
 

 

 التوسع الضريبي في سلطنة عمان

 

أكتوبر  1من  ٪ اعتبارا  50بنسبة الُمحالّة الضرائب في سلطنة ُعمان عن فرض الضريبة االنتقائية على المشروبات  جهازأعلن 

2020. 

منتجات، وهي المشروبات وشمل خمس  2019يونيو  15ويُذكر بأّن تطبيق الضريبة االنتقائية في السلطنة دخل حيز التنفيذ في 

 الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ ولحوم الخنزير.

 

 المشروبات الُمحالّة نطاق

 

 من المحتمل أن يتّم توسيع نطاق المشروبات الُمحالّة ليشمل ما يلي:

 

 القهوة والشاي المحّضرة مسبقا  مشروب الرياضي وشراب الفاكهة/الشعير ومشروبات الجميع أنواع العصائر و

 والجاهزة للتقديم، والتي "تحتوي على السكر أو أيا  من مشتقاته" )بغض النظر عن نسبة السكر الموجودة فيها(.

 .أي مركزات أو مساحيق أو جّل أو مستحضرات أو "أي أشكال أخرى" يمكن تحويلها إلى مشروبات ُمحالّة 

 

ضريبة ال تطبيقفي تطبيق الضريبة االنتقائية وكذلك تجارب دول الشرق األوسط األخرى  فيالسلطنة  تجربة إلى استنادا  و

تطبيق قواعد  فإنه وبعد. في هذا الشأن جدا   محدودةستثناءات الأن تكون ا المرّجح فمن، ةحالّ على المشروبات المُ  االنتقائية

عصائر الهذه االستثناءات كال  من توقع أن تشمل من الم، السعوديةوالمملكة العربية  اإلمارات العربية المتحدةمن  كلّ  فية مماثل

من الحليب أو  ٪75 نسبة ال تقّل عن ٪ )بدون سكر مضاف( والمشروبات التي تحتوي على100هة بنسبة فاكتي تحتوي على ال

 ومما ال شّك فيه أنّ ة. الخاصّ  الطبيةأو  الغذائيةلالستخدامات  المخّصصة ، أو المشروباتاألطفال ب/طعامحليأو  ،بدائل الحليب

ات في حليّ من السكر أو المُ ي حال تسبّب وجود أي كمية فف – ا  قريبمعالمها ضح ستت حول هذا الموضوع التفصيليةالمعلومات 

، حيث جرى أخرىدول في ما تّم اعتماده  يتعارض معس ذلك ، فإنّ للمشروبات الُمحالّة علنطاق الموسّ ل خضوعهشروب في م

 .وجودة فيهاالسكر الم كمية على أساس" ةحالّ المُ "المشروبات  على ضريبةال تطبيق

 

 

 األعمال المتأثرة

 

أّن توسيع نطاق الضريبة االنتقائية سيؤثر على معظم األعمال التي تتعامل مع المشروبات الُمحالّة، وسيتجلّى تأثير  ال شّك في

 ذلك بشكل أساسي على:

 المنتجين أو المصنّعين؛ 

 المستوردين؛ 

 ؛ والضريبية أمناء المستودعات 

 خّزني السلع الذين قد تترتّب عليهم التزامات ضريبية في تاريخ التنفيذ، مثل تجار التجزئة ومحالت السوبرماركت م

يُرجى االطالع على المعلومات الواردة أدناه بشأن اآلثار  –والمطاعم والفنادق ومنافذ المأكوالت والمشروبات 

 ية على وجه التحديد.االنتقال

 



 

 اآلثار االنتقالية

 سدادانتقالي و إقرارالجديدة تقديم  االنتقائيةمن السلع قائما   ا  مخزون تملكالتي  األعمال سيتعيّن علىاليوم األول،  اعتبارا  من

 .ر لديهاالمتوفّ المخزون  نة عالضريبة المستحقّ 

 

 نطاقتوسيع تطبيق من تاريخ  فقط ا  يوم 15 األعمالسيكون لدى  ، حيثقصيرةستكون  مهلةال أنّ  وهنا ال بدّ من اإلشارة إلى

هذه أّن  يُرجى األخذ بالعلمكما . جهاز الضرائبة لـالضريبة المستحقّ  سداداالنتقالي و إقرارهالتقديم  الضريبة االنتقائية

 التدقيق وسجالت ةاالحتياطي المستنداتبفاظ تحاال ضمانول صحتها للتأكد من لتدقيقجراءات اإلقد تخضع االنتقالية  اإلقرارات

 .بالشكل المناسب

 

 ألعمال المتأثرةاإلجراءات الرئيسية ل

 

 :للمسائل التاليةإعطاء األولوية المتأثرة  األعماليجب على 

 

 ة"حالّ مُ على أنها "مشروبات  معاملتها يجب تقع ضمن نطاق السلع التي التي المنتجاتلتحديد  تصنيف عمليات إجراء. 

 

  لىع لحصوللفكلما سارعت األعمال  – حاالت اللبس والشكفي  الحصول على توضيح من جهاز الضرائبطلب 

الحدود وتقليل  ندالمنتجات ع تخليصضروري في تأخير غير أي ب تجنّ في  ذلك ساعد، كلما المطلوب توضيحال

 .بشكل غير صحيح لضريبة على المنتجاتامخاطر تطبيق 

 

  ّالرسمية قائمةال ضمنعة/المستوردة ( المنتجات المصنّ استثناء)أو تأكيد  جهاز الضرائب إلدراجم بطلب إلى التقد 

على يمكن أن يؤثر هذه القائمة  فيالمنتجات  تسجيل ر فيالتأخّ  حيث أنّ  – االنتقائيةضريبة للللمنتجات الخاضعة 

 .المنتجات المستوردة تخليصعملية 

 

 ج والتسعير والتدفقات النقدية وترتيبات التعاقد لمنت  ل الفعليةتكاليف العلى  االنتقائيةضريبة لتحليل األثر المحتمل ل

 .التجاري

 وما إلى ذلكالوكالة والعمالء واتفاقيات التوزيع والبائعين  بين عقودال مراجعة. 

 

  اتختبارإجراء االالتغييرات المطلوبة، بما في ذلك لحالي وعلى نظام تكنولوجيا المعلومات االمترتب تحديد األثر 

 ة.لسماح لألعمال باالمتثال بكفاءة وفعاليبهدف ا إعدادها التي تمّ  النماذج/التقارير على

 

  أو تعديل تفاصيل التسجيل الحاليللضريبة االنتقائية تقييم متطلبات التسجيل. 

 

  على أساس ربع سنوي يبة المستحقّةالضر وسدادبكفاءة  االنتقائيةتقديم إقرارات الضريبية ب الخاّصة عملياتالإعداد 

 بالشكل الصحيح.

 

  المخزون في الوقت الصحيح لجردالترتيبات الالزمة  وإجراءاالنتقالي  اإلقرارتحديد متطلبات. 

 

 

مالية  غرامات ايترتب عليهقد عاقب عليها القانون ويُ  جريمة  هو  االنتقائيةضريبة العدم االمتثال لقانون ويجب التنويه إلى أن 

في  األعمالن تسارع ، يجب ألك. ونتيجة لذلكاعمأ ةسمعب الذي قد يلحقالضرر  ناهيك عنالسجن، إلى  وعقوبات تصلكبيرة 

مستعدة تماما  لهذه التغييرات.للتأكد من أنها  اتخاذ اإلجراءات الالزمة  

 



 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

 التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناء  على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 


