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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2009/28

باإ�سدار قانون �سريبة الدخل

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سركـــــــات التجاريــــة رقـــــم 74/4 ،

وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ،

وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

وعلى قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/47 ،

وعلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/77 ،

وعلى قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 89/77 ،

وعلى قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 ،

اجلهاز  لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  نظام  وعلى 

الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/32 ،

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102 ،

هيكلها  واعتماد  املالية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   96/39 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

التنظيمي ،

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 

وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 

وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 ،

وعلى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ،

وعلى قانون العمـــــل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

وعلى قانون ) نظام ( التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/61 ، 

ال�سلطاين  باملر�ســــوم  ال�ســــادر  والتجاريــــة  املدنيــــة  املعامـــالت  فـي  الإثبــــات  قانـــون  وعلى 

رقم 2008/68 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولــى   

يعمل بقانون �سريبة الدخل املرفق .

املــادة الثـانيــــة

والقرارات  املرفق  للقانون  التنفـيذيــة  الالئحــة  املاليـــة  وزارة  امل�ســرف على  الوزير  ي�سدر 

باللوائح  العمل  ي�ستمر  والقرارات  الالئحة  هذه  ت�سدر  اأن  واإىل   ، الأخرى  التنفـيذية 

والقرارات ال�سارية فـيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون .

املــادة الثـالثــــة  

ل يرتتب على تطبيق هذا القانون الإخالل مبا ياأتي :

1 - التاريــخ املحدد ل�سريــــان ال�سريبــة على ال�سركـــات اململوكـــة بالكامل للمواطنني 

العمانيني اأو على ال�سركات املدنية اأو على املوؤ�س�سات التجارية اأو ال�سناعية اأو على 

املوؤ�س�سات املهنية .

2 - اأية اأحكام خا�سة تكون قد تقررت ل�سركات معينة بقوانني اأو مرا�سيم �سلطانية 

�سواء فـيما يتعلق مبعدلت ال�سريبة اأو الإعفاء منها اأو غريها من الأحكام .

املــادة الرابعــة 

يلغـى كل من قانون �سريبـة الدخل على ال�سركـات ، وقانــون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات 

امل�سار اإليهما ، وكل ما يخالف القانون املرفق .

املــادة اخلام�سة  

ين�سـر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سميــة ، ويعمل به مــن اأول يناير التايل لتاريخ الن�سر ، 

ويطبق على ال�سنوات ال�سريبية التي تبداأ اعتبارا من ذلك التاريخ .

�سـدر فـي :  29 من جمادى الأوىل  �سنة 1430هـ

املـوافـــق :  24  من مـــايــــــــــــــــــــو   �سنة 2009م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانـــون  �سريبـــة الدخـــــل

الباب الأول

تعريفات واأحكام عامة

الف�ســل الأول 

 التعريفــات

املـــادة ) 1 (

اأحكام هذا القانون يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل  فـي تطبيق 

منها ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك :

1 - الوزيــر امل�ســوؤول  : 

الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية واملكلف بالإ�سراف على وزارة املالية ، اأو من يبا�سر 

�سلطاته اأو اخت�سا�ساته .

2 - الأمــــني العـــــام : 

الأمني العام لل�سرائب بوزارة املالية .

3 - الأمانــة العامـــــة : 

الأمانة العامة لل�سرائب بوزارة املالية . 

4 - املن�سـاأة امل�ستقـــرة : 

املعنى املحــدد فـي املادتــــني )2( و )3( مــن هذا القانون .

5 - اتفاقات امل�ساركة غري العمانية التي ل تكت�سب و�سف �سركة : 

املعنى املحدد فـي املادة )4( من هذا القانون . 

6 - العامــــل امل�ســــوؤول  : 

املعنى املحدد فـي املواد )6( و )7( و )9( من هذا القانون .

7 - الإعـــــــالن : 

املعنى املحدد فـي املواد من )30( اإىل )32( من هذا القانون .

8 - الأتــــاوى  :

املعنى املحدد فـي املادة )36( من هذا القانون .

9 - الدخـــل الإجمـايل   :

املعنى املحدد فـي املادة )42( من هذا القانون .
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10 - الدخل اخلا�سع لل�سريبة :

املعنى املحدد فـي املادة )43( من هذا القانون .

11 - الفتـرة املحا�سبيــة  : 

املعنـى املحــدد فـي املـواد من )84( اإىل )15( من هذا القانون . 

12 - ال�سيطـــــــــرة  : 

املعنــى املحــــدد فـي املادتـــــني )132( و)133( من هذا القانون .

13 - ال�سريبـــــــــــــــــــــــــة :

ال�سريبــة التي تفــر�س على الدخل طبقــا لأحكام هذا القانون ، ولأغرا�س تطبيق 

اأحكام املواد )152( و )154( و)155( و )158( ت�سمــل ال�سريبـــة الإ�سافـية واجلزاءات 

الإدارية التي تفر�س طبقا لأحكام املواد )156( و )179( و )180( و )181( من هذا 

القانون .

14 - اللجنــــــــــــــــــــــــــــــة  : 

جلنــة �سريبـــة الدخـل امل�سكلة بوزارة املالية وفقا للمادة )166( من هذا القانون .

15 - اجلزاءات الإداريـة  :

هذا  من   )183( اإىل   )179( من  للمواد  طبقـــــا  تفــــر�س  التــــــي  الإداريــة  اجلـــزاءات 

القانون .

16 - تاريخ وجوب ال�سداد  : 

التاريـــخ الــــــذي تكـــــــون فـيه ال�ســــريبــــــــة امل�ستحقة واجبة الأداء بالتطبيق لأحكام 

هذا القانون .

17 - الت�ســـــــــــــــــــــــــــرف : 

البيـــع اأو املقاي�سة اأو التنازل اأو غريها من اأنواع الت�سرفات بالن�سبـة لأي اأ�سـل ، كما 

ي�سمل فقدان الأ�سل اأو ال�ستيالء عليه طبقا للقانون .

18 - اخل�ســــــــــــــــــــــــــارة : 

اخلا�سع  الدخل  حل�ساب  املقررة  الأ�س�س  ذات  باتباع  ح�سابها  يتـم  التي  اخل�سارة 

لل�سريبة .
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19 - الربـــــــــــــــــــــــــــــــط   : 

التحـــــديـــد الــذي جتريـــه الأمـــانة العامـــــة وفقا لأحكام هذا القانون ملبلغ ال�سريبة 

والدخــــــــــل اخلا�ســع لهـــا اأو للخ�ســــــــارة ، اأو للدخل الذي يتقرر اإعفاوؤه من ال�سريبة 

�ســـواء طبقــــا لأحكـــام هــــذا القــــانـــون اأو اأي قانون اآخر .

20 - ال�سنــة ال�سريبيــــــة: 

اثنا ع�سر �سهرا تبداأ من اأول يناير وتنتهي فـي اآخر دي�سمرب من اأي عام ميالدي .

21 - ال�سخـــــــــــــــــــــــــ�س  : 

واتفاقات  املحا�سة  �سركة  وي�سمل   ، العتباري  ال�سخ�س  اأو   ، الطبيعي  ال�سخ�س 

امل�ساركة غري العمانية التي ل تكت�سب و�سف �سركة .

22 - اخلا�سع لل�سريبــــة : 

املن�ساأة اأو املوؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية اأو املن�ساأة امل�ستقرة .

23 - ال�سريبـة الأجنبيـة :  

ال�ســـريبــــة على الدخـــــل التـــي يتـحـمـلـهـــــــــا اخلا�سع لل�ســريـبـة فـي دولة اأجنبية .

24 - ال�سركـــة العمانيـــة : 

اأي �سخ�س يتم تاأ�سي�سه فـي عمان ك�سركة وفقــــــا للت�سريعـــــات العمانيــــــة �سواء كانــــت 

اأو جن�سية  اأو غري ذلك واأيا كان ال�سكل القانوين لل�سركة  اأو مدنية  �سركة جتارية 

ال�سركــاء فـيهـــــا اأو الغر�س من تاأ�سي�سهــــا اأو طبيعة الن�ساط الذي متار�سه .

25 - امل�ســـــــــــــــــــــــــــــرف : 

املعنى املحدد بالقانون امل�سرفـي امل�سار اإليه .

26 - مالك املن�ساأة امل�ستقرة : 

وفقا  امل�ستقرة  املن�ساأة  هذه  طريق  عن  عمان  فـي  الن�ساط  يبا�سر  الذي  ال�سخ�س 

للمادتني )2( و )3( من هذا القانون .
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27 - امل�ؤ�س�ســــــــــــــــــــــــــــة : 

امل�ؤ�ش�شــــة الفرديــــة التـــي ميلكهـــــا �شخــ�س طبيعي مبفرده ومتار�س فـي عمان ن�شاطا 

جتاريا اأو �شناعيا اأو مهنيا على وجه اال�شتقالل .

اأو  اأو ال�شجل ال�شناعي  ويك�ن حتديد املالك للم�ؤ�ش�شة من واقع ال�شجل التجاري 

غريهما من ال�شجالت وال�ثائق وامل�شتندات الر�شمية .

27 مكررا -املن�ســـــــــــــــــ�أة :

 املن�شـــاأة اخلا�شعـــة الأحكـــام البـــاب اخلامـــ�س مكـــررا من هذا القان�ن ، وت�شمل اأيا من : 

 1 - امل�ؤ�ش�شة الفردية التي ميلكها �شخ�س طبيعي عماين ، ومتار�س فـي عمان 

اأيـــا من االأن�شطة املحددة فـي املـادة )159( مكررا من هذا القان�ن .

        ويكـ�ن حتديـد املالــك للمن�شــاأة مـــن واقـــع ال�شجـــل التجــــاري اأو ال�شجــــل 

ال�شناعي ، اأو غريهما من ال�شجالت وال�ثائق وامل�شتندات الر�شمية .

2 - ال�شركــــة العمانيــــة التـــي تتخـــذ �شكـــل �شركـــة ت�شامن اأو �شركــة ت��شيــــــة 

اأو �شركــــــة حمــــدودة امل�ش�ؤوليــــــة ومتـــار�س االأن�شطـــة املحـــددة فــــي املـــادة 

)159( مكررا من هذا القان�ن .

28 - الن�شـــــــــــــــــــــــــــــاط : 

 ، واحلرفـي   ، وال�شناعي   ، التجاري  الن�شاط  خا�شـة  وب�شفــة  ن�شــاط  اأي  ي�شمــــــل 

واملهني ، واخلدمي اأو غريه .

29 - الن�شــــاط املهـــنــــــــي :  

واأي  والهند�شة  واملحا�شبة  واملحاماة  كـــــــالطــــــــــــب  مهنــــة  اأيـــــــة  ممـــــار�شــــة  ي�شمــــــل 

ن�شاط اآخر ذي طابع مهني يق�م ب�شفة اأ�شا�شية على عن�شـــــري العمـــل وراأ�س املـــال 

ويــــ�شدر بتحديده قرار من ال�زير امل�ش�ؤول .

30 - النفــــــــــــــــــــــــــــــط : 

النفط اخلام والغاز الطبيعي ، واالإ�شفلت وم�شتقات النفط ، وملحقات اأي منها .



- 7 -

الف�ســل الثانــي 

 اأحكــام عامــة

الفــــرع الأول 

 املن�ســاأة امل�ستقــــرة

 املـــادة ) 2 (

الذي  للن�ساط  الثابت  املقر   - القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي   - امل�ستقرة  باملن�ساأة  يق�سد 

ميار�س فـيه اأي �سخ�س اأجنبي الن�ساط كليا اأو جزئيا فـي عمان �سواء بطريق مبا�سر اأو عن 

طريق وكيل يكون تابعا له .

وت�سمل املن�ساأة امل�ستقرة - ب�سفة خا�سة - ما ياأتي :

1 - اأي مكان للبيع اأو مقر لالإدارة اأو فرع اأو مكتب اأو م�سنع اأو ور�سة .

2 - اأي منجم اأو حمجر اأو اأي مكان اآخر ل�ستخراج موارد الرثوة الطبيعية .

اإذا ا�ستمر ملدة تزيد على  اأو م�سروع للتجميع  اأو مكان للت�سييد  3 - اأي موقع للبناء 

)90( ت�سعني يوما .

ويعترب فـي حكم املن�ساأة امل�ستقرة - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - قيام اأي �سخ�س اأجنبي 

فـي  تقل  ل  ملدد  اأو  ملدة  عمان  فـي  اخلدمات  اأنواع  من  غريها  اأو  ا�ست�سارية  خدمات  باأداء 

جمموعها عن ت�سعني يوما خالل فرتة اثني ع�سر �سهرا �سواء بطريق مبا�سر اأو عن طريق 

العاملني التابعني لذلك ال�سخ�س اأو غريهم ممن يخ�س�سهم لأداء تلك اخلدمات .

املـــادة ) 3 (

ل يعتبــر من قبيــــل املن�ســـاأة امل�ستقــــرة - فـي تطبيــق اأحكام املـــادة )2( ال�سابقة - احلالت 

التي يقت�سر فـيها ال�سخ�س الأجنبي على ا�ستخدام املقر الثابت للن�ساط فـي حتقيق اأي من 

الأغرا�س الآتية :

1 - تخزيــن ال�سلع اأو الب�سائـــع اخلا�سة بذلك ال�سخ�س اأو عر�سها اأو ت�سليمها .

2 - الحتفاظ مبخزون من ال�سلع اخلا�سة بذلك ال�سخ�س للتخزين اأو العر�س اأو 

الت�سليم اأو الت�سنيع بوا�سطة �سخ�س اآخر .

3 - �سراء ال�سلع اأو الب�سائع اأو جمع املعلومات للن�ساط .
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4 - القيام باأي اأعمال اأخرى يكون لها طابع حت�سريي اأو تكميلي لأغرا�س الن�ساط .

5 - اجلمع بني اأي من الأعمال املن�سو�س عليها فـي البنود الأربعة ال�سابقة من هذه 

املادة اإذا ما كان للن�ساط الكلي للمقر الثابت النا�سئ عن اجلمع طابع حت�سريي 

اأو تكميلي .

الفــرع الثانــي 

 اتفاقات امل�ساركة غري العمانية

املـــادة ) 4 (

اأو لتحقيق غـر�س  اأكرث ملمار�سة ن�ساط  اأو  التفاقات التي تعقد خارج عمان بني طرفـني 

حمدد اأو لتنفـيذ عمل معني بهدف الربح ، ول تعترب طبقا لقوانني الدولة التي اأبرم فـيها 

التفاق مبثابة �ســركــة تـتـمـتـع بـ�سخ�سية اعتبارية م�ستقلة ومنف�سلة عن اأ�سخا�س ال�سركاء 

اعتباري م�ستقـل  �سخ�س  بـمـثابة   - القانون  اأحكام هذا  تعامل - لأغرا�س تطبيق  فـيها ، 

ومنف�سـل عن اأ�سـخـا�س الأطـراف املـ�سـاركـيـن فـي التـفـاق ، واأيا كـانـت حدود م�سوؤوليتهم 

عن الديون النا�سئة عن ممار�سة الن�ساط اأو حتقيق الغر�س اأو تنفـيذ العمل . ويتم فر�س 

لهذا  واململوكة  عمان  فـي  الكائنة  امل�ستقرة  للمن�ساأة  دخل  من  يتحقق  ما  على  ال�سريبة 

ال�سخ�س .

املـــادة ) 5 (

ل يجـوز اأن يرتتـب على ربط ال�سريبة على ما يتحقق من دخل - بالتطبيق لأحكام املادة 

)4( ال�سابقة - الإخـالل مب�سوؤولية كـل طـرف فـي التفاق عن ال�سريبة امل�ستحقة والواجبة 

ال�سداد من ذلك ال�سخ�س .

وتكون م�سوؤولية الأطراف امل�ساركني فـي التفاق بالت�سامن فـيما بينهم .

الفرع الثالث 

 العامل امل�سوؤول

املـــادة ) 6 (

 - امل�ستقرة  املن�ســــــاأة  اأو  العمانيــــة  ال�سركـــة  اأو  املوؤ�س�ســــة  فـي  امل�ســـوؤول  بالعامـــل  يق�ســـد 

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا القانون - ما ياأتي :

1 - فـيما يتعلق باملوؤ�س�سة: املالك اأو املدير امل�سوؤول فـي املوؤ�س�سة .
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2 - فـيما يتعلق بال�سركة العمانية :

اأ  - �سركـــة الت�سامـــن اأو التو�سيـــة : ال�سريـــك اأو املديـــر فـي �سركـــــة الت�سامن 

اأو التو�سية .

ب - �سركة املحا�سة : املدير املتفق بني ال�سركاء على توليه اأعمال الإدارة فـي 

ال�سركـــة �ســـواء مــن ال�سركــاء اأو الغيــر ، وذلــك دون اإخــالل باأحكـام املــواد 

)51( و )52( و )54( من قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه .

ج  - �سركة امل�ساهمة : رئي�س جمل�س الإدارة اأو املدير املفو�س من قبل املجل�س .

د  - ال�سركة املحدودة امل�سوؤولية : رئي�س جمل�س املديرين اأو ال�سخ�س امل�سوؤول 

عن الإدارة .

هـ -فـي حــــالة فــر�س احلرا�سة الق�سائيــــة على ال�سركة اأو ت�سفـيتهـــا اأو اإ�سهار 

اإفال�سها : احلار�س الق�سائي اأو امل�سفـي اأو مدير التفلي�سة .

3 - فـيما يتعلق باملن�ساأة امل�ستقرة :

 اأ - املالك اأو املدير .

مالك  وكيل   : وكيل  طريق  عن  عمان  فـي  ن�ساطها  ممار�سة  حالة  فـي   - ب 

املن�ساأة امل�ستقرة .

اإحدى  حتقق  عند  املادة  هذه  من  ال�سابق   ) 2/هـ   ( البند  اأحكام  تطبق   - ج 

احلالت املن�سو�س عليها فـيها بالن�سبة للمن�ساأة امل�ستقرة .

املـــادة ) 7 (

العام  لالأمني  يجوز  ال�سابقة   )6( املادة  حلكم  طبقا  م�سوؤول  عامل  وجود  عدم  حالة  فـي 

حتديد �سخ�س له عالقة بالن�ساط ليكون مبثابة العامل امل�سوؤول - فـي تطبيق اأحكام هذا 

القانون - فـيما يتعلق مبا ميار�س من ن�ساط ، على اأن يتم اإخطار اخلا�سع لل�سريبة بهذا 

التعيني .

املـــادة ) 8 (

املخت�س  هو  امل�ستقرة  املن�ساأة  اأو  العمانية  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  فـي  امل�سوؤول  العامل  يكون 

بتنفـيذ اللتزامات املفرو�سة على املوؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية اأو املن�ساأة امل�ستقرة مبقت�سى 

هذا القانون ما مل ين�س �سراحة على خالف ذلك .

املـــادة ) 9 (

يجب على مالك املوؤ�س�سة اأو املن�ساأة امل�ستقرة - فـي حالة وجوده خارج عمان خالل اأية �سنة 

�سريبية - تعيني عامل م�سوؤول يكون خمت�سا بتنفـيذ اللتزامات املن�سو�س عليها فـي هذا 
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القانون خالل فرتة وجود املالك باخلارج . ويجب على العامل امل�سوؤول اأن يكون موجودا  

خالل مدة ممار�سة مهامه ول يجوز له التغيب ملدة تزيد على ت�سعني يوما خالل اأية �سنة 

�سريبية .

الفــرع الرابــع

 قيمة الأ�سل املت�سرف فـيه

املـــادة ) 10 (

مع عدم الإخالل باأية اأحكام خا�سة من�سو�س عليها فـي هذا القانون يراعى - عند حتديد 

قيمة اأي اأ�سل يتم الت�سرف فـيه - ما ياأتي :

1 - يعتــد - فـي حالــة ا�ستبـــدال اأ�سل باآخر - بالقيمـــة ال�سوقيـــة لالأ�ســــل امل�ستبدل 

فـي تاريخ ال�ستبدال .

بدون  لل�سريبة  اخلا�سع  اأ�سول  من  اأ�سـل  اأي  فـي  الت�سرف  حالة  فـي   - يعـتـد   -  2

مقابل اأو باأقل من قيمة املثل - بالقيمة ال�سوقية لالأ�سل فـي تاريخ الت�سرف .

الفــرع اخلامــ�س

 التزامات اخلا�سع لل�سريبة

املـــادة ) 11 (

يلتزم كل �سخ�س خا�سع لل�سريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون مبا ياأتي :

1 - اأن يتقـــدم لالأمانـــة العامـــة بطلـــب ل�ستخـــراج بطاقـــة �سريبيـــة خـــالل مبا�سرة 

اإجراءات التاأ�سي�س اأو الرتخي�س مبزاولة النــــ�ساط اأو القيد فــــي ال�سجـــل التجـــاري 

اأو ال�سناعـــي اأو غريهمـــا مـــن ال�سجـــالت الر�سمـــية وفقا للقوانني والنظم واللوائح 

املعمول بها ، اأو اإجراءات احل�سول علـــى الرتخيــ�س الالزم ملبا�سرة الن�ساط املهني 

اأو القيد فـي ال�سجالت املعــدة لدى الوزارة املخت�سة لقيد مزاويل الأن�سطة املهنية .

       ويكون تقدمي الطلب وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س .

    وحتـــدد الالئحـــة التنفـيذيـــــة للقانــــــون القواعـــــد املنظــــمـــــة لإ�ســــــدار البطاقــــــة 

ال�سريبية اأو تعديلـــها اأو جتديدها ، مبا فـي ذلك البيانات التي تت�سمنها واملــدة 

بحكـــــــم  اإخــــــالل  دون  وذلك   ، ت�سلــــم خاللــــها  التـــي  واملـــــدة  ل�سريانهـــــا  املحــــددة 

املـــادة )201( ) بند 1 ( من هذا القانون .
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2 - اأن يخطر الأمانة العامة بالبيانات املتعلقة به من واقع ال�سجل التجاري اأو ال�سجل 

ال�سناعـــي اأو غريهمـــا مـــن ال�سجـــالت الر�سميــة ، وب�سفة خا�سة ال�سم والعنوان 

اأو باأي تعديل فـي هذه البيانات  .

مــن  يومــا  �ستيــن   )60( خـــــالل  الغـــــر�ض  لهـــــذا  املعـــــد  النمـــــوذج  علـــــى  الإخطـــــار  ويتـــــم 

تاريخ  يومــا من  وخــالل )30( ثالثــني   ، اأ�سبــق  اأيهمــا  الن�ســاط  بــدء  اأو  التاأ�سيــ�ض  تاريــخ 

اإجراء اأي تعديل فـي البيانات . 

املـــادة ) 12 ( 

ال�ستحقاق  اأ�سا�ض  با�ستخـــدام  النهائـــي  لالإقــــرار  املرافقـــة  احل�سابـــات  اإعــــــداد  يجــــــب 

التـــــي  الأخـــــرى  املعايـــيـــر  اأو  الدوليـــة  املحا�سبيــــــة  املعاييـــر  مـــع  يتفـــــق  وبـــمــا   ، املحا�سبــي 

تعترب مماثلة لها وفقا لل�سوابط والإجراءات التي ت�ســــدر بقـــرار من الأمني العام . 

ولالأمانة العامـــة اأن توافــــق للخا�ســـع لل�سريبـــة عــــلى طلب اتباع اأ�سا�ض اآخر من الأ�س�ض 

املحا�سبية ، وذلك دون اإخالل باملعايري امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة 

املـــادة ) 13 (

اأ�سا�ض اآخر بخالف  اإليها فـي املادة )12( ال�سابقة باتباع  اإعداد احل�سابات امل�سار  فـي حالة 

اأ�سا�ض ال�ستحقاق ، فاإن ذكر اأية م�سروفات اأنفقت فـي اأية �سنة �سريبية يجب اأن تكون عن 

مبالغ مت دفعها فعال فـي تلك ال�سنة ال�سريبية .

املـــادة ) 14 (

اإل  اأجنبية  بعملة  املحا�سبية  ودفاتره  �سجالته  مي�سك  اأن  لل�سريبة  للخا�سع  يجوز  ل 

برتخي�ض من الأمانة العامة .

وفـي حالـــة احل�سول على الرتخيــــ�ض فاإن الدخـــل اخلا�ســـــع لل�سريبـــــة اأو اخل�سارة عن 

اأية فرتة حما�سبية تنتهي فـي اأية �سنة �سريبية يجب ح�سابها على اأ�سا�ض الريال العماين 

وفقا ملتو�سط �سعر ال�سراء والبيع للعملة املعلن من البنك املركزي العماين فـي تاريخ انتهاء 

الفرتة املحا�سبية .

املـــادة ) 15 (

الفرتة  نهاية  من  الأقل  على  �سنوات  ع�سر  ملدة  بالحتفاظ  لل�سريبة  خا�سع  كل  يلتزم 

املحا�سبية  والدفاتر  ال�سجالت  بجميع  لل�سريبة  الدخل  فـيها  يخ�سع  التي  املحا�سبية 

وامل�ستندات املثبتة ملا جاء فـيها والتي اأعدت منها احل�سابات الواجب تقدميها مع الإقرار 
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الدخل  حل�ساب  املتبعة  الأ�س�ض  لبيان  لزمة  تكون  التي  اأو  القانون  لهذا  طبقا  ال�سريبي 

اخلا�سع لل�سريبة فـي الإقرار ال�سريبي اأو التي تكون لزمة لتحديد ال�سريبة املفرو�سة 

على اأنواع الدخل املن�سو�ض عليها فـي املادة )52( من هذا القانون .

 املـــادة ) 15 ( مكـــررا  

بالتطبيق  له  ال�سادرة  ال�سريبية  البطاقة  رقم  يبني  باأن  لل�سريبــة  خا�ســع  كــل  يلتـــزم 

للمــادة )11( بنـــد)1( مــن هــذا القانون على جميع ما ي�سدره من مرا�سالت اأو فواتري اأو 

حمررات اأو م�ستندات اأو غريها من البيانات اأو ما يربمه من عقود اأو غريها .

الفــرع ال�ســاد�س

 التزامات الوزارات واجلهات احلكومية وغريها

املـــادة ) 16 (

تلتزم الوزارات واجلهات احلكومية التي ت�سدر تراخي�ض ملزاولة الأن�سطة املهنية باإخطار 

اأو  اإلغائها  اأو  وبتجديدها   ، اأ�سدرتها  التي  الدائمة  بالرتاخي�ض  ببيان  العامة  الأمانة 

انتهائها وذلك كل �ستة اأ�سهر ، وبالرتاخي�ض املوؤقتة فور اإ�سدارها ، وذلك وفقا ملا حتدده 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

املـــادة ) 16 ( مكـــررا

تلتزم الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�سخا�ض العتبارية العامة 

بن�سبــــة  للدولـــة  اململوكـــة  وال�سركــــات  الأخـــرى  للدولـــة  الإداري  اجلــــهاز  ووحــــدات 

تزيــــد علــى )40%( اأربعيــن باملائــة عــنــد التعاقــــد اأو التعامــــل مــــع اأي �سخــــ�ض خا�ســع 

لل�سريبــــة  - بالتطبيق لأحكام هذا القانون - اأو مبا�سرة اأي اإجراء مل�سلحته مبراعاة 

ما ياأتي :

ال�سريبية  البطاقة  من  �سوئية  �سورة  اأو  بن�سخة  لل�سريبة  اخلا�سع  يتقدم  اأن   -  1

1 ( مــــن هــــذا  اأن تكون �سارية املفعول وفقا للمادة )11( ) بند  ال�سادرة له على 

القانون .

2 - اأن ترفق بامل�ستندات اخلا�سة بالتعاقد اأو التعامل مع اخلا�سع لل�سريبة اأو مبا�سرة 

الإجراء مل�سلحته ن�سخة اأو �سورة البطاقة ال�سريبية بعد اأن تختم بخامت اجلهة 

املتعاقدة اأو املتعاملة اأو املبا�سرة لالإجراءات .



- 13 -

3 - اإخطار الأمانة العامة باحلالت التي مل يتقدم فـيها املتعاقد اأو املتعامل اأو طالب 

اأ�سباب  البطاقة ال�سريبية مع بيان ما يبديه من  اأو �سورة من  الإجراء بن�سخة 

تكون قد حالت دون تقدميها ، وعلــــى اأن يتم الإخطار خــــالل املوعــــد ، ومبراعاة 

القواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

املـــادة ) 16 ( مكـــررا ) 1 (

م�سرف  من  لل�سريبة  باخلا�سع  تتعلق  معلومات  طلب  حالة  فـي  العامة  الأمانة  على 

مرخ�س - طبقا لأحكام القانون امل�سرفـي امل�سار اإليه - لغر�س تطبيق اأحكام هذا القانون 

اأن توجه الطلب اإىل البنك املركزي العماين لإحالته اإىل امل�سرف املرخ�س . وعلى امل�سرف 

املتعلقــة  باملعلومــات  حتددهــا  التــي  املــدة  خــالل  مبا�سرة  العامة  الأمانة  اإخطار  املرخ�س 

باخلا�سع لل�سريبة ، مع اإخطار عميله اخلا�سع لل�سريبة فورا بذلك .

ويكون �سدور الطلب بناء على موافقة الوزير امل�سوؤول اأو من يفو�سه ودون اإخالل باأحكام 

املادتني )28( و )29( من هذا  القانون ، اأو باأي اأحكام خا�سة تن�س عليها التفاقيات الدولية 

التي تربم وفقا للمادة )120( منه  .

املـــادة ) 17 (

تلتزم اأمانة �سر املحكمة املخت�سة بناء على طلب الأمانة العامة مبوافاتها بن�سخة مما ياأتي :

1 - حما�سر حجز املنقولت والتواريخ املحددة للبيع التي تتم وفقا  لقانون الإجراءات 

املدنية والتجارية امل�سار اإليه ، وعلى اأن يتم الإخطار فور اإ�سدار قا�سي التنفـيذ 

لالأمر ببيع املنقولت املحجوزة .

2 - الإقــــرارات مبا فــــي الذمــــة التي يودعهــا املحجــــوز لديهـــم بالتطبيـــق لقانـــــون 

الإجراءات املدنية والتجارية امل�سار اإليه ، وعلى اأن يتم الإخطار فور التقرير من 

املحجوز لديه .

املدنية  الإجراءات  لقانون  وفقا  العقار  على  للتنفـيذ  ت�سدر  التي  التنبيهات   -  3

والتجارية امل�سار اإليه بعد ت�سجيلها لدى اأمانة ال�سجل العقاري املخت�سة ، وعلى 

اأن يتم الإخطار فور ت�سجيل التنبيه .

املـــادة ) 18 (

يلتزم كل �سخ�س يبا�سر اإجراءات بيع منقولت اأو عقارات اخلا�سع لل�سريبة بطريق املزاد 

العلني باأن يخطر الأمانة العامة بالتاريخ املحدد للبيع ، ويتم الإخطار قبل ع�سرة اأيام على 

الأقل من هذا التاريخ .
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البــاب الثانــي

الإدارة ال�سريبيـة

الف�ســل الأول 

 الأمـانـــة العامـــــة

املـــادة ) 19 (

العامــــة  ، وعن مبا�ســرة الأمانـــة  القانون  العـــام م�ســـوؤول عن تنفـيــــذ هذا  يكـــون الأميــن 

لخت�سا�ساتها ، وعن الإ�سراف والرقابة على كافة موظفـي الأمانة العامة .

ولالأمني العام اأن يفو�س املديرين العامـــني اأو غريهــــم مـــن موظفــــي الأمانــــة العامـــة فـي 

ممار�سة بع�س الخت�سا�سات التي يحددها له هذا القانون اأو لئحته التنفـيذية .

ويعمـــل بقــــرارات التفويـــ�س التـــي ت�ســـدر بالتطبـــيق لأحكــام هــذه املــادة للمــدة املحــددة 

فـي املـادة )19( مكررا ) الفقرة الثانية ( من هذا القانون .

املـــادة ) 19 ( مكـــررا

للوزير امل�سوؤول اأن يفو�س الأمني العام اأو املديرين العامني بالأمانة العامة فـي ممار�سة 

اأو لئحــته  القانــون  لهــذا  فـيهــا طبقــا  التفويــ�س  يجـــوز  التــي  اخت�سا�ساتـــه  مـــن  بعــ�س 

التنفـيذية .

ويعمل بقرارات التفوي�س التي ت�سدر بالتطبيق لأحكام هذه املـادة ملدة �سنة جتدد تلقائيا 

ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة ما مل ي�سدر قرار باإلغائها ، اأو ينتهي التفوي�س بغري ذلك من 

الأ�سباب املحددة فـي املـادة )8( من قانون التفوي�س واحللول فـي الخت�سا�سات امل�سار اإليه .

املـــادة ) 20 (

املقـــررة لها قانونــــا عــــن طريــــق ما يتبعها من  العامـــة الخت�سا�ســـات  تبــــا�ســـــر الأمانـــة 

مديريات عامـة ودوائر واأق�سام و�سعب ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي املعتمد لها .

وين�ســاأ بالأمانـــة العامــة دائــرة خا�ســة بالق�سايــا ال�سريبيــة تكــون تابعـــة مبا�ســرة لالأمني 

العام ، ويلحق بها عدد كاف من املحامني املتخ�س�سني . 

 املـــادة ) 20 ( مكـــررا  

تنــوب دائــرة الق�سايــا ال�سريبيــة املن�ســو�س عليهــا فـــي املـادة )20( مـــن هـــذا القانـــون - 

دون غريها - عن الأمانة العامة فـيما يرفع منها اأو عليها من دعاوى اأو طعون �سريبية 

لدى املحاكــم - علــى اختــالف اأنواعهــا ودرجاتهــا - ولــدى اللجــنة اأو غريهــا مـن اجلهـات 

التي يخولها القانون اخت�سا�سا ق�سائيا .
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وت�سلم اإىل الدائرة امل�سار اإليها �ســور الإعالنات اخلا�ســــة ب�سحــــف الدعـــاوى والطـــــعون 

ال�سريبية ، وكذلك الأحكام وغريها من الأوراق املتعلقة بتلك الدعاوى والطعون .

ولالأمني العام اأن يتعاقد مع املحامني املقبولني اأمام املحاكم الأجنبية فـي مبا�سرة الدعاوى 

والطعون ال�سريبية التي تقام اأمامها .    

املـــادة ) 21 (

اأي �سخ�س يكون قد حتقق له دخل وفقا لأحكام هذا  العامة احلق فـي مطالبة  لالأمانة 

القانون اأو يكون الدخل متعلقا باأي �سخ�س اآخر خا�سع لل�سريبة بتقدمي قوائم تت�سمن 

بيانات كاملة عن هذا الدخل ، وا�سم وعنوان ال�سخ�س امل�ستحق له الدخل ، واأية بيانات اأو 

معلومات اأخرى تتعلق بهذا الدخل .

املوجه  الإخطار  فـي  حتدده  الذي  امليعاد  خالل  العامة  الأمانة  لطلب  ال�ستجابة  ويجب 

منها لذلك ال�سخ�س .

املـــادة ) 22 (

اأو  اأية م�ستندات تكون فـي حوزته  اأي �سخ�س بتقدمي  لالأمانة العامة احلق فـي مطالبة 

اأية بيانات اأو ح�سابات اأو �سجالت حما�سبية اأو قوائم لالأ�سول اأو اخل�سوم تتعلق باللتزام 

له  يخ�سع  الذي  ال�سريبي  باللتزام  اأو  له  خا�سعا  ال�سخ�س  هذا  يكون  الذي  ال�سريبي 

اأي �سخ�س اآخر . ويجب ال�ستجابة لطلب الأمانة العامة خالل امليعاد الذي حتدده فـي 

الإخطار املوجه منها لذلك ال�سخ�س .

املـــادة ) 23 (

اأو  احل�سابات  اأو  والبيانات  امل�ستندات  من  ن�سخ  على  احل�سول  فـي  احلق  العامة  لالأمانة 

ال�سجالت اأو القوائم وغريها املن�سو�س عليها فـي املادتني )21( و )22( ال�سابقتني .

 املـــادة ) 23 ( مكـــررا  

وال�سجـــــالت  واحل�سابــات  والبيانـــات  امل�ستنــدات  على  الطالع  فـي  احلق  العامة  لالأمانة 

املحا�سبية وقوائم الأ�سول واخل�سوم اأو غريها لغر�س ربط ال�سريبة اأو حت�سيلها .

ويتـــم الطالع فـي مقر اخلا�سع لل�سريبة الذي يبا�سر فـيه الن�ساط ، وفـي اأثناء �ساعات 

عمله ، وعلى اأن يكون اإخطاره وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ، 

ودون اإخالل باأحكام املادتني )25( و )27( من هذا القانون .

املـــادة ) 24 (

لالأمانة العامة احلق فـي طلب ح�سور العامل امل�سوؤول فـي اأية موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية اأو 

من�ساأة م�ستقرة اأو اأي �سخ�س اآخر فـي الوقت واملكان املحددين فـي الإخطار الذي توجهه 

مبا�سرة  من  الناجت  بالدخل  يتعلق  فـيما  للمناق�سة  وذلك  الغر�س  لهذا  العامة  الأمانة 

الن�ساط والذي قد يخ�سع لل�سريبة فـي عمان اأو فـيما يتعلق با�ستحقاق ال�سريبة .
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املـــادة ) 25 (

اأو �سجالت  اأو ح�سابات  اأو بيانات  اأية م�ستندات  ل يجوز لالأمانة العامة املطالبة بتقدمي 

حما�سبية اأو قوائم لالأ�سول اأو اخل�سوم تتعلق باللتزام ال�سريبي لأي �سخ�س عن �سنة 

�سريبية تكون �سابقة على ال�سنة ال�سريبية املوجه خاللها الإخطار مبا يجاوز ع�سر �سنوات .

املـــادة ) 26 (

يجوز لالأمانة العامة طلب اأية بيانات اأو معلومات من اأية وزارة اأو وحدة حكومية اأو هيئة 

اأحكام هذا  تطبيق  لغر�س  العامة  العتبارية  الأ�سخا�س  اأو غريها من  عامة  موؤ�س�سة  اأو 

القانون .

املـــادة ) 27 (

يكون ملوظفـي الأمانة العامة الذين ي�سدر بتحديد وظائفهم قرار من ال�سلطة املخت�سة 

القانون  هذا  اأحكام  تنفـيذ  فـي  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  امل�سوؤول  الوزير  مع  بالتفاق 

ولئحته التنفـيذية والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له .

املـــادة ) 28 (

يجب على كل موظف يكون له بحكم وظيفته اأو اخت�سا�سه اأو عمله �ساأن فـي تنفـيذ اأحكام 

هذا القانون اأو الف�سل فـي املنازعات النا�سئة عن تطبيقه اأن يلتزم مبراعاة �سر املهنة فـيما 

يتعلق بامل�ستندات والوثائق والبيانات واملعلومات اخلا�سة باأية موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية اأو 

من�ساأة م�ستقرة ، وكذلك جميع التعليمات ال�سرية املتعلقة بتنفـيذ هذا القانون .

املـــادة ) 29 (

ل يعترب من قبيل اإف�ساء �سر املهنة احلالت الآتية :

1 - موافقة �ساحب ال�ساأن ال�سريحة على الإف�ساء .

2 - تنفـيذ قرار �سادر من اللجنة .

3 - تنفـيذ قرار اأو حكم �سادر من املحكمة .

4 - تنفـيذ طلب اأو قرار �سادر من اجلهات الر�سمية املخت�سة قانونا بتف�سري اأحكام 

هذا القانون تف�سريا ملزما . 

5 - احلالت التي تن�س فـيها قوانني الدول الأجنبية على خ�سم ال�سريبة املدفوعــة 

فـي عمـــان من ال�سريبــة الأجنبيــة على اأن يتم الإف�ســــاء للموظفـني امل�سرح لهم 

قانونا وبالقدر الالزم لتطبيق اأحكام تلك القوانني .

6 - تطبيق القانون الإح�سائي .
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الف�ســل الثانــي 

الإعــــــالن

املـــادة ) 30 (

تعلن الأمانة العامة القرارات والإخطارات باتباع القواعد والإجراءات املن�سو�س عليها فـي 

هذا القانون والتي يكون لها ذات الأثر املقرر قانونا لالإعالن بالطرق املن�سو�س عليها فـي 

قانون الإجراءات املدنية والتجارية امل�سار اإليه .

املـــادة ) 31 (

يتم الإعالن للخا�سع لل�سريبة اأو اأي �سخ�س اآخر على النحو الآتي :

اإليه بالربيد اإىل اآخر  اإر�ساله  اأو  1 - بالت�سليم باليد ل�سخ�س العامل امل�سوؤول لديه 

عنوان معروف له لدى الأمانة العامة .

2 - بالت�سليــم باليـــد اأو الإر�سال بالربيــد اإىل اآخر عنوان معروف للخا�سع لل�سريبة 

اأو ذلك ال�سخ�س لدى الأمانة العامة .

3 - فـي حالة قيام اخلا�سع لل�سريبة باإخطار الأمانة العامة با�سم وعنوان �سخ�س 

فـي عمان لتلقي الإعالنات املوجهة اإليه ، يتم الإعالن بالت�سليم باليد اأو الإر�سال 

بالربيد لذلك ال�سخ�س على العنوان املحدد .

للعامل  اأو  لل�سركة  املحدد  بال�سم  ي�سدر  املحا�سة  �سركة  اإىل  املوجه  الإعالن   -  4

امل�سوؤول - بح�سب الأحوال -  . 

5 - الإعالن بقرارات الربط يتم بطريق الربيد امل�سجل .

املـــادة ) 32 (

يعترب الإعالن املر�سل بطريق الربيد قد مت ت�سلمه فـي العنوان املحدد فـي اليوم التايل 

لنق�ساء خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإر�ساله بالربيد ما مل يثبت غري ذلك .

املـــادة ) 33 (

اإقرارات الدخل اأو احل�سابات اأو اأية �سجالت اأو وثائق اأخرى الواجب تقدميها اإىل الأمانة 

العامة - طبقا لأحكام هذا القانون - من اخلا�سع لل�سريبة اأو اأي �سخ�س اآخر يتم ت�سليمها 

امل�سجل على  بالربيد  اإر�سالها  يتم  اأو  العامة  بالأمانة  واملالية  الإدارية  ال�سوؤون  دائرة  اإىل 

عنوانها .
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املـــادة ) 34 (

�أو  �لإعالن  يتم  �أن   - للقانون  �لتنفـيذية  �لالئحة  تقررها  �لتي  لل�ضو�بط  وفقا   - يجوز 

تقدمي �إقر�ر�ت �لدخل �أو �حل�ضابات �أو �أية وثائق �أخرى بالطرق �لآلية �أو �لإلكرتونية .

البــاب الثالــث

اخل�ضوع لل�ضريبة

الف�ضـــل الأول 

 الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة واخلا�ضعني لها

الفــــرع الأول

 القواعد العامة لتحديد الدخل

املـــادة ) 35 (

�لدخل يعني �لدخل من �أي نوع - �ضو�ء �لنقدي �أو �لعيني - وي�ضمل ب�ضفة خا�ضة ما ياأتي :

1 - �لأرباح من �أي ن�ضاط .

2 - مقابل �إجر�ء �لبحوث و�لتطوير .

3 - مقابل ��ضتخد�م �أو �حلق فـي ��ضتخد�م بر�مج �حلا�ضب �لآيل .

�أو  �أو غريهما من �لأمو�ل �لثابتة  �أو �لآلت  �أو �لنتفاع بالعقار  4 - مقابل �لتاأجري 

�ملنقولة . 

�أو  ��ضتعماله  �أو  بالعقار  �أي �ضخ�ص �حلق فـي �لنتفاع  �لناجتة من منح  �لأرباح   - 5

بالآلت �أو غريهما من �لأمو�ل �لثابتة �أو �ملنقولة .

6 - �أرباح �لأ�ضهم ، �أو �لفو�ئد ، �أو �خل�ضم �ملكت�ضب .

7 - �لأتاوى ، �أو �لأتعاب مقابل �لإد�رة �أو �أد�ء �خلدمات

املـــادة ) 36 (

ت�ضمل �لأتاوى - فـي تطبيق �أحكام هذ� �لقانون - ما ياأتي :

1 - مقابل ��ضتخد�م �أو �حلق فـي ��ضتخد�م ما ياأتي :

�أ  - حقـــــوق �ملوؤلــف �أو �مللكيـة �ضو�ء للم�ضنفات �لأدبــية �أو �لفنيـة �أو �لعلميـــة مبا 

فـيها بر�مج �حلا�ضـــب �لآيل و�لأفـــالم �ل�ضينمائيـــة �أو �لأفــالم �أو �لأ�ضرطة �أو 

�لأ�ضطو�نات و غريها من �لو�ضائل �مل�ضتخدمة فـي �لإذ�عة �ل�ضوتية و�ملرئية .



- 19 -

ب - براءات الخرتاع ، العالمات التجارية ، الت�سميم والر�سم والنماذج ، الطريقة 

اأو الرتكيبة ال�سرية .

ج  - املعدات ال�سناعية اأو التجارية اأو العلمية .   

2 - مقابل املعلومات اخلا�سة باخلربة ال�سناعية اأو التجارية اأو العلمية .

3 - مقابل منح حقوق ا�ستغالل التعدين اأو اأي من م�سادر الرثوة الطبيعية .

املـــادة ) 37 (

يعترب من قبيل الدخل - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - ما ياأتي :

اإبرامه  اأية �سنة �سريبية مبقت�سى عقد تاأمني �سبق  1 - ما يتم احل�سول عليه فـي 

ل�سالح اخلا�سع لل�سريبة �سد خماطر عدم حتقيق اأرباح كتعوي�س عن �سرر اأو 

عدم حتقيق اأربـاح ، وعلى اأن يعترب ربحا من الن�ساط فـي تلك ال�سنة ال�سريبية 

اأو فـي ال�سنة ال�سريبية الأخرية التي متت خاللها ممار�سة الن�ساط اأي ال�سنتني 

اأقرب . 

2 - ما يتم احل�سول عليه فـي اأية �سنة �سريبية مقابل ا�سرتداد اأو التنازل عن كل اأو 

بع�س ما �سبق خ�سمه - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأية �سنة �سريبية - 

من تكاليف اأو خ�سارة اأو ديون معدومة اأو م�سروفات مقابل اأية التزامات ، وعلى 

ال�سريبية  ال�سنة  فـي  اأو  ال�سريبية  ال�سنة  فـي تلك  الن�ساط  اأن يعترب ربحا من 

الأخرية التي متت خاللها ممار�سة الن�ساط اأي ال�سنتني اأقرب .

اأي ت�سحيـــح بال�سافــة بالتطبيــق لأحكـام الف�سل  اإجـــراء  عـــــن  اأي مبلـــغ ينتــج   - 3

الثالث من هذا الباب فـي اأية �سنة �سريبية ، وعلى اأن يعترب ربحا من الن�ساط فـي 

تلك ال�سنة ال�سريبية .

4 - الأرباح اأو املكا�سب من الت�سرف فـي اأي اأ�سل ،  مبا فـي ذلك الت�سرف فـي �سهرة 

املحل اأو ال�سم التجاري ، اأو العالمة التجارية بالن�سبة للن�ساط اأو جزء منه .

اأي دخل ي�ستحق للخا�سع لل�سريبة عن معامالت يكون قد اأجراها قبل تاريخ   - 5

ممار�سة الن�ساط ، وعلى اأن يعترب دخال ا�ستحق له فـي هذا التاريخ  .

اأي دخل ي�ستحق لأية �سركة عمانية - بخالف �سركة املحا�سة - عن معامالت   - 6

تكون قد اأجرتها قبل تاريخ تاأ�سي�سها اأو ت�سجيلها ، وعلى اأن يعترب دخال ا�ستحق 

لها فـي تاريخ التاأ�سي�س اأو الت�سجيل .
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املـــادة ) 38 (

فـي حالة اإبرام عقد بني احلكومة واخلا�سع لل�سريبة يكون للحكومة مبقت�ساه احلق فـي 

احل�سول على الأتاوى عينا ، يجب اأن ي�ساف اإىل الدخل الإجمايل للخا�سع لل�سريبة عن 

ال�سنة ال�سريبية التي مت خاللها احل�سول على الأتاوى مبلغا يعادل قيمة تلك الأتاوى 

وذلك عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن تلك ال�سنة .

الفــرع الثانــي 

اخلا�سعــون لل�سريبــة

املـــادة ) 39 (

يتحقق  الذي  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  على  �سريبية  �سنة  اأية  عن  ال�سريبة  تفر�س 

لأحكام هذا  وفقا  ال�سريبة  ، وحتدد معدلت هذه  ال�سنة  تلك  لل�سريبة خالل  للخا�سع 

القانون .

املـــادة ) 40 (

تفر�س ال�سريبة على الدخل الذي يتحقق فـي عمان من الأنواع املحددة فـي املادة )52( 

من هذا القانون ، ومبراعاة اأحكام الفرع اخلام�س من هذا الف�سل على ال�سخ�س الأجنبي 

الذي ل ميار�س الن�ساط فـي عمان عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فـيها اأو ميار�س الن�ساط 

اأو املقيد فـي  املبلغ الإجمايل املدفوع  اأن يعترب  فـي عمان عن طريق من�ساأة م�ستقرة دون 

احل�ساب والذي تفر�س عليه ال�سريبة بالتطبيق حلكم املادة )52( من هذا القانون جزءا 

من عنا�سر الدخل الإجمايل لتلك املن�ساأة امل�ستقرة .

املـــادة ) 41 (

اخلا�سعني  على  ال�سريبة  تفر�س  القانون  هذا  من   )39( املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

اخلا�سع  الدخل  على  �سريبية  �سنة  اأية  عن  الـنفط  عن  التنقيب  جمال  فـي  لل�سريبة 

، وحتدد  القانون  املادتني )75( و )76( من هذا  ال�سنة بالتطبيق لأحكام  لل�سريبة لتلك 

معدلت هذه ال�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
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الفــرع الثالــث 

 الدخل الإجمايل والدخل اخلا�سع لل�سريبة

املـــادة ) 42 (

امل�سروفات  خ�سم  قبل  لل�سريبة  للخا�سع  حتقق  الذي  الدخل  يعني  الإجمايل  الدخل 

اأو غريه من  القانون  لأحكام هذا  بالتطبيق  اإعفاء  اأي  اأو   ، ت�سوية  اأو  اأي خ�سم  اإجراء  اأو 

القوانني .

املـــادة ) 43 (

الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأية �سنة �سريبية يعني الدخل الإجمايل لأي خا�سع لل�سريبة 

عن تلك ال�سنة بعد خ�سم امل�سروفات اأو اإجراء اأي خ�سم اأو ت�سوية ، اأو اأي اإعفاء بالتطبيق 

لأحكام هذا القانون اأو غريه من القوانني .

املـــادة ) 44 (

يراعى عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية اأعدت عنها احل�سابات ، 

العتداد بالدخل الذي حتقق خالل الفرتة اأو الفرتات املحا�سبية التي تنتهي بانتهاء هذه 

، واأن يعتد - فـي احلالت الأخرى - بالدخل الذي يتحقق خالل تلك  ال�سنة ال�سريبية 

ال�سنة ال�سريبية .

املـــادة ) 45 (

اأية  يراعى - فـي حالة تعدد الفرتات املحا�سبية لأي خا�سع لل�سريبة التي تنتهي خالل 

�سنة �سريبية - اأن يكون حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة لتلك ال�سنة على اأ�سا�س جمموع 

الدخل لهذه الفرتات املحا�سبية .

املـــادة ) 46 (

يجب - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأي خا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية - 

ا�ستخدام ذات الأ�سا�س املتبع فـي اإعداد احل�سابات عن تلك ال�سنة وفقا حلكم املادة )12( من 

هذا القانون .
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املـــادة ) 47 (

اإل  اأنواع الدخل اخلا�سع لل�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون  اأي نوع من  اإعفاء  ل يجوز 

مبر�سوم �سلطاين اأو قانون .

الفــرع الرابــع 

 الفرتات املحا�سبية

املـــادة ) 48 (

تبداأ الفرتة املحا�سبية الأوىل للموؤ�س�سة اأو ل�سركة املحا�سة العمانية اأو للمن�ساأة امل�ستقرة 

تاريخ  من  الأخرى  العمانية  لل�سركات  بالن�سبة  وتبداأ   ، الن�ساط  ممار�سة  بدء  تاريخ  من 

الت�سجيل طبقا للقوانني املعمول بها ، وتبداأ الفرتة املحا�سبية التالية - فـي جميع الأحوال - 

من اليوم التايل لنتهاء الفرتة املحا�سبية املنق�سية .

املـــادة ) 49 (

تاريخ  من  لل�سريبة  للخا�سع  املحا�سبية  الفرتة  فـيه  تنتهي  الذي  التاريخ  حتديد  يكون 

انتهاء مدة اثني ع�سر �سهرا من تاريخ بدء الفرتة ب�سفة عامة ما مل يتحقق - قبل انق�ساء 

هذه الفرتة - اأي من حالت التوقف عن ممار�سة الن�ساط بالن�سبة لأية موؤ�س�سة اأو من�ساأة 

م�ستقرة اأو �سركة حما�سة اأو ت�سفـية اأية �سركة عمانية ،  وفـي هذه احلالة يكون التاريخ 

الذي تنتهي فـيه الفرتة املحا�سبية هو تاريخ التوقف عن ممار�سة الن�ساط اأو تاريخ انتهاء 

اأعمال الت�سفـية بح�سب الأحوال . 

املـــادة ) 50 (

يجوز عند حتديد اأول فرتة حما�سبية للخا�سع لل�سريبة اأن تقل عن مدة اثني ع�سر �سهرا 

اأو متتد مبا يجاوز هذه املدة بحد اأق�سى ثمانية ع�سر �سهرا .

املـــادة ) 51 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة بعد موافقة الأمني العام تعديل التاريخ املحدد لنتهاء الفرتة 

املحا�سبية .

ويعترب الدخل اخلا�سع لل�سريبة للفرتة النتقالية الناجتة عن هذا التعديل هو الدخل 

اخلا�سع لل�سريبة لل�سنة ال�سريبية التي تنتهي خاللها هذه الفرتة . 

متعاقبتني  حما�سبيتني  فرتتني  اأي  من  الناجتة  الفرتة  النتقالية  بالفرتة  ويق�سد 

تختلفان فـي مدة كل منهما . 
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الفــرع اخلامــ�س 

 ال�سريبة املفرو�سة على اأنواع معينة من الدخل

املـــادة ) 52 (

تفر�س ال�سريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق فـي عمان :

1 - الأتـــــاوى .

2 - مقابل اإجراء البحوث والتطوير .

3 - مقابل ا�ستخدام اأو احلق فـي ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل .

4 - الأتعاب مقابل الإدارة اأو اأداء اخلدمات .

5 - توزيعات اأرباح الأ�سهم اأو الفوائد .

فـي احل�ساب لأي  املقيد  اأو  املدفوع  الإجمايل  املبلغ  ال�سريبة على  وتفر�س هذه 

التي حددتها  الأحـــــوال  فـي  الأجنبــــي  لل�سخــ�س  اإليها  امل�ســار  الدخــل  اأنـواع  مــن 

وفقــــا حلكــــم  ال�سريبـــة  هذه  معــــدل  ويحــدد   . القانـــون  هـــذا  مـــن   )40( املـــــادة 

املادة )113( منه .

املـــادة ) 53 (

يلتزم اأي خا�سع لل�سريبة يقوم بدفع اأو يقيد فـي احل�ساب اأية مبالغ من املن�سو�س عليها 

فـي املادة )52( ال�سابقة بخ�سم ال�سريبة من املبلغ الإجمايل املدفوع اأو املقيد فـي احل�ساب 

وتوريدها اإىل الأمانة العامة خالل موعد غايته اليوم الرابع ع�سر من نهاية ال�سهر الذي 

مت فـيه دفع املبلغ اأو قيده فـي احل�ساب اأيهما اأ�سبق .  

ويكون توريد ال�سريبة اإىل الأمانة العامة م�سحوبا ببيان على النموذج املعد لهذا الغر�س ، 

وتر�سل ن�سخة من هذا النموذج اإىل م�ستلم املبلغ .

املـــادة ) 53 ( مكـــررا 

تلتزم اأي وزارة اأو هيئة اأو موؤ�س�سة عامة اأو غريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة اأو مــن 

وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة الأخــرى تقوم بدفع اأو تقيد فـــي احل�ســاب اأي مبالغ من 

الإجمايل  املبلغ  ال�سريبة من  بخ�سم  القانون  مــن هذا  املـادة )52(  فـي  عليها  املن�سو�س 

املدفوع اأو املقيد فـي احل�ساب وتوريدها اإىل الأمانة العامة وفقا للمادة )53( منه .
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الف�ســل الثانــي

 قواعد اخل�سم من الدخل الإجمايل

الفــرع الأول 

 اأحكــام عامــة

املـــادة ) 54 (

ل يجوز عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية خ�سم اأي مبلغ من 

وبالقدر  اإنفاقها فعال  التي مت  امل�سروفات  ال�سنة ما مل يكن من  لتلك  الإجمايل  الدخل 

الذي تكون فـيه تلك امل�سروفات مت اإنفاقها بالكــامـل خــالل تلك ال�سنــة لتحقيــق الدخــل 

الإجمالــي ، فــاإذا لــم تكــن امل�سروفات قد اأنفقت بالكامل لغر�س حتقيق الدخل الإجمايل 

فـرياعى األ يخ�سم من امل�سروف اإل القدر الالزم لتحقيق هذا الدخل .

ول يجــوز خ�ســـم امل�سروفــات التي مت اإنفاقهـــا لتحقيــق الدخـــل اإذا كان هذا الدخل معفـى 

من ال�سريبة وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا القانون اأو اأي قانون اآخر .

املـــادة ) 55 (

عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية يتم خ�سم امل�سروفات الآتية :

امل�سروفات التي اأنفقت قبل بدء ممار�سة الن�ساط اأو الت�سجيل بالقدر وفـي احلدود   - 1

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ب�سرط اأن يكون تاريخ بدء الن�ساط اأو الت�سجيل 

واقعا �سمن الفرتة املحا�سبية التي تنتهي فـي تلك ال�سنة ال�سريبية . 

العاملني  مب�ستحقات  للوفاء  ال�سريبية  ال�سنة  تلك  خالل  اأنفقت  التي  املبالغ   - 2

باملوؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية اأو املن�ساأة امل�ستقرة وفقا لقانون العمل امل�سار اإليه اأو 

غريه من القوانني الأخرى . 

 - لل�سريبة  خا�سع  اأي  من  ال�سريبية  ال�سنة  تلك  خالل  تدفع  التي  امل�ساهمات   - 3

بو�سفه �ساحب عمل - اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية بالتطبيق لأحكام 

قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه . 

التقاعد  �سناديق  فـي  للم�ساهمة  ال�سريبية  ال�سنة  تلك  خالل  تدفع  التي  املبالغ   - 4

وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
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5 - اأية ديون با�ستثناء املن�سو�س عليها باملادة )66( من هذا القانون اإذا اعتربت ديـونا 

حتددها  التي  والقواعد  لل�سروط  وفقا  ال�سريبية  ال�سنة  تلك  خـالل  معدومـة 

الالئحة التنفـيذية للقانون .

الأ�سول  من  اأي  لقتناء  كتكلفة  �سواء  لل�سريبة  اخلا�سع  اأنفقها  التي  املبالغ   -  6

املن�سو�س عليها فـي املــادة 37 ) بند 4 ( من هذا القانون فـيما عدا الأ�سول التي 

اأو كم�سروفات لزمة فـي حالة   ، الباب  الثالث من هذا  �ساأنها الف�سل  يطبق فـي 

اأن يكون الت�سرف قد مت خالل ذات الفرتة  ، ب�سرط  الت�سرف فـي تلك الأ�سول 

املحا�سبية التي تنتهي فـي تلك ال�سنة ال�سريبية .

7 - مقابل ا�ستهالك الأ�سول الراأ�سمالية اأو الت�سحيح باخل�سم عن الفرتة املحا�سبية 

الثالث من هذا  ال�سنة ال�سريبية بالتطبيق لأحكام الف�سل  التي تنتهي فـي تلك 

الباب . 

8 - اأتعاب التدقيق التي مت حتملها خالل تلك ال�سنة ال�سريبية . 

9 - اأتعاب الكفـيل التي مت حتملها خالل تلك ال�سنة ال�سريبية وذلك وفقا للقواعد 

التي حتددها الالئحة التنفـيذية للقانون . 

10 - التربعات خالل تلك ال�سنة ال�سريبية وفقا لل�سروط والقواعد الآتية :

ال�سوؤون  التي يقرها جمل�س  تتم عينا للجهات  اأو  نقـــدا  التربعـــات  اأن تدفـــع   اأ - 

املالية وموارد الطاقة .

األ يجاوز جمموع التربعات النقدية والعينية خالل ال�سنة ال�سريبية ن�سبة  ب - 

)5%( خم�سة باملائة من الدخل الإجمايل للخا�سع لل�سريبة لتلك ال�سنة .

اأن يكون قبول التربعات مـــن الأ�سخــــا�س العتباريـــة وفقا للقوانني واملرا�سيم  ج - 

ال�سلطانية املنظمة لها .

اأن تخ�سم قيمة التربعات التي تتم عن طريق ال�سنـــدوق الذي ين�سئه اخلا�سع  د - 

امل�سوؤول  الوزير  يحددها  التي  للقواعد  وفقا  اخلريية  لالأعمال  لل�سريبة 

 ، بهـــا  املعــمول  والنظــم  للقوانني  وفقا  مرخ�سا  ال�سندوق  يكون  اأن  وب�سرط 

ودون اإخــــالل بحكم البند )10/ اأ ( من هذه املـادة  .
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اأن يتــــم نقـــل ملكـــية منقول اأو عقار اخلا�سع لل�سريبــة اإلــى اجلهـــــة املتبـــرع  هـ  - 

لهــا باتباع الإجراءات التي يقررها القانون .

يقرها  التي  للقواعد  وفقا  به  املتربع  العقار  اأو  املنقول  قيمة  تقدير  يتم  اأن  و - 

جمل�س ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة بال�ستثناء من حكم املـادة )10( من هذا 

القانون ودون اإخالل باملـادة )58( منه .

اأن يراعى - فـي حالة ا�سرتاط املتربع اخلا�سع لل�سريبة قيام اجلهة املتربع  ز  - 

اآخر كعو�س وفقا لأحكام  اأو مل�سلحة �سخ�س  لها بالتزامات حمددة مل�سلحته 

امل�سار  املدنية  املعامــالت  قانـــون  2( مــن  املـواد )448( و )460( و )461( )بند 

املحددة  القيمة  ا�ستبعاد  بعد  به  املتربع  العقار  اأو  املنقول  - تقدير قيمة  اإليه 

للعو�س .

اأن تعامل قيمة مــا �سبـــق خ�سمه من تربعـــات - عنـــد حتديـــد الدخــــل اخلا�ســـع  ح  - 

خــــالل   - القانــــون  هـــذا  اأحكـــام  تطبيق  فـي   - كدخل   - للمتربع  لل�سريبــة 

ا�سرتداده  اأو  اأو ف�سخه  التربع  التي يتقرر خاللها بطالن  ال�سريبية  ال�سنــــة 

اأو الرجوع فـيه - ر�ساء اأو ق�ساء - اأو ا�ستعادته اأو رد قيمة املال املتربع به وفقا 

اأو  اإبطالــــه  تـــم  مــــا  حـــدود  وفـــي  اإليه  امل�سار  املدنية  املعامالت  قانون  لأحكام 

ف�سخــــه اأو ا�ســـرتداده اأو الرجوع فـيه اأو ا�ستعادته اأو رده من قيمة املـال املتربع 

به .

املـــادة ) 56 (

اإذا كانـــت الفتــــرة املحا�سبيـــة للخا�ســع لل�سريبة تنتهي فـي تاريخ غري احلادي والثالثني 

من دي�سمرب ، فاإن اأية م�سروفات اأو مبالغ من املن�سو�س عليها فـي املادتني )54( و )55( 

م�سروفات  تعترب   ، املحا�سبية  الفرتة  تلك  خالل  فعال  اإنفاقها  مت  قد  يكون  ال�سابقتني 

ومبالغ مت اإنفاقها خالل ال�سنة ال�سريبية التي تنتهي خاللها الفرتة املحا�سبية .

املـــادة ) 57 (

اأية  خ�سم   - �سريبية  �سنة  اأية  عن  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند   - يجوز  ل 

املادتني )54( و )55( من هذا القانون  اأو مبالغ مما هو من�سو�س عليها فـي  م�سروفات 

اأكرث من مرة .
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املـــادة ) 58 (

اإذا كان حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية يتطلب حتديد تكلفة اأي 

عقار - الأرا�سي واملباين - فـيتعني العتداد بالتكلفة الأ�سلية للعقار �ساملة تكلفة ت�سييد 

املبنى .

العقارات  حالة  فـي  اأو  للعقار  الأ�سلية  للتكلفة  املثبتة  امل�ستندات  وجود  عدم  حالة  وفـي 

املوروثة اأو التي انتقلت ملكيتها بدون عو�س تتوىل الأمانة العامة تقدير تكلفة العقار .

املـــادة ) 59 (

يجوز للوزير ت�سمني الالئحة التنفـيذية للقانون القواعد املنظمة لتحديد اأية م�سروفات 

اأو مبالغ اأخرى يجوز خ�سمها عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة .

الفــرع الثانــي 

القيـود الواردة على

خ�سم بع�س اأنواع امل�سروفـات

املـــادة ) 60 (

اأي من  اأية �سنة �سريبية - خ�سم  ل يجوز - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن 

املبالغ الآتية من الدخل الإجمايل :

1 - اأية م�سروفات راأ�سمالية مت اإنفاقها خالل تلك ال�سنة ال�سريبية با�ستثناء ما يتم 

خ�سمه من تلك امل�سروفات بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

2 - اأية مبالغ ت�ستحق اأو تدفع مقابل �سريبة الدخل بالتطبيق لأحكام هذا القانون اأو 

اأية �سريبة اأخرى على الدخل ت�ستحق اأو تدفع فـي اأية دولة اأخرى عن تلك ال�سنة 

ال�سريبية اأو اأية فرتة اأخرى .

3 - اأية تكاليف مت حتملها اأو خ�سارة مت تكبدها خالل تلك ال�سنة ال�سريبية اإذا ما 

مت ا�سرتداد التكاليف اأو التعوي�س عن اخل�سارة مبوجب عقد اأو وثيقة تاأمني اأو 

حكم ق�سائي اأو غريه . 

اخلدمات  قيمة  مع  باملقارنة  منا�سبة  غري  اأنها  العامة  الأمانة  ترى  مبالغ  اأية   -  4

املقدمة اأو لأية اعتبارات اأخرى متعلقة بتلك اخلدمات .

5 - اخل�سارة النا�سئة عن الت�سرف فـي الأوراق املالية املقيدة فـي �سوق م�سقط لالأوراق 

املالية .
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املـــادة ) 61 (

يجوز - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية - خ�سم فوائد القرو�س 

وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون فـي احلالت الآتية :

عليه  ي�سيطر  اآخر  �سخ�س  حل�ساب  اأو  ملالكها  املوؤ�س�سة  تخ�س�سها  التي  الفوائد   -  1

املالك وفقا لأحكام املادتني )132( و)133( من هذا القانون . 

2 - الفوائد امل�ستحقة على اأية �سركة عمانية فـيما عدا امل�سارف و�سركات التاأمني .   

3 - الفوائد التي تخ�س�سها املن�ساأة امل�ستقرة ملركزها الرئي�سي اأو حل�ساب اأي �سخ�س 

اآخر ي�سيطر عليه مالك املن�ساأة امل�ستقرة وفقا لأحكام املادتني )132( و)133( من 

هذا القانون .

ويق�سد بالقر�س - لأغرا�س تطبيق اأحكام هذه املادة - اأي نوع من القرو�س اأو 

ال�سلف اأو اأي ترتيبات اأو ت�سهيالت مالية يتم اإبرامها بني اخلا�سع لل�سريبة واأي 

ل�سيطرة  كالهمـا  يخ�سـع  اأو  الآخر  على  ال�سيطرة  لأحدهما  تكون  اآخر  �سخ�س 

�سخ�س اآخر وفقا لأحكام املادتني )132( و)133( من هذا القانون ، ول ي�سمل على 

اأية مبالغ تكون م�ستحقة مقابل توريد ب�سائع اأو اأداء خدمات فـي نطاق الن�ساط 

املعتاد للخا�سع لل�سريبة طاملا مل ي�ستحق عليها اأية فوائد .

ويق�سـد بالفوائــــد اأية مبالــغ ت�ستحـــق ب�سبــب القر�س اأيا كانــت ت�سميتهــا ما دامت 

ل تعترب مبثابة رد لأ�سل القر�س .

الفــرع الثالــث 

الأحكام اخلا�سة بامل�سروفات

ال�سابقة على بدء الن�ساط اأو الت�سجيل

املـــادة ) 62 (

تعترب امل�سروفات التي مت اإنفاقها لغر�س الن�ساط قبل البدء فـي ممار�سته اأنه مت اإنفاقها 

فـي اليوم الذي يبداأ فـيه ممار�سة الن�ساط .

فـي  عليه  من�سو�س  هو  مما  امل�سروفات  من  اأي  على  ال�سابقة  الفقرة  اأحكام  تنطبق  ول 

القابلة لال�ستهالك طبقا لأحكام  الراأ�سمالية  اأو امل�سروفات  املادة )63( من هذا القانون 

اأو ما يتعلق مبن�ساأة م�ستقرة فـي حالة حتملها امل�سروفات خارج عمان قبل  القانون  هذا 

تاأ�سي�سها .
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املـــادة ) 63 (

- بخالف  عمانية  �سركة  اأية  اأنفقته  ما  الت�سجيل  بدء  على  ال�سابقة  امل�سروفات  يعد من 

�سركة املحا�سة - قبل تاريخ ت�سجيلها طبقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه 

لزمة  تكون  اأن  ب�سرط  ال�سركة  لتاأ�سي�س  اإنفاقها  مت  التي  وامل�سروفات  اآخر  قانون  اأي  اأو 

لأغرا�سها ، وتعترب هذه امل�سروفات اأنه مت اإنفاقها فـي تاريخ الت�سجيل اأو التاأ�سي�س .

الفــرع الرابــع 

 الأحكام اخلا�سة ببع�س اأنواع امل�سروفات

املـــادة ) 64 (

يعترب فـي حكم امل�سروفات الواجب خ�سمها - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأية 

موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية عن اأية �سنة �سريبية - املبالغ الآتية :

1 - املكافاآت التي ت�ستحق لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة فـي �سركات امل�ساهمة .

2 - املرتبات وما فـي حكمها التي ت�ستحق لأي �سريك فـي ال�سركة العمانية اأو ملالك 

املوؤ�س�سة مقابل اأعمال الإدارة . 

3 - املبالغ امل�ستحقة مقابل ا�ستخدام املوؤ�س�سة للعقارات امل�سجلة با�سم مالكها .

وحتدد الالئحة التنفـيذية للقانون قواعد خ�سم هذه امل�سروفات .

املـــادة ) 65 (

عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة ل�سركات التاأمني التي متار�س ن�ساطها وفقا لأحكام 

قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه تعترب املبالغ الآتية من امل�سروفات الواجب خ�سمها من 

الدخل الإجمايل :

تكوينهما  يتم  اللذان  املعلقة  املطالبات  وخم�س�س  ال�سارية  الأخطار  خم�س�س   -  1

بالتطبيق لأحكام قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه .

2 - املبالــغ التي تدفـــع ل�سنــــدوق طـــوارئ التاأمـــني املن�ســــو�س عليـــه فـي املادة )59( 

مكررا من قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه .

املـــادة ) 66 (

اأية �سنة �سريبية يتم خ�سم ما  الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأي م�سرف عن  عند حتديد 

املطلوب  املبالغ  فـي حدود  له  امل�ستحقة  القرو�س  خ�سائر  خم�س�سات  من  امل�سرف  يكونه 

عن  معدة  للم�سرف  العمومية  للميزانية  تاريخ  اأقرب  فـي  املخ�س�سات  تلك  من  تكوينها 

الفرتة املحا�سبية املنتهية خالل تلك ال�سنة ال�سريبية مع التقيد بالتو�سيات التي يعتمدها 
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البنك املركزي العماين ب�سرط اأن يكون القر�س قد مت تقدميه فـي اإطار الن�ساط امل�سرفـي 

املعتاد .

املـــادة ) 67 (

يجوز - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبية لأية من�ساأة م�ستقرة - 

اأو  الفنية  ال�ست�سارات  الكائن خارج عمان كم�سروفات  الرئي�سي  املركز  خ�سم م�سروفات 

امل�سروفات  اأو  والإدارية  العمومية  امل�سروفات  اأو  البيانات  اأو معاجلة  والتطوير  البحوث 

الرئي�سي  املركز  يتكبدها  التي   ، بها  املتعلقة  الأخرى  امل�سروفات  اأو  منها  لأي  املماثلة 

ويخ�س�سها اأو يحملها كم�سروفات على ح�ساب املن�ساأة امل�ستقرة .

وتعـــامل معاملــة م�سروفــات املركــــز الرئي�ســـي - وفقـــا حلكـــم الفقــرة ال�سابقة - امل�سروفات 

التي يتكبدها ال�سخ�س املرتبط مبالك املن�ساأة امل�ستقرة ، ويخ�س�سها اأو يحملها كم�سروفات 

على ح�ساب تلك املن�ساأة .

ويعترب ال�سخ�س مرتبطا مبالك املن�ساأة امل�ستقرة - لأغرا�س تطبيق هذه املادة - اإذا كان 

اأحدهما ي�سيطر على الآخر ، اأو كان كالهما يخ�سع ل�سيطرة ال�سخ�س ذاته وفقا لأحكام 

املادتني )132( و )133( من القانون .

ول يجوز - باأي حال - خ�سم اأية م�سروفات - بالتطبيق لأحكام هذه املادة -  اإل فـي احلالت 

ووفقا للن�سب والقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية للقانون ، وب�سرط مراعاة حكم 

املادة )54( منه .

الفـــرع اخلامــ�س 

 الأحكام اخلا�سة بخ�سم وترحيل اخل�سارة

املـــادة ) 68 (

يق�سد - فـي تطبيق اأحكام هذا الفرع - بالعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها :

العمانية من  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  اأية فرتة يعفـى خاللها دخل   : الإعفاء  1 - فرتة 

ال�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر . 

2 - الإعفاء مبقت�سى املادة )118( من هذا القانون :  الإعفاء املقرر للموؤ�س�سة اأو ال�سركة 

العمانية بالتطبيق حلكم املادة )118( من هذا القانون اأو الذي تقرر وفقا حلكم 

املادة )51( مكررا من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ، اأو املادة )5( مكررا من 

قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات .
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ال�سنوات  خالل  تتحقق  التي  اخل�سارة  جمموع  فـي  الزيادة   : اخل�سارة  �سافـي   -  3

املادة  مبقت�سى  العمانية  ال�سركة  اأو  للموؤ�س�سة  املحددة  الإعفاء  لفرتة  اخلم�س 

لتلك  اإعفاوؤه طبقا  يتقرر  الذي  الدخل  منه  القانون خم�سوما  هذا  )118( من 

املادة خالل اأي من ال�سنوات اخلم�س امل�سار اإليها ،  وعلى اأن يتم حتديد اخل�سارة 

اأو الدخل املعفـى باتباع ذات القواعد املقررة لتحديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة .

املـــادة ) 69 (

ال�سنة  اإىل  لل�سريبة  للخا�سع  �سريبية  �سنة  اأية  عن  حتققت  التي  اخل�سارة  ترحيل  يتم 

ال�سريبية التالية وخ�سمها من الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن هذه ال�سنة وال�سنوات التالية 

لها حتى يتم ت�سوية اخل�سارة . وفـي حالة حتقق خ�سارة خالل اأكرث من �سنة �سريبية يبداأ 

خ�سم اخل�سارة التي حتققت فـي ال�سنة ال�سريبية الأ�سبق تاريخا .

املـــادة ) 70 (

فـي حالة تعدد الأن�سطة التي ميار�سها اأي �سخ�س اأجنبي من خالل من�ساآت م�ستقرة فال 

يجوز خ�سم وترحيل قيمة اخل�سارة التي تتحقق خالل اأية �سنة �سريبية من ممار�سة اأي 

من هذه الأن�سطة بالتطبيق حلكم املادة )69( ال�سابقة اإل بعد اأن ي�ستبعد منها قيمة ما 

يتحقق خالل تلك ال�سنة ال�سريبية من دخل خا�سع لل�سريبة للمن�ساآت امل�ستقرة الأخرى 

اململوكة لذلك ال�سخ�س .

املـــادة ) 71 (

املادة )69( من هذا القانون ملدة جتاوز خم�س  ل يجوز ترحيل اخل�سارة بالتطبيق حلكم 

�سنوات تبداأ من نهاية ال�سنة ال�سريبية التي حتققت خاللها اخل�سارة .

املـــادة ) 72 (

ل يجوز خ�سم اأو ترحيل اخل�سارة التي تكون قد حتققت من ممار�سة ن�ساط معفـي من 

ال�سريبة �سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر .

املـــادة ) 73 (

يجوز - ا�ستثناء من اأحكام املادتني )71( و )72( ال�سابقتني - خ�سم وترحيل �سافـي اخل�سارة 

التي تتحقق خالل ال�سنوات اخلم�س لفرتة الإعفاء املحددة للموؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية 

مبقت�سى املادة )118( من هذا القانون ، وعلى اأن يتم اخل�سم والرتحيل فـي هذه احلالة 

لأي عدد من ال�سنوات ال�ســريـبـيــة حتى يتم تــ�ســويـة �سافـي اخل�سارة بالكامل .

ويكون خ�سم �سافـي اخل�سارة قبل اأي خ�سارة قد تتحقق خالل ال�سنوات ال�سريبية التالية .
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املـــادة ) 74 (

الفرع ما  �سبيل احل�سر فـي هذا  املحددة على  ل يجوز خ�سم اخل�سارة فـي غري احلالت 

مل تكن ناجتة عن تعامل اأو ت�سرف من اأي نوع ترتب عليه حتقيق دخل خا�سع لل�سريبة 

خالل ال�سنة ال�سريبية ذاتها التي حتققت خاللها اخل�سارة .

الفــرع ال�ســاد�س 

 الأحكام اخلا�سة بال�سريبة فـي جمال

التنقيــب عـن النفـــط

املـــادة ) 75 (

اأية �سنة �سريبية لأي خا�سع لل�سريبة ي�ستمد الدخل  يراعى عند حتديد ال�سريبة عن 

اخلا�سع لها من بيع النفط ، اأن يخ�سم من هذا الدخل املبالغ التي يدفعها اخلا�سع اإىل 

احلكومة خالل تلك ال�سنة مقابل ما ياأتي :

امل�ستخرج من عمان  اأي نوع عدا تلك املفرو�سة على النفط اخلام  1 - الأتاوى من 

بال�سعر الآجل .

2 - ال�سرائـــــب - عـــدا �سريبـــــة الدخــــــل املفرو�ســـة مبوجـــب هـــــذا القانـــون ور�ســــوم 

املركبات - ، وت�سمل ال�سريبة اجلمركية واأي مبلغ اآخر يكون له طبيعة مماثلة 

يدفع للحكومة فـيما يتعلق مبمار�سة اخلا�سع لل�سريبة لن�ساط اإنتاج النفط فـي 

عمان لغر�س البيع اأو التعامل فـي النفط املنتج .

ول يجوز - باأي حال  - خ�سم اأي مبلغ مدفوع اأكرث من مرة .

املـــادة ) 76 (

فـيها من  عليها  املن�سو�س  املبالغ  اأي من  دفع  فـي حالة  ال�سابقة  املادة )75(  ي�سري حكم 

بال�سروط  النفط  التنقيب عن  ن�ساط  لل�سريبة ميار�س  اأي خا�سع  طرف ذي عالقة مع 

الآتية :

1 - اأن يكون الن�ساط الرئي�سي لهذين الطرفـني فـي عمان هو اإنتاج النفط اأو التعامل 

فـيه .

2 - اأن يكون التعامل فـيما بني هذين الطرفـني خالل ال�سنة اأو الفرتة ال�سريبية قد 

مت فـي عمان فـي حدود الن�ساط املعتاد لكل منهما .

ول تخل اأحكام هذه املادة باحلالت الأخرى التي تكون فـيها العالقة بني الطرفـني 

نا�سئة عن ملكية اأحدهما لأ�سهم الآخر - بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر - اأو ملكية 

اأ�سهم كل منهما معا ل�سخ�س اآخر بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر .
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الف�صــل الثانــي مكـــررا 

الأحكـام اخلا�صـة بتحديـد الدخـل

 اخلا�صع لل�صريبة لالأطراف فـي املعامالت املالية الإ�صالمية

الفــرع الأول

قواعــد اأ�صا�صيــة

املـــادة ) 76 ( مكـــررا 

اتفـــــاق   - القانــــون  هــــذا  اأحكـــــام  تطبيـــــق  فــــي   - الإ�سالميـــــة  املاليــــة  باملعاملـــــة  يق�ســــــد 

مرخـــ�ص  �سخــ�ص  املعاملة  اأطراف  من  ويكون   ، ماليـــة  حقوقـــا  حملـــه  يكـــون  تعامـــل  اأو 

للقوانــني  بالتطبيـــق   - اأو غريهــا  امل�سرفـيـــة   - الإ�سالميــــة  املالية  الأعمال  لـــه مبزاولــــة 

املعمــــول بهـــا فــــــي الدولـــــة ال�ســـــادر منهـــــا الرتخيــــــــ�ص ، وب�ســــــرط اأن يتقـــــيــد التفـــــاق 

 اأو التعامل - من حيث �سروطه واآثاره وعنا�سره الأخرى - باأحكـــام ال�سريعـــة الإ�سالميـــة ، 

ول ينطوي - �سراحة اأو �سمنا - على اإجراء معاملة مالية اأخرى .

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 1 (

لل�سريبة  الدخل اخلا�سع  الف�سل على حتديد  فـي هذا  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  ت�سري 

لالأطـــراف فــــي املعاملـــة املاليـــة الإ�سالميــة ، وذلـــك دون اإخـــالل باأحكـــام املــــواد مــــن )11( 

اإىل )15( ومن )21( اإىل )29( ومن )125( اإىل )187( مكررا )1( من هذا القانون ، وغريها 

من الأحكام التي يقررها هذا القانون .

 املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 2 (

ل يعتد - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - بالت�سرفات والأعمال الآتية اإذا ثبت اأن الغر�ص 

الوحيــد مــن اإبــرام الت�ســرف اأو القيــام بالعمـــل هـــو التقيـــد باأحكــام ال�سريعــة الإ�سالميــة 

دون اإجراء اأي معاملة مالية اأخرى :

1 - تاأ�سيـــ�ص �سركـــة ت�سامـــن اأو حما�سة اأو اإبرام اتفاق م�ساركة وفقا لالأ�س�ص الواردة 

فـي املـادة )4( من هذا القانون .

2 - الت�سرف فـي الأ�سل الراأ�ص مايل اأو غريه بالبيع اأو املقاي�سة اأو التنازل اأو غريها 

مــــن اأنـــواع الت�سرفـــات املن�ســـو�ص عليهـــا فــــي املـــادة )1( ) بند 17 ( اأو املـادة )77( 

) بند 4 ( من هذا القانون .

3 - تاأجري الأموال الثابتة اأو املنقولة اأو تقرير حق النتفاع بها .
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الفــرع الثانـــي

قواعـد خا�سـة ببعـ�س اأنـواع الدخـل وامل�سروفـات

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 3 (

ل يعتد - فـي تطبيق حكم املادة )35( من هذا القانون - بالدخل النا�سئ كمقابل للتاأجري 

اأو لالنتفاع فـي احلالة املن�سو�س عليها فـي املادة )76( مكـررا )2( ) بند 3 ( منه .

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 4 (

يراعى - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة وفقا لأحكام هذا الف�سل - ما ياأتي :

1 - اأن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة )35( ) بند 6 ( مــن هــذا القانــون اأي مبالــغ قــد 

يح�سل عليها ال�سخ�س عو�سا عن الفوائد .

2 - اأن تعامل كم�سروفات اأي مبالغ قد ينفقها ال�سخ�س عو�سا عن الفوائد ، وذلك 

هــذا  مــن  للمــادة )59(  بالتطبيــق  امل�ســوؤول  الوزيــر  ي�سدرها  التي  للقواعد  وفقا 

القانون .

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 5 (

خ�سم   - الف�سل  هذا  لأحكام  بالتطبيق  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند   - يتعني 

التربعات التي يلتزم ال�سخ�س باأدائها - وفقا للقوانني املعمول بها واللوائح املنفذة لها - 

مقابل ما ح�سل عليه من مبالغ اإ�سافـية نظري تاأخري املتعامل معه فـي �سداد امل�ستحقات ، 

ب�سرط اأن يتم التربع اإىل اأي من اجلهات التي حتدد وفقا للمادة )55( ) بند 10 ( من هذا 

القانون ، ودون التقيد باحلد الأق�سى للخ�سم الذي ن�ست عليه تلك املـادة .

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 6 (

الأعمال  مبزاولة  له  املرخ�س  امل�سرف  يكونها  التي  الئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  تعامل 

امل�سرفـية الإ�سالمية - عند حتديد دخله اخلا�سع لل�سريبة بالتطبيق لأحكام هذا الف�سل - 

وفقا للمعاملة املقررة ملخ�س�سات خ�سائر القرو�س مبقت�سى املـادة )66( من هذا القانون .
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الفـــرع الثالـــث

قواعـــد خا�ســـة بعـــبء الإثبـــات

املـــادة ) 76 ( مكـــررا ) 7 (

فـي تطبيق اأحكام هذا الف�سل يقع على ال�سخــ�س اخلا�ســع لل�سريبــة الــذي اأبــرم التفــاق 

اأو اأجــرى املعاملــة املاليــة الإ�سالميــة عــبء اإثبــات امل�سائــل الآتي بيانها - �سواء عند تقدمي 

اإقرار الدخل ، اأو عند نظــر العتـرا�س اأو الطعن اأو الدعــوى ال�سريبيــة بالتطبيــق لأحكــام 

الباب ال�ساد�س من هذا القانون - :

1 - اأن التفاق الذي اأبرمه اأو التعامل الذي اأجراه - وفقا لأحكام املـادة )76( مكررا 

من هذا القانون - يتقيد باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

2 - اأن التفاق الذي اأبرمه اأو التعامل الذي اأجراه - على النحو امل�سار اإليه فـي البند 

)1( من هذه املـادة - ل ينطوي - �سراحة اأو �سمنا - على القيام باأي معاملة مالية 

اأخرى .

3 - اأن الرتخي�س مبزاولة الأعمال املالية الإ�سالمية - وفقا لأحكام املادة )76( مكررا 

من هذا القانون - �سدر بالتطبيق لأحكام القوانني املعمول بها فـي الدولة ال�سادر 

منها الرتخي�س .

4 - اأن الغـر�س الـوحيــد مــن تاأ�سيــــ�س ال�سركــــة اأو اإبـــرام اتفـــاق امل�ساركـــة اأو الت�ســـرف 

فــــي الأ�ســــل اأو غيـــــره اأو تاأجيـــــر املــــال اأو تقريــــر حـــق النتفـــاع بـــه - وفقـــا لأحكـــام 

املادة )76( مكـررا )2( من هذا القانون - هو التقيد باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

دون القيام باأي معاملة مالية اأخرى .

5 - اأن املبالغ التي يطلب معاملتها كدخل اأو م�سروفات بالتطبيق لأحكام املـادة )76( 

مكـررا )4( من هذا القانون مت احل�سول عليها اأو اإنفاقها عو�سا عن الفوائد .
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الف�ســل الثالــث 

ا�ستهالك الأ�سول الراأ�سمالية

الفــــرع الأول 

قواعـــد عامــــة

املـــادة ) 77 (

فـي تطبيق اأحكام هذا الف�سل يق�سد بالكلمات والعبارات الآتية املعني املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك :

1 - اأ�سل راأ�سمايل : اأي مبنى ، اآلت ، اأجهزة ، اأو غريها من الأ�سول املادية امللمو�سة ، 

وكذلك الأ�سول املعنوية غري امللمو�سة والتي يجوز خ�سم مقابل ا�ستهالكها وفقا 

لأحكام هذا الف�سل . 

2 - الآلت والأجهزة : ت�سمل : التجهيزات الثابتة ، والرتكيبات ، واملركبات ، والأثاث ، 

وبرامج احلا�سب الآيل ، ول ت�سمل ال�سفن اأو الطائرات .

هذا  من   )92( املادة  حلكم  وفقا  حتديده  يتم  الذي  املبلغ   : ال�ستهالك  اأ�سا�س   -  3

القانون بالن�سبة لأية جمموعة من جمموعات الأ�سول املن�سو�س عليها فـي املادة 

)90( منه .

 ، ي�سمل  كما   ، املقاي�سة  اأو  بالبيع  �سواء  الراأ�سمايل  الأ�سل  فـي  الت�ســرف   : الت�سرف   -  4

اأو   ، منه  ال�ستفادة  انتهاء  اأو   ، الن�ساط  لأغرا�س  الأ�سل  ا�ستخدام  عن  التوقف 

حتويله ، اأو ال�ستيالء عليه طبقا للقانون ، اأو ا�ستبعاده ، اأو فقدانه ، اأو هدمه ، 

اأو هالكه .

5 - املباين : ت�سمل البناء واجل�سور والأر�سفة باملوانئ وغريها وحواجز املياه باملوانئ 

وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط ال�سكك احلديدية . ول ت�سمل الأر�س . 

لقتناء  لل�سريبـــــة  اخلا�ســـع  اأنفـقــه  الــذي  امل�ســـروف   : الراأ�سمــايل  امل�ســروف   -  6

الأ�سل الراأ�سمايل اأو اأية اإ�سافات لهذا الأ�سل اأو حت�سينات يتم اإجراوؤها عليه .

املـــادة ) 78 (

اأحكام هذا الف�سل - امل�سروفات التي  الراأ�سمالية - فـي تطبيق  ل تعترب من امل�سروفات 

تتحملها احلكومة اأو اأي �سخ�س - بخالف اخلا�سع لل�سريبة - بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر .
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الفــرع الثانـــي 

 حتديد الأ�سول الراأ�سمالية

وامل�سروفات اخلا�سة بها

املـــادة ) 79 (

حتــدد الالئحــــة التنفـيذيـــة لهــــذا القانـــون القواعـــد املنظمــة لتحديـــد امل�سروفات - �سواء 

كانت م�سروفات راأ�سمالية اأو غريها - التي يتم حتملها فـيما يتعلق بالأ�سول الراأ�سمالية 

اأن تتم معاملتها  التي تربم عقود لتاأجريها بطريق التاأجري التمويلي ، وعلى اأن يراعى 

فـي احل�سابات وفقا للمعاملة املقررة لهذا النوع من الأ�سول مبقت�سى املعايري املحا�سبية 

الدولية اأو املعايري الأخــرى التــي تعتبــر مماثلــة لهــا وفقــا لل�سوابـــط والإجـــراءات التـــي 

ت�ســـدر بقــرار من الأمني العام .

املـــادة ) 80 (

ال�سوق  اأ�سعار  اقتناوؤه بقيمة تختلف عن  الراأ�سمايل لأ�سل مت  امل�سروف  فـي حالة جتاوز 

املفتوحة يتعني ا�ستبعاد مبلغ الزيادة فـي القيمة .

املـــادة ) 81 (

راأ�سمايل قبل الفرتة  اأ�سل  اأي  اإنفاقها لقتناء  التي مت  يتعني - فـيما يتعلق بامل�سروفات 

بالقيمة  العتداد   - الن�ساط  ممار�سة  فـي  ا�ستخدامه  فـي  خاللها  بدئ  التي  املحا�سبية 

اإذا كانت القيمة ال�سوقية له فـي تاريخ  ال�سوقية لالأ�سل فـي تاريخ البدء فـي ا�ستخدامه 

بدء الن�ساط تقل عن القيمة التي مت اإنفاقها فعال لقتنائه .

املـــادة ) 82 (

اأن   - الن�ساط  ممار�سة  لأغرا�س  جزئيا  راأ�سمايل  اأ�سل  اأي  ا�ستخدام  حالة  فـي   - يتعني 

يقت�سر حتديد قيمة امل�سروف الذي يتم اإنفاقه لقتناء الأ�سل على ما يقابل قيمة اجلزء 

امل�ستخدم فـي ممار�سة الن�ساط .

املـــادة ) 83 (

ل يجوز - عند ح�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة - اإجراء اأكرث من خ�سم مقابل ال�ستهالك 

ميار�سها  التي  الأن�سطة  من  ن�ساط  من  اأكرث  فـي  الراأ�سمايل  الأ�سل  ا�ستخدام  حالة  فـي 

اخلا�سع لل�سريبة ، اأو اإجراء اأكرث من خ�سم فـي حالة تعدد الأنواع الذي يجوز اخل�سم 

طبقا لها ، اأو خ�سم املبلغ اأكرث من مرة بالتطبيق لأي حكم من اأحكام هذا القانون .
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الفــرع الثالـــث 

 قواعد خ�سم مقابل ا�ستهالك املباين 

وال�سفن والطائرات والأ�سول املعنوية غري امللمو�سة

املـــادة ) 84 (

ل يجوز  - عند تطبيق اأحكام هذا الفرع - خ�سم مقابل ا�ستهالك امل�سروفات الراأ�سمالية 

فرتة  اأية  خالل  الن�ساط  ممار�سة  لأغرا�س  ي�ستخدم  اأ�سل  اأي  لقتناء  اإنفاقها  مت  التي 

حما�سبية ما مل يتم ا�ستخدامه لهذا الغر�س ب�سفة م�ستمرة حتى نهاية تلك الفرتة .

املـــادة ) 85 (

املبالغ التي ي�سمح بخ�سمها كمقابل ا�ستهالك امل�سروف الراأ�سمايل الذي مت اإنفاقه لقتناء 

ذلك  م�سروفات  من   - حما�سبية  فرتة  اأية  عن  ن�ساط  باأي  يتعلق  فـيما   - تعترب  الأ�سل 

الن�ساط خالل تلك الفرتة طبقا لأحكام هذا القانون .

بالتطبيق لأحكام هذا   - ال�ستهالك  الذي يخ�سم كمقابل  املبلغ  اأو تخفـي�س  زيادة  ويتم 

تتم  مل  الن�ساط  كان  اإذا  اأو   ، �سنة  عن  تقل  اأو  تزيد  املحا�سبية  الفرتة  كانت  اإذا   - الفرع 

ممار�سته اإل خالل جزء من تلك الفرتة املحا�سبية .

وفـي جميع الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع املبالغ التي يتم خ�سمها كمقابل ال�ستهالك 

على قيمة امل�سروف الراأ�سمايل .

املـــادة ) 86 (

يتعني اإجراء اخل�سم خالل اأية فرتة حما�سبية - بالتطبيق لأحكام هذا الفرع - كمقابل 

ممار�سة  فـي  ي�ستخدم  مبنى  اأي  لقتناء  اإنفاقه  مت  الذي  الراأ�سمايل  امل�سروف  ا�ستهالك 

الن�ساط خالل تلك الفرتة .

ويكون حتديد قيمة املبلغ الذي ي�سمح بخ�سمه بالن�سب الآتية :

1 - 4% �سنويا ل�ستهالك املباين امل�سيدة من املواد املتميزة التي ي�سدر بتحديدها قرار 

من الأمني العام . 

2 - 10% �سنويا ل�ستهالك اأر�سفة املوانئ وحواجز املياه باملوانئ وخطوط الأنابيب 

والطرق وخطوط ال�سكك احلديدية .
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اأو املباين �سابقة   ، 3 - 15% �سنويا ل�ستهالك املباين امل�سيدة من مواد غري متميزة 

التجهيز .

تعليمية  موؤ�س�سات  اأو  كم�ست�سفـيات  امل�ستخدمة  املباين  ل�ستهالك  �سنويا   %100  -  4

ويجوز للخا�سـع للـ�سريبة فـي هـذه احلالـة الختيار بني تطبيق هذا البند اأو اأي 

من البندين )1( و )3( ال�سابقني .

املـــادة ) 87 (

 )86( املادة  )3( من  و   )2( و   )1( البنود  فـي  عليها  املن�سو�س  ال�ستهالك  ن�سب  ت�ساعف 

ال�سابقة اإذا كانت املباين ت�ستخدم لالأغرا�س ال�سناعية .

�سكنى  اأو  املكاتب  اأو  التخزين  لأغرا�س  املخ�س�سة  املباين  الأغرا�س  هذه  فـي  يدخل  ول 

العمال اأو اأية اأغرا�س جتارية اأخرى .

املـــادة ) 88 (

- كمقابل  الفرع  بالتطبيق لأحكام هذا   - اأية فرتة حما�سبية  اإجراء خ�سم خالل  يتعني 

ا�ستهالك امل�سروف الراأ�سمايل الذي مت اإنفاقه لقتناء اأية �سفن اأو طائرات ت�ستخدم فـي 

ممار�سة الن�ساط خالل تلك الفرتة بن�سبة 15 % �سنويا .

املـــادة ) 89 (

- كمقابل  الفرع  بالتطبيق لأحكام هذا   - اأية فرتة حما�سبية  اإجراء خ�سم خالل  يتعني 

ا�ستهالك امل�سروفات الراأ�سمالية التي مت اإنفاقها لقتناء اأية اأ�سول معنوية غري ملمو�سة 

- فـيما عدا برامج احلا�سب الآيل وحقوق امللكية الفكرية املن�سو�س عليها فـي املادة )90( 

من هذا القانون - ل�ستخدامها فـي ممار�سة الن�ساط خالل تلك الفرتة .

اإنفاقه على عدد  ويتم حتديد مبلغ اخل�سم �سنويا بق�سمة امل�سروف الراأ�سمايل الذي مت 

�سنوات العمر الإنتاجي لالأ�سل وفقا لتقدير الأمانة العامة .

الفــرع الرابــع 

 قواعد خ�سم مقابل ا�ستهالك الآلت والأجهزة

املـــادة ) 90 (

يتم تق�سيم الآلت والأجهزة اإىل جمموعات وحتديد الن�سب املئوية لال�ستهالك املقررة لها 
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على النحو الآتي :

33% �سنويا للمجموعة الأوىل  ، وت�سمـل :11-
3

�سواء من حيث   لها  املماثلة  الثقيلة  والآلت  الأجهــزة  ، وغريهـا من  والروافــع  اجلرارات 

طبيعتهـــــا  اأو  ال�سـتخـــدام  ، واحلا�ســبـــات الآليـــــــة ،  واملركبــــات  واأجهـــــزة الدفـــع  الذاتــــي ، 

والرتكيبات والتجهيزات والأثاث .

كما ت�سمل برامج احلا�سب الآيل وحقوق امللكية الفكرية .

2 - 10% �سنويا للمجموعة الثانية ، وت�سمل معدات احلفر .

3 - 15% �سنويا للمجموعة الثالثة ، وت�سمل اأية اآلت اأو اأجهزة اأخرى غري واردة فـي 

البندين )1( و )2( ال�سابقني .

املـــادة ) 91 (

يتعني اإجراء خ�سم خالل اأية فرتة حما�سبية كمقابل ا�ستهالك امل�سروف الراأ�سمايل الذي 

مت اإنفاقه لقتناء اأي من الآلت اأو الأجهزة اأو غــيــرها مــــن الأ�ســول الراأ�سماليــة التي تقع 

�سمــن اأي من املجموعـــات الثــــــالث املن�سو�س عليها فـي املادة )90( ال�سابقة - ل�ستخدامها 

فـي ممار�سة الن�ساط خالل تلك الفرتة .

املـــادة ) 92 (

يكون حتديد قيمة املبلغ الذي ي�سمح بخ�سمه كمقابل ال�ستهالك فـيما يتعلــق باأي مــن 

جمموعــــات الأ�ســـول عن اأيـــة فتـــرة حما�سبيـــة بتطبيـــــق الن�سبة املئوية املن�سو�س عليها 

فـي املادة )90( من هذا القانون على اأ�سا�س ال�ستهالك ملجموعة الأ�سول .

ويتم حتديد اأ�سا�س ال�ستهالك - فـي تطبيق اأحكام هذا الفرع - عن اأية فرتة حما�سبية 

لأية جمموعة من الأ�سول مبقدار الزيادة فـي املبلغ الناجت عن تطبيق البند )1( من هذه 

املادة بعد اأن يخ�سم منه القيمة الناجتة عن تطبيق البند )2( منها ، وفقا ملا ياأتي :

مـبـا�ســرة  ت�سـبـق  التي  املحا�سبية  الفرتة  عن  للمجموعة  ال�ستهالك  اأ�سا�س   -  1

اأن ي�ستبعد منه ما �سبق خ�سمه كمقابل ل�ستهالك  املحا�سبية بعد  الفرتة  تلك 

 ، املحا�سـبـيـة  الـفتـرة  تلك  مبا�سرة  ت�سبق  التي  املحا�سبية  الفرتة  عن  املجموعة 

وعلى اأن ي�ساف اإىل اأ�سا�س ال�ستهالك اإجمايل امل�ســروفــات الـراأ�سـمالية التي تــم 
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ذات  تقع �سمن  التي  الأ�سول  اأو غريها من  اأجهزة  اأو  اآلت  اأية  اإنـفاقها لقتناء 

املجموعة خالل تلك الفرتة املحا�سبية .

2 - القيمة املت�سرف بها جلميع الأ�سول الراأ�سمالية التي تقع �سمن هذه املجموعة 

والتي مت الت�سرف فـيها خالل هذه الفرتة املحا�سبية .

ال�سنة  ت�سبق  التي  املحا�سبية  الفرتة  عن  ال�ستهالك  اأ�سا�س  حتديد  ولأغرا�س 

الأ�سول  تكلفة  فاإن   ، القانون  هذا  اأحكام  فـيها  تطبق  التي  الأوىل  ال�سريبية 

باملجموعة عند بداية تلك الفرتة بعد ا�ستبعاد قيمة ما �سبق خـ�سـمـه - بالتطبيق 

كمقابل   - ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  بقانون  امللحق  الأول  اجلدول  لأحكام 

ل�ستهالك هذه الأ�سول فـي ال�سنوات ال�سريبية ال�سابقـــة على الــ�ســنــة ال�سريبية 

اإنفاقها لقتناء هذه  التي مت  الراأ�سمالية  امل�سروفــــــات  تعتبـــر مبثــــابـــة   ، الأوىل 

الأ�سول خالل تلك الفرتة املحا�سبية .

املـــادة ) 93 (

فرتة  اأية  عن  الأ�سول  مبجموعة  يتعلق  فـيما  ال�ستهالك  مقابل  بخ�سم  ال�سماح  يتم 

اأو  اإذا كانت هذه الفرتة ل تعترب الفرتة التي توقف خاللها ممار�سة الن�ساط  حما�سبية 

التي مل يتبق - فـي نهايتها - اأي اأ�سل من اأ�سول املجموعة .

ويراعى زيادة اأو تخفـي�س مبلغ اخل�سم اإذا كانت الفرتة املحا�سبية تزيد اأو تقل عن �سنة اأو 

اإذا كان الن�ساط مل ميار�س اإل خالل جزء من الفرتة املحا�سبية .

املـــادة ) 94 (

يتعني - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأية فرتة حما�سبية - مراعاة الآتي : 

1 - اإذا كانت الفرتة املحا�سبية تعترب الفرتة التي توقف خاللها ممار�سة الن�ساط اأو 

التي مل يتبق - فـي نهايتها - اأي من اأ�سول املجموعة وكان املبلغ امل�سار اإليه فـي 

البند )1( من املادة )92( من هذا القانون يزيد على املبلغ امل�سار اإليه فـي البند )2( 

من تـلـــك املادة يكون مبلغ الزيادة هو الت�سحيح باخل�سم لهذه الفرتة ، ويكون 

املحا�سبية  الفرتة  هذه  خالل  الأ�سول  من  املجموعة  لتلك  ال�ستهالك  اأ�سا�س 

بدون قيمة .
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2 - اإذا كان املبلغ امل�سار اإليه فـي البند )2( من املادة )92( من هذا القانون يزيد على 

الت�سحيح  الزيادة هو  املادة يكون مبلغ  البند )1( من تلك  اإليه فـي  امل�سار  املبلغ 

اأ�سا�س ال�ستهالك لتلك املجموعة من الأ�سول  بالإ�سافة لهذه الفرتة ، ويكون 

خالل هذه الفرتة بدون قيمة .

الفــرع اخلامــ�س 

 الأحكام اخلا�سة بنقل ملكية

الأ�سول تبعا لتحويل الن�ساط

املـــادة ) 95 (

تطبق اأحكام هذا الفرع على احلالت التي يتم فـيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 

املوؤ�س�ســـة  اأ�سهــــم يح�ســــل عليهـــا مالك  اإىل �سركـة عمانيـة مقابـل  حتويل ن�ساط موؤ�س�سة 

من هذه ال�سركــــة وتنقــــل اإىل ال�سركة - تبعا لذلك - ملكية اأي اأ�سل راأ�سمايل م�ستخدم 

فـي ممار�سة ن�ساط املوؤ�س�سة والذي �سبق خ�سوعه لأحكام ال�ستهالك . 

من  اأي  �سمن  تقع  التي  الأ�سول  جميع  تكون  اأن   - املادة  هذه  اأحكام  لتطبيق   - ويتعني 

جمموعات الأ�سول قد نقلت ملكيتها بالكامل اإىل ال�سركة .

املـــادة ) 96 (

يكـــون لكل من املوؤ�س�ســــة - ب�سفتهــــا املحولة لالأ�ســــل الراأ�سمـــايل - وال�سركة - ب�سفتها 

املحول اإليها - حق اختيار تطبيق اأحكام هذا الفرع بالن�سبة لالأ�سل اأو ملجموعة الأ�سول اأو 

الأحكام الأخرى لهذا القانون .

قبــل  اإخطــار  توجيـــه  الفــــرع  هـــذا  فـي  عليـــه  املن�ســو�س  الختيــار  حـــق  ملمار�ســــة  ويتعــــني 

انق�ســاء �ستـــة اأ�سهـــر من تاريـــخ انتهـــاء ال�سنـــة ال�سريبيــة التــي تـــم فـيهــا التــحويل وقبــل 

 ت�ســرف مالــك املوؤ�س�ســة فـي اأي مــن الأ�سهــم التــي اآلت اإليه وفقــا حلكــم املــادة )95( ال�سابقــــة

ول يجوز الرجوع فـي حق الختيار .

املـــادة ) 97 (

مما  ت�سرف  مبثابة  الأ�سل  حتويل  يعترب  ل  الفرع  هذا  اأحكام  تطبيق  اختيار  حالة  فـي 

الت�سحيح  اأو  واإمنا يتم معاملة مقابل ال�ستهالك   ، الف�سل  هو من�سو�س عليه فـي هذا 

باخل�سم اأو الإ�سافة بافرتا�س اأن ال�سركة املحول اإليها هي التي متار�س الن�ساط .
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اأو  املوؤ�س�سة  على  ال�سريبة  ربط  اإجراءات  باتخاذ  �سواء  الالزمة  الت�سوية  اإجراء  ويتعني 

ال�سركة اأو الإعفاء من ال�سريبة اأو ردها اأو غري ذلك من الإجراءات الالزمة للت�سوية .

الفــرع ال�ســـاد�س 

 الأحكام اخلا�سة بالت�سرف

فـي الأ�سول الراأ�سمالية

املـــادة ) 98 (

خ�سوعه  �سبق  راأ�سمايل  اأ�سل  فـي  بالبيع  الت�سرف  حالت  على  الفرع  هذا  اأحكام  تطبق 

لالأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل ، اأو فـي حالة تلفه ، اإذا كان الت�سرف  اأو التلف 

�سامال لأية اأ�سول اأخرى ، وب�سرط :

1 - اأن يكون ثمن البيع اأو قيمة التعوي�س متعلقة بالأ�سول املبيعة اأو التالفة . 

2 - اأن يكون الثمن قد مت حتديده وفقا لعقد اأو ترتيبات متفق عليها بني الأطراف 

ومت توزيعه بني الأ�سول املبيعة فـي ذات الوقت بني البائع وامل�سرتي ذاته و�سواء 

وفقا لذات العقد اأو لعقود اأخرى منف�سلة اأو تعوي�سات تاأمني مماثلة مت توزيعها 

بني املوؤمن و�سركة التاأمني .

املـــادة ) 99 (

يراعــــى فـي احلـــالة املن�ســــو�س عليها فـي البنـــد )1( من املـــــادة )98( ال�سابقة ما ياأتي :

1 - لالأمانــة العامــة اإقــرار التفــاق فـيمــا بــني الأطــراف املالــك ال�سابــــق واحلايل اأو 

بني املالك ال�سابق واملوؤمن لديه حول توزيع املبلغ امل�سار اإليه فـي ذلك البند فـيما 

بني عنا�سر الأ�سول املختلفة .

البنـــد  حلكم  بالتطبيق   - التفاق  اإقرار  عدم  حالة  فـي  العـامـة  لالأمـانة  يجوز   -  2

ال�سابـــق - اإجــــراء توزيــع املبلــغ امل�سـار اإليه فـي البنــــد )1( من املادة )98( ال�سابقة 

فـيما بني عنا�سر الأ�سول املختلفة .  

املـــادة ) 100 (

يجوز لالأمانة العامة فـي احلالة املن�سو�س عليها فـي البند )2( من املادة )98( من هذا 

القانون اإجراء ما ياأتي :
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التاأمني بني  اأو مبلغ  البيع  فـيما بني الأطراف حول توزيع ثمن  اإقرار التفاق   -  1

عنا�سر الأ�سول املختلفة .

حتقيق  �ساأنه  من  الأطراف  بني  مت  الذي  التفاق  اأن  العامة  لالأمانة  تبني  اإذا   -  2

معاملة �سريبية غري عادلة لأي منهم ، تتوىل الأمانة العامة توزيع ثمن البيع اأو 

مبلغ التاأمني بني العنا�سر املختلفة لالأ�سول ح�سبما تراه ميثل القيمة احلقيقية 

لهذه العنا�سر .

املـــادة ) 101 (

يعتد - لأغرا�س تطبيق  هذا القانون - بالقيمــة التي يــتم حتديــدها لأي اأ�سـل راأ�سمايل 

وفقا لأحكـام هـذا الفـرع على كل من املالك ال�سابق واحلايل .

وفـي جميــع الأحــوال يتعــني على الأمانــة العامــة اإخطــار الأ�سخـــــا�س املعنيني باأي توزيع 

يتم اإقراره بالتطبيق لأحكام هذا الفرع .

املـــادة ) 102 (

يجــــب - عنـــد خ�ســـم مقـــــابـــل ال�ستهـــالك - بالتطبيــق لأحكـــام هــــــذا الف�سل - فـيما يتعلق 

بامل�سروفات الراأ�سمالية التي مت اإنفاقها لقتناء الأ�سل اتباع الأحكام املن�سو�س عليها فـي 

هذا الفرع فـي حالة الت�سرف فـي الأ�سول امل�سار اإليها .

املـــادة ) 103 (

اإمتام  بتاريخ  البيع  فـي حتديد  يعتد   ، بالبيع  الراأ�سمايل  الأ�سل  ملكية  انتقال  فـي حالة 

اإجراءات نقل امللكية اأو تاريخ ت�سليم الأ�سل املبيع اأيهما اأ�سبق .

ويتم حتديد القيمة املت�سرف بها لالأ�سل املبيع على النحو الآتي :

1 - فـي حالة بيع الأ�سل بقيمة تقل عن القيمة التي ميكن احل�سول عليها فـي حالة 

البيع فـي ال�سوق املفتوحة ومل يكن للم�سرتي احلق فـي خ�سم مقابل ال�ستهالك 

- وفقا لأحكام هذا الف�سل - على امل�سروفات الراأ�سمالية لالأ�سل املبيع : حتدد 

القيمة املت�سرف بها لذلك الأ�سل على اأ�سا�س قيمة البيع فـي ال�سوق املفتوحة . 

2 - فـي حــالـــــة بيـــــع الأ�ســــل فـي غيــــــر احلـــــالت املن�ســــو�س عليهــــا فـي البند )1( 

ال�سابق : حتدد القيمة املت�سرف بها لذلك الأ�سل على اأ�سا�س جمموع ما ياأتي :
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اأ - �سافـي القيمة املح�سلة من البيع .

�ساأنها  من  اأبرمت  تاأمني  وثيقة  مبقت�سى  عليها  احل�سـول  يتم  مبالــغ  اأية   - ب 

التاأثري على القيمة املمكن احل�سول عليها .

ج - اأيــة مبالغ راأ�سمالية اأخرى مت احل�سول عليها كتعوي�س اأيا كانت طبيعتها .

املـــادة ) 104 (

على  هالكه  اأو  الراأ�سمايل  الأ�سل  عن  ال�ستغناء  حالة  فـي  بها  املت�سرف  القيمـــة  حتــدد 

اأ�سا�س جمموع ما ياأتي :

1 - اأية مبالغ يتم احل�سول عليها مبقت�سى وثيقة تاأمني اأبرمت �سد خماطر هالك 

الأ�سل اأو التوقف عن ا�ستخدامه .

2 - �سافـي القيمة املح�سلة من اجلزء املتبقي من الأ�سل . 

3 - اأية مبالغ راأ�سمالية اأخرى يتم احل�سول عليها كتعوي�س اأيا كانت طبيعتها .

املـــادة ) 105 (

حتدد القيمة املت�سرف بها فـي حالة فقد حيازة الأ�سل الراأ�سمايل ب�سفة دائمة فـي غري 

احلالت املن�سو�س عليها باملادة )104( ال�سابقة على اأ�سا�س جمموع ما ياأتي :

1 - اأية مبالغ يتم احل�سول عليها مبقت�سى وثيقة تاأمني اأبرمت �سد خماطر فقد 

حيازة الأ�سل ب�سفة دائمة .

2 - اأية مبالغ راأ�سمالية اأخرى يتم احل�سول عليها كتعوي�س اأيا كانت طبيعتها .

املـــادة ) 106 (

اأو  الآيل  ا�ستخدام برامج احلا�سب  املت�سرف بها فـي حالة منح حق  القيمة  يكون حتديد 

التعامل فـيها على النحو الآتي :

1 - فـي حالة منح احلق فـي ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل اأو التعامل فـيهــا بــدون 

مقابــل مــادي : حتــدد القيمــة على اأ�ســا�س املقابــل املالــي املمكن احل�سول عليه فـي 

حالة منح احلق فـي �سوق مفتوحة .

2 - فـي حالة منح احلق فـي ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل اأو التعامل فـيها مبقابل 

مادي يقل عن املقابل املمكن حتديده فـي حالة منح احلق فـي �سوق مفتوحة ومل 
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يكن للمانح احلق فـي خ�سم مقابل ال�ستهالك - وفقا لأحكام هذا الف�سل - على 

اأ�سا�س  على  القيمة  حتدد   : احلق  متلك  فـي  اأنفقه  الذي  الراأ�سمايل  امل�سروف 

املقابل املايل املمكن احل�سول عليه فـي ال�سوق املفتوحة . 

3 - فـي حالة منح احلق فـي ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل فـي غري احلالت املن�سو�س 

عليها فـي البنديــن )1( و )2( ال�سابقني حتدد القيمة وفقــا لأحكـــام املـــادة )103( 

) البند 2 ( من هذا القانون .

املـــادة ) 107 (

اأ�ســـا�س  الراأ�سمايل فـي احلالت الأخرى على  املت�سرف بها لالأ�سل  القيمة  يكون حتديد 

فـي  مفتوحة  �سوق  فـي  بالبيع  الت�سرف  حالــة  فـي  عليها  احل�ســـول  ميكـــن  التي  القيمـــة 

تاريخ الت�سرف ، وت�سمل هذه احلالت ما ياأتي :

1 - التوقف عن ا�ستخدام الأ�سل - ب�سفة كلية اأو جزئية - لأغرا�س ممار�سة الن�ساط . 

2 - التوقف عن ممار�سة الن�ساط ب�سفة نهائية . 

بالن�ساط  يتعلق  فـيما  عمـــان  فـي  لل�سريبــة  خا�ســع  غيــر  ال�سخــ�س  �سيــرورة   -  3

امل�ستخدم فـيه الأ�سل الراأ�سمايل . 

الفـــرع ال�سابـــع 

 اإجــــراء الت�سحيــح باخل�سـم اأوالإ�سافـة بالن�سبــة

 للمباين وال�سفن والطائرات والأ�سول املعنوية غري 

امللمو�ســة فـي حالــة الت�ســرف فـيهــا

املـــادة ) 108 (

فـي حالة الت�سرف فـي اأي اأ�سل راأ�سمايل - ل يقع �سمن جمموعة الأ�سول املن�سو�س عليها 

فـي املادة )90( من هذا القانون - مت ا�ستهالكه بالتطبيق لأحكام هذا القانون اأو اجلدول 

الأول امللحق بقانون �سريبة الدخل على ال�سركات خالل اأية فرتة حما�سبية يراعى اإجراء 

الت�سحيح باخل�سم اأو الإ�سافة وفقا لأحكام هذا الفرع .
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املـــادة ) 109 (

�سافـي قيمة الأ�سل الراأ�سمايل لأية فرتة حما�سبية : تعني - لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا 

الفرع - بالن�سبة لأي اأ�سل راأ�سمايل ل يقع �سمن جمموعة الأ�سول املن�سو�س عـليها فـي 

املادة )90( من هذا القانون ا�ستخدم فـي ممار�سة الن�ساط ، قيمة امل�سروف الراأ�سمايل الذي 

اأن يخ�سم منها  الأ�سل بعد  الن�ساط - لقتناء  الذي ميار�س  اأنفقه اخلا�سع لل�سريبة - 

جمموع املبالغ امل�سموح بخ�سمها مقابل ال�ستهالك طبقا لأحكام هذا الف�سل اأو اجلدول 

الأول امللحق بقانون �سريبة الدخل على ال�سركات بالن�سبة لذلك الأ�سل الراأ�سمايل فـي 

الــفــرتات املحا�سبية ال�سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

املـــادة ) 110 (

اإذا مت الت�سرف فـي اأي اأ�سل راأ�سمايل - ل يقع �سمن جمموعة الأ�سول املن�سو�س عليها 

بها  املت�سرف  القيمة  وكانت   ، اأية فرتة حما�سبية  - خالل  القانون  باملادة )90( من هذا 

لتلك  الأ�سل  قيمة  �سافـي  عن  تقل  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  حتديدها  مت  كما  لالأ�سل 

الفرتة ، يعترب الفرق فـيما بني املبلغني مبثابة ت�سحيح باخل�سم لهذه الفرتة .

املـــادة ) 111 (

اإذا مت الت�سرف فـي اأي اأ�سل راأ�سمايل - ل يقع �سمن جمموعة الأ�سول امل�سار اإليها فـي 

املادة )90( من هذا القانون - خالل اأية فرتة حما�سبية ، وكانت القيمة املت�سرف بها لهذا 

الأ�سل لتلك  القانون تزيد على �سافـي قيمة  الأ�سل كما مت حتديدها وفقا لأحكام هذا 

الفرتة ، يعترب الفرق فـيما بني املبلغني مبثابة ت�سحيح بالإ�سافة لهذه الفرتة .

الف�سل  الرابع 

 معدلت ال�سريبة

املـــادة ) 112 (

يكون ح�ساب ال�سريبة املن�سو�س عليها فـي هذا الباب بتطبيـق معدل )15%( خم�ســـة ع�ســـر 

باملائــة مــن الدخــل اخلا�ســع لل�سريبـة لأي موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية اأو من�ساأة م�ستقرة عن 

اأي �سنة �سريبية .
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املـــادة ) 113 (

يكـون معــدل ال�سريبة املن�ســو�س عليها فـي املادة )52( من هذا القانـــون بواقع 10 % من 

اإجمايل املبلغ .

املـــادة ) 114 (

يكون معدل ال�سريبة على اخلا�سعني لل�سريبة فـي جمال التنقيب عن النفط بواقع  55 % 

من الدخل اخلا�سع لل�سريبة فـيما يتعلق باأي دخل يكون قد حتقق من بيع النفط .                                         

الف�سل اخلام�س  

  الإعفاء من ال�سريبة

الفرع الأول 

 الإعفاء املقرر لأنواع معينة من الدخل

املـــادة ) 115 (

اأية �سنة �سريبية - ما  يعفـى من ال�سريبة - عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن 

ياأتي :

املن�ساأة  اأو  العمانيـــة  ال�سركــة  اأو  املوؤ�س�ســــة  عليها  التي حت�ســـل  الأربــــاح  توزيعــات   -1

�سركة  اأية  مال  راأ�س  فـي  م�ساهمة  اأو  اأو ح�س�س  اأ�سهم  من  عما متلكه  امل�ستقرة 

عمانية . 

2- الأرباح اأو املكا�سب من الت�سرف فـي الأوراق املالية املقيدة فـي �سوق م�سقط لالأوراق 

املالية .

الفرع الثاين 

 الأن�سطة التي تعفـى من ال�سريبة

املـــادة ) 116 (

1 - يعفـى من ال�سريبة الدخل الذي يتحقق لأية موؤ�س�سة ميلكهـــا �سخ�س طبيعي عماين 

اأو �سركة عمانية من ممار�سة ن�ساطها فـي جمال النقل البحري .
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 2 - يعفـى من ال�سريبة الدخل الـــــذي يتحقـــق لأي �سخــــ�س - بخـــــالف ما ورد فـي البند 

املعاملة  ب�سرط  اأو اجلوي  البحري  النقل  ن�ساطه فـي جمال  ال�سابق - من ممار�سة 

باملثل فـي الدولة التي تاأ�س�س فـيها ال�سخ�س املعنوي ، اأو فـي الدولة التي تتم فـيها 

الإدارة والرقابة الفعلية على ال�سخ�س ، اأو فـي الدولة التي يحمل ال�سخ�س الطبيعي 

جن�سيتها .

املـــادة ) 117 (

وفقا  عمان  فـي  تن�ساأ  التي  ال�ستثمار  �سناديق  حتققه  الذي  الدخل  ال�سريبة  من  يعفـى 

لقانون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليه ، اأو ال�سناديق التي تن�ساأ فـي اخلارج للتعامل فـي الأوراق 

املالية العمانية املقيدة فـي �سوق م�سقط لالأوراق املالية .

املـــادة ) 118 (

مبا�سرة  من  العمانـــية  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  حتققه  الذي  الدخل  ال�سريبة  من  يعفى   - 1

ن�ساطهـــــا الرئي�سي فــي م�سروع �سناعي ) املن�ســــــاأة ال�سناعيــــــة ( وفقـــا لقانون  ) نظام ( 

التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليه فـيما 

عدا مقاولت تنفـيذ امل�سروعات .

يكـــون الإعفــــاء من ال�سريبــــة ملـــدة )5( خمـــ�س �سنـــوات غري قابـــلـــة للتجديــــد ، تبـــداأ   - 2

من تاريــــخ البـــدء فـي الإنتـــاج ، ووفقا لل�سروط وال�سوابــط والإجراءات التي ي�سدر 

وموارد  املالية  ال�سوؤون  جمل�س  موافقة  بعــــد  امل�ســـوؤول  الوزيـــر  مـــن  قـــرار  بتحديدها 

الطاقة  .

املـــادة ) 119 (

ي�سدر من  بقرار  اإل  الفرع  فـي هذا  عليها  املن�سو�س  الإعفاءات  اأي من  تطبيق  يجوز  ل 

الوزير امل�سوؤول ، ووفقا لل�سروط وال�سوابط وبعد اتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة 

التنفـيذية للقانون ، ودون اإخالل بحكم املـادة )118( من هذا القانون .
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الباب  الرابع

جتنب  الزدواج  ال�سريبي

الف�سل الأول 

 جتنب الزدواج ال�سريبي الدويل

املـــادة ) 120 (

اأي من الدول الأخرى بهدف جتنب الزدواج  اإبرام اتفاقيات مع حكومة  يجوز للحكومة 

ال�سريبي فـيما يتعلق بالدخل .

املـــادة ) 121 (

ال�سريبة  خ�سم   - ال�سريبي  الزدواج  لتجنب  دولية  اتفاقية  اأية  اأحكام  تطبيق  فـي   - يراعى 

الأجنبية املدفوعة فـيما يتعلق بالدخل الذي فر�ست عليه ال�سريبة فـي الدولة املربم معها 

التفاقية من ال�سريبة امل�ستحقة عن الدخل اخلا�سع لل�سريبة فـي عمان لل�سنة ال�سريبية 

التي ميثل الدخل الذي فر�ست عليه ال�سريبة فـي تلك الدولة الأخرى جزء منها . 

املـــادة ) 122 (

�سنة  اأية  عن  الأجنبية  ال�سريبة  مقابل  بخ�سمه  ي�سمح  الذي  املبلغ  يزيد  ل  اأن  يراعى 

�سريبية على الفرق فـيما بني مبلغ ال�سريبة الذي ميكن اأن يفر�س - قبل اخل�سم - على 

الدخل اخلا�سع لل�سريبة لهذه ال�سنة وبني مبلغ ال�سريبة الذي يفر�س على ذلك الدخل 

بعد ا�ستبعاد الدخل الذي �سمح باخل�سم منه .

�سنة  اأية  عن  بخ�سمه  ي�سمح  الذي  املبلغ  اإجمايل  يزيد  اأن  يجوز  ل  الأحوال  جميع  وفـي 

ال�سريبة  على  الف�سل  هذا  لأحكام  بالتطبيق   - الأجنبية  ال�سريبة  مقابل   - �سريبية 

امل�ستحقة عن تلك ال�سنة .

املـــادة ) 123 (

يجب - عند حـ�ساب الدخــل الـــذي ي�سمــح بخ�ســم ال�سريبـــة الأجنبيــــة املتعلقة به - اتباع 

القواعد املقررة لتحديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
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املـــادة ) 124 (

الذي  الدخل  اأجنبية على جزء من  �سددت �سريبة  �سركة عمانية  اأو  موؤ�س�سة  لأية  يجوز 

ا�ستحق من م�سادر خارج عمان وكان هذا اجلزء يخ�سع اأي�سا لل�سريبة فـيها ، اأن تطلب 

عمان  فـي  دخلها  على  امل�ستحقة  ال�سريبة  من  ال�سريبة  تلك  خ�سم  العامة  الأمانة  من 

 ، الأجنبية جزء منها  ال�سريبة  الذي فر�ست عليه  الدخل  يعترب  التي  ال�سريبية  لل�سنة 

وعلى اأن تتقدم بالطلب خالل �سنتني من تاريخ انتهاء ال�سنة ال�سريبية التي دفعت عنها 

ال�سريبة الأجنبية .

املادة - قواعــد اخل�سم  بالتطبيق لأحكام هـذه  الــذي يخ�ســم  املبلغ  وتطبـــق - عند ح�ســاب 

املقررة طبقا لأحكام املادتني )121( و )122( من هذا القانون . 

 ويكـــون لـالأمانــــة العامـــة خـــالل �ستــة اأ�سهــر مــن تاريـــخ تقديـــم الطلب م�ستوفـيا الأوراق 

املطلوبة املوافقة على اخل�سم .

، ويجوز  املــــــدة بدون �ســدور قرار مبثابــــة رفــ�س �سمني للطلب  ويعتبـــر انق�ســـاء هــــذه 

املنازعة فـي قرار الرف�س - ال�سريح اأو ال�سمني - طبقا لأحكام هذا القانون . 

لـتـجـنـب  اتـفـاقـيــــات دولـيـة  فـيهـا  تـطـبـــق  التـي  الـحـالت  املادة فـي  اأحـكـام هذه  تـ�سـري  ول 

الزدواج الـ�سـريـبـي .

الف�سل  الثاين  

جتنب ال�سريبة بني  اأ�سخا�س اأو  باإبرام  ت�سرفات

الفرع الأول 

حالت التجنب بني اأ�سخا�س ذوي عالقة

املـــادة ) 125 (

تطبق اأحكام هذا الفرع اإذا ما تبني عند ح�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأي �سخ�س عن 

اأية �سنة �سريبية اأن ثمة تعامالت اأجراها هذا ال�سخ�س - بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر - 

مع �سخ�س اآخر يرتبط به بعالقة .
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ويكون التعامل بني هذين ال�سخ�سني بالطريق غري املبا�سر اإذا كان ثمة تعامالت مرتبطة 

وكان هذان ال�سخ�سان من طرفـي تعامل اأو اأكرث منها وب�سرف النظر عما اإذا كان كالهما 

طرفا فـي تعامل واحد اأو مل يكونا طرفا فـي هذا التعامل .

ويكون كال ال�سخ�سني مرتبطني بعالقة اإذا كان لأحدهما �سيطرة على الآخر اأو كان للغري 

�سيطرة عليهما تطبيقا حلكم املادتني )132( و )133( من هذا القانون ، اأو كان اأحدهما من 

ذوي القربى لالآخر حتى الدرجة الثالثة - �سواء كانت قرابة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة - ، اأو 

كان بينهما �سلة امل�ساهرة .

املـــادة ) 126 (

ل يجوز عند ح�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة لل�سخ�س الذي اأجرى التعامل وفقا حلكم 

املادة )125( ال�سابقة العتداد باآثار التعامل الذي مت فعال وفقا لل�سروط املتفق عليها بني 

ال�سخ�سني اإذا ما كان من �ساأنها حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة لذلك ال�سخ�س مببلغ 

يـتـعـيـن العتداد  واإنـمــا    ، اأكرب  اأو حتديد اخل�سارة اجلائز خ�سمها وترحيلها مببلغ  اأقل 

ي�ستقل  �سخ�سني  بني  حددت  �سروطه  اأن  بافرتا�س  التعامل  ذلك  يرتبها  التي  بالآثار 

اأحدهما عن الآخر .

املـــادة ) 127 (

فـي حالة تطبيق حكم املادة )126( ال�سابقة عند ح�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة لل�سخ�س 

الذي اأجــرى التعامــل عن �سنــة �سريبيــة معينــة ، يجـوز لالأمانـة العامــة ح�سـاب الدخــل 

اخلا�سع لل�سريبة لل�سخ�س الذي مت التعامل معه - بالن�سبة للتعامل الذي طبق فـي �ساأنه 

حكم املادة )126( ال�سابقة - وفقا لالأ�س�س التي اتبعت بالتطبيق لأحكام تلك املادة .

املـــادة ) 128 (

اإل بناء على طلب كتابي يقدم لالأمانة العامة من  ل يجوز تطبيق املادة )127( ال�سابقة 

اثني ع�سر �سهرا من تاريخ  التعامل معه وذلك خالل فرتة ل جتاوز  الذي مت  ال�سخ�س 

املادة )126( من هذا  بالتطبيق حلكم  التعامل  اأجرى  الذي  ال�سخ�س  الربط على  اإجراء 

القانون .
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الفرع الثاين 

 حالت التجنب باإبرام الت�سرفات

املـــادة ) 129 (

مت  تعامل  لأي  الرئي�سي  الهدف  اأن  العامة  لالأمانة  ثبت  ما  اإذا  الفرع  هذا  اأحكام  تطبق 

اأو جزئيا -  كليا  القانون - كان جتنب اخل�سوع -  العمل بهذا  تاريخ  اأو بعد  �سواء قبل   -

لل�سريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد عن اأية �سنة �سريبية .

ويحقق التعامل ذلك الهدف اإذا كان التجنب - الكلي اأو اجلزئي - ناجتا من اجتماع اآثار 

اإجراء تعاملني اأو اأكرث اأو من اجتماع اآثار اإجراء تعامل واحد اأو اأكرث مع حل ال�سركة .

املـــادة ) 130 (

ل يخ�سع لأحكام هذا الفرع اأي تعامل يكون هدفه الرئي�سي تاأ�سي�س �سركة لغر�س ممار�سة 

ن�ساط كان ميار�سه �سخ�س طبيعي .

املـــادة ) 131 (

باإجراء ت�سوية  القانون  املادة )129( من هذا  اأحكام  العامة فـي حالة حتقق  تقوم الأمانة 

وفقا ملا ياأتي :

1 - اإجراء ربط مبقدار ما مت جتنبه من مبلغ ال�سريبة - كليا اأو جزئيا - .

2 - اإلغاء اأي قرار �سبق �سدوره برد ال�سريبة .

الأمانة  حتددهــــا  التـــي  املـــــدة  خــــالل  ردهــــا  �سبـــق  �سريبــة  با�سرتداد  املطالبــة   -  3

العامة . 

ويجوز املنازعة فـي القرار ال�سادر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 131 ( مكـــررا 

اإذا ثبت  املـادة )131( منه  اأحكام  القانون تطبق  املـادة )130( من هذا  اأحكام  ا�ستثنــاء من 

جتنــب  كــان  لل�سريبة  اخلا�سع  اأجراه  تعامل  لأي  الرئي�سي  الهدف  اأن  العامة  لالأمانة 

اخل�سوع - كليا اأو جزئيا - لل�سريبة امل�ستحقة والواجبة ال�ســداد عــن اأي �سنــة �سريبيــة 

الباب  فـي  عليهــا  املن�ســو�س  اخلا�ســـة  الأحكـــام  مـــن  لالإفـــادة  اأكثـــر  اأو  من�ســـاأة  بتاأ�سيــ�س 

اخلام�س مكررا من هذا القانون .
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الفرع الثالث 

ال�سيطرة على ال�سركة

املـــادة ) 132 (

1 - يكون لل�سخـ�س -لأغرا�س تطبيق هذا القانون - �سيطرة على �سركة اإذا كان له احلق - 

بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر - فـي التحكم فـي ن�ساطها واأمورها التجارية ، وب�سفة 

خا�سة فـي احلالت الآتية :

اأ - اإذا كان ال�سخ�س مالكا لأكرب ح�سة فـي راأ�س مال ال�سركة اأو فـي راأ�س مالها امل�سدر 

اأو فـي حقوق الت�سويت فـيها .

 ب - اإذا كانت ملكية ال�سخ�س للح�سة فـي راأ�س املال امل�سدر لل�سركة تخوله احلق فـي 

احل�سول على اأكرب ن�سيب من املبلغ املوزع فىحالة توزيع الدخل الكلي لل�سركة 

على امل�ساركني .

اأكرب  على  احل�سول  فـي  احلق  تخوله  احلقوق  لتلك  ال�سخ�س  ملكية  كانت  اإذا   - ج 

ن�سيب من اأ�سول ال�سركة التي تكون قابلة للتوزيع على امل�ساركني فـي حالة حل 

ال�سركة اأو اإنهائها . 

2 -  يعامـــل - لأغــرا�س تطبيق هذا الفرع - اأي �سخ�س يخول فـي امل�ستقبل اأي حق اأو 

اأو  امل�سلحة  اأو تلك  اكت�سابه هذا احلق  اأ�سا�س  اأي نوع - على  اأو �سلطة من  م�سلحة 

ال�سلطة .

املـــادة ) 133 (

يكون لل�سخ�س - لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا الفرع - حقوق اأو �سلطات فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا كانــــت تلك احلقـــوق اأو ال�سلطات مقـــررة ل�سخـــ�س اآخر ب�سفتـــه نائبـــا عــن ذلك 

ال�سخ�س .

2 - اإذا كانت تلك احلقوق اأو ال�سلطات لزمة لكي ميار�سها �سخ�س اآخر حتت اإ�سراف ذلك 

ال�سخ�س .

حتى  قربــاه  ذوي  من  اأكرث  اأو  �سريك  مع  اأو  مبفرده  �سركة  على  ي�سيطر  كان  اإذا   -  3

اأو كان بينهما   ، الدرجــــة الثالثــــة - �ســـواء كانـت قرابـــة مبا�ســرة اأو غيـــر مبا�سرة - 

�سلة امل�ساهرة .



- 55 -

الباب  اخلام�س

ربـط  وحت�سيـل  ال�سريبـة

الف�سل الأول 

  الإقـــرار

الفرع الأول 

 قواعــــد عــامــة

املـــادة ) 134 (

املن�سو�س  �ســـنة �سريبـــية وفقـــا لالأحكــــام  اأي  املبدئي والنهائي عن  يكون تقدمي الإقرار 

عليها فـي هذا القانون .

وتقـــدم الإقرارات اإلـــى الأمانـــة العامـــة على النماذج التي تعدها لهذا الغر�س اإلكرتونيا .

ال�سنة  عـــن  لل�سريبة  الدخل اخلا�سع  اأ�سا�سية مقدار  ب�سفة  الإقرار  يت�سمن  اأن  ويجــــب 

ال�سريبـــية املقـــدم عنـــها الإقـــرار ومبلـــغ ال�سريبة امل�ستحقة من واقعه والواجبة ال�سداد 

عن هذه ال�سنة .

ويتعني التوقيع على الإقرار وفقا ملـا حتدده الالئحة التنفـيذية لهذا القانون  .

املـــادة ) 135 (

يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي اإقرار الدخل اإلكرتونيا عن اأي �سنة �سريبية فـيما يتعلق 

بدخله اخلا�سع لل�سريبة عن اأي فرتة حما�سبية تنتهي خالل ال�سنة ال�سريبية التي يقدم 

عنها الإقرار .

اإقـــرار الدخــــــل طبقـــــــا لأحكـــــــام هـــذا الفـــ�ســـل خـــــــالل مــــــدة الإعفـــــاء  ويتعيــــن تقديـــــم 

من ال�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 135 ( مكـــررا 

املقدم  الدخل  اإقرار  اأن  اإذا تبني  اإلكرتونيا  اإقرار معدل  يلتزم اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي 

منه انطوى على خطاأ اأو اإغفال ، على اأن يكون تقدمي الإقرار املعدل خالل )30( ثالثني 

يوما من التاريخ الذي اكت�سف فـيه وقوع اخلطاأ اأو الإغفال ، وقبل انق�ساء امليعاد املحدد 

فـي املـادة )157( من هذا القانون . 

اأحكام هذا  اأ�سلي لأغرا�س تطبيق  اإقرار  امليعاد مبثابة  فـي  املقدم  املعدل  الإقرار  ويعترب 

القانون .
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ول يجوز فـي حالة تقدمي اإقرار دخل معدل تطبيق اجلزاءات والعقوبات املن�سو�س عليها 

فـي الباب ال�سابع من هذا القانون اإذا ثبت لالأمانة العامة اأن اخلا�سع لل�سريبة مل يتعمد 

تقدمي بيانات غري �سحيحة .

املـــادة ) 136 (

اأكرث من  اأكرث فـي عمان من خالل  اأو  اأجنبي لن�ساط  يجب - فـي حالة ممار�سة �سخ�س 

من�ساأة م�ستقرة واحدة - اأن ي�سمل الإقرار املقدم من هذا ال�سخ�س جميع املن�ساآت امل�ستقرة 

امل�سار اإليها ، ويتم حتديد مقدار ال�سريبة امل�ستحقة على اأ�سا�س جمموع الدخل اخلا�سع 

لل�سريبة جلميع هذه املن�ساآت .

املـــادة ) 137 (

فـي حالة توقف املوؤ�س�سة اأو املن�ساأة امل�ستقرة عن ممار�سة الن�ساط خالل اأية �سنة �سريبية 

تلتزم باإخطار الأمانة العامة بذلك خالل �سبعة اأيام على الأكرث من تاريخ التوقف . 

فـي  العامة  الأمانة  حتــدده  الذي  امليعاد  فـي  ال�سنة  تلك  عن  الإقرار  تقدمي  عليها  ويجب 

الإخطار املوجه اإىل هذه املوؤ�س�سة اأو املن�ساأة امل�ستقرة . وتكون ال�سريبة امل�ستحقة من واقع هذا 

الإقرار واجبة ال�سداد فـي التاريخ امل�سار اإليه .

الفرع الثاين 

 الإقــرار املبدئي

املـــادة ) 138 (

يكـون اإعداد الإقـــرار املبدئــي وفقا للبيانات املتاحة فـي تاريخ اإعداده وفـي حالة عدم وجود 

بيانات يتم تقدير الدخل اخلا�سع لل�سريبة تقديرا مقبول وحت�سب ال�سريبـة امل�ستحقــة 

من واقــع الإقــرار فـي �ســـوء تلك البيانات اأو هذا التقدير .

املـــادة ) 139 (

من  تبداأ  اأ�سهر  ثالثة  انق�ساء  قبل  �سريبية  �سنة  اأية  عن  املبدئي  الإقرار  تقدمي  يتعني 

تاريخ انتهاء تلك ال�سنة اأو من تاريخ انتهاء الفرتة املحا�سبية املعد عنها الإقرار اأو الفرتة 

املحا�سبية الأخرية - فـي حالة تعدد الفرتات املحا�سبية - اأي التاريخني اأ�سبق .
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الفـرع الثالث 

 الإقـرار النهائـي

املـــادة ) 140 (

من  تبداأ  اأ�سهر  �ستة  انق�ساء  قبل  �سريبية  �سنة  اأية  عن  النهائي  الإقرار  تقديـم  يتعيـــن 

تاريخ انتهاء تلك ال�سنة اأو من تاريخ انتهاء الفرتة املحا�سبية املعد عنها الإقرار اأو الفرتة 

املحا�سبية الأخرية - فـي حالة تعدد الفرتات املحا�سبية - اأي التاريخني اأ�سبق .

املـــادة ) 141 (

�سريبية  �سنة  اأية  عن  املعد  النهائي  بالإقـرار  يرفـــق  اأن  لل�سريبــة  اخلا�سع  على  يجـب 

ال�سنة  تلك  فـي  تنتهي  التي  املحا�سبية  الفرتات  اأو  الفرتة  عن  به  اخلا�سة  احل�سابات 

ال�سريبية .

ويق�سد باحل�سابات - فـي تطبيق حكم هذه املادة - القوائم املالية وب�سفة خا�ســة امليزانيـــة 

العموميــة وح�ســـاب الأربـــاح واخل�سائـــر والإي�ساحــــات والبيانات واجلداول امللحقة بها اأو 

اأن تكون هذه احل�سابات مدققة من قبل مراقب ح�سابات مرخ�س له  املتممة لها ويجب 

قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة فـي عمان .

املـــادة ) 142 (

يكـــون فح�س الأمانة العامة لالإقرارات النهائية من خــــالل عينة ي�سدر بتحديد القواعد 

واملعايري املنظمة لها قرار من الوزير امل�سوؤول بناء على اقرتاح الأمني العام .

الف�سل الثاين 

 ربط ال�سريبة

املـــادة ) 143 (

اأي  على  �سريبية  �سنة  اأي  عن   - التقدير  بطريق   - الربط  اإجراء  العامة  الأمانة  تتوىل 

خا�سع لل�سريبة فـي احلالت الآتية :

1  - تقدمي الإقرار النهائي دون اأن يكون م�ستوفـيا لل�سروط املحـــددة فـي املـــادة )134( 

بــــه احل�سابـــات على النحو الوارد فـي املـادة  اأن ترفـــق  اأو دون  مـــن هـــذا القانــــون 

)141( منه .



- 58 -

2 - التخلف عن تقدمي الإقرار النهائي فـي املوعد املحدد .

3 - اإذا ثبــت مــن فحــ�س الإقــرار النهائــي بالتطبيــق للمادة )142( مـن هــذا القانــون 

عدم ت�سمينه الدخل احلقيقي للخا�سع لل�سريبة .

  كما تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط فـي احلالت التي يتقدم فـيها اأي خا�سع لل�سريبة 

خالل )3( ثالث  اأن يتم تقدمي الطلب - فـي هذه احلالة -  بطلــب لإجــراء الربــط ، وعلى 

اإجراء  املطلوب  ال�سريبية  ال�سنة  عن  املقدم  النهائي  الإقــرار  تقديــم  تاريــخ  مــن  �سنــوات 

الربط عنها .

املـــادة ) 143 ( مكـــررا 

فـي احلالت التي ل يتم فـيها الربــط خــالل املــدة املحــددة وفقــا للمــادة )147( مــن هــذا 

اأو اخل�سارة الواردة فـي الإقرار النهائي مبثابة  القانون يعترب الدخل اخلا�سع لل�سريبة 

ربط لأغرا�س تطبيق هذا القانون ودون اإخالل باأحكام املادتني )148( ) الفقرة الثانية ( 

و )149( ) الفقرة الثالثة ( منه .

املـــادة ) 144 (

تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط فـيما يتعلق بال�سريبة املن�سو�س عليها فـي املادة )52( 

من هذا القانون اإذا كانـت م�ستحقة الأداء ومل ت�سدد مــن اخلا�ســع لل�سريبــة فـي املوعـــد 

املحدد باملـادة )53( من هذا القانون .

كما تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط فـي احلالت التي يتم فـيها التقدم بطلب لإجراء 

الربط عليها .

ويتم الربط با�سم ال�سخ�س الذي �سدد املبلغ ، مع حتديد ال�سخ�س امل�ستحق للمبلغ الذي 

تخ�سم منه ال�سريبة .

املـــادة ) 145 (

م�ستقرة  من�ساأة  من  اأكرث  خالل  من  اأكرث  اأو  لن�ساط  ال�سخ�س  ممار�سة  حالة  فـي  يجب 

الربط على جمموع الدخل اخلا�سع لل�سريبة لتلك املن�ساآت امل�ستقرة .

املـــادة ) 146 (

باإخطار   - القانون  املـادة )143( من هذا  فـي  املن�سو�س عليها  فـي احلالت   - الربط  يتم 

كتابي يت�سمن ما ياأتي :
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1 - تاريخ الربط .

2 - ال�سنة ال�سريبية املعد عنها الربط ، مبلغ الدخل اخلا�سع لل�سريبة اأو اخل�سارة 

للتطبيق حلكم املـادة )143( من هذا القانون .

3 - املبالــــغ املدفوعــــة التــــي تفــــر�س عليهــــا ال�سريبــة بالتطبـــيــق حلكـــم املـــادة )52( 

من هذا القانون .

4 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة والتاريخ الواجب �سدادها فـيه .

5 - ال�سند القانوين باإجراء الربط .

6 - اأي بيانات حتددها الأمانة العامة  .

املـــادة ) 147 (

ل يجوز اإجراء الربط عن اأي �سنة �سريبية بعد انق�ساء )3( ثالث �سنوات من نهاية ال�سنة 

ال�سريبية التي قدم خاللها الإقرار النهائي عن تلك ال�سنة ال�سريبية .

وفـي حالت الغ�س اأو ا�ستخدام الو�سائل الحتيالية ميتد امليعاد اإىل )5( خم�س �سنوات . 

ويكون اإجراء الربط - فـي حالة عدم تقدمي الإقرار النهائـــي - خـــالل )5( خمـــ�س �سنــوات 

من نهاية ال�سنة ال�سريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها .

الف�ســل الثانــي مكــررا

ت�سحيــح ربــط ال�سريبــة اأو تعديلــه

املـــادة ) 148 (

تتوىل الأمانة العامة ت�سحيح اأو تعديل ربط ال�سريبة ، اأو اإجراء ربط اإ�سافـي اإذا انطوى 

الربط الأ�سلي على خطاأ اأو اإغفال اأو ات�سح عدم كفايته ، ودون اإخالل باأي قرار اأو حكم 

ق�سائي نهائي �سادر بالف�سل فـي منازعة �سريبية عن ال�سنة ال�سريبية التي مت ت�سحيح 

اأو تعديل ربطها الأ�سلي اأو اإجراء ربط اإ�سافـي عليه . 

ويطبق حكم الفقرة ال�سابقة على الربط امل�ستند اإىل املـادة )143( مكررا من هذا القانون . 
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املـــادة ) 149 (

ل يجوز ت�سحيح الربط اأو تعديله اأو اإجراء ربط اإ�سافـي بالتطــبيق حلـــكم املـــادة )148( 

) الفقرة الأوىل ( من هذا القانون بعد انق�ساء )3( ثالث �سنوات من تاريخ اإجراء الربط 

الأ�سلي .

ومتتد املدة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة اإىل )5( خم�س �سنوات فـي حالت الغ�س ، وا�ستخدام 

الو�سائل الحتيالية .

ويكون امليعاد املحدد لإجراء الت�سحيح اأو التعديل اأو الربط الإ�سافـي فـي حالت الربط 

الأ�سلي امل�ستند اإىل املـادة )143( مكررا من هذا القانون )5( خم�س �سنوات ، تبداأ من تاريخ 

تقدمي الإقرار النهائي .

املـــادة ) 149 ( مكــررا 

يجـــب اأن يتـــم ت�سحيـــح اأو تعديـــل الربـــط اأو اإجـــراء الربط الإ�سافـي - وفقا لأحكام هذا 

الف�سل  - باإخطار كتابي يت�سمن ما ياأتي : 

1 - ال�سنة ال�سريبية املعد عنها الربط الأ�سلي ، وتاريخ اإجرائه .

2 - تاريخ التعديل اأو الت�سحيح للربط الأ�سلي ، اأو اإجراء الربط الإ�سافـي . 

3 - ال�سنة اأو ال�سنوات ال�سريبية حمل تعديل الربط الأ�سلي اأو ت�سحيحه ، اأو اإجراء 

الربط الإ�سافـي .

4 - ال�سند القانوين للت�سحيح اأو التعديل ، اأو اإجراء الربط الإ�سافـي .

5 - عنا�سر الت�سحيح اأو التعديل للربط الأ�سلي ، اأو عنا�سر الربط الإ�سافـي . 

6 - حتديـــد مبلـــغ الدخـــل اخلا�ســـع لل�سريبـــة اأو اخل�ســارة بعد الت�سحيح اأو التعديل 

اأو اإجراء الربط الإ�سافـي .

اأو الربط الإ�سافـي ، والتاريخ  7 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الربط املعدل 

الواجب فـيه �سدادها .

8 - اأي بيانات اأخرى حتددها الأمانة العامة .
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الف�سل الثالث 

 حت�سيل وا�سرتداد ال�سريبة

الفرع الأول 

 �سداد ال�سريبة امل�ستحقة

املـــادة ) 150 (

ال�سريبـــة امل�ستحقــة من واقع الإقرار املبدئي تكون واجبة ال�سداد فـي املوعد املحدد لتقدمي 

هذا الإقرار .

وال�سريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار النهائي تكون واجبة ال�سداد - بعد اأن يخ�سم منها 

ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار املبدئي - فـي املوعد املحدد لتقدمي الإقرار النهائي .

املـــادة ) 151 (

ل تكـــون ال�سريبــــة امل�ستحقـــة التي يتم ربطها عن اأية �سنة �سريبية واجبة ال�سداد عن هذه 

ال�سنة اإل بالقدر الذي يجاوز ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار النهائي املقدم عن تلك 

ال�سنة . 

وتكون ال�سريبــة واجبــة ال�سداد فـي التاريخ املحــــدد وفقا للمــــادة )146( ) بند 4 ( من هذا 

القانون .

املـــادة ) 151 ( مكـــررا    

القانون  امل�ستند للمادة )143( مكررا من هذا  امل�ستحقة من واقع الربط  تكون ال�سريبة 

واجبة ال�سداد وفقا للمادة )151( ) الفقرة الأوىل ( من هذا القانون ، ودون اإخالل بحكم 

املـادة )148( ) الفقرة الثانية ( منه .

املـــادة ) 151 ( مكـــررا ) 1 (

تكون ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الت�سحيح اأو التعديل اأو الربط الإ�سافـي الذي جتريه 

الأمانــة العامــة للربــط الأ�سلــي بالتطبيـق للمـادة )148( من هذا القانون واجبة ال�سداد 

فـي التاريخ املحدد وفقا للمادة )149( مكررا ) بند 7 ( منه .

املـــادة ) 152 (

يلتــزم مالـــك املوؤ�س�ســـة اأو مالـــك املن�ســـاأة امل�ستقـــرة اأو ال�سركــة العمانية ب�سداد ال�سريبة اإىل 

الأمانة العامة فـي املوعد املحدد .

ويكون ال�سركاء فـي �سركة املحا�سة م�سوؤولني بالت�سامن فـيما بينهم عن �سداد ال�سريبة 

امل�ستحقة .



- 62 -

املـــادة ) 153 (

مع عدم الإخـــالل بحكـــم املـــادة )156( من هذا القانـــون يجـــوز �ســـداد ال�سريبـــــة امل�ستحقــــة 

حتددها  التي  وال�سمانات  والقواعد  لل�ســــروط  وفقـــا  اأق�ســاط  على  ال�سداد  والواجبـــــــة 

الالئحة التنفـيذية للقانون ، على اأن يكـــون لالأميــــن العــــــام - دون غيـــره - ال�ستثنـــــــاء 

مــــن هـــذه ال�ســـــروط اأو القواعد اأو ال�سمانات فـي حالت ال�سرورة التي يقدرها .

الفرع الثاين 

 حت�سيل ال�سريبة

املـــادة ) 154 (

يتم  املحددة  املواعيد  فـي  ال�سداد  والواجبة  امل�ستحقة  بال�سريبة  الوفاء  عدم  حالة  فـي 

حت�سيل  نـظـام  مبـقت�سى  الإداري  للتنفـيذ  املقررة  الإجراءات  باتباع  جربا  حت�سيلها 

امل�سار  للدولة  الإداري  اجلهاز  لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  والر�سوم وغريها من  ال�سرائب 

اإليه .

املـــادة ) 155 (

يتبع لتح�سيل ال�سريبة من الغري الإجراءات املن�سو�س عليها فـي نظام حت�سيل ال�سرائب 

والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة امل�سار اإليه .

املـــادة ) 156 (

ال�سريبة  من  امل�سدد  غري  املبلغ  قيمة  من  �سهريا   %1 بواقع  اإ�سافـية  �سريبة  تفر�س 

 . ال�سريبـــة  فـيهـــا هذه  ت�سدد  التي مل  الفرتة  ، وحت�سب عن  ال�سداد  والواجبة  امل�ستحقة 

ويجوز لالأميــن العــام الإعفاء من ال�سريبة الإ�سافـية - كليـــــا اأو جزئيـــا - وفقــــا للقواعــــد 

التــي حتددهــا الالئحـــة التنفـيذية لهذا القانون .

املـــادة ) 157 (

ي�سقط حق احلكومة فـي حت�سيل ال�سريبة بانق�ساء �سبع �سنوات تبداأ من التاريخ الذي 

ت�سبح فـيه م�ستحقة وواجبة ال�سداد بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

وينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا وبغريها من اأ�سباب قطع التقادم املن�سو�س عليها 

فـي القانون ، وتعترب من املطالبات القاطعة للتقادم - فـي تطبيق اأحكام هذه املادة - القرارات 
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بالتطبيق  ي�صدر  مما  وغريها  والأوامر  واملحا�صر  والتنبيهات  والإنذارات  والإخطارات 

امل�صتحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�صوم  ال�صرائب  حت�صيل  نظام  اأو  القانون  هذا  لأحكام 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة امل�صار اإليه .

وتبداأ مــــدة تقــــادم جديـــد ي�صــري مـــن تاريــــخ انتهـــاء الأثــر املـرتتب على �صبب النقطاع ، 

وتكون مدته هي مدة التقادم الأول ، على اأنه اإذا �صدر حكم نهائي ل�صالح الأمانة العامة  ، 

تكون مدة التقادم اجلديد خم�س ع�صرة �صنة .

املـــادة ) 158 (

التي  ال�صريبة  اأن  ثبـــت  اإذا  ال�صريبـــة  ا�صتــــــرداد  فـي  احلــــق  لل�صريبــة  للخا�صع  يكـــــون 

تلك  عن  نهائي  ربط  واقع  من  امل�صتحقة  ال�صريبة  جتاوز  �صريبية  �صنة  اأية  عن  �صددها 

ال�صنة وذلك بعد خ�صم اأي مبلغ �صريبة يكون م�صتحقا عليه عن اأية �صنة �صريبية اأخرى . 

�صنوات من  العامة خالل خم�س  الأمانة  اإىل  بناء على طلب يقدم منه  ويكون ال�صرتداد 

تاريخ انتهاء ال�صنة ال�صريبية التي ن�صاأ خاللها احلق فـي ال�صرتداد ، و اإل �صقط هذا احلق .

املـــادة ) 159 (

ل يجـــوز لأي خا�صع لل�صريبــــة التفـــاق على نقــــل عبء ال�صريبــــة اإىل �صخ�س اآخر .

البـاب اخلامـ�س مكـررا 

الأحكـ�م اخل��شـة ب�ل�شريبـة علـى املن�شـ�آت 

الف�شل الأول

قواعـــد اأ�ش��شيـة

املـــادة ) 159 ( مكـــررا  

فـيها  يتوافر  التي  املن�صاآت  على  الباب  هذا  فـي  عليها  املن�صو�س  اخلا�صة  الأحكام  ت�صري 

ال�صروط الآتية :  

1 - اأن تقت�صر على ممار�صة الن�صاط التجاري اأو ال�صناعي اأو احلرفـي اأو اخلدمي ،  

وعلى اأن ي�صتبعد ما ياأتي : 
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 اأ - اأعمال النقل البحري واجلوي .

ب - اأعمال امل�سارف والتاأمني واملوؤ�س�سات املالية .

 ج - ا�ستخراج موارد الرثوة الطبيعية .

 د - امتيازات املرافق العامة .

هـ - الأن�سطة الأخرى التي ي�سدر با�ستبعادها قرار من الوزير امل�ســوؤول بعـــد 

موافقة جمل�س الوزراء .

 2 - األ يزيد راأ�س مالها املقيد فـي ال�سجل التجاري - فـي بداية ال�سنــــة ال�سريبيـــة - 

على )50000( خم�سني األف ريال عماين .

 3 - األ يزيـــــد الدخـــــل الإجمالــــي الـــذي حتققـــــه فــــي - نهايـــــة ال�ســـنـــة ال�سريبيــــة - 

على )100000( مائة األف ريال عماين .

 4 - األ يزيد متو�سط عدد العاملني فـيها - خالل ال�سنة ال�سريبية - على )15( خم�سة 

ع�سر عامال ، وعلى اأن يعتد عند ح�ساب املتو�سط بجميع العاملني اأيا كانت طبيعة 

اأو نوع اأو مكان اأو مدة العمل امل�سند اإليهم ، واأيا كانت طريقة حتديد الأجر .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 1 (

اأو غريهـــا تطلبهـــا  وثائق  اأو  اأو م�ستندات  اأو معلومات  بيانات  اأي  تقدم  باأن  املن�ساأة  تلتزم 

الأمانة العامة فـي املوعد الذي حتدده لغر�س التثبت من توافر ال�سروط املحددة فـي املـادة 

)159( مكررا من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 2 (

تلتزم املن�ساأة فور حتقق اأي واقعة يرتتب عليها تخلف اأي من ال�سروط املحددة فـي املـادة 

)159( مكررا من هذا القانون باإخطار الأمانة العامة بذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوما 

على الأكرث من تاريخ حتقق الواقعة مع تقدمي امل�ستندات الر�سمية املثبتة لذلك .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 3  (

الأحكام  وتطبق  املن�ساأة  على  الباب  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  اخلا�سة  الأحكام  ت�سري  ل 

الأخرى املن�سو�س عليها فـي هذا القانون فـي حالة امتناع املن�ساأة عن اإجابة طلب الأمانة 
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العامة فـي امليعاد املحدد وفقا للمادة )159( مكررا )1( من هذا القانون ، اأو حتقق اأي واقعة 

يرتتب عليها تخلف اأي من ال�سروط املن�سو�س عليها فـي املـادة )159( مكررا منه خالل 

اأي فرتة حما�سبية .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 4 (

يكون �سريان الأحكام الأخرى املن�سو�س عليهــا فـــي هــذا القانــون بالتطبيــق حلكــم املــادة 

)159( مكررا )3( منه اعتبارا من ال�سنة ال�سريبية التالية لل�سنة التي امتنعت فـيها املن�ساأة 

عن اإجابة طلب الأمانة العامة فـي امليعــاد املحدد ، اأو التي حتققت خاللهــا الواقعــة التــي 

ترتب عليها انتفاء اأي من ال�سروط املحددة فـي املـادة )159( مكررا منه .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 5 (

ا�ستثناء من اأحكام املادة )159( مكررا من هذا القانون ت�ستمر املن�ساأة خا�سعة لأحكام هذا 

الباب فـي الأحوال الآتية :

مكــــررا املــــادة )159(  اآخـــر ممـــا يخ�ســـع حلكـــم  ن�ســـاط  اأي  اإلــى  الن�ساط  تغيري   -  1 

 ) بند 1 ( من هذا القانون .

2 - زيادة راأ�س املـال اأو الدخل الإجمايل اأو متو�سط عدد العاملني عن املحدد فـي املـادة 

)159( مكررا ) البنود 2 و 3 و 4 ( من هذا القانون ، على األ جتاوز الزيادة الن�سبة 

املئوية اأو العدد الذي ي�سدر بتحديده قرار من الوزير امل�سوؤول .

3 - مبا�سرة ن�ساط اإ�سافـي ب�سرط األ يزيد راأ�س املـال اأو الدخل الإجمايل اأو متو�سط 

عدد العاملني عن املحدد فـي البند )2( من هذه املـادة .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 6 (

للوزير امل�سوؤول - بعد موافقة جمل�س الوزراء - تعديل الأن�سطة اأو قيمة راأ�س املـال اأو الدخل 

الإجمايل اأو عدد العاملني املن�سو�س عليها فـي املـادة )159( مكررا من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكــررا ) 7 (

ل يجــوز اأن يرتتــب علــى تطبيــق هــذا البــاب الإخــالل باأحكــام املــواد مــن )21( اإىل )25( 

ومن )27( اإىل )34( ومن )124( اإىل )133( و )189( من هذا القانون . 
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الف�ســـل الثانـــي

التزامـــات املن�ســـاأة 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 8 (

ل يرتتب على تطبيق الأحكام اخلا�سة املن�سو�س عليها فـي هذا الباب الإخالل بالتزامات 

املن�ســــاأة املفرو�ســـة مبقتـــ�سى املــواد )6( ) البنود 1 ، 2/اأ ، 2/د ، 2/هـ ( و )7( و )8( و )9( 

و)53( و )137( من هذا القانون .  

اإ�سدار  تنظم  خا�سة  قواعد  اإعداد   - العام  الأمني  اقرتاح  على  بناء   - امل�سوؤول  وللوزيـــر 

البطاقة ال�سريبية للمن�ساأة مبا يتفق مع طبيعتها وبال�ستثناء من حكم املـادة )11( ) بند 1 ( 

من هذا القانون . 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 9 (

مــع عــدم الإخــالل باأحكــام املـواد ) 27 و 28 و 29 و 30( مــــن قانــــون التجـــارة امل�ســـار اإليـــه 

تلتـزم املن�ساأة بالحتفاظ مبا ياأتي : 

1 - ال�سجالت والدفاتر التي تكون لزمة لتحديد دخلها اخلا�سع لل�سريبة وامل�ستندات 

املثبتة ملـا جاء فـي هذه ال�سجالت والدفاتر . 

وي�سدر بتحديد ال�سجالت والدفاتر امل�سار اإليها قرار من الأمني العام .  

2 - ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات الالزمة لتحديد ال�سريبة املفرو�سة على اأنواع 

الدخل املن�سو�س عليها فـي املـادة )52( من هذا القانون .

ويكون الحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�سار اإليها فـي البندين ) 1 ، 2 (   

مــن هــــذه املـادة ملـــدة )10( ع�ســـر �سنــوات علــى الأقـل مـن نهايـة الفتـرة املحا�سبية 

التي يخ�سع فـيها الدخل لل�سريبة .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 10 (

تعـــد املن�ســـاأة قائمـــة الدخــل املرافقــة لالإقــرار النهائي - املن�سو�س عليها فـي املـادة )159( 

مكررا )19( من هذا القانون - با�ستخدام الأ�سا�س النقدي ما مل توافق لها الأمانة العامة 

على اتباع اأ�سا�س اآخر ، ودون اإخالل باأحكام املادتني ) 13 و 46 ( منه .
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الف�ســـل الثالـــث

خ�ســـوع املن�ســـاأة لل�سريبـــة

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 11 (

تفر�س ال�سريبة عن اأي �سنة �سريبية على الدخل اخلا�سع لل�سريبة الذي يتحقق للمن�ساأة 

خالل تلك ال�سنة ، ويحدد معدل ال�سريبة وفقا لأحكام هذا الباب .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 12 (

 يراعى عند حتديد الدخل الإجمايل للمن�ساأة املبــادئ العامــة الــواردة فـــي املــواد مــن )35( 

اإىل )38( ومن )42( اإىل )45( ومن )47( اإىل )51( و )115( من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 13 (

حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة التباع لتحديد امل�سروفات 

والتكاليـــف التـــي تخ�ســـم مـــن الدخـــل الإجمالــي للمن�ساأة مبراعاة املبادئ العامة الواردة 

فـي املـواد من )54( اإىل )60( و )61( ) البندان 1 ، 2 ( و )62( و )63( و )64( ) البندان 2 ، 3 ( 

من هذا القانون .

وعلى اأن يكون للمن�ساأة - فـي جميع الأحوال - خ�سم امل�سروفات والتكاليف التي اأنفقتها 

فعال لغر�س حتقيق الدخل الإجمايل اإذا كانت مقيدة فـي ال�سجالت والدفاتر املن�سو�س 

عليها فـي املـادة )159( مكررا )9( من هذا القانون ، وموؤيدة بامل�ستندات املثبتة لها . 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 14 (

الدخل اخلا�سع لل�سريبة - وفقا للقواعد  يكون خ�سم وترحيل اخل�سارة - عند حتديد 

املـواد  الواردة فـي  العامة  املبادئ  القانون مبراعاة  التنفـيذية لهذا  التي حتددها الالئحة 

)68( و )69( ومن )71( اإىل )74( من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 15 (

يكون ح�ساب ال�سريبة املن�سو�س عليها فـي هذا الباب بتطبيق معدل )3%( ثالثة باملائة 

اأحكام هذه  ، ويعفى من  اأي �سنة �سريبية  من الدخل اخلا�سع لل�سريبة لأي من�ساأة عن 

املـادة املن�سـاآت التـي يتفـرغ لإدارتهـا مالكهـا اأو اأحـد �سركائهـا تفرغـا تامـا ، وكذلـك املن�ســاآت 

التي توظف �سخ�سني عمانيني على الأقل .
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املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 16 (

يكون الإعفاء من ال�سريبة للدخل الذي حتققه املن�ساأة من مبا�سرة ن�ساطها فـي امل�سروع 

ال�سناعي ) املن�ساأة ال�سناعيــة ( وفقـــا لقانــون )نظــــام( التنظيــــم ال�سناعــــي املوحـــد لــدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليه بالتطبيق للمادة )118( من هذا القانون .

الف�ســــل الرابـــع

ربط ال�سريبة على املن�ساأة وحت�سيلها

الفــــرع الأول

الإقـــــرار النهائــــــي

املـــادة ) 159 ( مكررا ) 17 (

ل تلتــزم املن�ســاأة بتقديــم الإقــرار املبدئـي للدخـل ، ويكـون تقديـم الإقـرار النهائـي للدخـل 

عن اأي �سنة �سريبية اإلكرتونيا وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�س .

ويت�سمــن الإقـــرار النهائــي - ب�سفـــة اأ�سا�سيـــة - مقـــدار الدخـــل الإجمـــايل خــالل ال�سنة 

ال�سريبية املقدم عنها الإقرار ومقدار امل�سروفات والتكاليف التي تخ�سم منه خالل تلك 

ال�سنة ، مع حتديد مقدار الدخل اخلا�سع لل�سريبة خاللها ، ومبلغ ال�سريبة امل�ستحقة .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 18 (

يقدم الإقرار النهائي املن�سو�س عليه فـي املـادة )159( مكررا )17( من هذا القانون عن اأي 

�سنة �سريبية قبل انق�ساء )3( ثالثة اأ�سهر تبداأ من تاريخ انتهاء هذه ال�سنة .

ويكون التوقيع على الإقرار النهائي وفقا للمادة )134( ) الفقرة  الرابعة ( من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 19 ( 

يجب اأن يرفق بالإقرار النهائي - املقدم وفقا لأحكام هذا الف�سل - قائمة دخل وفقا للنموذج 

الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�س . 

وتعد قائمة الدخل من واقع ال�سجالت والدفاتر التي تلتزم املن�ساأة بالحتــــفاظ بهــــا وفقا 

للمادة )159( مكررا )9( من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 20 (

يكون فح�س الأمانة العامة لالإقرارات النهائية املقدمة من املن�ساآت وقوائم الدخل املرفقة 

بها وفقا للمادة )142( من هذا القانون .
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الفــرع الثانــي

ربط ال�سريبة على املن�ساأة 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 21 (

يتبع عند ربط ال�سريبة على املن�ساأة اأحكام املـواد )135( مكررا و )143( ) الفقـــرة الأولـــى ( 

و )143( مكــررا و )147( ) الفقــرة الثانيــة ( و )148( ) الفقـــرة الثانيـــة ( و )149( ) الفقــرة 

الثالثة ( و )149( مكررا من هذا القانون .

الفــــرع الثالــــث

حت�سيل ال�سريبة امل�ستحقة على املن�ساأة وا�سرتدادها

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 22 ( 

تكـــون ال�سريبــة امل�ستحقــة مــن واقــع الإقرار النهائي واجبة ال�سداد من املن�ساأة فـي امليعاد 

املحـــدد لتقديـــم الإقــرار ، وذلـك دون اإخــــالل باأحكــــام املـــواد )1( ) بنــد 13 ( و )151( مكــررا 

و )151( مكررا )1(  و )152( ) الفقرة الأوىل ( ومن ) 153 اإىل 158( من هذا القانون .

الف�ســــل اخلامـــ�س

اأحكـــــام متنوعــــــة

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 23 (

الإجراءات  وباتباع  املن�ساأة وفقا لالأحكام  التي مت ربطها على  ال�سريبة  فـي  املنازعة  تكون   

املن�سو�س عليها فـي الباب ال�ساد�س من هذا القانون .

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 24 (

لالأميــن العــام توقيـــع اجلــزاءات الإداريــة فــي احلــالت املن�ســـو�س عليهــا فــي املــواد )179( 

و )180( و )181( مـــن هـــذا القانــــون ودون اإخـــالل باأحكـــام املـــــواد )1( )بنـــد 13( و )182( 

و )183( منـه . 

املـــادة ) 159 ( مكـــررا ) 25 (

تطبــق بالن�سبــة للمن�ســاآت العقوبـــات املقـــررة فـــي املادتـــني )184 و 185( مـــن هـــذا القانـــــون 

 فـي احلالت املن�سو�س عليها فـيهما ، ودون اإخالل باأحكام املواد )186( و)187( و)187( مكررا  

و)187( مكررا )1( منه . 
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الباب ال�ساد�س

املنازعــة ال�سريبيــة

الف�سل الأول 

  العرتا�س

الفرع الأول 

 تقدمي العرتا�س

املـــادة ) 160 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة اأن يعرت�س على ربط ال�سريبة اأو ت�سحيحه اأو تعديله اأو اإجراء 

املــواد  الربـــط الإ�سافـــي عـــن اأي �سنـــة �سريبيـــة فـيمـــا عـــدا حـــالت الربـــط املحــددة فـــي 

)161( مكررا و )170( مكررا و )177( من هذا القانون ، كما يجوز له اأن يعرت�س على اأي 

قرار يجوز املنازعة فـيه طبقا لأحكام هذا القانون .

 ويجب اأن يقدم العرتا�س كتابة اإىل الأمني العام ، واأن يت�سمن طلبات اخلا�سع لل�سريبة 

والأ�سباب التي ي�ستند اإليها تف�سيال ، وذلك خالل خم�سة واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه 

بالربط اأو القرار .

ويجوز لالأمني العام قبول العرتا�س املقدم بعد امليعاد اإذا ثبت اأن عدم تقدميه فـي امليعاد 

يرجع لأ�سباب اأو ظروف طارئة مل يكن فـي اإمكان اخلا�سع لل�سريبة توقعها .

ويرتتب على عدم تقدمي العرتا�س فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي الفقرة الثانية من هذه 

املادة ، اأو عدم قبوله وفقا للفقرة ال�سابقة اأن ي�سبح ربط ال�سريبة نهائيا .

املـــادة ) 160 ( مكـــررا   

، وتظـــل واجبــــة  ال�سريبة املعرت�س عليها  ل يرتتب على تقدمي العرتا�س وقف �سداد 

، ما مل يتقرر  الـــقانون  4( من هذا  التاريخ املحدد وفقا للمادة )146( ) بند  ال�سداد فـي 

تاأجيل �سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الف�سل .
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الفرع  الثاين 

 اإجراءات  نظر  العرتا�س  والف�سل  فـيه

املـــادة ) 161 (

تتوىل الأمانة العامــة اإعادة النظــر فـي الربــــط اأو القرار املعرت�س عليه اإذا كان العرتا�س 

مقبول ، وذلك خالل خم�سة اأ�سهر على الأكرث من تاريخ تقدمي العرتا�س ،  يجوز مدها 

مبا ل يجاوز ثالثة اأ�سهر ب�سرط اإخطار املعرت�س بذلك .

وي�سدر القرار من الأمني العام بتاأييد الربط اأو باإلغائه اأو بتخفـي�سه ،  اأو بتاأييد القرار 

اأو باإلغائه اأو بتعديله .

ويجوز لالأمانة العامة - قبل اإ�سدار القرار - اأن تطلب ح�سور العامل امل�سوؤول للمناق�سة 

اإذا راأت �سرورة لذلك باإخطار يوجه اإليه .

ويعترب انق�ساء املدة املحددة للف�سل فـي العرتا�س بدون �سدور قرار فـيه مبثابة قرار 

�سمني بالرف�س .

املـــادة ) 161 ( مكـــررا

تتوىل الأمانة العامة اإجراء الربط الالزم لتنفـيذ القرار ال�سادر بالف�سل فـي العرتا�س 

وفقا لأحكام هذا الفرع .

الفرع  الثالث 

 تاأجيل  �سداد  ال�سريبة  املعرت�س  عليها

املـــادة ) 162 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة طلب تاأجيل �سداد ال�سريبة عن ال�سق املعرت�س عليه ب�سرط اأن 

يكون قد �سدد ال�سريبة غري املتنازع عليها .

ويقـــدم طلـــب التاأجيـــل لالأميـــن العــام كتابــة مت�سمنــا مقــدار ال�سريبــة املطلوب تاأجيل 

�سدادها واأ�سباب الطلب وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي العرتا�س .
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املـــادة ) 163 (

يتوىل الأمني العام نظر طلب التاأجيل اإذا كان مقدما فـي امليعاد وي�سدر قراره بالرف�س اأو 

بتاأجيل �سداد ال�سريبة كليا اأو جزئيا . 

ويجوز لالأمني العام فـي حالة املوافقة على التاأجيل مطالبة اخلا�سع لل�سريبة بتقدمي 

ال�سمانات امل�سرفـية التي يراها لزمة .

املـــادة ) 164 (

ينق�سي اأثر القرار ال�ســادر بتاأجيــل �سداد ال�سريبـــة وت�سبح ال�سريبــــة واجبة ال�سداد من 

تاريخ ال�ستحقاق طبقا للربط ال�سادر تنفـيذا لقرار الف�سل فـي العرتا�س اأو من تاريخ 

ترك املنازعة فـيه .

املـــادة ) 165 (

بيـــن  الفــرق  هو  عليه  املعرت�س  ال�سريبة  مبلغ  فاإن  عليها  املتنازع  ال�سريبة  عند حتديد 

مبلـــغ ال�سريبــة الواجبة ال�سداد طبقا للربط ومبلغ ال�سريبة الواجبة ال�سداد على ذلك 

اجلزء من الدخل اخلا�سع لل�سريبة غري املعرت�س عليه كما لو كان هذا الدخل هو الدخل 

اخلا�سع لل�سريبة لتلك ال�سنة ال�سريبية .

الف�سل  الثاين 

 الطعن

الفرع  الأول 

 ت�سكيل  جلنة  �سريبة الدخل وحتديد   اخت�سا�ساتها

املـــادة ) 166 (

بال�ستقـــالل  وتتمتــــــع  اأع�ســـاء  وثالثــــة  للرئيـــ�س  ونائـــــب  رئيـــ�س  مــن  اللجنـــــة  ت�سكـل 

تعيني ع�سو  ويجوز   ، القانون  هــذا  فـي  عليهـــا  املن�سو�س  فـي ممار�ستهـــا لالخت�سا�سات 

احتياطي اأو اأكرث .

وي�سدر بالت�سكيل وتعيني الأع�ساء الحتياطيني قرار من الوزير امل�سوؤول .
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اأو قيام مانع  الطعـــن  فـي حالــــة تنحيـــه عن نظر  الرئيـــ�س  الرئيــ�س حمـــل  نائــب  ويحـل 

لديه يحول دون ح�سور اجلل�سات .

ويجوز رد اأع�ساء اللجنة فـي احلالت املن�سو�س عليها فـي املادة )142( من قانون الإجراءات 

املدنية والتجارية امل�سار اإليه .

ويكون للجنة اأمني �سر ، وخبري فني اأو اأكرث .

 وتكون جل�سات اللجنة �سرية .

املـــادة ) 167 (

 ، فـيها  والف�سل  العرتا�سات  فـي  ال�سـادرة  القرارات  فـي  الطعون  بنظر  اللـجنة  تـخـتـ�س 

واأية اخت�سا�سات اأخرى ين�س عليها هذا القانون .  

بينهم  من  يكون  اأن  على  الأع�ساء  اأغلبية  بح�سور  اإل  �سحيحا  اللجنة  انعقاد  يكون  ول 

الت�ساوي يرجح اجلانب  وفـي حالة  الأ�سوات  باأغلبية  قراراتها  وت�سدر  نائبه  اأو  الرئي�س 

الذي منه رئي�س اجلل�سة ، و يجب اأن تكون قراراتها م�سببة .

وي�سدر بتنظيم اإجراءات عمل اللجنة قرار من الوزير امل�سوؤول.

ويكون لأع�ساء اللجنة واأمني ال�سر احلق فـي اقت�ساء بدل ح�سور جل�سات وفقا للقواعد 

التي يحددها الوزير امل�سوؤول.

الفرع  الثاين 

 تقدمي الطعن  واإجراءات  نظره  والف�سل  فـيه

املـــادة ) 168 (

يجوز للخا�سع لل�سريبة الطعن فـي قرار الأمـني العـام ال�سادر بالف�سل فـي العرتا�س 

�سواء كان القرار �سريحا اأو �سمنيا .

ويقدم الطعن كتابة اإىل اللجنة ، ويجب اأن يت�سمن طلبات الطاعن والأ�سباب التي ي�ستند 

اإليها تف�سيال وذلك خالل خم�سة واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه بالقرار ال�سادر بالف�سل 

فـي العرتا�س اأو من تاريخ انق�ساء املدة املحددة للف�سل فـيه دون �سدور قرار .

املـــادة ) 169 (

ل يجوز للجنة نظر مو�سوع الطعن والف�سل فـيه ما مل يكن م�ستوفـيا لل�سروط ال�سكلية 

املقررة ومقدما خالل امليعاد .

ويرتتـب على عدم تقديــم الطعــن فـي امليعـــاد اأن ي�سبـــح قـــرار الأمــــني العام نهائيا .

ول يتـرتب على تقديـم الطعـن وقف �سداد ال�سريبة املطعون فـيها .
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املـــادة ) 170 (

ت�سدر اللجنة القرار فـي حدود طلبات الطاعن اإما بتاأييد قرار الأمني العام املطعون فـيه 

اأو بتعديله اأو باإلغائه .

ويوقع القرار من رئي�س اجلل�سة واأمني ال�سر خالل اأ�سبوع على الأكرث من تاريخ �سدوره .

بالف�سل فـي الطعن  ال�سادر  بالقرار  العامة والطاعن  الأمانة  اإعالن  ال�سر  اأمني  ويتوىل 

خالل اأ�سبوع على الأكرث .

ويجوز لالأمانة العامة - خالل �سهرين من تاريخ اإعالنها بالقرار - اأن تطلب من اللجنة 

يطعن  مل  ما  القانون  تطبيق  فـي  خطاأ  على  منطويا  كان  اإذا  تعديله  اأو  القرار  ت�سحيح 

فـيه اأمام املحكمة املخت�سة ، وفـي جميع الأحوال يتعني اإخطار اخلا�سع لل�سريبة بطلب 

الأمانة العامة وبالقرار ال�سادر فـي هذا ال�ساأن ، ويكون له حق الطعن فـيه وفقا حلكم املادة 

)171( من هذا القانون .

املـــادة ) 170 ( مكـــررا 

اإجراء الربط الالزم لتنفـيذ القــرار ال�ســادر بالف�ســل فــي الطعــن  تتوىل الأمانة العامة 

وفقا لأحكام هذا الفرع  .

الف�سل  الثالث 

 الدعوى  ال�سريبية

الفرع  الأول 

 نظر الدعوى ال�سريبية والف�سل  فـيها

املـــادة ) 171 (

يجـوز للخا�سع لل�سريبـــــة اإقامـــة الدعوى ال�سريبيــــة اأمــــــام املحكمـــــة البتدائية املخت�سة 

م�سكلة من ثالثة ق�ساة طعنا فـي القرار ال�سادر من اللجنة اأيا كانت قيمة الدعوى وذلك 

خالل خم�سة واأربعني يوما من تاريخ اإعالنه بالقرار ال�سادر بالف�سل فـي الطعن .

ويرتتب على عدم رفع الدعوى فـي امليعاد اأن ي�سبح قرار اللجنة نهائيا .

ول يرتتب على رفع الدعوى وقف �سداد ال�سريبة املتنازع عليها .
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الأ�سلية خمت�سة  ال�سريبية  الدعوى  املخت�سة بنظر  املحكمة  الأحوال تكون  وفـي جميع 

بالف�سل فـي جميع امل�سائل الأولية التي يتوقف عليها احلكم فـي الدعوى ال�سريبية ، وفـي 

الطلبات العار�سة فـيها .

فـي  اإبداوؤها  �سبق  التي  الطلبات  ال�سريبية على  الدعوى  فـي  الطلبات  اأن تقت�سر  ويجب 

الطعن املقدم اأمام اللجنة .

ول يجوز ال�سلح اأو التحكيم فـي املنازعة ال�سريبية .

املـــادة ) 171 ( مكـــررا  

هـــذا  مــــن   )20( املـــادة  فــــي  عليها  املن�سو�س  ال�سريبية  الق�سايا  بدائرة  املحامون  يتوىل 

اأمـام املحاكــم - على اختالف  القانــون متثيــل الأمانــة العامة واحل�ســور واملرافعــة عنهــا 

اأنواعهــا ودرجاتهــا - اأو اأمــام اللجنة وغريها من اجلهات التي يخولها القانون اخت�سا�سا 

ق�سائيا .

املـــادة ) 172 (

يراعى عند نظر الدعوى ال�سريبية - اأمام املحكمة املخت�سة - ما ياأتي :

1- ل يجـــوز للغري اأن يتدخل فـي الدعوى ال�سريبيـــة ، كمــا ل يجـــوز اإدخاله فـيها .

2 - لالأمانة العامة املدعى عليها - فـي اأية حالة كانت عليها الدعوى - اأن تبدي فـي 

�ساأنها  يكون من  اأ�سباب جديدة  اأو  دفوع  اأية  وكذلك  اأية طلبات مقابلة  اجلل�سة 

الإبقاء على الربط الأ�سلي لل�سريبة .

 3 - يجوز الإثبات بجميع اأدلة الإثبات مبا فـيها الأدلة الكتابية واملحا�سبية واخلربة 

واملعاينة والقرائن والإقرار فـيما عدا اليمني و�سهادة ال�سهود وغريها من الأدلة 

التي تتعار�س مع الطابع الكتابي لالإجراءات .

4 - ي�سري فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا القانون اأحكام قانون الإجراءات 

املدنية والتجارية وقانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية امل�سار اإليهما .

املـــادة ) 173 (

تعفـى الأمانــــة العامـــة من الر�ســـوم املقـــررة على الدعـــاوى والطعـــون ال�سريبية .
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الفرع  الثاين 

 احلكم  ال�سادر  فـي الدعوى  ال�سريبية والطعن   فـيه

املـــادة ) 174 (

تف�سل املحكمة فـي الدعوى ال�سريبية على وجه ال�ستعجال ، وتقت�سر وليتها على النظر 

اأو  القانون  لأحكام هذا  قد �سدر موافقا  الطعن  فـي  بالف�سل  اللجنة  قرار  كان  اإذا  فـيما 

باملخالفة له .

املـــادة ) 175 (

اأيا  ال�سريبية بطريق ال�ستئناف  ال�سادر فـي الدعوى  للمحكوم عليه الطعن فـي احلكم 

كانت قيمة النزاع .

وتوقــع �سحيفـة الطعن - فـــي حالـــة الطعـــن بال�ستئناف املقدم من الأمانة العامة - من 

الأمني العام اأو من ينوب عنه

ول يرتتب على ال�ستئناف وقف �سداد ال�سريبة املحكوم بها .

املـــادة ) 176 (

توقــع �سحيفة الطعــن - فـي حالـة الطعن املقدم من الأمانة العامة اإىل املحكمة العليا - 

من الأمني العام اأو من ينوب عنه .

ول يرتتـــب على الطعــن اأمـــام املحكمــــة العليـــا وقـــــف �ســـــداد ال�سريبــــة املحكوم بها .

الفرع  الثالث 

 تنفـيذ  احلكم ال�سادر  فـي  الدعوى  ال�سريبية

املـــادة ) 177 (

يكــــون تنفـيذ الأحكـام ال�ســادرة فـي الدعوى ال�سريبيـــة وفقــا ملــــا هـــو من�سو�س عليه فـي 

العامة  الأمانة  باإجراء  لل�سريبــة  اخلا�ســع  �سـد  ال�ســـادرة  الأحـكـام  وتنفذ   ، القانون  هذا 

الربط الالزم لتنفـيذ احلكم واإخطار اخلا�سع لل�سريبة بهـــذا الربـــط وفقـــا للمادة )146( 

من هذا القانون .

املـــادة ) 178 (

اإذا ترتب على �سدور احلكم النهائي ل�سالح اخلا�سع لل�سريبة اأحقيته فـي ا�سرتداد مبلغ 

ال�سريبة الذي �سبق اأن �سدده اأو جزء منه يتعني على الأمانة العامة رد املبلغ امل�ستحق اإىل 

ثالثني  متديدها  يجوز   ، احلكم  اإعالن  تاريخ  من  يوما  �ستني  خالل  لل�سريبة  اخلا�سع 

يوما اأخرى فـي حالة ال�سرورة .
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الباب  ال�سابع

اجلـزاءات  والعقوبـات

الف�سل الأول 

 اجلزاءات  الإدارية

املـــادة ) 179 (

يجوز لالأمني العام فـي حالة التخلف عن تقدمي اأي من الإخطارين املن�سو�س عليهما فـي 

املـادة )11( ) بند 2 ( من هذا القانون ، اأو الإقرار املبدئي اأو النهائي خالل املوعد املحــدد 

لأي منــها فــر�س غرامــة علــى اخلا�ســع لل�سريبــة ل تقــل عــن )100( مائـة ريــال عمانــي ، 

ول تزيد على )2000( األفـي ريال عماين .

املـــادة ) 180 (

يجـــوز لالأمــني العام فـي حالة عدم الإعالن عن الدخل احلقيقي فـي اإقرار الدخل فــــر�س 

باملائة  وع�سرين  خم�سة   )%25( على  تزيــــد  ول  باملائــــة  واحــــد   )%1( عن  تقل  ل  غرامــــة 

، وقيمة  لل�سريبة  للخا�سع  الدخل احلقيقي  اأ�سا�س  ال�سريبة على  الفرق بني قيمة  من 

ال�سريبة من واقع الإقرار ال�سابق تقدميه .

  وتعدل قيمة الغرامة املفرو�سة فـي حالة تخفـي�س الربط الذي اأجرته الأمانة العامة 

بالتطبيق لأحكام املـواد )148( اأو )161( مكررا اأو )170( مكررا اأو )177( من هذا القانون .

املـــادة ) 181 (

يجوز لالأمني العام فــر�س غرامــــة  ل تقـــل عــــن )200( مائتـــي ريـــال عمانـــي ، ول تزيــــد 

على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين فـي احلالت الآتية : 

1 - المتناع عن تقدمي اأي بيانات اأو معلومات اأو ح�سابات اأو �سجالت حما�سبية اأو اأي 

م�ستندات اأخرى يكون مطلوبا تقدميها من اخلا�سع لل�سريبة اأو اأي �سخ�س اآخر 

يكون مطالبا بتقدميها وفقا لأحكام هذا القانون فـي املوعد املحدد لهذا الغر�س .

2 - المتــناع عــن احل�ســور فـي املوعد واملكان املحددين وفـــقا للمادة )24( مـــن هـــذا 

القانون .

3 - المتنــاع عـــن الإجابـــة عـــن اأي اأ�سئلــة توجــه بطريقــة قانونيـــة تتعلق باخلا�سع 

لل�سريبة .
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4 - المتناع عن تقدمي طلب ا�ستخراج البطاقة ال�سريبية وفقا للمادة )11( )بند 1( 

من هذا القانون ، اأو عن تنفـيذ اللتزام املن�سو�س عليه فـي املـادة )15( مكررا منه .

ويجــوز فـــر�س الغرامة املن�سو�س عليهـــا فـي هذه املــــادة على العامـــل امل�سوؤول لدى 

اخلا�سع لل�سريبة اأو عليهما معا . 

املـــادة ) 182 (

هذا  لأحكام  بالتطبيق  الغرامة  بفر�س  قرار  اأي  اإ�سدار  قبل   - العام  الأمني  على  يجب 

فاإذا مل يح�سر فـي  اأقواله  ل�سماع  ال�سخ�س للح�سور فـي موعد حمدد  اإعالن   - الف�سل 

امليعاد املحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون �سماع اأقواله .

املـــادة ) 183 (

يجوز لأي �سخ�س فر�س عليه جزاء من اجلزاءات الإدارية املن�سو�س عليها فـي هذا القانون 

الطعن فـي القرار ال�سادر بفر�س اجلزاء .

ويقدم الطعن اإىل اللجنة خالل خم�سة واأربعني يوما من تاريخ الإعالن بالقرار ، ومبراعاة 

حكم املادة )169( ) فقرة اأوىل ( من هذا القانون .

ويكـون نظـر اللجنـة للطعن والف�سل فـيه وفقا لأحكام الف�سل الثاين من الباب ال�ساد�س 

من هذا القانون .

ويجــوز الـطعن فـي القرار الذي ت�سدره اللجنة بتاأييد فر�س الغرامة .

ويقدم الطعن اإىل املحكمة املن�سو�س عليها فـي املادة )171( من هذا القانون خالل خم�سة 

واأربعني يوما من تاريخ اإعالن القرار ال�سادر من اللجنة .

ويكون نظر املحكمة للطعن والف�سل فـيه باتباع الإجراءات املقررة لنظر الدعوى ال�سريبية 

والف�سل فـيها .

الف�سل الثاين  

 اجلرائم  والعقوبات

املـــادة ) 184 (

اأو اأي قانون اآخر  اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء العماين ،  مع عدم الإخالل باأي عقوبة 

يعاقـــــب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وبغرامة ل تقل 

عـــن )500( خم�سمائـــة ريـــال عماين ، ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني فـي احلالت الآتية :
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امتناع العامل امل�سوؤول عمدا عن تقدمي الإقرار الواجب تقدميه بالتطبيق لأحكام   - 1

هذا القانون عن اأي �سنة �سريبية  .

وفــــي حالـــة التكــرار خالل )2( �سنتني تكون العقوبة ال�سجن ملدة  ل تقل عـــن )3( 

ثالثة اأ�سهــــر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )2000( األفـي ريال عماين ، 

ول تزيد علـــى )30000 ( ثالثني األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

2 - امتناع العامل امل�سوؤول عمدا عن تنفـيذ اللتزامات الآتية :

 اأ - تقدمي امل�ستندات اأو البيانات اأو احل�سابات اأو ال�سجالت اأو القوائم بالتطبيق 

حلكم املادة )22( من هذا القانون .

ب - الحتفـــاظ بال�سجــــالت والـدفـاتــــر املحا�سبيـــة وامل�ستندات املثبتـة ملا جاء بها 

للمدة املحددة فـي املادة )15( من هذا القانون .

ج - تقدمي البيانات ال�سحيحة املتعلقة باللتزام ال�سريبي للموؤ�س�سة اأو ال�سركة 

العمانية اأو املن�ساأة امل�ستقرة .

3 - القيام باأي ت�سرف اأو عمل من �ساأنه منع الأمانة العامة من ممار�سة الخت�سا�سات 

اأو احلقوق املقررة لها مبوجب هذا القانون  . 

 4 - تخلف مـــالك املــوؤ�سـ�ســة اأو املــن�ســـاأة املــ�ستـقــرة عن تعـيني عامل م�ســوؤول للموؤ�س�ســــة 

اأو املن�ساأة امل�ستقرة وفقا للمادة )9( من هذا القانون .

 5 - المتناع عــمــدا عــن احل�سـور بناء على طلب الأمانة العامة بالتطبيق حلكم املادة 

)24( من هذا القانون .

 6 - تعمد احل�سول على اإعفاء من ال�سريبــة بدون وجـــه حـــق ، اأو على نحـــو خمالــــف 

للقانون .

املـــادة ) 185 (

اأو اأي قانون اآخر  اأ�سد ين�س عليها قانون اجلزاء العماين ،  مع عدم الإخالل باأي عقوبة 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني فـي احلالت الآتية :
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اخلا�سع  احلقيقي  بالدخل  الإقرار  تقدمي  عن  عمدا  امل�سوؤول  العامل  امتناع   - 1

لل�سريبة للموؤ�س�سة اأو ال�سركة العمانية اأو املن�ساأة امل�ستقرة .

اأو  اإقرارات  تقدمي  على  لل�سريبة  اخلا�سع  م�ساعدة  اأو  بتحري�س  عمدا  القيام   - 2

ح�سابات اأو �سجالت اأو قوائم لالأ�سول اأو اخل�سوم اأو غريها من امل�ستندات املتعلقة 

باللتزام ال�سريبي للخا�سع لل�سريبة تكون غري �سحيحة .

اأو  اأو ح�سابات  اأو �سجالت  اأية م�ستندات  التخل�س من  اأو  اإخفاء  اأو  اإتالف  تعمد   - 3

مت  اإذا  القانون  هذا  لأحكام  بالتطبيق  بتقدميها  العامة  الأمانة  تطالب  قوائم 

الإتالف اأو الإخفاء اأو التخل�س منها خالل �سنتني من تاريخ ت�سلم الإخطار من 

الأمانة العامة .

املـــادة ) 186 (

ترفـــع الدعـــاوى العموميــة النا�سئــة عــن اجلرائــم املن�سـو�س عليها فـي هذا الف�سل بناء 

على طلب من الأمني العام .

وعلى الأمانة العامة التن�سيق مع الدعاء العام عند اإقامة الدعاوى العمومية النا�سئة عن 

هذه اجلرائم .

ول يجـــوز التنـــازل عـــن الطلـــب املقـــدم لرفـــع الدعـــاوى العموميـــة عــن اأي مــن اجلرائــم 

امل�سـار اإليهـا فـي هـذه املـادة .

املـــادة ) 187 (

يجوز لالأمني العام املوافقة على اإجراء ال�سلح فـي حالة ارتكاب اأي من اجلرائم املن�سو�س 

عليها فـي هذا الف�سل �سواء قبل اأو بعد اإحالة الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة ، وقبل �سدور 

احلكم فـيها .

املقرر  �ســداد مبلغ يعادل �سعف احلد الأق�سى للغرامة  بعـــد  اإل  ال�سلح  اإجــراء  ول يجوز 

للجرمية . ويتم �سداد هذا املبلغ اإىل الأمانة العامة .

عن  النا�سئة  العموميــــــة  الدعوى  انق�ســـاء  ال�سلـــح  على  يرتتـــب  الأحـــوال  جميـــع  وفـي 

اجلرائم امل�سار اإليها .
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املـــادة ) 187 ( مكـــررا  

ا�ستثناء من اأحكام املادتني ) 186 و 187( من هذا القانون اإذا تبني لالدعاء العام اأن ارتكاب 

اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الفــ�سل يعترب مبثابة جرمية اأ�سلية فـي تطبيق 

الدعوى  رفع  يكــون   ، اإلـــيه  امل�سار  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  اأحكام 

العمومية عــــن تلك اجلرميـــــة وفقا للمادة )4( من قانون الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليه ، 

ول يجوز اإجراء ال�سلح  فـيها .

املـــادة ) 187 ( مكررا )1(  

للوزير امل�سوؤول فر�س غرامات اإدارية على ما يرتكب من خمالفات لأحكام الالئحة التنفـيذية 

لهذا القانون اأو القرارات التنفـيذية الأخرى ، وعلى األ يزيد مقدار الغرامة على )3000( 

ثالثة اآلف ريال عماين .

الباب  الثامن

اأحكام  متنوعة  وانتقالية

املـــادة ) 188 (

فـي  وردت  اأينما  منهما  كل  قرين  الواردة  بالعبارة  الآتيتني  العبارتيـن  مــن  كــل  ت�ستبـدل 

القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية :

1 - عبارة " قانون �سريبة الدخل " بعبارة " قانون �سريبة الدخل على ال�سركـــات " اأو 

عبارة " قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات ".

عبارة  اأو   " ال�سركــات  على  الدخــــل  �سريبـة   " بعبارة   " الدخــل  �سريبـة   " عبارة   -  2

"�سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات " .
املـــادة ) 189 (

اإذا �سادفت نهايتها  متتد املواعيد املن�سو�س عليها فـي هذا القانون للقيام باإجراء معني 

اإجازة ر�سمية اإىل اأول يوم عمل يلي انتهائها .

املـــادة ) 190 (

املواعيد الإجرائية التي مل تنق�س قبل تاريخ العمل بهذا القانون متتد وفقا حلكم املادة 

)189( منه .
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املـــادة ) 191 (

اأن �سدرت قرارات  التي �سبق  العمانية  التجارية وال�سناعية وال�سركات  املوؤ�س�سات  ت�ستمر 

قانون  اأو  ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  قانون  لأحكام  تطبيقا   - ال�سريبة  من  باإعفائها 

هذه  فـي  املحددة  املدة  نهاية  اإىل  ال�سريبة  من  معفاة   - املوؤ�س�سات  على  الأرباح  �سريبة 

القرارات .

باعفائها  قرارات  �سدرت  اأن  �سبق  التي  العمانية  وال�سركات  التجارية  املوؤ�س�سات  اأن  على 

4( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات واملادة )5(  تطبيقا حلكم املادة )51( )مكررا 

)مكررا 2( من قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات ت�ستمر معفاة من ال�سريبة ملدة ع�سر 

�سنوات من التاريخ املحدد بهذه القرارات ، وعلى اأن يجوز نقل اأو خ�سم �سافـي اخل�سارة 

التي تتحقق خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل  من مدة الإعفاء املحددة وفقا للقرارات امل�سار 

اليها لأي عدد من ال�سنوات ال�سريبية حتى تتم ت�سوية �سافـي اخل�سارة بالكامل .

املـــادة ) 192 (

ت�سري اأحكام املادتني )148( و )149( )الفقرة الأوىل( من هذا القانون على اأي ربط تكون 

اأجرته الأمانة العامة خالل فرتة اخلم�س �سنوات ال�سابقة على تاريخ العمل به .

املـــادة ) 193 (

1 - ت�سري القواعد الإجرائية املن�سو�س عليها فـي هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ، 

وعلى اأن يتم حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة اأو اخل�سارة اأو ال�سريبة اأو ال�سريبـــة 

الإ�سافـية باتبـــاع القواعـــد املو�سوعية التي كانت �سارية خالل ال�سنة ال�سريبية التي 

يتم خاللها حتديد هذا الدخل اأو تلك اخلــ�سارة .

والدعاوى  والطعــون  العرتا�ســات  لنظـــر  املنظمــــة  الإجرائيـــة  القواعــــد  تطبـــق    -  2

والف�سل فـيها املن�سو�س عليها فـي هذا القانون على العرتا�سات والطعون والدعاوى 

املنظورة فـي تاريخ العمل به ما مل تكن موؤجلة ل�سدار القرار اأو النطق باحلكم .

املـــادة ) 194 (

�ســواء  املقررة  ال�سريبـيــة  املعاملــة  باأحكــام  اللتــزام   - القانون  هــذا  تطبيــق  عند   - يتعيـــن 

ملواطنــــي دول جملـــــ�س التعــــــاون لـــــــدول اخلليــــــج  العربــيــــة - مـــن الأ�سخـــــا�س الطبيعيـــيــن 

املوقعة  القت�سادية  التفاقية  مبقت�سى   ، لهم  اململوكة  لال�ستثمارات  اأو   - العتباريني  اأو 

فـي اجتماع املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املنعقد خالل �سهر 

دي�سمرب من عام 2001م .
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املـــادة ) 195 (

يلغى  - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - كل من :

1 - ال�ستثناء املقرر للموؤ�س�سات وال�سركات العمانية من تقدمي ما ياأتي :

اأ - الإخطار بالبيانات املتعلقة باملوؤ�س�سات وال�سركات امل�سار اإليها ، وباأي تعديالت 

تطراأ عليها وفقا للمادة )11( ) الفقرة الثالثة ( من هذا القانون .

ب - اإقرار الدخل وفقا للمادة )135( )الفقرة الثانية( من هذا القانون . 

2 - الإعفاء من تقدمي احل�سابات - املن�سو�س عليها فـي املـادة )141( من هذا القانون - 

الدخل  اإقرار  تقدمي  من  ت�ستثن  مل  التي  العمانية  وال�سركات  للموؤ�س�سات  املقرر 

وفقا للمادة )142( منه .

املـــادة ) 196 ( 

تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - امل�ستثناة فـي تاريخ العمل بهذا القانون وفقا 

للمـــادة )11( - بتقديـــم كـــل مـــن : الإخطـــار �ســـواء بالبيانـــات املتعلقــة بها ، اأو باأي تعديالت 

فـي هذه البيانات تكون قد طراأت خالل فرتة ال�ستثناء ، وعلى اأن يتم الإخطار  وفقا للنموذج 

املعد لهذا الغر�س .

ويكون تقدمي اأي من الإخطارين املن�سو�س عليهما فـي الفقرة ال�سابقة خالل )3( ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

اإليهما  امل�سار  اأي مــن الإخطاريــن  فــــي حالة التخلف عن تقدمي  العــام -  ويجـــوز لالأمـــني 

فـي هذه املـادة فـي املوعد املحدد - فر�س غرامة وفقا للمادة )179( من هذا القانون ، ودون 

اإخالل باأحكام املادتني ) 182 و 183( منه .

املـــادة ) 197 (

ت�ستمر املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - التي �سبق اأن �سدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون 

قرارات باإعفائها من ال�سريبة اأو بتجديد اإعفائها وفقا للمادة )118( - معفاة من ال�سريبة 

اإىل نهاية املدة املحددة فـي هذه القرارات .

الإعفاء من �سريبة  اإ�سدار قرارات بتجديد   - القانون  العمل بهذا  تاريخ  ول يجوز - بعد 

الدخل للموؤ�س�سات وال�سركات العمانية امل�سار اإليها .
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املـــادة ) 198 (

تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - املعفــاة مــن ال�سريبــة فـــي تاريــخ العمل بهذا 

القانون وفقا للمادة )118( منه - بتقدمي اإقرار الدخل عن ال�سنة ال�سريبية التالية مبا�سرة 

لل�سنة ال�سريبية الأخرية من مدة الإعفاء وفقا حلكم املـادة )197( من هذا القانون . 

 ويكون تقدمي اإقرار الدخل واحل�سابات املرفقة به ، و�سداد ال�سريبة امل�ستحقة من واقع هذا 

الإقرار وفقا للمواد )134(  و )135( ومن )138( اإىل )141( و )150( من هذا القانون .

ويجوز لالأمني العام - فـي حالة التخلف عن تقدمي اإقرار الدخل فـي املوعد املحدد - فر�س 

غرامـــة وفقـــا للمــــادة )179( مـــن هذا القانون ودون اإخالل باأحكام املادتني )182( و )183( 

منه .

املـــادة ) 199 ( 

اأن �سدرت قبل تاريخ العمل بهذا  تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - التي �سبق 

القانون قرارات با�ستثنائها من تقدمي اإقرار الدخل ، وا�ستمرت م�ستثناة حتى التاريخ امل�سار 

التي  ال�سريبية  لل�سنة  مبا�سرة  التالية  ال�سريبية  ال�سنة  عن  الدخل  اإقرار  بتقدمي   - اإليه 

انتهى خاللها �سريان ال�ستثناء ، وذلك دون اإخالل باأحكام املـادة )198( ) الفقرتني الثانية 

والثالثة ( من هذا القانون .

املـــادة ) 200 (

تلتزم كل من املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية - التي مل ت�ستثن من تقدمي اإقرار الدخل و�سبق 

اأن �سدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باإعفائها من تقدمي احل�سابات ، وا�ستمرت 

معفاة حتى التاريخ امل�سار اإليه - بتقدمي احل�سابات مرفقة بالإقرار النهائي املعد عن ال�سنة 

ال�سريبية التالية مبا�سرة لل�سنة ال�سريبية التي انتهى خاللها الإعفاء من تقدمي احل�سابات 

ووفقا للمادة )141( ) الفقرة الثانية ( من هذا القانون .          

ويجوز لالأمني العام - فـي حالة المتناع عن تقدمي احل�سابات فـي املوعد املحدد لتقدمي 

الإقرار النهائي طبقا للفقرة ال�سابقة - فر�س غرامة وفقا للمادة )181( ) بند 1 ( من هذا 

القانون ودون اإخالل باأحكام املادتني ) 182 و 183 ( منه .
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املـــادة ) 201 (

للوزير امل�سوؤول - بناء على اقرتاح الأمني العام - اأن يقرر ما ياأتي :

1 - التاريخ املحدد لتطبيق نظام البطاقة ال�سريبية املن�سو�س عليها فـي املـادة )11( 

) بند 1 ( من هذا القانون .

على  بناء  ال�سريبية  الإقامة  ل�سهادات  العامة  الأمانة  لإ�سدار  املنظمة  القواعد   -  2

اتفاقيات  فـي  املحددة  الإقامة  واأحكام  �سروط  فـيه  تتوافر  الذي  ال�سخ�س  طلب 

جتنب الزدواج ال�سريبي النافذة بني عمان وغريها من الدول بالتطبيق لأحكام 

املـادة )120( من هذا القانون ، اأو غريها من اأحكام القوانني واللوائح املعمول بها  .

املـــادة ) 202 (

ت�سدر الأمانة العامة للموؤ�س�سات وال�سركات العمانية واملن�ساآت امل�ستقرة اخلا�سعة لل�سريبة ، 

والتي تبا�سر الن�ساط فـي التاريخ املحدد فـي املـادة )201( من هذا القانون البطاقة ال�سريبية 

اإذا كــــان قـــد �سبق لها تقدمي الإخطار بالبيانات املتعلقة بها فـي امليعاد املحدد فـي املـادة )11( 

) الفقرة الثانية ( من هذا القانون  .

املـــادة ) 203 (

تلتزم املوؤ�س�سات وال�سركات العمانية واملن�ساآت امل�ستقرة التي تبا�سر الن�ساط فـي التاريخ املحدد 

املتعلقـــة  بالبيانــات  لهـــا تقديــم الإخطـــار  ، ولــم ي�سبــق  القانــون  املادة )201( مــن هــذا  فـي 

تكــون  اأن  ودون  القانون  ( من هذا  الثانية  الفقرة   ( املادة )11(  فـي  املحدد  امليعـاد  فــي  بهــا 

ا�ستخــراج  طــلب  بتقديـم  املـادة  تلـك  مـن  الثالثـة  للفقـرة  بالتطبيـق  تقدميـه  مـن  م�ستثنــــاة 

البطاقة ال�سريبية على النموذج املعد لهذا الغر�س خالل املدة التي ي�سدر بتحديدها قرار 

من الوزير امل�سوؤول .

بالبيانات  الإخطار  التي مل يقدم خاللها  الفرتة  ال�سريبية عن  امل�ستحقات  ت�سوية  وتكون 

وفقا لقواعد مي�سرة ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير امل�سوؤول بعد موافقة جمل�س الوزراء .

، و�سداد  املـادة  امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه  ويرتتب على تقدمي الطلب فـي 

امل�ستحقات ال�سريبية التي متت ت�سويتها وفقا للقواعد املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة 

من هذه املـادة الإعفاء من اأي جزاءات اإدارية اأو 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�سو�س عليها فـي املـادة )184( ) الفقرة الأوىل ( من هذا القانون .


