أسئلة وأجوبة ضر يبة القيمة المضافة عمان

 .1ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبــة القيمــة المضافــة أو  ،VATهــي ضريبــة غيــر مباشــرة ُتطبــق علــى اســتهالك الســلع والخدمــات وتفرضهــا شــركة مســجلة فــي جهــاز الضرائــب وتقــوم بتوريــد الســلع والخدمــات فــي ســياق
األعمــال .يتــم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التوريــد ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل الشــركات المســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة نيابــة عــن الحكومــة .ويتحمــل
المســتهلك النهائــي ضريبــة القيمــة المضافــة فــي نهايــة األمــر .يتــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة أي ً
ضــا علــى اســتيراد الســلع والخدمــات.
المعــدل القياســي لضريبــة القيمــة المضافــة فــي ســلطنة عمــان هــو  %5علــى تقديــم معظــم الســلع والخدمــات ،مــع إعفــاءات  /معاملــة خاصــة للمــواد الغذائيــة األساســية والرعايــة الطبيــة والتعليــم
وبعــض منتجــات وخدمــات المؤسســات الماليــة.
 .2هل يتعين على  QNBفرض ضريبة القيمة المضافة؟
نعــم .كونــه كيانـا ً مســجالً فــي ضريبــة القيمــة المضافــة فــي ســلطنة عمــان ،فــإن خدمــات  QNBالمصرفيــة ســتخضع لضريبــة القيمــة المضافــة .ســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل
القياســي البالــغ  %5علــى الرســوم والعمــوالت والخصومــات التجاريــة عنــد فرضهــا علــى المنتجــات والخدمــات المصرفيــة .ســيتم بعــد ذلــك تحويــل ضريبــة القيمــة المضافــة المحصلــة مــن العمــاء
إلــى جهــاز الضرائــب العمانــي.
تعتبــر بعــض المنتجــات والخدمــات المصرفيــة مثــل الفائــدة علــى القــروض  /الســلف ،والفوائــد علــى بطاقــات االئتمــان ،والفوائــد علــى الودائــع بيــن البنــوك والهوامــش الضمنيــة علــى صــرف
العمــات معفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي ســلطنة عمــان.
مالحظة :قد تختلف المعاملة الضريبية للعمالء غير المقيمين في سلطنة عُمان.
 .3متى سيبدأ  QNBفي تحصيل ضريبة القيمة المضافة؟
وف ًقا للمرسوم السلطاني رقم  2020/121بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،سيكون نظام ضريبة القيمة المضافة ساريًا اعتبارً ا من يوم الجمعة  16أبريل .2021
 .4ما هي تفاصيل التسجيل الخاصة بـ QNB؟ (أدخل رقم التعريف الضريبي الخاص بـ )QNB
رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة ( )VATINالخاص بنا والمسجل لدى جهاز الضرائب العماني هو.OM1100027415 :
 .5كيف سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على العميل؟
ســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل القياســي البالــغ  %5علــى رســوم  QNBللســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة .علــى ســبيل المثــال ،إذا كان  QNBيتقاضــى  2لاير عمانــي كرســوم
طباعــة إلصــدار دفتــر شــيكات مكــون مــن  25ورقــة ،فســيتم احتســاب  0.1بيســة ( -/2لاير عمانــي ×  )%5كضريبــة قيمــة مضافــة .لذلــك ،فــإن المبلــغ اإلجمالــي الــذي ســيتم دفعــه إلــىQNB
لطباعــة دفتــر شــيكات ســيكون  -/2.1لاير عمانــي (شــامالً ضريبــة القيمــة المضافــة).
 .6أين يمكنني التحقق من ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها QNB؟
سيقوم  QNBبإصدار فاتورة ضريبية وإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى العميل.
 .7هل ستتم إعادة رسوم ضريبة القيمة المضافة إذا تم إلغاء معاملتي أو إذا فشلت المعاملة؟
إذا تم إلغاء المعاملة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة أو لم يتم تنفيذها بنجاح ،فسيتم رد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على العميل إلى حسابه المصرفي.
 .8بمن اتصل في حالة وجود أي استفسار يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟
فــي حالــة وجــود أي استفســارات فــي هــذا الصــدد ،يرجــى إرســال استفســاراتك إلــى  QNBOmanVATinquiries@qnb.com.لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي
لجهــاز الضرائــب العمانــي https://tms.taxoman.gov.om.

الحسابات

 .1هل تطبق ضريبة القيمة المضافة على الودائع أو السحوبات من الحسابات الجارية أو حسابات التوفير؟
ال تخضــع أي إيداعــات فــي أو ســحوبات مــن حســابات التوفيــر  /الحســابات الجاريــة لضريبــة القيمــة المضافــة .ولكــن إذا كانــت هنــاك رســوم خدمــة أو رســوم يفرضهــا البنــك ،فســتخضع تلــك
الرســوم لضريبــة القيمــة المضافــة.
 .2ما هي الخدمات المرتبطة بـ «بالحسابات» التي تخضع لضريبة القيمة المضافة؟
تخضع أي خدمات مرتبطة بـ «الحسابات» وتحتسب عليها رسوم أو عموالت أو خصومات تجارية صريحة أو رسوم مماثلة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي البالغ .%5
مالحظة :قد تختلف المعاملة الضريبية للعمالء غير المقيمين في سلطنة عُمان.
 .3ما هي الخدمات المرتبطة بـ «الحسابات» التي لن تخضع لضريبة القيمة المضافة؟
ال تخضــع أي خدمــات مرتبطــة بـــ «الحســابات» التــي ال تحتســب عليهــا رســومًا أو عمــوالت أو خصومــات تجاريــة صريحــة أو رســومًا مماثلــة لضريبــة القيمــة المضافــة (مثــل الفائــدة والهامــش
الضمنــي ومــا إلــى ذلــك).
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التحويالت

 .1هل تطبق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحولة من حسابي إلى حساب محلي؟
يخضــع تقديــم المنتجــات  /الخدمــات الماليــة مــن  QNBمقابــل رســوم أو عمــوالت أو خصومــات تجاريــة صريحــة أو رســوم مماثلــة لضريبــة القيمــة المضافــة بالمعــدل القياســي البالــغ  .%5وســيطبق
 QNBضريبــة القيمــة المضافــة بالســعر القياســي البالــغ  %5علــى الرســوم المفروضــة علــى التحويــات المحليــة الداخليــة  /الخارجيــة بيــن البنــوك.
مالحظة :قد تختلف المعاملة الضريبية للعمالء غير المقيمين في سلطنة عُمان.

 .2ما هي الخدمات المرتبطة بـ «التحويالت» التي ستجذب ضريبة القيمة المضافة؟
يخضع أي تقديم للمنتجات  /الخدمات المالية التي تحتسب عليها رسوم أو عموالت أو خصومات تجارية صريحة أو رسوم مماثلة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي البالغ .%5
مالحظة :قد تختلف المعاملة الضريبية للعمالء غير المقيمين في سلطنة عُمان.
 .3ما هي الخدمات المرتبطة بـ «بالتحويالت» التي لن تخضع لضريبة القيمة المضافة؟
ال يخضــع أي تقديــم للمنتجــات  /الخدمــات الماليــة التــي ال تحتســب عليهــا رســوم أو عمــوالت أو خصومــات تجاريــة صريحــة أو رســومًا مماثلــة لضريبــة القيمــة المضافــة (مثــل الهامــش الضمنــي
ومــا إلــى ذلــك).

بطاقة االئتمان

 .1هل سيتم تطبيق رسوم ضريبة القيمة المضافة على التأخر في سداد مستحقات بطاقة االئتمان؟
نعــم ،يقــوم  QNBبفــرض رســوم أو عمولــة صريحــة علــى العميــل إذا أدى التأخــر فــي ســداد المســتحقات .ولــن يطبــق  QNBالضريبــة القيمــة المضافــة علــى مبلــغ المســتحقات الغيــر مســددة
إذا أدى تأخــر العميــل فــي ســداد المســتحقات المرجــوة.

التمويل التجاري

 .1هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات تمويل التجارة؟
بشــكل عــام ،تخضــع جميــع الرســوم أو العمــوالت أو الخصومــات التجاريــة الصريحــة أو الرســوم المشــابهة المفروضــة علــى منتجــات وخدمــات تمويــل التجــارة مثــل رســوم التســهيالت والعمولــة
علــى إصــدار خطابــات االعتمــاد والضمانــات ومــا إلــى ذلــك لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة  .%5ولكــن بعــض الخدمــات مثــل التصديــر تخضــع لضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة صفــر (.)%0
ويُســتثنى مــن ذلــك الفائــدة المفروضــة علــى اســتخدام منتجــات التمويــل التجــاري.

األسواق المالية

 .1هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على صرف العمالت األجنبية أو المبادالت؟
تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة فقــط علــى الخدمــات الماليــة التــي تحتســب عليهــا رســوم أو عمــوالت أو خصومــات تجاريــة صريحــة أو رســوم مماثلــة .أمــا الخدمــات الماليــة التــي يتــم إجراؤهــا
علــى هوامــش وفوائــد ضمنيــة ،فهــي مســتثناة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة.

الفاتورة الضريبية

 .1متى أستلم الفاتورة الضريبية من البنك؟
ســيتم إرســال الفاتــورة الضريبيــة إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي المســجل للعميــل لــدى البنــك بشــكل دوري .ويمكــن للعميــل أي ً
ضــا زيــارة الفــرع وطلــب فاتــورة ضريبيــة مطبوعــة إذا لــزم األمــر.
ويجــب علــى العميــل تحديــث عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بــه وبياناتــه المطلوبــة لــدى الفــرع إذا لــم تكــن محدثــة وذلــك للتأكــد مــن اســتالمه للفاتــورة الضريبيــة.
 .2هل هناك رسوم الستالم الفاتورة الضريبية؟
ال.
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