اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

قــــرار رقــم 2016/9
ب�إ�صـدار نظــام الإدارة اجلمركيـة
فـي املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2013/79ب�إ�ص ــدار نظـ ــام املنطق ــة االقت�صاديـ ــة اخلا�ص ــة
بالدقم ،
و�إىل قان ــون اجلمارك املوحـ ــد لدول جمل ــ�س التعاون لدول اخللي ــج العربي ــة واملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
و�إلــى موافق ــة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادي ــة اخلا�صــة بالدق ــم فـ ــي اجتماعـ ــه
الثالث بتاريخ � 11أكتوبر 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام الإدارة اجلمركية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم القرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا النظام .
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  29 :من ربيـع الثانـي 1437هـ
املوافــــق  8 :من فربايــــــــــــر 2016م
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يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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نظـام الإدارة اجلمركيـة فـي املنطقــة االقت�صادية اخلا�صـة بالدقـــم
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـــــــــــــون :
قانــون اجلم ــارك املوحـ ــد ل ــدول جمل�س التعــاون لدول اخلليج العربي ــة ال�ص ــادر بتطبيق ــه
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003/67
الهيئــــــــــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقـــــــــــــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنــة بواليــة الدقــم لغر�ض �إقامــة امل�شروعات االقت�صادية ،
واخلدميـ ــة وغريه ـ ــا  ،املبينــة احلــدود واملوق ــع فـي املخطـ ــط املرف ــق باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2011/119واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/44
املجلــــــــــــــ�س :
جملـ ـ ــ�س �إدارة الهيئـ ـ ــة .
الرئيــــــــــــ�س :
رئـ ـ ـ ــي�س املجلـ ـ ــ�س .
امل�شروعــــــات :
امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها فـي املنطقة �سواء �أتخذت �شكل م�ؤ�س�سة فردية �أم �شركة
�أم ف ــرع ل�شرك ــة �أم م�ؤ�س�سة �أجنبي ــة  ،والأن�شطة املهنية واحلرفـية التي يرخ ــ�ص مبزاولته ــا
فـي املنطقة .
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الب�ضائـــــــــــع :
الآالت واملعـ ــدات والأدوات والأجهـ ــزة واملـ ــواد واملنتجـ ــات وقط ــع الغيار والوق ــود وغريهـ ــا
مما ي�ستخدم �أو يوزع �أو ينتج كليـ ــا �أو جزئيا �أو ي�ستهـ ــلك من قبل امل�شروع ــات لأي غ ــر�ض
من الأغرا�ض .
الإقليــم اجلمركـــي :
�أي مكان داخل حدود ال�سلطنة فـيما عدا املناطق احلرة �أو املناطق االقت�صادية اخلا�صة .
الدائــرة اجلمركيــة :
الدائ ــرة املخت�ص ـ ــة بالنطـ ــاق املكانـ ــي الـ ــذي يحدده املفت ـ ــ�ش ال ـ ـعـ ــام لل�شرطـ ـ ـ ــة واجلمـ ـ ــارك
فـي املنطقة  ،ويرخ�ص فـيه ب�إمتام كل الإجراءات اجلمركية �أو بع�ضها .
امل�ستــودع اجلمركــي :
املك ــان �أو البناء الذي تودع فـيه الب�ضائع حتت �إ�شراف الدائرة اجلمركية ف ــي و�ضــع معل ــق
لل�ضرائب اجلمركية .
البيـــان اجلمركـــي :
بيــان الب�ضاع ــة �أو الإقرار الذي يقدمه �صاحبها �أو من يقـ ــوم مقامــه  ،واملت�ضمــن حتدي ــد
العنا�صر املميزة لتلك الب�ضاعة امل�صرح عنها وكمياتها بالتف�صيل .
ال�ســـــــوق احلـــــرة :
املكـ ــان املرخــ�ص  ،والــذي تودع فـيه الب�ضائع فـي و�ضــع معلق لل�ضرائــب اجلمركيــة لغايـ ــات
العر�ض والبيع .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام على الب�ضائع التي تدخل �إىل املنطقة �أو تخرج منها  ،وفـيما مل
ي ــرد ب�ش�أنـ ــه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام �أو فـي املر�سومـ ــني ال�سلطانيـ ــني رقم ـ ــي 2011/119
و  2013/79امل�شار �إليهما والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لهما  ،ت�سري �أحكام القانون ب�ش�أنه .
وت�س ــري ال�ضواب ــط والإجراءات ذاتهــا املن�صــو�ص عليه ــا فـي القانون والئحت ــه التنفـيذيـ ــة
ب�ش�أن كل من :
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-1
-2
-3
-4

�1إجراء التفتي�ش اجلمركي ب�سرعة وفاعلية .
2و�ضوح وعالنية �أ�س�س التثمني .
 3ب�ساطة واخت�صار �إجراءات الإفراج اجلمركي مبا ال يخل بكفاءتها .
 4الفح�ص ال�شامل والدقيق للعينات اخلا�ضعة للرقابة فـي موقع واحد .
املــادة ( ) 3

فـيمــا ع ــدا امل ــواد الكحولي ــة وامل�سك ــرات واجلع ــة ومنتج ــات التبـ ــغ التي يتـ ــم ا�سترياده ــا
�إىل املنطق ــة  ،تعفى الب�ضائع الآتيــة من ال�ضريبــة اجلمركية � ،شريطة ا�ستيفــاء ال�ضواب ــط
وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام :
1 -1الب�ضائع التي تقوم امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة با�ستريادها
من داخل وخارج ال�سلطنة �إىل املنطقة .
2 -2الب�ضائع التي تقوم امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة بت�صديرها
من املنطقة �إىل خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
ال ي�ستفـيد من الإعفاء اجلمركي املن�صو�ص عليه فـي املــادة (  ) 3من هذا النظام امل�شروعات
غري املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة  ،ويكون ا�سترياد ب�ضائعهم �إىل املنطقة و�إخراجها
منها وفقا للقواعد والأحكام املن�صو�ص عليها فـي القانون .
املــادة ( ) 5
تلت ــزم امل�شروع ــات التي ت�ستورد الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائ ــب اجلمركي ــة وفق ــا لأحكـ ــام
هذا النظام مبا ي�أتي :
1 -1تخزين الب�ضائع وفقا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
2 -2عدم الت�صرف فـي الب�ضائع فـي غري الأغرا�ض التي ا�ستوردت من �أجلها  ،وامل�صرح
بها فـي التعهدات اجلمركية املقدمة منها .
3 -3االلتزام ب�شروط ترخي�ص الن�شاط االقت�صادي الذي متار�سه .
-4-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

الف�صـــل الثانـــي
�إدخـال الب�ضائـع �إىل املنطقـة و�إخراجهـا منهـا والت�صـرف فـيهـا
املــادة ( ) 6
يحظر ا�سترياد الب�ضائع الآتية �إىل املنطقة :
1 -1الب�ضائع التي يكون من�ش�ؤها دولة قررت ال�سلطنة مقاطعتها اقت�صاديا .
2 -2املــواد املخدرة وم�شتقاتها  ،وي�ستثنى من ذلك ما يلزم منها ل�صناعة الأدوية واملــواد
ال�صيدالنية وفقا مل ــا حتدده وزارة ال�صحة .
3 -3الأ�سلحـ ــة الناريـ ــة والذخائ ــر واملتفج ــرات  ،وي�ستثنــى من ذلك �أ�سلح ـ ــة ال�صي ـ ــد
وذخائرها والألع ــاب الناري ــة املرخ�ص بها وفقا لل�ضوابــط التي حتدده ــا اجله ــات
املخت�صة .
4 -4املـواد ذات الن�شاط الإ�شعاعي  ،وي�ستثنى من ذلك املـواد امل�سموح با�ستريادها لأغرا�ض
�صناعية �أو طبية �أو للبحوث العلمية  ،وذلك وفقا لل�ضوابط التي حتددها اجلهات
املخت�صة .
5 -5مواد النفايات .
6 -6الب�ضائع املحظور ا�ستريادها ملخالفتها القوانني واللوائح املتعلقة بحماية امللكية
الفكريـ ـ ــة والتجاري ـ ــة وال�صناعيــة والأدبيــة والفني ـ ــة  ،والت ــي ت�صــدر به ــا قـ ــرارات
من اجلهات املخت�صة .
7 -7امل ــواد الغذائيـ ــة الفا�سدة �أو املنتهيـ ــة ال�صالحيــة �أو التالف ــة �أو ال�ض ــارة بال�صح ــة
�أو بالبيئة .
�8 -8أي ب�ضائع يحظر ا�ستريادها �إىل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 7
يجوز بقرار م�سبب من الرئي�س  ،حظر ا�سترياد بع�ض الب�ضائع �إىل املنطقة  ،كما يجوز له
فر�ض بع�ض ال�شروط اخلا�صة ال�سترياد بع�ض الب�ضائع �إليها .
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املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل بحكم امل ــادتني رقمي ( )7 ، 6من هذا النظام  ،يجوز للم�شروعات املقيدة
فـي ال�سجل التجاري للمنطقة  ،ا�سترياد الب�ضائع التي يقت�ضيها ممار�سة الن�شاط املرخ�ص
به �إىل املنطقة  ،و�إخراجها منها دون �إذن �أو ت�صريح �أو ترخي�ص م�سبق .
املــادة ( ) 9
يجوز للم�شروعات املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط التجارة العامة فـي املنطقة  ،بيع الب�ضائع
املعفاة من ال�ضريبة اجلمركية �إىل امل�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة ،
وذلك ال�ستعمالها ب�صورة نهائية فـي ممار�سة ن�شاطها االقت�صادي املرخ�ص به فـي املنطقة
مع �إ�شعار الدائرة اجلمركية بذلك .
املــادة ( ) 10
يجوز للم�شروعات املرخ�ص لهــا بتجارة ال�سوق الـح ــرة فـي املنطقة  ،بيع الب�ضائ ــع املعفــاة
من ال�ضريبة اجلمركية �إىل الفئات الآتية :
1 -1زوار املنطقـ ــة واملقيمني فـيهـ ــا  ،وذلك بكميــات غي ــر جتاري ــة لغـ ــر�ض اال�ستعمــال
ال�شخ�صي .
�2 -2أطقم الطائرات وال�سفن التي ترتاد املرافق املخ�ص�صة فـي املنطقة .
ويكون ذلك وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س  ،بعد موافقة املجل�س .
الف�صــل الثالـــث
امل�ستودعــــات اجلمركيـــة
املــادة ( ) 11
تنق�سم امل�ستودعات اجلمركية باملنطقة �إىل ما ي�أتي :
1 -1م�ستودعات جمركية عامة  :وتخزن فـيها الب�ضائع حل�ساب الغري  ،ويحل امل�شروع
املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات العامة حمل
�أ�صحاب الب�ضائع املودعة لديه فـي كافة التزاماتهم
�أمام الدائرة اجلمركية .
2 -2م�ستودعات جمركية خا�صة  :وتخزن فـيها امل�شروعات ب�ضائعها لغر�ض ا�ستعمالها
فـي الأن�شطة املرخ�ص بها .
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املــادة ( ) 12
يحظر تخزين الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية فـي غري امل�ستودعات اجلمركية
املرخ�ص بها للم�شروعات املقيدة فـي ال�سجل التجاري للمنطقة .
املــادة ( ) 13
ي�شرتط للرتخي�ص مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية العامة باملنطقة ما ي�أتي :
�1 -1أال يقل ر�أ�س مال امل�شروع عن ( )1٫000٫000مليون ريال عماين .
�2 -2أال تقل م�ساحة امل�ستودع واملرافق الالزمة لت�شغيله عن (20000م )2ع�شرين �ألف
مرت مربع .
�3 -3أن يكون للم�ستودع �سور ومداخل رئي�سية خا�صة به  ،وي�شمل ذلك منطقة امليناء ،
واملطار  ،والقرى اللوج�ستية .
�4 -4أن يكون امل�ستودع جمهزا لتخزين الب�ضائع امل�صرح بها .
5 -5ا�ستيفاء �شروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة .
6 -6توفـري �ساحات منا�سبة وجمهزة باخلدمات الالزمة لإمتام الإجراءات اجلمركية .
7 -7تخ�صي�ص �ساحات منا�سبة لوقوف ال�سيارات ومعدات حتميل وتنزيل الب�ضائع .
8 -8توفـري مكاتــب جمهـ ــزة بالأث ــاث وو�سائ ــل االتـ ــ�صاالت املنا�سبـ ــة ملوظف ــي الدائ ــرة
اجلمركية .
9 -9االلت ــزام بعـ ــدم �إج ــراء تعدي ــل �أو تغيري امل�ستـ ــودع �أو م�ساحت ــه �إال بع ــد احل�ص ــول
على موافقة من الهيئة والدائرة اجلمركية .
10 10تقدمي �ضمان بنكي ال يقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ،ل�سداد ال�ضرائب
اجلمركية عند اللزوم .
11 11تقدي ــم بولي�ص ــة ت�أمني على امل�ستودع والب�ضائع التي تخ ــزن فـي ــه تغط ــي كافـ ــة
الأخطار التي تتعر�ض لها .
�12 12سداد الر�سوم املقررة .
وعلى �أن يتم ال�سيطرة على مداخل امل�ستودعات العامة والتحكم فـيها من خالل نظام يتم
االتفاق عليه بني الدائرة اجلمركية و�صاحب امل�ستودع .
املــادة ( ) 14
يجوز �إجراء الأعمال الآتية داخل امل�ستودع اجلمركي العام باملنطقة :
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1 -1نزع �أغلفة الب�ضائع  ،ونقلها من وعاء �إىل �آخر .
2 -2جمع الطرود �أو جتزئتها .
�3 -3أي �أعمال �أخرى لغر�ض حفظ الب�ضائع �أو حت�سينها �أو ت�سهيل ت�سويقها .
وفـي جميع ا ألح ــوال يحظ ــر تغيري بلد املن�شـ ـ أ�  ،ويجب �أن تتم هذه الأعمال تـحت �إ�شــراف
الدائرة اجلمركية .
املــادة ( ) 15
ي�شرتط للرتخي�ص مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية اخلا�صة باملنطقة ما ي�أتي :
�1 -1أال يقل ر�أ�س مال امل�شروع عن ( )200000مائتي �ألف ريال عماين .
�2 -2أال تقل م�ساحة امل�ستودع عن (5000م )2خم�سة �آالف مرت مربع .
�3 -3أن يقام داخل املوقع املرخ�ص للم�شروع مبزاولة الن�شاط فـيه .
�4 -4أن يكون امل�ستودع جمهزا لتخزين الب�ضائع امل�صرح بها .
5 -5ا�ستيفاء �شروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة .
6 -6تقديــم �ضم ــان بنك ــي ال يق ــل عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عمانـ ــي  ،ل�سـ ــداد
ال�ضرائب اجلمركية عند اللزوم .
7 -7تقديــم تعهــد كتاب ــي بعدم الت�صرف فـي الب�ضائع املخزنـ ــة ف ــي غي ــر ا ألغـ ــرا�ض
املرخ�ص لها .
�8 -8س ــداد الر�س ــوم املق ــررة .
املــادة ( ) 16
يقت�ص ــر ن�شـ ــاط امل�ستودع اجلمرك ـ ـ ــي اخلـ ــا�ص على تخزيـ ـ ــن الب�ضائـ ــع  ،وال يجوز إ�جـ ــراء
�أي تعديـالت عليهــا  ،وي�ستثن ــى مـ ـ ــن ذلك الأعم ـ ــال ال�ضرورية الالزمـ ــة حلفـ ــظ الب�ضائـ ــع
من التلف .
املــادة ( ) 17
ال يجــوز ا�ستي ــراد الب�ضائــع �إل ــى امل�ست ــودع اجلمركي العام �أو اخلا�ص �إال مبوجب بيـ ــان
ا�سترياد  ،وذلك وفقا لل�ضوابط وال�شروط املقررة فـي القانون .
املــادة ( ) 18
تنته ــي مـ ــدة تخزين الب�ضائـ ــع فـي امل�ست ــودع املخ�صــ�ص للمــواد الإن�شائيــة بانته ــاء �أعمـ ــال
البناء  ،و�صدور �شهادة �إمتام البناء من قبل الهيئة .
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املــادة ( ) 19
مع عدم الإخالل بحكم املــادة (  )18من هذا النظام  ،ال تخ�ضع الب�ضائع التي يتم تخزينها
فـي امل�ستودعات اجلمركية العامة �أو اخلا�صة لأي قيود تتعلق مبدة بقائها فـيها .
املــادة ( ) 20
ال يجوز �إخراج الب�ضائع من امل�ستودعات اجلمركية العامة قبل حتديد و�ضعها اجلمركي
وفقا لأحكام القانون .
املــادة ( ) 21
ال يجـ ــوز �إخ ــراج الب�ضائـ ــع من امل�ستودع ــات اجلمرك ــية اخلا�ص ــة �إال لغــر�ض ا�ستعماله ــا
فـي الن�شاط املرخ�ص به للم�شروع .
املــادة ( ) 22
مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون  ،يجوز نقل الب�ضائع داخل املنطقة من م�ستودع جمركي
عام �إىل �آخر عام �أو خا�ص � ،أو �إىل الدائرة اجلمركية  ،وذلك �شريطة تقدمي بيان تف�صيلي
بهذه الب�ضائع  ،وتعهد بعدم الت�صرف فـيها �إال وفقا لأحكام هذا النظام وتقدمي ال�ضمانات
والتعهدات اجلمركية .
وت�س ــري علـ ــى الب�ضائع فـي ه ــذه احلال ــة القواع ـ ــد اخلا�صة بو�ض ــع العب ــور اجلمركـ ــي
(الرتانزيت) وفقا لأحكام القانون .
ويجب على ذوي ال�ش�أن تقدمي �شهادة با�سترياد الب�ضائع �إىل امل�ستودع �أو الدائرة اجلمركية
التي نقلت �إليه .
املــادة ( ) 23
يلتزم املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط امل�ستودعات بال�شروط والإجراءات اجلمركية املنظمة
للم�ستودعات اجلمركية املعمول بها .
املــادة ( ) 24
يتـ ــم �إت ـ ــالف الب�ضائع غري ال�صاحلة �أو التي انتهت �صالحيتها ف ــي املك ــان ال ــذي حت ــدده
الهيئ ــة  ،وذلك حت ــت �إ�شراف الدائرة اجلمركي ــة واجله ــات املخت�صة كلما ا�ستدع ــى نـ ــوع
الب�ضاعة ذلك .
-9-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

الف�صـــل الرابـــع
قواعـــد امل�س�ؤوليــــة
املــادة ( ) 25
تك ــون امل�شروع ــات املرخ�ص لها مبزاولـ ــة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية العامــة �أو اخلا�صــة
فـي املنطقة  ،م�س�ؤولة عن الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية  ،والتي يتم تخزينها
فـي م�ستودعاتها  ،وذلك �إىل �أن يتم �إخراجها من املنطقة � ،أو الت�صرف فـيها وفقا لأحكام
هذا النظام .
كمـ ــا تك ــون م�س�ؤولة عن الب�ضائع املعفـ ــاة من ال�ضرائب اجلمركي ــة والتي تفق ــد �أو تتل ـ ــف
فـي �أثن ــاء تخزينه ــا �أو نقلها من امل�ست ـ ــودع  ،وت�سري على الب�ضائ ــع فـي ه ــذه احلالــة �أحكـ ــام
الب�ضائع غري امل�شروعة املن�صو�ص عليها فـي القانون .
املــادة ( ) 26
تكون امل�شروعات املرخ�ص لها مبزاول ــة ن�شاط امل�ستودعات اجلمركية العام ــة �أو اخلا�ص ــة
فـي املنطقة  ،م�س�ؤولة عن �أعمال تابعيها داخل املنطقة .
الف�صـــل اخلامــــ�س
�أحكـــام ختاميــــة
املــادة ( ) 27
مـ ــع ع ــدم الإخالل ب�أحكام املادت ــني رقمـ ــي ( )32 ، 31م ـ ــن هذا النظـ ــام  ،تعام ـ ــل الب�ضائـ ــع
التي تنقـل مــن املنطقة �إىل الإقلي ــم اجلمركي معاملة الب�ضائع الأجنبي ــة  ،ولو ا�شتمل ــت
على مواد �أولية �أو مكونات حملية .
املــادة ( ) 28
تعامل الب�ضائع التي يتم ت�صنيعها �أو جتميعها داخل املنطقة  ،معاملة الب�ضائع املحلية
املن� أش�  ،وذلك عند ت�صديرها �إىل خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 29
ال يجوز �إخراج الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية من املنطقة �إال بعد ا�ستيفاء كافة
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام  ،و�سداد امل�ستحقات املالية املرتتبة عليها .
-10-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

املــادة ( ) 30
يجب على امل�شروعات مراعاة الأمور الآتية عنــد نقــل الب�ضائــع املعف ــاة مــن ال�ضرائ ــب
اجلمركية من املنطقة �إىل الإقليم اجلمرك ــي � ،أو و�ضعه ــا فـي مو�ضع اال�ستهالك املحلـ ــي
داخل املنطقة :
�1 -1إعداد بيان جمركي عن هذه الب�ضائع  ،و�إيداعه لدى الدائرة اجلمركية .
�2 -2سداد ال�ضرائب اجلمركية امل�ستحقة وفقا للقانون .
املــادة ( ) 31
ت�سري �أحكام العبور اجلمركي (الرتانزيت) املن�صو�ص عليها فـي القانون على الب�ضائع
املعفاة من ال�ضرائب اجلمركية  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
1 -1عند ت�صديرها من املنطقة �إىل خارج ال�سلطنة عرب الإقليم اجلمركي .
2 -2عند ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إىل املنطقة عرب الإقليم اجلمركي .
3 -3عند نقلها من املنطقة �إىل منطقة اقت�صادية �أو منطقة حرة �أخرى داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 32
يج ــوز نق ــل الب�ضائع امل�سدد عنها ال�ضرائ ــب اجلمرك ــية بني املنطقة والإقليم اجلمركــي ،
والعك�س دون �أي قيود .
وال تعترب الب�ضائع فـي هذه احلالة م�صدرة �أو معادا ت�صديرها .
املــادة ( ) 33
ت�سري على امل�سافرين من املنطقة �إىل الإقليم اجلمركي ذات الأحكام املقررة للم�سافرين
واملن�صو�ص عليها فـي القانون ب�ش�أن الب�ضائع .
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