
 

 

التعاون الخليجي  النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس  

 ١٩ يناير ٢٠٢١   
 

 

 آخر المستجّدات في سلطنة عُمان 

 جهاز الضرائب ينشر ملّخصاً باللغة اإلنجليزية عن القرارات التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة 

باللغة اإلنجليزية عن القرارات التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والتي   ملّخصا  أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان 

 كان قد نشرها مؤخرا  باللغة العربية. 

 

 ويتمحور هذا الملّخص حول القرارات التنفيذية التالية:  

  (.1/2021تحديد حدّ التسجيل اإللزامي واالختياري )قرار رقم  .1

 

 (.2/2021قرار رقم )  السلع الغذائية الخاضعة لمعدّل الصفر بالمائةتحديد  .2

 

 (.3/2021تحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة خالل الفترة االنتقالية )قرار رقم  .3

  

التسجيل لألعمال اعتمادا  على  يقدّم هذا الملّخص لمحة عاّمة عن حدّ التسجيل اإللزامي وحدّ التسجيل االختياري وفترات كما 

 حجم مبيعاتها السنوية، باإلضافة إلى قائمة بالمنتجات الغذائية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر. 

في هذا السياق، وبهدف مساعدة األعمال على فهم أدلة ضريبة القيمة المضافة بحيث تكون على استعداد لالمتثال لاللتزامات  

 يقدّم لمحة عاّمة عن هذه الموضوعات.  تحليال  الضريبية، أعدّت ديلويت 

  

 األكاديمية االفتراضية لضريبة القيمة المضافة في عُمان: آثار ضريبة القيمة المضافة على قطاع المستهلكين  

 

لى عمليات ، من المتوقع أّن يؤثر ذلك بشكل كبير ع2021أبريل  16مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عُمان بدءا  من 

األعمال ضمن قطاع المستهلكين. وعلى وجه التحديد، فإّن سالسل التوريد المعقّدة وترتيبات العمالء والموردين التي يقوم عليها  

قطاع المستهلكين ستتأثر بفعل ضريبة القيمة المضافة، األمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات بالنسبة لهذا القطاع. ومع  

لغرامات بعين االعتبار ووفقا  للتشريعات الجديدة، من الضروري أن تكون األعمال على دراية بتطبيق هذه القواعد  أخذ نظام ا

 بهدف الحدّ من مخاطر عدم االمتثال وإدارة الوضع الضريبي بشكل فعّال.

  

تكون مخّصصة لقطاع المستهلكين.  وعليه، فإّن الجلسة السابعة من األكاديمية االفتراضية لضريبة القيمة المضافة في عُمان س 

، وستناقش كيفية تأثير ضريبة القيمة  بعد الظهر بتوقيت عُمان 2في تمام الساعة  2021يناير  26الثالثاء وستُعقد الجلسة يوم 

م  المضافة على الشركات في قطاع المستهلكين، وما هي المشكالت المحتَملة التي قد تواجهها في إطار استعدادها لتطبيق نظا

 ضريبة القيمة المضافة. ونعرض فيما يلي بعض الموضوعات التي ستتم مناقشتها تفصيليا  أثناء الندوة اإللكترونية: 

 

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/VAT+New+Executive+Decisions.pdf/74c9d1c5-4812-e0d8-3b2a-c5573f33a43c
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/oman-tax-authority-released-vat-guides-executive-decisions.html


 لمحة عاّمة على المخاطر الرئيسية التي يجب على األعمال مراعاتها عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عُمان؛  •

 العروض الترويجية والخصومات والحسومات؛ باآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق   •

ضريبة القيمة المضافة على القسائم الفردية والمتعددة األغراض وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا  وبرامج المكافآت   •

 وما إلى ذلك؛ 

االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمسائل المشتركة فيما يتعلق  قواعد ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمناطق  •

 بسلسلة التوريد بما في ذلك مصطلحات التجارة الدولية؛ 

 أهمية التواصل بين الموّردين والعقود؛ •

 متطلبات الفوترة بالنسبة للموّزعين/المصنّعين مقابل متطلبات الفوترة بالنسبة لتجار التجزئة؛  •

منتج فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات التي قد تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة  استعراض ملفات ال •

 الصفر؛ و 

 الدروس الُمستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي األخرى التي طبقت ضريبة القيمة المضافة.  •

  

 . هنابالتسجيل، يُرجى الضغط  في الختام، نتطلّع إلى انضمامكم إلى الندوة اإللكترونية وفي حال رغبتكم

 

 

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

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


