اجلريدة الر�سمية العدد ()1183

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/9
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون �ضريبـة الدخـل
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون ( نظام ) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
وعل ـ ــى قان ـ ــون التفوي ــ�ض واحلل ـ ــول فـ ــي االخت�صا�ص ــات ال ــ�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رقـ ــم ، 2010/17
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
وعلـ ــى قانـ ــون مكافح ــة غ�س ــل الأمـ ــوال ومتويـ ــل الإرهـ ــاب ال ــ�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2016/30
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ت�ستبـدل بعبـارة " الوزيـر امل�شـرف علـى وزارة املاليــة " �أينمــا وردت ف ــي املر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  2009/28امل�شار �إليه عبارة " الوزيـر امل�سـ�ؤول عـن ال�شـ�ؤون املاليـة " .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�صـدر فـي  22 :مـن جمادى الأوىل �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  19 :مـن فربايــــــــــــــــــر �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام قانــون �ضريبــة الدخـــل
املــادة الأولـــى
ت�ستب ــدل بالكلم ــات والعب ــارات الآتي ــة ال ــواردة فـ ــي قانـ ــون �ضريب ــة الدخ ــل امل�شـ ــار �إلي ــه
العبـارات املبينـة قرين كـل منهـا :
 - 1عبارة " الوزير امل�س�ؤول " بكلمة " الوزير " .
 - 2عبارة " ال�شخ�ص االعتباري " بعبارة " ال�شخ�ص املعن ــوي "  ،وعب ــارة " �شخـ ــ�ص
اعتباري " بعبارة " �شخ�ص معنوي " �أينما وردت فـي املادتني ( ( )1بند  ) 21و (. )4
 - 3عبارة " �شخ�صية اعتبارية " بعبارة " �شخ�صية معنوية " الواردة فـي املـادة (. )4
 - 4عبارة " قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الوزير امل ــ�س�ؤول " بع ــبارة " ق ــرار
من وزير العدل باالتفاق مع الوزير" الواردة فـي املـادة (. )27
 - 5عبارة " �أو للعامل امل�س�ؤول  -بح�سب الأحوال  " -بعبارة " دون ال�شركاء " الواردة
فـي املـادة ( ( )31بند . ) 4
 - 6عبارة " الأتعاب مقابل الإدارة �أو �أداء اخلدمات " بعبارة " الأتعاب مقابل الإدارة "
�أينما وردت فـي املادتني ( ( )35بند  ) 7و ( ( )52بند . ) 4
 - 7عبارة " الإعفاء املقرر للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية " بعـ ــبارة " الإعف ــاء املق ــرر
لأي م�ؤ�س�سة �أو �شركة عمانية " الواردة فـي املـادة ( ( )68بند . ) 2
 - 8عبارة " ال�سنوات اخلم�س لفرتة الإعفاء املحددة للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية "
بعبارة " ال�سنوات اخلم�س الأوىل من فرتة الإعفاء املحددة لأي م�ؤ�س�سة �أو �شركة
عمانية " �أينما وردت فـي املادتني ( ( )68بند  ) 3و (. )73
 - 9عبارة " ومل ت�سدد من اخلا�ضع لل�ضريبة فـي املوعد املحدد " بعبارة " ومل ت�سدد
فـي املوعد املحدد " الواردة فـي املـادة ( ( )144الفقرة الأوىل ) .
 - 10عبـ ــارة " م ــدة التقــادم الأول " بعب ــارة " مــدة التقــادم الأولــى " الواردة ف ـ ــي امل ــادة
( ( )157الفقرة الثالثة ) .
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 - 11عبارة " يجوز مدها مبا ال يجاوز ثالثة �أ�شهر " بعبارة " يجوز مدها ملدة �أخرى
ال جتاوز خم�سة �أ�شهر " الواردة فـي املـادة ( ( )161الفقرة الأوىل ) .
 - 12عبارة " ب�إجراء الأمانة العامة الربط الالزم لتنفـيذ احلكم و�إخطار اخلا�ضع
لل�ضريب ــة به ــذا الرب ــط وفق ــا للم ــادة ( " )146بعـ ــبارة " مبراع ــاة املادتـ ــني ()146
و( " )147الواردة فـي املـادة ( )177من هذا القانون .
 - 13عبارة "يجوز متديدها ثالثني يوما �أخرى فـي حالة ال�ضرورة " بعبارة " يجوز
متديدهـ ــا �ستـ ــني يوم ــا �أخ ــرى فـ ــي حاالت ال�ضرورة " الواردة فـي املـادة ()178
من هذا القانون .
 - 14عبارة " مبلغ يعادل �ضعف احلد الأق�صى للغرامة " بعبارة " املبلغ الذي يحدده
الأمني العام ب�شرط �أال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى للغرامة " الواردة فـي املـادة
( ( )187الفقرة الثانية ) من هذا القانون .
 - 15عبارة " �أحكام املادتني ( )148و(  ( )149الفقرة الأوىل ) " بعبارة " �أحكام املـادة
( " )148الواردة فـي املـادة ( )192من هذا القانون .
املــادة الثانيـــة
ي�ستب ـ ــدل بنــ�ص ــو�ص امل ـ ــواد  ( 1البنـ ــود  1و  22و  26و  - 27الفقــرة الثانيــة  ) -و  ( 2بند ) 3
و  ( 6بنـ ـ ـ ـ ــد /2ب ) و  11و  12و  ( 19الفقـ ـ ـ ــرة الثانـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ) و  ( 55بنـ ـ ـ ــد  ) 10و  112و 118
و  134و  135و  142و  143و  146و  147و  ( 160الفقـ ــرة الأولـ ــى ) و  179و  180و  181و 184
( الفق ــرة الأوىل والبندان  1و  ) 3و  (185الفقرة الأوىل ) و  186م ــن قانــون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه الن�صو�ص الآتية :
 - 1املــادة (  ( ) 1بند ) 1
"  - 1الوزيـر امل�س ـ�ؤول  :الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية واملكلف بالإ�شراف على وزارة
املالية � ،أو من يبا�شر �سلطاته �أو اخت�صا�صاته " .
 - 2املــادة (  ( ) 1بند ) 22
" اخلا�ضع لل�ضريبة  :املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية �أو املن�ش�أة امل�ستقرة ".
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 - 3املــادة (  ( ) 1بند ) 26
" مالك املن�ش�أة امل�ستقرة  :ال�شخ�ص الذي يبا�شر الن�شاط فـي عمان عن طريق هذه املن�ش�أة
امل�ستقرة وفقا للمادتني ( )2و ( )3من هذا القانون " .
 - 4املــادة (  ( ) 1بند  - 27الفقرة الثانية ) -
" ويكون حتديد املالك للم�ؤ�س�سة من واقع ال�سجل التجاري �أو ال�سجل ال�صناعي �أو غريهما
من ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات الر�سمية " .
 - 5املــادة (  ( ) 2بند ) 3
" � -أي موقع للبناء �أو مكان للت�شييد �أو م�شروع للتجميع �إذا ا�ستمر ملدة تزيد على ()90
ت�سعني يوما " .
 - 6املــادة (  ( ) 6بند /2ب )
" �شركة املحا�صة  :املدير املتفق بني ال�شركاء على توليه �أعمال الإدارة فـي ال�شرك ــة �س ــواء
مــن ال�شركــاء �أو الغيــر  ,وذلــك دون �إخــالل ب�أحكـام املــواد ( )51و ()52
و ( )54من قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه" .
 - 7املــادة ( ) 11
" يلتزم كل �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون مبا ي�أتي :
� - 1أن يتق ــدم للأمان ــة العام ــة بطل ــب ال�ستخ ــراج بطاق ــة �ضريبي ــة خ ــالل مبا�شرة
�إجراءات الت�أ�سي�س �أو الرتخي�ص مبزاولة النـ ــ�شاط �أو القيد فـ ــي ال�سج ــل التج ــاري
�أو ال�صناع ــي �أو غريهم ــا م ــن ال�سج ــالت الر�سم ــية وفقا للقوانني والنظم واللوائح
املعمول بها � ،أو �إجراءات احل�صول عل ــى الرتخيــ�ص الالزم ملبا�شرة الن�شاط املهني
�أو القيد فـي ال�سجالت املعــدة لدى الوزارة املخت�صة لقيد مزاويل الأن�شطة املهنية .
ويكون تقدمي الطلب وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
وحت ــدد الالئح ــة التنفـيذي ـ ــة للقانـ ـ ــون القواع ـ ــد املنظ ـ ـم ـ ــة لإ�صـ ـ ــدار البطاقـ ـ ــة
ال�ضريبية �أو تعديل ــها �أو جتديدها  ,مبا فـي ذلك البيانات التي تت�ضمنها واملــدة
املحـ ــددة ل�سريانه ـ ــا وامل ـ ــدة الت ــي ت�سلـ ــم خاللـ ــها  ,وذلك دون إ�خـ ـ ــالل بحك ـ ـ ــم
امل ــادة ( ( )201بند  ) 1من هذا القانون .
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� - 2أن يخطر الأمانة العامة بالبيانات املتعلقة به من واقع ال�سجل التجاري �أو ال�سجل
ال�صناع ــي �أو غريهم ــا م ــن ال�سج ــالت الر�سميــة  ،وب�صفة خا�صة اال�سم والعنوان
�أو ب�أي تعديل فـي هذه البيانات .
ويت ـ ــم الإخط ـ ــار عل ـ ــى النم ـ ــوذج املع ـ ــد له ـ ــذا الغ ـ ــر�ض خ ـ ــالل (� )60ستيــن يومــا
مــن تاريــخ الت�أ�سيــ�س �أو بــدء الن�شــاط �أيهمــا �أ�سبــق  ،وخــالل ( )30ثالثــني يومــا
من تاريخ �إجراء �أي تعديل فـي البيانات " .
 - 8امل ــادة ( ) 12
" يجـ ـ ــب �إعـ ـ ــداد احل�ساب ــات املرافق ــة للإقـ ــرار النهائ ــي با�ستخ ــدام �أ�سا�س اال�ستحقاق
املحا�سبــي  ,وبـ ـمــا يتف ـ ــق م ــع املعايي ــر املحا�سبيـ ـ ــة الدولي ــة �أو املعايـ ـي ــر الأخ ـ ــرى الت ـ ــي
تعترب مماثلة لها وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي ت�صـ ــدر بق ــرار من الأمني العام .
وللأمانة العام ــة �أن توافـ ــق للخا�ض ــع لل�ضريب ــة عـ ــلى طلب اتباع �أ�سا�س �آخر من الأ�س�س
املحا�سبية  ,وذلك دون �إخالل باملعايري امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة " .
 - 9امل ــادة (  ( ) 19الفقرة الثانية )
" وللأمني العام �أن يفو�ض املديرين العام ــني �أو غريهـ ــم م ــن موظفـ ــي الأمانـ ــة العام ــة
فـي ممار�سة بع�ض االخت�صا�صات التي يحددها له هذا القانون �أو الئحته التنفـيذية .
ويعم ــل بقـ ــرارات التفوي ــ�ض الت ــي ت�ص ــدر بالتطب ــيق لأحكــام هــذه املــادة للمــدة املحــددة
فـي املـادة ( )19مكررا ( الفقرة الثانية ) من هذا القانون .
 - 10امل ــادة (  ( ) 55بند ) 10
" التربعات خالل تلك ال�سنة ال�ضريبية وفقا لل�شروط والقواعد الآتية :
أ� � -أن تدف ــع التربع ــات نق ــدا �أو تتم عينا للجهات التي يقرها جمل�س ال�ش�ؤون املالية
وموارد الطاقة .
ب � -أال يجاوز جمموع التربعات النقدية والعينية خالل ال�سنة ال�ضريبية ن�سبة ()%5
خم�سة باملائة من الدخل الإجمايل للخا�ضع لل�ضريبة لتلك ال�سنة .
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ج � -أن يكون قبول التربعات م ــن الأ�شخـ ــا�ص االعتباري ــة وفقا للقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية املنظمة لها .
د � -أن تخ�صم قيمة التربعات التي تتم عن طريق ال�صن ــدوق الذي ين�شئه اخلا�ضع
لل�ضريبة للأعمال اخلريية وفقا للقواعد التي يحددها الوزير امل�س�ؤول وب�شرط
�أن يكون ال�صندوق مرخ�صا وفقا للقوانني والنظــم املعــمول به ــا  ،ودون �إخـ ــالل
بحكم البند ( /10أ� ) من هذه املـادة .
هـ � -أن يتـ ــم نق ــل ملك ــية منقول �أو عقار اخلا�ضع لل�ضريبــة �إلــى اجله ـ ــة املتب ــرع لهــا
باتباع الإجراءات التي يقررها القانون .
و � -أن يتم تقدير قيمة املنقول �أو العقار املتربع به وفقا للقواعد التي يقرها جمل�س
ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة باال�ستثناء من حكم املـادة ( )10من هذا القانون
ودون �إخالل باملـادة ( )58منه .
ز � -أن يراعى  -فـي حالة ا�شرتاط املتربع اخلا�ضع لل�ضريبة قيام اجلهة املتربع لها
بالتزامات حمددة مل�صلحته �أو مل�صلحة �شخ�ص �آخر كعو�ض وفقا لأحكام املـواد
( )448و ( )460و (( )461بند  )2مــن قان ــون املعامــالت املدنية امل�شار �إليه  -تقدير
قيمة املنقول �أو العقار املتربع به بعد ا�ستبعاد القيمة املحددة للعو�ض .
ح � -أن تعامل قيمة مــا �سب ــق خ�صمه من تربع ــات  -عن ــد حتدي ــد الدخـ ــل اخلا�ض ــع
لل�ضريبــة للمتربع  -كدخل  -فـي تطبيق �أحك ــام ه ــذا القانـ ــون  -خـ ــالل ال�سنـ ــة
ال�ضريبية التي يتقرر خاللها بطالن التربع �أو ف�سخه �أو ا�سرتداده �أو الرجوع
فـيه  -ر�ضاء �أو ق�ضاء � -أو ا�ستعادته �أو رد قيمة املال املتربع به وفقا لأحكام قانون
املعامالت املدنية امل�شار �إليه وف ــي ح ــدود مـ ــا ت ــم �إبطالـ ــه �أو ف�سخـ ــه �أو ا�س ــرتداده
�أو الرجوع فـيه �أو ا�ستعادته �أو رده من قيمة املـال املتربع به " .
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 - 11امل ــادة ( ) 112
" يكون ح�ساب ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب بتطبيـق معدل ( )%15خم�س ــة ع�ش ــر
باملائــة مــن الدخــل اخلا�ضــع لل�ضريبـة لأي م�ؤ�س�سة �أو �شركة عمانية �أو من�ش�أة م�ستقرة
عن �أي �سنة �ضريبية " .
 - 12امل ــادة ( ) 118
"  - 1يعفى من ال�ضريبة الدخل الذي حتققه امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمان ــية من مبا�شرة
ن�شاطه ـ ــا الرئي�سـ ــي ف ـ ـ ــي م�ش ـ ـ ــروع �صناعـ ـ ــي ( املن�ش ـ ـ ـ�أة ال�صناعيـ ـ ــة ) وفق ــا لقانون
( نظام ) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار
�إليه فـيما عدا مقاوالت تنفـيذ امل�شروعات .
 - 2يك ــون الإعفـ ــاء من ال�ضريبة ملدة ( )5خم�س �سنوات غري قاب ــلة للتجديـ ــد  ،تب ــد�أ
من تاريخ البدء فـي الإنت ــاج  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر
بتحديدها ق ــرار م ــن الوزي ــر امل�سـ ـ�ؤول بعـ ــد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد
الطاقة " .
 - 13امل ــادة ( ) 134
" يكون تقدمي الإقرار املبدئي والنهائي عن �أي �س ــنة �ضريب ــية وفق ــا للأحكـ ــام املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون .
وتق ــدم الإقرارات �إل ــى الأمان ــة العام ــة على النماذج التي تعدها لهذا الغر�ض �إلكرتونيا .
ويجـ ــب �أن يت�ضمن الإقرار ب�صفة �أ�سا�سية مقدار الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة ع ــن ال�سنة
ال�ضريب ــية املق ــدم عن ــها الإق ــرار ومبل ــغ ال�ضريبة امل�ستحقة من واقعه والواجبة ال�سداد
عن هذه ال�سنة .
ويتعني التوقيع على الإقرار وفقا ملـا حتدده الالئحة التنفـيذية لهذا القانون " .
 - 14امل ــادة ( ) 135
" يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار الدخل �إلكرتونيا عن �أي �سنة �ضريبية فـيما يتعلق
بدخله اخلا�ضع لل�ضريبة عن �أي فرتة حما�سبية تنتهي خالل ال�سنة ال�ضريبية التي
يقدم عنها الإقرار .
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ويتعيـ ــن تقدي ـ ــم �إق ــرار الدخـ ـ ــل طبق ـ ـ ــا لأحك ـ ـ ــام ه ــذا الف ــ�ص ــل خ ـ ـ ــالل مـ ـ ــدة الإعف ـ ــاء
من ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون " .
 - 15امل ــادة ( ) 142
" يك ــون فح�ص الأمانة العامة للإقرارات النهائية من خـ ــالل عينة ي�صدر بتحديد القواعد
واملعايري املنظمة لها قرار من الوزير امل�س�ؤول بناء على اقرتاح الأمني العام " .
 - 16امل ــادة ( ) 143
" تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط  -بطريق التقدير  -عن �أي �سنة �ضريبية على �أي
خا�ضع لل�ضريبة فـي احلاالت الآتية :
 - 1تقدمي الإقرار النهائي دون �أن يكون م�ستوفـيا لل�شروط املح ــددة فـي امل ــادة ()134
م ــن ه ــذا القانـ ــون �أو دون �أن ترف ــق بـ ــه احل�ساب ــات على النحو الوارد فـي املـادة
( )141منه .
 - 2التخلف عن تقدمي الإقرار النهائي فـي املوعد املحدد .
� - 3إذا ثبــت مــن فحــ�ص الإقــرار النهائــي بالتطبيــق للمادة ( )142مـن هــذا القانــون
عدم ت�ضمينه الدخل احلقيقي للخا�ضع لل�ضريبة .
كما تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط فـي احلاالت التي يتقدم فـيها �أي خا�ضع لل�ضريبة
بطلــب لإجــراء الربــط  ،وعلى �أن يتم تقدمي الطلب  -فـي هذه احلالة  -خالل ( )3ثالث
�سنــوات مــن تاريــخ تقديــم الإقــرار النهائي املقدم عن ال�سنة ال�ضريبية املطلوب �إجراء
الربط عنها " .
 - 17امل ــادة ( ) 146
" يتم الربط  -فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )143من هذا القانون  -ب�إخطار
كتابي يت�ضمن ما ي�أتي :
 - 1تاريخ الربط .
 - 2ال�سنة ال�ضريبية املعد عنها الربط اخلا�ضع لل�ضريبة �أو اخل�سارة للتطبيق حلكم
املـادة ( )143من هذا القانون .
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 - 3املبالـ ــغ املدفوعـ ــة التـ ــي تفـ ــر�ض عليهـ ــا ال�ضريبــة بالتطبـ ـيــق حلك ــم امل ــادة ()52
من هذا القانون .
 - 4قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة والتاريخ الواجب �سدادها فـيه .
 - 5ال�سند القانوين ب�إجراء الربط .
� - 6أي بيانات حتددها الأمانة العامة " .
 - 18امل ــادة ( ) 147
" ال يجوز �إجراء الربط عن �أي �سنة �ضريبية بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من نهاية
ال�سنة ال�ضريبية التي قدم خاللها الإقرار النهائي عن تلك ال�سنة ال�ضريبية .
وفـي حاالت الغ�ش �أو ا�ستخدام الو�سائل االحتيالية ميتد امليعاد �إىل ( )5خم�س �سنوات .
ويكون �إجراء الربط  -فـي حالة عدم تقدمي الإقرار النهائ ــي  -خ ــالل ( )5خم ــ�س �سنــوات
من نهاية ال�سنة ال�ضريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها " .
 - 19امل ــادة (  ( ) 160الفقرة الأوىل )
" يجوز للخا�ضع لل�ضريبة �أن يعرت�ض على ربط ال�ضريبة �أو ت�صحيحه �أو تعديله �أو �إجراء
الرب ــط الإ�ضاف ــي ع ــن �أي �سن ــة �ضريبي ــة فـيم ــا ع ــدا ح ــاالت الرب ــط املحــددة ف ــي املــواد
( )161مكررا و ( )170مكررا و ( )177من هذا القانون  ،كما يجوز له �أن يعرت�ض على �أي
قرار يجوز املنازعة فـيه طبقا لأحكام هذا القانون " .
 - 20امل ــادة ( ) 179
" يجوز للأمني العام فـي حالة التخلف عن تقدمي �أي من الإخطارين املن�صو�ص عليهما
فـي املـادة ( ( )11بند  ) 2من هذا القانون � ،أو الإقرار املبدئي �أو النهائي خالل املوعد
املحــدد لأي منــها فــر�ض غرامــة علــى اخلا�ضــع لل�ضريبــة ال تقل عن ( )100مائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين" .
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 - 21امل ــادة ( ) 180
" يج ــوز للأمــني العام فـي حالة عدم الإعالن عن الدخل احلقيقي فـي �إقرار الدخل فـ ــر�ض
غرامـ ــة ال تقل عن ( )%1واحـ ــد باملائـ ــة وال تزيـ ــد على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من الفرق بني قيمة ال�ضريبة على �أ�سا�س الدخل احلقيقي للخا�ضع لل�ضريبة  ،وقيمة
ال�ضريبة من واقع الإقرار ال�سابق تقدميه .
وتعدل قيمة الغرامة املفرو�ضة فـي حالة تخفـي�ض الربط الذي �أجرته الأمانة العامة
بالتطبيق لأحكام املـواد (� )148أو ( )161مكررا �أو ( )170مكررا �أو ( )177من هذا القانون ".
 - 22امل ــادة ( ) 181
" يجوز للأمني العام فــر�ض غرامـ ــة ال تق ــل عـ ــن ( )200مائت ــي ري ــال عمان ــي  ،وال تزيـ ــد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي احلاالت الآتية :
 - 1االمتناع عن تقدمي �أي بيانات �أو معلومات �أو ح�سابات �أو �سجالت حما�سبية �أو �أي
م�ستندات �أخرى يكون مطلوبا تقدميها من اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص �آخر
يكون مطالبا بتقدميها وفقا لأحكام هذا القانون فـي املوعد املحدد لهذا الغر�ض .
 - 2االمتــناع عــن احل�ضــور فـي املوعد واملكان املحددين وف ــقا للمادة ( )24م ــن ه ــذا
القانون .
 - 3االمتنــاع ع ــن الإجاب ــة ع ــن �أي �أ�سئلــة توجــه بطريقــة قانوني ــة تتعلق باخلا�ضع
لل�ضريبة .
 - 4االمتناع عن تقدمي طلب ا�ستخراج البطاقة ال�ضريبية وفقا للمادة (( )11بند )1
من هذا القانون � ،أو عن تنفـيذ االلتزام املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )15مكررا منه .
ويجوز فر�ض الغرامة املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة على العامل امل�س�ؤول لدى اخلا�ضع
لل�ضريبة �أو عليهما معا " .
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 - 23امل ــادة (  ( ) 184الفقــرة الأولــى والبنـدان ) 3 ، 1
" مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين � ،أو �أي قانون �آخر
يعاق ـ ــب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل
ع ــن ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عماين  ،وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي احلاالت الآتية :
 - 1امتناع العامل امل�س�ؤول عمدا عن تقدمي الإقرار الواجب تقدميه بالتطبيق لأحكام
هذا القانون عن �أي �سنة �ضريبية .
وفـ ــي حال ــة التكــرار خالل (� )2سنتني تكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تقل ع ــن ()3
ثالثة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين ،
وال تزيد عل ــى ( ) 30000ثالثني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
 - 3القيام ب�أي ت�صرف �أو عمل من �ش�أنه منع الأمانة العامة من ممار�سة االخت�صا�صات
�أو احلقوق املقررة لها مبوجب هذا القانون " .
 - 24امل ــادة (  ( ) 185الفقرة الأوىل )
" مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين � ،أو �أي قانون �آخر
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي احلاالت الآتية . " :
 - 25امل ــادة ( ) 186
" ترف ــع الدع ــاوى العموميــة النا�شئــة عــن اجلرائــم املن�صـو�ص عليها فـي هذا الف�صل بناء
على طلب من الأمني العام .
وعلى الأمانة العامة التن�سيق مع االدعاء العام عند �إقامة الدعاوى العمومية النا�شئة
عن هذه اجلرائم .
وال يج ــوز التن ــازل ع ــن الطل ــب املق ــدم لرف ــع الدع ــاوى العمومي ــة عــن �أي مــن اجلرائــم
امل�شـار �إليهـا فـي هـذه املـادة " .
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املــادة الثالثــــة
 - 1ي�ضاف �إىل عجز املـادة ( )79من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه عبارة " �أو املعايري
الأخــرى التــي تعتبــر مماثلــة لهــا وفقــا لل�ضواب ــط والإج ــراءات الت ــي ت�ص ــدر بقــرار
من الأمني العام " .
 - 2ي�ضاف �إىل املـادة ( )119من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه عبارة "ودون �إخالل بحكم
املـادة ( )118من هذا القانون" .
 - 3ي�ضــاف إ�لــى املـادة ( )1مــن قانــون �ضريبــة الدخــل امل�شــار �إليــه ( بند برقم  27مكررا )
و�إىل املـادة ( ( )20فقــرة ثانيــة )  ،و�إلـى املـادة ( ( )52بنــد برقــم  ، ) 5و�إلـى املـادة ()175
( فقـرة ثانيـة )  ،ن�صو�صها الآتي :
امل ــادة (  ( ) 1البند  27مكررا )
" املن�ش�أة  :املن�شـ ـ�أة اخلا�ضع ــة لأحك ــام الب ــاب اخلام ــ�س مك ــررا من هذا القانون  ،وت�شمل
�أيا من :
 - 1امل�ؤ�س�سة الفردية التي ميلكها �شخ�ص طبيعي عماين  ،ومتار�س فـي عمان
�أي ــا من الأن�شطة املحددة فـي املـادة ( )159مكررا من هذا القانون .
ويكـون حتديـد املالــك للمن�ش ـ�أة م ــن واق ــع ال�سج ــل التجـ ــاري �أو ال�سجـ ــل
ال�صناعي � ،أو غريهما من ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات الر�سمية .
 - 2ال�شركـ ــة العمانيـ ــة الت ــي تتخ ــذ �شك ــل �شرك ــة ت�ضامن �أو �شركــة تو�صيـ ـ ــة
�أو �شركـ ـ ــة حمـ ــدودة امل�س�ؤوليـ ـ ــة ومت ــار�س الأن�شط ــة املح ــددة فـ ــي امل ــادة
( )159مكررا من هذا القانون " .
امل ــادة (  ( ) 20فقــرة ثانيــة )
" وين�ش ـ أ� بالأمان ــة العامــة دائــرة خا�صــة بالق�ضايــا ال�ضريبيــة تكــون تابع ــة مبا�شــرة
للأمني العام  ،ويلحق بها عدد كاف من املحامني املتخ�ص�صني " .
امل ــادة (  ( ) 52بنــد رقــم ) 5
"  -توزيعات �أرباح الأ�سهم �أو الفوائد " .
امل ــادة (  ( ) 175فقــرة ثانيــة )
" وتوقــع �صحيفـة الطعن  -ف ــي حال ــة الطع ــن باال�ستئناف املقدم من الأمانة العامة -
من الأمني العام �أو من ينوب عنه " .
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 - 4ي�ضاف �إىل الفرع اخلام�س من الف�صل الثاين من الباب الأول من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )15مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 15مك ــررا
يلت ــزم كــل خا�ضــع لل�ضريبــة ب�أن يبني رقم البطاقة ال�ضريبية ال�صادرة له بالتطبيق
للمــادة ( )11بن ــد( )1مــن هــذا القانون على جميع ما ي�صدره من مرا�سالت �أو فواتري
�أو حمررات �أو م�ستندات �أو غريها من البيانات �أو ما يربمه من عقود �أو غريها " .
 - 5ي�ضاف �إىل الف�صل الأول " الأمانة العامة " من الباب الثاين من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )19مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 19مك ــررا
للوزير امل�س�ؤول �أن يفو�ض الأمني العام �أو املديرين العامني بالأمانة العامة فـي ممار�سة
بعــ�ض م ــن اخت�صا�صات ــه التــي يج ــوز التفويــ�ض فـيهــا طبقــا لهــذا القانــون �أو الئحــته
التنفـيذية .
ويعمل بقرارات التفوي�ض التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام هذه املـادة ملدة �سنة جتدد
تلقائيا ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة ما مل ي�صدر قرار ب�إلغائها � ,أو ينتهي التفوي�ض بغري
ذلك من الأ�سباب املحددة فـي املـادة ( )8من قانون التفوي�ض واحللول فـي االخت�صا�صات
امل�شار �إليه " .
 - 6ي�ضاف �إىل الفرع اخلام�س من الف�صل الأول من الباب الثالث من قانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليه مادة برقم ( )53مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 53مك ــررا
تلتزم �أي وزارة �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو غريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
�أو مــن وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة الأخــرى تقوم بدفع �أو تقيد ف ــي احل�ســاب �أي
مبالغ من املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )52مــن هذا القانون بخ�صم ال�ضريبة من املبلغ
الإجمايل املدفوع �أو املقيد فـي احل�ساب وتوريدها �إىل الأمانة العامة وفقا للمادة ()53
منه " .
 - 7ي�ضاف �إىل الفرع الثاين من الف�صل الثاين من الباب الرابع من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )131مكررا  ،ن�صها الآتي :
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" امل ــادة (  ) 131مك ــررا
ا�ستثنــاء من �أحكام املـادة ( )130من هذا القانون تطبق �أحكام املـادة ( )131منه �إذا ثبت
للأمانة العامة �أن الهدف الرئي�سي لأي تعامل �أجراه اخلا�ضع لل�ضريبة كــان جتنــب
اخل�ضوع  -كليا �أو جزئيا  -لل�ضريبة امل�ستحقة والواجبة ال�ســداد عــن �أي �سنــة �ضريبيــة
لف ــادة م ــن الأحك ــام اخلا�ص ــة املن�صــو�ص عليهــا فـي الباب
بت�أ�سيــ�س من�شـ ـ�أة �أو �أكث ــر ل إ
اخلام�س مكررا من هذا القانون " .
 - 8ي�ضاف �إىل الفرع الثاين من الف�صل الأول من الباب ال�ساد�س من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )161مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 161مك ــررا
تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط الالزم لتنفـيذ القرار ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض
وفقا لأحكام هذا الفرع " .
 - 9ي�ضاف �إىل الفرع الثاين مــن الف�صــل الثاين مــن الباب ال�ســاد�س مــن قانــون �ضريــبة
الدخل امل�شار �إليه مادة برقم ( )170مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 170مك ــررا
تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط الالزم لتنفـيذ القــرار ال�صــادر بالف�صــل فــي الطعــن
وفقا لأحكام هذا الفرع " .
 - 10ي�ضــاف �إلــى قان ــون �ضريب ــة الدخ ــل امل�ش ــار �إلي ــه م ــواد ب�أرقـ ــام ( )16مكـ ــررا و ()16
مكررا ( )1و ( )20مكررا و ( )23مكررا و ( )135مكررا و ( )143مك ـ ــررا  ،و ()151
مكررا و ( )151مكررا ( )1و ( )160مكـ ــررا و ( )171مك ــررا و ( )187مكـ ــررا و ()187
مك ـ ـ ـ ـ ـ ــررا ( )1و ( )194و ( )195و ( )196و ( )197و ( )198و ( )199و ( )200و ()201
و ( )202و ( ، )203ن�صو�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 16مك ــررا
تلتزم الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ووحـ ــدات اجلـ ــهاز الإداري للدول ــة الأخ ــرى وال�شركـ ــات اململوك ــة للدول ــة بن�سبـ ــة
تزيـ ــد علــى (� )%40أربعيــن باملائــة ع ـنــد التعاقـ ــد �أو التعامـ ــل مـ ــع �أي �شخـ ــ�ص خا�ضــع
لل�ضريبـ ــة  -بالتطبيق لأحكام هذا القانون � -أو مبا�شرة �أي �إجراء مل�صلحته مبراعاة
ما ي�أتي :
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� - 1أن يتقدم اخلا�ضع لل�ضريبة بن�سخة �أو �صورة �ضوئية من البطاقة ال�ضريبية
ال�صادرة له على �أن تكون �سارية املفعول وفقا للمادة ( ( )11بند  ) 1مـ ــن هـ ــذا
القانون .
� - 2أن ترفق بامل�ستندات اخلا�صة بالتعاقد �أو التعامل مع اخلا�ضع لل�ضريبة �أو مبا�شرة
الإجراء مل�صلحته ن�سخة �أو �صورة البطاقة ال�ضريبية بعد �أن تختم بخامت اجلهة
املتعاقدة �أو املتعاملة �أو املبا�شرة للإجراءات .
� - 3إخطار الأمانة العامة باحلاالت التي مل يتقدم فـيها املتعاقد �أو املتعامل �أو طالب
الإجراء بن�سخة �أو �صورة من البطاقة ال�ضريبية مع بيان ما يبديه من �أ�سباب
تكون قد حالت دون تقدميها  ,وعلـ ــى �أن يتم الإخطار خـ ــالل املوعـ ــد  ،ومبراعاة
القواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون " .
" امل ــادة (  ) 16مك ــررا ( ) 1
على الأمانة العامة فـي حالة طلب معلومات تتعلق باخلا�ضع لل�ضريبة من م�صرف
مرخ�ص  -طبقا لأحكام القانون امل�صرفـي امل�شار �إليه  -لغر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون
�أن توجه الطلب �إىل البنك املركزي العماين لإحالته �إىل امل�صرف املرخ�ص  .وعلى امل�صرف
املرخ�ص �إخطار الأمانة العامة مبا�شرة خــالل املــدة التــي حتددهــا باملعلومــات املتعلقــة
باخلا�ضع لل�ضريبة  ,مع �إخطار عميله اخلا�ضع لل�ضريبة فورا بذلك .
ويكون �صدور الطلب بناء على موافقة الوزير امل�س�ؤول �أو من يفو�ضه ودون �إخالل ب�أحكام
املادتني ( )28و ( )29من هذا القانون � ،أو ب�أي �أحكام خا�صة تن�ص عليها االتفاقيات الدولية
التي تربم وفقا للمادة ( )120منه " .
" امل ــادة (  ) 20مك ــررا
تنــوب دائــرة الق�ضايــا ال�ضريبيــة املن�صــو�ص عليهــا ف ــي املـادة ( )20م ــن ه ــذا القان ــون -
دون غريها  -عن الأمانة العامة فـيما يرفع منها �أو عليها من دعاوى �أو طعون �ضريبية
لدى املحاكــم  -علــى اختــالف �أنواعهــا ودرجاتهــا  -ولــدى اللجــنة �أو غريهــا مـن اجلهـات
التي يخولها القانون اخت�صا�صا ق�ضائيا .
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وت�سلم �إىل الدائرة امل�شار �إليها �صــور الإعالنات اخلا�صـ ــة ب�صحـ ــف الدع ــاوى والط ـ ــعون
ال�ضريبية  ،وكذلك الأحكام وغريها من الأوراق املتعلقة بتلك الدعاوى والطعون .
وللأمني العام �أن يتعاقد مع املحامني املقبولني �أمام املحاكم الأجنبية فـي مبا�شرة الدعاوى
والطعون ال�ضريبية التي تقام �أمامها " .
" امل ــادة (  ) 23مك ــررا
للأمانة العامة احلق فـي االطالع على امل�ستنــدات والبيان ــات واحل�سابــات وال�سج ـ ــالت
املحا�سبية وقوائم الأ�صول واخل�صوم �أو غريها لغر�ض ربط ال�ضريبة �أو حت�صيلها .
ويت ــم االطالع فـي مقر اخلا�ضع لل�ضريبة الذي يبا�شر فـيه الن�شاط  ,وفـي �أثناء �ساعات
عمله  ,وعلى �أن يكون �إخطاره وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ,
ودون �إخالل ب�أحكام املادتني ( )25و ( )27من هذا القانون " .
" امل ــادة (  ) 135مك ــررا
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار معدل �إلكرتونيا �إذا تبني �أن �إقرار الدخل املقدم
منه انطوى على خط أ� �أو �إغفال  ,على �أن يكون تقدمي الإقرار املعدل خالل ( )30ثالثني
يوما من التاريخ الذي اكت�شف فـيه وقوع اخلط�أ �أو الإغفال  ,وقبل انق�ضاء امليعاد املحدد
فـي املـادة ( )157من هذا القانون .
ويعترب الإقرار املعدل املقدم فـي امليعاد مبثابة �إقرار �أ�صلي لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا
القانون .
وال يجوز فـي حالة تقدمي �إقرار دخل معدل تطبيق اجلزاءات والعقوبات املن�صو�ص عليها
فـي الباب ال�سابع من هذا القانون �إذا ثبت للأمانة العامة �أن اخلا�ضع لل�ضريبة مل يتعمد
تقدمي بيانات غري �صحيحة " .
" امل ــادة (  ) 143مك ــررا
فـي احلاالت التي ال يتم فـيها الربــط خــالل املــدة املحــددة وفقــا للمــادة ( )147مــن هــذا
القانون يعترب الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �أو اخل�سارة الواردة فـي الإقرار النهائي مبثابة
ربط لأغرا�ض تطبيق هذا القانون ودون �إخالل ب�أحكام املادتني ( ( )148الفقرة الثانية )
و ( ( )149الفقرة الثالثة ) منه ".
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" امل ــادة (  ) 151مك ــررا
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الربط امل�ستند للمادة ( )143مكررا من هذا القانون
واجبة ال�سداد وفقا للمادة ( ( )151الفقرة الأوىل ) من هذا القانون  ,ودون �إخالل بحكم
املـادة ( ( )148الفقرة الثانية ) منه " .
" امل ــادة (  ) 151مك ــررا ( ) 1
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الت�صحيح �أو التعديل �أو الربط الإ�ضافـي الذي جتريه
الأمانــة العامــة للربــط الأ�صلــي بالتطبيـق للمـادة ( )148من هذا القانون واجبة ال�سداد
فـي التاريخ املحدد وفقا للمادة ( )149مكررا ( بند  ) 7منه" .
" امل ــادة (  ) 160مك ــررا
ال يرتتب على تقدمي االعرتا�ض وقف �سداد ال�ضريبة املعرت�ض عليها  ،وتظ ــل واجبـ ــة
ال�سداد فـي التاريخ املحدد وفقا للمادة ( ( )146بند  )4من هذا ال ــقانون  ,ما مل يتقرر
ت�أجيل �سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الف�صل " .
" امل ــادة (  ) 171مك ــررا
يتوىل املحامون بدائرة الق�ضايا ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـ ــي امل ــادة ( )20مـ ــن ه ــذا
القانــون متثيــل الأمانــة العامة واحل�ضــور واملرافعــة عنهــا أ�مـام املحاكــم  -على اختالف
�أنواعهــا ودرجاتهــا � -أو �أمــام اللجنة وغريها من اجلهات التي يخولها القانون اخت�صا�صا
ق�ضائيا " .
" امل ــادة (  ) 187مك ــررا
ا�ستثناء من �أحكام املادتني (  186و  )187من هذا القانون �إذا تبني لالدعاء العام �أن ارتكاب
�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الفــ�صل يعترب مبثابة جرمية �أ�صلية فـي تطبيق
�أحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب امل�شار �إل ــيه  ,يكــون رفع الدعوى
العمومية عـ ــن تلك اجلرمي ـ ــة وفقا للمادة ( )4من قانون الإجراءات اجلزائية امل�شار �إليه ،
وال يجوز �إجراء ال�صلح فـيها " .
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" امل ــادة (  ) 187مكررا ()1
للوزير امل�س�ؤول فر�ض غرامات �إدارية على ما يرتكب من خمالفات لأحكام الالئحة التنفـيذية
لهذا القانون �أو القرارات التنفـيذية الأخرى  ,وعلى �أال يزيد مقدار الغرامة على ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين" .
" امل ــادة ( ) 194
يتعي ــن  -عند تطبيــق هــذا القانون  -االلتــزام ب�أحكــام املعاملــة ال�ضريبـيــة املقررة �ســواء
ملواطنـ ــي دول جمل ـ ــ�س التعـ ـ ــاون ل ـ ـ ــدول اخلليـ ـ ــج العرب ـيـ ــة  -م ــن الأ�شخ ـ ــا�ص الطبيعيـ ـيــن
�أو االعتباريني � -أو لال�ستثمارات اململوكة لهم  ,مبقت�ضى االتفاقية االقت�صادية املوقعة
فـي اجتماع املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املنعقد خالل �شهر
دي�سمرب من عام 2001م" .
" امل ــادة ( ) 195
يلغى  -اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون  -كل من :
 - 1اال�ستثناء املقرر للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية من تقدمي ما ي�أتي :
�أ  -الإخطار بالبيانات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات وال�شركات امل�شار �إليها  ،وب�أي تعديالت
تطر�أ عليها وفقا للمادة ( ( )11الفقرة الثالثة ) من هذا القانون .
ب � -إقرار الدخل وفقا للمادة (( )135الفقرة الثانية) من هذا القانون .
 - 2الإعفاء من تقدمي احل�سابات  -املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )141من هذا القانون -
املقرر للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية التي مل ت�ستثن من تقدمي �إقرار الدخل
وفقا للمادة ( )142منه" .
" امل ــادة ( ) 196
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -امل�ستثناة فـي تاريخ العمل بهذا القانون وفقا
للم ــادة ( - )11بتقدي ــم ك ــل م ــن  :الإخط ــار �س ــواء بالبيان ــات املتعلقــة بها � ،أو ب�أي تعديالت
فـي هذه البيانات تكون قد طر�أت خالل فرتة اال�ستثناء  ,وعلى �أن يتم الإخطار وفقا للنموذج
املعد لهذا الغر�ض .
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ويكون تقدمي �أي من الإخطارين املن�صو�ص عليهما فـي الفقرة ال�سابقة خالل ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويج ــوز للأم ــني العــام  -فـ ــي حالة التخلف عن تقدمي �أي مــن الإخطاريــن امل�شار �إليهما
فـي هذه املـادة فـي املوعد املحدد  -فر�ض غرامة وفقا للمادة ( )179من هذا القانون  ،ودون
�إخالل ب�أحكام املادتني (  182و  )183منه" .
" امل ــادة ( ) 197
ت�ستمر امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -التي �سبق �أن �صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون
قرارات ب�إعفائها من ال�ضريبة �أو بتجديد �إعفائها وفقا للمادة ( - )118معفاة من ال�ضريبة
�إىل نهاية املدة املحددة فـي هذه القرارات .
وال يجوز  -بعد تاريخ العمل بهذا القانون � -إ�صدار قرارات بتجديد الإعفاء من �ضريبة
الدخل للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية امل�شار �إليها " .
" امل ــادة ( ) 198
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -املعفــاة مــن ال�ضريبــة ف ــي تاريــخ العمل بهذا
القانون وفقا للمادة ( )118منه  -بتقدمي �إقرار الدخل عن ال�سنة ال�ضريبية التالية مبا�شرة
لل�سنة ال�ضريبية الأخرية من مدة الإعفاء وفقا حلكم املـادة ( )197من هذا القانون .
ويكون تقدمي �إقرار الدخل واحل�سابات املرفقة به  ،و�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع هذا
الإقرار وفقا للمواد ( )134و ( )135ومن (� )138إىل ( )141و ( )150من هذا القانون .
ويجوز للأمني العام  -فـي حالة التخلف عن تقدمي �إقرار الدخل فـي املوعد املحدد  -فر�ض
غرام ــة وفق ــا للمـ ــادة ( )179م ــن هذا القانون ودون �إخالل ب�أحكام املادتني ( )182و ()183
منه " .
" امل ــادة ( ) 199
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -التي �سبق �أن �صدرت قبل تاريخ العمل بهذا
القانون قرارات با�ستثنائها من تقدمي �إقرار الدخل  ،وا�ستمرت م�ستثناة حتى التاريخ امل�شار
�إليه  -بتقدمي �إقرار الدخل عن ال�سنة ال�ضريبية التالية مبا�شرة لل�سنة ال�ضريبية التي
انتهى خاللها �سريان اال�ستثناء  ,وذلك دون �إخالل ب�أحكام املـادة ( ( )198الفقرتني الثانية
والثالثة ) من هذا القانون" .
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" امل ــادة ( ) 200
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -التي مل ت�ستثن من تقدمي �إقرار الدخل و�سبق
�أن �صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات ب�إعفائها من تقدمي احل�سابات  ،وا�ستمرت
معفاة حتى التاريخ امل�شار �إليه  -بتقدمي احل�سابات مرفقة بالإقرار النهائي املعد عن ال�سنة
ال�ضريبية التالية مبا�شرة لل�سنة ال�ضريبية التي انتهى خاللها الإعفاء من تقدمي احل�سابات
ووفقا للمادة ( ( )141الفقرة الثانية ) من هذا القانون .
ويجوز للأمني العام  -فـي حالة االمتناع عن تقدمي احل�سابات فـي املوعد املحدد لتقدمي
الإقرار النهائي طبقا للفقرة ال�سابقة  -فر�ض غرامة وفقا للمادة ( ( )181بند  ) 1من هذا
القانون ودون �إخالل ب�أحكام املادتني (  182و  ) 183منه" .
" امل ــادة ( ) 201
للوزير امل�س�ؤول  -بناء على اقرتاح الأمني العام � -أن يقرر ما ي�أتي :
 - 1التاريخ املحدد لتطبيق نظام البطاقة ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()11
( بند  ) 1من هذا القانون .
 - 2القواعد املنظمة لإ�صدار الأمانة العامة ل�شهادات الإقامة ال�ضريبية بناء على
طلب ال�شخ�ص الذي تتوافر فـيه �شروط و�أحكام الإقامة املحددة فـي اتفاقيات
جتنب االزدواج ال�ضريبي النافذة بني عمان وغريها من الدول بالتطبيق لأحكام
املـادة ( )120من هذا القانون � ،أو غريها من �أحكام القوانني واللوائح املعمول بها " .
" امل ــادة ( ) 202
ت�صدر الأمانة العامة للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية واملن�ش�آت امل�ستقرة اخلا�ضعة لل�ضريبة ،
والتي تبا�شر الن�شاط فـي التاريخ املحدد فـي املـادة ( )201من هذا القانون البطاقة ال�ضريبية
�إذا كـ ــان ق ــد �سبق لها تقدمي الإخطار بالبيانات املتعلقة بها فـي امليعاد املحدد فـي املـادة ()11
( الفقرة الثانية ) من هذا القانون " .
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" امل ــادة ( ) 203
تلتزم امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية واملن�ش�آت امل�ستقرة التي تبا�شر الن�شاط فـي التاريخ املحدد
فـي املادة ( )201مــن هــذا القانــون  ،ولــم ي�سبــق له ــا تقديــم الإخط ــار بالبيانــات املتعلق ــة
بهــا فــي امليعـاد املحدد فـي املادة ( ( )11الفقرة الثانية ) من هذا القانون ودون �أن تكــون
م�ستثنـ ــاة مـن تقدميـه بالتطبيـق للفقـرة الثالثـة مـن تلـك املـادة بتقديـم طــلب ا�ستخــراج
البطاقة ال�ضريبية على النموذج املعد لهذا الغر�ض خالل املدة التي ي�صدر بتحديدها قرار
من الوزير امل�س�ؤول .
وتكون ت�سوية امل�ستحقات ال�ضريبية عن الفرتة التي مل يقدم خاللها الإخطار بالبيانات
وفقا لقواعد مي�سرة ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير امل�س�ؤول بعد موافقة جمل�س الوزراء .
ويرتتب على تقدمي الطلب فـي امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه املـادة  ،و�سداد
امل�ستحقات ال�ضريبية التي متت ت�سويتها وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة
من هذه املـادة الإعفاء من �أي جزاءات �إدارية �أو عقوبات طبقا للباب ال�سابع من هذا القانون .
وفـي حالة التخلف عن تقدمي الطلب فـي امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه املـادة
توقع العقوبة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( ( )184الفقرة الأوىل ) من هذا القانون " .
املــادة الرابعــــة
ي�ضاف �إىل الباب الثالث من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه ف�صل ثان مكررا  ،ن�صه الآتي :
" الف�صــل الثانــي مك ــررا
الأحكـام اخلا�صـة بتحديـد الدخـل
اخلا�ضع لل�ضريبة للأطراف فـي املعامالت املالية الإ�سالمية
الفــرع الأول
قواعــد �أ�سا�سيــة
امل ــادة (  ) 76مك ــررا
يق�صـ ـ ــد باملعامل ـ ــة املاليـ ــة الإ�سالمي ـ ــة  -فـ ــي تطبي ـ ــق �أحك ـ ــام هـ ــذا القانـ ــون  -اتف ـ ــاق
�أو تعام ــل يك ــون حمل ــه حقوق ــا مالي ــة  ،ويكون من �أطراف املعاملة �شخــ�ص مرخ ــ�ص
ل ــه مبزاولـ ــة الأعمال املالية الإ�سالميـ ــة  -امل�صرفـي ــة �أو غريهــا  -بالتطبي ــق للقوانــني
املعمـ ــول به ــا فـ ـ ــي الدول ـ ــة ال�ص ـ ــادر منه ـ ــا الرتخيـ ـ ـ ــ�ص  ,وب�شـ ـ ــرط �أن يتقـ ـ ـيــد االتف ـ ــاق
�أو التعامل  -من حيث �شروطه و�آثاره وعنا�صره الأخرى  -ب�أحك ــام ال�شريع ــة الإ�سالمي ــة ،
وال ينطوي � -صراحة �أو �ضمنا  -على �إجراء معاملة مالية �أخرى .
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امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 1
ت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل على حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة
للأط ــراف فـ ــي املعامل ــة املالي ــة الإ�سالميــة  ,وذل ــك دون �إخ ــالل ب�أحك ــام املـ ــواد مـ ــن ()11
�إىل ( )15ومن (� )21إىل ( )29ومن (� )125إىل ( )187مكررا ( )1من هذا القانون  ،وغريها
من الأحكام التي يقررها هذا القانون .
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 2
ال يعتد  -فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  -بالت�صرفات والأعمال الآتية �إذا ثبت �أن الغر�ض
الوحيــد مــن إ�بــرام الت�صــرف �أو القيــام بالعم ــل ه ــو التقي ــد ب�أحكــام ال�شريعــة الإ�سالميــة
دون �إجراء �أي معاملة مالية �أخرى :
 - 1ت�أ�سي ــ�س �شرك ــة ت�ضام ــن �أو حما�صة �أو �إبرام اتفاق م�شاركة وفقا للأ�س�س الواردة
فـي املـادة ( )4من هذا القانون .
 - 2الت�صرف فـي الأ�صل الر�أ�س مايل �أو غريه بالبيع �أو املقاي�ضة �أو التنازل �أو غريها
مـ ــن �أن ــواع الت�صرف ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي امل ــادة ( ( )1بند � ) 17أو املـادة ()77
( بند  ) 4من هذا القانون .
 - 3ت�أجري الأموال الثابتة �أو املنقولة �أو تقرير حق االنتفاع بها .
الفــرع الثان ــي
قواعـد خا�صـة ببعـ�ض �أنـواع الدخـل وامل�صروفـات
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 3
ال يعتد  -فـي تطبيق حكم املادة ( )35من هذا القانون  -بالدخل النا�شئ كمقابل للت�أجري
�أو لالنتفاع فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )76مكـررا ( ( )2بند  ) 3منه .
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 4
يراعى  -عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة وفقا لأحكام هذا الف�صل  -ما ي�أتي :
� - 1أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة ( ( )35بند  ) 6مــن هــذا القانــون �أي مبالــغ قــد
يح�صل عليها ال�شخ�ص عو�ضا عن الفوائد .
� - 2أن تعامل كم�صروفات �أي مبالغ قد ينفقها ال�شخ�ص عو�ضا عن الفوائد  ,وذلك
وفقا للقواعد التي ي�صدرها الوزيــر امل�س ـ�ؤول بالتطبيــق للمــادة ( )59مــن هــذا
القانون .
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امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 5
يتعني  -عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الف�صل  -خ�صم
التربعات التي يلتزم ال�شخ�ص ب�أدائها  -وفقا للقوانني املعمول بها واللوائح املنفذة لها -
مقابل ما ح�صل عليه من مبالغ �إ�ضافـية نظري ت�أخري املتعامل معه فـي �سداد امل�ستحقات ,
ب�شرط �أن يتم التربع �إىل �أي من اجلهات التي حتدد وفقا للمادة ( ( )55بند  ) 10من هذا
القانون  ,ودون التقيد باحلد الأق�صى للخ�صم الذي ن�صت عليه تلك املـادة .
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 6
تعامل خم�ص�صات خ�سائر االئتمان التي يكونها امل�صرف املرخ�ص له مبزاولة الأعمال
امل�صرفـية الإ�سالمية  -عند حتديد دخله اخلا�ضع لل�ضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الف�صل -
وفقا للمعاملة املقررة ملخ�ص�صات خ�سائر القرو�ض مبقت�ضى املـادة ( )66من هذا القانون .
الف ــرع الثال ــث
قواع ــد خا�ص ــة بع ــبء الإثب ــات
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 7
فـي تطبيق �أحكام هذا الف�صل يقع على ال�شخــ�ص اخلا�ضــع لل�ضريبــة الــذي �أبــرم االتفــاق
�أو �أجــرى املعاملــة املاليــة الإ�سالميــة عــبء �إثبــات امل�سائــل الآتي بيانها � -سواء عند تقدمي
�إقرار الدخل � ،أو عند نظــر االعتـرا�ض �أو الطعن �أو الدعــوى ال�ضريبيــة بالتطبيــق لأحكــام
الباب ال�ساد�س من هذا القانون : -
� - 1أن االتفاق الذي �أبرمه �أو التعامل الذي �أجراه  -وفقا لأحكام املـادة ( )76مكررا
من هذا القانون  -يتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 2أن االتفاق الذي �أبرمه �أو التعامل الذي �أجراه  -على النحو امل�شار �إليه فـي البند
( )1من هذه املـادة  -ال ينطوي � -صراحة �أو �ضمنا  -على القيام ب�أي معاملة مالية
�أخرى .
� - 3أن الرتخي�ص مبزاولة الأعمال املالية الإ�سالمية  -وفقا لأحكام املادة ( )76مكررا
من هذا القانون � -صدر بالتطبيق لأحكام القوانني املعمول بها فـي الدولة ال�صادر
منها الرتخي�ص .
� - 4أن الغـر�ض الـوحيــد مــن ت�أ�سيـ ــ�س ال�شركـ ــة �أو �إب ــرام اتف ــاق امل�شارك ــة �أو الت�ص ــرف
فـ ــي الأ�صـ ــل �أو غي ـ ــره �أو ت�أجي ـ ــر املـ ــال �أو تقريـ ــر ح ــق االنتف ــاع ب ــه  -وفق ــا لأحك ــام
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املادة ( )76مكـررا ( )2من هذا القانون  -هو التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
دون القيام ب�أي معاملة مالية �أخرى .
� - 5أن املبالغ التي يطلب معاملتها كدخل �أو م�صروفات بالتطبيق لأحكام املـادة ()76
مكـررا ( )4من هذا القانون مت احل�صول عليها �أو �إنفاقها عو�ضا عن الفوائد" .
املــادة اخلام�ســـة
ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )148و ( )149من قانون �ضريبة الدخل امل�شــار �إليه  ،ف�صــل ثــان
مكررا ي�ضاف �إىل الباب اخلام�س  ،ن�صه الآتي :
" الف�صــل الثانــي مكــررا
ت�صحيــح ربــط ال�ضريبــة �أو تعديلــه
امل ــادة ( ) 148
تتوىل الأمانة العامة ت�صحيح �أو تعديل ربط ال�ضريبة � ،أو �إجراء ربط �إ�ضافـي �إذا انطوى
الربط الأ�صلي على خط�أ �أو �إغفال �أو ات�ضح عدم كفايته  ،ودون �إخالل ب�أي قرار �أو حكم
ق�ضائي نهائي �صادر بالف�صل فـي منازعة �ضريبية عن ال�سنة ال�ضريبية التي مت ت�صحيح
�أو تعديل ربطها الأ�صلي �أو �إجراء ربط �إ�ضافـي عليه .
ويطبق حكم الفقرة ال�سابقة على الربط امل�ستند �إىل املـادة ( )143مكررا من هذا القانون .
امل ــادة ( ) 149
ال يجوز ت�صحيح الربط �أو تعديله �أو �إجراء ربط �إ�ضافـي بالتطــبيق حل ــكم امل ــادة ()148
( الفقرة الأوىل ) من هذا القانون بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إجراء الربط
الأ�صلي .
ومتتد املدة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة �إىل ( )5خم�س �سنوات فـي حاالت الغ�ش  ،وا�ستخدام
الو�سائل االحتيالية .
ويكون امليعاد املحدد لإجراء الت�صحيح �أو التعامل �أو الربط الإ�ضافـي فـي حاالت الربط
الأ�صلي امل�ستند �إىل املـادة ( )143مكررا من هذا القانون ( )5خم�س �سنوات  ،تبد�أ من تاريخ
تقدمي الإقرار النهائي .
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امل ــادة (  ) 149مكــررا
يج ــب �أن يت ــم ت�صحي ــح �أو تعدي ــل الرب ــط �أو �إج ــراء الربط الإ�ضافـي  -وفقا لأحكام هذا
الف�صل  -ب�إخطار كتابي يت�ضمن ما ي�أتي :
 - 1ال�سنة ال�ضريبية املعد عنها الربط الأ�صلي  ،وتاريخ �إجرائه .
 - 2تاريخ التعديل �أو الت�صحيح للربط الأ�صلي � ،أو �إجراء الربط الإ�ضافـي .
 - 3ال�سنة �أو ال�سنوات ال�ضريبية حمل تعديل الربط الأ�صلي �أو ت�صحيحه � ،أو �إجراء
الربط الإ�ضافـي .
 - 4ال�سند القانوين للت�صحيح �أو التعديل � ،أو �إجراء الربط الإ�ضافـي .
 - 5عنا�صر الت�صحيح �أو التعديل للربط الأ�صلي � ،أو عنا�صر الربط الإ�ضافـي .
 - 6حتدي ــد مبل ــغ الدخ ــل اخلا�ض ــع لل�ضريب ــة �أو اخل�ســارة بعد الت�صحيح �أو التعديل
�أو �إجراء الربط الإ�ضافـي .
 - 7قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الربط املعدل �أو الربط الإ�ضافـي  ,والتاريخ
الواجب فـيه �سدادها .
� - 8أي بيانات �أخرى حتددها الأمانة العامة " .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ضاف �إىل قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه بـاب خامـ�س مكـررا  ،ن�صـه الآتـي :
" البـاب اخلامـ�س مكـررا
الأحكـام اخلا�صـة بال�ضريبـة علـى املن�شـ�آت
الف�صل الأول
قواع ــد �أ�سا�سيـة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا
ت�سري الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب على املن�ش�آت التي يتوافر فـيها
		
ال�شروط الآتية :
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� - 1أن تقت�صر على ممار�سة الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو احلرفـي �أو اخلدمي ،
وعلى �أن ي�ستبعد ما ي�أتي :
�أ � -أعمال النقل البحري واجلوي .
ب � -أعمال امل�صارف والت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية .
ج  -ا�ستخراج موارد الرثوة الطبيعية .
د  -امتيازات املرافق العامة .
هـ  -الأن�شطة الأخرى التي ي�صدر با�ستبعادها قرار من الوزير امل�س ـ�ؤول بع ــد
موافقة جمل�س الوزراء .
� - 2أال يزيد ر�أ�س مالها املقيد فـي ال�سجل التجاري  -فـي بداية ال�سنـ ــة ال�ضريبي ــة -
على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
� - 3أال يزي ـ ــد الدخ ـ ــل الإجمالـ ــي ال ــذي حتقق ـ ــه فـ ــي  -نهاي ـ ــة ال�سـ ـن ــة ال�ضريبيـ ــة -
على ( )100000مائة �ألف ريال عماين .
� - 4أال يزيد متو�سط عدد العاملني فـيها  -خالل ال�سنة ال�ضريبية  -على ( )15خم�سة
ع�شر عامال  ،وعلى �أن يعتد عند ح�ساب املتو�سط بجميع العاملني �أيا كانت طبيعة
�أو نوع �أو مكان �أو مدة العمل امل�سند �إليهم  ،و�أيا كانت طريقة حتديد الأجر .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 1
تلتزم املن�ش�أة ب�أن تقدم �أي بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو وثائق �أو غريه ــا تطلبه ــا
الأمانة العامة فـي املوعد الذي حتدده لغر�ض التثبت من توافر ال�شروط املحددة فـي املـادة
( )159مكررا من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 2
تلتزم املن�ش�أة فور حتقق �أي واقعة يرتتب عليها تخلف �أي من ال�شروط املحددة فـي املـادة
( )159مكررا من هذا القانون ب�إخطار الأمانة العامة بذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأكرث من تاريخ حتقق الواقعة مع تقدمي امل�ستندات الر�سمية املثبتة لذلك .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 3
ال ت�سري الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب على املن�ش�أة وتطبق الأحكام
الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون فـي حالة امتناع املن�ش�أة عن �إجابة طلب الأمانة
العامة فـي امليعاد املحدد وفقا للمادة ( )159مكررا ( )1من هذا القانون � ،أو حتقق �أي واقعة
يرتتب عليها تخلف �أي من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )159مكررا منه خالل
�أي فرتة حما�سبية .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 4
يكون �سريان الأحكام الأخرى املن�صو�ص عليهــا ف ــي هــذا القانــون بالتطبيــق حلكــم املــادة
( )159مكررا ( )3منه اعتبارا من ال�سنة ال�ضريبية التالية لل�سنة التي امتنعت فـيها املن�ش�أة
عن �إجابة طلب الأمانة العامة فـي امليعــاد املحدد � ،أو التي حتققت خاللهــا الواقعــة التــي
ترتب عليها انتفاء �أي من ال�شروط املحددة فـي املـادة ( )159مكررا منه .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 5
ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )159مكررا من هذا القانون ت�ستمر املن�ش�أة خا�ضعة لأحكام هذا
الباب فـي الأحوال الآتية :
 - 1تغيري الن�شاط �إلــى �أي ن�ش ــاط �آخ ــر مم ــا يخ�ض ــع حلك ــم املـ ــادة ( )159مكـ ــررا
( بند  ) 1من هذا القانون .
 - 2زيادة ر�أ�س املـال �أو الدخل الإجمايل �أو متو�سط عدد العاملني عن املحدد فـي املـادة
( )159مكررا ( البنود  2و  3و  ) 4من هذا القانون  ,على �أال جتاوز الزيادة الن�سبة
املئوية �أو العدد الذي ي�صدر بتحديده قرار من الوزير امل�س�ؤول .
 - 3مبا�شرة ن�شاط �إ�ضافـي ب�شرط �أال يزيد ر�أ�س املـال �أو الدخل الإجمايل �أو متو�سط
عدد العاملني عن املحدد فـي البند ( )2من هذه املـادة .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 6
للوزير امل�س�ؤول  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -تعديل الأن�شطة �أو قيمة ر�أ�س املـال �أو الدخل
الإجمايل �أو عدد العاملني املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )159مكررا من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مكــررا ( ) 7
ال يجــوز �أن يرتتــب علــى تطبيــق هــذا البــاب الإخــالل ب�أحكــام املــواد مــن (� )21إىل ()25
ومن (� )27إىل ( )34ومن (� )124إىل ( )133و ( )189من هذا القانون .
الف�ص ــل الثان ــي
التزام ــات املن�شـ ـ�أة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 8
ال يرتتب على تطبيق الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب الإخالل بالتزامات
املن�ش ـ ـ�أة املفرو�ض ــة مبقت ــ�ضى املــواد ( ( )6البنود �/2 ، 1أ /2 ،د /2 ،هـ ) و ( )7و ( )8و ()9
و( )53و ( )137من هذا القانون .
وللوزي ــر امل�س�ؤول  -بناء على اقرتاح الأمني العام � -إعداد قواعد خا�صة تنظم �إ�صدار
البطاقة ال�ضريبية للمن�ش�أة مبا يتفق مع طبيعتها وباال�ستثناء من حكم املـادة ( ( )11بند ) 1
من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 9
مــع عــدم الإخــالل ب�أحكــام املـواد (  27و  28و  29و  )30مـ ــن قانـ ــون التج ــارة امل�ش ــار �إلي ــه
تلتـزم املن�ش�أة باالحتفاظ مبا ي�أتي :
 - 1ال�سجالت والدفاتر التي تكون الزمة لتحديد دخلها اخلا�ضع لل�ضريبة وامل�ستندات
املثبتة ملـا جاء فـي هذه ال�سجالت والدفاتر .
وي�صدر بتحديد ال�سجالت والدفاتر امل�شار �إليها قرار من الأمني العام .
 - 2ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات الالزمة لتحديد ال�ضريبة املفرو�ضة على �أنواع
الدخل املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )52من هذا القانون .
ويكون االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�شار �إليها فـي البندين ( ) 2 ، 1
مــن هـ ــذه املـادة مل ــدة ( )10ع�ش ــر �سنــوات علــى الأقـل مـن نهايـة الفتـرة املحا�سبية
التي يخ�ضع فـيها الدخل لل�ضريبة .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 10
تع ــد املن�شـ ـ�أة قائم ــة الدخــل املرافقــة للإقــرار النهائي  -املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()159
مكررا ( )19من هذا القانون  -با�ستخدام الأ�سا�س النقدي ما مل توافق لها الأمانة العامة
على اتباع �أ�سا�س �آخر  ،ودون �إخالل ب�أحكام املادتني (  13و  ) 46منه .
الف�ص ــل الثال ــث
خ�ض ــوع املن�شـ ـ�أة لل�ضريب ــة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 11
تفر�ض ال�ضريبة عن �أي �سنة �ضريبية على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة الذي يتحقق للمن�ش�أة
خالل تلك ال�سنة  ،ويحدد معدل ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا الباب .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 12
يراعى عند حتديد الدخل الإجمايل للمن�ش�أة املبــادئ العامــة الــواردة ف ــي املــواد مــن ()35
�إىل ( )38ومن (� )42إىل ( )45ومن (� )47إىل ( )51و ( )115من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 13
حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة االتباع لتحديد امل�صروفات
والتكالي ــف الت ــي تخ�ص ــم م ــن الدخ ــل الإجمالــي للمن�ش�أة مبراعاة املبادئ العامة الواردة
فـي املـواد من (� )54إىل ( )60و ( ( )61البندان  ) 2 ، 1و ( )62و ( )63و ( ( )64البندان ) 3 ، 2
من هذا القانون .
وعلى �أن يكون للمن�ش�أة  -فـي جميع الأحوال  -خ�صم امل�صروفات والتكاليف التي �أنفقتها
فعال لغر�ض حتقيق الدخل الإجمايل �إذا كانت مقيدة فـي ال�سجالت والدفاتر املن�صو�ص
عليها فـي املـادة ( )159مكررا ( )9من هذا القانون  ،وم�ؤيدة بامل�ستندات املثبتة لها .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 14
يكون خ�صم وترحيل اخل�سارة  -عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة  -وفقا للقواعد
التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون مبراعاة املبادئ العامة الواردة فـي املـواد
( )68و ( )69ومن (� )71إىل ( )74من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 15
يكون ح�ساب ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب بتطبيق معدل ( )%3ثالثة باملائة
من الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة لأي من�ش�أة عن �أي �سنة �ضريبية  ،ويعفى من �أحكام هذه
املـادة املن�شـ�آت التـي يتفـرغ لإدارتهـا مالكهـا �أو أ�حـد �شركائهـا تفرغـا تامـا  ,وكذلـك املن�ش ـ�آت
التي توظف �شخ�صني عمانيني على الأقل .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 16
يكون الإعفاء من ال�ضريبة للدخل الذي حتققه املن�ش�أة من مبا�شرة ن�شاطها فـي امل�شروع
ال�صناعي ( املن�ش�أة ال�صناعيــة ) وفق ــا لقانــون (نظـ ــام) التنظيـ ــم ال�صناعـ ــي املوح ــد لــدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليه بالتطبيق للمادة ( )118من هذا القانون .
الف�صـ ــل الراب ــع
ربط ال�ضريبة على املن�ش�أة وحت�صيلها
الفـ ــرع الأول
الإق ـ ــرار النهائـ ـ ــي
امل ــادة (  ) 159مكررا ( ) 17
ال تلتــزم املن�ش ـ�أة بتقديــم الإقــرار املبدئـي للدخـل  ,ويكـون تقديـم الإقـرار النهائـي للدخـل
عن �أي �سنة �ضريبية �إلكرتونيا وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�ض .
ويت�ضمــن الإق ــرار النهائــي  -ب�صف ــة �أ�سا�سي ــة  -مق ــدار الدخ ــل الإجم ــايل خــالل ال�سنة
ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار ومقدار امل�صروفات والتكاليف التي تخ�صم منه خالل تلك
ال�سنة  ،مع حتديد مقدار الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة خاللها  ،ومبلغ ال�ضريبة امل�ستحقة .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 18
يقدم الإقرار النهائي املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )159مكررا ( )17من هذا القانون عن �أي
�سنة �ضريبية قبل انق�ضاء ( )3ثالثة �أ�شهر تبد أ� من تاريخ انتهاء هذه ال�سنة .
ويكون التوقيع على الإقرار النهائي وفقا للمادة ( ( )134الفقرة الرابعة ) من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 19
يجب �أن يرفق بالإقرار النهائي  -املقدم وفقا لأحكام هذا الف�صل  -قائمة دخل وفقا للنموذج
الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�ض .
وتعد قائمة الدخل من واقع ال�سجالت والدفاتر التي تلتزم املن�ش�أة باالحتـ ــفاظ بهـ ــا وفقا
للمادة ( )159مكررا ( )9من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 20
يكون فح�ص الأمانة العامة للإقرارات النهائية املقدمة من املن�ش�آت وقوائم الدخل املرفقة
بها وفقا للمادة ( )142من هذا القانون .
الفــرع الثانــي
ربط ال�ضريبة على املن�ش�أة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 21
يتبع عند ربط ال�ضريبة على املن�ش�أة �أحكام املـواد ( )135مكررا و ( ( )143الفق ــرة الأول ــى )
و ( )143مكــررا و ( ( )147الفقــرة الثانيــة ) و ( ( )148الفق ــرة الثاني ــة ) و ( ( )149الفقــرة
الثالثة ) و ( )149مكررا من هذا القانون .
الفـ ــرع الثالـ ــث
حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة على املن�ش�أة وا�سرتدادها
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 22
تك ــون ال�ضريبــة امل�ستحقــة مــن واقــع الإقرار النهائي واجبة ال�سداد من املن�ش�أة فـي امليعاد
املح ــدد لتقدي ــم الإقــرار  ,وذلـك دون إ�خـ ــالل ب�أحكـ ــام امل ــواد ( ( )1بنــد  ) 13و ( )151مكــررا
و ( )151مكررا ( )1و ( ( )152الفقرة الأوىل ) ومن ( � 153إىل  )158من هذا القانون .
الف�صـ ــل اخلام ــ�س
�أحك ـ ــام متنوعـ ـ ــة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 23
تكون املنازعة فـي ال�ضريبة التي مت ربطها على املن�ش�أة وفقا للأحكام وباتباع الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي الباب ال�ساد�س من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 24
للأميــن العــام توقي ــع اجلــزاءات الإداريــة فــي احلــاالت املن�ص ــو�ص عليهــا فــي املــواد ()179
و ( )180و ( )181م ــن ه ــذا القانـ ــون ودون �إخ ــالل ب�أحك ــام امل ـ ــواد (( )1بن ــد  )13و ()182
و ( )183منـه .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 25
تطبــق بالن�سبــة للمن�ش ـ�آت العقوب ــات املق ــررة ف ــي املادت ــني ( 184و  )185م ــن ه ــذا القان ـ ــون
فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـيهما  ،ودون �إخالل ب�أحكام املواد ( )186و( )187و( )187مكررا
و( )187مكررا ( )1منه " .
املــادة ال�سابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية  ،فـيما عدا :
 - 1املادتني (  12و  ( ) 35بند  ، ) 7و�أحكام كل من الف�صل الثانــي مك ــررا م ــن الب ــاب
الثالث  ،والباب اخلام�س مكـررا  ،فـيعمل بها من �أول يناير التايل لتاريخ ن�شر هذا
القانون  ,وتطبق على ال�سنوات ال�ضريبية التي تبد أ� من هذا التاريخ .
 - 2امل ــواد ( )15مكــررا و ( )16مكـررا و ( ( )181بنــد  1مكــررا ) تطبـق مـن التاريـخ
املحدد وفقا للمادة ( ( )201بند . ) 1
 - 3املـواد ( ( )55بند  ) 10و( )112و ( )159مكـررا ( )15فـيعمل بها من ال�سنة ال�ضريبية
التي تبد أ� فـي �أول يناير 2017م � ،أو ال�سنة ال�ضريبية التي تبد أ� خالل تلك ال�سنة ،
وال�سنوات ال�ضريبية التالية لها .
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