
 
 

  األفرادللزبائن من طبيق ضريبة القيمة المضافة األسئلة األكثر شيوعاً حول 
 

باسررتا ا   ٪5ب عدل  ي ايسررنط ا ( VATتطبيق ضررريبا ايمي ا اي فررا ا  تم  م، 2021أبريل  16اعتباًرا من 
أو اي ع اة ب وجب مانون ضررريبا ايمي ا  ب عّدل صرر ر فررريبا مي ا مفررا اتخفررل يايخدمات واي  تجات ايتي 

 اي فا ا. 
 

 ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ .1
 

( هي ضررريبا رير مباةرررة يتم  رضرر ا عنع ايسررنل وايخدمات. تطبق ضررريبا VATضررريبا ايمي ا اي فررا ا  
 عنع معظم ايسررنل وايخدمات اي مدما  ي سررنط ا ع ان من مبل أص ةررخ  ٪5ب عدل ايمي ا اي فررا ا 

/ةركا مسجنا  ي ضريبا ايمي ا اي فا ا، باستا ا  ايحاالت ايتي يكون  ي ا ايتوريد خاضًعا يفريبا مسّجل
 ص ر أو مع يًا ب وجب مانون ضريبا ايمي ا اي فا ا. ب عدلايمي ا اي فا ا 

 
 ة المضافة على منتجات وخدمات بنك مسقط؟ق ضريبة القيمكيف تطب   .2

 
اي صر يا ايتمنيديا واإلسالميا، ينزبائن األ راد وايشركات عنع  ايع نياتق ضريبا ايمي ا اي فا ا عنع طبّ ت

فريبا عنع سوا حد  ستي ا  اي سوم وايع والت، و يتم ا صر يا  اير ض ا ايب ك. اي  س الايتي ي ر اب يتم احت
عنع اي وائد ايتي يد ع ا ايزبائن عنع تسرررر يالت م االئت انيا أو عنع اي ائدة ضررررريبا ايمي ا اي فررررا ا 

 اي كتسبا من ايودائل.
 
 ؟ زبائن بنك مسقط على كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة 

 
م، 2021أبريل  16تاريخ ، واي طبّق م ذ اي وجود عنع اي ومل اإليكتروني ينب ك جدول ايرسوم اي صر يا يوضح

حضريبا ايمي ا اي فا ا . وتجدر ه ا اإلةارة بأن ضريبا ايمي ا اي فا ا تطبيقايرسوم بعد مي ا   تسبتررررر 

 .تعنع مبايغ اي عامال وليس -إن وجدت -عنع رسوم ايخدما 

إيع ب ك آخر  ي ايسررنط ا، سرريتم  ري ضررريبا ايمي ا  مايي  عنع سرربيل اي اال، إ ا مام ايزبون بتحويل
سبا  فا ا ب  سوم ايتحويل  مط، وييس عنع  %5اي  سوم ايتحويل   ،ايتحويل مبنغعنع ر لاير  1إ ا كانت ر

فا ا ي ذا ايتحويل ع  اني،  ضريبا ايمي ا اي  سا   50ستكون  صبح إج ايي مبنغ ، (x 5%ر.ع  1بي وبذيك ي
 .ر.ع  ةامالً ضريبا ايمي ا اي فا ا( 1.050مبل رسوم ايتحويل اي د وع من 

 
سيتم  ري ضريبا ايمي ا  تابل يب ك آخر، ج از صراف آيي  عبريزبون بسحب نمدص ، إ ا مام او ي ماال أخر

 . اي سحوبوييس عنع اي بنغ رسوم ايخدما اي طبّما الستخدام هذه األج زة  مط عنع اي فا ا 
 

شور ينحصول عنع معنومات دميما دائ اً ايرجوع من زبائ  ا ايكرام  نرجو سوم خدمات ايب ك اي   إيع جدول ر

  :أدناه رابطايي عر ا اي زيد، يرجع زيارة ب ذه ايرسوم وايخدمات واي  تجات وايفريبا اي طبّما عني ا. 

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

 
ل عليها حصهل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات أو التسهيالت التي  .3

 أبريل؟ 16قبل الزبائن 
 
، سررررت ري ضررررريبا 2021أبريل  16ي  تج أو خدما مبل مبرم مل ايب ك ات اميا أو عمد  ى ايزبونإ ا كان يد

ريبا بد  تطبيق ضررتاريخ م ذ ايب ك ايتي يتم اسررتي ااها من مبل ايمي ا اي فررا ا عنع ايرسرروم وايتكايي  
 .م(2021أبريل  16 أص بد اً من  ايمي ا اي فا ا  ي سنط ا ع ان

 
 البنكي؟هل سيتم توضيح خصومات ضريبة القيمة المضافة في كشف الحساب  .4

 

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


 
 

نع ع طبّمااي فرا ا اي  ضرريبا ايمي اوعنع  االطالع عنع ايرسروم اي  روضرا من ايب ك ينزبائن ي كننعم، 
 .ايذص سي صل هذين ايب دين كل عنع حدة ايب كي من خالل كش  ايحساب هذه ايرسوم

 
 ؟في السلطنةمعرفة المزيد حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة  كمكيف يمكن .5

 
فريبا ايمي ا اي فا ا وايتي  فرائب ايع اني معنومات عن ايمانون واينوائح ايت  يذيا اي تعنما ب نشر ج از اي
توضح كي يا ع ل ضريبا ايمي ا اي فا ا  ي سنط ا ع  ان، وتمدم ةرحاً مبسطاً ووا ياً حول كي يا تطبيق 

فا ا عنع بعض ايخدمات اي اييا.  فرائب ي عر ا  ي ك كمضريبا ايمي ا اي  زيارة اي ومل اإليكتروني يج از اي
 tax-https://tms.taxoman.gov.om/portal/ar/vat: اي زيد

   
 

مسررتند األسررئلة األكثر  من الشررركات والمؤسررسررات الرجو   لى الزبائن يرجى منمالحظة: 
 شيوًعا الخاص بالشركات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


