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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/9

ـل سريبـة الد كـام قانـون  ش اأ سـدار تعديـالت علـ بعـ باإ

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

بعد �الطالع على �لنظام �الأ�صا�صي للدولة �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 96/101 ،

وعلى قانون �ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 ،

وعلى قانون �لتجارة �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 90/55 ،

مار ر�أ�ض �ملال �الأجنبي �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 94/102 ، وعلى قانون ��صت

�ئية �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 99/97 ، وعلى قانون �الإجر�ء�ت �

وعلى �لقانون �مل�صرفـي �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 2000/114 ،

ل�ض �لتعاون لدول �خللي �لعربية  وعلى قانون  نظام  �لتنظيم �ل�صناعي �ملوحد لدول 

�ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 2008/61 ،

وعلى قانون �صريبة �لدخل �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 2009/28 ،

�لـــ�صــــادر باملر�صــــوم �ل�صلطانـــي  لـــــول فــــي �الخت�صا�صـــات  وعلـــــى قانـــــون �لتفويـــ�ض و�

رقــــم 2010/17 ، 

وعلى قانون �ملعامالت �ملدنية �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 2013/29 ، 

ويــــل �الإرهــــا �لـــ�صادر باملر�صـــوم �ل�صلطانـــي  �صـــل �الأمــــو�ل و وعلــــى قانــــون مكافحـــة 

رقم 2016/30 ، 

ل�ض عمان  وبعد �لعر�ض على 

وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــ 

جترى �لتعديالت �ملرفقة على قانون �صريبة �لدخل �مل�صار �إليه .

انيــــة املــادة ال

ت�صتبـدل بعبـارة " �لوزيـر �مل�صـر علـى وز�رة �ملاليــة " �أينمــا وردت فـــي �ملر�صــوم �ل�صلطانــي 

رقم 2009/28 �مل�صار �إليه عبارة " �لوزيـر �مل�صـوول عـن �ل�صـوون �ملاليـة " .

ــــة ال املــادة ال

ريدة �لر�صمية . � �ملر�صوم فـي � ين�صر ه

ـي  22 مـن جمادى االأو �سنـــة 1438هـ سـدر 

ايــــــــــــــــــر �سنـــة 2017م ــــ  19 مـن  املـوا

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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ـــل سريبــة الد كــام قانــون  ش اأ تعديــالت علــ بعــ

املــادة االأولـــ 
ت�صتبـــدل بالكلمـــات و�لعبـــار�ت �الآتيـــة �لـــو�ردة فــــي قانــــون �صريبـــة �لدخـــل �مل�صــــار �إليـــه 

�لعبـار�ت �ملبينـة قرين كـل منهـا 

1 - عبارة " �لوزير �مل�صوول "  بكلمة  " �لوزير " .

ــــ�ض  �ص  " "  وعبـــارة  �ملعنـــوي  �ض  �ل�ص  " " بعبارة  �ض �العتباري  " �ل�ص 2 - عبارة 

. )4 1  بند 21  و  �ض معنوي " �أينما وردت فـي �ملادت  �عتباري " بعبارة " �ص

. )4 �صية معنوية " �لو�ردة فـي �ملـادة  �صية �عتبارية " بعبارة " �ص 3 - عبارة " �ص

ت�صة باالتفا م �لوزير �ملـــ�صوول " بعـــبارة " قـــر�ر  4 - عبارة " قر�ر من �ل�صلطة �مل

. )27 من وزير �لعدل باالتفا م �لوزير" �لو�ردة فـي �ملـادة 

5 - عبارة " �أو للعامل �مل�صوول - بح�صب �الأحو�ل - " بعبارة " دون �ل�صركاء " �لو�ردة 

31  بند 4 ( . فـي �ملـادة 

6 - عبارة " �الأتعا مقابل �الإد�رة �أو �أد�ء �خلدمات " بعبارة " �الأتعا مقابل �الإد�رة " 

52  بند 4 ( . 35  بند 7  و  �أينما وردت فـي �ملادت 

7 - عبارة " �الإعفاء �ملقرر للمو�ص�صة �أو �ل�صركة �لعمانية " بعــــبارة  " �الإعفـــاء �ملقـــرر 

68  بند 2 ( . الأي مو�ص�صة �أو �صركة عمانية " �لو�ردة فـي �ملـادة 

ة �الإعفاء �ملحددة للمو�ص�صة �أو �ل�صركة �لعمانية "  8 - عبارة " �ل�صنو�ت �خلم�ض لف

ة �الإعفاء �ملحددة الأي مو�ص�صة �أو �صركة  بعبارة " �ل�صنو�ت �خلم�ض �الأوىل من ف

. )73 68  بند 3  و  عمانية " �أينما وردت فـي �ملادت 

9 - عبارة " و ت�صدد من �خلا�ص لل�صريبة فـي �ملوعد �ملحدد " بعبارة " و ت�صدد 

144  �لفقرة �الأوىل  . فـي �ملوعد �ملحدد " �لو�ردة فـي �ملـادة 

10 - عبــــارة " مـــدة �لتقــادم �الأول " بعبـــارة " مــدة �لتقــادم �الأولــى " �لو�ردة فـــــي �ملـــادة 

ة  . ال )157  �لفقرة �ل
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11 - عبارة " يجوز مدها مبا ال يجاوز ثالثة �أ�صهر " بعبارة " يجوز مدها ملدة �أخرى 

161  �لفقرة �الأوىل  . ال جتاوز خم�صة �أ�صهر " �لو�ردة فـي �ملـادة 

و�إخطار �خلا�ص  كم  � لتنفـي  �لالزم  �لربط  �لعامة  �الأمانة  باإجر�ء   " 12 - عبارة 

 )146 146( " بعــــبارة " مبر�عـــاة �ملادتــــ  � �لربـــط وفقـــا للمـــادة  لل�صريبـــة بهـــ

� �لقانون . 177 من ه 147( " �لو�ردة فـي �ملـادة  و

ديدها ثالث يوما �أخرى فـي حالة �ل�صرورة " بعبارة " يجوز  13 - عبارة "يجوز 

 )178 ديدهــــا �صتــــ يومـــا �أخـــرى فــــي حاالت �ل�صرورة " �لو�ردة فـي �ملـادة 

� �لقانون . من ه

ي يحدده  ر�مة " بعبارة " �ملبل �ل د �الأق�صى لل 14 - عبارة " مبل يعادل �صع �

ر�مة " �لو�ردة فـي �ملـادة  د �الأق�صى لل �الأم �لعام ب�صر �أال يجاوز ن�ص �

� �لقانون . انية  من ه )187  �لفقرة �ل

148 و 149  �لفقرة �الأوىل  " بعبارة  " �أحكام �ملـادة  15 - عبارة " �أحكام �ملادت 

� �لقانون  . 192 من ه )148( "  �لو�ردة فـي �ملـادة 

انيـــة  املــادة ال
انيــة -   و 2  بند 3 (  ي�صتبـــــدل بنــ�صـــو�ض �ملـــــو�د 1  �لبنــــود 1 و 22 و 26 و 27 - �لفقــرة �ل

انـــــيــــــــة  و 55  بنــــــــد 10  و 112 و 118  و 6  بنــــــــــد 2  و 11 و 12 و 19  �لفقــــــــرة �ل

و 134 و 135 و 142 و 143 و 146 و 147 و 160  �لفقــــرة �الأولــــى  و 179 و 180 و 181 و 184 

 �لفقـــرة �الأوىل و�لبند�ن 1 و 3  و 185 �لفقرة �الأوىل  و 186 مـــن قانــون �صريبة �لدخل 

�مل�صار �إليه �لن�صو�ض �الآتية 

1 - �ملــادة  1   بند 1 (  

" 1 - �لوزيـر �مل�صــوول  �لوزير �مل�صوول عن �ل�صوون �ملالية و�ملكل باالإ�صر� على وز�رة 
�ملالية  �أو من يبا�صر �صلطاته �أو �خت�صا�صاته " .

2 - �ملــادة  1   بند 22 (   

" �خلا�ص لل�صريبة  �ملن�صاأة �أو �ملو�ص�صة �أو �ل�صركة �لعمانية �أو �ملن�صاأة �مل�صتقرة ".
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3 - �ملــادة  1   بند 26 ( 

ه �ملن�صاأة  ي يبا�صر �لن�صا فـي عمان عن طريق ه �ض �ل " مال �ملن�صاأة �مل�صتقرة  �ل�ص
� �لقانون " . 3 من ه 2 و  �مل�صتقرة وفقا للمادت 

انية -  4 - �ملــادة  1   بند 27 - �لفقرة �ل

ريهما  ديد �ملال للمو�ص�صة من و�ق �ل�صجل �لتجاري �أو �ل�صجل �ل�صناعي �أو  " ويكون 
من �ل�صجالت و�لوثائق و�مل�صتند�ت �لر�صمية " .

5 - �ملــادة  2   بند 3 (

 )90 يد على  " - �أي موق للبناء �أو مكان للت�صييد �أو م�صروع للتجمي �إذ� ��صتمر ملدة ت
ت�صع يوما " .

6 - �ملــادة  6   بند 2  

" �صركة �ملحا�صة  �ملدير �ملتفق ب �ل�صركاء على توليه �أعمال �الإد�رة فـي �ل�صركـــة �صـــو�ء 
 )52 51 و  يــر  وذلــ دون �إخــالل باأحكـام �ملــو�د  مــن �ل�صركــاء �أو �ل

54 من قانون �ل�صركات �لتجارية �مل�صار �إليه" . و 

7 -  �ملــادة  11 (

� �لقانون مبا ياأتي  �ض خا�ص لل�صريبة بالتطبيق الأحكام ه م كل �ص " يلت
ـــر�ج بطاقـــة �صريبيـــة خـــالل مبا�صرة  1 - �أن يتقـــدم لالأمانـــة �لعامـــة بطلـــب ال�صت

�ولة �لنــــ�صا �أو �لقيد فــــي �ل�صجـــل �لتجـــاري  خي�ض مب �إجر�ء�ت �لتاأ�صي�ض �أو �ل

ريهمـــا مـــن �ل�صجـــالت �لر�صمـــية وفقا للقو�ن و�لنظم و�للو�ئح  �أو �ل�صناعـــي �أو 

خيــ�ض �لالزم ملبا�صرة �لن�صا �ملهني  �صول علـــى �ل �ملعمول بها  �أو �إجر�ء�ت �

�و �الأن�صطة �ملهنية . ت�صة لقيد م �أو �لقيد فـي �ل�صجالت �ملعــدة لدى �لوز�رة �مل

ر�ض . � �ل        ويكون تقد �لطلب وفقا للنموذج �ملعد له

يـــــة للقانــــــون �لقو�عـــــد �ملنظــــمـــــة الإ�صــــــد�ر �لبطاقــــــة  ـــدد �لالئحـــة �لتنفـي     و

�ل�صريبية �أو تعديلـــها �أو جتديدها  مبا فـي ذل �لبيانات �لتي تت�صمنها و�ملــدة 

بحكـــــــم  �إخــــــالل  دون  وذل  ت�صلــــم خاللــــها   �لتـــي  و�ملـــــدة  ل�صريانهـــــا  �ملحــــددة 

� �لقانون . 201  بند 1  من ه �ملـــادة 
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طر �الأمانة �لعامة بالبيانات �ملتعلقة به من و�ق �ل�صجل �لتجاري �أو �ل�صجل  2 - �أن ي

ريهمـــا مـــن �ل�صجـــالت �لر�صميــة  وب�صفة خا�صة �ال�صم و�لعنو�ن  �ل�صناعـــي �أو 

ه �لبيانات  . �أو باأي تعديل فـي ه

60 �صتيــن يومــا  ـــــر�ض خـــــالل  � �ل      ويتـــــم �الإخطـــــار علـــــى �لنمـــــوذج �ملعـــــد لهـــــ

30 ثالثــ يومــا  مــن تاريــ �لتاأ�صيــ�ض �أو بــدء �لن�صــا �أيهمــا �أ�صبــق  وخــالل 

من تاري �إجر�ء �أي تعديل فـي �لبيانات " .

8 - �ملـــادة  12 (

�ال�صتحقا  �أ�صا�ض  ـــد�م  با�صت �لنهائـــي  لالإقــــر�ر  �ملر�فقـــة  �صابـــات  � �إعــــــد�د  يجــــــب   "
�ملحا�صبــي  وبـــمــا يتفـــــق مـــ �ملعاييـــر �ملحا�صبيــــــة �لدوليـــة �أو �ملعايـــيـــر �الأخـــــرى �لتـــــي 

اثلة لها وفقا لل�صو�بط و�الإجر�ء�ت �لتي ت�صــــدر بقـــر�ر من �الأم �لعام .  تعترب 

ا�صـــ لل�صريبـــة عــــلى طلب �تباع �أ�صا�ض �آخر من �الأ�ص�ض  ولالأمانة �لعامـــة �أن تو�فــــق لل

�ملحا�صبية  وذل دون �إخالل باملعايري �مل�صار �إليها فـي �لفقرة �ل�صابقة " .

انية  9 - �ملـــادة  19   �لفقرة �ل

فــــي �الأمانــــة �لعامـــة  ريهــــم مـــن مو " ولالأم �لعام �أن يفو�ض �ملديرين �لعامـــ �أو 
ية . � �لقانون �أو الئحته �لتنفـي ار�صة بع�ض �الخت�صا�صات �لتي يحددها له ه فـي 

ه �ملــادة للمــدة �ملحــددة  ويعمـــل بقــــر�ر�ت �لتفويـــ�ض �لتـــي ت�صـــدر بالتطبـــيق الأحكــام هــ

� �لقانون . انية  من ه 19 مكرر�  �لفقرة �ل فـي �ملـادة 

10 - �ملـــادة  55   بند 10 (

"  �لتربعات خالل تل �ل�صنة �ل�صريبية وفقا لل�صرو و�لقو�عد �الآتية 
ل�ض �ل�صوون �ملالية   �أ - �أن تدفـــ �لتربعـــات نقـــد� �أو تتم عينا للجهات �لتي يقرها 

ومو�رد �لطاقة .

 )%5 موع �لتربعات �لنقدية و�لعينية خالل �ل�صنة �ل�صريبية ن�صبة   - �أال يجاوز 

ا�ص لل�صريبة لتل �ل�صنة . خم�صة باملائة من �لدخل �الإجما لل
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ــــا�ض �العتباريـــة وفقا للقو�ن و�ملر��صيم  �أن يكون قبول �لتربعات مـــن �الأ�ص ج - 

�ل�صلطانية �ملنظمة لها .

ه �خلا�ص  ي ين�ص �صم قيمة �لتربعات �لتي تتم عن طريق �ل�صنـــدو �ل د - �أن ت

لل�صريبة لالأعمال �خلريية وفقا للقو�عد �لتي يحددها �لوزير �مل�صوول وب�صر 

�أن يكون �ل�صندو مرخ�صا وفقا للقو�ن و�لنظــم �ملعــمول بهـــا  ودون �إخــــالل 

ه �ملـادة  . 10 �أ  من ه بحكم �لبند 

هـــــة �ملتبـــرع لهــا  هـ  - �أن يتــــم نقـــل ملكـــية منقول �أو عقار �خلا�ص لل�صريبــة �إلــى �

باتباع �الإجر�ء�ت �لتي يقررها �لقانون .

ل�ض  و - �أن يتم تقدير قيمة �ملنقول �أو �لعقار �ملتربع به وفقا للقو�عد �لتي يقرها 

�لقانون   � 10 من ه �ملـادة  ناء من حكم  �ملالية ومو�رد �لطاقة باال�صت �ل�صوون 

58 منه . ودون �إخالل باملـادة 

هة �ملتربع لها  � �ملتربع �خلا�ص لل�صريبة قيام � ز  - �أن ير�عى - فـي حالة ��ص

�ملـو�د  الأحكام  وفقا  كعو�ض  �آخر  �ض  �ص مل�صلحة  �أو  مل�صلحته  ددة  �مات  بالت

بند 2 مــن قانـــون �ملعامــالت �ملدنية �مل�صار �إليه - تقدير   461 460 و  )448 و 

قيمة �ملنقول �أو �لعقار �ملتربع به بعد ��صتبعاد �لقيمة �ملحددة للعو�ض .

ديـــد �لدخــــل �خلا�صـــ    - �أن تعامل قيمة مــا �صبـــق خ�صمه من تربعـــات - عنـــد 

� �لقانــــون - خــــالل �ل�صنــــة  لل�صريبــة للمتربع - كدخل - فـي تطبيق �أحكـــام هـــ

�أو �لرجوع  د�ده  �أو ��ص ه  �أو ف�ص �ل�صريبية �لتي يتقرر خاللها بطالن �لتربع 

فـيه - ر�صاء �أو ق�صاء - �أو ��صتعادته �أو رد قيمة �ملال �ملتربع به وفقا الأحكام قانون 

د�ده  ــــه �أو ��صـــ �ملعامالت �ملدنية �مل�صار �إليه وفـــي حـــدود مــــا تـــم �إبطالــــه �أو ف�ص

�أو �لرجوع فـيه �أو ��صتعادته �أو رده من قيمة �ملـال �ملتربع به " .
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11 - �ملـــادة  112 ( 

15 خم�صـــة ع�صـــر  � �لبا بتطبيـق معدل  " يكون ح�صا �ل�صريبة �ملن�صو�ض عليها فـي ه
باملائــة مــن �لدخــل �خلا�صــ لل�صريبـة الأي مو�ص�صة �أو �صركة عمانية �أو من�صاأة م�صتقرة 

عن �أي �صنة �صريبية " .

12 - �ملـــادة  118 (

ققه �ملو�ص�صة �أو �ل�صركة �لعمانـــية من مبا�صرة  ي  " 1 - يعفى من �ل�صريبة �لدخل �ل
ن�صاطهـــــا �لرئي�صــــي فـــــــي م�صـــــــروع �صناعــــــي  �ملن�صــــــاأة �ل�صناعيــــــة  وفقـــا لقانون  

ل�ض �لتعاون لدول �خللي �لعربية �مل�صار   نظام  �لتنظيم �ل�صناعي �ملوحد لدول 

�إليه فـيما عد� مقاوالت تنفـي �مل�صروعات .

تبـــد�أ  ري قابـــلة للتجديــــد   �صنو�ت  5 خم�ض  �ل�صريبة ملدة  �الإعفــــاء من  يكـــون   - 2 

من تاري �لبدء فـي �الإنتـــاج  ووفقا لل�صرو و�ل�صو�بط و�الإجر�ء�ت �لتي ي�صدر 

ل�ض �ل�صوون �ملالية ومو�رد  بتحديدها قـــر�ر مـــن �لوزيـــر �مل�صـــوول بعــــد مو�فقة 

الطاقة " .

13 - �ملـــادة  134 (

" يكون تقد �الإقر�ر �ملبدئي و�لنهائي عن �أي �صـــنة �صريبـــية وفقـــا لالأحكــــام �ملن�صو�ض 
� �لقانون . عليها فـي ه

ونيا . ر�ض �إلك � �ل وتقـــدم �الإقر�ر�ت �إلـــى �الأمانـــة �لعامـــة على �لنماذج �لتي تعدها له

ويجــــب �أن يت�صمن �الإقر�ر ب�صفة �أ�صا�صية مقد�ر �لدخل �خلا�ص لل�صريبة عـــن �ل�صنة 

�ل�صريبـــية �ملقـــدم عنـــها �الإقـــر�ر ومبلـــ �ل�صريبة �مل�صتحقة من و�قعه و�لو�جبة �ل�صد�د 

ه �ل�صنة . عن ه

� �لقانون " . ية له دده �لالئحة �لتنفـي ويتع �لتوقي على �الإقر�ر وفقا ملـا 

14 - �ملـــادة  135 (

ونيا عن �أي �صنة �صريبية فـيما يتعلق  م �خلا�ص لل�صريبة بتقد �إقر�ر �لدخل �إلك " يلت
�لتي  �ل�صريبية  �ل�صنة  تنتهي خالل  ا�صبية  ة  ف �أي  لل�صريبة عن  بدخله �خلا�ص 

يقدم عنها �الإقر�ر .
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� �لفـــ�صـــل خـــــــالل مــــــدة �الإعفـــــاء  �إقـــر�ر �لدخــــــل طبقـــــــا الأحكـــــــام هـــ ويتعيــــن تقديـــــم 

� �لقانون " . من �ل�صريبة وفقا الأحكام ه

15 - �ملـــادة  142 (

" يكـــون فح�ض �الأمانة �لعامة لالإقر�ر�ت �لنهائية من خــــالل عينة ي�صدر بتحديد �لقو�عد 
� �الأم �لعام " . و�ملعايري �ملنظمة لها قر�ر من �لوزير �مل�صوول بناء على �ق

16 - �ملـــادة  143 ( 

�أي  �أي �صنة �صريبية على  �إجر�ء �لربط - بطريق �لتقدير - عن  " تتوىل �الأمانة �لعامة 
االت �الآتية  خا�ص لل�صريبة فـي �

 )134 1  - تقد �الإقر�ر �لنهائي دون �أن يكون م�صتوفـيا لل�صرو �ملحـــددة فـي �ملـــادة 

�صابـــات على �لنحو �لو�رد فـي �ملـادة  بــــه � �أن ترفـــق  �أو دون  � �لقانــــون  مـــن هـــ

)141 منه .

ل عن تقد �الإقر�ر �لنهائي فـي �ملوعد �ملحدد . 2 - �لت

� �لقانــون  142 مـن هــ 3 - �إذ� ثبــ مــن فحــ�ض �الإقــر�ر �لنهائــي بالتطبيــق للمادة 

ا�ص لل�صريبة . قيقي لل عدم ت�صمينه �لدخل �

االت �لتي يتقدم فـيها �أي خا�ص لل�صريبة    كما تتوىل �الأمانة �لعامة �إجر�ء �لربط فـي �

3 ثال  الة - خالل  ه � بطلــب الإجــر�ء �لربــط  وعلى �أن يتم تقد �لطلب - فـي ه

�صنــو�ت مــن تاريــ تقديــم �الإقــر�ر �لنهائي �ملقدم عن �ل�صنة �ل�صريبية �ملطلو �إجر�ء 

�لربط عنها " .

17 - �ملـــادة  146 (

� �لقانون - باإخطار  143 من ه االت �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة  " يتم �لربط - فـي �
كتابي يت�صمن ما ياأتي :

1 - تاري �لربط .

كم  2 - �ل�صنة �ل�صريبية �ملعد عنها �لربط �خلا�ص لل�صريبة �أو �خل�صارة للتطبيق 

� �لقانون . 143 من ه �ملـادة 
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 )52 كـــم �ملـــادة  3 - �ملبالــــ �ملدفوعــــة �لتــــي تفــــر�ض عليهــــا �ل�صريبــة بالتطبـــيــق 

� �لقانون . من ه

4 - قيمة �ل�صريبة �مل�صتحقة و�لتاري �لو�جب �صد�دها فـيه .

5 - �ل�صند �لقانو باإجر�ء �لربط .

ددها �الأمانة �لعامة " .  6 - �أي بيانات 

18 - �ملـــادة  147 (

نهاية  �صنو�ت من  3 ثال  �نق�صاء  بعد  �صنة �صريبية  �أي  �لربط عن  �إجر�ء  " ال يجوز 
�ل�صنة �ل�صريبية �لتي قدم خاللها �الإقر�ر �لنهائي عن تل �ل�صنة �ل�صريبية .

5 خم�ض �صنو�ت .  تد �مليعاد �إىل  د�م �لو�صائل �الحتيالية  �ض �أو ��صت وفـي حاالت �ل

5 خمـــ�ض �صنــو�ت  ويكون �إجر�ء �لربط - فـي حالة عدم تقد �الإقر�ر �لنهائـــي - خـــالل 

من نهاية �ل�صنة �ل�صريبية �لو�جب تقد �الإقر�ر عنها " .

19 - �ملـــادة  160   �لفقرة �الأوىل   

�ض على ربط �ل�صريبة �أو ت�صحيحه �أو تعديله �أو �إجر�ء  ا�ص لل�صريبة �أن يع " يجوز لل
�لربـــط �الإ�صافـــي عـــن �أي �صنـــة �صريبيـــة فـيمـــا عـــد� حـــاالت �لربـــط �ملحــددة فـــي �ملــو�د 

�ض على �أي  � �لقانون  كما يجوز له �أن يع 177 من ه 170 مكرر� و  )161 مكرر� و 

� �لقانون " . قر�ر يجوز �ملنازعة فـيه طبقا الأحكام ه

20 -  �ملـــادة  179 (

ل عن تقد �أي من �الإخطارين �ملن�صو�ض عليهما  " يجوز لالأم �لعام فـي حالة �لت
� �لقانون  �أو �الإقر�ر �ملبدئي �أو �لنهائي خالل �ملوعد  11  بند 2  من ه فـي �ملـادة 

100 مائة ريال  ر�مــة علــى �خلا�صــ لل�صريبــة ال تقل عن  �ملحــدد الأي منــها فــر�ض 

. " 2000 �ألفـي ريال عما يد على  عما  وال ت
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21 - �ملـــادة  180 (

قيقي فـي �إقر�ر �لدخل فــــر�ض  " يجـــوز لالأمــ �لعام فـي حالة عدم �الإعالن عن �لدخل �
25 خم�صة وع�صرين باملائة  يــــد على  1 و�حــــد باملائــــة وال ت ر�مــــة ال تقل عن 

ا�ص لل�صريبة  وقيمة  قيقي لل من �لفر ب قيمة �ل�صريبة على �أ�صا�ض �لدخل �

ه . �ل�صريبة من و�ق �الإقر�ر �ل�صابق تقد

ي �أجرته �الأمانة �لعامة  فـي�ض �لربط �ل ر�مة �ملفرو�صة فـي حالة ت   وتعدل قيمة �ل

� �لقانون ". 177 من ه 170 مكرر� �أو  161 مكرر� �أو  148 �أو  بالتطبيق الأحكام �ملـو�د 

22 - �ملـــادة  181 (

يــــد  200 مائتـــي ريـــال عمانـــي  وال ت ر�مــــة  ال تقـــل عــــن  " يجوز لالأم �لعام فــر�ض 
االت �الآتية   5000 خم�صة �آال ريال عما فـي � على 

ا�صبية �أو �أي  1 - �المتناع عن تقد �أي بيانات �أو معلومات �أو ح�صابات �أو �صجالت 

�ض �آخر  ها من �خلا�ص لل�صريبة �أو �أي �ص م�صتند�ت �أخرى يكون مطلوبا تقد

ر�ض . � �ل � �لقانون فـي �ملوعد �ملحدد له ها وفقا الأحكام ه يكون مطالبا بتقد

 � 24 مـــن هـــ �صــور فـي �ملوعد و�ملكان �ملحددين وفـــقا للمادة  2 - �المتــناع عــن �

�لقانون .

لــة توجــه بطريقــة قانونيـــة تتعلق باخلا�ص  3 - �المتنــاع عـــن �الإجابـــة عـــن �أي �أ�ص

لل�صريبة .

بند 1(   11 ر�ج �لبطاقة �ل�صريبية وفقا للمادة  4 - �المتناع عن تقد طلب ��صت

15 مكرر� منه . �م �ملن�صو�ض عليه فـي �ملـادة  � �لقانون  �أو عن تنفـي �اللت من ه

ه �ملـادة على �لعامل �مل�صوول لدى �خلا�ص  ر�مة �ملن�صو�ض عليها فـي ه    ويجوز فر�ض �ل

لل�صريبة �أو عليهما معا " .
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23 - �ملـــادة  184   �لفقــرة �الأولــى و�لبنـد�ن 1 ، 3 (  

�ء �لعما  �أو �أي قانون �آخر  " م عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�صد ين�ض عليها قانون �
ر�مة ال تقل  6 �صتة �أ�صهر  وب يد على  يعاقـــــب بال�صجن مدة ال تقل عن �صهر  وال ت

20000 ع�صرين �أل ريال عما   يد على  500 خم�صمائـــة ريـــال عما  وال ت عـــن 

االت �الآتية  �أو باإحدى هات �لعقوبت فـي �

ه بالتطبيق الأحكام  1 -  �متناع �لعامل �مل�صوول عمد� عن تقد �الإقر�ر �لو�جب تقد

� �لقانون عن �أي �صنة �صريبية .   ه

 )3 2 �صنت تكون �لعقوبة �ل�صجن ملدة  ال تقل عـــن         وفــــي حالـــة �لتكــر�ر خالل 

2000 �ألفـي ريال عما   ر�مة ال تقل عن  يد على �صنة  وب ثالثة �أ�صهــــر  وال ت

30000  ثالث �أل ريال عما  �أو باإحدى هات �لعقوبت . يد علـــى  وال ت

ار�صة �الخت�صا�صات  3 - �لقيام باأي ت�صر �أو عمل من �صاأنه من �الأمانة �لعامة من 

� �لقانون " .  قو �ملقررة لها مبوجب ه �أو �

24 - �ملـــادة  185   �لفقرة �الأوىل  

�ء �لعما  �أو �أي قانون �آخر  " م عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�صد ين�ض عليها قانون �
ر�مة  3 ثال �صنو�ت  وب يد على  6 �صتة �أ�صهر  وال ت يعاقب بال�صجن مدة ال تقل عن 

50000 خم�ص �أل ريال  يد على  5000 خم�صة �آال ريال عما  وال ت ال تقل عن 

االت �الآتية  " . عما  �أو باإحدى هات �لعقوبت فـي �

25 - �ملـــادة  186 ( 

� �لف�صل بناء  ر�ئــم �ملن�صـو�ض عليها فـي ه ــة عــن � " ترفـــ �لدعـــاوى �لعموميــة �لنا�ص
على طلب من �الأم �لعام .

ة  �إقامة �لدعاوى �لعمومية �لنا�ص   وعلى �الأمانة �لعامة �لتن�صيق م �الدعاء �لعام عند 

ر�ئم . ه � عن ه

ر�ئــم    وال يجـــوز �لتنـــازل عـــن �لطلـــب �ملقـــدم لرفـــ �لدعـــاوى �لعموميـــة عــن �أي مــن �

ه �ملـادة " . �مل�صـار �إليهـا فـي هـ
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ــــة  ال املــادة ال
79 من قانون �صريبة �لدخل �مل�صار �إليه عبارة " �أو �ملعايري  1 - ي�صا �إىل عج �ملـادة 
اثلــة لهــا وفقــا لل�صو�بـــط و�الإجـــر�ء�ت �لتـــي ت�صـــدر بقــر�ر  �الأخــرى �لتــي تعتبــر 

من �الأم �لعام " . 

119 من قانون �صريبة �لدخل �مل�صار �إليه عبارة  "ودون �إخالل بحكم  2 - ي�صا �إىل �ملـادة 
� �لقانون" . 118 من ه �ملـادة 

1 مــن قانــون �صريبــة �لدخــل �مل�صــار �إليــه  بند برقم 27 مكرر�   3 - ي�صــا �إلــى �ملـادة 
 )175 52  بنــد برقــم 5   و�إلـى �ملـادة  20  فقــرة ثانيــة   و�إلـى �ملـادة  و�إىل �ملـادة 

 فقـرة ثانيـة   ن�صو�صها �الآتي 

�ملـــادة  1   �لبند 27 مكرر�   

� �لقانون  وت�صمل  " �ملن�صاأة  �ملن�صـــاأة �خلا�صعـــة الأحكـــام �لبـــا �خلامـــ�ض مكـــرر� من ه
�أيا من  

ار�ض فـي عمان  �ض طبيعي عما  و لكها �ص  1 - �ملو�ص�صة �لفردية �لتي 
� �لقانون . 159 مكرر� من ه �أيـــا من �الأن�صطة �ملحددة فـي �ملـادة 

ديـد �ملالــ للمن�صــاأة مـــن و�قـــ �ل�صجـــل �لتجــــاري �أو �ل�صجــــل          ويكـون 
ريهما من �ل�صجالت و�لوثائق و�مل�صتند�ت �لر�صمية . �ل�صناعي  �أو 

ـــ �صكـــل �صركـــة ت�صامن �أو �صركــة تو�صيــــــة  2 - �ل�صركــــة �لعمانيــــة �لتـــي تت
ـــار�ض �الأن�صطـــة �ملحـــددة فــــي �ملـــادة  ــــدودة �مل�صووليــــــة و �أو �صركــــــة 

� �لقانون " . )159 مكرر� من ه

�ملـــادة  20   فقــرة ثانيــة 

مبا�صــرة  تابعـــة  تكــون  �ل�صريبيــة  بالق�صايــا  خا�صــة  د�ئــرة  �لعامــة  باالأمانـــة  وين�صــاأ   "
�ص�ص " .  لالأم �لعام  ويلحق بها عدد كا من �ملحام �ملت

 �ملـــادة  52   بنــد رقــم 5 ( 

" - توزيعات �أربا �الأ�صهم �أو �لفو�ئد " . 
�ملـــادة  175   فقــرة ثانيــة  

نا �ملقدم من �الأمانة �لعامة -  " وتوقــ �صحيفـة �لطعن - فـــي حالـــة �لطعـــن باال�صت
من �الأم �لعام �أو من ينو عنه " .
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ا من �لبا �الأول من قانون �صريبة �لدخل  4 - ي�صا �إىل �لفرع �خلام�ض من �لف�صل �ل

15 مكرر�  ن�صها �الآتي  �مل�صار �إليه مادة برقم 

" �ملـــادة  15  مكـــرر�  
م كــل خا�صــ لل�صريبــة باأن يب رقم �لبطاقة �ل�صريبية �ل�صادرة له بالتطبيق  يلتـــ

� �لقانون على جمي ما ي�صدره من مر��صالت �أو فو�تري  1 مــن هــ 11 بنـــد للمــادة 

ريها " . ريها من �لبيانات �أو ما يربمه من عقود �أو  رر�ت �أو م�صتند�ت �أو  �أو 

ا من قانون �صريبة �لدخل  5 - ي�صا �إىل �لف�صل �الأول " �الأمانة �لعامة " من �لبا �ل

19 مكرر�  ن�صها �الآتي  �مل�صار �إليه مادة برقم 

" �ملـــادة  19  مكـــرر�
ار�صة  للوزير �مل�صوول �أن يفو�ض �الأم �لعام �أو �ملديرين �لعام باالأمانة �لعامة فـي 

� �لقانــون �أو الئحــته  بعــ�ض مـــن �خت�صا�صاتـــه �لتــي يجـــوز �لتفويــ�ض فـيهــا طبقــا لهــ

ية .                                �لتنفـي

جتدد  �صنة  ملدة  �ملـادة  ه  ه الأحكام  بالتطبيق  ت�صدر  �لتي  �لتفوي�ض  بقر�ر�ت  ويعمل 

ري  ائها  �أو ينتهي �لتفوي�ض ب اثلة ما  ي�صدر قر�ر باإل تلقائيا ملدة �أو ملدد �أخرى 

لول فـي �الخت�صا�صات  8 من قانون �لتفوي�ض و� ذل من �الأ�صبا �ملحددة فـي �ملـادة 

�مل�صار �إليه " .

�صريبة  قانون  من  ال  �ل �لبا  من  �الأول  �لف�صل  من  �خلام�ض  �لفرع  �إىل  ي�صا   -  6

53 مكرر�  ن�صها �الآتي  �لدخل �مل�صار �إليه مادة برقم 

" �ملـــادة  53  مكـــرر� 
ا�ض �العتبارية �لعامة  ريها من �الأ�ص �أو  �أو مو�ص�صة عامة  ة  �أو هي �أي وز�رة  م  تلت

�صــا �أي  هــاز �الإد�ري للدولــة �الأخــرى تقوم بدف �أو تقيد فـــي � �أو مــن وحــد�ت �

�صم �ل�صريبة من �ملبل  � �لقانون ب 52 مــن ه مبال من �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة 

 )53 �صا وتوريدها �إىل �الأمانة �لعامة وفقا للمادة  �الإجما �ملدفوع �أو �ملقيد فـي �

منه " .

ا من �لبا �لر�ب من قانون �صريبة �لدخل  ا من �لف�صل �ل 7 - ي�صا �إىل �لفرع �ل

131 مكرر�  ن�صها �الآتي  �مل�صار �إليه مادة برقم 
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" �ملـــادة  131  مكـــرر� 
131 منه �إذ� ثب  � �لقانون تطبق �أحكام �ملـادة  130 من ه نــاء من �أحكام �ملـادة  ��صت

لالأمانة �لعامة �أن �لهد �لرئي�صي الأي تعامل �أجر�ه �خلا�ص لل�صريبة كــان جتنــب 

ئيا - لل�صريبة �مل�صتحقة و�لو�جبة �ل�صــد�د عــن �أي �صنــة �صريبيــة  �خل�صوع - كليا �أو ج

ـــر لالإفـــادة مـــن �الأحكـــام �خلا�صـــة �ملن�صــو�ض عليهــا فـي �لبا  بتاأ�صيــ�ض من�صـــاأة �أو �أك

� �لقانون " . �خلام�ض مكرر� من ه

ا من �لف�صل �الأول من �لبا �ل�صاد�ض من قانون �صريبة �لدخل  8 - ي�صا �إىل �لفرع �ل

161 مكرر�  ن�صها �الآتي  �مل�صار �إليه مادة برقم 

" �ملـــادة  161  مكـــرر�
��ض  تتوىل �الأمانة �لعامة �إجر�ء �لربط �لالزم لتنفـي �لقر�ر �ل�صادر بالف�صل فـي �الع

� �لفرع " . وفقا الأحكام ه

ا مــن �لبا �ل�صــاد�ض مــن قانــون �صريــبة  ا مــن �لف�صــل �ل 9 - ي�صا �إىل �لفرع �ل

170 مكرر�  ن�صها �الآتي  �لدخل �مل�صار �إليه مادة برقم 

" �ملـــادة  170  مكـــرر� 
تتوىل �الأمانة �لعامة �إجر�ء �لربط �لالزم لتنفـي �لقــر�ر �ل�صــادر بالف�صــل فــي �لطعــن 

� �لفرع " . وفقا الأحكام ه

 )16 16 مكــــرر� و  10 - ي�صــا �إلــى قانـــون �صريبـــة �لدخـــل �مل�صـــار �إليـــه مـــو�د باأرقــــام 

 )151 و  143 مكـــــرر�   و  135 مكرر�  و  23 مكرر�  و  20 مكرر�  و   1 مكرر� 

 )187 187 مكــــرر� و  171 مكـــرر� و  160 مكــــرر� و  1 و  151 مكرر�  مكرر� و 

 )201 200 و  199 و  198 و  197 و  196 و  195 و  194 و  1 و  مكـــــــــــــرر� 

203  ن�صو�صها �الآتي  202 و  و 

" �ملـــادة  16  مكـــرر�
ا�ض �العتبارية �لعامة  ريها من �الأ�ص ات و�ملو�ص�صات �لعامة و م �لوز�ر�ت و�لهي تلت

بن�صبــــة  للدولـــة  �ململوكـــة  و�ل�صركــــات  �الأخـــرى  للدولـــة  �الإد�ري  ــــهاز  � ووحــــد�ت 

ــــ�ض خا�صــ  40 �أربعيــن باملائــة عــنــد �لتعاقــــد �أو �لتعامــــل مــــ �أي �ص يــــد علــى  ت

� �لقانون - �أو مبا�صرة �أي �إجر�ء مل�صلحته مبر�عاة  لل�صريبــــة  - بالتطبيق الأحكام ه

ما ياأتي 
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�ل�صريبية  �لبطاقة  من  �صوئية  �صورة  �أو  ة  بن�ص لل�صريبة  �خلا�ص  يتقدم  �أن   -  1

 � 1  مــــن هــــ 11  بند  �أن تكون �صارية �ملفعول وفقا للمادة  �ل�صادرة له على 

�لقانون .

2 - �أن ترفق بامل�صتند�ت �خلا�صة بالتعاقد �أو �لتعامل م �خلا�ص لل�صريبة �أو مبا�صرة 

هة  امت � تم ب ة �أو �صورة �لبطاقة �ل�صريبية بعد �أن ت �الإجر�ء مل�صلحته ن�ص

�ملتعاقدة �أو �ملتعاملة �أو �ملبا�صرة لالإجر�ء�ت .

االت �لتي  يتقدم فـيها �ملتعاقد �أو �ملتعامل �أو طالب  3 - �إخطار �الأمانة �لعامة با

�أ�صبا  �لبطاقة �ل�صريبية م بيان ما يبديه من  �أو �صورة من  ة  �الإجر�ء بن�ص

ها  وعلــــى �أن يتم �الإخطار خــــالل �ملوعــــد  ومبر�عاة  تكون قد حال دون تقد

� �لقانون " . ية له ددها �لالئحة �لتنفـي �لقو�عد �لتي 

" �ملـــادة  16  مكـــرر�  1 (
م�صر  من  لل�صريبة  باخلا�ص  تتعلق  معلومات  طلب  حالة  فـي  �لعامة  �الأمانة  على 

� �لقانون  ر�ض تطبيق �أحكام ه مرخ�ض - طبقا الأحكام �لقانون �مل�صرفـي �مل�صار �إليه - ل

ي �لعما الإحالته �إىل �مل�صر �ملرخ�ض . وعلى �مل�صر  �أن توجه �لطلب �إىل �لبن �ملرك

�ملتعلقــة  باملعلومــات  ددهــا  �لتــي  �ملــدة  خــالل  مبا�صرة  �لعامة  �الأمانة  �إخطار  �ملرخ�ض 

ل . باخلا�ص لل�صريبة  م �إخطار عميله �خلا�ص لل�صريبة فور� ب

ويكون �صدور �لطلب بناء على مو�فقة �لوزير �مل�صوول �أو من يفو�صه ودون �إخالل باأحكام 

�  �لقانون  �أو باأي �أحكام خا�صة تن�ض عليها �التفاقيات �لدولية  29 من ه 28 و  �ملادت 

120 منه " . �لتي تربم وفقا للمادة 

" �ملـــادة  20  مكـــرر�  
� �لقانـــون -  20 مـــن هـــ تنــو د�ئــرة �لق�صايــا �ل�صريبيــة �ملن�صــو�ض عليهــا فـــي �ملـادة 

ريها - عن �الأمانة �لعامة فـيما يرف منها �أو عليها من دعاوى �أو طعون �صريبية  دون 

هـات  ريهــا مـن � لدى �ملحاكــم - علــى �ختــال �أنو�عهــا ودرجاتهــا - ولــدى �للجــنة �أو 

ولها �لقانون �خت�صا�صا ق�صائيا . �لتي ي
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وت�صلم �إىل �لد�ئرة �مل�صار �إليها �صــور �الإعالنات �خلا�صــــة ب�صحــــ �لدعـــاوى و�لطـــــعون 

ريها من �الأور� �ملتعلقة بتل �لدعاوى و�لطعون . ل �الأحكام و �ل�صريبية  وك

ولالأم �لعام �أن يتعاقد م �ملحام �ملقبول �أمام �ملحاكم �الأجنبية فـي مبا�صرة �لدعاوى 

و�لطعون �ل�صريبية �لتي تقام �أمامها " .    

" �ملـــادة  23  مكـــرر�  
و�ل�صجـــــالت  �صابــات  و� و�لبيانـــات  �مل�صتنــد�ت  على  �الطالع  فـي  ق  � �لعامة  لالأمانة 

�صيلها . ر�ض ربط �ل�صريبة �أو  ريها ل �ملحا�صبية وقو�ئم �الأ�صول و�خل�صوم �أو 

ي يبا�صر فـيه �لن�صا  وفـي �أثناء �صاعات  ويتـــم �الطالع فـي مقر �خلا�ص لل�صريبة �ل

� �لقانون   ية له ددها �لالئحة �لتنفـي عمله  وعلى �أن يكون �إخطاره وفقا للقو�عد �لتي 

� �لقانون " . 27 من ه 25 و  ودون �إخالل باأحكام �ملادت 

" �ملـــادة  135  مكـــرر� 
�ملقدم  �لدخل  �إقر�ر  �أن  تب  �إذ�  ونيا  �إلك �إقر�ر معدل  م �خلا�ص لل�صريبة بتقد  يلت

30 ثالث  فال  على �أن يكون تقد �الإقر�ر �ملعدل خالل  منه �نطوى على خطاأ �أو �إ

فال  وقبل �نق�صاء �مليعاد �ملحدد  ي �كت�ص فـيه وقوع �خلطاأ �أو �الإ يوما من �لتاري �ل

� �لقانون .  157 من ه فـي �ملـادة 

 � ه �أحكام  ر��ض تطبيق  �أ�صلي الأ �إقر�ر  ابة  �مليعاد مب فـي  �ملقدم  �ملعدل  �الإقر�ر  ويعترب 

�لقانون .

�ء�ت و�لعقوبات �ملن�صو�ض عليها  وال يجوز فـي حالة تقد �إقر�ر دخل معدل تطبيق �

� �لقانون �إذ� ثب لالأمانة �لعامة �أن �خلا�ص لل�صريبة  يتعمد  فـي �لبا �ل�صاب من ه

ري �صحيحة " . تقد بيانات 

" �ملـــادة  143  مكـــرر� 
 � 147 مــن هــ االت �لتي ال يتم فـيها �لربــط خــالل �ملــدة �ملحــددة وفقــا للمــادة  فـي �

ابة  �أو �خل�صارة �لو�ردة فـي �الإقر�ر �لنهائي مب �لقانون يعترب �لدخل �خلا�ص لل�صريبة 

انية   148  �لفقرة �ل � �لقانون ودون �إخالل باأحكام �ملادت  ر��ض تطبيق ه ربط الأ

ة  منه ". ال 149  �لفقرة �ل و 
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" �ملـــادة  151  مكـــرر�    
�لقانون   � 143 مكرر� من ه �مل�صتند للمادة  �مل�صتحقة من و�ق �لربط  تكون �ل�صريبة 

� �لقانون  ودون �إخالل بحكم  151  �لفقرة �الأوىل  من ه و�جبة �ل�صد�د وفقا للمادة 

انية  منه " . 148  �لفقرة �ل �ملـادة 

" �ملـــادة  151  مكـــرر�  1 (
ي جتريه  تكون �ل�صريبة �مل�صتحقة من و�ق �لت�صحيح �أو �لتعديل �أو �لربط �الإ�صافـي �ل

� �لقانون و�جبة �ل�صد�د  148 من ه �الأمانــة �لعامــة للربــط �الأ�صلــي بالتطبيـق للمـادة 

149 مكرر�  بند 7  منه" . فـي �لتاري �ملحدد وفقا للمادة 

" �ملـــادة  160  مكـــرر�   
�ض عليها  وتظـــل و�جبــــة  �ملع �ل�صريبة  ��ض وق �صد�د  تب على تقد �الع ال ي

�لـــقانون  ما  يتقرر   � 4 من ه 146  بند  �لتاري �ملحدد وفقا للمادة  �ل�صد�د فـي 

� �لف�صل " . ال من ه تاأجيل �صد�دها بالتطبيق للفرع �ل

" �ملـــادة  171  مكـــرر�  
 � هـــ مــــن   20 �ملـــادة  فــــي  عليها  �ملن�صو�ض  �ل�صريبية  �لق�صايا  بد�ئرة  �ملحامون  يتوىل 

�أمـام �ملحاكــم - على �ختال  �صــور و�ملر�فعــة عنهــا  يــل �الأمانــة �لعامة و� �لقانــون 

ولها �لقانون �خت�صا�صا  هات �لتي ي ريها من � �أنو�عهــا ودرجاتهــا - �أو �أمــام �للجنة و

ق�صائيا " .

" �ملـــادة  187  مكـــرر�  
� �لقانون �إذ� تب لالدعاء �لعام �أن �رتكا  ناء من �أحكام �ملادت  186 و 187 من ه ��صت

ة �أ�صلية فـي تطبيق  ابة جر � �لفــ�صل يعترب مب ر�ئم �ملن�صو�ض عليها فـي ه �أي من �

�لدعوى  رف  يكــون  �إلـــيه   �مل�صار  �الإرها  ويل  و �الأمو�ل  �صل  مكافحة  قانون  �أحكام 

�ئية �مل�صار �إليه   4 من قانون �الإجر�ء�ت � ـــــة وفقا للمادة  ر �لعمومية عــــن تل �

وال يجوز �إجر�ء �ل�صلح  فـيها " .
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  )1 " �ملـــادة  187  مكرر� 
ية  الفات الأحكام �لالئحة �لتنفـي ر�مات �إد�رية على ما يرتكب من  للوزير �مل�صوول فر�ض 

 )3000 ر�مة على  يد مقد�ر �ل ية �الأخرى  وعلى �أال ي � �لقانون �أو �لقر�ر�ت �لتنفـي له

. " ثالثة �آال ريال عما

" �ملـــادة  194 (
�صــو�ء  �ملقررة  �ل�صريبـيــة  �ملعاملــة  باأحكــام  �م  �اللتــ  - �لقانون   � هــ تطبيــق  عند   - يتعيـــن 

ـــــا�ض �لطبيعيـــيــن  لـــــ�ض �لتعــــــاون لـــــــدول �خلليــــــ  �لعربــيــــة - مـــن �الأ�ص ملو�طنــــي دول 

�ملوقعة  �القت�صادية  �التفاقية  مبقت�صى  لهم   �ململوكة  مار�ت  لال�صت �أو   - �العتباري  �أو 

ل�ض �لتعاون لدول �خللي �لعربية �ملنعقد خالل �صهر  فـي �جتماع �ملجل�ض �الأعلى لدول 

دي�صمرب من عام 2001م" .

" �ملـــادة  195 (
� �لقانون - كل من  ى  - �عتبار� من تاري �لعمل به يل

ناء �ملقرر للمو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية من تقد ما ياأتي  1 - �ال�صت

�أ - �الإخطار بالبيانات �ملتعلقة باملو�ص�صات و�ل�صركات �مل�صار �إليها  وباأي تعديالت 

� �لقانون . ة  من ه ال 11  �لفقرة �ل تطر�أ عليها وفقا للمادة 

� �لقانون .  انية من ه �لفقرة �ل  135  - �إقر�ر �لدخل وفقا للمادة 

� �لقانون -  141 من ه �صابات - �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة  2 - �الإعفاء من تقد �

�لدخل  �إقر�ر  تقد  من  ن  ت�صت �لتي   �لعمانية  و�ل�صركات  للمو�ص�صات  �ملقرر 

142 منه" . وفقا للمادة 

" �ملـــادة  196 ( 
� �لقانون وفقا  ناة فـي تاري �لعمل به م كل من �ملو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية - �مل�صت تلت

11 - بتقديـــم كـــل مـــن  �الإخطـــار �صـــو�ء بالبيانـــات �ملتعلقــة بها  �أو باأي تعديالت  للمـــادة 

ناء  وعلى �أن يتم �الإخطار  وفقا للنموذج  ة �ال�صت ه �لبيانات تكون قد طر�أت خالل ف فـي ه

ر�ض . � �ل �ملعد له
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3 ثالثة  ويكون تقد �أي من �الإخطارين �ملن�صو�ض عليهما فـي �لفقرة �ل�صابقة خالل 

� �لقانون . �أ�صهر من تاري �لعمل به

�إليهما  �مل�صار  �أي مــن �الإخطاريــن  ل عن تقد  �لت فــــي حالة  �لعــام -  ويجـــوز لالأمـــ 

� �لقانون  ودون  179 من ه ر�مة وفقا للمادة  ه �ملـادة فـي �ملوعد �ملحدد - فر�ض  فـي ه

�إخالل باأحكام �ملادت  182 و 183 منه" .

" �ملـــادة  197 (
� �لقانون  ت�صتمر �ملو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية - �لتي �صبق �أن �صدرت قبل تاري �لعمل به

118 - معفاة من �ل�صريبة  قر�ر�ت باإعفائها من �ل�صريبة �أو بتجديد �إعفائها وفقا للمادة 

ه �لقر�ر�ت . �إىل نهاية �ملدة �ملحددة فـي ه

�الإعفاء من �صريبة  �إ�صد�ر قر�ر�ت بتجديد   - �لقانون   � به �لعمل  تاري  وال يجوز - بعد 

�لدخل للمو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية �مل�صار �إليها " .

" �ملـــادة  198 (
 � م كل من �ملو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية - �ملعفــاة مــن �ل�صريبــة فـــي تاريــ �لعمل به تلت

118 منه - بتقد �إقر�ر �لدخل عن �ل�صنة �ل�صريبية �لتالية مبا�صرة  �لقانون وفقا للمادة 

� �لقانون .  197 من ه كم �ملـادة  لل�صنة �ل�صريبية �الأخرية من مدة �الإعفاء وفقا 

 � �صابات �ملرفقة به  و�صد�د �ل�صريبة �مل�صتحقة من و�ق ه  ويكون تقد �إقر�ر �لدخل و�

� �لقانون . 150 من ه 141 و  138 �إىل  135 ومن  134  و  �الإقر�ر وفقا للمو�د 

ل عن تقد �إقر�ر �لدخل فـي �ملوعد �ملحدد - فر�ض  ويجوز لالأم �لعام - فـي حالة �لت

 )183 182 و  � �لقانون ودون �إخالل باأحكام �ملادت  179 مـــن ه ر�مـــة وفقـــا للمــــادة 

منه " .

" �ملـــادة  199 ( 
 � �أن �صدرت قبل تاري �لعمل به م كل من �ملو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية - �لتي �صبق  تلت

ناة حتى �لتاري �مل�صار  نائها من تقد �إقر�ر �لدخل  و��صتمرت م�صت �لقانون قر�ر�ت با�صت

�لتي  �ل�صريبية  لل�صنة  مبا�صرة  �لتالية  �ل�صريبية  �ل�صنة  عن  �لدخل  �إقر�ر  بتقد   - �إليه 

انية  198  �لفقرت �ل ناء  وذل دون �إخالل باأحكام �ملـادة  �نتهى خاللها �صريان �ال�صت

� �لقانون" . ة  من ه ال و�ل
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" �ملـــادة  200 (
ن من تقد �إقر�ر �لدخل و�صبق  م كل من �ملو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية - �لتي  ت�صت تلت

�صابات  و��صتمرت  � �لقانون قر�ر�ت باإعفائها من تقد � �أن �صدرت قبل تاري �لعمل به

�صابات مرفقة باالإقر�ر �لنهائي �ملعد عن �ل�صنة  معفاة حتى �لتاري �مل�صار �إليه - بتقد �

�صابات  �ل�صريبية �لتالية مبا�صرة لل�صنة �ل�صريبية �لتي �نتهى خاللها �الإعفاء من تقد �

� �لقانون .           انية  من ه 141  �لفقرة �ل ووفقا للمادة 

�صابات فـي �ملوعد �ملحدد لتقد  ويجوز لالأم �لعام - فـي حالة �المتناع عن تقد �

 � 181  بند 1  من ه ر�مة وفقا للمادة  �الإقر�ر �لنهائي طبقا للفقرة �ل�صابقة - فر�ض 

�لقانون ودون �إخالل باأحكام �ملادت  182 و 183  منه" .

" �ملـــادة  201 (
� �الأم �لعام - �أن يقرر ما ياأتي  للوزير �مل�صوول - بناء على �ق

 )11 1 - �لتاري �ملحدد لتطبيق نظام �لبطاقة �ل�صريبية �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة 

� �لقانون .  بند 1  من ه

على  بناء  �ل�صريبية  �الإقامة  ل�صهاد�ت  �لعامة  �الأمانة  الإ�صد�ر  �ملنظمة  �لقو�عد   -  2

�تفاقيات  فـي  �ملحددة  �الإقامة  و�أحكام  �صرو  فـيه  تتو�فر  ي  �ل �ض  �ل�ص طلب 

ريها من �لدول بالتطبيق الأحكام  ة ب عمان و جتنب �الزدو�ج �ل�صريبي �لناف

ريها من �أحكام �لقو�ن و�للو�ئح �ملعمول بها " . � �لقانون  �أو  120 من ه �ملـادة 

" �ملـــادة  202 (
ت�صدر �الأمانة �لعامة للمو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية و�ملن�صاآت �مل�صتقرة �خلا�صعة لل�صريبة  

� �لقانون �لبطاقة �ل�صريبية  201 من ه و�لتي تبا�صر �لن�صا فـي �لتاري �ملحدد فـي �ملـادة 

 )11 �إذ� كــــان قـــد �صبق لها تقد �الإخطار بالبيانات �ملتعلقة بها فـي �مليعاد �ملحدد فـي �ملـادة 

� �لقانون " . انية  من ه  �لفقرة �ل
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" �ملـــادة  203 (
م �ملو�ص�صات و�ل�صركات �لعمانية و�ملن�صاآت �مل�صتقرة �لتي تبا�صر �لن�صا فـي �لتاري �ملحدد  تلت
�ملتعلقـــة  بالبيانــات  لهـــا تقديــم �الإخطـــار  �لقانــون  ولــم ي�صبــق   � 201 مــن هــ �ملادة  فـي 
تكــون  �أن  ودون  �لقانون   � ه انية  من  �ل �لفقرة    11 �ملادة  فـي  �ملحدد  �مليعـاد  فــي  بهــا 
ــر�ج  ��صت طــلب  بتقديـم  �ملـادة  تلـ  مـن  ـة  ال �ل للفقـرة  بالتطبيـق  ـه  تقد مـن  نــــاة  م�صت
ر�ض خالل �ملدة �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر  � �ل �لبطاقة �ل�صريبية على �لنموذج �ملعد له

من �لوزير �مل�صوول .

بالبيانات  �الإخطار  �لتي  يقدم خاللها  ة  �لف �ل�صريبية عن  �مل�صتحقات  ت�صوية  وتكون 
ل�ض �لوزر�ء . وفقا لقو�عد مي�صرة ي�صدر بتحديدها قر�ر من �لوزير �مل�صوول بعد مو�فقة 

�ملـادة  و�صد�د  ه  �مليعاد �ملحدد وفقا للفقرة �الأوىل من ه تب على تقد �لطلب فـي  وي
�مل�صتحقات �ل�صريبية �لتي  ت�صويتها وفقا للقو�عد �ملن�صو�ض عليها فـي �لفقرة �ل�صابقة 
� �لقانون . �ء�ت �إد�رية �أو عقوبات طبقا للبا �ل�صاب من ه ه �ملـادة �الإعفاء من �أي ج من ه

ه �ملـادة  ل عن تقد �لطلب فـي �مليعاد �ملحدد وفقا للفقرة �الأوىل من ه وفـي حالة �لت
� �لقانون " . 184  �لفقرة �الأوىل  من ه توق �لعقوبة �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة 

املــادة الرابعــــة 
ال من قانون �صريبة �لدخل �مل�صار �إليه ف�صل ثان مكرر�  ن�صه �الآتي  ي�صا �إىل �لبا �ل

انــي مكـــرر� " �لف�صــل �ل
�الأحكـام �خلا�صـة بتحديـد �لدخـل

 �خلا�ص لل�صريبة لالأطر� فـي �ملعامالت �ملالية �الإ�صالمية

�لفــرع �الأول

قو�عــد �أ�صا�صيــة

�ملـــادة  76  مكـــرر� 

�تفـــــا   - �لقانــــون   � هــــ �أحكـــــام  تطبيـــــق  فــــي   - �الإ�صالميـــــة  �ملاليــــة  باملعاملـــــة  يق�صــــــد 
مرخـــ�ض  ــ�ض  �ص �ملعاملة  �أطر�  من  ويكون  ماليـــة   حقوقـــا  لـــه  يكـــون  تعامـــل  �أو 
للقو�نــ  بالتطبيـــق   - ريهــا  �أو  �مل�صرفـيـــة   - �الإ�صالميــــة  �ملالية  �الأعمال  �ولــــة  لـــه مب
خيــــــــ�ض  وب�صــــــر �أن يتقـــــيــد �التفـــــا  �ملعمــــول بهـــا فــــــي �لدولـــــة �ل�صـــــادر منهـــــا �ل
 �أو �لتعامل - من حي �صروطه و�آثاره وعنا�صره �الأخرى - باأحكـــام �ل�صريعـــة �الإ�صالميـــة  

وال ينطوي - �صر�حة �أو �صمنا - على �إجر�ء معاملة مالية �أخرى .
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�ملـــادة  76  مكـــرر�  1 (

لل�صريبة  �لدخل �خلا�ص  ديد  �لف�صل على   � ه فـي  عليها  �ملن�صو�ض  �الأحكام  ت�صري 
 )11 لالأطـــر� فــــي �ملعاملـــة �ملاليـــة �الإ�صالميــة  وذلـــ دون �إخـــالل باأحكـــام �ملــــو�د مــــن 
ريها  � �لقانون  و 1 من ه 187 مكرر�  125 �إىل  29 ومن  21 �إىل  15 ومن  �إىل 

� �لقانون . من �الأحكام �لتي يقررها ه

 �ملـــادة  76  مكـــرر�  2 (

ر�ض  � �لقانون - بالت�صرفات و�الأعمال �الآتية �إذ� ثب �أن �ل ال يعتد - فـي تطبيق �أحكام ه
�لوحيــد مــن �إبــر�م �لت�صــر �أو �لقيــام بالعمـــل هـــو �لتقيـــد باأحكــام �ل�صريعــة �الإ�صالميــة 

دون �إجر�ء �أي معاملة مالية �أخرى 

ا�صة �أو �إبر�م �تفا م�صاركة وفقا لالأ�ص�ض �لو�ردة  1 - تاأ�صيـــ�ض �صركـــة ت�صامـــن �أو 
� �لقانون . 4 من ه فـي �ملـادة 

ريها  ريه بالبي �أو �ملقاي�صة �أو �لتنازل �أو  2 - �لت�صر فـي �الأ�صل �لر�أ�ض ما �أو 
 )77 1  بند 17  �أو �ملـادة  مــــن �أنـــو�ع �لت�صرفـــات �ملن�صـــو�ض عليهـــا فــــي �ملـــادة 

� �لقانون .  بند 4  من ه

ابتة �أو �ملنقولة �أو تقرير حق �النتفاع بها . 3 - تاأجري �الأمو�ل �ل

انـــي �لفــرع �ل

قو�عـد خا�صـة ببعـ�ض �أنـو�ع �لدخـل و�مل�صروفـات

�ملـــادة  76  مكـــرر�  3 (

� �لقانون - بالدخل �لنا�ص كمقابل للتاأجري  35 من ه ال يعتد - فـي تطبيق حكم �ملادة 
2  بند 3  منه . 76 مكـرر�  الة �ملن�صو�ض عليها فـي �ملادة  �أو لالنتفاع فـي �

�ملـــادة  76  مكـــرر�  4 (

� �لف�صل - ما ياأتي  ديد �لدخل �خلا�ص لل�صريبة وفقا الأحكام ه ير�عى - عند 

� �لقانــون �أي مبالــ قــد  35  بند 6  مــن هــ 1 - �أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة 
�ض عو�صا عن �لفو�ئد . يح�صل عليها �ل�ص

�ض عو�صا عن �لفو�ئد  وذل  2 - �أن تعامل كم�صروفات �أي مبال قد ينفقها �ل�ص
 � هــ مــن   59 للمــادة  بالتطبيــق  �مل�صــوول  �لوزيــر  ي�صدرها  �لتي  للقو�عد  وفقا 

�لقانون .
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�ملـــادة  76  مكـــرر�  5 (

خ�صم   - �لف�صل   � ه الأحكام  بالتطبيق  لل�صريبة  �خلا�ص  �لدخل  ديد  عند   - يتع 
ة لها -  �ض باأد�ئها - وفقا للقو�ن �ملعمول بها و�للو�ئح �ملنف م �ل�ص �لتربعات �لتي يلت
مقابل ما ح�صل عليه من مبال �إ�صافـية نظري تاأخري �ملتعامل معه فـي �صد�د �مل�صتحقات  
 � 55  بند 10  من ه دد وفقا للمادة  هات �لتي  ب�صر �أن يتم �لتربع �إىل �أي من �

ي ن�ص عليه تل �ملـادة . �صم �ل د �الأق�صى لل �لقانون  ودون �لتقيد با

�ملـــادة  76  مكـــرر�  6 (

�الأعمال  �ولة  مب له  �ملرخ�ض  �مل�صر  يكونها  �لتي  �الئتمان  خ�صائر  �ص�صات  تعامل 
� �لف�صل -  ديد دخله �خلا�ص لل�صريبة بالتطبيق الأحكام ه �مل�صرفـية �الإ�صالمية - عند 
� �لقانون . 66 من ه �ص�صات خ�صائر �لقرو�ض مبقت�صى �ملـادة  وفقا للمعاملة �ملقررة مل

الـــ �لفـــرع �ل

قو�عـــد خا�صـــة بعـــبء �الإثبـــات

�ملـــادة  76  مكـــرر�  7 (

ي �أبــرم �التفــا  ــ�ض �خلا�صــ لل�صريبــة �لــ � �لف�صل يق على �ل�ص فـي تطبيق �أحكام ه
�أو �أجــرى �ملعاملــة �ملاليــة �الإ�صالميــة عــبء �إثبــات �مل�صائــل �الآتي بيانها - �صو�ء عند تقد 
�إقر�ر �لدخل  �أو عند نظــر �العتـر��ض �أو �لطعن �أو �لدعــوى �ل�صريبيــة بالتطبيــق الأحكــام 

� �لقانون -  �لبا �ل�صاد�ض من ه

76 مكرر�  ي �أجر�ه - وفقا الأحكام �ملـادة  ي �أبرمه �أو �لتعامل �ل 1 - �أن �التفا �ل
� �لقانون - يتقيد باأحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية . من ه

ي �أجر�ه - على �لنحو �مل�صار �إليه فـي �لبند  ي �أبرمه �أو �لتعامل �ل 2 - �أن �التفا �ل
ه �ملـادة - ال ينطوي - �صر�حة �أو �صمنا - على �لقيام باأي معاملة مالية  )1 من ه

�أخرى .

76 مكرر�  �ولة �الأعمال �ملالية �الإ�صالمية - وفقا الأحكام �ملادة  خي�ض مب 3 - �أن �ل
� �لقانون - �صدر بالتطبيق الأحكام �لقو�ن �ملعمول بها فـي �لدولة �ل�صادر  من ه

خي�ض . منها �ل

ـر�ض �لـوحيــد مــن تاأ�صيــــ�ض �ل�صركــــة �أو �إبـــر�م �تفـــا �مل�صاركـــة �أو �لت�صـــر  4 - �أن �ل

يـــــره �أو تاأجيـــــر �ملــــال �أو تقريــــر حـــق �النتفـــاع بـــه - وفقـــا الأحكـــام  فــــي �الأ�صــــل �أو 
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� �لقانون - هو �لتقيد باأحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية  2 من ه 76( مكـرر�  �ملادة 

دون �لقيام باأي معاملة مالية �أخرى .

 )76 5 - �أن �ملبال �لتي يطلب معاملتها كدخل �أو م�صروفات بالتطبيق الأحكام �ملـادة 

�صول عليها �أو �إنفاقها عو�صا عن �لفو�ئد" . � �لقانون مت � 4 من ه مكـرر� 

ام�ســـة  املــادة ا
149 من قانون �صريبة �لدخل �مل�صــار �إليه  ف�صــل ثــان  148 و  ي�صتبدل بن�صي �ملادت 

مكرر� ي�صا �إىل �لبا �خلام�ض  ن�صه �الآتي 

انــي مكــرر� " �لف�صــل �ل
ت�صحيــح ربــط �ل�صريبــة �أو تعديلــه

�ملـــادة  148 (

تتوىل �الأمانة �لعامة ت�صحيح �أو تعديل ربط �ل�صريبة  �أو �إجر�ء ربط �إ�صافـي �إذ� �نطوى 

فال �أو �ت�صح عدم كفايته  ودون �إخالل باأي قر�ر �أو حكم  �لربط �الأ�صلي على خطاأ �أو �إ

ق�صائي نهائي �صادر بالف�صل فـي منازعة �صريبية عن �ل�صنة �ل�صريبية �لتي مت ت�صحيح 

�أو تعديل ربطها �الأ�صلي �أو �إجر�ء ربط �إ�صافـي عليه . 

� �لقانون .  143 مكرر� من ه ويطبق حكم �لفقرة �ل�صابقة على �لربط �مل�صتند �إىل �ملـادة 

�ملـــادة  149 (

 )148 ـــكم �ملـــادة  ال يجوز ت�صحيح �لربط �أو تعديله �أو �إجر�ء ربط �إ�صافـي بالتطــبيق 

3 ثال �صنو�ت من تاري �إجر�ء �لربط  � �لقانون بعد �نق�صاء   �لفقرة �الأوىل  من ه

�الأ�صلي .

د�م  �ض  و��صت 5 خم�ض �صنو�ت فـي حاالت �ل تد �ملدة �ملحددة فـي �لفقرة �ل�صابقة �إىل  و

�لو�صائل �الحتيالية .

�أو �لربط �الإ�صافـي فـي حاالت �لربط  �أو �لتعامل  ويكون �مليعاد �ملحدد الإجر�ء �لت�صحيح 

5 خم�ض �صنو�ت  تبد�أ من تاري  � �لقانون  143 مكرر� من ه �الأ�صلي �مل�صتند �إىل �ملـادة 

تقد �الإقر�ر �لنهائي .
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�ملـــادة  149  مكــرر� 

 � يجـــب �أن يتـــم ت�صحيـــح �أو تعديـــل �لربـــط �أو �إجـــر�ء �لربط �الإ�صافـي - وفقا الأحكام ه

�لف�صل  - باإخطار كتابي يت�صمن ما ياأتي  

1 - �ل�صنة �ل�صريبية �ملعد عنها �لربط �الأ�صلي  وتاري �إجر�ئه .

2 - تاري �لتعديل �أو �لت�صحيح للربط �الأ�صلي  �أو �إجر�ء �لربط �الإ�صافـي . 

ل تعديل �لربط �الأ�صلي �أو ت�صحيحه  �أو �إجر�ء  3 - �ل�صنة �أو �ل�صنو�ت �ل�صريبية 

�لربط �الإ�صافـي .

4 - �ل�صند �لقانو للت�صحيح �أو �لتعديل  �أو �إجر�ء �لربط �الإ�صافـي .

5 - عنا�صر �لت�صحيح �أو �لتعديل للربط �الأ�صلي  �أو عنا�صر �لربط �الإ�صافـي . 

ديـــد مبلـــ �لدخـــل �خلا�صـــ لل�صريبـــة �أو �خل�صــارة بعد �لت�صحيح �أو �لتعديل   - 6

�أو �إجر�ء �لربط �الإ�صافـي .

�أو �لربط �الإ�صافـي  و�لتاري  7 - قيمة �ل�صريبة �مل�صتحقة من و�ق �لربط �ملعدل 

�لو�جب فـيه �صد�دها .

ددها �الأمانة �لعامة " . 8 - �أي بيانات �أخرى 

املــادة ال�ساد�ســـة
ي�صا �إىل قانون �صريبة �لدخل �مل�صار �إليه بـا خامـ�ض مكـرر�  ن�صـه �الآتـي 

" �لبـا �خلامـ�ض مكـرر�
�الأحكـام �خلا�صـة بال�صريبـة علـى �ملن�صـاآت 

�لف�صل �الأول

قو�عـــد �أ�صا�صيـة

�ملـــادة  159  مكـــرر�  

فـيها  يتو�فر  �لتي  �ملن�صاآت  على  �لبا   � ه فـي  عليها  �ملن�صو�ض  �خلا�صة  �الأحكام  ت�صري 

�ل�صرو �الآتية   
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رفـي �أو �خلدمي    ار�صة �لن�صا �لتجاري �أو �ل�صناعي �أو � 1 - �أن تقت�صر على 

وعلى �أن ي�صتبعد ما ياأتي  

وي .  �أ - �أعمال �لنقل �لبحري و�

 - �أعمال �مل�صار و�لتاأم و�ملو�ص�صات �ملالية .

وة �لطبيعية . ر�ج مو�رد �ل  ج - ��صت

 د - �متياز�ت �ملر�فق �لعامة .

هـ - �الأن�صطة �الأخرى �لتي ي�صدر با�صتبعادها قر�ر من �لوزير �مل�صــوول بعـــد 

ل�ض �لوزر�ء . مو�فقة 

يد ر�أ�ض مالها �ملقيد فـي �ل�صجل �لتجاري - فـي بد�ية �ل�صنــــة �ل�صريبيـــة -   2 - �أال ي

50000 خم�ص �أل ريال عما . على 

ققـــــه فــــي - نهايـــــة �ل�صـــنـــة �ل�صريبيــــة -  ي  يـــــد �لدخـــــل �الإجمالــــي �لـــ  3 - �أال ي

100000 مائة �أل ريال عما . على 

15 خم�صة  يد متو�صط عدد �لعامل فـيها - خالل �ل�صنة �ل�صريبية - على   4 - �أال ي

ع�صر عامال  وعلى �أن يعتد عند ح�صا �ملتو�صط بجمي �لعامل �أيا كان طبيعة 

ديد �الأجر . �أو نوع �أو مكان �أو مدة �لعمل �مل�صند �إليهم  و�أيا كان طريقة 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  1 (

ريهـــا تطلبهـــا  �أو  وثائق  �أو  �أو م�صتند�ت  �أو معلومات  بيانات  �أي  تقدم  باأن  �ملن�صاأة  م  تلت

ب من تو�فر �ل�صرو �ملحددة فـي �ملـادة  ر�ض �لت دده ل ي  �الأمانة �لعامة فـي �ملوعد �ل

� �لقانون . )159 مكرر� من ه

�ملـــادة  159  مكـــرر�  2 (

ل �أي من �ل�صرو �ملحددة فـي �ملـادة  تب عليها ت قق �أي و�قعة ي م �ملن�صاأة فور  تلت

15 خم�صة ع�صر يوما  ل خالل  � �لقانون باإخطار �الأمانة �لعامة ب )159 مكرر� من ه

ل . بتة ل قق �لو�قعة م تقد �مل�صتند�ت �لر�صمية �مل على �الأك من تاري 
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�ملـــادة  159  مكـــرر�  3  (

�الأحكام  وتطبق  �ملن�صاأة  على  �لبا   � ه فـي  عليها  �ملن�صو�ض  �خلا�صة  �الأحكام  ت�صري  ال 

� �لقانون فـي حالة �متناع �ملن�صاأة عن �إجابة طلب �الأمانة  �الأخرى �ملن�صو�ض عليها فـي ه

قق �أي و�قعة  � �لقانون  �أو  1 من ه 159 مكرر�  �لعامة فـي �مليعاد �ملحدد وفقا للمادة 

159 مكرر� منه خالل  ل �أي من �ل�صرو �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة  تب عليها ت ي

ا�صبية . ة  �أي ف

�ملـــادة  159  مكـــرر�  4 (

كــم �ملــادة  � �لقانــون بالتطبيــق  يكون �صريان �الأحكام �الأخرى �ملن�صو�ض عليهــا فـــي هــ

3 منه �عتبار� من �ل�صنة �ل�صريبية �لتالية لل�صنة �لتي �متنع فـيها �ملن�صاأة  )159 مكرر� 

قق خاللهــا �لو�قعــة �لتــي  عن �إجابة طلب �الأمانة �لعامة فـي �مليعــاد �ملحدد  �أو �لتي 

159 مكرر� منه . ترتب عليها �نتفاء �أي من �ل�صرو �ملحددة فـي �ملـادة 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  5 (

 � � �لقانون ت�صتمر �ملن�صاأة خا�صعة الأحكام ه 159 مكرر� من ه ناء من �أحكام �ملادة  ��صت

�لبا فـي �الأحو�ل �الآتية 

مكــــرر�  159 �ملــــادة  كـــم  �صـــ  ي ـــا  �آخـــر  ن�صـــا  �أي  �إلــى  �لن�صا  يري  ت  -  1 

� �لقانون .   بند 1  من ه

2 - زيادة ر�أ�ض �ملـال �أو �لدخل �الإجما �أو متو�صط عدد �لعامل عن �ملحدد فـي �ملـادة 

يادة �لن�صبة  � �لقانون  على �أال جتاوز �ل )159 مكرر�  �لبنود 2 و 3 و 4  من ه

ي ي�صدر بتحديده قر�ر من �لوزير �مل�صوول . وية �أو �لعدد �ل �مل

يد ر�أ�ض �ملـال �أو �لدخل �الإجما �أو متو�صط  3 - مبا�صرة ن�صا �إ�صافـي ب�صر �أال ي

ه �ملـادة . 2 من ه عدد �لعامل عن �ملحدد فـي �لبند 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  6 (

ل�ض �لوزر�ء - تعديل �الأن�صطة �أو قيمة ر�أ�ض �ملـال �أو �لدخل  للوزير �مل�صوول - بعد مو�فقة 

� �لقانون . 159 مكرر� من ه �الإجما �أو عدد �لعامل �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة 

-32-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1183(

�ملـــادة  159  مكــرر�  7 (

 )25 21 �إىل  � �لبــا �الإخــالل باأحكــام �ملــو�د مــن  تــب علــى تطبيــق هــ ال يجــوز �أن ي

� �لقانون .  189 من ه 133 و  124 �إىل  34 ومن  27 �إىل  ومن 

انـــي �لف�صـــل �ل

�مـــات �ملن�صـــاأة  �لت

�ملـــادة  159  مكـــرر�  8 (

�مات  � �لبا �الإخالل بالت تب على تطبيق �الأحكام �خلا�صة �ملن�صو�ض عليها فـي ه ال ي

 )9 8 و  7 و  هـ  و  �أ  2/د ، 2 6  �لبنود 1 ، 2 �ملن�صــــاأة �ملفرو�صـــة مبقتـــ�صى �ملــو�د 

� �لقانون .   137 من ه 53 و  و

�إ�صد�ر  تنظم  خا�صة  قو�عد  �إعد�د   - �لعام  �الأم   � �ق على  بناء   - �مل�صوول  وللوزيـــر 

11  بند 1 (  ناء من حكم �ملـادة  �لبطاقة �ل�صريبية للمن�صاأة مبا يتفق م طبيعتها وباال�صت

� �لقانون .  من ه

�ملـــادة  159  مكـــرر�  9 (

مــ عــدم �الإخــالل باأحكــام �ملـو�د  27 و 28 و 29 و 30 مــــن قانــــون �لتجـــارة �مل�صـــار �إليـــه 

م �ملن�صاأة باالحتفا مبا ياأتي   تلتـ

1 - �ل�صجالت و�لدفاتر �لتي تكون الزمة لتحديد دخلها �خلا�ص لل�صريبة و�مل�صتند�ت 

ه �ل�صجالت و�لدفاتر .  بتة ملـا جاء فـي ه �مل

وي�صدر بتحديد �ل�صجالت و�لدفاتر �مل�صار �إليها قر�ر من �الأم �لعام .  

2 - �ل�صجالت و�لدفاتر و�مل�صتند�ت �لالزمة لتحديد �ل�صريبة �ملفرو�صة على �أنو�ع 

� �لقانون . 52 من ه �لدخل �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة 

ويكون �الحتفا بال�صجالت و�لدفاتر و�مل�صتند�ت �مل�صار �إليها فـي �لبندين  1 ، 2 (   

10 ع�صـــر �صنــو�ت علــى �الأقـل مـن نهايـة �لفتـرة �ملحا�صبية  ه �ملـادة ملـــدة  مــن هــــ

�ص فـيها �لدخل لل�صريبة . �لتي ي
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�ملـــادة  159  مكـــرر�  10 (

 )159 تعـــد �ملن�صـــاأة قائمـــة �لدخــل �ملر�فقــة لالإقــر�ر �لنهائي - �ملن�صو�ض عليها فـي �ملـادة 

د�م �الأ�صا�ض �لنقدي ما  تو�فق لها �الأمانة �لعامة  � �لقانون - با�صت 19 من ه مكرر� 

على �تباع �أ�صا�ض �آخر  ودون �إخالل باأحكام �ملادت  13 و 46  منه .

الـــ �لف�صـــل �ل

خ�صـــوع �ملن�صـــاأة لل�صريبـــة

�ملـــادة  159  مكـــرر�  11 (

ي يتحقق للمن�صاأة  تفر�ض �ل�صريبة عن �أي �صنة �صريبية على �لدخل �خلا�ص لل�صريبة �ل

� �لبا . خالل تل �ل�صنة  ويحدد معدل �ل�صريبة وفقا الأحكام ه

�ملـــادة  159  مكـــرر�  12 (

 )35 ديد �لدخل �الإجما للمن�صاأة �ملبــاد �لعامــة �لــو�ردة فـــي �ملــو�د مــن   ير�عى عند 

� �لقانون . 115 من ه 51 و  47 �إىل  45 ومن  42 �إىل  38 ومن  �إىل 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  13 (

� �لقانون كافة �لقو�عد �لو�جبة �التباع لتحديد �مل�صروفات  ية له دد �لالئحة �لتنفـي

�صـــم مـــن �لدخـــل �الإجمالــي للمن�صاأة مبر�عاة �ملباد �لعامة �لو�ردة  و�لتكاليـــ �لتـــي ت

64  �لبند�ن 2 ، 3 (  63 و  62 و  61  �لبند�ن 1 ، 2  و  60 و  54 �إىل  فـي �ملـو�د من 

� �لقانون . من ه

وعلى �أن يكون للمن�صاأة - فـي جمي �الأحو�ل - خ�صم �مل�صروفات و�لتكالي �لتي �أنفقتها 

قيق �لدخل �الإجما �إذ� كان مقيدة فـي �ل�صجالت و�لدفاتر �ملن�صو�ض  ر�ض  فعال ل

بتة لها .  � �لقانون  ومويدة بامل�صتند�ت �مل 9 من ه 159 مكرر�  عليها فـي �ملـادة 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  14 (

�لدخل �خلا�ص لل�صريبة - وفقا للقو�عد  ديد  يكون خ�صم وترحيل �خل�صارة - عند 

�ملـو�د  �لو�ردة فـي  �لعامة  �ملباد  �لقانون مبر�عاة   � ية له �لتنفـي ددها �لالئحة  �لتي 

� �لقانون . 74 من ه 71 �إىل  69 ومن  )68 و 
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�ملـــادة  159  مكـــرر�  15 (

3 ثالثة باملائة  � �لبا بتطبيق معدل  يكون ح�صا �ل�صريبة �ملن�صو�ض عليها فـي ه

ه  �أحكام ه �أي �صنة �صريبية  ويعفى من  من �لدخل �خلا�ص لل�صريبة الأي من�صاأة عن 

لـ �ملن�صــاآت  ـا تامـا  وك �ملـادة �ملن�صـاآت �لتـي يتفـر الإد�رتهـا مالكهـا �أو �أحـد �صركائهـا تفر

�ص عماني على �الأقل . �لتي تو �ص

�ملـــادة  159  مكـــرر�  16 (

ققه �ملن�صاأة من مبا�صرة ن�صاطها فـي �مل�صروع  ي  يكون �الإعفاء من �ل�صريبة للدخل �ل

نظــــام �لتنظيــــم �ل�صناعــــي �ملوحـــد لــدول  �ل�صناعي  �ملن�صاأة �ل�صناعيــة  وفقـــا لقانــون 

� �لقانون . 118 من ه ل�ض �لتعاون لدول �خللي �لعربية �مل�صار �إليه بالتطبيق للمادة 

�لف�صــــل �لر�بـــ

�صيلها ربط �ل�صريبة على �ملن�صاأة و

�لفــــرع �الأول

�الإقـــــر�ر �لنهائــــــي

�ملـــادة  159  مكرر�  17 (

م �ملن�صــاأة بتقديــم �الإقــر�ر �ملبدئـي للدخـل  ويكـون تقديـم �الإقـر�ر �لنهائـي للدخـل  ال تلتــ

ر�ض . � �ل ي تعده �الأمانة �لعامة له ونيا وفقا للنموذج �ل عن �أي �صنة �صريبية �إلك

ويت�صمــن �الإقـــر�ر �لنهائــي - ب�صفـــة �أ�صا�صيـــة - مقـــد�ر �لدخـــل �الإجمـــا خــالل �ل�صنة 

�صم منه خالل تل  �ل�صريبية �ملقدم عنها �الإقر�ر ومقد�ر �مل�صروفات و�لتكالي �لتي ت

ديد مقد�ر �لدخل �خلا�ص لل�صريبة خاللها  ومبل �ل�صريبة �مل�صتحقة . �ل�صنة  م 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  18 (

� �لقانون عن �أي  17 من ه 159 مكرر�  يقدم �الإقر�ر �لنهائي �ملن�صو�ض عليه فـي �ملـادة 

ه �ل�صنة . 3 ثالثة �أ�صهر تبد�أ من تاري �نتهاء ه �صنة �صريبية قبل �نق�صاء 

� �لقانون . 134  �لفقرة  �لر�بعة  من ه ويكون �لتوقي على �الإقر�ر �لنهائي وفقا للمادة 
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�ملـــادة  159  مكـــرر�  19 ( 

� �لف�صل - قائمة دخل وفقا للنموذج  يجب �أن يرفق باالإقر�ر �لنهائي - �ملقدم وفقا الأحكام ه

ر�ض .  � �ل ي تعده �الأمانة �لعامة له �ل

م �ملن�صاأة باالحتــــفا بهــــا وفقا  وتعد قائمة �لدخل من و�ق �ل�صجالت و�لدفاتر �لتي تلت

� �لقانون . 9 من ه 159 مكرر�  للمادة 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  20 (

يكون فح�ض �الأمانة �لعامة لالإقر�ر�ت �لنهائية �ملقدمة من �ملن�صاآت وقو�ئم �لدخل �ملرفقة 

� �لقانون . 142 من ه بها وفقا للمادة 

انــي �لفــرع �ل

ربط �ل�صريبة على �ملن�صاأة 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  21 (

143  �لفقـــرة �الأولـــى   135 مكرر� و  يتب عند ربط �ل�صريبة على �ملن�صاأة �أحكام �ملـو�د 

149  �لفقــرة  انيـــة  و  148  �لفقـــرة �ل انيــة  و  147  �لفقــرة �ل 143 مكــرر� و  و 

� �لقانون . 149 مكرر� من ه ة  و  ال �ل

الــــ �لفــــرع �ل

د�دها �صيل �ل�صريبة �مل�صتحقة على �ملن�صاأة و��ص

�ملـــادة  159  مكـــرر�  22 ( 

تكـــون �ل�صريبــة �مل�صتحقــة مــن و�قــ �الإقر�ر �لنهائي و�جبة �ل�صد�د من �ملن�صاأة فـي �مليعاد 

151 مكــرر�  1  بنــد 13  و  �ملحـــدد لتقديـــم �الإقــر�ر  وذلـ دون �إخــــالل باأحكــــام �ملـــو�د 

� �لقانون . 152  �لفقرة �الأوىل  ومن  153 �إىل 158 من ه 1  و  151 مكرر�  و 

�لف�صــــل �خلامـــ�ض

�أحكـــــام متنوعــــــة

�ملـــادة  159  مكـــرر�  23 (

�الإجر�ء�ت  وباتباع  �ملن�صاأة وفقا لالأحكام  �لتي مت ربطها على  �ل�صريبة  فـي  �ملنازعة  تكون   

� �لقانون . �ملن�صو�ض عليها فـي �لبا �ل�صاد�ض من ه
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�ملـــادة  159  مكـــرر�  24 (

 )179 ــاالت �ملن�صـــو�ض عليهــا فــي �ملــو�د  �ء�ت �الإد�ريــة فــي � ــ لالأميــن �لعــام توقيـــ �

 )182 بنـــد 13 و   1 � �لقانــــون ودون �إخـــالل باأحكـــام �ملـــــو�د  181 مـــن هـــ 180 و  و 

183 منـه .  و 

�ملـــادة  159  مكـــرر�  25 (

� �لقانـــــون  184 و 185 مـــن هـــ تطبــق بالن�صبــة للمن�صــاآت �لعقوبـــات �ملقـــررة فـــي �ملادتـــ 

187 مكرر�   187 و 186 و االت �ملن�صو�ض عليها فـيهما  ودون �إخالل باأحكام �ملو�د   فـي �

1 منه " .  187 مكرر�  و

املــادة ال�سابعــــة  
� �لقانون  �أو يتعار�ض م �أحكامه . ال ه ى كل ما ي يل

امنــــة  املــادة ال
ريدة �لر�صمية  فـيما عد�  � �لقانون من �ليوم �لتا لتاري ن�صره فـي �   يعمل به

انــي مكـــرر� مـــن �لبـــا  1 - �ملادت  12 و 35   بند 7   و�أحكام كل من �لف�صل �ل

 � ال  و�لبا �خلام�ض مكـرر�  فـيعمل بها من �أول يناير �لتا لتاري ن�صر ه �ل

� �لتاري . �لقانون  وتطبق على �ل�صنو�ت �ل�صريبية �لتي تبد�أ من ه

181  بنــد 1 مكــرر�  تطبـق مـن �لتاريـ   16 مكـرر� و  15 مكــرر�  و  2 - �ملـــو�د 

201  بند 1 ( . �ملحدد وفقا للمادة 

15 فـيعمل بها من �ل�صنة �ل�صريبية  159 مكـرر�  112 و  55  بند 10  و 3 - �ملـو�د 

�لتي تبد�أ فـي �أول يناير 2017م  �أو �ل�صنة �ل�صريبية �لتي تبد�أ خالل تل �ل�صنة  

و�ل�صنو�ت �ل�صريبية �لتالية لها .
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وزارة اŸاليــــة

را ــ ا�س
ب�إ�سدار   2017/9 رقم  ال�سلطا  املر�سوم  فـي  طاأ مادي  اأن قد وقع  اإ  املالية  وزارة  تنو 
ل ال�سادر فـي 22 من جماد االأو 1438هـ   تعديالت عل بع�ض اأحكام قانون �سريبة الد
املوافـــق 19 مـــن فربايـــر 2017م  واملن�ســـور فـي اجلريـــدة الر�سميـــة العــــدد )1183( ال�ســـــادر 

فـي 29 من جمــاد االأولــ 1438هـ  املوافــق 26 من فرباير 2017م  كاالتـي 
- ن�ض البند )2( من املـادة )146( من املـادة الثانية  

للتطبيق حلكم  اخل�سارة  اأو  لل�سريبة  اخلا�سع  الرب  عنها  املعد  ال�سريبية  ال�سنة   -2

املـادة )143( من هذا القانون .
ــــو  يــــح  س وال

اخل�سارة  اأو  لل�سريبة  اخلا�سع  ل  الد مبل  الرب   عنها  املعد  ال�سريبية  ال�سنة   -2

بالتطبيق حلكم املـادة )143( من هذا القانون .

- نــ�ض الفقــرة الثالثــة مـن املـادة )149( من الف�سل الثا مـكــررا ) ت�سحيح رب ال�سريبة 
اأو تعديل ( من املـادة اخلام�سة 

اأو الرب االإ�سافـي فـي حاالت الرب  اأو التعامل  ويكون امليعاد املحدد الإجراء الت�سحيح 
م�ض �سنوات  تبداأ من تاري  االأ�سلي امل�ستند اإ املـادة )143( مكــررا من هذا القانون )5( 

تقدمي االإقرار النهائي .
ــــو  يــــح  س وال

الرب  حاالت  فـي  االإ�سافـي  الرب  اأو  التعديل  اأو  الت�سحيح  الإجراء  املحدد  امليـعاد  ويكــون 
م�ض �سنوات  تبداأ من تاري  االأ�سلي امل�ستند اإ املـادة )143( مكــررا من هذا القانون )5( 

تقدمي االإقرار النهائي .

- ن�ض البند )2( من املـادة الثامنة 
2- املـواد )15( مكـررا و )16( مكـررا و )181( )بند 1 مكررا( تطبق من التاري املحدد 

وفقا للمــادة )201( )بند 1(  .
ــــو  يــــح  س وال

4( تطبـــق مـــن التاريـــ املحـــدد  املــــواد )15( مكــــررا و )16( مكــــررا و )181( )بنـــد   -2

وفقــا للمــادة )201( )بند 1( . 

نويــــ  ا لــــ ال لــــ
  وزارة اŸاليــــة
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