التي ال تهدف �إلى الربح .
 - 6ال�سلع املعادة .
ويكون الإعفاء وفقا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلمارك املوحد .
املــادة ( ) 49
تعفى من ال�ضريبة الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا التي ترد ب�صحبة امل�سافرين القادمني �إلى
ال�سلطنة  ،وم�ستلزمات ذوي االحتياجات اخلا�صة  ،وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي
حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 50
يعلق �أداء ال�ضريبة على ال�سلع امل�ستوردة فـي �أي من احلاالت التي تعلق فـيها ال�ضريبة
اجلمركية على هذه ال�سلع وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
املــادة ( ) 51
تخ�ضع لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة  ،فـي احلدود وال�شروط والأو�ضاع التي حتددها
الالئحة  ،التوريدات الآتية :
 - 1توريد ال�سلع الغذائية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س .
 - 2توريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار
من الرئي�س  ،وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 3توريد الذهب والف�ضة والبالتني اال�ستثماري .
 - 4توريدات النقل الدويل والنقل البيني لل�سلع �أو الركاب  ،وتوريد اخلدمات املرتبطة
بها .
 - 5توريد و�سائل النقل البحري واجلوي والربي املخ�ص�صة لنقل ال�سلع والركاب
لأغرا�ض جتارية  ،وتوريد ال�سلع واخلدمات املرتبطة بالنقل .
 - 6توريد طائرات و�سفن الإنقاذ وامل�ساعدة .
 - 7توريد النفط اخلام وم�شتقاته النفطية  ،والغاز الطبيعي .
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املــادة ( ) 52
تخ�ضع لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة التوريدات التي تتم �إلى خارج دول املجل�س وفقا
لل�شروط التي حتددها الالئحة  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ت�صدير ال�سلع .
 - 2توريد ال�سلع �أو اخلدمات �إلى �أحد الأو�ضاع املعلقة لل�ضريبة اجلمركية املن�صو�ص
عليها فـي قانون اجلمارك املوحد � ،أو �ضمنها .
� - 3إع ــادة ت�صدي ــر ال�سل ــع الت ــي ت ــم �إدخالهـ ــا م�ؤقت ــا �إلى ال�سلطنة بغر�ض ت�صليحها
�أو ترميمها �أو حتويلها �أو معاجلتها  ،واخلدمات امل�ضافة �إليها .
 - 4توريد اخلدمات من قبل مورد خا�ضع لل�ضريبة له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة
ل�صالح عميل لي�س له حمل �إقامة فـي دول املجل�س � ،شريطة �أن ي�ستفـيد العميل
من هذه اخلدمات خارج دول املجل�س  ،با�ستثناء اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )24من هذا القانون .
املــادة ( ) 53
تعامل توريدات ال�سلع �أو اخلدمات التي تكون معفاة من ال�ضريبة داخل ال�سلطنة  ،والتي
يتم توريدها �إلى خارج دول املجل�س على �أنها توريدات خا�ضعة مبعدل ال�صفر باملائة .
املــادة ( ) 54
تعامل توريدات ال�سلع �أو اخلدمات من �أو �إلى املناطق االقت�صادية اخلا�صة � ،أو �ضمنها
باملعاملة ذاتها املقررة للأو�ضاع املعلقة لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام هذا القانون ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
الف�صـــل ال�سابـــع
الت�سجيــل
املــادة ( ) 55
يجب على كل �شخ�ص ميار�س الن�شاط  ،وله حمل �إقامة فـي ال�سلطنة الت�سجيل لدى
اجلهاز  ،وذلك فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1362

� - 1إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي حققها فـي نهاية �أي �شهر �إ�ضافة �إلى الأحد
ع�شر �شهرا التي ت�سبقه مبا�شرة  ،يجاوز حد الت�سجيل الإلزامي .
� - 2إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي من املتوقع �أن يحققها فـي نهاية �أي �شهر
�إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التالية له مبا�شرة  ،يجاوز حد الت�سجيل الإلزامي .
ويكون حتديد وتعديل حد الت�سجيل الإلزامي بقرار ي�صدر من الرئي�س بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 56
ت�شمل قيمة التوريدات  -لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا الف�صل  -ما ي�أتي :
 - 1قيمة التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،با�ستثناء توريدات الأ�صول الر�أ�س مالية .
 - 2قيمة ال�سلع واخلدمات املوردة للخا�ضع لل�ضريبة واخلا�ضعة لآلية االحت�ساب
(التكليف العك�سي) .
 - 3قيمة التوريدات البينية لل�سلع  ،واخلدمات .
املــادة ( ) 57
يجب على كل �شخ�ص لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،الت�سجيل لــدى اجلهــاز اعتبـ ــارا
من التاريخ الذي يكون فـيه ملزما ب�سداد ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
ويجوز له تعيني ممثل �ضريبي  ،بعد ح�صوله على موافقة اجلهاز  ،ويحل املمثل ال�ضريبي
حمل ال�شخ�ص فـي كل ما يتعلق بالتزاماته  ،وحقوقه ال�ضريبية  ،وحتدد الالئحة �شروط
و�إجراءات تعيني املمثل ال�ضريبي .
املــادة ( ) 58
يجوز ل�شخ�صني �أو �أكرث الت�سجيل لدى اجلهاز كمجموعة �ضريبية  ،وذلك وفقا لل�شروط
التي حتددها الالئحة .
وتعامل املجموعة ال�ضريبية  -لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانون  -ك�شخ�ص خا�ضع
لل�ضريبة م�ستقال عن الأ�شخا�ص امل�شاركني فـيها  ،وتكون م�س�ؤولية الأ�شخا�ص امل�شاركني
فـي املجموعة ال�ضريبية بالت�ضامن فـيما بينهم عن االلتزامات ال�ضريبية للمجموعة التي
تن� أش� خالل فرتة ان�ضمامهم �إليها .
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املــادة ( ) 59
يتولى اجلهاز ت�سجيل �أي �شخ�ص ملزم بالت�سجيل بالتطبيق لأحكام املادتني ( )55و ()57
من هذا القانون فـي حال تخلفه عن الت�سجيل خالل املوعد املحدد فـي القانون .
كما يتولى اجلهاز ت�سجيل الأ�شخا�ص املرتبطني الذين يزاولون �أن�شطة مت�شابهة � ،أو مرتابطة ،
فـي حال جتاوز �إجمايل قيمة توريداتهم ال�سنوية حد الت�سجيل الإلزامي  ،وذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 60
يحق لل�شخ�ص امللزم بالت�سجيل  ،ويقوم بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة
وفقا لأحكام هذا القانون � ،أن يتقدم �إلى اجلهاز بطلب ا�ستثنائه من الت�سجيل  ،وذلك وفقا
لل�شروط  ،والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 61
يج ــوز لأي �شخ ــ�ص لــه مــحل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،يقوم بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،
وغري ملزم بالت�سجيل وفقا حلكم املادة ( )55من هذا القانون � ،أن يتقدم بطلب للت�سجيل
االختياري  ،وذلك فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي حققها �أو امل�صروفات التي �أنفقها فـي نهاية
�أي �شهر � ،إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التي ت�سبقه مبا�شرة  ،يجاوز حد الت�سجيل
االختياري .
� - 2إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي من املتوقع �أن يحققها �أو امل�صروفات التي
يتوقع �أن ينفقها فـي نهاية �أي �شهر �إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التالية له ،
يجاوز حد الت�سجيل االختياري .
ويكون حتديد وتعديل حد الت�سجيل االختياري بقرار من الرئي�س بعد موافقة جمل�س
الوزراء .
املــادة ( ) 62
يقدم طلب الت�سجيل �إلى اجلهاز  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
ويعد اجلهاز �سجال يقيد فـيه طلبات الت�سجيل وبياناته بعد مراجعتها والتحقق من �صحتها ،
وت�سلم اخلا�ضع لل�ضريبة �شهادة بالت�سجيل  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
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املــادة ( ) 63
يحق للجهاز �أن يرف�ض طلب الت�سجيل املقدم �إليه فـي حال انتفاء �شروط الت�سجيل  ،على
�أن يلتزم ب�إخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بقرار رف�ض ت�سجيله  ،و�أ�سبابه .
املــادة ( ) 64
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�أن يدون رقم التعريف ال�ضريبي ال�صادر له ب�شهادة الت�سجيل
على جميع ما ي�صدره من مرا�سالت �أو فواتري �أو م�ستندات  ،وعلى الإقرارات والإخطارات
املطالب بتقدميها �إلى اجلهاز وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 65
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إخطار اجلهاز كتابة ب�أي تغيريات تطر�أ على البيانات ال�سابق
تقدميها بطلب الت�سجيل  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث التغيريات .
وي�صدر اجلهاز �شهادة الت�سجيل مت�ضمنة البيانات اجلديدة .
املــادة ( ) 66
يجب على امل�سجل � ،أن يتقدم �إلى اجلهاز بطلب �إلغاء ت�سجيله  ،وذلك وفقا لل�شروط
والإجراءات التي حتددها الالئحة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا توقف عن مزاولة الن�شاط .
� - 2إذا توقف عن القيام بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة .
� - 3إذا انخف�ضت قيمة توريداته عن حد الت�سجيل االختياري .
� - 4أي حاالت �أخرى حتددها الالئحة .
ويجوز للم�سجل �أن يطلب �إلغاء ت�سجيله �إذا انخف�ضت قيمة توريداته عن حد الت�سجيل
الإلزامي  ،وجتاوزت حد الت�سجيل االختياري  ،وللجهاز �أن يرف�ض طلب �إلغاء الت�سجيل
�إذا مل تتوفر �شروط الإلغاء امل�شار �إليها  ،على �أن يلتزم ب�إخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بقرار
رف�ض �إلغاء ت�سجيله  ،و�أ�سبابه .
الف�صـــل الثامـــن
الفواتري وال�سجالت والإقرارات
املــادة ( ) 67
يجب على اخلا�ضـع لل�ضريب ــة �إ�ص ــدار الفات ــورة ال�ضريبي ــة عن ــد قيام ــه بتوري ــد ال�سلـ ــع �أو اخلدمات
مبا فـي ذلك التوريد املفرت�ض � ،أو عند ت�سلمه املقابل  -كليا � ،أو جزئيا  -قبل تاريخ التوريد .
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ويجوز له �أن ينيب غريه فـي �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية عنه � ،شريطة ح�صوله على موافقة اجلهاز .
وحتـدد الالئحـة �شروط وقواعـد �إ�صـدار الفاتورة ال�ضريبية  ،و�أنواعها  ،وما يعد فـي حكمها ،
وتعديلها  ،والبيانات التي يجب �أن تت�ضمنها  ،واحلاالت امل�ستثناة من �إ�صدار الفاتورة
ال�ضريبية .
املــادة ( ) 68
ت�صدر الفاتورة ال�ضريبية بالريال العماين � ،أو ب�أي عملة �أخرى  ،وفـي حال �صدورها
بعملة �أجنبية يتعني احت�ساب قيمة ال�ضريبة بالريال العماين وفقا ملتو�سط �سعر ال�شراء
والبيع للعملة املعلن عنه من البنك املركزي العماين فـي تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة .
املــادة ( ) 69
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة يقيد فـيها �أوال ب�أول
العمليات املتعلقة با�سترياد �أو ت�صدير ال�سلع وتوريدات ال�سلع واخلدمات .
وحتدد الالئحة ال�سجالت والدفاتر التي يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إم�ساكها  ،والقواعد والإجراءات
املتعلقة بها  ،والبيانات التي يتعني قيدها فـيها  ،وامل�ستندات التي يجب االحتفاظ بها .
وال يجـ ــوز للخا�ض ــع لل�ضريب ــة �أن مي�س ــك �أي �سج ــالت �أو دفاتر حما�سبية بعملة �أجنبية
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من اجلهاز .
املــادة ( ) 70
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أن يحتفظ بالفواتري ال�ضريبية وال�سجالت املحا�سبية
والدفاتر وامل�ستندات اجلمركية التي تتعلق با�سترياد وت�صدير ال�سلع  ،و�أي م�ستندات
�أخرى تكون ذات �صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون  ،وفقا لو�سائل �آمنة  ،وم�ضمونة  ،وذلك
ملدة ( )10ع�شر �سنوات تالية النتهاء ال�سنة ال�ضريبية املقدم خاللها الإقرار ال�ضريبي .
وميتد امليعاد امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة �إلى ( )15خم�س ع�شرة �سنة بالن�سبة للفواتري
ال�ضريبية وال�سجالت املحا�سبية والدفاتر وامل�ستندات اجلمركية املتعلقة بالأموال العقارية .
املــادة ( ) 71
تبـد�أ الفتـرة ال�ضريبيـة الأولـى لأي خا�ضع لل�ضريبة من تاريخ الت�سجيـل  ،وتبد�أ كل فرتة
�ضريبية تالية من اليوم التايل النتهاء الفرتة ال�ضريبية املنق�ضية .
وحتدد الالئحة الفرتة ال�ضريبية التي يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي الإقرار ال�ضريبي
عنها � ،شريطة �أال تقل عن �شهر .
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املــادة ( ) 72
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أن يقدم �إلى اجلهاز �إقرارا �ضريبيا خالل ال( )30ثالثني
يوما التالية النتهاء الفرتة ال�ضريبية  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يت�ضمن
هذا الإقرار على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1قيمة التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،واملعفاة منها .
 - 2قيمة ال�سلع امل�ستوردة .
 - 3قيمة �ضريبة املخرجات خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار  ،وقيمة �ضريبة
املدخالت املطالب بخ�صمها .
 - 4قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
و�إذا مل يقدم الإقرار فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ،يكون للجهاز احلق
فـي تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية  ،ويخطر اخلا�ضع لل�ضريبة بالتقدير مع بيان
الأ�س�س التي ا�ستند �إليها  ،وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز تقدير ال�ضريبة بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انق�ضاء
املدة املحددة لتقدمي الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة ال�ضريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها ،
وميتد امليعاد �إلى ( )10ع�شر �سنوات فـي حال التخلف عن الت�سجيل فـي املواعيد املحددة
فـي القانون .
املــادة ( ) 73
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار �ضريبي معدل �إذا تبني له �أن الإقرار املقدم منه
قد انطوى على خط�أ � ،أو �إغفال  ،على �أن يقدم الإقرار املعدل خالل ال( )30ثالثني يوما
التالية لتاريخ اكت�شاف اخلط أ� � ،أو الإغفال .
ويعد الإقرار املعدل الذي يقدم فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة فـي حكم
الإقرار الأ�صلي  ،وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ
من تاريخ تقدميه .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز للخا�ضع لل�ضريبة تعديل الإقرار ال�ضريبي �إذا اتخذ اجلهاز
�إجراءات الفح�ص ال�ضريبي ب�ش�أنه .
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املــادة ( ) 74
يجب على اجلهاز تعديل الإقرار ال�ضريبي الذي قدمه اخلا�ضع لل�ضريبة �إذا تبني له
انطوا�ؤه على خط أ� � ،أو �إغفال � ،أو عدم كفايته  ،على �أن يخطر اخلا�ضع لل�ضريبة بالتعديل
والأ�س�س التي ا�ستند �إليها  ،وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من تاريخ تقدميه ،
وميتد امليعاد �إلى ( )5خم�س �سنوات فـي حاالت الغ�ش � ،أو ا�ستخدام الو�سائل االحتيالية .
الف�صــل التا�ســع
الرقابة والفح�ص ال�ضريبي
املــادة ( ) 75
حتدد الالئحة قواعد ونظم الرقابة الالزمة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات
و�أنظمة احلا�سب الآيل  ،وغري ذلك مما ي�ستخدمه اخلا�ضع لل�ضريبة فـي مزاولة الن�شاط
املتعلق باملعامالت اخلا�ضعة لل�ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 76
يحق للجهاز طلب ح�ضور ال�شخ�ص امل�س�ؤول فـي الوقت واملكان املحددين فـي الإخطار الذي
يوجهه لهذا الغر�ض  ،وذلك للمناق�شة فـيما يتعلق بالتعامالت اخلا�ضعة لل�ضريبة طبقا
لأحكام هذا القانون � ،أو فـيما يتعلق با�ستحقاق ال�ضريبة .
املــادة ( ) 77
يكون ملوظفـي اجلهاز الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع
الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات املنفذة له .
املــادة ( ) 78
يك ــون للجه ــاز احل ــق فــي �إلزام اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص بتقدمي �أي م�ستندات
�أو بيانات � ،أو �سجالت �أو دفاتر حما�سبية �أو فواتري �ضريبية �أو غريها تكون حتت يده ،
وتتعلق بااللتزام ال�ضريبي للخا�ضع لل�ضريبة .
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املــادة ( ) 79
يكون ملوظفـي اجلهاز ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية احلق فـي دخول مقر اخلا�ضع
لل�ضريبة الــذي يزاول فـيه الن�شاط  ،واالطالع على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية ،
والقوائم املالية  ،وامل�ستندات  ،والبيانات  ،والوثائق وغريها مما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا
القانون  ،واحل�صول على ن�سخ منها .
وال يجوز للخا�ضع لل�ضريبة �أن مينع �أو يحاول �أن مينع �أحد موظفـي اجلهاز من القيام
باملهام وال�صالحيات املنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القانون  ،كما ال يجوز له االمتناع عن
تقدمي �أي بيانات � ،أو معلومات � ،أو م�ستندات � ،أو وثائق  ،وغريها متى ما طلب منه اجلهاز ذلك .
املــادة ( ) 80
للجهاز اتخاذ التدابري الالزمة فـي حال ثبت له قيام �أي �شخ�ص باتباع �أ�ساليب الغ�ش
�أو ا�ستخدام الو�سائل االحتيالية � ،أو �أن الهدف الرئي�سي لأي تعامل مت � ،أو �أي ن�شاط مت
مزاولته � -سواء من تاريخ �صدور هذا القانون �أو من تاريخ العمل به  -كان بهدف جتنب
اخل�ضوع  -كليا � ،أو جزئيا  -لل�ضريبة امل�ستحقة عن �أي فرتة �ضريبية  ،وذلك على النحو
املبني فـي الالئحة .
الف�صـــل العا�شـــر
حت�صيل ال�ضريبة وردها
املــادة ( ) 81
يلتزم ب�سداد ال�ضريبة �إلى اجلهاز كل من :
 - 1اخلا�ضع لل�ضريبة عند قيامه بتوريد ال�سلع �أو اخلدمات .
 - 2العميل اخلا�ضع لل�ضريبة عند تلقيه �سلعا �أو خدمات موردة �إليه من قبل �شخ�ص
لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة فـي احلاالت التي تطبق فـيها �آلية االحت�ساب
(التكليف) العك�سي .
 - 3امل�ستورد عند ا�سترياد ال�سلع وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
 - 4ال�شخ�ص الذي يدون مبلغ ال�ضريبة على الفاتورة ال�صادرة منه .
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املــادة ( ) 82
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار ال�ضريبي واجبة ال�سداد �إلى اجلهاز فـي امليعاد
املحدد لتقدمي الإقرار .
وتكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع التقدير �أو التعديل الذي �أجراه اجلهاز  ،واجبة ال�سداد
فـي املوعد املحدد فـي الإخطار املر�سل منه  ،على �أال يجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
الإخطار .
وفـي حالة عدم �أداء ال�ضريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافـية  ،ويجوز
للرئي�س الإعفاء من كامل قيمة ال�ضريبة الإ�ضافـية �أو جزء منها  ،وذلك وفقا للقواعد
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 83
ال يجوز للخا�ضع لل�ضريبة االتفاق على نقل عبء ال�ضريبة �إلى الغري  ،ويقع باطال كل
اتفاق يق�ضي بذلك .
املــادة ( ) 84
تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع امل�ستوردة بتطبيق الن�سبة
املقررة والقيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،و�إيداعها فـي ح�ساب خا�ص يفتح لهذا الغر�ض وفقا
للقواعد التي حتددها الالئحة .
ويلتزم كل م�ستورد  -فـي حالة �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلع امل�ستوردة فـي منفذ
الدخول الأول فـي �أي من دول املجل�س  -ب�أن يقدم �إلى الإدارة العامة للجمارك امل�ستندات
املثبتة ل�سداد ال�ضريبة فـي منفذ الدخول الأول  ،و�إال ا�ستحقت عليه ال�ضريبة .
املــادة ( ) 85
يلتزم امل�ستورد  ،فـي حالة تعليق �أداء ال�ضريبة وفقا حلكم املادة ( )50من هذا القانون ،
ب�أن يقدم �إلى الإدارة العامة للجمارك ال�ضمان الذي حتدده الالئحة  ،مبا يعادل قيمة
ال�ضريبة امل�ستحقة  ،على �أن يكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال املدة التي يعلق فـيها �أداء ال�ضريبة .
املــادة ( ) 86
يجوز للخا�ضع لل�ضريبة �أن يطلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة عند اال�سترياد � ،إلى
حني تقدميه الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة ال�ضريبية التي مت خاللها اال�سترياد  ،وذلك
وفقا لل�شروط  ،وباتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 87
ترد ال�ضريبة طبقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ال�ضريبة املدفوعة من اخلا�ضع لل�ضريبة زيادة عن ال�ضريبة امل�ستحقة .
 - 2ال�ضريبة املدفوعة من احلكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوما�سية
والقن�صلي ــة والع�سكري ــة واملنظم ــات الدوليـ ــة  ،ور�ؤ�سـ ــاء و�أع ــ�ضاء ال�سلكـ ــني :
الدبلوما�سي والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة  ،وب�شرط املعاملة باملثل .
 - 3ال�ضريبة املدفوعة من �أي �شخ�ص لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة � ،أو فـي �أي
من دول املجل�س  ،وغري خا�ضع لل�ضريبة .
 - 4ال�ضريبة املدفوعة من �أي �شخ�ص له حمل �إقامة فـي �أي من دول املجل�س  ،وخا�ضع
لل�ضريبة فـيها  ،ولي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،وغري خا�ضع لل�ضريبة فـيها .
 - 5ال�ضريبة املدفوعة من ال�سياح الزائرين لل�سلطنة على ال�سلع امل�شرتاة منها  ،والتي
يحملونها معهم فـي �أمتعتهم ال�شخ�صية عند مغادرتهم �إلى خارج دول املجل�س .
� - 6أي حاالت �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س .
الف�صـــل احلـــادي ع�شــر
املنازعــة ال�ضريبيــة
املــادة ( ) 88
يكون للخا�ضع لل�ضريبة احلق فـي االعرتا�ض لدى الرئي�س من تقدير ال�ضريبة �أو تعديل
الإقرار ال�ضريبي من قبل اجلهاز � ،أو من قرار الت�سجيل � ،أو رف�ضه � ،أو �إلغائه  ،وذلك
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه بالتقدير � ،أو التعديل � ،أو القرار  ،وذلك
على النحو املبني فـي الالئحة .
ويعتـرب تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل اجلهاز � ،أو قرار الت�سجيل ،
�أو رف�ضه � ،أو �إلغا�ؤه نهائيا �إذا مل يقدم االعرتا�ض خالل امليعاد امل�شار �إليه .
وال مين ــع تقديـ ــم االعت ــرا�ض من حت�صيل ال�ضريبة  ،ما مل يتقرر ت�أجيلها طبقا حلكم
املادة ( )90من هذا القانون .
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املــادة ( ) 89
يتولى اجلهاز �إعادة النظر فـي تقدير ال�ضريبة � ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي � ،أو فـي قرار
الت�سجيل � ،أو رف�ضه � ،أو �إلغائه املعرت�ض عليه �إذا كان االعرتا�ض مقبوال  ،وذلك خالل ()5
خم�سة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ تقدمي االعرتا�ض  ،ويجوز مدها ملدة �أخرى ال جتاوز
( )3ثالثة �أ�شهر ب�شرط �إخطار املعرت�ض بذلك .
وي�صدر الرئي�س قراره فـي االعرتا�ض فـي حدود طلبات املعرت�ض  ،وذلك بت�أييد التقدير
�أو التعديل �أو تخفـي�ضه �أو ت�أييد القرار �أو ب�إلغائه  ،ويتم حت�صيل ال�ضريبة وفقا لقرار
الرئي�س �إذا مل يكن قد مت حت�صيلها .
ويعترب انق�ضاء املدة املحددة للف�صل فـي االعرتا�ض بدون �صدور قرار فـيه مبثابة قرار
بالرف�ض .
املــادة ( ) 90
يجوز للمعرت�ض �أن يطلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبة املعرت�ض عليها  -كليا � ،أو جزئيا ، -
على �أن يقدم الطلب �إلى الرئي�س م�شتمال على �أ�سبابه  ،ومقدار ال�ضريبة املطلوب ت�أجيل
�سدادها  ،خالل الــ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي االعرتا�ض  ،وذلك على النحو املبني
فـي الالئحة .
وي�شرتط لقبول طلب ت�أجيل �سداد جزء من ال�ضريبة �أن ي�سدد املعرت�ض باقي قيمة
ال�ضريبة التي مل ي�شملها الطلب .
املــادة ( ) 91
يكون للخا�ضع لل�ضريبة احلق فـي التظلم من قرار الرئي�س ال�صادر فـي الف�صل باالعرتا�ض
�أمام اللجنة خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه بقرار الرئي�س  ،وذلك على
النحو املبني فـي الالئحة .
ويعترب قرار الرئي�س نهائيا �إذا مل يقدم التظلم خالل امليعاد امل�شار �إليه  ،وال مينع تقدمي
التظلم من حت�صيل ال�ضريبة .
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املــادة ( ) 92
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -من رئي�س  ،ونائب للرئي�س ،
و( )3ثالثة �أع�ضاء من غري موظفـي اجلهاز .
ويكون للرئي�س تعيني �أع�ضاء احتياطيني  ،وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور
رئي�سها � ،أو نائبه فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه  ،و( )2اثنني من �أع�ضائها على الأقل ،
ويكون للجنة �أمني �سر  ،وخبري فني �أو �أكرث  ،وي�صدر بتحديدهم قرار من الرئي�س .
ويكون لأع�ضاء اللجنة احلق فـي اقت�ضاء بدل ح�ضور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها
الرئي�س .
املــادة ( ) 93
تخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات التي يقدمها اخلا�ضع لل�ضريبة من قرار الرئي�س
ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض  ،وي�صدر بتحديد القواعد املنظمة لعمل اللجنة ،
وال�سجالت الواجب �إم�ساكها  ،و�إجراءات عقد جل�ساتها  ،و�أحكام ومواعيد تقدمي التظلم ،
و�إجراءات نظره  ،وطرق وو�سائل �إعالن القرارات ال�صادرة عنها  ،قرار من الرئي�س .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اللجنة �أن تراعي الأ�صول واملبادئ العامة لإجراءات
التقا�ضي  ،ومن ذلك احرتام مبد�أي املواجهة  ،وحق الدفاع  ،وت�سبيب القرارات  ،وااللتزام
بطرق الإعالن  ،واملواعيد املحددة قانونا .
املــادة ( ) 94
ت�صدر اللجنة قرارها فـي التظلم فـي حدود طلبات املتظلم  ،وذلك بت�أييد قرار الرئي�س � ،أو
بتعديله � ،أو ب�إلغائه  ،ويتم حت�صيل ال�ضريبة وفقا لقرار اللجنة �إذا مل يكن قد مت حت�صيلها .
وتكون جل�سات اللجنة �سرية  ،وت�صدر قراراتها م�سببة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع  ،ويوقع على القرار
كل من رئي�س اجلل�سة  ،و�أمني ال�سر خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره .
ويتولى �أمني ال�سر �إعالن املتظلم والرئي�س بقرار اللجنة خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث
من تاريخ التوقيع عليه .
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املــادة ( ) 95
يجوز للجهاز  -خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إعالنه بقرار اللجنة � -أن يطلب ت�صحيح
القرار �أو تعديله �إذا كان منطويا على خط أ� فـي تطبيق القانون  ،ما مل يطعن فـيه �أمام
الق�ضاء  ،وفـي جميع الأحوال يتعني �إخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بطلب اجلهاز  ،وبقرار
اللجنة ال�صادر فـي �ش�أنه .
املــادة ( ) 96
يكون للخا�ضع لل�ضريبة الطعن فـي قرارات اللجنة �أمام املحكمة االبتدائية املخت�صة
امل�شكلة من ( )3ثالثة ق�ضاة  ،وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه
بالقرار  ،وال مينع الطعن فـي قرار اللجنة من حت�صيل ال�ضريبة .
وال يجوز ال�صلح �أو التحكيم فـي املنازعات ال�ضريبية .
املــادة ( ) 97
يجوز للمحكمة امل�شار �إليها فـي املادة ( )96من هذا القانون �أن تنظر الدعوى ال�ضريبية
فـي جل�سة �سرية  ،على �أن تف�صل املحكمة فـي الدعوى ال�ضريبية على وجه اال�ستعجال .
املــادة ( ) 98
يعفى اجلهاز من الر�سوم املقررة على الدعاوى  ،والطعون ال�ضريبية .
الف�صـــل الثانـــي ع�شــر
العقوبـــات
املــادة ( ) 99
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالعقوبات املقررة فـيه .
املــادة ( ) 100
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )2شهرين  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل عن
(� )1.000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،فـي احلاالت الآتية :
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 - 1امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة عمدا عن حتديد ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن �إخطار اجلهاز  ،واحل�صول على موافقته على
تعيني �شخ�ص م�س�ؤول �آخر خالل مدة تغيبه ملدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما .
 - 3امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة عمدا عن �إخطار اجلهاز ب�أي تعديالت طر�أت على
البيانات وفقا ملا هو من�صو�ص عليه فـي املادة ( )65من القانون .
 - 4امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن احل�ضور بناء على طلب اجلهاز .
 - 5امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن تقدمي الإقرار ال�ضريبي عن �أي فرتة �ضريبية .
 - 6امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة عمدا عن �إم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة
وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 7االمتناع عمدا عن االحتفاظ بالفواتري ال�ضريبية وامل�ستندات للمدة املحددة وفقا
لأحكام هذا القانون .
 - 8االمتناع عمدا عن �إ�صدار فاتورة �ضريبية واجب �إ�صدارها وفقا لأحكام هذا
القانون .
� - 9إ�صدار فاتورة يدون فـيها عمدا مبلغ ال�ضريبة بخالف ال�ضريبة التي تفر�ض
وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 10القيام ب�أي ت�صرف �أو عمل �أو �إجراء �أو امتناع يكون من �ش�أنه عرقلة موظفـي
اجلهاز � ،أو من ي�ستعني بهم عن القيام باالخت�صا�صات واملهام املقررة لهم مبوجب
هذا القانون .
 - 11امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص عمدا عن تقدمي �أي م�ستندات �أو بيانات
�أو �سجالت �أو دفاتر حما�سبية �أو فواتري �ضريبية �أو غريها وفقا ملا هو من�صو�ص
عليه فـي املادة ( )78من هذا القانون .
 - 12القيام عمدا بت�ضمني طلب اال�سرتداد بيانات � ،أو معلومات غري �صحيحة .
وفـي حالة العود  ،يجوز للمحكمة م�ضاعفة الغرامة  ،وزيادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوبة ال�سجن  ،مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
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املــادة ( ) 101
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )5.000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )20.000ع�شرين �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من ارتكب �أحد الأفعال الآتية :
 - 1االمتناع عمدا عن الت�سجيل لدى اجلهاز .
 - 2االمتناع عمدا عن ت�ضمني الإقرار ال�ضريبي البيانات احلقيقية بالقيمة اخلا�ضعة
لل�ضريبة  ،وال�ضريبة امل�ستحقة عليها .
 - 3تقدمي �إقرارات �ضريبية �أو م�ستندات �أو �سجالت مزورة للتهرب من �سداد ال�ضريبة
كلها �أو جزء منها .
 - 4تعمد �إتالف �أو �إخفاء �أو التخل�ص من �أي م�ستندات �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو
قوائم �أو غريها يطالب اجلهاز بتقدميها بالتطبيق لأحكام هذا القانون �إذا مت
الإتالف � ،أو الإخفاء � ،أو التخل�ص منها خالل (� )1سنة من تاريخ ت�سلم الإخطار
من اجلهاز .
 - 5القيام عمدا بتحري�ض �أو م�ساعدة اخلا�ضع لل�ضريبة على تقدمي �إقرارات �أو
�سجالت �أو غريها من امل�ستندات غري ال�صحيحة املتعلقة بااللتزام ال�ضريبي
للخا�ضع لل�ضريبة .
ويجوز للمحكمة احلكم مب�صادرة الو�سائل والأجهزة والأدوات امل�ستخدمة فـي ارتكاب
اجلرائم املبينة فـي هذه املادة .
وفـي حالة العود  ،يجوز للمحكمة م�ضاعفة الغرامة  ،وزيادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوبة ال�سجن مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املــادة ( ) 102
ال يجوز رفع الدعوى العمومية � ،أو اتخاذ �أي �إجراءات فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون �إال بناء على طلب من الرئي�س .
ويجوز للرئي�س الت�صالح فـي اجلرائم امل�شار �إليها  ،وذلك قبل �صدور حكم بات فـي الدعوى ،
�شريطة �سداد مبلغ ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى  ،وال يزيد على �ضعف احلد الأق�صى
للغرامة املقررة للجرمية .
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية  ،و�إلغاء ما يرتتب على قيامها من �آثار ،
مبا فـي ذلك العقوبة املحكوم بها .
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املــادة ( ) 103
حتدد الالئحة اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على املخالف  ،مبا فـي ذلك �إجراءات
التظلم منها  ،ومقدار الغرامة الإدارية اجلائز توقيعها .
الف�صــل الثالــث ع�شــر
�أحـــكام ختاميـــة
املــادة ( ) 104
�إذا مت �إ�صدار فاتورة �أو �سداد مقابل توريد ال�سلع �أو اخلدمات قبل تاريخ العمل بهذا
القانون � ،أو قبل تاريخ الت�سجيل  ،ومت التوريد بعد �أي من هذين التاريخني  ،يعد مورد
ال�سلع �أو اخلدمات قد قام بتوريد خا�ضع لل�ضريبة بعد تاريخ العمل بهذا القانون � ،أو بعد
تاريخ الت�سجيل  ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان تاريخ ت�سليم ال�سلع الحقا لتاريخ العمل بهذا القانــون � ،أو بع ــد تاري ــخ
الت�سجيل .
� - 2إذا كان تاريخ اكتمال ت�أدية اخلدمة الحقا لتاريخ العمل بهذا القانون � ،أو بعد
تاريخ الت�سجيل .
املــادة ( ) 105
ت�ستحق ال�ضريبة بالن�سبة للتوريدات املتتالية املتعلقة بالعقود التي مت �إبرامها قبل تاريخ
العمل بهذا القانون � ،أو قبل تاريخ الت�سجيل  ،على التوريد الذي يتم ب�شكل  -كلي �أو جزئي -
بعد تاريخ العمل بهذا القانون � ،أو بعد تاريخ الت�سجيل  ،بح�سب الأحوال .
و�إذا مل يت�ضمن العقد ن�صا يتعلق بال�ضريبة  ،يعترب املقابل مت�ضمنا ال�ضريبة �إذا كانت
م�ستحقة وفقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 106
يجب على ال�شخ�ص الذي يكون له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،وميار�س الن�شاط فـيها قبل
تاريخ العمل بهذا القانون  ،القيام بالآتي :
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 - 1احت�ساب �إجمايل قيمة توريداته امل�شار �إليها فـي املادة ( )56من هذا القانون ،
والتي حققها فـي نهاية ال�شهر الذي ن�شر فـيه القانون فـي اجلريدة الر�سمية ،
�إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التي ت�سبقه مبا�شرة .
 - 2تقدير �إجمايل قيمة توريداته امل�شار �إليها فـي املادة ( )56من هذا القانون  ،والتي
من املتوقع �أن يحققها فـي نهاية ال�شهر الذي ن�شر فـيه القانون فـي اجلريدة
الر�سمية � ،إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التالية له مبا�شرة .
 - 3التقدم بطلب الت�سجيل �إلى اجلهاز � ،إذا كانت قيمة �أي من التوريدات امل�شار �إليها
فـي البند (� )1أو البند ( )2من هذه املادة جتاوز حد الت�سجيل الإلزامي  ،وذلك
خالل املواعيد التي حتدد بقرار من الرئي�س .
ويرتتب على فوات مواعيد الت�سجيل امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،دون التقدم بطلب
الت�سجيل  ،اعتبار ال�شخ�ص الذي يثبت جتاوز قيمة توريداته املحققة � ،أو املتوقعة خالل
الفرتة امل�شار �إليها فـي البندين ( )1و ( )2من هذه املادة عن حد الت�سجيل الإلزامي ،
م�سجال لغايات ال�ضريبة .
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