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 تنويه: 

ئحتة التنفيذية في سلطنة القيمة المضافة واليهدف هذا الدليل إلى توفير فهم عام للمعامالت المرتبطة بقانون ضريبة 

متثال الضريبي ، ومن غير المتوقع ان يوفر هذا الدليل معالجة شاملة لجميع إلُعمان، كما  أنه يوضح االجراءات المتعلقة با

معلومات المسائل الضريبية المحتملة التي قد تنشأ. وبالرغم من أن جهاز الضرائب قد اتخذ ما يلزم لضمان صحة جميع ال

الواردة في هذا الدليل، فإن جهاز الضرائب لن يكون مسؤوال عن أي أخطاء أو إجراءات قد تصدر من قبل الخاضع للضريبة 

، أو حدوث أي خسائر مالية أو غيرها من الخسائر التي قد يتكبدها أي شخص يستخدم المعلومات الواردة في هذا الدليل. 

 يثها في وقت االعداد وسوف تخضع للتغيير عند الضرورة.جميع المعلومات الواردة قد تم تحد

 :حقوق النشر

 مان. وتخضع لقانون حقوق النشر في سلطنة عُ  ،لجهاز الضرائب  (. كل الحقوق محفوظة2021حقوق النشر )

سحب الدليل، كلًيا أو جزئًيا، عن طريق نشر دليل جديد، وال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في  قد يتم

نظام استرجاع أو نقله بأي شكل، بما في ذلك من الموقع مباشرة ألي أغراض تجارية دون إذن كتابي من جهاز الضرائب. 

 الى المصدر.في حال نسخ أو اقتباس المحتوى، يجب اإلشارة 
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 المقدمة. 1

 

 عامةلمحة  1.1

الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس مان ودول مجلس التعاون الخليجي على  االتفاقية وقعت سلطنة عُ 

. ووفًقا ألحكام االتفاقية الموحدة، أصدرت 2016التعاون الخليج العربية )"اتفاقية ضريبة القيمة المضافة"( في نوفمبر 

أكتوبر  12قانون ضريبة القيمة المضافة )"القانون"( بتاريخ بإصدار  121/2020مان المرسوم السلطاني رقم سلطنة عُ 

 . 2021مارس  10والئحته التنفيذية )"الالئحة"( بتاريخ  2020

 الضرائب جهاز 1.2

وفقًا للصالحيات الممنوحة له بموجب  مانفي سلطنة عُ وإدارتها يتولى جهاز الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

الخاضعين للضريبة، وإدارة عملية . ويشمل ذلك تسجيل وإلغاء تسجيل األشخاص القانون والالئحة والقرارات الصادرة

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، والقيام بالفحص والتدقيق والزيارات الميدانية وتحصيل ورد ضريبة القيمة 

المضافة، كما يتمتع الجهاز أيًضا بصالحية فرض العقوبات والغرامات في حاالت عدم االمتثال ألحكام القانون والئحته 

 التنفيذية.

 محتوى هذا الدليل 1.3

في  اتالعقارقطاع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ب علقتت تقديم إرشاداتيتمثل الغرض االساسي لهذا الدليل في 

 .هاب الخدمات المتعلقةتوريد وبما في ذلك بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية  ، سلطنةال

بحسب  اتبقطاع العقار والمعامالت المرتبطةطبيق ضريبة القيمة المضافة لكيفية ت جهاز الضرائب يعكس الدليل تفسير

 بحتي إرشاد لدلي المستند هذا ا الدليل.تاريخ إصدار هذ حتىالتنفيذية  ةئحضريبة القيمة المضافة والال في قانونما ورد 

خاضع شخص أو ألي  لزمًا للجهاز،يل ُم هذا الدلال يعتبر . اتالعقار المرتبطة بقطاعاألحكام التشريعية  جميعوقد ال يتضمن 

 .المنازعاتليه في حالة وال يمكن االستناد ا ،القيام بهافيما يتعلق بأي معاملة يتم  للضريبة

ولمزيد من المعلومات عن ضريبة القيمة المضافة الرجاء زيارة الموقع االلكتروني لجهاز الضرائب :  

 www.taxoman.gov.om 

  

http://www.taxoman.gov.om/
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 اتريفالتع 1.4

 : الشخص الطبيعي أو االعتباري، ويشمل شركة المحاصة، واتفاقات المشاركة الـــتي تعقد خارج  الشخص

 السلطنة، وال تتخذ شكل شركة.

 :الجهاز الشخص الذي يمارس النشاط بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، وتم تسجيله لدى  الخاضع للضريبة

 وفقا ألحكام القانون. يكـون ملزمًا بالتسجيل لديهأو 

 :متلقي السلع أو الخدمات العميل. 

 :الخاضع للضريبة للسلع  رضها على التوريدفالتي يتم المستحقة ضريبة القيمة المضافة  ضريبة المخرجات

 .والخدمات

 :الموردة  الخدمات وألسلع يتعلق بافيما الخاضع للضريبة  التي يتحملهاضريبة القيمة المضافة  ضريبة المدخالت

 له أو المستوردة ألغراض مزاولة النشاط.

  للضريبة  ٪ المطبق على التوريد الخاضع5معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة  :(%5) األساسيالمعدل

الخاضعة بالمعدل خاضع للضريبة خصم ضريبة المدخالت المرتبطة بالتوريدات لل قحي. لمعظم السلع والخدمات

 .األساسي

  على توريدات معينة للسلع 0يطبق معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة  :( %0) الصفر بالمائةمعدل ٪

  والخدمات. يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخالت المرتبطة بالتوريدات الخاضعة لمعدل الصفر بالمائة.

 وال يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخالت التوريدات التي ال تفرض عليها الضريبة.  :المعفاة اتالتوريد

 المرتبطة بالتوريدات المعفاة.

 :التوريدات التي تفرض عليها الضريبة سواء بالمعدل األساسي او بمعدل الصفر  التوريـدات الخاضعة للضريبة

ة وتخصم بالمائة. ويتم القيام بها في السلطنة بمقابل كجزء من النشاط االقتصادي للشخص الخاضع للضريب

 ضريبة المدخالت المتعلقة بها.

 :كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من الغير لقاء توريد السلع أو  المقابل

 الخدمات، متضمنًا الضريبة.

 :االنارة جميع األصول المادية، وتشمل ايضا المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز و السلع

 والتدفئة والتبريد وتكييف الهواء.

 :بخالف توريد السلع توريدكل  الخدمات. 
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 :اآللية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزمًا باحتساب الضريبة  آلية االحتساب )التكليف( العكسي

للسلع الخاضعة للضريبة المستحقة نيابة عن المورد. )أي أن العميل يتصرف كما لو كان هو المورد والمتلقي 

 ويقوم باحتساب الضريبة المستحقة(.

 الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها ويقدم عنها اإلقرار الضريبي وفقًا  لضريبية:الفترة ا

 ألحكام القانون.

 :ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن خصم ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم من ضريبة  صافي الضريبة

السداد  واجبالقيمة المضافة المستحقة عن نفس الفترة الضريبية، وقد يكون صافي ضريبة القيمة المضافة إما 

 أو قابل لالسترداد، )أي ضريبة المخرجات مخصوما منها ضريبة المدخالت(.

 التي يصبح عندها الخاضع للضريبة  المتوقعة وأ الحد األدنى لقيمة التوريدات الفعلية اإللزامي: حد التسجيل

وخمسمائة  وهي ثمانية وثالثين الفاً  وفقًا ألحكام القانون المضافةلزًما بالتسجيل ألغراض ضريبة القيمة ُم 

 .ريال عماني( 38,500)

  التي يمكن للخاضع المتوقعة  وأ الفعلية أو المصروفات الحد األدنى لقيمة التوريدات  :االختياريحد التسجيل

ومائتان وخمسون  وهي تسعة عشر الفاً  المضافة،للضريبة عندها التقدم للتسجيل ألغراض ضريبة القيمة 

 .ريال عماني (19,250)

 شخصان أو أكثر من الخاضعين للضريبة والمسجلين كشخص واحد خاضع للضريبة ة:يضريبالمجموعة ال. 

 :مكان توريد سلعة أو خدمة مكان التوريد. 

 بتسيير  الرئيسية راتقراالذي تتخذ فيه ال ةركز اإلدارة الفعليمكان مأو تأسيس الشخص قانونًا  مكان العمل: قرم

 .مكان التأسيس األعمال عند اختالفه عن

 كليا أو  –المقر الثابت للنشاط غير مقر العمل الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط  المستقرة: المنشأة

 في السلطنة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكيل يكون تابعا له. –جزئيا 

 :المكان الذي يوجد فيه مقر العمل أو المنشأة المستقرة، أو مكان اإلقامة المعتاد بالنسبة  محل اإلقامة

للشخص الطبيعي الذي ال يتوفر له مقر عمل أو منشأة مستقرة، أو المكان األكثر ارتباطا بالتوريد إذا كان 

 للشخص محل إقامة في أكثر من دولة.

 :األصل الرأسمالي هو كل أصل مادي أو غير مادي يتم تخصيصه من قبل الشخص الخاضع  األصول الرأسمالية

اة تجارية )مثل األرض، والبناء، واآلالت، والمركبات التجارية، والمعدات، وما للضريبة لالستخدام طويل األجل كأد

 إلى ذلك(.
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 :النشاط التجاري أو الصناعي  ةخاص وبصفة ،ةومنتظم ةمستمر س بصورةريماالذي نشاط ال النشاط االقتصادي

 .أو المهني أو الحرفي أو الخدمي

 على وحاصل  ،ألغراض سكنية أهيمصمم وم هجزء منمبنى أو السكني أي  عقاريقصد بال :العقار السكني

 ة لهذا الغرض.المختصة المطلوبة من الجه اتالموافق

  من هياكل  جزءأو أو هياكل،  تآنشأي مها علياألرض التي ال يوجد  :)األراضي الفضاء( المطورةاألرض غير

 األرض. في باطنو أها سطحفوق مكتملة 

 مطورةالرض غير األ أو بخالف العقار السكني، أو أرض مبنىأي هي  :العقارات التجارية.  
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 التسجيل في ضريبة القيمة المضافة .2

خالل الفترة االنتقالية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، متطلبات التسجيل مختلفة وتم إعداد دليل منفصل  لها بعنوان 

 .)المرحلة االنتقالية(التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 

 بالنسبة للمعلومات الواردة في هذا الدليل فهي تمثل المتطلبات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد المرحلة المذكورة.اما 

التسجيل  ضرورةقيم باستمرار يأن  ييم، ولذلك يتعين على على كل شخصتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة ذاتية التق

ضريبة القيمة المضافة يكون إما تسجيل إإلزامي أو تسجيل وبشكل عام التسجيل في  .في ضريبة القيمة المضافة

اإختياري، فإذا تجاوز الشخص الخاضع للضريبة حد التسجيل اإللزامي، فإنه يعتبر ملزما بالتسجيل، اما إذا تجاوز حد التسجيل 

 .االختياري، فلديه خيار التسجيل

 ضافة:يجب أخذ اآلتي في االعتبار عند التسجيل في ضريبة القيمة الم

  )التوريدات الخاضعة للضريبة )أي التوريدات الخاضعة للضريبة بالمعدل األساسي او بمعدل الصفر بالمائة

 مخصوما منها قيمة أي توريدات تشكل جزًءا من األصول الرأسمالية للشركة. 

 .التوريدات البينية للسلع والخدمات 

  ة آللية االحتساب العكسيالسلطنة الخاضعقيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة في. 

 :حد التسجيل اإللزامي

 :يجب على كل شخص مقيم في السلطنة تقييم ضرورة التسجيل ألغراض الضريبة بإجراء أي من االختبارات التالية

إذا تجاوزت القيمة اإلجمالية للتوريدات الحد اإللزامي للتسجيل لضريبة القيمة المضافة  اختبار األثر الرجعي: (1

في الشهر الحالي باإلضافة إلى األحد عشر شهًرا ريال عماني ( 38,500)وثالثون الفا وخمسمائة  والبالغ ثمانية

 .السابقة

ية للتوريدات الحد اإللزامي للتسجيل لضريبة إذا كان من المتوقع أن تتجاوز القيمة اإلجمال االختبار التقديري: (2

 .ريال عماني( في الشهر الحالي باإلضافة إلى األحد عشر شهًرا القادمة 38,500القيمة المضافة البالغ )

 يجب إجراء هذه االختبارات بشكل مستمر شهريا من قبل الشخص الغير مسجل والذي يقوم بمزاولة نشاط اقتصادي.

للضريبة الحد االلزامي في أي من الحالتين، فيجب عليه التقدم بطلب للتسجيل في ضريبة القيمة وإذا تجاوز الخاضع  

 .المضافة



10 
 

ُيلزم الشخص الغير مقيم في دول المجلس الذي يقوم بأي توريد خاضع للضريبة في السلطنة بالتسجيل ألغراض الضريبة 

 بغض النظر عن القيمة االجمالية لمبيعاته.

 :تياريحد التسجيل االخ

ألغراض التسجيل االختياري، يجوز ألي شخص التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بناًء على قيمة التوريدات أو 

وقد  -ولكنها تعتزم ذلك  -المصروفات. على سبيل المثال، قد تختار شركة تجارية لم تبدأ بعد نشاطها االقتصادي كليًا 

 تتجاوز حد التسجيل االختياري، أن تقوم بالتسجيل ألغراض الضريبة.  تكبدت مصروفات خاضعة لضريبة القيمة المضافة

 :يحق لكل شخص مقيم في السلطنة التسجيل اختياريًا عن طريق إجراء أي من االختبارات التالية

 اختبار األثر الرجعي: (1

البالغ تسعة عشر ألفًا إذا تجاوزت القيمة االجمالية للتوريدات حد التسجيل االختياري لضريبة القيمة المضافة  .أ

 .( ريال ُعماني في الشهر الحالي باإلضافة إلى األحد عشر شهرًا السابقة19,250ومائتان وخمسون )

إذا تجاوزت القيمة اإلجمالية للمصروفات حد التسجيل االختياري لضريبة القيمة المضافة البالغ تسعة عشر ألفًا  .ب

 .شهر الحالي باإلضافة إلى األحد عشر شهرًا السابقة( ريال ُعماني في ال19,250ومائتان وخمسون )

 االختبار التقديري:  (2

إذا كان من المتوقع أن تتجاوز القيمة اإلجمالية للتوريدات حد التسجيل االختياري لضريبة القيمة المضافة  .أ

 .ريال عماني( في الشهر الحالي باإلضافة إلى األحد عشر شهرًا القادمة 19,250)

المتوقع أن تتجاوز القيمة اإلجمالية للمصروفات حد التسجيل االختياري لضريبة القيمة المضافة إذا كان من  .ب

 .ريال عماني( في الشهر الحالي باإلضافة إلى األحد عشر شهرًا القادمة 19,250)

 يجوز للشخص الغير مسجل الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا إجراء هذه االختبارات بشكل مستمر شهريًا. 

 .التسجيل في ضريبة القيمة المضافة حق ا تجاوز حد التسجيل االختياري في احد الحاالت، فلهوإذ
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 اتقطاع العقار التوريدات في . 3

 اتالمعالجة الضريبية لتوريدات العقار 3.1

 

 الضريبية لتوريدات العقارات في السلطنة وفقا الحكام القانون والالئحة :  اتفيما يلي ملخص بالمعالج

 نوع التوريد المعالجة الضريبية

 %5 %0 معفي

     تـأجير وبيع العقار التجاري )يشمل الشقق الفندقية، والمخازن

 والمحالت التجارية، ومواقف السيارات(

    البيع األول للعقار السكني 

    اعادة بيع العقارات السكنية 

    األراضي) الفضاء( غير المطورة 

     لألغراض السكنيةتأجير العقارات 

     العقار الواقع ضمن المناطق الحرة و المناطق االقتصادية

 الخاصة )وفق الشروط المحددة في القانون والالئحة(
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 اتتعريف العقار 3.2

 باألرض،هندسي مرتبط بشكل دائم  عملي مساحة محددة من األرض أو أي مبنى أو هيكل أو بشكل عام أ يقصد بالعقار

 هندسي.عمل  أو بناء أي مبنى أو هيكلبشكل دائم ب سلع ملحقةبما في ذلك أي 

 نوع السلع هل تعتبر عقار؟

 نعم ال

   األراضي الفضاء 

   المباني المثبتة بشكل دائم باألرض 

   المساكن المؤقتة التي يمكن نقلها دون تلف 

    بالعقار ة بشكل دائمتغير المثبواألجهزة المفروشات 

   األجهزة غير المثبتة بشكل دائم بالمباني 

   مواقف السيارات 

   )البيوت المتنقلة )الكرفانات 

   مستشفى 

 

 اتالعقاربيع وتأجير  3.3

الخصائص على  وتاجيرها ومنح الحقوق فيها اتلعقاربيع ال المعالجة الضريبية دمتعت المضافة،ألغراض ضريبة القيمة 

استحقاق تاريخ  . ويجب تحديدعلى حدة احكام القانون بحسب كل حالةتطبيق ويتم  المعامالت،الفعلية المرتبطة بهذه 

 .طبيعة التوريداتبحسب قانون ال ( من27) وأ (26المادتين )احد بموجب  اتالتوريدالضريبة على هذه 

 بالعقارات رتبطةتوريدات أخرى م 3.4

 :وتشمل ما يلي ،العقاراتب وثيقبشكل رتبط ت اخرى اتتوريدهناك 

 .أعمال الهندسة والدراسات واإلدارة واإلشراف على أعمال تنفيذ البناء 

 .خدمات البناء والهدم والخدمات المتعلقة بتنفيذ البناء 

  أعمال تجارة األبنية وإدارتها وصيانتها وإصالحها وأعمال الوكالء والوسطاء العقاريين وأعمال الخبراء العقاريين

 وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات. 
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 تحويل النشاط 3.5

إلى  -كليا أو جزئيا -تحويل نشاطه تعد جزًءا من التي العقارات  بيعال يعد توريدًا خاضعًا للضريبة، قيام الخاضع للضريبة ب

 المنصوص عليها في القانون والالئحة ومن أهمها:توافرت الشروط  اذاشخص آخر خاضع للضريبة 

 أن يكون الجزء من النشاط الذي تم تحويله بشكل جزئي، من الممكن تشغيله بصورة مستقلة.  

  للقيام بنفس نوع النشاط الذي يمارسه الشخص العقارات األصول بما فيها أن يقوم المحول إليه باستخدام

 المحول

  لألصول بما فيها العقاراتأال يترتب على التحويل سلسلة من التحويالت الفورية المتتالية. 

 

 . األراضي غير المطورة )األراضي الفضاء(4

 تعريف األراضي غير المطورة 4.1

األرض التي ال يوجد عليها أي منشآت أو هياكل، أو جزء ، األرض غير المطورة هي  قانونال( من 4(، البند )47وفًقا للمادة )

 .من هياكل مكتملة فوق سطحها أو في باطن األرض

 تطبيق ضريبة القيمة المضافة على األراضي غير المطورة 4.2

رداد أي ضريبة تحملها على يعفى بيع وتاجير األراضي غير المطورة من ضريبة القيمة المضافة. لذلك ال يحق للمورد است

وعندما يتم توريد قطعة أرض  سوم القانونية أو رسوم الوسطاء،كالرالمرتبطة بتوريد األراضي غير المطورة  مصروفاتال

ضريبة بالمعدل األساسي لتعريف "األرض غير المطورة"، فإنه يتم اعتبارها أرًضا تجارية وعليه سيخضع التوريد ل ضمن عدال ت

 ييم ذلك لكل حالة على حدة.%، ويتم تق5

 ؟االراضي بانها مطورةمتى يتم اعتبار  4.3

أي منشآت أو هياكل، أو جزء من هياكل مكتملة فوق سطحها أو في باطن األرض. والغراض األرض التي يوجد عليها 

تتقدم مرحلة انشائه إلى عندما من المنشآت أو الهياكل فوق سطح األرض عتبر البناء تحديد اذا ما كانت األرض مطورة، ي

االنشاءات التي يتم  كما تعد .ألرض فضاء نها توريدما بعد مستوى األساسات، وعليه، لن يكون بيع أو تاجير األرض حي

كالطرق والجسور واالنابيب لتوزيع المياه والكهرباء وغيرها كافية العتبار االرض مطورة. أو في باطنها تنفيذها على األرض 
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سييج قطعة األرض فقط وإحاطتها بجدران للسماح ببدء اعمال اإلنشاء، فلن تعتبر األرض مطورة وستكون اما إذا تم ت

 معفاة من الضريبة.

تم تغطيتها التي  األراضي الزراعيةهناك حاالت أخرى يتم فيها معاملة األرض على انها مطورة، على سبيل المثال ال الحصر، 

كما تعتبر األراضي التي تم تهيئتها لتشغيلها توصيل أنظمة الري والطرق وغيرها، كعة، باالنشاءات الضرورية لتشغيلها كمزر

 كمواقف سيارات بشكل دائم على انها أراضي مطورة.

نيف األرض كافية لتصوالهياكل ت آنشلممع ذلك فإنه من الضروري تقييم كل حالة على حده للتأكد مما إذا كانت هذه ا

 على انها "أرض مطورة".

 بغرض تطويرها  تأجير األراضي غير المطورة 4.4

عندما يؤجر المالك قطعة أرض للمستأجر الذي ينوي تطويرها، فمن المهم أن يحدد المالك ما إذا كان سيوفر للمستأجر 

 "ارض غير مطورة".

رة، ولكن بمجرد أن قد يقوم المالك بتوريد أرض يمكن تعريفها على انها "أرض فضاء" عندما يتم تأجيرها للمستأجر ألول م

عليها منشآت أو هياكل، أو جزء يبدأ المستأجر في تطوير األرض، فإن طبيعة التوريد سوف تتغير. فبمجرد أن تصبح األرض 

على  نبغي، لن يقوم المالك بعدها بتوريد أرض فضاء للمستاجر، ويمن هياكل مكتملة فوق سطحها أو في باطن األرض 

 جير االرض. أاالساسي على ت المالك فرض الضريبة بالمعدل

لتغيير في طبيعة الضريبة على الدفعات المتعلقة بالفترة ما بعد ا احتسابفي مثل هذه الحاالت، سيكون من الضروري 

 التوريد.

 

 ةالسكني اتالعقار. 5

 ةسكنيال اتعقارالتعريف  5.1

 ةمن الجه الالزمة اتافقألغراض سكنية وحاصل على المو أهيمصمم وم ،هأو جزء من مبنى،أي  ةالسكني اتُيقصد بالعقار

 المختصة. 

 اآلتي:  -بصفة خاصة   -ال تشمل العقارات السكنية 
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لمبيت واإلفطار ا كان يقدمأي مبنى يستخدم كفندق أو مجمع سياحي أو مجمع صناعي أو مجمع تجاري أو م .أ

 .ةشابهمستشفى والمباني الم وأ

 .شقق فندقيةأي  .ب

 .مثبت على األرض من الممكن نقله دون تلف أي هيكل غير .ج

 نوع العقار هل تعتبر عقارات سكنية؟

 نعم ال

   فندق 

   مجمع سياحي 

   مجمع تجاري 

    سكنيةأو فيال شقة 

   )البيوت المتنقلة )الكرفانات 

   مباني غير مرخصة 

 

 إعادة بيع العقارات السكنية 5.2

 ٪.5 معدل االساسيضريبة بالاألول لل بيعخضع اليبينما  العقارات السكنيةعادة بيع إ من الضريبة يعفى

 بإعادة بيع العقارات المرتبطة مصروفاتضريبة القيمة المضافة على ال السكنية انيمورد العقارات أو المب تحمليعندما 

ولذلك . عفاةم اتمرتبطة مباشرة بتوريد النفقاتتعتبر هذه  ، صيانة العقاركالعامة  تكاليفأو على ال الوسطاء،رسوم ك

 التكاليفعلى  ضريبةال خصم له ولكن، من خالل إقراره الضريبي مصروفاتالعلى هذه ضريبة ال خصمكن المورد من يتم لن

 .األول للعقار السكني بيعالمتعلقة بال

 لألغراض السكنية تأجير العقارات 5.3

منح الحق في شغل عقار يأي اتفاق  لألغراض السكنية اتعقارالتأجير ب يقصد،  قانونال( من 7البند ) (،47للمادة )وفًقا 

 :، عند توفر الشروط اآلتيةألغراض سكنية

 ( ثالثة أشهر.3أن يكون الحق لمدة متصلة ال تقل عن ) .أ
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 .جير المعمول بها في السلطنةألقوانين الت وفقاً عقد ال تمي نأ .ب

 :ما يلي-ةصاخ بصفة-سكنية الألغراض لتأجير العقارات يشمل ال 

أي عقار أو مبنى يستخدم كفندق أو مجمع سياحي أو مجمع صناعي أو مجمعات تجارية أو منشأة للمبيت  .أ

 والمباني المماثلة.  أو مستشفىواإلفطار 

أي شقة يتم فيها تضمين خدمات إضافية أو دفع تكاليفها بشكل منفصل باستثناء الصيانة تأجير شقق فندقية،  .ب

 المشتركة.يف المناطق العامة وتنظ

 المعاملة الضريبية لمواقف السيارات 5.4

جير عقارات لألغراض أ% ولكن اذا كان جزءا من توريد واحد لت5للضريبة بمعدل مواقف السيارات  يخضع تأجيربشكل عام 

 السكنية سيتم معاملته بذات المعاملة المطبقة على العقار. 

 الضريبية لرسوم الخدمات المتعلقة بالعقارات السكنية لجةالمعا 5.5

ي أو مستأجري الوحدات داخل بفرض رسوم على مالكأو المطور الرئيسي للمجمع السكني مالك المبنى ًبا ما يقوم غال

وما الى كهرباء واالنترنت والمياه والخدمات اإلدارية والعموالت صيانة والخدمات مختلفة كالو المبنى مقابل أع المجم

على أساس أنها تمثل رسوًما لخدمات  ،(%5األساسي )وم لضريبة القيمة المضافة بالمعدل . ستخضع هذه الرسذلك

جزءا من توريد واحد لتاجير عقارات لألغراض السكنية سيتم معاملتها بذات المعاملة  بعضها يعد ولكن اذا كان. اضافية

 المطبقة على العقار.

 سلع أو خدمات أو من مجموعة من السلع والخدمات التوريد المكون من 5.6

في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد يتكون من سلع وخدمات مختلفة، يجب تحديد طبيعة هذا التوريد باعتباره توريدا 

 مركبا أو توريدا متعددا بناء على الخصائص الفعلية للتوريد، وذلك على النحو التالي:

أي توريد يقوم به الخاضع للضريبة ويتكون من سلعتين أو خدمتين أو أكثر، أو مجموعة من السلع  التوريد المركب،

 :والخدمات، يتم تقديمها معا، ويشترط لمعاملة التوريد على أنه توريد مركب اآلتي

 .أن يعد التوريد من الناحية التجارية توريدا واحدا -1

ها البعض بشكل وثيق، بحيث تشكل هذه العناصر من الناحية أن تكون العناصر المكونة للتوريد مرتبطة ببعض -2

 .الموضوعية والعملية توريدا واحدا ال يقبل التجزئة من الناحية التجارية

 .أن تكون جميع العناصر المكونة للتوريد ضرورية للقيام بالتوريد، وتحقيق الغاية التجارية من معاملة التوريد -3
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 .المعتاد للموردأن يتم التوريد ضمن سياق النشاط  -4

 .أال يكون الهدف من الجمع بين العناصر المكونة للتوريد تجنب الضريبة، أو لزيادة مبلغ استرداد الضريبة -5

ويجب على الخاضع للضريبة احتساب الضريبة للتوريد المركب على أساس معدل الضريبة المطبق على هذا التوريد، مع 

 .( اعاله3للبند ) مراعاة الغاية التجارية من المعاملة وفقا

 توريدان منفصالن أو أكثر يتم تقديمهما معا من قبل الخاضع للضريبة إلى العميل مقابل إجمالي واحد. التوريد المتعدد،

ويجب على الخاضع للضريبة، احتساب الضريبة للتوريد المتعدد على أساس معدل الضريبة المطبق على كل توريد على 

 التوريد المتعدد. حدة من التوريدات التي تشكل

 العقارات التي يمتلكها االفراد 5.7

عليه، على االفراد الذين يزاولون أي  ،االفراد الذين يمتلكون عقارات بالسلطنة من االلتزام باحكامهلم يستثني القانون 

نشاط اقتصادي مثل تأجير أو بيع العقارات تحديد مدى خضوعهم الحكام القانون، والتسجيل لضريبة القيمة المضافة 

     االمتثال بجميع احكام القانون األخرى. التأكد من ضافة الى باإل ،توريدات الخاضعة للضريبةوتحصيل الضريبة على ال

 

 لعقارات التجاريةا. 6 

 تعريف العقارات التجارية 6.1

 :مما يلي يأار التجاري هو أي أرض أو عقار ال ينطبق عليه العق

  أي مبنى أو جزء منه مصمم ومهيأ ألغراض سكنية، وحاصل على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة لهذا

 الغرض.

 أرض غير مطورة. 

 التجاريةة للعقارات يضريبالمعاملة ال 6.2

 تكونس وبالتالي، (%5)سي سايبة القيمة المضافة بالمعدل األلضر -سواء البيع أو اإليجار–يخضع توريد العقارات التجارية 

 ضريبة مستحقة على المقابل المستلم لتوريد العقارات التجارية.ال

بالتوريد ستكون قابلة  المرتبطة مصاريفعلى المستحقة أي ضريبة فإن  للضريبة،تجارية خاضع العقارات التوريد ن أوبما 

 .لالسترداد
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 اتللعقار االستخدام المختلط. 7

 للعقار االستخدام المختلط تعريف 7.1

قد وبالتالي يتم استخدامها ألغراض مختلفة،  نفصلةاالستخدام المختلط هو عقار أو قطعة أرض لها أقسام واضحة وم

محالت تعتبر العقارات التي توجد بها  المثال،على سبيل فا. عند توريدهمختلفة ضريبية لمعاملة هذه األقسام تخضع 

بأنها في الطابق العلوي  من المبنى ووحدات سكنية لىوابق األوتجارية في الطمكاتب الطابق األرضي و في تجارية

 .لالستخدام المختلط مصممة

 ستخدامطبيعة االعلى  تعتمدعلى التوريد  هاقيطبواجب تضريبة الالفإن  ،ات عقارهذه المن  زء محددج ريدعندما يتم تو

 .الضريبةالسكنية من  شقة لألغراضال أجيربينما ُيعفى ت ،ساسيبالمعدل األيخضع للضريبة ستجاري ال المحلأي أن توريد  ،

المختلفة جزاء بحسب األفمن الضروري تقسيم المقابل المستلم  بالكامل،االستخدام المختلط ذو  م بيع العقاروفي حال ت

ضريبة )أو خاضع للضريبة اليجب معاملة قيمة المقابل المتعلق بالجزء السكني من العقار على أنه معفى من ، وعقارلل

 ويجب معالجة قيمة المقابل المتعلق بالجزء التجاري من العقار (،األول بيعهو ال البيعذلك إذا كان  ،سيسااألبالمعدل 

 سي.سابالمعدل األكخاضع للضريبة 

 بناء العقارات تكاليفاسترداد ضريبة القيمة المضافة على  7.2

أن جميع  باعتبار بالكامل،قابلة لالسترداد بأنها العقارات التجارية الجديدة  بناء تكاليفريبة المدخالت المتكبدة على ضتعتبر 

على التي تحملوها ضريبة اللمطورين استرداد ل ه سيحقيعني أن مماالتوريدات المزمعة لتلك الممتلكات خاضعة للضريبة. 

 .اتخالل مدة تطوير العقار النفقات

ستكون  مشروعهذا ال المتكبدة على نفقاتضريبة ال قيمة فإن سكني،الخاضع للضريبة تكاليف إنشاء مبنى  حملعندما يت

يجب تجاهل أي توريدات األساسي، و معدلب الخاضع للضريبةاألول  بيعلتتعلق با هاقابلة لالسترداد بالكامل على أساس أن

عقد إيجار  المثال،)على سبيل ألغراض استرداد ضريبة المدخالت مستقبلية للمبنى من قبل ذلك الشخص الخاضع للضريبة 

 .األول( بيعمن ضريبة القيمة المضافة بعد ال كون معفيوالذي سي الحق،

 اإلصالح والصيانة استرداد ضريبة القيمة المضافة على نفقات 7.3

قابلة لالسترداد بأنها ألغراض تجارية  كلياً  المستخدمة اإلصالح والصيانة للعقاراتنفقات  على ضريبة المدخالتتعتبر 

غير قابلة  فهيغراض سكنية تأجير العقارات ألل كلياً  المستخدمةالعقارات المرتبطة ببة المدخالت ضريما أ، بالكامل



19 
 

 ةبيلضرل الخاضعيتعين على  ،معاً مدخالت على عقار يستخدم لألغراض التجارية والسكنية الوبالمقابل ضريبة  .لالسترداد

 لتحديد مبلغ ضريبة المدخالت التي يحق له خصمها. مدخالتضريبة الأن يقسم 

 تكاليفاليمكن استرداد  سكنية،يتم تأجيرها ألغراض شقق ومحالت تجارية  المبنى من تكونعندما ي المثال،على سبيل  

غير قابلة ستكون  بالشقق السكنيةفقط مرتبطة ال تكاليفالفإن وبالمقابل ،  المحالت التجاريةبفقط ترتبط التي 

 لالسترداد.

والتي تم  ، المدخالتمن ضريبة  مبلغ يتبقىسالقابلة لالسترداد والغير قابلة لالسترداد  تكاليفتلك ال تحديدبعد  

  المشترك. إصالحات السقفمثل  ،العقارالجزأين من  استخدامها لكال

 :وفقًا لآلتي يجب تقسيم ضريبة المدخالت

 ،بالكاملتسترد : الخاضعة للضريبة بالتوريدات المرتبطة كلًياضريبة المدخالت  .أ

 ،غير قابلة لالسترداد :المعفاةبالتوريدات  المرتبطة كلًياضريبة المدخالت  .ب

 تقسيمهايتوجب  للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة من الضريبة:المستخدمة ضريبة المدخالت  .ج

 .النها قابلة لالسترداد جزئيا

 :وفقًا لآلتي( أعاله )ج فيوالمذكورة تقسيم ضريبة المدخالت المتبقية يتم 

1.  

نسبة الضريبة القابلة 

 لالسترداد = 

 التوريدات التي تقع ضمن البند )أ( أعاله

 بند)أ( + التوريدات التي تقع ضمن البند التي تقع ضمن ال)التوريدات  

 )ب((،

 

 ، ثالثة منازل عشرية( أعاله إلى أقرب 1) بندة بموجب التسبيتم تقريب النسبة المئوية المحثم  .2

)ج( لتحديد ضريبة  بندضريبة المدخالت في ال قيمة x( 2) بندة بموجب التسبيتم ضرب النسبة المحثم  .3

 ،العامة مصاريفعلى الالقابلة لالسترداد  المدخالت

 .(3) + البند)أ(  = البندبة المدخالت القابلة لالسترداد ضري قيمة كونتو
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 مكان التوريد. 8

  ات والخدمات المرتبطة بهاتوريد العقار مكان 8.1

 توريدل بالنسبةللضريبة، و المعاملة مدى خضوع تحديدمكان توريد السلع أو الخدمات حتى يتمكن المورد من  معرفة يجب

بمعنى آخر اذا كان العقار داخل  عقار.فيه ال الذي يقع مكانفي الوالخدمات المرتبطة بها يكون مكان التوريد العقارات 

 ات. التوريدعلى تلك احكام القانون م تطبيق وسيت ،السلطنة سيكون مكان هذه التوريدات في السلطنة حدود 

 شكل مباشر.اذا كانت تؤثر عليها ب اتمرتبًطا بالعقارُيعتبر توريد الخدمات 

 :ما يلي اتيشمل توريد الخدمات المرتبطة بالعقار

 .أعمال الهندسة والدراسات واإلدارة واإلشراف على أعمال تنفيذ البناء 

 .خدمات البناء والهدم والخدمات المتعلقة بتنفيذ البناء 

 الحها وأعمال الوكالء والوسطاء العقاريين وأعمال الخبراء العقاريين أعمال تجارة األبنية وإدارتها وصيانتها وإص

 وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات. 

 .ديةعااللقواعد مكان التوريد  اتمرتبطة بالعقاربأنها خدمات تخضع الخدمات التي ال تعتبر 

 :اتعقاربالمرتبطة بعض األمثلة على الخدمات التي ال تعتبر فيما يلي 

 نقل الموظفين إلى موقع البناء. 

 الخدمات االستشارية المتعلقة بأسواق األراضي أو العقارات بشكل عام. 

 إدارة محفظة االستثمار العقاري. 

 في منطقة معينة لالستخدام الحصري لهذا العميل الحق  منح دون توريد تخزين السلع في العقار 

  بما في ذلك تلك التي تتضمن استخدام الالفتات اإلعالن،خدمات. 

 تقديم المشورة القانونية العامة بشأن العقود المتعلقة بالعقار. 

 المقيمين غيرقبل تقديم الخدمات من  8.2

في حال تقديم خدمات متعلقة بالعقار من قبل مورد غير مقيم إلى شخص خاضع للضريبة مسجل في السلطنة، فإن 

تقديم هذه الخدمات إلى شخص  اذا تمضريبة وفقا آللية االحتساب العكسي. وال احتسابللضريبة ُملزم بالشخص الخاضع 

غير خاضع للضريبة في السلطنة، فإن المورد غير المقيم سيكون ُملزمًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في السلطنة 
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والذين بالسلطنة ريبة القيمة المضافة لغير المقيمين ال يوجد هناك حد تسجيل ألغراض ضعلما بانه  بناًء على ذلك.

 .هايقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في

السلطنة تخضع لضريبة بالواقعة بمكان وجودها، وبالتالي العقارات ات توريدات العقار يقع مكانكما هو مذكور أعاله، 

عة للضريبة تتعلق بأي عقار موجود في السلطنة، قام المالك غير المقيم بأي توريدات خاض اذاو. هاالقيمة المضافة في

 .التوريدات ا بسداد الضريبة عنمفي حال كان ملز فسيكون ُملزم بالتسجيل وفرض واحتساب ضريبة القيمة المضافة

يخضع لحد سُيعتبر مقيًما في السلطنة وبالتالي سلمالك العقار غير المقيم،  مستقرةمنشأة بمثابة العقار  عدعندما ي

 جيل اإللزامي.التس

 خاصةالمنطقة ال داخل عقاراتال 8.3

، وبالتالي المكان الذي يقع فيه العقار فيمكان توريدها ون كي لتوريدات العقارية والتي تشمل بيع وتأجير العقاراتا

 .العقارات داخل المناطق الخاصة يكون مكان توريدها بالسلطنة

التي تتم داخل المناطق الخاصة )أي المنطقة الحرة أو المنطقة  اتأن توريدات العقار ينص القانون والالئحة على

داخل  اتتوريدالمراعاة الشروط المتعلقة ب مع بالمائة،الصفر  معدللضريبة بتصادية الخاصة( ستكون خاضعة لاالق

 الصفر معدلضريبة بللفي المنطقة الخاصة تم توالتي  بالعقارات رتبطةستخضع توريدات الخدمات المو .المناطق الخاصة

 .المنطقة الخاصةالمتعلقة بشروط لوفًقا لوذلك  ،أيًضا بالمائة

 

 البناءالتشييد و خدمات . 9

 تعريف خدمات التشييد والبناء 9.1

زل و امنالكومنشآت أخرى هي بشكل عام اعمال يتم تنفيذها لتشييد االبنية أو البنية التحتية التشييد والبناء خدمات 

العديد من المهن هذا القطاع شمل تتضمن اعمال الهدم والترميم. كما ي، والخ ورجسالنع أو امصالو  ياتمستشفال

توريدات للسلع . وقد تشمل هذه الخدمات ةالحرفياصحاب المهن ، وعاريالمش كالهندسة المعمارية، وادارة والصناعات

 كجزء منها.
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 البناءالتشييد وة لخدمات يضريبال المعالجة 9.2

مع مراعاة االحكام المتعلقة  ٪5 بمعدلضريبة لل السلطنةفي توريدها بناء التي يتم التشييد والخدمات جميع تخضع 

 .الضريبية بغض النظر عن نوع المبنى الذي يتم تشييده وسيتم تطبيق هذه المعالجة. بالمناطق الخاصة

 البناءالتشييد و خدماتاستحقاق الضريبة لتاريخ  9.3

بحسب تاريخ استحقاق الضريبة، والذي يعتمد على طبيعة يجب التصريح عن الضريبة المستحقة في اإلقرار الضريبي 

 التوريد.

 تاريخ استحقاق الضريبة لخدمات التشييد والبناء التي تتم مرة واحدة  9.3.1

. أخرى يتم توريدهاطبق بها على أي خدمة البناء بنفس الطريقة التي تالتشييد و على خدماتتاريخ التوريد طبق قواعد ت

ريخ تاواحد مقطوع لقاء الخدمات، وسيكون  مبلغوستعامل اعمال البناء الصغيرة على انها تمت مرة واحدة اذا كان هناك 

 :اسبق اياها تيةريخ األواالتاحد  في ستحقاق الضريبةا

  ةدفعال استالمتاريخ 

  الخدمات انجازتاريخ 

   لتوريدالضريبية لفاتورة الاصدار تاريخ 

 تاريخ استحقاق الضريبة لخدمات التشييد والبناء التي يترتب عليها دفعات دورية أو فواتير بشكل متتابع  9.3.2

 أودفعات مرحلية  تضمنت ومستمرة وبالتالي زمنية طويلة اتتتم على مدى فتر البناء توريداتالتشييد و اعمالتتضمن 

الخدمات التي يتم بقواعد خاصة  هناك لذلك،. مراحل انجاز المشروعمرتبط بوغيرها  محتجزةدفعات أو عات مقدمة دف

 (27) المادةاحكام تنص و. ابعةعات دورية أو فواتير متتالبناء حيث توجد دفالتشييد و خدماتك مستمر بشكل قديمهات

 دفعات حال يترتب عل التوريداتفي ف .لتوريداتهذه اتحديد تاريخ استحقاق الضريبة لل قواعد خاصةعلى قانون المن 

 :االتية أيها اسبقريخ واالتاحد هو يكون تاريخ التوريد  متتالية،دورية أو فواتير 

  كما هو موضح في الفاتورة الضريبيةتاريخ استحقاق الدفعات 

  ةدفعالاستالم تاريخ 

 بدء التوريد.تاريخ من  شهًرا 12 بتاريخ انقضاءالتوريد  تاريخ تحديد فسيتم ،هاولم يحدث أي منشهًرا  12 مرورفي حالة و

انجاز غالًبا ما ترتبط شهادة  ذلك،ضريبة. ومع التاريخ التوريد ألغراض  تحديد على شهادة انجاز المشروعاعتماد  ثريؤولن 

 .ستحقاق الضريبةتاريخ ا تحديد والذي قد يؤدي إلى ،اتالدفعالمشروع بالتزامات أخرى مثل تاريخ استحقاق 



23 
 

 ضمانالدفعات  /المحتجزة عات دفال 9.4

لعميل ا تمكنيلكي  عاتحجز جزء من الدفلشرط ما يتضمن العقد  غالباً البناء الكبيرة التشييد و عندما يتعلق األمر بمشاريع

العمل بشكل تنفيذ قد قام ب تعهدأن الملتأكد من ل ذلكو ،مشروعالكتمال ا نسبة من قيمة العقد الى حين احتجازمن 

 . في البناءأو عيوب  وقام بتصحيح أي أخطاء سليم

 ،مسبقا عليهاتم االتفاق ي محددة فترة زمنية انقضاءبعد  المبالغ المحتجزة إاليدفع العميل  نفي كثير من األحيان لو

 . للمورد لمحتجزةاالمبالغ العميل بدفع يقوم  ال العمل،عن جودة  ياراض فيهايكون العميل ال وفي بعض الحاالت التي 

أحكام المادة لذلك يجب تطبيق  ،المحتجزةعات دفالفيما يتعلق ب ستحقاق الضريبةال توجد قواعد خاصة لتحديد تاريخ او

 هوتاريخ التوريد  كوني، ولخدمات التشييد والبناء التي يترتب عليها دفعات دورية أو فواتير بشكل متتابع من القانون (27)

  (:أسبقتية )ايها أي من التواريخ اآل

 المحتجزة دفعةالسداد  تاريخ 

 سداد الدفعة المحتجزةرة الضريبية لالتاريخ المحدد في الفاتو 

 12  ( المبرم بين الطرفينلعقد ل وفقا يتم تحديدهاكتمال المشروع )شهًرا من تاريخ 

سيتم تحديد تاريخ  ،قانونالمن  (26)في المادة الواردة واعد خضع للقتحيث ب ةواحدلمرة تقدم خدمات ال كانتإذا اما 

أو في تاريخ )يتم تحديده وفقا للعقد المبرم بين الطرفين(  الخدمات نجازتاريخ ابللدفعات المحتجزة  ستحقاق الضريبةا

 . أيها اسبق تاريخ الدفعإصدار الفاتورة الضريبية أو 

 البناء عيوب 9.5

و أالتشييد عمال أثناء أعيوب او مشاكل محتملة قد تظهر في المبنى  لتغطية أيبدفعات ضمان  يحتفظ العميل غالباً 

تصحيح تلك  همنسيطلب ،  مقاول البناءقدمه مستوى العمل الذي راضيا عن العميل  وإذا لم يكن .بعد استالم المبنى

 . العيوب حلتصحي خرآمقاول  التعاقد معبالعميل قد يقوم  او، على نفقته العيوب

توريد إضافية وذلك ألنه لم يقم بدفعات أي لن يتلقى ه إنف نفقته،على  العيوب تلك األصلي بتصحيح المقاولإذا قام ف

 .للضريبةاألعمال تخضع هذه  الو، جزًءا من التوريد األصليالعيوب تلك تصحيح إضافي وتعتبر أعمال 

مقابل رسوم  العيوب بتصحيح تلك األصليالمورد  قامأو  ،تلك العيوبلتصحيح خر آ مع شخصالعميل  تعاقداما إذا 

 . االضافي ضريبة مستحقة على هذا التوريدالوستكون  ياً إضاف اً توريد ذلك فسيعتبر إضافية،



24 
 

، ويحق للمورد اصدار اشعار دائن لتصحيح يهامستحقة عل ضريبةالتكون  لنللمورد  الدفعات المحتجزةواذا لم يدفع العميل 

اذا مازالت هذه سبق له احتساب الضريبة عليها او تطبيق االحكام الخاصة بالديون المعدومة  في حالالضريبة المستحقة 

 .الدفعات مستحقة

 المباني المكتملة جزئيا   9.6

المبنى قبل هذا  تم شغلإذا  ذلك،. ومع اكتمال المبنى رسمًياشهادة  عادة ما يعتبر المبنى مكتماًل في تاريخ اعتماد

خضع للضريبة فسي ،بيع مبنى تجاري مكتمل جزئًياتم إذا و .اإلنجاز الفعليريخ شغل المبنى هو تاريخ اعتبار تا فيمكن التاريخ،

  .نشاطال لء من تحويامل معه كجزما لم يكن مؤهاًل ليتم التع بالمعدل االساسي

 أحكام انتقالية. 10

 للتوريدات التي تمتد قبل وبعد تاريخ العمل بالقانون.  المعالجة الضريبية على نصتاالحكام االنتقالية 

تسليم ففي حال قام شخص بإصدار فاتورة أو استالم مبلغ لقاء تقديم خدمات أو سلع قبل تاريخ العمل بالقانون ولكن تم 

 القانون.( من 104، ستخضع هذه التوريدات للضريبة وفقا الحكام المادة )بعد هذا التاريخالسلع أو أداء الخدمات 

في نفس اليوم فاتورة  الشركة اصدرتو بالقرم، على صبغ جدران منزلهاتفق أحمد مع شركة  2021ابريل  10في مثال: 

. في هذه الحالة سوف تخضع 2021ابريل  20ريال عماني، وبحسب االتفاق بدأت الشركة باعمال الصبغ بتاريخ  500بمبلغ 

 .العمل بالقانون أداء الخدمات بعد تاريخ% النه تم 5الدهان للضريبة بمعدل اعمال 

المتتالية التي يتم تنفذهيا جزئيا قبل وبعد تاريخ العمل بالقانون بموجب عقد تم ابرامه قبل هذا التاريخ،  توريداتبالنسبة لل

على  يبالتالو( من القانون، 105لمادة )حكام افقا الذلك وو ،سيخضع الجزء الذي تم بعد تاريخ العمل بالقانون فقط

 .المورد تحديد التوريدات التي تمت قبل وبعد هذا التاريخ

في هذه الحالة . شهرا 12عقد تأجير محل تجاري في العذيبة لمدة مع شركة أخرى ابرمت شركة  2021يناير  1مثال: في 

 %.5دل للضريبة بمع 2021ديسمبر  31ابريل الى  16االيجار الذي يتعلق بالفترة من الجزء من فقط خضع يسوف 

 ( من القانون بان المقابل سيعتبر متضمنا الضريبة في حال لم يتضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة. 105اشارت المادة )و
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 عن ضريبة القيمة المضافة اإلقرار. 11

اذا كان ملزما  جيل في ضريبة القيمة المضافةيتضمن ذلك التسو ،عليه االمتثال باحكام القانون للضريبةخاضع الشخص ال

 ،محاسبيةالواالحتفاظ بجميع السجالت  ،قررةالم مواعيدالضريبة في الد يسدتو ،ساب مبلغ صافي الضريبةتحاو ،بذلك

 .جهاز الضرائب وظفيوالتعاون مع م

إخطار وفيما يتعلق ببيع العقارات بالمزاد العلني ، يجب على كل شخص يقوم بإجراءات البيع الخاصة بالخاضع للضريبة 

 أيام على األقل من ذلك التاريخ. 10الجهاز بالموعد المحدد للبيع. يجب أن يتم اإلخطار قبل 

 

 ستحقاق الضريبةتاريخ ا 11.1

قانون حكام الأل وفقاً المستحقة من قبل المورد  ضريبةالفيه احتساب يجب  الذيهو التاريخ  استحقاق الضريبةتاريخ 

خالل تلك  تمالتي ت اتتوريدال كافةيتضمن ثالثة أشهر كل إقرار ضريبي  تقديم للضريبةخاضعين لا جميع وعلى والالئحة.

 .اإلقرار الضريبيم تقدي موعدمستحقة بضريبة الال ويجب سدادالفترة 

ضريبة مستحقة التصبح  الخدمات،بالنسبة لتوريد ف. اتتوريدال استحقاق الضريبة علىتواريخ على  ةئحالالقانون والينص 

يبة مستحقة ضرالتصبح  ،ذلك التاريخ هار فاتورة من قبل المورد قبلإذا تم إصدا ذلك،الخدمة. ومع  تقديمفي تاريخ اكتمال 

التي يتم فيها السداد قبل إتمام الخدمة أو  وفي الحاالت اكتمال تقديم الخدمة.تاريخ في تاريخ اصدار الفاتورة بدال من 

يترتب عليها اصدار  اتلخدمات كجزء من توريدا تم توريدما إذا أ مستحقة في تاريخ السداد. ضريبةالتصبح  فاتورة،إصدار 

أو  في الفاتورةالمحدد  سدادال تاريخبضريبة سيكون إما الفإن تاريخ استحقاق  ،فواتير أو استالم دفعات بشكل متتابع 

 .متتالية اثني عشر شهًرا (12وعلى األقل مرة واحدة كل ) الدفع ،ايهما اسبق،تاريخ 

إلى استحقاق  للمورد،والتي تكون قابلة لالسترداد وال يتم إتاحتها  ،أي طرف ثالثال يؤدي دفع ضمان إلى كاتب عدل أو 

 .ضريبة القيمة المضافة

 إصدار الفواتير 11.2

ضريبة ل شخص مسجلل سواءم به وقيجب على المورد الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية لكل توريد خاضع للضريبة ي

يجوز للشخص الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في حال كانت قيمة و .القيمة المضافة أو إلى أي شخص آخر

 .ي وأن تكون طبيعة التوريدات ال تتطلب إصدار فواتير ضريبية عاديةعمانريال  500أقل من  التوريد
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تاريخ إصدار في الالئحة التنفيذية، بما في ذلك  تي تم تحديدهاال البياناتبشكل واضح  تتضمن الفاتورة الضريبيةيجب أن 

قيمة الضريبة و معدل الضريبة المطبقللمورد، والمبلغ الخاضع للضريبة وورقم التعريف الضريبي  الفاتورة الضريبية

 .المستحقة

 الفاتورة الضريبية المبسطة البيانات اآلتية:  تتضمنيجب أن 

 ."عبارة "فاتورة ضريبية مبسطة 

 .تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة، وتاريخ التوريد وتاريخ السداد 

 الكامل للمورد، وعنوانه، ورقم التعريف الضريبي الخاص به. ماالس 

  .وصف السلع والخدمات 

 .كمية السلع 

   .إجمالي المقابل دون الضريبة 

 .معدل الضريبة المطبق 

  على األسعار أو خصومات ممنوحة للعميل أو إعانات ممنوحة من قبل الدولة لم يتم تضمينها أي تخفيضات

 في قيمة المقابل دون الضريبة.

 القيمة الخاضعة للضريبة. 

  .الضريبة المستحقة 

 ةيضريبالقرارات اإل تقديم 11.3

لكل فترة ضريبية ربع سنوية.  الضرائب لجهاز يتقديم إقرار ضريب المضافةضريبة القيمة ليجب على كل شخص مسجل 

 .عن تلك الفترة عن الضريبة المستحقةتقييم ذاتي للخاضع للضريبة  بمثابة يضريبالقرار اإليعتبر 

 .يوم من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية 30 قصاهأفي موعد  المستحقة،صافي الضريبة  سدادو ،يضريبالقرار اإليجب تقديم 

لضريبة بطلب ل الخاضعتقدم ريال عماني و 100زيد عن يمبلغ فائض الضريبة القابلة للخصم  ريبيضالقرار اإل تضمنإذا 

إجراء عملية التدقيق ب يقوم جهاز الضرائب سوفو. سداد المبلغثم سيبت في الطلب والضرائب  جهاز فإن ، استرداد المبلغ

 . قراراال للتأكد من صحةالالزمة 
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 اإلقرار الضريبي، يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي الخاص باإلقرارات الضريبية.للمزيد من التفاصيل حول تقديم 

 السجالت حفظ 11.4

يتعين على جميع دافعي الضرائب بموجب القانون االحتفاظ بسجالت ضريبة القيمة المضافة المناسبة المتعلقة 

ات مستخدمة لتحديد ضريبة القيمة المضافة بحسابهم لضريبة القيمة المضافة ألغراض التدقيق. يتضمن ذلك أي مستند

 :ما يلي بشكل عام تشمل السجالتالمستحقة على معاملة وفي إقرار ضريبة القيمة المضافة. 

  ،العمليات اليومية التي تتعلق بنشاط الخاضع للضريبة وفقًا لتسلسلها والذي يتم فيه تسجيل سجل اليومية

 .األنشطةالتاريخي والرقمي، على أن يحتفظ بجميع المستندات التي تمكن من مراقبة صحة تلك 

  سجل األستاذ، الذي يرصد فتح الحسابات والعمليات القائمة على هذا الحساب، على أن يكون فيه حساب لكل

 التوريدات الخاضعة والمعفاة من الضريبة.   نوع من أنواع 

  .سجل الجرد، الذي تسجل فيه عناصر الجرد والميزانية وحساب النتيجة 

 .السجالت والمستندات العائدة لتوريدات السلع والخدمات المستوردة أو المصدرة 

  .السجالت والمستندات العائدة لتوريدات السلع والخدمات البينية 

  والمستندات العائدة لكافة المعامالت الجمركية.السجالت 

  الالئحة التنفيذيةوفقًا ألحكام  بمعدل الصفر بالمائةكافة المستندات التي تثبت التوريدات الخاضعة للضريبة . 

 .جميع الفواتير الضريبية والمستندات األخرى الصادرة عن الخاضع للضريبة 

 ى التي يتلقاها الخاضع للضريبة.جميع الفواتير الضريبية والمستندات األخر 

يجب أن يكون دافعو الضرائب قادرين على تزويد الجهاز بمعلومات حول أي معامالت لديهم وتضمين جميع التفاصيل 

 والمعلومات الضرورية لتحديد المعالجة الصحيحة للتوريدات.

إلكترونيًا وفقا للشروط  ز االحتفاظ بهابشكل مادي، ويجو االحتفاظ بالسجالت والدفاتر المحاسبية والمستنداتيتوجب 

 ، وقيام الخاضع للضريبة بتوفيرها للجهاز عند الطلب.المحددة في الالئحة

باألصول حفظ الفواتير أو السجالت المتعلقة كما يجب ( سنوات. 10عشر )ال تقل عن جميع السجالت لمدة يجب حفظ 

وفي حال مخالفة هذه األحكام،  عامًا. (15) خمسة عشرتصل إلى  والتي قدلمدة أطول  التي تعتبر بأنها أصول رأسمالية

 سيتعرض الشخص الُملزم للغرامات الواردة في القانون والالئحة.
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 سابقةخطاء الاألتصحيح  11.5

أو أي  ،ذي سبق تقديمهال يضريبالقرار اإلمبلغ غير صحيح في  تضمينخطأ أو  يأالشخص الخاضع للضريبة  اكتشفإذا 

لتصحيح  الالزم على الفور واتخاذ اإلجراء الجهاز عليه إخطار فيجب ،حكام القانون ال االمتثالعدم شكال أخر من آشكل 

تؤدي إلى تقليل صافي  قد أي أخطاءجهاز الضرائب عن  إبالغ يضاً أ عليه يجبكما . يضريبالقرار اإلالخطأ من خالل تعديل 

 .السابق قرارتعديل اال مع وجوب الصحيح،يوًما من اكتشاف الخطأ أو المبلغ غير  30ضريبة في غضون ال

 

 العقوبات . 12

الالئحة و القانون باحكامعدم االمتثال  في حال يبةلضرل الخاضعينعلى  عقوبات أو غراماتالضرائب فرض جهاز يحق ل

 .التنفيذية

ريال عماني حسب طبيعة المخالفة.  (10,000)عماني إلى  ( ريال500بين )عقوبات إدارية تتراوح  جهاز الضرائب فرضي قدف

بشكل تسجيلها او احتسابها أي ضريبة تم  قيمة ٪ من25٪ إلى 1 تتراوح بينغرامة  الجهاز فرضقد ي ذلك،باإلضافة إلى 

 .خرجات أو المبالغة في ضريبة المدخالت(ضريبة المقيمة غير صحيح في اإلقرار الضريبي )وهذا يشمل التقليل من 

تهرب منها أو تي تم الالضريبة ال قيمة ٪ من300غرامة قدرها لجهاز الضرائب فرض  الضريبي، يحقفي حاالت التهرب و

 .محاولة التهرب منها

( 1,000بين ) يمكن أن تؤدي إلى غرامات تتراوح والتي ةبيلضرل الخاضعمقاضاة  الجهازطلب قد ي ،الجسيمةفي الحاالت اما 

الجريمة التي تم ريال عماني واحتمال السجن لمدة تتراوح بين شهرين وثالث سنوات حسب ( 20,000)ريال عماني إلى 

 . ويمكن مضاعفة هذه العقوبات في حالة العودارتكابها
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 . للمزيد من االستفسارات13

 . معلومات االتصال13.1

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بجهاز الضرائب 

  جهاز الضرائب

 مسقط، روي

 285ص. ب: 

  100 الرمز البريدي:

 14:30الى  07:30ساعات العمل: من األحد الى الخميس من الساعة 

 0096824746996هاتف: 

  info@taxoman.gov.omالبريد اإللكتروني 

 النماذج والمنشورات 13.2

وستكون متاحة للجمهور في الوقت  جهاز الضرائب سيتم إصدار المزيد من االدلة والنماذج والمنشورات من قبل

 .المناسب

 أخبار ضريبة القيمة المضافة 13.3

 www.taxoman.gov.omجهاز الضرائب  للحصول على اخر أخبار ضريبة القيمة المضافة، يرجى زيارة الموقع االلكتروني ل

mailto:info@taxoman.gov.om
http://www.taxoman.gov.om/

