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 تنويه: 

ي سلطنة فوالئحته التنفيذية توفير فهم عام للمعامالت المرتبطة بقانون ضريبة القيمة المضافة  إلى يهدف هذا الدليل

يع معالجة شاملة لجم أن يوفر هذا الدليلمان، كما أنه يوضح االجراءات المتعلقة باإلمتثال الضريبي. ومن غير المتوقع ع  

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

 إجراءات قد تصدر من قبل الخاضع للضريبة أوأي أخطاء  عن لضرائب لن يكون مسؤوالا اجهاز إالا أن الواردة في هذا الدليل، 

 .الواردة في هذا الدليلغيرها من الخسائر التي قد يتكبدها أي شخص يستخدم المعلومات  أوحدوث أي خسائر مالية  أو

 ميع المعلومات الواردة قد تم تحديثها في وقت االعداد وسوف تخضع للتغيير عند الضرورة.ج

 :حقوق النشر

 .مانالحقوق محفوظة لجهاز الضرائب، وتخضع لقانون حماية حقوق النشر في سلطنة ع   جميع(. 2022حقوق النشر )

ا ك  ، قد يتم سحب الدليل ا، عن أوليا في  تخزينه أووال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل  .طريق نشر دليل جديد جزئيا

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

 المصدر. إلىاقتباس المحتوى، يجب اإلشارة  أونسخ  تم في حال
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  المقدمة .1

 محتوى هذا الدليل 1.1

. بطينبشأن األشخاص المرتقواعد ضريبة القيمة المضافة وساسي لهذا الدليل في تقديم شرح لمبادئ يتمثل الغرض األ

بين  أو إلى أومن  الخدمات أوالسلع توريدات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توجيهات واضحة الدليل هذا  سيوفر

 . تاريخ إصدار هذا الدليل حتى للقانون والالئحة وفقاا  ،األشخاص المرتبطين

ا  هاز جضريبية ذات الصلة. هذا الدليل ليس ملزماا لـالتشريعات و ال كافة القوانينوقد ال يتضمن  بحتايعد هذا دليالا إرشاديا

 الضريبي. لنزاعا تحاال ، وال يمكن االعتماد عليه فيالقيام بها فيما يتعلق بأي معاملة يتم يبةضرلل خاضعي أل أو، الضرائب

 جهاز الضرائب.لمزيد من اإلرشادات حول معامالت محددة، يرجى االتصال بـ

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

www.taxoman.gov.om 

 تستخدام هذا الدليل؟ن عليه ام 1.2

 خدمات من أشخاص مرتبطين أويقوم بتلقي توريدات لسلع  أوأشخاص مرتبطين  إلىسلع  أوعلى كل من يقدم خدمات 

 .واالستفادة منه هذا الدليل قراءة

 اتريسالتع 1.3

 2020/  121سلطاني رقم المرسوم القانون ضريبة القيمة المضافة الصادر ب :القانون. 

  2021/  53قم رجهاز الضرائب قرار الصادرة ب الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة :التنسيذيةالالئحة 

 جهاز الضرائب.  :الجهاز 

 تكون لهأكثر تكون ألي منهم سلطة توجيه، وإشراف على اآلخرين، بحيث  أوشخصان  :األشخاص المرتبطون 

ة، التنظيمي أواالقتصادية  أوسلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل األشخاص اآلخرين من الناحية المالية 

 وأويشمل ذلك األشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية 

 التنظيمية. أواالقتصادية 

 التي تحسب على أساسها الضريبة المفروضة وفقا ألحكام القانون. القيمة :القيمة الخاضعة للضريبة 

 الخدمات بمقابل، وفقا ألحكام القانون. أوتوريد السلع  :التوريد 

 خدمات. أوالشخص الذي يقوم بتوريد سلع  :المورد 

 خدمات. أوالشخص الذي يتلقى سلعا،  :العميل 

 ات المشاركة الـــتي تعقد خارج يمحاصة، واتفاقاالعتباري، ويشمل شركة ال أوالشخص الطبيعي  :الشخص

 السلطنة، وال تتخذ شكل شركة.

 :لجهاز االشخص الذي يمارس النشاط بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، وتم تسجيله لدى  الخاضع للضريبة

 وفقا ألحكام هذا القانون. يكـون ملزماا بالتسجيل لديه أو

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


4 
 

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

مان في سلطنة القيام بها يتم وبالمائة.  تخصم و مقابل كجزء من النشاط االقتصادي للشخص الخاضع للضريبةبع 

 .ضريبة المدخالت المتعلقة بها

 :الضريبة ساب باحتاآللية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزماا  آلية االحتساب )التكليف( العكسي

 لسلع الخاضعة للضريبةالمورد والمتلقي ل هو ما لو كانأي أن العميل يتصرف ك) .نيابة عن الموردالمستحقة 

 .(مستحقةال ضريبةال احتسابوم بويق

 :ه هذالسلطنة على في سيتم فرض الضريبة  إذايحدد والذي الخدمات  أومكان توريد السلع  مكان التوريد

 التوريدات.

 :ني المه أوالصناعي  أوالنشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة، وبصفة خاصة النشاط التجاري  النشاط

 الخدمي. أوالحرفي  أو

 :أوع ء توريد السلمن الغير لقا أوسوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل،  أوكل ما حصل  المقابل 

 الخدمات، متضمنا الضريبة.
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 التسجيل في ضريبة القيمة المضافة .2

لها  نفصل موتم إعداد دليل متطلبات تسجيل مختلفة هنالك  ،ضريبة القيمة المضافة تطبيق من الفترة االنتقاليةخالل 

 .")نتقاليةرحلة االمال(مضافة لضريبة القيمة ا فيالتسجيل "بعنوان 

tax-https://tms.taxoman.gov.om/portal/ar/web/taxportal/vat 

 مذكورة.بعد المرحلة الحيز التنفيذ  تدخلالمتطلبات التي س تمثل هيف في هذا الدليلدة معلومات الواربالنسبة لل أما

التسجيل في  رورةضقيم باستمرار ي  أن  كل شخص لذلك يتعين على و، التقييمضريبة ذاتية  ةالقيمة المضافضريبة تعتبر 

، تياريخال تسجي أوتسجيل إلزامي  أمايكون ضريبة القيمة المضافة التسجيل في وبشكل عام  .ضريبة القيمة المضافة

 االختياري،ل التسجي حدز واتج إذا أما ،يعتبر ملزما بالتسجيل فإنه ،ز الشخص الخاضع للضريبة حد التسجيل اإللزاميواتج إذاف

 .فلديه خيار التسجيل

 :في ضريبة القيمة المضافة عند التسجيلاالعتبار  تي فييجب أخذ اآل

 (بمعدل الصفر بالمائة أوبالمعدل األساسي  التوريدات الخاضعة للضريبة )أي التوريدات الخاضعة للضريبة 

ا من األصول الرأسمالية للشركةقيمة أي توريدات تشكل جز منها مخصوماا   . ءا

  للسلع والخدماتالبينية التوريدات. 

  لية االحتساب العكسيآل الخاضعةوقيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة في السلطنة. 

. تنظيمي أو اقتصادياا  أو يجوز لألشخاص المرتبطين القيام بأنشطة مرتبطة مالياا  ية ومع ذلك، يتمتع كل شخص بشخصاا

تم يقانونية منفصلة، ويجب على كل فرد تقييم متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل )ما لم 

ن من قبل الجهاز  توجيهوفقاا ل أو، ضريبيةمجموعة كتسجيل ال  .(خالف ذلك على أساس آخر أوالتسجيل بشأن معيا

 المجموعة الضريبيةتسجيل  2.1

مان بأنه تالقيمة المضافة ألغراض ضريبة ة يمجموعة ضريبيعتبر التسجيل ك ألشخاص لة ابمعامبسيط إداري يسمح في ع 

 .المرتبطين كشخص واحد خاضع للضريبة ألغراض ضريبة القيمة المضافة

 لشروط اآلتية:في حال استيفاء جميع اأكثر التسجيل كمجموعة ضريبية  أويجوز لشخصين 

 .شخص محل إقامة في السلطنة أن يكون لكل (1

 .اعتباريين أن يكون أعضاء المجموعة أشخاصاا  (2

 .بموجب القانون أن يكون كل شخص مسجالا  (3

 .خارجها سلطة التحكم في األشخاص اآلخرين في المجموعة الضريبية أوأن يكون ألحد األشخاص في المجموعة  (4

 .في مجموعة ضريبية أخرى أال يكون أي من األشخاص عضواا  (5

 .في الجهة المشغلة للمنطقة الخاصة المحددة وفقا ألحكام الالئحة أال يكون أي من األشخاص شخصا مسجالا  (6

 ، ويقوم عضو واحد فقطضريبة القيمة المضافة، يتم التعامل مع المجموعة الضريبية كشخص واحدتشريعات ألغراض 

 . بتمثيلها بصفته "ممثل المجموعة" من المجموعة

https://tms.taxoman.gov.om/portal/ar/web/taxportal/vat-tax
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رأس مال مكافئ في شخص  أورأس المال الصادر في شركة تأسست من خالل أسهم،  إلىالمال  رأسشير مصطلح ي  

 .اعتباري آخر

التحكم في حقوق التصويت قدرة الشخص المالك على ممارسة السيطرة على نشاط أعضاء المجموعة  أوملكية بالقصد ي  

رأس المال اآلخر حقوق  أوكان للسهم  إذاالمملوك مكن أن تختلف النسبة المئوية لرأس المال . يمن خالل التصويت

 .مختلفة مرفقة

تضمن ي. مجموعة من دافعي الضرائب أو أعمال أووجود سيطرة فعالة على شركة  إلى"السيطرة"  أوشير "الملكية" ت  بينما 

 .من هذا الدليل المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتعريف األشخاص المرتبطين 3القسم 

حقوق ملكية في كيان  من %50أكثر من األسهم يعني أنه في حالة وجود مساهمين اثنين يمتلكان  أو %50 شرط امتالك

ن قد )ولك المساهمين في الكيانمع أحد  ضريبيةمجموعة  إلىيمكن لدافع الضرائب هذا االنضمام فإنه دافع الضرائب، 

سمح باالنضمام ال   .(ضريبيتينمجموعتين  إلىي 

ا من  أواألشخاص الذين يمتلكون ملكية  أوأن يكون الشخص ليس من الضروري  سيطرة في أعضاء المجموعة جزءا

ا . المجموعة إلىحتى مؤهلين لالنضمام  أوالمجموعة،  ا فرديا غير  وأقد يكون المالك النهائي، على سبيل المثال، مستثمرا

هم المحتملين هم أنفس المجموعةأعضاء  ، بشرط أن يكونالضريبيةمجموعة السيبقى باإلمكان تشكيل ولكن  -مقيم 

 مجموعة. إلىاالنضمام  أولتشكيل مجموعة ضريبية مؤهلين 

ئي بشكل غير مباشر )مع مالك نها أوقد يتم االحتفاظ بالملكية بشكل مباشر )مع المالك نفسه الذي يمتلك األسهم( 

ريبية، ضمجموعة  إلىليس من الضروري لجميع الكيانات المؤهلة االنضمام . يمتلك ملكية فعلية من خالل شركة وسيطة(

 .اختياريهو حيث أن تشكيل المجموعة الضريبية 

 مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كة   -المقر الرئيسي شر

مان
ُ
 ع

مان التشغيلية كة عُ مان  شر كة عُ لإلدارة الماليةشر  

 

كة السعودية  الشر

100% 

100% 100% 
مان ي عُ

يبية فر  مجموعة ضر
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مان المقر الرئيسي شركة متلك ت ( 1ي )ف %100تمتلك الشركة السعودية و، ملكية في شركة سعوديةمن  %100في ع 

مانشركة  مان لإلدارة المالية. ( 2و ) التشغيلية ع   شركة ع 

مانشركة المقر فإن ، في السلطنة اقتصادياا  أن يكون لكل منها نشاطاا بشرط  مانشركة و، الرئيسي في ع   غيليةالتش ع 

مان لإلدارة المالية و ة المجموع إلىال يمكن لشركة السعودية االنضمام . ضريبيةلتشكيل مجموعة ين مؤهلشركة ع 

مان   .انملكن ملكيتها الوسيطة ال تمنع الكيانات األخرى من تشكيل مجموعة ضريبية في ع   -بصفتها غير مقيمة في ع 

 :التالي التسجيل كمجموعة ضريبية يترتب على

   اآلخرين.مجموعة الة كشخص خاضع للضريبة ومستقل عن أعضاء يضريبالمجموعة العامل ت 

 ت الضريبية المفروضة على المجموعة الضريبية وفقاا أمايكون ممثل المجموعة الضريبية مسؤوالا عن كافة االلتز 

 ألحكام القانون والالئحة، وذلك دون اإلخالل بالمسؤولية التضامنية لبقية األعضاء في المجموعة الضريبية.

 عتبر أي نشاط تتم مز ا للضريبة واي  للسلع  غير ذلك، وأي استيراد أولته، وأي توريد يتم القيام به، سواء كان خاضعا

الخدمات المقدمة ألحد أعضاء  أوبية، وأي توريد للسلع الخدمات التي يقوم بها أحد أعضاء المجموعة الضري أو

 )بصفته ممثل المجموعة لصالح ممثل المجموعة الضريبية أوالمجموعة الضريبية قد تم إجراؤه من قبل 

 .الضريبية(

 عتبر ل قد تم إجراؤه لصالح ممث بأنهحد أعضاء المجموعة الضريبية، أل يتم القيام بهخدمات  أولسلع أي توريد  ي 

 .المجموعة الضريبية

  لها ضريبة المدخالت التي تحم أوتعتبر ضريبة المخرجات التي تم فرضها من قبل أحد أعضاء المجموعة الضريبية

 تحملها من قبل المجموعة الضريبية. أوأحد أعضاء المجموعة الضريبية كأنه تم فرضها 

 أوية ضريبة إضاف أوالمسؤولية بالتضامن فيما بينهم عن أي ضريبة  يتحمل جميع أعضاء المجموعة الضريبية 

 ت أخرى مفروضة بموجب أحكام القانون والالئحة على المجموعة الضريبية.أماالتز أوعقوبات  أوجزاءات إدارية 

   ،ها معامالت يال تعتبر توريداا وال تفرض ضريبة علألغراض تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية

 السلع والخدمات بين أعضاء المجموعة الضريبية، وفيما بينها، وذلك في حال كانت ستعامل كتوريد خالف ذلك.

 اإللزامي لألشخاص المرتبطينتسجيل ال 2.2

د ز إجمالي توريداتهم السنوية حأوتج إذامترابطة  أو متشابهةصالحية تسجيل أي أشخاص مرتبطين لديهم أنشطة  للجهاز

حاالت إساءة االستخدام حيث يقوم األشخاص يتم استخدام هذه الصالحية من قبل الجهاز في . لتسجيل اإللزاميا

جيل عدم إلزامية التسحد التسجيل، وبالتالي أقل من قيمة توريدات المرتبطون بتجزئة نشاط تجاري واحد للحفاظ على 

 .ضريبة القيمة المضافةألغراض 

 ، فإنه يتوجب استيفاء الشروط اآلتيةمترابطة أو متشابهة شطةأن لونوايز الذين المرتبطين األشخاصألغراض تسجيل 

 حتى يقوم الجهاز باستخدام صالحيته في التسجيل:

 التنفيذية. الالئحة من( 39) المادة ألحكام وفقاا  مرتبطين األشخاص يكونأن  .1

 لنشاط ومكمالا  ضرورياا  نشاط كل يكون بحيث مترابطة أو متشابهة لونهاوايز التي األنشطة طبيعة تكون أن .2

 .اآلخرين المرتبطين األشخاص
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 .اإللزامي التسجيل حد المرتبطينألشخاص ل السنوية التوريدات إجمالي زواتتج نأ .3

قيمة التوريدات السنوية لكل لجميع األشخاص هو  جمالي التوريداتإ سيتم تسجيل كل شخص على حدة، كما لو كان

ء ل من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه استيفاواريخ التسجيل لألشخاص المرتبطين هو اليوم األمنهم. ويكون ت شخص

 .شروط التسجيل اإللزامي

فرصة ت لديه أصبحي. مانألف ريال ع   30يبلغ حجم مبيعاته و ماني بأعمال استشارية صغيرةيقوم رجل أعمال ع  : مثال

وبدالا من ذلك، يقوم بالترتيب مع أخيه إلبرام ا. ماني سنويا يال ع  ر 20,000 سنوي جديد بقيمةلحصول على عقد استشاري ل

 .العقد وتقديم الخدمات، مما يعني أنه ال يلزم أي من األخوين التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

ا ألن إجمالي المبيعات السنوية لألخوين يبلغ الجهاز سيقوم  التسجيل اإللزامي، فإنز حد واجماني ويتريال ع   50,000 نظرا

 .تاريخ إبرام العقد الجديدمن كال األخوين بشكل منفصل تسجيل ب

 األشخاص المرتبطون .3

افة قانون ضريبة القيمة المضوقد نص . من األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين يشمل األشخاص المرتبطون كالا 

مان  :على النحو التالياألشخاص المرتبطين على تعريف  في ع 

أكثر تكون ألي منهم سلطة توجيه، وإشراف على اآلخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على  أوشخصان "

التنظيمية، ويشمل ذلك األشخاص الخاضعين لسلطة شخص  أواالقتصادية  أوعمل األشخاص اآلخرين من الناحية المالية 

 ."التنظيمية أواالقتصادية  أوعمالهم من الناحية المالية ثالث تمكنه من التأثير على أ

 الحاالت التي يعتبر فيها األشخاص مرتبطون ألغراض ضريبة القيمة المضافة:كما حددت الالئحة التنفيذية 

القربى للشخص اآلخر حتى ذوي  من أحدهما كان أو زوجية، عالقة تربطهما كانت إذااألشخاص الطبيعيون،  (1

 .صلة المصاهرة بينهما كانت أوالدرجة الثالثة، 

وأبناء الزوج، واألجداد  : يشمل هذا على سبيل المثال ال الحصر الزوج والزوجة، واآلباء واألطفال، وزوجة األبحظةمال

ويشمل ة. بنات األخت، وأبناء العمومواألحفاد، واألشقاء المباشرين، واألخوة واألخوات، واألعمام والعمات، وأبناء األخ و

ا زوجات أي من األقارب من الدرجة الثالثة  .أيضا

 األشخاص شركات في الشركاء (2

محدودة( بموجب قانون الشركات  أواعتباريون يشكلون شراكة تجارية )عامة  أو: الشركاء هم أشخاص طبيعيون مالحظة

 .ممارسة األعمال التجارية تحت اسم تجاري معين إلىسلطنة، والتي تهدف الالتجارية المعمول به في 

 والعاملون والشركاء العمل أرباب (3

 حدأ أو االعتباري الشخص المديرين لدى أحد الطبيعي الشخص كان إذا االعتباري، والشخص الطبيعي الشخص (4

 الشخص مال أس ر من %50 من أكثر يمتلك أو فيه القرارات االستراتيجية التخاذ سلطة لديه أو فيه الشركاء

 .مباشر غير أو مباشر بطريق سواء التصويت حقوق من %50 من أكثر أواالعتباري 

من رأس مال  %50كانوا يمتلكون أكثر من  إذاأكثر مرتبطين بالشخص االعتباري  أو: يعتبر شخصان طبيعيان الحظةم

 .مباشرغير  أون حقوق التصويت سواء بشكل مباشر م %50أكثر من  أوالشخص االعتباري 
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 أكثر في أو اآلخر االعتباري الشخص مال أس ر من %50 من أكثر يمتلك أحدهما كان إذا االعتباريون، األشخاص (5

 غير أو مباشر بطريق سواء االعتباري، الشخص قيمة من %50 من أكثر في أو فيه التصويت حقوق من %50 من

 .مباشر

 .الوقف ووكيل التفليسة ومدير المصفي (6

قصد ب تباري كانت ملكية الشخص االع إذاة، أن السيطرة تعتبر مصاحبة للملكيبأساس السيطرة من خالل مبدأ الملكية ي 

 .أكثر، اعتبرت السيطرة قائمة أو 50%

 ة:أمثل

  أكثر في شخص آخر )شركة تابعة( أو %50غير مباشر  أومقيم يمتلك بشكل مباشر  أوشخص غير مقيم. 

  غير مباشر أوأكثر منه بشكل مباشر  أو %50(، يمتلك شخص آخر ةتابعشركة مقيم ) أوشخص غير مقيم. 

 األم( الشركة من كل منهما نفس الشخص ) %50مقيمين )شركات شقيقة( يمتلك  أوصان غير مقيمين شخ

 .غير مباشر أوبشكل مباشر 

 رتسم بياني توضيحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حيث المبدأ، ال توجد سيطرة مباشرة على الشخص "ب" من قبل الشخص "أ" ألن الملكية المباشرة في الشخص "ب" 

ومع ذلك، من خالل الملكية في الشخص "ج" )الشخص . %50 الملكية البالغ حدز واتتج أومن قبل الشخص "أ" ال تفي 

 %40في الشخص "ب"، و  %64يمتلك الشخص "أ" )إجمالي . أكثر بشكل غير مباشر أو %50المرتبط(، يتم استيفاء حد الـ 

ا مرتبطين(%24=  %40*  %60بشكل غير مباشر ) %24بشكل مباشر و   .، لذلك يعتبر الشخص "أ" و "ج" و "ب" أشخاصا

 )أ(الشخص 

 الشخص )ب(

 (جالشخص )

 

60% 

40% 

40% 
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نه . مع مالحظة أأكثر بشكل غير مباشر عن طريق األشخاص المرتبطين أو %50حد الملكية بنسبة ممكن استيفاء من ال

ا الحق في استخدام والتخلص من الملكية  إلىباإلضافة  الملكية الفعلية، فإن التحكم عن طريق الملكية يشمل أيضا

 . رأس مال أي شخص أون اليقين لدخل القدرة على امتالك )حقوق التصويت( بقدر معقول م أوكمالك، 

تتماشى حقوق في حال لم على سبيل المثال، . جميع أشكال السيطرة عن طريق الملكيةتغطية ذلك هو الهدف من 

ا مراعاة حقوق التصويت عند تحديد نسبة الملكية، التصويت مع مصلحة الملكية  .في مثل هذه الحالة، يجب أيضا

 على األشخاص المرتبطين المضافةتطبيق ضريبة القيمة  .4

 والخدمات السلعتقييم قيمة توريدات  4.1

يتوجب  إنهعاملة بين أشخاص مرتبطين وكانت قيمة التوريد بناءا على المقابل أقل من القيمة السوقية، فعند حدوث م

 .احتساب ضريبة القيمة المضافة على أساس القيمة السوقية

 عن أحدهما يستقل شخصين بين حددت القيمة أن بافتراض للتوريد، الضريبة دون المقابل قيمة السوقية، بالقيمة يقصد

 .ريبةالض موضوع التوريد بتاريخ تمت مماثلة لتوريدات المثل قيمة مع بالمقارنة عادلة، تنافسية شروط ضمن اآلخر

 طابقةم تكون أو توريدها، تم التي والخدمات السلع نوع نفس من تكون أخرى توريدات أي المماثلة، بالتوريدات ويقصد

 .التوريد وتاريخ ومكان والكمية والسمعة والجودة الخصائص حيث من مشابهة أو

لسياق ا ضمنغير مرتبطين آخرين السعر الذي يمكن أن يحصل عليه عمالء  إلىيجب أن تستند القيمة السوقية العادلة 

 .شروط البيعذات ومع  ،ذلك الوقتفي ، وتلك السلع والخدماتللمعاملة الخاصة ب المعتاد

د القيمة تحدي الجهاز أوفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة السوقية بناءا على توريدات مماثلة، يجوز للخاضع للضريبة 

ا ألي  أوالخدمات مع إضافة أي هامش ربح مناسب  أوبناءا على توريدات أخرى مماثلة على تكلفة توريد السلع  لية آوفقا

كان هنالك  إذاهو السائد والذي يتم العمل به  الجهازيعتبر قرار في مثل هذه الحاالت، . أيهما أعلى، رها الجهازأخرى يق

 اختالف في التقييم.

 الموظسين إلىالخدمات المقدمة  أوقيمة السلع 

عتبر كلا من الموظف ورب العمل بمثابة أشخاص  والئحته التنفيذية،  ضريبة القيمة المضافةقانون لغايات تطبيق  ي 

 الموظف ستخضع لقواعد تقييم خاصة. إلىأن أي توريدات من رب العمل  ويعني ذلك مرتبطون.

ا لذلك، يجب أن تخضع السلع  العمل لقواعد القيمة السوقية، حيث  ربالخدمات المقدمة للموظفين من قبل  أووفقا

ا وال . يكون مقابل التوريد أقل من القيمة السوقية للتوريد ا اقتصاديا مع األخذ في االعتبار أن الموظف ال يمارس نشاطا

ا للضريبة، لذلك لن يحق له أي خصم لضريبة المدخال ا خاضعا  ت.يعتبر شخصا

 منضغير مرتبطين(  -آخرون )أطراف ثالثة يمكن أن يحصل عليه عمالء السعر الذي  إلىالقيمة السوقية العادلة  تستند

ن م . مع العلم بأنه ليسما يتم تقديمها للعمالء في االعتبار الخصومات التي عادةا مع األخذ . للمعاملة المعتادالسياق 

 .الضروري تحديد القيمة السوقية العادلة على أساس سعر التجزئة المعروض

 الحد مع العلم بأن ،المحدد التجزئة سعر من لموظفيه %40 بنسبة خصم يةمتخصص باألدوات الرياض متجر يقدم: مثال

 جهاز لرياضة المشي بشراء الموظف يقوم. %20عمالئه االعتياديين هو  إلى عادةا  المتجر يقدمها التي للخصومات األقصى

ماني ) 250البالغ  التجزئة بسعر ماني بعد  150ويقوم بسداد ( المضافة القيمة ضريبة املشريال ع   وفي. الخصمريال ع 

ماني  120 مقابلجهاز مماثل  المتجر عرض العام، ذات من سابق وقت  الحالة، تلك في. التصفية عروض ضمنريال ع 
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 الضريبة شامل السعر وأ ،%20 خصم) الوقت ذلك في المقدم للعمالء اآلخرين التوريد قيمة هو المماثل التوريد سيكون

ماني(. ريال 200 بقيمة ماني ريال 190.47تعادل  العادلة السوقية القيمة يجعل وهذا ع   من وبالرغم (.الضريبة ةشامل غير) ع 

 تزامنم توريد باعتباره عليه القياس يمكن ال أنه إال الجودة، حيث من مماثل ة هوالتصفي عروض خالل المعروض الجهاز أن

 . مختلف ووقت مختلفة ظروفه وفق توريدتم  أنه حيث

  X 5% 190.47 وهي العادلة السوقية القيمة اساس على هاعن اإلقرارو المضافة القيمة ضريبة احتساب المتجر على يجب

ماني 9.524 أو ماني  150 التوريد قيمة سداد الموظف علىيتوجب و. ريال ع   قومي أو الضريبة فارق المتجر تحمليوريال ع 

 .للموظف بتحميلها

 احتساب ضريبة القيمة المضافة 4.2

على  %5من خالل تطبيق معدل بالمعدل األساسي يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة 

تشمل القيمة الخاضعة للضريبة للتوريد جميع المقابل النقدي والمقابل غير النقدي  .القيمة الخاضعة للضريبة للتوريد

 .ضرائب يتقاضاها المورد أورسوم  أوقابل التوريد، وتشمل أي مصاريف المستحق الدفع م

لقيمة السوقية العادلة، تكون القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة السوقية العادلة المحتسب وفقاا لفي حالة التوريد 

القيمة  من خاللساب ذلك تحا، يمكن %5 . وفيما يخص التوريدات الخاضعة للضريبة بالمعدل األساسي)ناقص الضريبة(

 X  (5/105.) السوقية العادلة شاملة الضريبة

لخاضعة ابضرب القيمة المورد  يقوماالتفاق على أن يكون سعر البيع غير شامل لضريبة القيمة المضافة، في حال تم 

مة مالا لضريبة القيتم االتفاق على أن يكون سعر البيع شا إذاالحتساب ضريبة القيمة المضافة، و %5بمعدل للضريبة 

 (.5/105) المقابل الكامل المستحق الدفع في ضربالمضافة، فيجب على المورد 

 الرتسوم ضمن مجموعة الشركات –حاالت خاصة  4.3

 الخدمات اإلدارية .4.3.1

 أن تتضمن الممكن ومن. مركزي مستوى على الشركات مجموعة أو الشركات إدارة تتم المؤسسات من العديد في

 جموعةللم والضريبية القانونية الشؤون إدارةعلى سبيل المثال دونما حصر  ومنها األنشطة، من العديد اإلدارية الخدمات

 .للمجموعة النقدي الوضع إدارةو

 اإلدارية الخدمات يؤدي الذي الشخص أو المنشأة تقوم، المقدمة الحصول على أجر )مناسب( عن األنشطةولغايات 

عام، يتم إضفاء الطابع الرسمي على خدمات اإلدارة في اتفاقية تحدد األنشطة . بشكل أنشطته عن دفعات سداد بطلب

 التي سيتم تنفيذها من قبل أي طرف ومن سيتلقى الخدمات وبأي سعر.

مانية المنشآت بين اإلدارية الخدمات تخضع االستثناء، حاالت عدا  ذاإبالمعدل األساسي.  المضافة القيمة لضريبة الع 

مانية شركة قامت مانية غير لشركة إدارية خدمات بتوريد ع   لكت وخضوع التوريد مكان قواعد من التأكد يجب فإنه ،ع 

 سيتم تقديمها. التي الخدمات طبيعة على باالعتماد وذلك بالمائة الصفر بمعدل للضريبة الخدمات

 لخدماتا تندرج أن المتوقع غير منحيث أنه . اإلدارية الخدمات على التوريد لمكان العامة القاعدة تطبيق يتمبشكل عام، 

ي بأنه وذلك يعن والواردة ضمن التفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. التوريد لمكان الخاصة الحاالت ضمن اإلدارية

مانية التي تتلق  ى خدمات إدارية من إدارة المجموعة غير المقيمة في السلطنة احتساب ضريبةيتوجب على الشركة الع 

 عن تلك الخدمات.بذاتها القيمة المضافة 
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لى يرجى االطالع ع – واحد للضريبة خاضع شخص أنها على المجموعة معاملة يتم فإنه الضريبية، المجموعة لقواعد وفقاا 

 تعتبر دارية،إ خدمات تتضمن والتي الضريبية، المجموعة أعضاء بين توريدات أية. القسم الخاص بالتسجيل ضمن هذا الدليل

 اتالخدم أو للسلع سداده يتم مقابل أي على مضافة قيمة ضريبة فرض يتم ال أنه أي( المضافة القيمة ضريبة نطاق خارج

 (.الموردة

 الخدمات األخرى ضمن المجموعة .4.3.2

ة المضافة معاملة ضريبة القيمبأنها مماثلة لمعاملة ضريبة القيمة المضافة للخدمات بين الشركات ، تعتبر من حيث المبدأ

ا من نفس  إلىللخدمات المقدمة   المجموعة الضريبية.كيانات خارج الشركة، ما لم يكن مقدم الخدمة والمتلقي جزءا

 تاريخ التوريد .4.3.3

ة ، فإن تاريخ استحقاق ضريبما تقديم الخدمات كجزء من التوريد المستمر للخدمات على مدى فترة زمنيةعند القيام ب

ق، ومرة أيهما أسب –في الفاتورة الضريبية  الموضح استحقاق الدفعةتاريخ  أو الدفعتاريخ  أماالقيمة المضافة سيكون 

 .متتالية شهراا ( 12ر )واحدة على األقل كل اثني عش

 يعتبر تاريخ التوريد بأنه التاريخ األسبق من اآلتي:بشكل عام، 

خ انجاز تاري أوتاريخ وضع السلع بحوزة العميل،  أوتاريخ التوريد )في معظم الحاالت يكون تاريخ توصيل السلع،  (1

 الخدمات(،

 تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، (2

  وفي حدود المبلغ المستلم.، جزئياا  أوالمقابل كلياا  تسلمتاريخ  (3

فترة محددة وتعتبر بمثابة توريد مستمر  ضمنوعة األخرى خدمات المجم أوة يخدمات اإلدارالعادةا ما يتم تقديم 

 .للخدمات

لف في وقت مختوإصدار الفواتير  قد يتم سداد الدفعات فعلياا فإنه ، ضمن مجموعة الشركاتلخدمات وفيما يتعلق با

فيما يتعلق بتوريد مستمر، سيكون  -إصدار أي فاتورة  أو -في حالة عدم استالم دفعة القيام بالخدمات.  تتوقيعن 

لى أيهما أسبق، ومرة واحدة ع -في الفاتورة الضريبية استحقاق الدفعة الموضح تاريخ  أودفع التاريخ  أماالتوريد  تاريخ

ا (12) األقل كل اثني عشر ا متتاليا  .شهرا

ا بالدفع ولكنه ةملزم تفاتورة وكانية للخدمات الشركة المتلقفي حالة استالم  على ) تقم بالسداد الفعليلم  اقانونا

يبة المدخالت خصم ضرتقوم بأن للشركة المتلقية  المصاريف بين الشركات الشقيقة(، يمكن تسجيلسبيل المثال، يتم 

 الخصم الضريبي األخرى.شريطة استيفاء قواعد وشروط 

شخص مرتبط  إلىخدمات أخرى  أوة قيام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد خدمات إدارية من المهم مالحظة أنه في حال

نه ال أ الخاضع للضريبة تعديل قيمة ضريبة المخرجات المستحقة )أيال يمكن للمورد به، ولم يتم تحصيل المقابل، فإنه 

 .ينعلى المبالغ المستحقة من األشخاص المرتبطأحكام "الدين المعدوم" يمكن تطبيق 

 تعديالت تسعير المعامالت .4.3.4

 المجموعة، شركات ضمن الخدمات لرسوم التسعير عملية بمراجعة العالمية الشركات مجموعات من العديد تقوم

 ذلك عتبري(. الفكرية الملكية) الملموسة غير واألصول المال ورأس والخدمات للسلع الدولي بالنقل يتعلق بما وباألخص
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 األطراف تقوم أن لضمان وذلك العالمي، المستوى على المعامالت بتسعير الخاصة واإلرشادات القواعد مع متوافقاا 

 "مبدأ السعر المحايد". مرتبطون غير أطراف بها يقوم التي الطريقة بنفس المجموعة ضمن األسعار بوضع المترابطة

 الدفع قمستح المقابل تعديل وبالتالي األسعار هذه على بتعديل المجموعة شركات تقوم أن الممكن من لذلك، كنتيجة

 .المعامالت بتسعير الخاصة واإلرشادات القواعد مع متوافقة لتصبح المجموعة شركات ضمن للمعامالت

 ضريبة ضألغرا. مسبقاا  عليه المتفق المقابل تعديل في يكون التأثير فإن خدمات أو سلع لتوريد األسعار تعديل تم إذا

 وكذلك ة،المستحق المخرجات ضريبة بتعديل المورد قيام للضريبة خاضع توريد مقابل تعديل يتطلب المضافة، القيمة

 مدين ارإشع أو دائن إشعار إصدار أيضاا  المورد على ويتوجب. التوريد على المخصومة المدخات ضريبة بتعديل العميل قيام

 .التعديل ليعكس

مانالخدمات  أوضريبة قيمة مضافة مستحقة على التوريد األساسي للسلع هنالك لم تكن  إذا عديل كان الت إذا أو، في ع 

ة المدخالت ضريب أوضريبة المخرجات على تعديل  المعاملة أيةال يتعلق بتوريد أساسي محدد، فلن يتطلب تعديل تسعير 

 المعاملة الضريبية.الصحيحة إلثبات أن يتم االحتفاظ بالوثائق  األفضلومع ذلك، فمن أ. من حيث المبد

 اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة .5

 لزماا كان م   ذاإالقانون، ويتضمن ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة  حكامألالشخص الخاضع للضريبة االمتثال على 

فاظ المواعيد المقررة، واالحتواحتساب مبلغ صافي الضريبة، وتسديد الضريبة في وتقديم اإلقرارات الضريبية،  بذلك،

 جهاز الضرائب. ن مع موظفيوابجميع السجالت المحاسبية، والتع

 تاريخ اتستحقاق الضريبة .5.1

هو التاريخ الذي يجب فيه احتساب الضريبة المستحقة من قبل المورد وفقاا ألحكام القانون  استحقاق الضريبةتاريخ 

ي تتم يتضمن كافة التوريدات التميالدية والالئحة. وعلى جميع الخاضعين للضريبة تقديم إقرار ضريبي كل ثالثة أشهر 

 ضريبي.إلقرار الاخالل تلك الفترة ويجب سداد الضريبة المستحقة بموعد تقديم 

ينص القانون والالئحة على تواريخ استحقاق الضريبة على التوريدات. فبالنسبة لتوريد الخدمات، تصبح الضريبة مستحقة 

تم إصدار فاتورة من قبل المورد قبل ذلك التاريخ، تصبح الضريبة مستحقة  إذافي تاريخ اكتمال تقديم الخدمة. ومع ذلك، 

 وأن تاريخ اكتمال تقديم الخدمة. وفي الحاالت التي يتم فيها السداد قبل إتمام الخدمة م في تاريخ اصدار الفاتورة بدالا 

تم توريد الخدمات كجزء من توريدات يترتب عليها اصدار  إذا أماإصدار فاتورة، تصبح الضريبة مستحقة في تاريخ السداد. 

تاريخ  وأبتاريخ السداد المحدد في الفاتورة  أماون استالم دفعات بشكل متتابع، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يك أوفواتير 

ا متتالية12سبق، وعلى األقل مرة واحدة كل )أيهما أ الدفع ،  .( اثني عشر شهرا

 الضريبية إصدار السواتير .5.2

يجب على المورد الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية لكل توريد خاضع للضريبة يقوم به سواء لشخص مسجل لضريبة 

أي شخص آخر. ويجوز للشخص الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في حال كانت قيمة  إلى أوالمضافة القيمة 

 .وأن تكون طبيعة التوريدات ال تتطلب إصدار فواتير ضريبية عادية ريال عماني 500التوريد أقل من 

اريخ إصدار الالئحة التنفيذية، بما في ذلك ت يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية بشكل واضح البيانات التي تم تحديدها في

الفاتورة الضريبية ورقم التعريف الضريبي للمورد، والمبلغ الخاضع للضريبة ومعدل الضريبة المطبق وقيمة الضريبة 

 المستحقة.
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 يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة البيانات اآلتية:

 مبسطة ضريبية فاتورة" عبارة". 

 السداد وتاريخ التوريد وتاريخ المبسطة، الضريبية الفاتورة إصدار تاريخ. 

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

 والخدمات السلع وصف. 

 السلع كمية. 

 الضريبة دون المقابل جماليإ. 

 المطبق الضريبة معدل. 

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

 .الضريبة دون المقابل قيمة في

 للضريبة الخاضعة القيمة. 

 المستحقة الضريبة. 

 تقديم اإلقرارات الضريبية .5.3

لكل فترة ضريبية ربع سنوية.  يجب على كل شخص مسجل لضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبي لجهاز الضرائب

 .مثابة تقييم ذاتي للخاضع للضريبة عن الضريبة المستحقة عن تلك الفترةيعتبر اإلقرار الضريبي ب

 .يوم من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية 30يجب تقديم اإلقرار الضريبي، وسداد صافي الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه 

وتقدم الخاضع للضريبة بطلب  ريال عماني 100تضمن اإلقرار الضريبي مبلغ فائض الضريبة القابلة للخصم يزيد عن  إذا

بإجراء عملية التدقيق  يقوم جهاز الضرائب جهاز الضرائب سيبت في الطلب وثم سداد المبلغ. وسوف استرداد المبلغ، فإن

 الالزمة للتأكد من صحة االقرار. 

 .باإلقرارات الضريبيةللمزيد من التفاصيل حول تقديم اإلقرار الضريبي، يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي الخاص 

 حسظ السجالت .5.4

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

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

 ي إقرار ضريبة القيمة المضافة. تشمل السجالت بشكل عام ما يلي:المستحقة على معاملة وف

سجل اليومية، والذي يتم فيه تسجيل العمليات اليومية التي تتعلق بنشاط الخاضع للضريبة وفقاا لتسلسلها  .1

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

ذي يرصد فتح الحسابات والعمليات القائمة على هذا الحساب، على أن يكون فيه حساب لكل سجل األستاذ، ال .2

 نوع من أنواع التوريدات الخاضعة والمعفاة من الضريبة.   

 سجل الجرد، الذي تسجل فيه عناصر الجرد والميزانية وحساب النتيجة.  .3
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 المصدرة. أوردة السجالت والمستندات العائدة لتوريدات السلع والخدمات المستو .4

 السجالت والمستندات العائدة لتوريدات السلع والخدمات البينية. .5

 السجالت والمستندات العائدة لكافة المعامالت الجمركية. .6

 كافة المستندات التي تثبت التوريدات الخاضعة للضريبة بمعدل الصفر بالمائة وفقاا ألحكام الالئحة التنفيذية.  .7

 والمستندات األخرى الصادرة عن الخاضع للضريبة.جميع الفواتير الضريبية  .8

 جميع السواتير الضريبية والمستندات األخرى التي يتلقاها الخاضع للضريبة. .5.5

تزويد الجهاز بمعلومات حول أي معامالت لديهم وتضمين جميع التفاصيل والمعلومات على دافعي الضرائب االلتزام ب

 يدات.الضرورية لتحديد المعالجة الصحيحة للتور

يتوجب االحتفاظ بالسجالت والدفاتر المحاسبية والمستندات بشكل مادي، ويجوز االحتفاظ بها إلكترونياا وفقا للشروط 

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

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

. وفي حال مخالفة هذه األحكام، أماعخمسة عشر ( 15) إلىالتي تعتبر بأنها أصول رأسمالية لمدة أطول والتي قد تصل 

لزم للغر  ت الواردة في القانون والالئحة.أماسيتعرض الشخص الم 

 صحيح األخطاء السابقةت .5.6

أي  وأتضمين مبلغ غير صحيح في اإلقرار الضريبي الذي سبق تقديمه،  أواكتشف الشخص الخاضع للضريبة أي خطأ  إذا

على الفور واتخاذ اإلجراء الالزم لتصحيح  الجهاز القانون ، فيجب عليه إخطار ألحكامشكل آخر من أشكال عدم االمتثال 

تقليل صافي  إلىجهاز الضرائب عن أي أخطاء قد تؤدي  عليه أيضاا إبالغ الخطأ من خالل تعديل اإلقرار الضريبي. كما يجب

ا من ( ثالثين30)الضريبة في غضون  المبلغ غير الصحيح، مع وجوب تعديل االقرار  أوعلمه به  أو اكتشاف الخطأ  تاريخ يوما

 السابق.

  العقوبات .6

القانون والالئحة  بأحكامت على الخاضعين للضريبة في حال عدم االمتثال أماغر أويحق لجهاز الضرائب فرض عقوبات 

 التنفيذية.

ريال عماني حسب طبيعة المخالفة.  (10,000) إلى( ريال عماني 500ح بين )واعقوبات إدارية تتر جهاز الضرائب فرضي ققد

احتسابها بشكل  أومن قيمة أي ضريبة تم تسجيلها  ٪25 إلى ٪1ح بين واغرامة تتر ذلك، قد يفرض الجهاز إلىباإلضافة 

 .المبالغة في ضريبة المدخالت( أوغير صحيح في اإلقرار الضريبي )وهذا يشمل التقليل من قيمة ضريبة المخرجات 

 أوالتي تم التهرب منها من قيمة الضريبة  ٪300وفي حاالت التهرب الضريبي، يحق لجهاز الضرائب فرض غرامة قدرها 

 .لة التهرب منهاوامح

( 1,000بين ) حوات تترأماغر إلىفي الحاالت الجسيمة، قد يطلب الجهاز مقاضاة الخاضع للضريبة والتي يمكن أن تؤدي  أما

ح بين شهرين وثالث سنوات حسب الجريمة التي تم وا( ريال عماني واحتمال السجن لمدة تتر20,000) إلىريال عماني 

  .ارتكابها. ويمكن مضاعفة هذه العقوبات في حالة العود
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 للمزيد من االتستسسارات  .7

 معلومات االتصال و التواصل:  7.1

 :جهاز الضرائبلمزيد من المعلومات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرجى التواصل مع 

 مسقط، روي

 285ص. ب: 

 100الرمز البريدي: 

 14:30 - 07:30الخميس   -ساعات العمل: األحد 

  24746996 968 +هاتف: 

 www.taxoman.gov.om :البريد اإللكتروني

 لنماذج والمنشورات ا 7.2

 .وإتاحتها للجمهور عبر الموقع االلكتروني جهاز الضرائب سيتم إصدار المزيد من األدلة والنماذج والمنشورات من قبل

 أخبار ضريبة القيمة المضافة 7.3

   لجهاز الضرائب المضافة الحالية، يرجى زيارة الموقع االلكترونيللحصول على أخبار وتحديثات ضريبة القيمة 

www.taxoman.gov.om 
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