
We appreciate your continuing loyalty and look forward to 
working together for a successful implementation of VAT in 
Sultanate of Oman.

Impact to ahlibank service fees and charges:
If you have an existing agreement or contract for the supply 
of taxable goods and services and it has been entered before 
April 16, 2021 VAT may still apply. 
Ministry of Finance has published Executive Regulations in 
respect of VAT, which provides more clarity with respect to 
how VAT will apply to certain financial services. Accordingly, 
there will be a change in the charges of fees, commissions, 
charges and commercial discounts for some products and 
services after implementation of VAT.

If you are customer/supplier or vendor of ahlibank
Please register for VAT, as applicable under the VAT Law and 
share your VAT registration details to your designated 
relationship manager/branch for our records. If you have 
further questions regarding VAT, we suggest you to seek 
guidance from the Oman Tax Authority’s publicly available 
information, or from a tax advisor.

Tax Registration:
 
 If you are a business partner/customer of ahlibank and 
required to be VAT registered, we recommend you to visit 
Tax Authority portal on their website for details on the VAT 
registration process.

 https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/home 

  The VAT registration is an important step for all of us to 
claim Input Tax Credit on the VAT paid to our suppliers, or to 
issue a VAT invoice to our customers.

 After the registration, please contact your relationship 
manager or visit nearest branch in order to update your 
account details with your Tax Registration Number as soon 
as it is available.

For more information on VAT, kindly visit Oman Tax Authority 
webpage 

https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax 
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 اعتباًرا من ١٦ أبريل ٢٠٢١ ، سـتطبق سـلطـنـة ُعـمـان ضـريـبة الـقيـمـة
   المضافة (VAT)  على مبيعات مـعظـم الـسـلع والـخدمات بـمـعــدل 
 قياسي قدره ٥٪، باسـتثناء تـلك الخـاضعـة للـضـريـبـة الصـفـريــة أو   
و منتجات  بعض  ستخضع  وعليه،  التحديد.  وجه  على   المعفاة 
 تسهيالت و خدمات و رسوم البنك ا�هلي لضريبة القيمة المضافة،
 وسيتم تحسين أنظمتنا لتعكس تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المناسب وفًقا لتشريعات ضريبة القيمة المضافة السائدة

المضافة وقد القيمة  لقانون ضريبة  باالمتثال  ا�هلي  البنك   يلتزم 
شرع في عمليات التنفيذ وذلك لضمان نجاحه

التأثير على رسوم وتكاليف خدمة البنك ا�هلي:
والخدمات السلع  لتوريد  حالي  عقد  أو  اتفاقية  لديك  كان   إذا 
 الخاضعة للضريبة وتم إدخاله قبل ١٦ أبريل ٢٠٢١ ، فقد تظل ضريبة

القيمة المضافة سارية
القيمة بضريبة  يتعلق  فيما  تنفيذية  لوائح  المالية  وزارة   نشرت 
تطبيق كيفية  حول  الوضوح  من  مزيًدا  توفر  والتي   ،  المضافة 
 الضريبة على بعض الخدمات المالية. وعليه، سيكون هناك تغيير
التجارية والخصومات  والرسوم  بـالعموالت  المتعلقة  الرسوم   في 

لبعض المنتجات والخدمات

في حالة كنت عميًال أو مورًدا للبنك ا�هلي:
به معمول  هو  كما  المضافة،  القيمة  ضريبة  في  التسجيل   يرجى 
تفاصيل ومشاركة  المضافة،  القيمة  ضريبة  قانون   بموجب 
لديك كانت  إذا  بكم.  الخاص  الفرع   / العالقات  مدير  مع   التسجيل 
مراجعة يرجى  المضافة،  القيمة  ضريبة  بخصوص  أخرى   أسئلة 

 الموقع الرسمي لجهاز الضرائب أو التحدث مع مستشار مختص
 

خطوات التسجيل الضريبي:

   اذا كنت شريًكا تجارًيا / عميًلا للبنك ا�هلي ومطلوًبا أن تكون
  مسجًال في ضريبة القيمة المضافة ، يرجى زيارة الصفحة الرسمية

 لجهاز الضرائب والحصول على تفاصيل عملية التسجيل في
ضريبة القيمة المضافة

https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/home 

 

    يعد تسجيل ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة للجميع وذلك
 للمطالبة بائتمان ضربية المدخالت على ضريبة القيمة المضافة 

 المدفوعة لموردينا،  أو Âصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة
لعمالئنا

     بعد قيامك بالتسجيل و حصولك على رقم التسجيل الضريبي،
 يرجى التواصل بمدير العالقات الخاص بك أو زيارة أقرب فرع لك
 لتحديث بيانات رقم التسجيل الضريبي في تفاصيل حسابك

البنكي
 
 

 جهودكم وتكاتفكم معنا يسهم في نجاح تنفيذ ضريبة القيمة
المضافة في سلطنة ُعمان

 يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني الرسمي لجهاز الضرائب لمزيد من
المعلومات عن ضريبة القيمة المضافة

https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-tax
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Effective April 16,  2021 Sultanate of Oman will introduce 
Value Added Tax (VAT) on sales of most goods and services 
at a standard rate of 5%, except for those specifically 
zero-rated or exempt. Therefore, some of ahlibank’s 
products, facilities, services and charges will be subject to 
VAT, in accordance with the prevailing VAT Law. Our systems 
will be enhanced to reflect appropriate VAT application in 
accordance with the prevailing VAT legislation. 

ahlibank is committed to comply with the VAT Law and has 
embarked on a VAT implementation project to ensure a 
successful implementation of VAT. 


