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وزارة املاليـــــة
قــرار وزاري
رقــم 2014/46
بتنظيم �إ�صدار ال�شهادات ال�ضريبية و�شهادات الإقامة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/118
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــــرر
املــادة الأولـــــى
ت�صدر الأمانة العامة لل�ضرائب ال�شهادات ال�ضريبية وفقا لأحكام هذا القرار .
املــادة الثانيــــة
يك ـ ــون �إ�ص ــدار ال�شه ــادة ال�ضريبيــة بن ــاء علــى طلــب يقــدم �إلــى الأمانــة العام ــة لل�ضرائـ ــب
مت�ضمنا الآتي :
 - 1حتديد اجلهة التي تقدم �إليها ال�شهادة  ،والغر�ض من تقدميها .
 - 2البيانات املطلوبة  ،ومدة �سريانها .
 - 3الأ�سـا�س القـانوين الـذي ي�ستند �إليه طلب احل�صول على ال�شهادة .
 - 4اللغة (العربية �أو الإجنليزية) التي حترر بها ال�شهادة .
ويجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات الر�سمية املثبتة ملا جاء به .
املــادة الثالـثــــة
يق ــدم الطل ــب م ــن العامل امل�سـ ـ�ؤول عن امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شركــة �أو املن�ش ـ�أة امل�ستقــرة اخلا�ضع ــة
لل�ضريبة وفقا لأحكام املواد  6و  7و  9من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه � ،أو من ال�شخ�ص
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الذي تتوافر فيه �شروط و�أحكام الإقامة املحددة فـي اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي
النافـذة بـني الـ�سلطنة وغريهـا مــن الدول  ،فـي حالــة طلــب احلــ�صول على �شهادة الإقامة .
املــادة الرابعـــة
تلتزم الأمانة العامة لل�ضرائب عند �إ�صدارها ال�شهادة ال�ضريبية مبراعاة الآتي :
 التقيد مبا ت�ضمنه الطلب املقدم للح�صول على ال�شهادة .	�أن تكون البيانات التي تت�ضمنها ال�شهادة م�ستخرجة من واقع ما هو ثابت فـيامللفات وال�سجـ ــالت وامل�ستنـ ــدات اخلا�صـ ـ ــة بالأمان ـ ــة العامـ ــة لل�ضرائـ ــب  ،ودون
�أدن ـ ــى م�س�ؤوليـ ـ ــة على احلكومة عما ورد بها من بيانات .
 �أال يرتتب على �إ�صدار ال�شهادة �إف�شاء �سرية �أي بيانات تت�ضمنها امل�ستندات �أو الوثائق�أو امللفات اخلا�صة بالأمانة العامة لل�ضرائب .
	�أن تكون ال�شهادة �سارية خالل املدة املقرتحة .	�أن يتم �إ�صدار ال�شهادة وحتديد ما تت�ضمنه من بيانات وفقا للقوانني واللوائحاملعمول بهـ ــا ف ـ ــي ال�سلطن ـ ـ ــة  ،واتفاقي ــة جتنــب االزدواج ال�ضريب ــي الناف ـ ــذة بـ ـ ــني
الـ�سلطنـ ــة وغريهـ ـ ــا مــن الدول .
	�إن�شاء �سجل لقيد ال�شهادات ال�صادرة يت�ضمن البيانات الواردة بها . حت�صيل الر�سوم املحددة فـي اجلدول امللحق بهذا القرار .املــادة اخلام�سـة
يجب �أن تت�ضمن ال�شهادة ال�ضريبية الآتي :
 ا�سم طالب ال�شهادة وبيانات امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو املن�ش�أة امل�ستقرة . عبارة تفيد ب�أن ال�شهادة �صدرت بناء على الطلب املقدم �إىل الأمانة العامة لل�ضرائب . بيان اجلهة التي تقدم �إليها ال�شهادة  ،والغر�ض من تقدميها . تاريخ �إ�صدار ال�شهادة  ،واملدة املحددة ل�سريانها . الإ�شارة �إىل �أن ال�شهادة ت�صدر كبدل فاقد �أو بدل تالف لل�شهادة الأ�صلية فـي حالةال�شهادات التي ت�صدر بدل فاقد � ،أو بدل تالف .
 -اخلتم اخلا�ص بالأمانة العامة لل�ضرائب بوزارة املالية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1054

املــادة ال�ساد�سـة
تعتمد ال�شهادات التي ت�صدر لتحديد الإقامة لغر�ض تطبيق �أحكام اتفاقية جتنب االزدواج
ال�ضريب ــي � ،أو ال�شهـ ــادات ال�ص ــادرة بدل فاق ــد �أو بــدل تالف لهـا من الأمني العــام لل�ضرائــب
�أو من يحل حمله .
وتعتمـ ــد ال�شه ــادات ال�ضريبي ــة الأخ ــرى  ،وال�شهــادات ال�صــادرة كبدل فاق ــد �أو ب ــدل ت ــالف
لها من املدير العام للمديرية العامة للح�صر واالتفاقيات ال�ضريبية بالأمانة العامة
لل�ضرائب .
املــادة ال�سابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1435 / 4 / 18 :هـ
املوافــــق 2014 / 2 / 18 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة
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جــدول الر�ســــوم
التي حت�صل مقابل �إ�صدار ال�شهادات
ال�ضريبية و�شهادات الإقامة من الأمانة العامة لل�ضرائب بوزارة املالية
بيــــــــــــــان

قيمة الر�سم
بالريال العماين

� - 1إ�صدار ال�شهادة ال�ضريبية .

( )5خم�سة رياالت

�إ�ص ــدار �شه ــادة بـ ــدل فاق ــد �أو ب ـ ــدل تالـ ــف لل�شه ــادة
-2
ال�ضريبية الأ�صلية .

( )5خم�سة رياالت

�إ�صدار �شهادة الإقامة لغر�ض تطبيق �أحكام اتفاقية
جتن ــب االزدواج ال�ضريب ــي النافـ ــذة بـ ــني الـ�سلطن ــة
( )25خم�سة وع�شرون رياال
-3
وغريهـ ــا مـ ــن ال ــدول � ،أو �أحك ــام القوانني واللوائــح
املعمول بها .
�إ�صــدار �ش ـهــادة ب ـ ــدل فاقـ ــد �أو بدل تال ــف للــ�شهـ ــادة
-4
الأ�صــلية للإقام ــة .

( )25خم�سة وع�شرون رياال

