
 
 

   و المؤسسات لشركاتريبة القيمة المضافة لاألسئلة األكثر شيوعاً حول تطبيق ض
 
 

باستثناء  ٪5بمعدل في السلطنة ( VATتطبيق ضريبة القيمة المضافة ) تم م، 2021أبريل  16اعتباًرا من 
الخدمات والمنتجات التي تخضع لضريبة قيمة مضافة بمعّدل صفر أو المعفاة بموجب قانون ضريبة القيمة 

 المضافة.  
 
 ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ .1

( هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على توريد السلع والخدمات. تطبق ضريبة VATضريبة القيمة المضافة )
مان من قبل أي شخص على معظم السلع والخدمات المقدمة في سلطنة ع   ٪5افة بمعدل القيمة المض

باستثناء الحاالت التي يكون فيها التوريد خاضًعا  ضريبة القيمة المضافة،نظام شركة مسجلة في أو  مسّجل
 لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر أو معفيًا بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.

 
 ق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات بنك مسقط؟كيف تطب   .2

 
ركات على األفراد والش تطبّق ضريبة القيمة المضافة على العمليات المصرفية التقليدية واإلسالمية، للزبائن

ال يتم احتساب ضريبة و، المصرفية والعموالتالخدمات رسوم يتم استيفاء الضريبة على و . هذاحد سواء
القيمة المضافة على الفوائد التي يدفعها الزبائن على تسهيالتهم االئتمانية أو على الفائدة المكتسبة من 

 الودائع. 
 
 كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على زبائن بنك مسقط ؟ .3

 
م، 2021أبريل  16تاريخ ، والمطبّق منذ جود على الموقع اإللكتروني للبنكالمو جدول الرسوم المصرفية يوضح

ــــ  ضريبة القيمة المضافة و تجدر هنا اإلشارة بأن . ضريبة القيمة المضافة تطبيقالرسوم بعد قيمة   حتسبتـ

 .تالمعامالوليس على مبالغ  -جدت إن و-على رسوم الخدمة 

فعلى سبيل المثال، إذا قدمت الشركة طلباً لصرف رواتب الموظفين، فإن ضريبة القيمة المضافة ت فرض على 

على المبالغ التي تم تحويلها. ولمزيد من التوضيح: إذا كانت رسوم خدمة  وليس -إن وجدت -رسوم الخدمة 

ماني، ستكون ضريبة القيمة المضاف 20تحويل رواتب الموظفين هي  ماني فقط ) 1ة لاير ع  (، x 5% 20لاير ع 

ماني )شاملة ضريبة القيمة المضافة(. 21وبذلك تصبح رسوم خدمة تحويل رواتب الموظفين   لاير ع 

صفحة(، ستطبق ضريبة القيمة المضافة على  50إصدار دفتر شيكات )ذا طلب الزبون إوينطبق األمر نفسه 

ماني، ستكون ضريبة القيمة المضافة  3ر رسوم إصدار دفتر الشيكات؛ فإذا كانت رسوم اإلصدا  150لاير ع 

ماني  3.150 ستكون الشيكاتدفتر خدمة إصدار الرسوم اإلجمالية ل فإنوعليه (، x 5% 3بيسة فقط ) لاير ع 

 ضريبة القيمة المضافة(.  )شاملةً 

فيزا العادية للشركات، سيتم تحصيل ضريبة القيمة االئتمان ، إذا قّدمت الشركة طلباً إلصدار بطاقة وبالمثل

إذا كانت  :مثالً . او المستحقات المتبقية على الحد االئتماني للبطاقة وليسالمضافة على الرسوم السنوية، 

ماني، ستكون ضريبة القيمة  25العادية للشركات هي فيزا االئتمان رسوم التجديد السنوية لبطاقة  لاير ع 

 26.250 يةبطاقة االئتمانل(، وعليه تكون الرسوم اإلجمالية للتجديد السنوي لx 5% 25قط )ف 1.250المضافة 

ماني )شاملة ضريبة القيمة المضافة(.  لاير ع 

 لمعرفة المزيد، يرجى زيارة رابط جدول الرسوم:

https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/Tariff%20Eng%20Book.pdf 

هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات أو التسهيالت التي حصل عليها  .4
 أبريل؟ 16الزبائن قبل 

https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/Tariff%20Eng%20Book.pdf


 
 

 
ــــريبة 2021أبريل  16لمنتج أو خدمة قبل مبرم مع البنك اتفاقية أو عقد  ى الزبونإذا كان لد ، ســــتفرض ض

ريبة بدء تطبيق ضــمنذ تاريخ البنك التي يتم اســتيفااها من قبل القيمة المضــافة على الرســوم والتكالي  
 .م(2021أبريل  16)أي بدءاً من  القيمة المضافة في سلطنة عمان

 
 
ن الصغيرة اعتباراً م المؤسساتكيف سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معامالت  .5

 ؟2021أبريل  16تاريخ 
 

لضريبة القيمة المضافة لدى جهاز الضرائب، ولذلك سيكون على البنك فرض مؤسسة مسجلّلة بنك مسقط 
الشركات، على المبالغ الم ستلمة أو المستحقة )أيهما أسبق( على  لقيمة المضافة مساباتوتحصيل ضريبة ا

 يقدمها البنك وتكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة. خدماتأي 
 
 
 ما هو رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لبنك مسقط؟ .6

على  متوفرة، والشهادة الرسمية OM1100012379رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة في بنك مسقط هو 

 موقعنا على اإلنترنت: 

https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/bmforms/VAT_Registration_Certificate.pdf 

 
 هل يحتاج الزبائن من الشركات إلى رقم تسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ .7

 
 العمل التجاريكجزء من بتوريد سلع و/أو خدمات خاضعة للضريبة ممن يقوم  للضريبة خاضع على كل شخص
كان حجم المبيعات السنوية الخاضعة للضريبة قد تجاوز أو من المتوقع أن يتجاوز حد إذا  مان، وفي سلطنة ع  

جيل التس يتوّجب (،من وقت آلخر يحدده جهاز الضرائب العماني)حسبما التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 
في نظام ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة من تاريخ 

فة انطباق قانون ضريبة القيمة المضاللتأكد من الضريبي هم مستشار نحث الزبائن على التواصل مع السريان. 
 .عملهم التجاريعلى 

 
 
 بائن البنك من الشركات إلى رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة؟لماذا يحتاج ز .8

للقيام بذلك،  متى ما كانت مخوّلة، المدفوعةلكي تتمكن الشركات من استرداد ضريبة القيمة المضافة 
المحدد في قانون  حسب النموذجيتوجب عليها تقديم طلب إلى البنك إلصدار فاتورة متوافقة مع الضرائب 

عري  ضريبة " رقم تالضريبية. يجب أن تحمل هذه "الفاتورة التابعة له ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية
لن تتمكن الشركة من استرجاع الضريبة وبذلك ، وبدون هذا الرقم، الشركةالخاص ب( VATIN)القيمة المضافة 

التسجيل في نظام ضريبة القيمة  ى الشركاتولذلك يجب علنشاط التجاري، الستصبح تكلفة إضافية على 
 وتحديثه في سجالت البنك.( VATIN)المضافة للحصول على رقم تعري  ضريبة القيمة المضافة 

 
 
 كيف سيتم إرسال الفواتير الضريبية للشركات؟ .9

 
إرسال الفاتورة )الفواتير( الضريبية عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني المسجل ب سيقوم البنك

 حسابك المصرفي. يرجى التأكد من تسجيل/تحديث البريد اإللكتروني الخاص بك في حسابك )حساباتك(.ل
 
 كيف يمكن للشركات أن تقدم رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للبنك؟ .10

 
o  زيارة فرعك مع رسالة طلب على الورق الرسمي للشركة وموقع عليها من الشخص المفوض عن طريق

 VATINتحديث تفاصيل رقم تعري  ضريبة القيمة المضافة ببنك مسقط طلبك لفيها  توضحبالتوقيع، 

https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/bmforms/VAT_Registration_Certificate.pdf


 
 

، وإحضار نسخة من شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة ونسخة من أحدث سجل كحسابات/ كحسابل
 تجاري للشركة.

 أو
o  صورة من شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من رسالة إرسال

الطلب المذكورة أعاله عن طريق البريد اإللكتروني المسجل لدى البنك إلى 
vatregistration@bankmuscat.comمايو  30 . سيتم استقبال الطلبات على هذا البريد اإللكتروني لغاية

 فقط. 2021
o "( سيتم تحديث رقم التعري  الضريبيVATIN في حسابك خالل )"أيام عمل. 3 
 
 
 هل سيتم توضيح خصومات ضريبة القيمة المضافة في كشف الحساب البنكي؟ .11

 
لى ع طبّقةاالطالع على الرسـوم المفروضـة من البنك وعلى ضـريبة القيمة المضـافة الم للزبائن نعم، يمكن
 على حدة. البنكي الذي سيفصل هذين البندين كالً  من خالل كش  الحساب هذه الرسوم

 
لية على الخدمات الماكيف يمكن للزبائن معرفة المزيد حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة  .12

 في السلطنة؟
 

نشر جهاز الضرائب العماني معلومات عن القانون واللوائح التنفيذية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والتي 
مان، وتقدم شرحاً مبسطاً ووافياً حول كيفية تطبيق  توضح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة ع 

الموقع اإللكتروني لجهاز الضرائب لمعرفة ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات المالية. يمكنكم زيارة 
  tax-https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vatالمزيد: 

 
 

 

https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax

