
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ٢ فبراير ٢٠٢١   
 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة عُمان 

 جهاز الضرائب ينشر دليل ونماذج طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة 

  

ونماذج طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة بهدف  بنشر العديد من المستندات اإلرشادية جهاز الضرائب في عُمان  قام

 مساعدة األعمال في عملية التسجيل. 

  

لألشخاص الذين لديهم رقم سجل تجاري، ونماذج   دليل التسجيل في ضريبة القيمة المضافةوتتضمن هذه المستندات كالً من 

 .لغير المقيمينو للمقيمين الذين ليس لديهم رقم سجل تجاريطلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة 

  

تجاري تقديم طلب التسجيل عبر بوابة جهاز الضرائب، في   ليُرجى األخذ بالعلم أنه يجب على األشخاص الذين لديهم رقم سج

ر البريد اإللكتروني  حين أنه ينبغي على كّل من المقيمين الذين ليس لديهم رقم سجل تجاري وغير المقيمين تقديم الطلب عب

 " في ملفات نموذج الطلب(. cover letterخانة "التعليمات الواردة ضمن  )يُرجى االطالع على

  

 بدء فترة التسجيل الضريبي لألعمال التي تجاوز توريداتها السنوية مليون لاير عماني 

  

بالنسبة لألعمال التي تبلغ قيمة توريداتها السنوية الفعلية أو  بدأت فترة التسجيل الضريبي )لضريبة القيمة المضافة( في عُمان 

 المتوقعة أكثر من مليون لاير عماني.

 

، مع اعتبار تاريخ سريان التسجيل بدًءا 2021مارس  15إلى  2021فبراير  1وعليه، فإّن فترة التقدّم بطلب التسجيل ستبدأ من 

 القيمة المضافة في عُمان(.)أي تاريخ تطبيق ضريبة   2021أبريل  16من 

  

وعليه، يتعيّن على األعمال الُملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة اتخاذ التدابير الالزمة على سبيل األولوية من أجل إتاحة  

ند طلبها  الوقت الكافي لجهاز الضرائب كي يقوم بمراجعة طلب التسجيل والموافقة عليه، ولتقديم المستندات المعدّلة/اإلضافية ع

 من قبل الجهاز.  

  

، وسيسري التسجيل اعتباراً من  2021فبراير  1إضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أّن عملية التسجيل االختياري قد بدأت في 

 التاريخ المحدد في شهادة التسجيل الضريبي. 

  

الّصادر عن جهاز الضرائب، ينبغي على األعمال في عُمان   دليل التسجيل في ضريبة القيمة المضافةالمفّصل في وعلى النحو 

 الجدول التالي:  التقدّم بطلب التسجيل الضريبي خالل المواعيد المبيّنة في

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/865015/VAT+Registration+Manual+Guide+-+Persons+with+CRN.pdf/bed0f33d-4bba-32af-e78b-a07cd4baa161?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/865015/VAT+Registration+Application+-+For+Resident+no+CRN.xlsx/196978f0-fcb9-7ee1-7948-a2fb197781a6?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/865015/VAT+Registration+Application+-+For+Non+Resident.xlsx/41361278-35c1-d72a-7a73-335e7e5c44c6?download=true
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/865015/VAT+Transitional+Registration+Guide.pdf/ebe16413-fb08-048a-55ad-b7ae1688d5da?download=true


 

في حال كانت قيمة التوريدات السنوية 

 )الفعلية أو المتوقعة( 
 تاريخ التسجيل  فترة تقديم طلب التسجيل 

 لاير عماني 1,000,000أكثر من 
مارس   15إلى  2021فبراير  1من 

2021 
 2021أبريل  16

لاير عماني و   500,000تتراوح بين 

 لاير عماني 1,000,000

مايو  31إلى  2021أبريل  1من 

2021 
 2021يوليو  1

لاير عماني و   250,000تتراوح بين 

 لاير عماني 499,000

أغسطس  31إلى  2021يوليو  1من 

2021 
 2021أكتوبر  1

لاير عماني و   38,500تتراوح بين 

 لاير عماني 249,999

فبراير   28إلى  2021ديسمبر  1من 

2022 
 2022أبريل  1

  

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة   الملخص مخصصهذا 

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


