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وزارة املاليـــــة

قــرار وزاري

رقــم 2014/46

بتنظيم اإ�شدار ال�شهادات ال�شريبية و�شهادات الإقامة

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،

واإىل قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28 ،

واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سريبة الدخل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/30 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــرر

املــادة الأولـــــى

ت�سدر الأمانة العامة لل�سرائب ال�سهادات ال�سريبية وفقا لأحكام هذا القرار .

املــادة الثانيــــة 

يكـــــون اإ�ســـدار ال�سهـــادة ال�سريبيــة بنـــاء علــى طلــب يقــدم اإلــى الأمانــة العامـــة لل�سرائــــب 

مت�سمنا الآتي :

1 - حتديد اجلهة التي تقدم اإليها ال�سهادة ، والغر�ض من تقدميها .

2 - البيانات املطلوبة ، ومدة �سريانها .

3 - الأ�سـا�ض القـانوين الـذي ي�ستند اإليه طلب احل�سول على ال�سهادة .

4 - اللغة )العربية اأو الإجنليزية( التي حترر بها ال�سهادة .

ويجب اأن يرفق بالطلب امل�ستندات الر�سمية املثبتة ملا جاء به .

املــادة الثالـثــــة 

يقـــدم الطلـــب مـــن العامل امل�ســـوؤول عن املوؤ�س�ســـة اأو ال�سركــة اأو املن�ســاأة امل�ستقــرة اخلا�سعـــة 

لل�سريبة وفقا لأحكام املواد 6 و 7 و 9 من قانون �سريبة الدخل امل�سار اإليه ، اأو من ال�سخ�ض 
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ال�سريبي  الزدواج  اتفاقية جتنب  فـي  املحددة  الإقامة  واأحكام  �سروط  فيه  تتوافر  الذي 

النافـذة بـني الـ�سلطنة وغريهـا مــن الدول ، فـي حالــة طلــب احلــ�سول على �سهادة الإقامة .

املــادة الرابعـــة 

تلتزم الأمانة العامة لل�سرائب عند اإ�سدارها ال�سهادة ال�سريبية مبراعاة الآتي :

التقيد مبا ت�سمنه الطلب املقدم للح�سول على ال�سهادة .  -

فـي  ثابت  هو  ما  واقع  من  م�ستخرجة  ال�سهادة  تت�سمنها  التي  البيانات  تكون  اأن   -

ودون   ، لل�سرائــــب  العامــــة  بالأمانـــــة  اخلا�ســــــة  وامل�ستنــــدات  وال�سجــــالت  امللفات 

اأدنـــــى م�سوؤوليــــــة على احلكومة عما ورد بها من بيانات .

األ يرتتب على اإ�سدار ال�سهادة اإف�ساء �سرية اأي بيانات تت�سمنها امل�ستندات اأو الوثائق   -

اأو امللفات اخلا�سة بالأمانة العامة لل�سرائب .

اأن تكون ال�سهادة �سارية خالل املدة املقرتحة .  -

واللوائح  للقوانني  وفقا  بيانات  من  تت�سمنه  ما  وحتديد  ال�سهادة  اإ�سدار  يتم  اأن   -

املعمول بهــــا فـــــي ال�سلطنـــــــة ، واتفاقيـــة جتنــب الزدواج ال�سريبـــي النافـــــذة بــــــني 

الـ�سلطنــــة وغريهــــــا مــن الدول .

اإن�ساء �سجل لقيد ال�سهادات ال�سادرة يت�سمن البيانات الواردة بها .  -

حت�سيل الر�سوم املحددة فـي اجلدول امللحق بهذا القرار .  -

املــادة اخلام�شـة 

يجب اأن تت�سمن ال�سهادة ال�سريبية الآتي :

- ا�سم طالب ال�سهادة وبيانات املوؤ�س�سة اأو ال�سركة اأو املن�ساأة امل�ستقرة .

- عبارة تفيد باأن ال�سهادة �سدرت بناء على الطلب املقدم اإىل الأمانة العامة لل�سرائب .

- بيان اجلهة التي تقدم اإليها ال�سهادة ، والغر�ض من تقدميها .

- تاريخ اإ�سدار ال�سهادة ، واملدة املحددة ل�سريانها .

- الإ�سارة اإىل اأن ال�سهادة ت�سدر كبدل فاقد اأو بدل تالف لل�سهادة الأ�سلية فـي حالة 

ال�سهادات التي ت�سدر بدل فاقد ، اأو بدل تالف .

- اخلتم اخلا�ض بالأمانة العامة لل�سرائب بوزارة املالية .
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املــادة ال�شاد�شـة 

تعتمد ال�سهادات التي ت�سدر لتحديد الإقامة لغر�ض تطبيق اأحكام اتفاقية جتنب الزدواج 

ال�سريبـــي ، اأو ال�سهــــادات ال�ســـادرة بدل فاقـــد اأو بــدل تالف لهـا من الأمني العــام لل�سرائــب 

اأو من يحل حمله .

وتعتمــــد ال�سهـــادات ال�سريبيـــة الأخـــرى ، وال�سهــادات ال�ســادرة كبدل فاقـــد اأو بـــدل تـــالف 

العامة  بالأمانة  ال�سريبية  والتفاقيات  للح�سر  العامة  للمديرية  العام  املدير  من  لها 

لل�سرائب . 

املــادة ال�شابعــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثامنــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شدر فـي : 18 / 4 / 1435هـ

املوافــــق : 18 / 2 / 2014م

  دروي�ش بن اإ�شماعيل بن علي البلو�شي

 الوزيـــــــر امل�ســـــــوؤول عــــــن ال�ســـــــوؤون املاليــــــــة
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جــدول الر�شــــوم

التي حت�شل مقابل اإ�شدار ال�شهادات

ال�شريبية و�شهادات الإقامة من الأمانة العامة لل�شرائب بوزارة املالية

بيــــــــــــــان
قيمة الر�شم

بالريال العماين

)5( خم�سة ريالتاإ�سدار ال�سهادة ال�سريبية .1 -

- 2

اإ�ســـدار �سهـــادة بــــدل فاقـــد اأو بـــــدل تالــــف لل�سهـــادة 

ال�سريبية الأ�سلية .

)5( خم�سة ريالت

- 3

اإ�سدار �سهادة الإقامة لغر�ض تطبيق اأحكام اتفاقية 

جتنـــب الزدواج ال�سريبـــي النافــــذة بــــني الـ�سلطنـــة 

وغريهــــا مــــن الـــدول ، اأو اأحكـــام القوانني واللوائــح 

املعمول بها .

)25( خم�سة وع�سرون ريال

- 4

اإ�ســدار �ســهــادة بـــــدل فاقــــد اأو بدل تالـــف للــ�سهــــادة 

الأ�ســلية لالإقامـــة .

)25( خم�سة وع�سرون ريال


