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جهـــــاز ال�ضرائــــب 

قــــرار 

رقـــم 2022/456

بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــــام 

الالئحـة التنفـيذية لقانون �ضريبـة القيمـة امل�ضافـة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

واإلــــى الالئحــــة التنفـيذيــــة لقانــــون �سريبــــة القيـــمة امل�سافــــة ال�ســــادرة بالقــــرار الــــوزاري 

رقـــم 2021/53،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �سريبة القيمة امل�سافة، امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�ضـدر فـي: 17  / ٣ / 1444هـ

املوافـــــق: 1٣ / 10 / 2022م

 �ضعـــود بــن نا�ضــر ال�ضكيلــي

رئــيــــــــــــ�س جهـــــــــــــــاز ال�سرائــــــــب



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

تعديـالت على بع�ض اأحكام 

الالئحة التنفـيذية لقانـون �ضريبـة القيمـة امل�ضافـة

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�س املواد )28(، و)55/البنـــد 1(، و)79(، و)143(، و)146(، و)150(، و)155(، 
و)188(، و)189( مـــن الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون �سريبة القيمـــة امل�سافـــة امل�ســار اإليهـــا، 

الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 28 (

يقـــع مكـــان توريـــــد خدمــــــات الت�ســــالت ال�سلكيـــة والال�سلكيـــــة، فــي مكـــان ال�ستخـــــدام 
الفعلي لهذه اخلدمــات، اأو ال�ستفادة منها، ويحدد مكان ال�ستخدام الفعلــي للخدمـــات 

اأو ال�ستــفادة منها على النحو الآتي: 
اإذا كــان توريـــد اخلدمات من خالل اأدوات ات�ســـال ثابتـــة موجـــودة فـي املوقـــع    1

اأو العمومية اأو خدمـــات  اجلغرافـي املحــدد لتلقـــي اخلدمـــة كالهواتف الثابتة 
ا�ستخـــدام تلك  الفعلـــي للعميــــل فـي موقع  الإنتـــرنت والتـــي تتطلــب الوجــود 
اأو ال�ستفادة منها  الفعلــي لهذه اخلدمات  فـيكـــون مكـــان ال�ستخدام  الأدوات، 

فـي مكان وجـــود تلك الأدوات فـي املوقع اجلغرافـي املحدد.

ا�ستخدام    2 مكان  يكون  املحمول،  �سبكات  من خالل  مقدمة  اخلدمات  كانت  اإذا 
اخلدمة والنتفــــاع بهـــا فـي الدولـــــــة التــــي متتـلك الرمــــــز الدولـــــــي لل�سريحــــــة 

الإلكرتونيـــة التي ي�ستخدمها العميل.

وفـــي غيــر مــــا ورد فـي البنديــن )1( و )2( من هذه املادة، يكون مكان ا�ستخــــدام اخلدمــــة 
اأ�سا�س املعلومات  اإقامة العميل، وعلى املورد حتديد ذلك على  والنتفاع بها فـي مكان 

املقدمة من العميل بعد التاأكد من �سحتها وفق اإجراءات الأمن املعتادة جتاريا. 
ويجب حتديد مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمات اأو ال�ستفادة منها لكل معاملة على حدة، 
فـي حال قيام مورد بتوريد خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اإلى عميل بهدف 

اإعادة توريدها اإلى عميل اآخر.



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

وفـي جميع الأحوال، يحدد مكان ال�ستخدام الفعلي خلدمات الت�سالت اأو ال�ستفادة 
منهـــــا بح�ســـب تاريـــخ ا�ستحقاق ال�سريبة املن�سو�س عليه فـي املــــادة )26( من القانـــون، 
ول توؤثر اأي تغيريات لحقة تطراأ على ا�ستخدام اخلدمة التي يتم تلقيها فـي حتديد 

مكان التوريد. 

املـــادة ) 55/البند 1 (

الفاتورة ال�سريبية ال�سادرة وفقا للف�سل الثامن من هذه الالئحة.   1

املــــادة ) 79 (

تعفى من ال�سريبة   فـي تطبيق حكم البند )1( مـن املـادة )47( مــن القانـــون   توريـــد 
اخلدمــات املاليـــة، با�ستثناء اخلدمـــات املاليــة التـــــي يكـــــون فـيهــــا �ســــــداد املقابـــــل كر�سـم 

اأو عمولـــة اأو خ�سم جتاري، وت�سمل اخلدمات املالية املعفاة من ال�سريبة الآتي:
توفـري القرو�س وحتويلها وال�سلف.    1

الئتمان، مبا فـي ذلك اأق�ســــاط الئتمــــان فــــي معامـــالت ال�ســـــراء التاأجريي     2
اأو الإيجار املنتهي بالتملك و�سمان الئتمان.

3   اإيداع الأموال فـي احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفـري والإيداع.
توريــــــــد واإ�ســـــدار الأدوات املاليــــة كامل�ستقــــات والعقـــــود الآجلـــــة واخليـــــــارات     4

واملعامــــالت املماثلــــة.
توريد واإ�سدار الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية الأخرى.    5

نقل ملكية اأي اأوراق مالية اأو م�ستقات تتعلق باأي اأوراق مالية.    6
خدمات التاأمني على احلياة.    7

وتعامـــــل توريــــــدات اخلدمــــات املاليـــة التــي تتم مبوجــب اأي معاملــة ماليــة اإ�سالميـــة 
بذات املعاملة املطبقة على املنتجات التقليدية.

املــــادة ) 143 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار فاتورة �سريبية فـي احلالت الآتية: 

عند القيام بتوريدات، مبا فـي ذلك التوريدات ل�سالح �سخــ�س غيـــر خا�ســــع    1
لل�سريبة اأو ل�سخ�س خا�سع لل�سريبة يخ�س�سها لغاياته اخلا�سة.
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عند القيام بتوريدات مفرت�سة.  2

عند ت�سلم املقابل   كليا اأو جزئيا   قبل تاريخ التوريد.  3

ويجب اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية فـي موعـــد اأقـــ�ساه )15( خم�سـة ع�سر يوما مــن تاريخ 
حدوث اأي من احلالت املحددة فـي البنود اأعاله.

كمـــــا يجـــــب اإ�ســـــدار الفاتــــــورة ال�سريبيــــة ب�سيغـــة اإلكرتونيـــة معتمــــــدة فـــــي احلــــالت 
التـــي يحددهـــا اجلهـــاز. علــى اأن يحـــدد اجلهـــاز املتطلبـــات الإ�سافـية لإ�ســـدار الفواتيــــر 

الإلكرتونية والبيانات التي يجب اأن تت�سمنها.
ويجـــب علــــى ال�سخ�س الـــذي يقــــوم باإ�ســـدار الفاتـــورة ال�سريبية اإ�سدارها على نحو 
ميكـــن من التاأكد من �سحة امل�ســدر واملحـــتوى والتاأكــــد من اإمكانيــــة قـــراءة الفاتـــورة، 

وذلك بـــدءا من تاريخ الإ�سدار حتى نهاية فرتة حفظ الفاتورة. 
ويجــــوز للرئيـــ�س تعليـــــق اأو اإلغـــاء اللتزام بتطبيق الفاتورة ال�سريبية الإلكرتونية   
كليـــا اأو جزئيا   على فئـة من الأ�سخـــــا�س اأو �سخـــ�س معــــني بعـــــد درا�ســــة اأ�سبـــــاب ذلك، 

وفقا لل�سوابط التي يحددها اجلهاز.

املــــادة ) 146 (

ا�ستثناء من اأحكام املــادة )143( من هذه الالئحـــة، يجــوز للخا�ســع لل�سريبـــة اإ�ســـدار 
فاتورة �سريبية مب�سطة فـي حال كانت قيمة التوريدات دون ال�سريبة اأقل من )500( 

خم�سمائة ريال عماين، اأو فـي اأي حالة اأخرى يحددها اجلهاز.
ويجب اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية املب�سطة خـــالل املواعيـد املحـــددة فـي املــــادة )143( 
من هذه الالئحة، على اأن يتم اإ�سدارها ب�سيغة اإلكرتونية فـي احلالت التي يحددها 

اجلهاز.

املـــــادة ) 150 (

يجـوز للخا�ســـــع لل�سريبــة اإ�ســـــدار فاتـــــورة �سريبـيـة ملخ�ســــة ت�سمل جميـــع تــــوريدات 
اإلــى نفـــــ�س العميــــل خــــــالل �سهـــــر واحـــد، علــى اأن يتـــم  ال�سلــــع واخلدمـــات املقدمـــــة 
اإ�سدارهـــا خــــالل )15( خم�سة ع�سر يوما من انتهاء ال�سهر، ويجب اأن تت�سمن الفاتورة 
ال�سريبية امللخ�سة البيانــــات ذاتهــــــا التــــي تت�سمنهـــا الفاتورة ال�سريبيـــة واملن�ســـو�س 

عليها فــــي املـــــادة )144( من هذه الالئحة. 
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املـــــادة ) 155 (

على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار م�ستند معدل فـي الأحوال التي تقت�سي تعديـل الفاتــورة 
بعــــد اإ�سدارهــــا، على اأن يتـــم اإ�ســـداره ب�سيغة اإلكرتونية فـي الأحــوال التي تكــون فـيها 

الفاتورة الأ�سلية قد �سدرت ب�سيغة اإلكرتونية. 
ويجب اأن يكون امل�ستند املعدل مطابقا لأحكام املادة )144( من هذه الالئحة، مع الإ�سارة 
اإلى الفاتورة اأو جمموعة الفواتري حمل التعديل، وقيمة ال�سريبة الواجب تعديلها.

املـــــادة ) 188 (

تــــرد ال�سريبـــة املدفوعــــة مـــن احلكومــــات الأجنبيــــة والهيئات والبعثات الدبلوما�سيــة 
والقن�سليــة والع�سكريـة واملنظمـــات الدولية، وروؤ�ســــاء واأع�ساء ال�سلكــني الدبلوما�ســـي 
والقن�سلــي املعتمدين لــــدى �سلطنـــة عمــــان   ب�ســـرط املعاملـــة باملثل   وفـــقا لل�ســـــروط 
وال�سوابـــط التـــي يحددهــــا جهاز ال�سرائب بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية وبعد موافقة 

وزارة املالية.

املـــــادة ) 189 (

يجب على �ساحب ال�ساأن اأن يتقدم بطلب اإلى اجلهاز با�سرتداد ال�سريبة وفقا للنموذج 
املعد لذلك، ووفقا لالإجراءات التي يحددها اجلهاز.

املــادة ) 2 ( 

اإليها  امل�سار  التنفـيذية لقانون �سريبة القيمة امل�سافة  املادة )1( من الالئحة  اإلى  ي�ساف 
)بند برقم 8(، واإلى املــادة )202( )بند برقم 4(، ن�ساهما الآتي: 

املـــــادة ) 1 ( ) البنـــد 8 (

8 - الفاتورة ال�ضريبية الإلكرتونية: 
فاتورة �سريبية ت�سدر ب�سيغة اإلكرتونية منظمة مــــن خــــالل و�سيلـــة اإلكرتونيـــة، 
هذه  فـي  املحددة  املعلومات  اأدنـى    بحـــد  الفاتــــورة    هـــذه  تت�سمـــن  اأن  ويجـــب 

الالئحة واأي معلومات اأخرى يحددها اجلهاز.

املـــــادة ) 202 ( ) البنــد 4 ( 

عـــــدم اإ�ســـــدار الفاتـــــورة ال�سريبيـــة وفقـــا للمتطلبـــات املحددة فـي هـــذه الالئحـــة    4
واأي متطلبات يحددها اجلهاز ب�ساأن اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية الإلكرتونية.


