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  طلب اإلعفاء من ضريبة الدخلطلب اإلعفاء من ضريبة الدخل

 : ملقدم الطلب تعليمات مهمة

 
بعناية تامة وذلك حرصا على فهم متطلبات اإلعفاء  املذكورة أدناهالتعليمات  قراءة الطلبقبل تعبئة التكرم  يرجى

 . تفادي أي تأخير في البت في طلبكممن ضريبة الدخل واستيفاء البيانات والوثائق واملستندات املطلوبة ل

 

ة العربية، وفي حالة تعبئته باللغة اإلنجليزية فعلى مقدم طلب أن يرفق ترجمة إلى باللغ تعبئة الطلبيجب  -1

 اللغة العربية. 

 

 يرجى ، وبشكل أساس يموقع الهيئةاالطالع على التشريعات املنظمة للمنطقة والتي تجدون نسخة منها عبر  -2

الخاصة بالدقم الصادرة من الهيئة قراءة وفهم قواعد تنظيم اإلعفاءات الضريبية في املنطقة االقتصادية 

، وقانون ضريبة الدخل الصادر باملرسوم السلطاني م2112أبريل  22بتاريخ  232/2112بموجب القرار رقم 

 والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.  22/2112رقم 

 

 للتمتع باإلعفاء من جميعمن استيفاء  التحقق -3
ً
 والتي تتمثل في:  ضريبة والدخل الشروط املقررة قانونا

أن يكون املشروع مسجال بالسجل التجاري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وفقا ألحكام  -أ

 الئحة تسجيل املشروعات الصادرة من الهيئة. 

أن يكون املشروع مرخصا له من الهيئة بمزاولة أحد األنشطة املحددة وفقا للقواعد الواردة في  -ب

 بيئة االستثمارية الصادرة من الهيئة. الئحة تنظيم ال

 أن يلتزم املشروع بمزاولة األنشطة املرخص له بها داخل حدود املنطقة. -ج

  .%11وهي  أن يلتزم املشروع بنسبة التعمين املحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة -د

 

مثل القانوني للمشروع، إلى املحطة الواحدة للهيئة بمسقط أو الدقم  وذلك من املالطلب بعد تعبئته  يقدم -4

محددا به بيانات املشروع من واقع السجل التجاري وغيره من السجالت والوثائق الرسمية، ومرفقا به 

املستندات الرسمية الالزمة إلثبات توافر الشروط والضوابط املتطلبة قانونا للتمتع باإلعفاء، ويقدم الطلب 

 .دء النشاط( ثالثة أشهر من تاريخ ب 3ومرفقاته خالل  ) 

 

 :اآلتيةيرفق مع الطلب الوثائق واملستندات  -2

 أوراق السجل التجاري سارية املفعول مع نموذج املفوضين بالتوقيع. -أ

نسخة من التراخيص الصادرة للمشروع بمزاولة األنشطة في املنطقة من الهيئة والجهات األخرى على  -ب

 أن تكون سارية املفعول. 
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  طلب اإلعفاء من ضريبة الدخلطلب اإلعفاء من ضريبة الدخل

 عدد العاملين باملشروع ونسبة التعمين.  ختصة مبينا بهاعن الجهات املشهادة صادرة  -ج

أو األمانة العامة  هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أي بيانات أو مستندات أخرى تراها  -د

 ضرورية للبت في الطلب. للضرائب

 

في مدى تحقق  رأيها وبيان الطلب،بالهيئة دراسة  التسجيل التجاري دائرة  املحطة الواحدة ممثلة في تتولى -2

 لإلعفاء. ويتم عرض الطلب مشفوعا بالنتائج التي انتهت إليها الدائرة املختصة على 
ً
الشروط املتطلبة قانونا

رئيس مجلس إدارة الهيئة إلقراره، ثم إحالته إلى األمانة العامة للضرائب مرفقا به كافة املستندات املقدمة من 

 ما من تاريخ تقديم الطلب.( ثالثين يو 31املشروع وذلك خالل )

 

لإلعفاء، من توافر الشروط والضوابط املتطلبة قانونا  للتحققالطلب  للضرائب دراسةتتولى األمانة العامة  -7

قرار اإلعفاء من  املالية إلصدار املسؤول عن الشؤون  الوزير و عرضه على  ثم إعداد مشروع القرار باإلعفاء

 اإلعفاء.بالقرار الصادر بشأن طلب طار كل من الهيئة واملشروع ضريبة الدخل، وتقوم األمانة بإخ

 

 يلتزم املشروع في جميع األوقات بما يلي: -2

مسك حسابات منتظمة يسجل فيها الدخل املتحقق من األنشطة التي تزاولها في املنطقة مع بيان أي دخل  -أ

من مراقب حسابات خارجي، ويتم آخر متحقق من أي نشاط يقوم به خارج املنطقة، على أن تكون مدققة 

تقديم نسخة من الحسابات وتقرير مراقب الحسابات إلى الهيئة واألمانة العامة للضرائب خالل ستة أشهر 

 من انتهاء السنة املالية. 

إلى األمانة العامة للضرائب عن كل سنة ضريبية وذلك وفقا تقديم اإلقرارات الضريبية املبدئية والنهائية  -ب

 عمول بها لدى األمانة وخالل املواعيد املقررة لها، مرفقا بها البيانات واملستندات ملطلوبة.للنماذج امل

في حالة مزاولة النشاط من خالل فرع في املنطقة، فيجب املحافظة على االستقالل املالي واإلداري لهذا الفرع  -ج

ة للهيئة واألمانة تعبر عن املركز املالي عن املكتب الرئيس ي والفروع األخرى، وأن تكون البيانات املالية املقدم

 للفرع وإدائه عن الفترة املالية املقدمة عنها.

مزاولة النشاط االقتصادي املرخص به داخل املنطقة، وفي حال وجود أي تعامالت تجارية خارج املنطقة  -د

 فيجب إبالغ كل من الهيئة واألمانة بهذه التعامالت فور إجرائها.

أو التنازل عنه إلى جهات أخرى أو نقله خارج  للمشروع االقتصادي النشاط أو انتهاء اءفي حالة وقف أو إلغ -ه

  بذلك خالل أسبوع على األكثر. إخطار كل من الهيئة واألمانة عليه املنطقة، فيجب 
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  طلب اإلعفاء من ضريبة الدخلطلب اإلعفاء من ضريبة الدخل

 البيانات األساسية للمشروع
 

 )على املشروع فتح ملف ضريبي لدى األمانة قبل تعبئة الطلب(                                             رقم امللف الضريبي لدى األمانة:

  أو الشركة اسم املؤسسة

  رقـــم صـنـدوق الــبريـد 

ـــز الـــبــريـدي                                  ـــــرمـ   الـ

              رقـــــــم الـــــهـــــاتـــــف                          

  رقـــــــم الــــــفــــاكـــس                                     

  عنوان البريد االلكتروني                     

  اسم املمثل القانوني ملقدم الطلب

  النقال( -  رقم الهاتف )العمل

 

 روع في  السجل التجاري للمنطقةبيانات املش
 

  ي رقم السجل التجار 

  تاريخ التسجيل في املنطقة

  تاريخ انتهاء السجل التجاري 

 فرع مستقل.    مكتب رئيس ي                                                  خالل:  ملنطقة مناالنشاط في  مزاولة

  التأكيد على االستقالل املالي واإلداري للفرع

  الشكل القانوني للمشروع

  مدة املشروع

  )ريال عماني( رأس الــــمـــال 

  قيمة أو حجم االستثمار  )ريال عماني(

  األنشطة املسجلة بالسجل التجاري 
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  طلب اإلعفاء من ضريبة الدخلطلب اإلعفاء من ضريبة الدخل

ةلمشروع بمزاولة األنشطة باملنطقالتراخيص الصادرة لبيانات   
 

 ترخيص مزاولة النشاط في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الترخيص األول: )نوعه(:

 هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ة املصدرة للترخيص:الجه -

 من:                                                 إلى:  تاريخ صدور الترخيص وانتهائه: -

  الترخيص الثاني: )نوعه(:

  الجهة املصدرة للترخيص: -

 إلى:                      من:                            تاريخ صدور الترخيص وانتهائه: -

  الترخيص الثالث: )نوعه(:

  الجهة املصدرة للترخيص: -

 من:                                                 إلى: تاريخ صدور الترخيص وانتهائه: -

  تاريخ البدء في اإلنتاج أو مزاولة النشاط:

  تاريخ بدء وانتهاء اتفاقية االنتفاع باألرض

 

 التعمينقوى العاملة باملشروع ونسبة ال

  عدد العاملين بالشركة حتى تاريخه:

  عدد العمانيين:

  نسبة التعمين:

 

 )إن وجدت( من ضريبة الدخل بيان باإلعفاءات السابقة

  تاريخ بــــدء اإلعـفاء 

  تاريخ انتهاء اإلعـفاء 

ـــب اإلعــفـاء  ــ   ســـبــ

 

 :انوني للمشروعاملمثل الق إقرار وتوقيع

 أقر أنا املوقع أدناه ، املمثل القانوني للمشروع، بما يلي:

  لقد اطلعنا على التشريعات املنظمة لالستثمار في املنطقة وبشكل خاص قواعد تنظيم اإلعفاءات الضريبية الصادرة

 وفهمنا لألحكام الواردة فيها،   232/2112بموجب القرار رقم 

  مات الواردة في الطلب والوثائق املرفقة به صحيحة. البيانات واملعلو  ميعجأن 

  .للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل 
ً
 أن املشروع قد استوفى جميع الشروط املقررة قانونا

ـــم مــــقـــدم الطــلب     )املمثل القانوني(اســ

  الـــــــــــــتــــــــــاريـــــــخ 

  التوقيع والختم
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  طلب اإلعفاء من ضريبة الدخلطلب اإلعفاء من ضريبة الدخل

 هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمال هذا الجزء الستعم

 

 دائرة التسجيل التجاري: رأي 

 

 لقد قمنا بمراجعة ودراسة هذا الطلب والوثائق املرفقة به، وتبين لنا :

      للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل.الـشـروط ا جميعتــوافـر 
ً
 ملقررة  قانونا

     للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل فيما يتعلق ملقررة  قانو الـشـروط اتــوافـر عدم 
ً
-------------------------------------------نا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :وبناء عليه نوص ي بما يلي

   لإلعفاء على أن يكون اإلعفاء املوافقة على طلب اإلعفاء 
ً
 ملدة.......... لتوافر الشروط املتطلبة قانونا

 . 22تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتنتهي في      /       /        22تبدأ من        /     /                

    لإلعفاء لشروط توافر اعدم رفض طلب اإلعفاء ل 
ً
 أو لعد استيفاء البيانات واملعلومات املطلوبة.  املتطلبة قانونا

 

   املختص املوظف

  لتوقـيع ا

  التاريـخ 

  الـخـتـم 

 

 

 األمانـة الـعامة للـضــرائب بوزارة املاليةهذا الجزء الستعمال 

 

 رأي  األمانة العامة للضرائب: 

 الوثائق املرفقة به، وتبين لنا :لقد قمنا بمراجعة ودراسة هذا الطلب و 

      للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل.الـشـروط ا جميعتــوافـر 
ً
  ملقررة  قانونا

     للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل فيما يتعلق الـشـروط اتــوافـر عدم 
ً
-------------------------------------------ملقررة  قانونا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   املختص املوظف

   التاريخ

  التوقيع والختم

 


