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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/23
ب�إ�صدار قانون ال�ضريبة االنتقائية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2000/114
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ,
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�ضريبة االنتقائية  ,املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر الوزيــر امل�س ـ�ؤول عــن ال�شـ�ؤون املالية الالئحة التنفـيذية للقانون املرفق خالل مدة
ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل النق�ضاء ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون ال�ضريبة االنتقائية
الف�صــل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ,يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزيــر :
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية .
الأمني العام :
الأمني العام لل�ضرائب فـي وزارة املالية .
الأمانة العامة :
الأمانة العامة لل�ضرائب فـي وزارة املالية .
الإدارة العامة للجمارك :
الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
اللجنــة :
جلنة التظلمات ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )45من هذا القانون .
املجلــ�س :
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
قانون اجلمارك املوحد :
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
ال�سلع االنتقائية :
ال�سلع ال�ضارة ب�صحة الإن�سان � ,أو بالبيئة � ,أو ال�سلع الكمالية � ,سواء �أكانت هذه ال�سلع
منتجة حمليا �أم م�ستوردة  ,وخا�ضعة لل�ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
ال�ضريبــة :
ال�ضريبة التي تفر�ض على ال�سلع االنتقائية طبقا لأحكام هذا القانون .
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قيمة ال�سلعة االنتقائية :
القيمة التي حت�سب على �أ�سا�سها ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
ال�شخ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري  ,وي�شمل �شركة املحا�صة  ,واتفاقات امل�شاركة التي تعقد
خارج ال�سلطنة  ,وال تتخذ �شكل �شركة .
ال�شخ�ص امل�س�ؤول :
�أي �شخ�ص يرتبط بامللتزم بال�ضريبة ب�أي عالقة  ,ويحل حمله ف ــي تنفـيــذ التزامات ــه
املفرو�ضة عليه مبقت�ضى �أحكام هذا القانون .
املن�ش�أة امل�ستقرة :
املق ــر الثاب ــت للن�شـ ــاط ال ــذي مي ــار�س فـي ــه �أي �شخ ــ�ص �أجنب ــي الن�ش ــاط كليــا �أو جزئي ــا
فـي ال�سلطنة �سواء بطريق مبا�شر � ,أو عن طريق وكيل يكون تابعا له .
امل�سجل :
ال�شخ�ص الذي مت ت�سجيله لدى الأمانة العامة وفق �أحكام هذا القانون .
امللتزم بال�ضريبة :
امل�سجل  ,و�أي �شخ�ص �آخر يكون مكلفا ب�أداء ال�ضريبة .
ال�سنة ال�ضريبية :
( )12اثنا ع�شر �شهرا تبد�أ من �أول يناير  ,وتنتهي فـي �آخر دي�سمرب من كل عام ميالدي .
الفرتة ال�ضريبية :
فرتة ( )3ثالثة �أ�شهر ميالدية خالل ال�سنة ال�ضريبية  ,على �أن تبد أ� الفرتة ال�ضريبية
الأولى من تاريخ الت�سجيل  ,وتبد أ� كل فرتة �ضريبية تالية من اليوم التايل النتهاء الفرتة
ال�ضريبية املنق�ضية .
ال�ضريبة الإ�ضافـية :
�ضريبة تفر�ض بواقع ( )%1واحد باملائة من قيمة ال�ضريبة غري امل�سددة  ,وذلك عن كل �شهر
ت�أخري �أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ ال�سداد .
ا�سترياد ال�سلع االنتقائية :
ا�سترياد ال�سلع االنتقائية من خارج �إقليم دول املجل�س وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
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الو�ضع املعلق لل�ضريبة :
الو�ضع الذي يعلق فـيه ا�ستحقاق ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية املنتجة حمليا �أو امل�ستوردة
وفقا لأحكام هذا القانون .
امل�ستودع ال�ضريبي :
املك ـ ــان الـ ــذي ي�سمـح فـيــه للمرخـ�ص لـه ب�إنتاج � ,أو حتويـل � ,أو حيازة � ,أو تخزين � ,أو نقل ,
�أو تلقــي �أي مـن ال�سلـع االنتقائيــة ف ــي و�ضــع معلــق لل�ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
املرخ�ص له :
ال�شخ�ص ال�صادر له الرتخي�ص من الأمانة العامة لإقامة م�ستودع �ضريبي .
الالئحــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
الف�صــل الثانــي
�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 2
يحدد ال�شخ�ص امل�س�ؤول على النحو الآتي :
 - 1فـيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة الفردية  :املالك �أو املدير امل�س�ؤول  ,وفـي حالة فر�ض احلرا�سة
الق�ضائية �أو �شهر الإفال�س يكون احلار�س الق�ضائي �أو مدير التفلي�سة  -بح�سب
الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2فـيما يتعلق بال�شركة العمانية :
أ� � -شركة ال�شخ�ص الواحد  :املالك �أو املدير امل�س�ؤول .
ب � -شركة الت�ضامن �أو التو�صية  :ال�شريك فـي ال�شركة �أو مديرها .
ج � -شركة املحا�صــة  :املدي ــر ال ــذي يتف ــق ال�شرك ــاء عل ــى تولي ــه �أعم ــال الإدارة
فـي ال�شركة �سواء �أكان من ال�شركاء �أم الغري .
د � -شـركـة امل�ساهمـة  :رئي�س جمل�س الإدارة �أو املـديـر املفو�ض مـن قبــل جمل�س
الإدارة .
هـ  -ال�شركـة حمدودة امل�س�ؤولية  :مدير ال�شركة �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عـن الإدارة .
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وفـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية �أو �شهر الإفال�س �أو الت�صفـية يكون احلار�س
الق�ضائي �أو مدير التفلي�سة �أو امل�صفـي  -بح�سب الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 3فـيما يتعلق باملن�ش�أة امل�ستقرة :
أ�  -املالك �أو املدير .
ب  -وك ــيل م ــالك املن ــ�ش�أة امل�ستق ــرة فــي حالـ ــة ممار�سـ ــة ن�شاطه ــا فـي ال�سلطنـة
عن طريق وكيل .
ج  -الــحار�س الق�ضائ ــي �أو مدير التفلي�سة فـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية
�أو �شهر الإفال�س .
املــادة ( ) 3
يجب على امل�سجل تعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول  ,و�إخطار الأمانة العامة بذلك وفق الإجراءات
التي حتددها الالئحة .
وفـي حالــة ع ــدم قي ــام امل�سج ــل بتعي ــني ال�شخ ــ�ص امل�سـ ـ�ؤول  ,يك ــون للأم ــني الع ــام احلــق
فـي تعيينه  ,على �أن يخطر امل�سجل بذلك .
املــادة ( ) 4
ال يجوز لل�شخ�ص امل�س�ؤول البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما خالل
ال�سنــة ال�ضريبي ــة �إال بع ــد �إخ ــطار الأمان ــة العام ــة بذلك  ,واحلـ ــ�صول عل ــى موافقته ــا
على تعيني �شخ�ص م�س�ؤول �آخر يحل حمله طوال مدة غيابه .
املــادة ( ) 5
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة موافاة الأمانة العامة بالبيانات واملعلومات ذات
ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون متى طلبت منها ذلك .
كما يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي ت�صدر تراخي�ص ملزاولة �أن�شطة تتعلق
بال�سلع االنتقائية موافاة الأمانة العامة كل (� )6ستة �أ�شهر ببيان ي�شتمل على الرتاخي�ص
التي �أ�صدرتها � ,أو قامت بتجديدها � ,أو �إلغائها � ,أو التي انتهت مدتها  ,وذلك على النحو
املبني فـي الالئحة .
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املــادة ( ) 6
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ,تقوم �أمانة �سر املحكمة املخت�صة بناء على طلب الأمانة
العامة مبوافاتها مبا ي�أتي :
 - 1حما�ض ــر حج ــز املنق ــوالت والتواري ــخ املح ــددة للبيــع  ,وذلك فور �إ�صدار قا�ضي
التنفـيذ الأمر بالبيع .
 - 2الإقرارات مبا فـي الذمة التي يودعها املحجوز لديهم  ,وذلك فور تقدمي الإقرار
منهم .
 - 3التنبيهات التي ت�صدر للتنفـيذ على العقار بعد ت�سجيلها مبا�شرة لدى �أمانة
ال�سجل العقاري املخت�صة .
املــادة ( ) 7
يجب على كل �شخ�ص يبا�شر �إجراءات البيع بطريق املزاد العلني للمنقوالت �أو العقارات
اخلا�ص ــة بامل�سج ــل �أن يخ ــطر الأمانة العامة بامليعاد املحدد للبيع قبل ( )10ع�شرة �أيام
على الأقل من تاريخ حلوله .
املــادة ( ) 8
على الأمانة العامة فـي حال طلب معلومات تتعلق بامللتزم بال�ضريبة مـن م�صــرف مرخــ�ص
 طبقا لأحكام القانون امل�صرفـي امل�شار �إليه  -لغر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون �أن توجهالطلب �إلى البنك املركزي لإحالته �إلى امل�صرف املرخ�ص  ,وعلى امل�صرف املرخ�ص �إخطار
الأمانة العامة مبا�شرة خالل املدة التي حتددها باملعلومات املتعلقة بامللتـزم بال�ضريبــة ,
مع �إخطار عميله امللتزم بال�ضريبة فورا بذلك .
املــادة ( ) 9
يجــب على امللتزم بال�ضريبة �أن يقوم بت�سليم الإقرارات ال�ضريبية واحل�سابات والقوائم
املاليـ ــة وقوائ ـ ــم الدخ ـ ــل وال�سجـ ــالت والوثائ ــق وغي ــر ذلك �إل ــى الأمان ــة العام ــة بالـ ـيــد ,
�أو عن طريق الربيد امل�سجل � ,أو ب�أي و�سيلة �إلكرتونية  ,وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 10
يكون �إعالن امللتزم بال�ضريبة بالإخطارات والقرارات التي ت�صدرهـا الأمانــة العامــة بالــيد ,
�أو عن طريق الربيد امل�سجل � ,أو ب�أي و�سيلة �إلكرتونية  ,وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
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الفــ�صل الثالــث
نطــاق �سريــان ال�ضريبــة
املــادة ( ) 11
يكون حتديد �أو تعديل قيمة و�أنواع ال�سلع االنتقائية مبا فـي ذلك التبغ و�أنواعه  ,وفئة
ال�ضريبة املفرو�ضة على كل منها بقرار من الوزير  ,بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 12
تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة بتطبيق
الفئة والقيمة املقررة  ,و�إيداعه ــا فـ ــي ح�ســاب خــا�ص يفتح لهــذا الغــر�ض وفــقا للقواعــد
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�ستورد ل�سلع انتقائية ب�إخطار الأمانة العامة ب�أنواع ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة ,
وكميتها  ,وقيمتها  ,وقيمة ال�ضريبة امل�سددة �إلى الإدارة العامة للجمارك  ,وذلك على الوجه
املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد  ,يلتزم امل�ستورد ل�سلعة انتقائية فـي حالة
تعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية ب�أن يقدم �إلى الإدارة العامة للجمارك �ضمانا م�صرفـيا
يعادل قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ,على �أن يكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال املدة التي يعلق
فـيها �أداء ال�ضريبة .
وال يج ــوز الإف ــراج عــن ال�ضمـان امل�صرفـي قبـل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلعة
االنتقائية .
املــادة ( ) 15
فـي حالة خ�ضوع �سلعة انتقائية لل�ضريبة �أو زيادة فئة ال�ضريبة املحددة لـها  ,يلتزم كل
من يزاول ن�شاطا يتعلق بهذه ال�سلعة كاال�سترياد �أو الإنتاج �أو االجتار �أو التوزيع ب�إخطار
الأمانة العامة بالر�صيد املوجود لديه منها قبل خ�ضوعها لل�ضريبة �أو الزيادة فـي فئتها ,
وذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ اخل�ضوع �أو الزيادة .
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الف�صــل الرابــع
الت�سجيـــل
املــادة ( ) 16
يجب على كل من يقوم ب�إنتاج �أو ا�سترياد �سلع انتقائية �أو يطرحها لال�ستهالك � ,أو يكون
حائزا لها ومل ي�سدد عنها ال�ضريبة � ,أو املرخ�ص له � ,أن يتقدم �إلى الأمانة العامة بطلب
لت�سجيل نف�سه وفق ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
وال يخ�ضــع للت�سجيــل ال�شخــ�ص الــذي ي�ست ــورد �سلع ــا انتقائي ــة ب�صف ــة غيــر منتظمــة ,
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 17
تعد الأمانة العامة �سجال تقيد فـيه طلبات الت�سجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق
من �صحتها  ,وت�سلم امل�سجل �شهادة بالت�سجيل .
وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات اخلا�صة ب�شهــادة الت�ســجيل  ,والبيانــات التــي يجــب
�أن تت�ضمنها .
املــادة ( ) 18
يلتزم امل�سجل ب�إخطار الأمانة العامة كتابة ب�أي تغييــرات تط ــر�أ ع ــلى البي ــانات ال�ساب ــق
تقدميها بطلب الت�سجيل  ,وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث التغيريات .
وت�صدر الأمانة العامة �شهادة الت�سجيل مت�ضم ــنة البيان ــات اجلدي ــدة وفق ــا للقواع ــد
والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 19
يلتزم امل�سجل ب�إخطار الأمانة العامة على الفور �إذا توقف  -كليا �أو جزئيا  -ع ــن مزاولــة
الن�شاط املتعلق بال�سلعة االنتقائية  ,وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 20
يجوز للأمني العام �أو من يفو�ضه �أن يلغي الت�سجيل فـي احلاالت وبال�شروط والأو�ضاع
التي حتددها الالئحة .
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الف�صــل اخلامــ�س
ا�ستحقاق ال�ضريبة وتعليق �أدائها والإعفاء منها
املــادة ( ) 21
ت�ستحق ال�ضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه ال�سلعة االنتقائية لال�ستهالك  ,وحتدد
الالئحة احلاالت التي تكون فـيها ال�سلع االنتقائية مطروحة لال�ستهالك  ,وال�شروط
والإجراءات واجبة االتباع فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 22
ت�ستحق ال�ضريبة فـي حالة تهريب ال�سلعة االنتقائية بالفئة املقررة وقت ارتكاب التهريب ,
�أو فـي تاريخ اكت�شاف واقعة التهريب �إذا تعذر حتديد الوقت الذي ارتكبت فـيه .
املــادة ( ) 23
ال ت�ستحق ال�ضريبة داخل املناطق احلرة �أو املناطق االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة علــى ال�ســلع
االنتقائية �إال فـي حالة طرحها لال�ستـهالك ال�شخ�ص ــي الذي ال يتعــلق مببا�ش ــرة العم ــل
�أو الن�شاط .
املــادة ( ) 24
يكون حتديد حاالت وقواعد و�إجراءات تعليق �أداء ال�ضريبة على النحو املبني فـي الالئحة ,
ويكون انتقال ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة فـيما بني دول املجل�س  ,بقرار
ي�صدر من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 25
فـي حالة تعليق �أداء ال�ضريبة يجب على امللتزم بال�ضريبة �أن يقدم �إلى الأمانة العامة
�ضمانا م�صرفـيا بقيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ,على �أن يكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال املدة
التي يعلق فـيها �أداء ال�ضريبة .
وال يجوز الإفراج عن ال�ضمان امل�صرفـي قبل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة .
وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات املتعلقة بتقدمي ال�ضمان امل�صرفـي  ,واحلاالت التي
يجوز فـيها للأمني العام الإعفاء من تقدميه .
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املــادة ( ) 26
ال يجوز �إقامة امل�ستودع ال�ضريبي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الأمانة العامة
وفق ال�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
ويلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الأمانة العامة كتابة ب�أي تغيريات تطر�أ على البيانات ال�سابق
تقدميها بطلب الرتخي�ص  ,وذلك خالل املدة  ,وباتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 27
تعفى من ال�ضريبة ال�سلع الآتية :
 - 1ال�سلـ ــع االنتقائي ــة الت ــي ترد �إلى الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات
الدوليــة  ,و�إل ــى ر�ؤ�س ــاء و�أع�ض ــاء ال�سلك ــني الدبلوما�ســي  ,والقن�صلــي املعتمديــن
لدى ال�سلطنة  ,ب�شرط املعاملة باملثل .
 - 2ال�سلع االنتقائية التي ترد ب�صحبة امل�سافرين القادمني �إلى ال�سلطنة  ,على �أن ت�ستوفـي
ال�شــروط وال�ضوابــط املن�صــو�ص عليهــا فـي قانــون اجل ــمارك املوحــد  ,و�أال تكــون
ذات �صفة جتارية .
املــادة ( ) 28
يكون الت�صرف فـي ال�سلع االنتقائية املعفاة طبقا للبند ( )1من املادة ( )27من هذا القانون
�أو التنـ ــازل عنه ــا وف ــق ال�شـ ــروط والإجـ ــراءات التـ ــي حتددهـ ــا الالئحـ ــة  ,و�إال فر�ض ــت
عليهـا ال�ضريبة .
الف�صــل ال�ســاد�س
الإقــرار ال�ضريبــي وال�سجـالت
املــادة ( ) 29
يجب على امل�سجل �أن يقدم �إلى الأمانة العامة �إقرارا �ضريبيا خالل ( )30الثالثني يوما
التالية النتهاء الفرتة ال�ضريبية  ,وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة  ,على �أن يت�ضمن
هذا الإقرار على الأخ�ص ما ي�أتي :
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 - 1أ�ن ــواع ال�سل ــع االنتقائي ــة  ,و�أع ــداد �أو كم ــيات ما ت ــم �إنتاجه �أو ا�سترياده �أو حيازته
�أو حتوي ــله �أو طرح ــه لال�سته ــالك منه ــا  ,ومــا ت ــم الإف ــراج عنـه �أو نقله �أو فقده
�أو تلفه �أو هالكه خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
 - 2قيمة ال�سلع االنتقائية .
 - 3قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
و�إذا مل يقدم الإقرار فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ,يكون للأمانة العامة
احلق فـي تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية  ,وتخطر امل�سجل بالتقدير مع بيان
الأ�س�س التي ا�ستندت �إليها .
وفـي جميع الأحوال  ,ال يجوز تقدير ال�ضريبة بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ
انتهاء الفرتة ال�ضريبية الواجب تقدمي الإقرار ال�ضريبي عنها .
وي�ستثنى امل�ستوردون من تقدمي الإقرار ال�ضريبي  ,وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 30
يلتزم امل�سجل بتقدمي �إقرار �ضريبي معدل �إذا تبني له �أن الإقرار املقدم منه قد انطوى
على خط�أ �أو �إغفال  ,على �أن يقدم الإقرار املعدل خالل ( )30الثالثني يوما التالية لتاريخ
اكت�شاف اخلط أ� �أو الإغفال .
ويعد الإقرار املعدل الذي يقدم فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة فـي حكم
الإقرار الأ�صلي .
وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 31
يجب على الأمانة العامة تعديل الإقرار ال�ضريبي الذي يقدمه امل�سجل �إذا تبني لها
انطوا�ؤه على خط أ� �أو �إغفال  ,على �أن تخطر امل�سجل بالتعديل  ,و�أ�سبابه  ,والأ�س�س التي
ا�ستندت �إليها  ,وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ تقدميه .
املــادة ( ) 32
تخ�صم من الإقرار ال�ضريبي قيمة ال�ضريبة امل�سددة للإدارة العامة للجمارك عن ال�سلع
االنتقائية امل�ستوردة تطبيقا حلكم املادة ( )12من هذا القانون خالل الفرتة ال�ضريبية
املعد عنها الإقرار .
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املــادة ( ) 33
يلتزم امل�سجل ب�إم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة يقيد فـيها �أوال ب�أول العمليات
املتعلقة بال�سلع االنتقائية  ,ويجب �أن يحتفظ بهذه ال�سجالت والدفاتر طبقا لو�سائل �آمنة
وم�ضمونة  ,وملدة ( )5خم�س �سنوات تالية النتهاء ال�سنة ال�ضريبية املقدم خاللها الإقرار .
وحتدد الالئحة ال�سجالت والدفاتر التي يلتزم امل�سجل ب�إم�ساكها  ,والقواعد والإجراءات
املتعلقة بها  ,والبيانات التي يتعني قيدها فـيها  ,وامل�ستندات التي يجب االحتفاظ بها .
وال يجوز للم�سجل �أن مي�سك �أي �سجالت �أو دفاتر حما�سبية بعملة �أجنبية �إال بعد احل�صول
على موافقة كتابية من الأمانة العامة .
الف�صــل ال�سابــع
حت�صيــل ال�ضريبــة وردهــا
املــادة ( ) 34
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار ال�ضريبي واجبة ال�سداد �إلـى الأمان ــة العامــة
فـي املوعد املحدد لتقدمي الإقرار .
وتكون ال�ضريبة واجبة ال�سداد من واقع التقدير �أو التعديل الذي �أجرته الأمانة العامة
فـي املوعــد املحــدد فـ ــي الإخط ــار املر�ســل منهــا �إلى امللت ــزم بال�ضريب ــة  ,عل ــى �أال يج ــاوز
( )30ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
وفـي حالة عدم �أداء ال�ضريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافـية  ,ويجوز للأمني
العام الإعفاء من كامل قيمة ال�ضريبة الإ�ضافـية �أو جزء منها  ,وذلك وف ــق القواعــد التي
حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 35
للم�سج ــل ح ــق ت�سويــة ال�ضريب ــة ال�سابق �سدادها على ال�سلع االنتقائية التي ا�ستخدمت فـي �إنتاج
ال�سلعة االنتقائية امل�ستحقة عليها ال�ضريبة وفقا ملا هو ثابت فـي ال�سجالت امل�شــار �إليهــا
فـي املادة ( )33من هذا القانون  ,وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 36
ال يجوز للملتزم بال�ضريبة االتفاق على نقل عبئها �إلى الغري  ,ويقع باطال كل اتفاق
يق�ضي بذلك .
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املــادة ( ) 37
ترد ال�ضريبة طبقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة  ,وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ال�ضريب ــة املدفوعة من الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات الدولية ,
ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�ســي والقن�صلــي املعتمدي ــن ل ــدى ال�سلطن ــة ,
وب�شرط املعاملة باملثل .
 - 2نقل ال�سلعة االنتقائية التي طرحت لال�ستهالك �إلى �إحدى دول املجل�س .
 - 3احلــاالت التــي ي�صــدر بتحديدها قــرار م ــن الوزي ــر  ,وتك ــون متعلق ــة بالأحــوال
التي ال يتم فـيها ا�ستهالك ال�سلع االنتقائية داخل ال�سلطنة .
 - 4ال�ضريبة املدفوعة زيادة عن ال�ضريبة امل�ستحقة .
الف�صــل الثامــن
الرقابــة
املــادة ( ) 38
يكون ملوظفـي الأمانة العامة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق
مـع الوزي ــر �صف ــة م أ�مــوري ال�ضبــط الق�ضائي فـيما يتعلق بتطبيــق �أح ــكام ه ــذا القانــون
والقرارات املنفذة له .
ويكون لهم  -على الأخ�ص  -القيام بالآتي :
 - 1معاينة امل�ستودعات وغريها من املن�ش�آت التي تزاول فـيها �أن�شطة تتعلق بال�سلع
االنتقائية .
� - 2أخذ عينات من ال�سلع االنتقائية للفح�ص �أو التحليل .
 - 3معاينة العمليات التي جتري على ال�سلع االنتقائية  ,مبا فـي ذلك عمليات الإنتاج
والتحويل فـي امل�ستودع ال�ضريبي �أو غريه .
املــادة ( ) 39
حتدد الالئحة قواعد ونظم الرقابة الالزمة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات
و�أنظمة احلا�سب الآيل وغري ذلك مما ي�ستخدمه امل�سجل فـي مزاولة ن�شاطه املتعلق بال�سلع
االنتقائية .
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ويكون ملوظفـي الأمانة العامة ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية احلق فـي دخول مقر
امل�سجل الــذي يزاول فـيه الن�شاط  ,واالطالع على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية  ,والقوائم
املالية  ,وقوائم الدخل  ,وامل�ستندات  ,والبيانات  ,والوثائق وغريها مما يتعلق بتطبيق
�أحكام هذا القانون  ,واحل�صول على ن�سخ منها .
وال يجوز للم�سجل �أن مينع �أو يحاول �أن مينع �أحد موظفـي الأمانة العامة من القيام
باملهام وال�صالحيات املنوطة به طبقا لأحكام ه ــذا القان ــون  ,كم ــا ال يج ــوز ل ــه االمتنــاع
عن تقدمي �أي بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو وثائق وغريها متى طلبت منه الأمانة
العامة ذلك .
املــادة ( ) 40
يجوز للأمانة العامة اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص من ذوي اخلربة والكفاءة لفح�ص �أو جرد كميات
ال�سلع االنتقائية التي مت تلقيها �أو حيازتهـا �أو �إنتاج ــها �أو حتويله ــا �أو تخزينه ــا �أو نقلــها
�أو �سحبها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو الإفراج عنها �أو فقدها �أو تلفها �أو هالكها  ,وغري
ذلك من امل�سائل ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 41
يكـ ــون للأمانـ ــة العامـ ــة احل ــق ف ــي إ�ل ــزام �أي �شخ ـ ــ�ص بتقدي ـ ــم �أي م�ستن ـ ــدات �أو بيان ـ ــات
�أو �سجالت �أو دفاتر حما�سبية تكون حتت يده وتتعلق بااللتزام ال�ضريبي للم�سجل .
املــادة ( ) 42
تتمتـ ــع املعلومـ ــات والبيانـ ــات اخلا�صـ ــة بامل�سج ــل بال�سريـ ــة التام ــة  ,وال يج ــوز �إف�شا�ؤهـ ــا
�إال فـي الأحوال امل�صرح بها قانونا � ,أو مبوافقة امل�سجل ال�صريحة على ذلك � ,أو تنفـيذا
حلكم �أو قرار �صادر من املحكمة � ,أو تنفـيذا لقرار اللجنة .
املــادة ( ) 43
ال يجوز بغري ت�صريح كتابي من الأمني العام � ,أو من يفو�ضه  ,القيام بالآتي :
 - 1ف�ض �أو نزع الأختام �أو العالمـات املميــزة الت ــي �سب ــق للأمان ــة العام ــة و�ضعه ــا
على الأجهزة �أو املعدات �أو املعامل �أو غريها مما ي�ستخدم فـي امل�ستودعات واملخازن
واملن�ش�آت الأخرى التي تبا�شر �أن�شطة متعلقة بال�سلع االنتقائية .
 - 2حتويل �أي من ال�سلع االنتقائية �إلى �سلع انتقائية �أخرى .
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الف�صــل التا�ســع
التظلمــات والطعــن ال�ضريبــي
املــادة ( ) 44
يكون للم�سجل احلق فـي التظلم من تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل
الأمانة العامة خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ علمه بالتقدير �أو التعديل ,
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
ويعترب تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل الأمانة العامة نهائيا �إذا مل
يقدم التظلم خالل امليعاد امل�شار �إليه  ,وال مينع تقدمي التظلم من حت�صيل ال�ضريبة .
املــادة ( ) 45
ت�شكل اللجنة بقرار من الوزير من رئي�س ونائب للرئي�س  ,و( )3ثالثة �أع�ضاء من غري
موظفـي وزارة املالية �أو اجلهات التابعة لها �أو اخلا�ضعة لإ�شرافها  ,على �أن يكون من بني
الأع�ضاء �أحد �شاغلي الوظائف الفنية بوزارة ال�ش�ؤون القانونية .
ويكون للوزير تعيني �أع�ضاء احتياطيني  ,وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال �إذا ح�ضرها
رئي�سها �أو نائبه فـي حالة غيابه �أو وجود مانع لديه  ,و( )2اثنان من �أع�ضائها على الأقل ,
ويكون للجنة �أمني �سر  ,وخبري فني �أو �أكرث  ,وي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير .
ويكون لأع�ضاء اللجنة احلق فـي اقت�ضاء بدل ح�ضور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها
الوزير .
املــادة ( ) 46
تخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات التـي يقدمهـ ــا امل�سج ــل فـ ــي الأح ــوال امل�ش ــار �إليه ــا
فـي املادة ( )44من هذا القانون  ,وحتدد الالئحة القواعد املنظمة لعمل اللجنة  ,وال�سجالت
الواجب �إم�ساكها  ,و�إجراءات عقد جل�ساتها  ,و�أحكام ومواعيد تقدمي التظلم  ,و�إجراءات
نظره  ,وطرق وو�سائل �إعالن القرارات ال�صادرة عنها .
وفـي جميع الأحوال  ,يجب على اللجنة �أن تراعــي الأ�صــول واملبــادئ العامــة لإجـراءات
التقا�ضي  ,ومن ذلك احرتام مبد�أي املواجهة  ,وحق الدفاع  ,وت�سبيب القرارات  ,وااللتزام
بطرق الإعالن  ,واملواعيد املحددة قانونا .
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املــادة ( ) 47
ت�صدر اللجنة قرارها فـي التظلم فـي حدود تقدير الأمانة العامة وطلبات املتظلم  ,وذلك
بت�أييد هذا التقدير �أو تعديله �أو �إلغائه  ,ويتم حت�صيل ال�ضريبة وفقا لقرار اللجنة �إذا مل
يكن قد مت حت�صيلها .
وتكون جل�سات اللجنة �سرية  ,وت�صدر قرارها م�سببا ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ,
وفــي حال ــة ت�س ــاوي الأ�صــوات يرجـ ــح اجلان ــب الـذي من ــه الرئي ــ�س  ,ويوق ــع عل ــى الق ــرار
كل من رئي�س اجلل�سة  ,و�أمني ال�سر خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره .
ويتولى �أمني ال�سر �إعالن املتظلم والأمانة العامة بقرار اللجنة خالل (� )7سبعة �أيام على
الأكرث من تاريخ التوقيع عليه .
املــادة ( ) 48
يجوز للمتظلم �أن يطلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبــة كلي ــا �أو جزئي ــا  ,عل ــى �أن ي ــقدم الطل ــب
إ�ل ــى رئيــ�س اللجن ــة م�شتمــال علــى �أ�سبابــه  ,ومقدار ال�ضريبة املطلوب ت�أجيل �سدادها ,
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وي�شرتط لقبول طلب ت�أجيل �سداد جزء من ال�ضريبة �أن ي�سدد املتظلم باقي قيمة ال�ضريبة
التي مل ي�شملها الطلب .
املــادة ( ) 49
يجوز للأمانة العامة  -خالل ( )30ثالثني يوما مـن تاري ــخ �إعالنه ــا بق ــرار اللجن ــة -
�أن تطلب ت�صحيح القرار �أو تعديله �إذا كان منطويا على خط�أ فـي تطبيق القانون ما مل
يطعن فـيه �أمام الق�ضاء  ,وفـي جميع الأحوال يتعني �إخطار امل�سجل بطلب الأمانة العامة
وبقرار اللجنة ال�صادر فـي �ش�أنه .
املــادة ( ) 50
يجوز للم�سجل الطعن فـي قرارات اللجن ــة �أم ــام املحكم ــة االبتدائ ــية املخت�ص ــة امل�شكل ــة
من ( )3ثالثة ق�ضاة  ,وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ الإع ــالن بالق ــرار ,
وال مينع الطعن فـي قرار اللجنة من حت�صيل ال�ضريبة .
وال يجوز ال�صلح فـي املنازعات ال�ضريبية .
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املــادة ( ) 51
يجوز للمحكمة امل�شار �إليها فـي املادة ( )50من هذا القانون �أن تنظر الدعوى ال�ضريبية
فـي جل�سة �سرية  ,وفـي جميع الأحوال يكون احلكم فـيها على وجه ال�سرعة .
املــادة ( ) 52
تنوب دائرة الق�ضايا ال�ضريبية  -التابعة للأمني العام  -دون غريها عن الأمانة العامة
فـيما يرفع منها �أو عليها من دعاوى � ,أو طعون �ضريبية لدى املحاكم على اختالف �أنواعها
ودرجاتها  ,ولدى اللجنة �أو غريها من اللجان الإدارية �أو التي يخولها القانون اخت�صا�صا
ق�ضائيا .
وت�سلم �إلى الدائرة امل�شار �إليها �صور الإعالنات اخلا�صــة ب�صح ــف الدع ــاوى والطعــون
ال�ضريبي ــة  ,وكذلك الأح ــكام وغريه ــا م ــن الأوراق املتعلق ــة بتلك الدعــاوى والطعون ,
وبالتظلمات .
الف�صــل العا�شـــر
العقوبـــات
املــادة ( ) 53
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ,يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي املواد الآتية بالعقوبات املقررة فـيها .
املــادة ( ) 54
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )2شهرين  ,وال تزيد على (� )1سن ــة واح ــدة  ,وبغرام ــة
ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ,وال تزيـد على ( )10000ع�شــرة �آالف ري ــال عمانـي ,
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ,فـي احلاالت الآتية :
 - 1امتناع امل�سجل عمدا عن حتديد ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن �إخطار الأمانة العامة واحل�صول على موافقتها
على تعيني �شخ�ص م�س�ؤول �آخر خالل مدة تغيبه ملدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما .
 - 3امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن احل�ضور بناء على طلب الأمانة العامة .
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 - 4الإفراج عن ال�سلعة االنتقائية من امل�ستودع ال�ضريبي دون �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة .
 - 5امتناع املرخ�ص له عمدا عن فح�ص ال�سلع االنتقائية عند تلقيها  ,وقبل �إيداعها
�أو تخزينها بامل�ستودع ال�ضريبي �أو عن املحافظة عليها .
 - 6عدم �إم�ساك امل�سجل �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة وف ــق �أحك ــام املادة ()33
من هذا القانون .
 - 7القيام ب�أي ت�صرف �أو عمل �أو �إجراء �أو امتناع يكون من �ش�أنه عرقلة موظفـي
الأمانة العامة �أو من ت�ستعـني به ــم عــن القيــام باالخت�صا�ص ــات وامله ــام املق ــررة
لهم مبوجب هذا القانون .
 - 8االمتناع عمدا عن تقدمي الإقرار ال�ضريبي تطبيقا حلكـم املادة ( )29م ــن هــذا
القانون عن �أي فرتة �ضريبية .
 - 9ف�ض �أو نزع الأختام �أو العالمات املميزة باملخالفة حلكم البند ( )1من املادة ()43
من هذا القانون .
وفـي حالة العود يج ــوز للمحكم ــة م�ضاعفــة الغرامــة  ,وزي ــادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوب ــة ال�سجن مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املــادة ( ) 55
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة واحدة  ,وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ,وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ,وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال
عماين � ,أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ,كل من ارتكب �أحد الأفعال الآتية :
 - 1عدم االلتزام بحكم املادة ( )15من هذا القانون .
 - 2االمتناع عمدا عن الت�سجيل لدى الأمانة العامة .
 - 3االمتنــاع عم ــدا عــن ت�ضمني الإقرار ال�ضريبــي البيانات احلقيقية لأنواع ال�سلع
االنتقائية �أو كمياتها �أو قيمتها �أو ال�ضريبة امل�ستحقة عليها .
 - 4تقدمي �إقرارات �ضريبية �أو م�ستندات �أو �سجالت مزورة للتهرب من �سداد ال�ضريبة
كلها �أو جزء منها .
-18-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1285

 - 5تعمد �إتالف �أو �إخفاء �أو التخل�ص من �أي م�ستندات �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو قوائم
�أو غريها تطالب الأمانة العامة بتقدميها بالتطبيق لأحكام هذا القانون �إذا مت
الإتالف �أو الإخفاء �أو التخل�ص منها خالل (� )1سنة من تاريــخ ت�سلــم الإخطــار
من الأمانة العامة .
وفـي حالة العود ج ــاز للمحكم ــة م�ضاعفــة الغرامــة  ,وزي ــادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوب ــة ال�سجن مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املــادة ( ) 56
ال يجوز رفع الدعوى العمومية �أو اتخاذ �أي �إجراءات فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا
القانون �إال بناء على طلب من الأمني العام .
ويجوز للأمني العام الت�صالح فــي اجلرائ ــم امل�ش ــار �إليه ــا  ,وذلك قبل �صــدور حكــم بــات
فـي الدعوى �شريطة �سداد مبلغ ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى  ,وال يزيد على �ضعف احلد
الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية .
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية  ,و�إلغاء ما يرتتب على قيامها من �آثار
مبا فـي ذلك العقوبة املحكوم بها .
املــادة ( ) 57
حتدد الالئحة اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على املخالف مبا فـي ذلك �إجراءات
التظلم منها  ,ومقدار الغرامة الإدارية اجلائز توقيعها  ,على �أال تتجاوز قيمتها مبلغ
( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
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