قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة 2017
في شأن الالئحة التنفيذية
للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة
مجلس الوزراء:
– بعد االطالع على الدستور،

– وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972بشأن اختصاصات الو ازرات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )13لسنة  ،2016في شأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب،
– وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،2017في شأن اإلجراءات الضريبية،

– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  ،2017في شأن ضريبة القيمة المضافة،
المالية،
وبناء على ما عرضه وزير
–
ّ
ً

قرر:

الباب األول
التعاريف
المادة ()1

في تطبيق أحكام هذا القرارُ ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة

الوزير

الهيئة

 :اإلمارات العربية المتحدة.
 :وزير المالية.

 :الهيئة االتحادية للضرائب.

ض ر ر ر ر ر ر رريبر ر ررة القيمر ر ررة  :ضر ر ر رريبة ت رس على اس ر ر ررتيراد وتوريد الس ر ر ررلة والمدمات في كل مرحلة من مراحل

المضافة

االنتاج والتوزية وتشمل التوريد االعتباري.

الضريبة

 :ضريبة القيمة المضافة.

الدول المطبقة

وفقاً للنظام األساسي لدول مجلس التعاون.
 :دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشرية صادر.

دول مجلس التعاون  :جمية الدول التي تتمتة بالعضرروية الكاملة في مجلس التعاون لدول المليا العربية

السلة

المدمات

النسبة األساسية

 :الممتلكات المادية التي يمكن توريدها ،بما في ذلك العقارات والمياه وجمية أنواع
الطاقة التي يحددها هذا القرار.

 :أي شيء يمكن توريده غير السلة.

 :نسبة الضريبة المحددة في المادة ( )3من المرسوم بقانون.
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االستيراد

السلة المعنية
المدمات المعنية
الشمص

الماضة للضريبة

دافة الضريبة
الممثل القانوني
التسجيل الضريبي

 :وصول السلة من المارج إلى أراضي الدولة ،أو تلقي المدمات من خارج الدولة.

تم توريدها في
 :تشر ر ررمل السر ر ررلة التي تم اسر ر ررتيرادها وال تكون مع اة من الض ر ر رريبة لو ّ
الدولة.
 :المدمات التي تم اس ر ررتيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة ،وال تكون مع اة
تم توريدها في الدولة.
من الضريبة لو ّ
 :الشمص الطبيعي أو االعتباري.

 :كل شمص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون.

أي ش ر ررمص ملزم لدفة الضر ر رريبة في الدولة بموجب المرس ر رروم بقانون ،سر ر رواء كان
ّ :
خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.
 :المدير بالنس ر رربة لش ر ررركة ما ،أو الولي أو الوص ر رري أو القيم بالنس ر رربة ل اقدي األهلية
وناقصيها ،أو أي شمص تم تعيينه قانوناً لتمثيل شمص آخر.

 :إجراء يقوم بموجبه الماضة للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة
في الهيئة.

يتم تسجيله لغايات الضريبة.
رقررم الررتس ر ر ر ر ر ر ر رج ري ر ر ررل  :رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شمص ّ
الضريبي
المسجل
ّ

 :الماضة للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.

المتلقي

 :الشمص الذي يتم توريد أو استيراد المدمات لصالحه.

المستلم

 :الشمص الذي يتم توريد أو استيراد السلة لصالحه.

اإلقرار الضريبي

 :المعلومات والبيانات المحددة لغايات الض رريبة التي يقدمها الماضررة للض رريبة وفقاً

المقالل

 :كل ما تم اس ر ررتالمه أو من المتوقة اس ر ررتالمه لقاء توريد الس ر ررلة أو المدمات سر ر رواء

األعمال

 :أي نش ر ر ررا يمارا بانتظام واس ر ر ررتم اررية واس ر ر ررتقاللية من قبل أي ش ر ر ررمص وفي أي

للنموذج المعد من الهيئة.

كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استالمه كعوس.

مكان ،كالنش ر ر ر ر ر ر ررا الصر ر ر ر ر ر ررناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو
المدمي أو أنش ر ر ر ر ر ررطة التنقيب أو ما يتعلق باس ر ر ر ر ر ررتعمال الممتلكات المادية أو غير

المادية.
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التورير ررد المع ى من  :توريد س ر ررلة أو خدمات لقاء مقالل أمناء ممارس ر ررة األعمال داخل الدولة ،ال ت رس

الضريبة

عليه الضريبة وال تُ سترد ضريبة المدخالت المتعلقة به إال بموجب أحكام المرسوم
بقانون.

للضريبة

الدولة ،وال يشمل التوريد المع ى من الضريبة.

التوريررد المرراضر ر ر ر ر ر ررة  :توريد سلة أو خدمات لقاء مقالل أمناء ممارسة األعمال من قبل أي شمص داخل

التوريد االعتباري

 :كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضر ررة للض ر رريبة وفقاً للحاالت التي
ينص عليها المرسوم بقانون.

ضريبة المدخالت

 :الضريبة التي دفعها الشمص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلة أو خدمات له

ضريبة الممرجات

 :الض ر رريبة الم روضر ررة على التوريد الماضر ررة للض ر رريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد

أو عندما يقوم باالستيراد.

خاضة للضريبة.

لناء على أحكام المرسرروم
الض ر ر ر ر ر ر رريبررة القرراللررة  :المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافة الض رريبة ً
بقانون.
لالسترداد
الضريبة المستحقة

 :الضريبة التي تحتسب وت رس بمقتضى المرسوم بقانون.

ال ترة الضريبية

 :المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفة عنها.

ال اتورة الضريبية

 :مس ر ر ر ررتند خطي أو إلكتروني يس ر ر ر ررجل فيها حص ر ر ر ررول أي توريد خاض ر ر ر ررة للضرر ر ر رريبة

حل موعد سدادها للهيئة.
الضر رريبة المس ررتحقة  :الضريبة التي ّ
الدفة

وت اصيله.

اإلش ر ر ر ر ر ر رع ررار ال رردائن  :مس ررتند خطي أو إلكتروني يس ررجل فيه حص ررول أي تعديل لتم يض أو إلغاء توريد
الضريبي

الجهات الحكومية
الجهات الميرية

خاضة للضريبة وت اصيله.

 :الو ازرات والدوائر واألجهزة الحكومية والهيئات والمؤس ر ر ر ر ر ر رسر ر ر ر ر ر ررات العامة االتحادية
والمحلية في الدولة.

 :الجمعيات والمؤس ر رسر ررات األهلية ذات الن ة العام التي يصر رردر لها قرار من مجلس
الوزراء لناء على اقتراح الوزير والتي ال تهدف إلى تحقيق الربح .

ح ر ر ررد الررتسر ر ر ر ر ر ر رجري ر ر ررل  :مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الماضر ر ر ررعة للض ر ر ر رريبة أو
اإللزامي

يتوجب على المورد التسجيل الضريبي.
كان من المتوقة أن تجاوزه ،عندها ّ
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ح ر ر ررد الررتسر ر ر ر ر ر ر رجري ر ر ررل  :مبلغ محدد في هذا القرار إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو الن قات الماضر ر ر ر ر ر ررعة
االختياري

للضريبة أو كان من المتوقة أن تجاوزه ،عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.

المرردمررات المرتبطررة  :خرردمررات نقررل وتغلي
بالنقل

مقر التأسيس
المنشأة الثالتة

وربن الشر ر ر ر ر ر ررحنررات وعررداد الومررائق الجمركيررة وخرردمررات إدارة

الحاويات وتعبئة الس ررلة وت ريغها وتمزينها ونقلها أو أية خدمات أخرت ذات ص ررلة
وميقة أو تكون ضرورية إلتمام خدمات النقل.

 :المقر الذي تأسرسرف فيه األعمال قانوناً في دولة ما بحسرب قرار إنشراته وتتمذ فيه
اإلدارة المركزية.

ق اررات اإلدارة الهامة أو تُمارا فيه وظائ
 :أي مكان عمل مالف غير مقر التأس رريس يزاول فيه الش ررمص أعماله بش رركل منتظم
أو دائم وتتوفر فيه موارد بشر ر ر ر ر ر رررية وتقنية كافية بحيي تمكنه من القيام لتوريد أو

اقتناء سلة أو خدمات ويشمل ذلك ال روع التابعة للشمص.
مكان اإلقامة

 :المكان الذي يوجد فيه للشررمص مقر تأسرريس أو منشررأة مالتة وفقاً ألحكام المرسرروم
بقانون.

الش ر ر ر ر ر ر ر رم ررص غر ريررر  :أي شمص ال يمتلك مقر تأسيس أو منشأة مالتة في الدولة وعادة ال يقيم فيها.
المقيم

األطراف المرتبطة

 :شرمصران أو أكثر غير من صرلين من الناحية االقتصرادية أو المالية أو التنظيمية،
يسر ر ررتطية أحدهم أن يسر ر رريطر على انخرين إما قانوناً أو لتملك األسر ر ررهم أو حقوق

التصويف.
المنطقة المحددة

 :أيررة منطقررة يتم تحررديرردهررا بقرار من مجلس الوزراء لنرراء على اقتراح الوزير ،على

التصدير

 :مغادرة السررلة أ ارضرري الدولة ،أو تقديم المدمات لشررمص مقر تأسرريسرره أو منشررأته

التصدير المباشر

أنها منطقة محددة لغايات المرسوم بقانون.

الثالتة خارج الدولة ،بما في ذلك التصدير المباشر والتصدير غير المباشر.

المورد مسر ررؤوالً عن
 :تصر رردير السر ررلة إلى مقصر ررد خارج الدول
ّ
المطبقة بحيي يكون ّ
القيام لترتيبات النقل أو يقوم لتعيين وكيل للقيام لذلك نيابة عنه.

التص ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردير غير  :تصر ر ر ر رردير السر ر ر ر ررلة إلى مقصر ر ر ر ررد خارج الدول المطبقة حيي يكون العميل المارجي

المباشر

العميل المارجي

مسؤوالً عن القيام لترتيبات استالم السلة من المورد في الدولة مم تصديرها لن سه،
أو يقوم لتعيين وكيل من أجل القيام لذلك نيابة عنه.

 :المس ر ر ررتلم الذي ليس لديه مقر تأس ر ر رريس أو منش ر ر ررأة مالتة في الدولة وغير مقيم فيها
وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في الدولة.
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القسيمة

الحق في الحصول على سلة أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها
 :أية أداة تعطي
ّ
أو محمولة فيها أو الحق في الحصر ررول على خصر ررم في ممن السر ررلة أو المدمات،
وال تشمل القسيمة الطوابة البريدية الصادرة عن مجموعة لريد اإلمارات.

األصول الرأسمالية

 :أصول األعمال الممصصة لالستعمال طويل األمد.

الغرامات اإلدارية

 :مبالغ مالية ت رس على الشر ررمص من قبل الهيئة لممال ته أحكام المرسر رروم بقانون

لناء على االسر ر ررتمدام
نرظ ر ر ررام األص ر ر ر ر ر ر ررول  :نظام يتم بموجبه تعديل ض ر ر رريبة المدخالت المسر ر ررتردة لداية ً
ال علي خالل فترة محددة.
الرأسمالية
والقانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في شأن اإلجراءات الضريبية.

المجموعة الضريبية  :شر ررمصر رران أو أكثر مسر ررجالن لغايات الض ر رريبة في الهيئة كشر ررمص واحد خاضر ررة
للضريبة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون.

 :إخطار الش ررمص المعني أو وكيله الضر رريبي أو ممثله القانوني بالق اررات الص ررادرة

التبليغ

عن الهيئة وفقاً للوسر ر ررائل المنصر ر رروص عليها في القانون االتحادي رقم ( )7لسر ر ررنة

التهرب الضريبي
المرسوم بقانون

 2017في شأن اإلجراءات الضريبية.

 :استمدام شمص لوسائل غير قانونية ينتا عنها تم يض مقدار الضريبة المستحقة
أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً للمرسوم بقانون.
 :المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة.

الباب الثاني
التوريد
المادة ()2
توريد السلع

حق التصرف لها من شمص نخر يشمل على سبيل المثال:
 .1نقل ملكية السلة أو ّ
أ .نقل ملكية السلة بموجب ات اقية خطية أو ش وية ألي لية.
ب .نقل ملكية السلة بمقالل بشكل إلزامي وذلك وفقاً للتشريعات السارية.

 .2ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،فإن نقل حق التصر رررف بأي أصر ررول ال يعتبر بأنه توريد لسر ررلة إال
تمكن الشمص انخر من التصرف فيها كمالك.
إذا ّ
 .3إلرام عقد لين طر ررفين يترتب عليه نقل الس ررلة في وق ررف الحق يعتبر توريداً للسلة إذا نص العقد على
نقل ملكية السلة أو قصد لنقل ملكية السلة أو نقل ملكية السلة في المستقبل.

 .4تعتبر التوريدات التالية توريداً للسلة:
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أ .توريد المياه.

ب .توريد العقارات بما في ذلك أي عقد لية أو تأجير.

ج .توريد جمية أنواع الطاقة وتشر ر ر ر ر ر ررمل الكهرباء والغاز ،بما في ذلك الغاز الحيوي وغاز ال حم وغاز
المس ر ر ر ر ر ررال والغاز الطبيعي وغاز الن ن والغاز المنتا وغاز محطات التكرير والغاز الطبيعي
الن ن ُ

المسال المعالا بالح اررة وأي خلين غازات ،سواء تم استعمالها لإلضاءة
المعاد تكوينه وغاز الن ن ُ
ُ
أو الح اررة أو التبريد أو تكيي الهواء ،أو أي أغراس أخرت.

المادة ()3
توريد الخدمات
يعد توريداً للمدمات كل توريد ال يعتبر توريداً للسلة بما في ذلك أي من انتي:
 .1منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.
 .2توفير تسهيل أو ميزة.

 .3عدم المشاركة في أي نشا أو عدم السماح في حصوله أو االت اق على القيام بأي نشا .
 .4نقل حصة ال تقبل التجزئة في سلعة.

 .5نقر ررل أو ترخيص الحقوق غير المر ررادير ررة ،مثر ررل حقوق المؤل ين والممترعين وال نر ررانين ،والحقوق في
العالمات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه ال ئة.

 .1إذا قام شمص لتوريد مؤل

المادة ()4
مكون
توريد أكثر من ّ

من أكثر من مكون لقاء سعر واحد ،يجب عليه تحديد ما إذا كان ذلك

التوريد يشكل توريداً واحداً مركباً أو توريدات متعددة.

ُ .2يقصد بعبارة "التوريد الواحد المركب" أي توريد سلة أو خدمات في الحالة التي يكون فيها للتوريد أكثر
مكون مة األخذ باالعتبار العقد وظروف التوريد ككل.
من ّ
 .3يعتبر أي توريد على أنه توريد واحد مركب في الحاالت انتية:
أ .إذا كان التوريد يشمل كل من:
 )1مكوناً أساسياً.

 )2مكوناً أو مكونات أخرت إما تعتبر ض رررورية أو أس رراس ررية للقيام بالتوريد بما في ذلك العناص ررر

العرض ررية التي غالباً ما تص رراحب التوريد ولكنها ليس ررف جزءاً أس رراس ررياً منه ،أو ال تعتبر هدفاً
بحد ذاتها ولكنها تعتبر وسيلة لالستمتاع بالتوريد األساسي بشكل أفضل.
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ب .إذا كان التوريد يش ررمل عنصر ررين أو أكثر مرتبطين لبعض ررهما بش رركل وميق بحيي يش رركالن توريداً
واحداً ليس من الممكن أو من الطبيعي تجزئته.

 .4يجوز حدوث توريد واحد مركب بموجب البند ( )2من هذه المادة إذا تحققف جمية الشرو انتية:
المورد لتحديد سعر مكونات التوريد بشكل من صل أو فرس سعر ممتل
أ .أن ال يقوم ّ
مورد واحد.
ب .أن يتم توريد جمية مكونات التوريد من خالل ّ

لها.

 .5إذا قام الماض ررة للضر رريبة لتوريد أكثر من مكون لقاء س ررعر واحد ولم يكن التوريد يش رركل توريداً واحداً
مركباً ،فإن توريد المكونات يعتبر بأنه توريدات متعددة.

المادة ()5
االستثناءات المتعلقة بالتوريد االعتباري

 .1ال يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحاالت انتية:

أ .إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخالت عن السلة أو المدمات ذات الصلة.

ب .إذا كان التوريد مع ى من الضريبة.

ج .إذا تم تعديل ض ر ر ر ر ر رريبة المدخر ر ر ر ر ررالت المستر ر ر ر ر ررردة على السلة والمدمر ر ر ر ر ررات وفق ر ر ر ر ر راً لنظر ر ر ررام األصول
الرأسمالية.

د .إذا لم تجاوز قيمة توريد الس ر ر ر ررلة لكل مس ر ر ر ررتلم خالل فترة ( )12امني عش ر ر ر ررر ش ر ر ر رره اًر مبلغ ()500
كعينات أو هدايا تجارية.
خمسمائة درهم ،وكان التوريد لهدف استعمالها ّ
ه .إذا كان إجمالي ضر ر ر رريبة الممرجات الواجبة على جمية التوريدات االعتبارية لكل ش ر ر ررمص خالل
فترة ( )12امني عشر شه اًر أقل من ( )2000أل ين درهم.

 .2ألغراس ال قرتين (د) و(هر ر ر ر ر ر رر) من البند ( )1من هذه المادة ،تعتبر فترة ( )12االمني عشر شه اًر هي

ال ترة التي تنتهي لنهاية الش ر ر ر ر ر ررهر الذي قام الش ر ر ر ر ر ررمص خالله لتوريد مش ر ر ر ر ر ررار إليه في أي من البندين

المذكورين.

الباب الثالث
التسجيل
المادة ()6
طلب التسجيل
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ألغراس التسر ر ر ر ررجيل الض ر ر ر ر رريبي اإللزامي أو االختياري ،يجب أن يتضر ر ر ر ررمن طلب التسر ر ر ر ررجيل الض ر ر ر ر رريبي كافة
المعلومات التي تطلبها الهيئة ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة.

المادة ()7
التسجيل اإللزامي

 .1يكون ُّ
حد التسجيل اإللزامي ( )375,000مالممائة وخمس وسبعون أل

درهم.

 .2يتعين على الشمص الملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً ألحكام المرسوم بقانون تقديم طلب التسجيل الضريبي
إلى الهيئة خالل ( )30يوماً من نشوء ذلك االلتزام.

 .3إذا كان على الشر ر ررمص التسر ر ررجيل الض ر ر رريبي ولم يقم لتقديم طلب لذلك ،تقوم الهيئة لتسر ر ررجيله اعتبا اًر من
تاريخ نش ر ر ر ر ر رروء ذلك االلتزام وت رس عليه الغرامات المرتبطة لذلك وفقاً للقانون االتحادي رقم ( )7لس ر ر ر ر ر ررنة

 2017في شأن االجراءات الضريبية.

 .4إذا تجاوزت توريدات شر ررمص وفقاً للمرسر رروم بقانون حد التسر ررجيل اإللزامي خالل فترة ( )12االمني عش ررر

ش رره اًر الس ررابقة ،تقوم الهيئة لتس ررجيل الش ررمص اعتبا اًر من أول يوم في الش ررهر التالي للش ررهر الذي أص رربح

الشمص ملزماً بالتسجيل فيه ،سواء قام لتقديم طلب التسجيل الضريبي أم لم يقم ،أو من أي تاريخ أسبق
يتم االت اق عليه لين الهيئة والشمص.

 .5إذا توقة شررمص أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسرروم بقانون حد التسررجيل اإللزامي خالل ( )30يوماً قادمة،

تقوم الهيئة لتسجيله التداء من تاريخ نشوء أسباب معقولة لالعتقاد بأنه على الشمص التسجيل الضريبي

كما هو محدد في هذا البند ،سواء قام لتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم ال ،أو من تاريخ أسبق
يتم االت اق عليه لين الهيئة والشمص.

 .6إذا كان شمص ليس لديه مكان إقامة في الدولة ملزماً بالتسجيل وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ،تقوم الهيئة

لتس ر ر ر ررجيله التداء من تاريخ البدء بالقيام لتوريدات في الدولة ،سر ر ر ر رواء قام لتبليغ الهيئة بالتزامه بالتس ر ر ر ررجيل
الضريبي أم ال ،أو من تاريخ أسبق يتم االت اق عليه لين الهيئة والشمص.

 .7يكون الماضر ررة للض ر رريبة الذي تأخر عن التسر ررجيل الض ر رريبي ألغراس الض ر رريبة وفقاً ألحكام هذه المادة

مسر ررؤوالً عن احتسر رراب وسر ررداد الض ر رريبة المسر ررتحقة للهيئة عن كافة عمليات التوريد واالسر ررتيراد الماضر ررعة
للضريبة التي قام لها قبل تسجيله.

المادة ()8
التسجيل االختياري

 .1يكون ُّ
حد التسجيل االختياري ( )187,500مائة وسبة وممانون أل اً وخمسمائة درهم.
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لناء على أحكام المرسر ر رروم بقانون ،تقوم الهيئة
 .2إذا قام شر ر ررمص لتقديم طلب التسر ر ررجيل الض ر ر رريبي اختيارياً ً
لتسرجيله اعتبا اًر من أول يوم في الشرهر التالي للشرهر الذي قام فيه لتقديم الطلب ،أو من أي تاريخ سرالق
لناء على طلب الشمص وموافقة الهيئة.

لناء على توقعه أن تجاوز توريداته وفقاً للمرسرروم
 .3إذا قام شررمص لتقديم طلب التسررجيل الضرريبي اختياريا ً
بقانون حد التسر ر ر ر ر ر ررجيل االختياري خالل  30يوماً قادمة ،فعليه تقديم ما يثبف القيام لتوريدات خاضر ر ر ر ر ر ررعة
للضريبة أو تكبده لن قات خاضعة للضريبة بما يجاوز حد التسجيل االختياري.

 .4تحدد الهيئة اإلمباتات التي تراها ضر ر ر رررورية للتأكد من أنه يحق للشر ر ر ررمص التسر ر ر ررجيل الض ر ر ر رريبي بشر ر ر رركل
اختياري.

 .5ألغراس التسجيل الضريبي اختيارياًُ ،يقصد بعبارة "الن قات الماضعة للضريبة" الن قات الماضعة للنسبة
األساسية والتي تم تكبدها في الدولة من خالل شمص لديه مكان إقامة فيها.
 .6ال يجوز للشمص التسجيل الضريبي اختيارياً إال إذا أمبف للهيئة قيامه بممارسة األعمال في الدولة.

المادة ()9
األطراف المرتبطة

 .1ألغراس أحكام المجموعة الض ر رريبية ،يتعلق تعريف األطراف المرتبطة بشر ررمصر ررين اعتباريين في حاالت
منها على سبيل المثال:

أ .أن يمتلك شمص أو أكثر من خالل شراكة أياً من انتي:
 )1حق تصويف في كل من األشماص االعتباريين يساوي  %50أو أكثر.

 )2حصة قيمة سوقية في كل من األشماص االعتباريين تساوي  %50أو أكثر.
 )3السيطرة على كل من األشماص االعتباريين بأي طريقة أخرت.

ب .أن يكون كل من الشمصين طرف مرتبن مة شمص مالي.

 .2يعتبر شر ر ر ررمصر ر ر رران أو أكثر بأنهم أطرافاً مرتبطة في حال ارتباطهم اقتصر ر ر ررادياً ومالياً وتنظيمياً ،مة األخذ
باالعتبار انتي:

أ .ممارسات اقتصادية ،تشمل على األقل واحداً من انتي:
 )1تحقيق هدف تجاري مشترك.
 )2انت اع أعمال شمص من أعمال شمص آخر.

 )3توريد سلة أو خدمات من أعمال أشماص ممتل ين لذات العمالء.

ب .الممارسات المالية ،تشمل على األقل واحداً من انتي:

مقدم من أعمال شمص ألعمال شمص آخر.
 )1دعم مالي ّ
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 )2عدم امكانية استمرار أعمال شمص من الناحية المالية ،لدون أعمال شمص آخر.
 )3مصالح مالية مشتركة في العوائد.

ج .ممارسات تنظيمية ،تشمل أي من انتي:
 )1إدارة مشتركة.

 )2وجود موظ ين مشتركين سواء تم تعيينهم بشكل مشترك أم ال.
 )3وجود مساهمين مشتركين أو ملكية اقتصادية مشتركة.

 .3ألغراس هذه المادة:

أ .يقص ر ررد بعبارة "حص ر ررة القيمة الس ر رروقية" في الش ر ررمص االعتباري بأنها نس ر رربة إجمالي القيمة الس ر رروقية
للحصص وعقود الميارات التي يملكها شمص إلى إجمالي القيمة السوقية لجمية حصص الشمص

االعتباري.

ب .يتم تجاهل أية مسر ر ر رراهمة في حال وجود ات اقية أخرت تناقضر ر ر ررها ،ويتم احتسر ر ر رراب القيمة المعدلة في
المساهمة وفقاً لالت اقية األخرت.

المادة ()10
التسجيل كمجموعة ضريبية

 .1تمتار المجموعة الضر ر ر ر رريبية أحد األش ر ر ر ررماص المس ر ر ر ررجلين كأعض ر ر ر رراء فيها ليكون العض ر ر ر ررو الممثل لتلك
المجموعة.

 .2يتم تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من خالل العضو الممثل للمجموعة.

 .3على الهيئة البف في أي طلب يتم استالمه لتسجيل شمصين أو أكثر كمجموعة ضريبية خالل فترة 20
يوم عمل التداء من تاريخ استالمها الطلب.

 .4إذا تمف الموافقة على طلب تشكيل مجموعة ضريبية جديدة فإن تسجيلها سيكون ساري الم عول وفقاً لما
يأتي:

أ .من اليوم األول من ال ترة الضريبية التالية لل ترة الضريبية التي تم استالم الطلب خاللها.

ب .من أي تاريخ تحدده الهيئة.

 .5للهيئة رفض طلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في أي من الحاالت انتية:

أ .إذا لم يسررتوفي األشررماص شرررو التقدم بطلب تسررجيل مجموعة ض رريبية وفقاً ألحكام المرسرروم بقانون
والمادة ( )9من هذا القرار.
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ب .إذا كانف هناك أسر ر ررباب جدية لالعتقاد بأنه لو تم السر ر ررماح بالتسر ر ررجيل الض ر ر رريبي كمجموعة ض ر ر رريبية
ريمكن ذلك من التهرب الضر ر رريبي أو يقلل إلى حد كبير من اإليرادات الضر ر رريبية للهيئة أو يزيد إلى
سرر ّ
حد كبير العبء اإلداري للهيئة.

ج .إذا كان أحد األشماص المتضمنين في الطلب شمصاً غير اعتبارياً.

د .إذا كان أحد األشر ر ررماص جهة حكومية وفقاً للمادتين ( )10و( )57وفقاً للمرسر ر رروم بقانون ،والشر ر ررمص
انخر ليس كذلك.

ه .إذا كان أحد األشماص جهة خيرية وفقاً للمادة ( )57للمرسوم بقانون والشمص انخر ليس كذلك.

 .6يجوز للهيئة رفض طلب إضافة شمص إلى مجموعة ضريبية إذا لم يستوف ذلك الشمص شرو التقدم

بطلب تسجيل مجموعة ضريبية وفقاً ألحكام المرسوم بقانون أو لألسباب المنصوص عليها في البند ()5

من هذه المادة.

 .7إذا تبين للهيئة أن هناك ارتبا لين ش ررمص ررين أو أكثر نتيجة ممارس رراتهم االقتص ررادية والمالية والتنظيمية

في األعمال ،يجوز للهيئة تس ررجيلهم كمجموعة ضر رريبية بعد النظر في الظروف الماص ررة لكل حالة على

حدة ومنها تحقق العوامل المنصوص عليها في البند ( )2من المادة ( )9من هذا القرار.

 .8ال يجوز للهيئة تس ر ر ررجيل ش ر ر ررمص من ض ر ر ررمن مجموعة ضر ر ر رريبية وفقاً للبند ( )7من هذه المادة إال إذا تم
استي اء الشرطين انتيين:

أ .أن تش ر ر ررتمل أعمال ذلك الش ر ر ررمص القيام لتوريدات خاض ر ر ررعة للض ر ر رريبة أو اس ر ر ررتيراد الس ر ر ررلة المعنية أو
المدمات المعنية.

ب .أن تتجاوز كافة التوريدات الماضررعة للض رريبة أو اسررتيراد السررلة المعنية أو المدمات المعنية لألعمال
من قبل األشماص الممارسين األعمال حد التسجيل اإللزامي.

 .9يجوز للهيئة رفض طلب تس ر ر ر ررجيل مجموعة ضرر ر ر رريبية إذا كانف هناك أس ر ر ر ررباب جدية تش ر ر ر ررير إلى أن هذا
التسجيل يؤدي إلى تم يض اإليرادات الضريبية.

المادة ()11
التعديل على المجموعة الضريبية

 .1يحق للعضو الممثل المعين وفقاً للمادة ( )10من هذا القرار التقدم بطلب للهيئة للقيام بأي مما يأتي:
أ .إضافة شمص آخر ليكون عضواً في المجموعة الضريبية.
ب .إزالة أحد أعضاء تلك المجموعة الضريبية.

ج .اختيار عضو آخر في المجموعة الضريبية ليكون العضو الممثل بعد موافقة العضو انخر.

د .إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية.
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 .2ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،يحق للهيئة الموافقة على أي من الطلبات اعتبا اًر من أي مما يأتي:
أ .اليوم األول من ال ترة الضريبية التالية لل ترة الضريبية التي تم استالم الطلب خاللها.

ب .أي تاريخ تحدده الهيئة.

 .3يعتبر أي تبليغ مرسر ر ررل من الهيئة إلى العضر ر ررو الممثل ألي مجموعة ض ر ر رريبية مسر ر ررتلماً من قبل العضر ر ررو
الممثل وكافة أعضاء تلك المجموعة الضريبية.

المادة ()12
أثر تسجيل مجموعة ضريبية

 .1يترتب على تسجيل أشماص كمجموعة ضريبية انتي:

أ .تعتبر أي أعمال تتم ممارس ررتها من قبل أي عض ررو في المجموعة الضر رريبية على أنها تُمارا من قبل
العضو الممثل وليس من قبل أي عضو آخر في تلك المجموعة الضريبية.

ب .يجوز تجاهل أية توريدات تتم من عضو إلى عضو آخر في ذات المجموعة الضريبية.

ج .يعتبر أي توريد ،خاضر ررة للض ر رريبة أم ال ،يقوم به أي عضر ررو في المجموعة الض ر رريبية على أنه توريد
قام به العضو الممثل.

د .يعتبر أي اسررتيراد للسررلة المعنية أو المدمات المعنية يقوم به عضررو في المجموعة الض رريبية على أنه
استيراد قام به العضو الممثل.

ه .يعتبر أي توريد لسررلة أو خدمات لصررالح عضررو في المجموعة الضرريبية يقوم به شررمص ليس عضرواً
في تلك المجموعة الضريبية على أنه توريد للعضو الممثل.

و .تعتبر أية ض ر رريبة ممرجات ت رس من قبل عضر ررو في المجموعة الض ر رريبية على أنها م روضر ررة من
قبل العضو الممثل.

ز .تعتبر أي ض ر ر رريبة مدخالت يتحملها عضر ر ررو في المجموعة الض ر ر رريبية على أنه قد تم تحملها من قبل
العضو الممثل.

 .2ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،فإن كافة أعض ر ر ر رراء المجموعة الضر ر ر ر رريبية مس ر ر ر ررؤولين ش ر ر ر ررمص ر ر ر ررياً
وبالتضامن عن أية ضرائب مستحقة الدفة على العضو الممثل.

المادة ()13
جمع األطراف المرتبطة

تبين ارتبا شمصين أو أكثر نتيجة لممارساتهم االقتصادية والمالية والتنظيمية في األعمال وفقاً للبند
 .1إذا ّ
( )2من المادة ( )9من هذا القرار ولم يكونوا مس ررجلين كمجموعة ضر رريبية وقاموا ب ص ررل األعمال بش رركل
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صوري ،فيتم جمة قيمة التوريدات الماضعة للضريبة لكل من األشماص لتحديد ما إذا قاموا معاً لتجاوز
حد التسجيل اإللزامي وحد التسجيل االختياري.

 .2إذا لم يتم فص ررل األعمال بش رركل ص رروري ولكن تبين للهيئة أن هناك نقص في اإليرادات الضر رريبية نتيجة
ل صررل هذه األعمال ،يجوز للهيئة أن تجمة التوريدات الماضررعة للض رريبة لكل من األشررماص لتحديد ما

إذا كان مجموع التوريدات الماضعة للضريبة يتجاوز حد التسجيل اإللزامي وحد التسجيل االختياري.

 .3إذا تحقق أي من األحوال المنصوص عليها في البند ( )1أو ( )2من هذه المادة ،فإن كالً من األشماص
ُيعامل وكأنه قام لتوريدات خاضررعة للض رريبة قامف لها األطراف المرتبطة األخرت وعليه القيام بالتسررجيل
الضريبي إذا تم تجاوز حد التسجيل اإللزامي وفقاً ألحكام المرسوم بقانون.

المادة ()14
إلغاء التسجيل الضريبي

 .1على المسررجل التقدم بطلب إلغاء التسررجيل الض رريبي وفقاً للحاالت المنصرروص عليها في المرسرروم بقانون
خالل ( )20يوم عمل من وقوع أي منها.

 .2على الهيئة الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي للمسجل عند استي اء الشرطين انتيين:
أُّ .
توق المس ر ررجل عن القيام بالتوريدات المش ر ررار إليها في المادة ( )19من المرس ر رروم بقانون وعدم توقعه
أن يقوم بمثل تلك التوريدات خالل فترة  12شه اًر المقبلة.

ب .كانف قيمة التوريدات المش ر ر ر ررار إليها في المادة ( )19من المرس ر ر ر رروم بقانون التي قام لها المس ر ر ر ررجل أو

الن قات الماضر ر ررعة للض ر ر رريبة التي تحملها المسر ر ررجل خالل االمني عشر ر ررر شر ر رره اًر السر ر ررابقة تقل عن حد

التس ر ر ر ر ر ررجيل االختياري ،وتبين للهيئة بأنه غير متوقة من هذا المس ر ر ر ر ر ررجل أن تجاوز قيمة توريداته وفقاً
ألحكام المرسرروم بقانون أو الن قات الماضررعة للضرريبة المتوقعة خالل فترة ( )30الثالمين يوماً القادمة

حد التسجيل االختياري.

 .3إذا تمف الموافقة على طلب إلغاء التس ر ررجيل الضر ر رريبي ،على الهيئة إلغاء التس ر ررجيل الضر ر رريبي للمس ر ررجل

اعتبا اًر من آخر يوم من ال ترة الض ر ر رريبية التي اسر ر ررتوفى فيها المسر ر ررجل شر ر رررو اإللغاء أو أي تاريخ آخر
تحدده الهيئة.

تبين للهيئة بأن المسر ر ررجل اسر ر ررتوفى الش ر ر ررو الواردة في البند ( )2من هذه المادة ولم يقم لتقديم طلب
 .4إذا ّ
إلغاء التسر ررجيل الض ر رريبي ،على الهيئة إلغاء التسر ررجيل الض ر رريبي للمسر ررجل اعتبا اًر من آخر يوم من ال ترة
الضريبية التي تبين لها أنه استوفى فيها شرو اإللغاء أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
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رجل إال إذا سرردد إجمالي الض رريبة والغرامات اإلدارية المسررتحقة عليه
 .5ال يتم إلغاء التسررجيل الض رريبي للمسر ّ
وقدم كافة اإلق اررات الضر رريبية الواجب تقديمها بموجب المرس رروم بقانون والقانون االتحادي رقم ( )7لس ررنة
 2017في شأن اإلجراءات الضريبية.

 .6ألغراس البند ( )5من هذه المادة ،فإن أي سررلة وخدمات تشرركل جزءاً من أصررول األعمال التي يمارسررها
المسررجل ،تعتبر بأنه تم توريدها من قبله مباش ررة قبل إلغاء تسررجيله الض رريبي وأن عليه تضررمين الض رريبة

المسر ر ررتحقة الدفة في اإلقرار الض ر ر رريبي النهائي ،ما لم تتم ممارسر ر ررة األعمال من قبل أمين الت ليسر ر ررة وفقاً
ألحكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في شأن اإلجراءات الضريبية.
لناء على انم اس توريداته الماضررعة للض رريبة إلى أقل من
 .7إذا طلب المسر ّ
رجل إلغاء التسررجيل الض رريبي ً
حد التسر ر ررجيل اإللزامي ،تقوم الهيئة بإلغاء التسر ر ررجيل الض ر ر رريبي إذا وافقف على الطلب اعتبا اًر من أي من
انتي:

المسجل في طلبه.
أ .التاريخ المحدد من قبل
ّ
المسجل في طلبه التاريخ المطلوب فيه إلغاء التسجيل الضريبي.
ب .تاريخ تقديم الطلب إذا لم يحدد
ّ

للمسجل ،عليها تبليغه لتاريخ سريان إلغاء التسجيل وذلك خالل ()10
 .8إذا ألغف الهيئة التسجيل الضريبي
ّ
أيام عمل من إصدارها لقرار اإللغاء.

المادة ()15
إلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه

 .1على الهيئة إلغاء تسجيل أي مجموعة ضريبية في حال استي اء جمية الشرو انتية:

أ .إذا لم يعد األشرماص المسرجلين كمجموعة ضرريبية يسرتوفون شررو تسرجيلهم كمجموعة ضرريبية وفقاً
للمرسوم.

اقتصاديا ومالياً وتنظيمياً.
لناء على ممارستهم لألعمال
ب .إذا لم يعد هناك ارتبا
ً
ً
ج .إذا كان هناك أسباب جدية لالعتقاد بأن السماح بإبقاء التسجيل كمجموعة ضريبية من شأنه التمكين
من التهرب الضريبي أو التقليل من اإليرادات الضريبية للهيئة إلى حد كبير.

 .2على الهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية وفقاً للحاالت انتية:

أ .يتم إزالة عضرو من المجموعة الضرريبية في حال اسرتي اء ذلك الشرمص الشررو الواردة في البند ()1
من هذه المادة.

ب .تتم إضافة عضو إلى المجموعة الضريبية إذا تبين للهيئة أن األنشطة التي يقوم لها شمص ما تعتبر
جزءاً من األعمال التي تمارسها مجموعة ضريبية ،وفقاً للبند ( )7من المادة ( )10من هذا القرار.
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 .3على العض ر ر ر ررو الممثل للمجموعة الضر ر ر ر رريبية إخطار الهيئة في حال أن عضر ر ر ر رواً لم يعد مؤهالً ليكون من
ض ر ر ر ر ررمن المجموعة الضر ر ر ر ر رريبية ،خالل  20يوم عمل من تاريخ عدم تأهله ليكون من ض ر ر ر ر ررمن المجموعة
الضريبية.

 .4إذا قررت الهيئة إلغاء أو تعديل تسرجيل مجموعة ضرريبية ،تقوم الهيئة بإرسرال التبليغ إلى العضرو الممثل
بقرارها وتاريخ ن اذه خالل  10أيام عمل من تاريخ القرار.

 .5إذا لم يعد الماضة للضريبة عضواً في مجموعة ضريبية ،على الهيئة إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد

خاص به أو إعادة ت عيل رقم التس ر ر ر ر ر ررجيل الضرر ر ر ر ر رريبي الذي كان خاص به قبل انض ر ر ر ر ر ررمامه إلى مجموعة

ضريبية ،ومعاملته كمسجل مباشرة بعد خروجه من المجموعة الضريبية.

المادة ()16
االستثناء من التسجيل

لناء على أن جمية
 .1على الماضر ر ررة للض ر ر رريبة الذي يرغب لتقديم طلب اسر ر ررتثناء من التسر ر ررجيل الض ر ر رريبي ً
توريداته خاضعة لنسبة الص ر ،التقدم لذلك وفقاً للنموذج والوسائل التي تحددها الهيئة.
 .2على الهيئة د ارسررة طلب االسررتثناء ولها الموافقة على االسررتثناء من التسررجيل الضرريبي أو إلالغ الماضرة
للضريبة لرفض الطلب.

 .3على الشر ررمص المسر ررتثنى من التسر ررجيل الض ر رريبي إخطار الهيئة في حال قيامه بأية توريدات أو اسر ررتيراد
لسلة أو لمدمات تكون خاضعة للضريبة بالنسبة األساسية.

 .4على الشرر ر ررمص إرسر ر ر ررال اإلخطار المنصرر ر رروص عليه في البند ( )3من هذه المادة خالل مدة ال تزيد عن
( )10أيام عمل من قيامه بعمل التوريد أو االستيراد الماضة للضريبة بالنسبة األساسية.

 .5إذا لم يعد الشمص مستوفياً شر االستثناء من التسجيل الضريبي ،عليه القيام بالتسجيل الضريبي.

المادة ()17
التسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون

 .1على الش ررمص الذي س رريكون خاض ررعاً للضر رريبة في تاريخ ن اذ المرس رروم بقانون أن يتقدم بطلب للتس ررجيل

الضريبي قبل ذلك التاريخ وفقاً للمواعيد التي تعلن عنها الهيئة.
 .2يكون تاريخ س ر رريان تسر ررجيل الماضر ررة للض ر رريبة من  1يناير  2018إذا قام بإخطارها بالتزامه بالتسر ررجيل
وفقاً للبند ( )1من هذه المادة.

 .3إذا قام الش ر ررمص بالتس ر ررجيل الضر ر رريبي قبل العمل بالمرس ر رروم بقانون س ر ررتكون له ذات الحقوق وعليه ذات
االلتزامات كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون.
15

المادة ()18
االلتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي

ال يترتب على إلغاء التسرجيل الضرريبي إع اء الشرمص من القيام بالواجبات وااللتزامات المنصروص عليها في

المرسوم بقانون والتي كانف مطبقة عليه عندما كان مسجالً.

الباب الرابع
القواعد المتعلقة بالتوريدات
المادة ()19
الضريبة المستحقة في تاريخ التوريد

ألغراس المواد ( )25و( )26و( )80من المرسر رروم بقانون ،إذا اسر ررتحقف الض ر رريبة بسر رربب دفة تم أو إصر رردار

فاتورة ض رريبية متعلقة لتوريد السررلة أو المدمات ،فإن الض رريبة تُسررتحق فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المذكور
بال اتورة الض ر ر رريبية ،ويسر ر ررتحق دفة مبلغ الض ر ر رريبة المسر ر ررتحقة المتبقي على ذلك التوريد وفقاً ألحكام المرسر ر رروم
بقانون.

المادة ()20
مكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة

إذا تطلبف عملية توريد السلة خروجها من الدولة وعادة إدخالها إليها أمناء نقلها من موقة نخر داخل الدولة،
فال تُعامل هذه السلة على أنه تم تصديرها أو استيرادها إذا تم استي اء جمية الشرو انتية:
 .1إذا كان المروج من الدولة وعادة الدخول إليها في سياق رحلة لين نقطتين داخل الدولة.

 .2إذا لم يكن هناك انقطاع ذو أهمية في عملية النقل أمناء تواجد الس ر ر ررلة خارج الدولة واقتص ر ر ررر أي انقطاع
على ما هو متوقة ضمن المعقول في سياق النقل الطبيعي للسلة.

 .3إذا لم يتم ت ريغ السلة من وسيلة النقل المعنية أمناء وجودها خارج الدولة.
 .4إذا لم يتم استهالك السلة أو توريدها أو إخضاعها ألي نوع من المعالجة أمناء تواجدها خارج الدولة.
 .5إذا لم يتم تغيير طبيعة أو كمية أو جودة السلة نتيجة لمروجها من الدولة وعادة دخولها إليها.

المادة ()21
مكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات

 .1ألغراس المرسوم بقانون وهذا القرار ،يشمل "العقار" على سبيل المثال:

أ .أي قطعة أرس تنشأ بموجبها أو عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.

ب .أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق باألرس بشكل دائم.
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ج .أية تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من األرس أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل
الهندسي.

ُ .2يعتبر توريد المدمات مرتبطاً بعقار إذا ما كان توريد المدمات مرتبطاً بش ر ر ر ر ر رركل مباش ر ر ر ر ر ررر بالعقار أو كان
عبارة عن منح الحق في استمدام العقار.
 .3يشمل توريد المدمات المرتبطة بشكل مباشر بالعقار ما يأتي:
أ .منح أو نقل أو التنازل عن مصلحة أو حق يتعلق بعقار.

ب .منح أو نقل أو التنازل عن حق شمصي بمصلحة أو حق يتعلق بعقار.
ج .منح أو نقل أو التنازل عن رخصررة لشررغل األرس أو أي حق تعاقدي آخر يمكن ممارسررته على عقار
أو يتعلق به ،بما في ذلك توفير وتأجير أماكن للنوم داخل ال نادق أو أي منشأة مماملة.

د .توريد خدمات من قبل خبراء أو وكالء عقاريين.

ه .توريد خدمات تش ر ررمل إعداد وتنس ر رريق وتن يذ أعمال البناء والهدم والص ر رريانة والتحويل واألعمال األخرت
المماملة.

المادة ()22
مكان توريد بعض خدمات النقل

 .1يكون مكان توريد كل خدمة نقل في المكان الذي لدأ فيه توريد خدمة النقل تلك ،إذا شملف رحلة ما
أكثر من نقطة توق

واحدة وتضمنف توريدات متعددة وفقاً للبند ( )5من المادة ( )4من هذا القرار.

 .2يكون مكان توريد المدمات المرتبطة بالنقل هو ذات مكان توريد خدمة النقل التي تتعلق لها.

المادة ()23
خدمات االتصاالت والخدمات اإللكترونية

ُ .1يقصد ل ر ر ر ر ر ر ررعبارة "خدمات االتصاالت" نقل أو لي أو تحويل أو استقبال أي من المدمات المبينة تالياً من
خالل اسر ر ر ر ر ررتمدام أي أجهزة أو معدات االتصر ر ر ر ر رراالت التي تقوم لنقل أو لي أو تحويل أو اسر ر ر ر ر ررتقبال تلك
المدمات لواسطة طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية

وغير ذلك من وسائل االتصال ،بما في ذلك:
أ .االتصاالت السلكية والالسلكية.

ب .الحديي والموسيقى وغيرها من األصوات.
ج .الصور المرئية.

د .اإلشارات المستمدمة في البي باستثناء البي العام.
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ه .اإلشارات المستمدمة في تشغيل والسيطرة على أية آالت أو أجهزة.
و .المدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرس ومهمة مماملة.

ُ .2يقص ر ر ررد بعبارة "المدمات اإللكترونية" المدمات التي يتم تقديمها بش ر ر رركل مباش ر ر ررر عبر االنترنف أو ش ر ر رربكة
إلكترونية أو سوق إلكتروني ،بما في ذلك:

أ .توريد نطاقات المواقة اإللكترونية ،استضافة مواقة إلكترونية وصيانة البراما والمعدات عن بعد،
ب .توريد وتحديي البرمجيات.

ج .توريد الصر ر ر ررور والنصر ر ر رروص والمعلومات الكترونياً كالصر ر ر ررور وحافظات الشر ر ر رراشر ر ر ررة والكتب اإللكترونية
والومائق والمل ات الرقمية األخرت.

د .توريد الموسيقى واألفالم واأللعاب عند الطلب.
ه .توريد المجالت على االنترنف.

و .توريد مساحات اإلعالنات على موقة الكتروني والحقوق المرتبطة لذلك اإلعالن.

ز .توريد لراما البي السررياسررية أو الثقافية أو ال نية أو الرياضررية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية ،بما
في ذلك لي األحداث.

ح .البي المباشر عبر االنترنف.

 .توريد خدمات الدراسة عن بعد.

ي .المدمات ذات النوع المكافئ والتي لها غرس ومهمة مماملة.

 .3يقصد بعبارة "السوق اإللكتروني" خدمة توزية يتم تشغيلها لوسائل إلكترونية بما في ذلك ما يتم من خالل
موقة على الشبكة أو لوابة على االنترنف أو لوابة أو محل أو منصة للتوزية ،بشر استي اء انتي:

أ .تتيح للموردين القيام لتوريد خدمات إلكترونية للعمالء

ب .تتم التوريدات عبر السوق اإللكتروني من خالل وسائل إلكترونية.

المادة ()24
إثبات لبعض التوريدات ما بين الدول المطبقة

 .1إذا قام الماض ر ررة للضر ر رريبة لتوريد س ر ررلعاً من الدولة إلى ش ر ررمص لديه مكان إقامة في دولة مطبقة أخرت،
وتطلب التوريد نقل الس ر ر ر ررلة فعلياً إلى الدولة المطبقة األخرت ،فعلى الماض ر ر ر ررة للضر ر ر ر رريبة االحت ا لدليل

رسمي و تجاري يثبف تصدير تلك السلة الى الدولة المطبقة األخرت.

 .2للهيئة الطلب من الماضر ر ر ر ررة للض ر ر ر ر رريبة الذي يقوم لتوريد سرر ر ر ررلة أو خدمات إلى دولة مطبقة أخرت بجمة
واالحت ا بأي معلومات مبوتية إض ر ر ر ر ر ررافة لما ورد في البند ( )1من هذه المادة وتقديمها بالوس ر ر ر ر ر ررائل التي
تحددها الهيئة.
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 .3على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلة المصدرة وكميتها مة مستندات التصدير الصادرة عنها.

المادة ()25
القيمة السوقية

 .1يقص ر ررد بعبارة "التوريد المش ر ررابه" فيما يتعلق لتوريد الس ر ررلة أو المدمات أي توريد آخر للس ر ررلة أو المدمات
مشابه له في الص ات والجودة والكمية والمكونات الوظي ية والمواد والسمعة أو ممامل له إلى حد كبير.

 .2تعتبر القيمة السوقية لتوريد سلة أو خدمات في تاريخ معين هي المقالل النقدي الذي كان سيحققه التوريد

بشر رركل عام إذا ما تم توريده في ظروف مشر ررالهة في ذلك التاريخ في الدولة مة كونه توريداً متاحاً بشر رركل

حر لين أشماص ليسوا مرتبطين بأي شكل.

 .3إذا تع ّذر تحديد القيمة السر رروقية لتوريد سر ررلة أو خدمات في تاريخ معين كما هو منص رروص عليه في البند

( )2من هذه المادة ،تكون القيمة الس ر رروقية هي المقالل النقدي الذي كان س ر رريحققه توريد مش ر ررابه إذا ما تم
توريده في ظروف مش ر ر ررالهة في ذلك التاريخ في الدولة مة كونه توريداً متاحاً بش ر ر رركل حر لين أش ر ر ررماص

ليسوا مرتبطين بأي شكل.

 .4إذا لم يكن باإلمكان تحديد القيمة السوقية لتوريد سلة أو خدمات كما هو منصوص عليه في البندين ()2
و ( )3من هذه المادة ،يتم تحديد القيمة الس رروقية اس ررتناداً إلى تكل ة اس ررتبدال الس ررلة أو المدمات بس ررلة أو
خدمات لديلة ،مة كون التوريد مقدماً من مورد ليس مرتبن بالمتلقي أو المستلم بأي شكل.

المادة ()26
تقسيم المقابل الواحد

ألغراس البند ( )4من المادة ( )34والمادة ( )47من المرسر ر ر ر ر ر رروم بقانون ،إذا كان المقالل المسر ر ر ر ر ر ررتحق دفعه

للماضر ر ررة للض ر ر رريبة متعلقاً لتوريد لسر ر ررلة أو خدمات وبأمور أخرت غير توريد السر ر ررلة أو المدمات أو لتوريدين
ممتل ين للس ررلة أو المدمات ،فعلى الماض ررة للضر رريبة تحديد الجزء من المقالل الذي يمثل القيمة الس رروقية لكل

جزء من التوريد وفقاً ألحكام المادة ( )25من هذا القرار.

المادة ()27
السعر غير شامل الضريبة

 .1تكون األسعار المعلنة شاملة للضريبة في حال التوريد الماضة للضريبة.

 .2اسررتثناء مما ورد في البند ( )1أعاله ،للماضررة للض رريبة أن يعلن عن األسررعار غير شرراملة للض رريبة في
الحاالت انتية:

أ .توريد السلة أو المدمات للتصدير.
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ب .إذا كان العميل مسجل.

 .3إذا تم تطبيق اإلعالن عن األس ر ر ررعار غير ش ر ر رراملة للضر ر ر رريبة وفقاً للبند ( )2من هذه المادة ،يجب أن يتم
التحديد صراحة أن السعر ال يشمل الضريبة.

 .4اسررتثناء مما ورد في البند ( )1أعاله على الماضررة للض رريبة اإلعالن عن األسررعار غير شرراملة للض رريبة
في الحاالت انتية:

أ .توريرد السر ر ر ر ر ر ررلة المعنيرة أو المردمرات المعنيرة الرذي يطبق عليره أحكرام البنرد ( )1من المرادة ( )48من
المرسوم بقانون.

ب .توريد السلة الماضعة للضريبة وفقاً للبند ( )3من المادة ( )48من المرسوم بقانون.

المادة ()28
الخصم والدعم والقسائم

 .1ال تعامل الدولة على أنها تقدم إعانة للمورد إذا كانف اإلعانة أو جزء منها عبارة عن مقالل لتوريد سر ر ر ر ررلة
أو خدمات للدولة.

 .2يكون تم يض قيمة التوريد في حال المصم إذا تم استي اء الشرو انتية:
أ .انت اع العميل من انم اس السعر.

ب .قام المورد لتمويل المصم.

 .3تكون قيمة المصم هي المبلغ الذي ينم ض به المقالل.
 .4ال تش ر ر ررمل قيمة المص ر ر ررم قيمة أي قس ر ر رريمة تم اس ر ر ررتمدامها ،ويتم تجاهل أي تم يض إال إذا تم تقديم هذه
القسيمة لدون مقالل.

 .5إذا قام المورد بإص رردار وبية قس رريمة بمقالل أقل من القيمة المذكورة على القس رريمة ،فإن قيمة المص ررم هي
ال رق لين قيمة القسيمة والمقالل المدفوع لتلك القسيمة.

الحق في الحص ر ررول على س ر ررلة أو خدمات أو الحق في الحص ر ررول على
 .6ال تش ر ررمل "القس ر رريمة" أداة تعطي
ّ
خصررم في سررعر السررلة أو المدمات ،ما لم يتم تحديد القيمة النقدية التي يجوز اسررتبدال القسرريمة لها عند
إصدار القسيمة.

الباب الخامس
آلية هامش الربح
المادة ()29
حساب الضريبة على هامش الربح
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 .1للماض ررة للضر رريبة احتس رراب الضر رريبة على أي توريد للس ررلة على أس رراا هامح الربح وذلك في الحاالت
انتية:

أ .إذا قام لتوريد الس ر ر ررلة المنص ر ر رروص عليها في البند ( )2من هذه المادة بعد أن تم شر ر ر رراتها من أي من
انتي:

 )1شمص غير مسجل.
 )2خاضة للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساا هامح الربح.

ب .إذا قام لتوريد سلة لم يقم باسترداد ضريبة مدخالتها وفقاً للمادة ( )53من هذا القرار.

 .2يقص ررد بالس ررلة الواردة في البند ( )1من هذه المادة الس ررلة التي خض ررعف للضر رريبة قبل التوريد الذي س رريتم
وفقاً نلية هامح الربح ،وهذه السلع هي:

أ .السلة المستعملة ،أي الممتلكات المادية المنقولة التي تصلح لمزيد من االستعمال في وضعها الحالي
أو بعد تصليحها.

ب .التح  ،بمعنى السلة التي يزيد عمرها عن  50عاماً.

ج .مقتنيات الهواة من الطوابة والعمالت المعدنية والورقية وغيرها من األص ر ر ررناف ذات األهمية العلمية أو
التاريمية أو األمرية.

 .3ال يجوز للماضررة للض رريبة أن يحتسررب الض رريبة على أسرراا هامح الربح للسررلة المنصرروص عليها في
ال قرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة إذا تم إصر ر رردار فاتورة ض ر ر رريبية أو مسر ر ررتند آخر لذلك التوريد وكان

مبلغ الضريبة الم روضة على التوريد مذكو اًر في ال اتورة الضريبية أو المستند.
ويعتبر بأنه شامالً للضريبة.
 .4يكون هامح الربح هو ال رق لين سعر شراء السلة وسعر ليعهاُ ،

 .5يجب على الماض ررة للضر رريبة االحت ا بالس ررجالت المبينة تالياً فيما يتعلق بالتوريدات التي تتم وفقاً لهذه
المادة:

أ .دفتر الممزون أو ما يشالهه من السجالت التي توضح ت اصيل كل سلعة يتم شراتها وبيعها بموجب
آلية هامح الربح.

ب .فواتير الش ر رراء التي توضر ررح ت اصر رريل السر ررلة التي تم ش ر رراتها بموجب آلية هامح الربح .و ذا تم ش ر رراء
السر ر ررلة من أشر ر ررماص غير مسر ر ررجلين ،يجب على الماضر ر ررة للض ر ر رريبة إصر ر رردار فاتورة ذاتية يبين فيها
ت اصيل السلة ،والتي تتضمن على األقل المعلومات انتية:

 )1اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي الماص بالماضة للضريبة.
 )2اسم وعنوان بائة السلعة.
 )3تاريخ الشراء.
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 )4ت اصيل السلة التي تم شراتها.

 )5المقالل المستحق دفعه فيما يتعلق لتلك السلة.
 )6توقية بائة السلعة أو من ي وضه بالتوقية.

 .6إذا فرس الماضررة للضرريبة ضرريبة على توريد على أسرراا هامح الربح ،فيلتزم بإصرردار فاتورة ضرريبية
تنص صرراح ًة أن الضرريبة ُفرضررف على أسرراا هامح الربح باإلضررافة الى جمية المعلومات التي يتعين
ذكرها ضمن ال اتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.

الباب السادس
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
المادة ()30
تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع

 .1يمضة التصدير المباشر لنسبة الص ر إذا تم استي اء الشرو انتية:

أ .أن يتم نقل السر ر ررلة فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضر ر ررعها في وضر ر ررة معلق للرسر ر رروم
الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول المليا العربية خالل تسر ر ررعون ()90
يوماً من تاريخ التوريد.

صدر لدليل رسمي وتجاري يثبف التصدير أو الوضة المعلق.
الم ّ
ب .أن يحت ظ ُ
 .2يمضة التصدير غير المباشر لنسبة الص ر إذا تم استي اء الشرو انتية:

أ .أن يتم نقل السر ر ررلة فعلياً إلى مكان خارج الدول المطبقة أو أن يتم وضر ر ررعها في وضر ر ررة معلق للرسر ر رروم
الجمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول المليا العربية خالل تسر ر ررعون ()90
المورد والعميل المارجي لتاريخ التوريد أو قبل
يوماً من تاريخ التوريد بحسررب ترتيبات مت ق عليها لين ّ
ذلك.

ب .أن يحصررل العميل المارجي على دليل رسررمي وتجاري يثبف التصرردير أو الوضررة المعلق وفقاً لقانون
المورد.
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول المليا العربية ويقدم نسمة منه إلى ّ

ج .أن ال يتم اس ررتمدام أو تغيير الس ررلة خالل ال ترة ما لين التوريد والتص رردير أو وض ررة الس ررلة في وض ررة
معلق باستثناء ما هو ضروري إلعداد السلة للتصدير أو وضعها في الوضة المعلق.

د .أن ال تغادر السلة الدولة بصحبة راكب أو فرد من أفراد طاقم طائرة أو س ينة.

 .3ألغراس هذه المادة ،ال يعتبر القيام لنقل السلة إلى منطقة محددة من مكان في الدولة أو توريد السلة إلى
المنطقة المحددة تصدي اًر لهذه السلة.

 .4ألغراس البندين ( )1و( )2من هذه المادة:
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أ .يقص ررد بعبارة "الدليل الرس ررمي" مس ررتندات التص رردير الص ررادرة عن الدوائر الجمركية المحلية في اإلمارة
بما يتعلق بالسلة المغادرة للدولة.

ب" .الدليل التجاري "يشمل أي مما يأتي:
 )1سند الشحن الجوي.
 )2لوليصة الشحن.
 )3سند الشحن.

 )4شهادة الشحن.
 .5يجب أن تحدد األدلة التي تثبف التصدير ،سواء كانف رسمية أو تجارية ،انتي:
المورد.
أ.
ّ

ب .الشاحن.
ج .السلة.

د .القيمة.
ه .جهة مقصد التصدير.

و .وسيلة النقل ومسار السلة المصدرة.

 .6للهيئة تحديد أنواع أخرت من األدلة أو اإلمباتات بحسر ر ر ر ر ر ررب طبيعة التصر ر ر ر ر ر رردير أو طبيعة السر ر ر ر ر ر ررلة التي يتم
تصديرها.

راء على طلررب خطي من
 .7للهيئررة تمررديررد فترة ( )90يوم راً الواردة في البنرردين ( )1و( )2من هررذه المررادة لنر ً
المورد ،إذا تبين للهيئة حصول أي من انتي:
ّ
أ.

وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد والمسرتلم حالف دون تصردير السرلة أو ممكن أن تمنة تصرديرها

خالل تسعون ( )90يوماً من تاريخ التوريد.

ب .عدم إمكانية تص رردير الس ررلة أو ص ررن
من تاريخ التوريد.

من الس ررلة بس رربب طبيعة التوريد خالل فترة تس ررعين ( )90يوماً

 .8يش ر ررمل التص ر رردير غير المباش ر ررر توريد الس ر ررلة في منطقة المغادرة في مطار أو ميناء إلى راكب الطائرة أو
الس ينة في حال:

أ .مغادرة السلة للدولة بصحبة الراكب.
المورد واحت اظه على إمبات مثل الت اصيل المتعلقة لبطاقة صعود الراكب ،بأن الراكب يقصد
ب .حصول ّ
المغادرة إلى دولة خارج الدول المطبقة.
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 .9إذا لم يقم الشررمص الملزم لتصرردير السررلة بموجب هذه المادة لتصررديرها خالل فترة تسررعين ( )90يوماً أو
فترة أطول وافقف عليها الهيئة بموجب البند ( )7من هذه المادة ،يتم فرس الض رريبة على التوريد بالنسرربة

التي كانف ستطبق على ذات التوريد فيما لو تم داخل الدولة.

 .10ألغراس هذه المادة ،تطبق نسبة الص ر على توريد في حال تعرس السلة المقصود تصديرها للتل
المورد والمستلم.
االنعدام بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من ّ
 .11على الدوائر الجمركية مطابقة نوع السلة المصدرة وكميتها مة مستندات التصدير الصادرة عنها.

أو

المادة ()31
تطبيق نسبة الصفر على تصدير الخدمات
 .1يمضة تصدير المدمات لنسبة الص ر في الحاالت انتية:
أ .في حال استي اء الشرو التالية:

 )1أن يتم توريد المدمات إلى متلقي ليس لديه مكان إقامة في أي من الدول المطبقة وكان خارج الدولة
في وقف تأدية المدمات.

 )2أن ال يتم توريد المدمات فيما يتعلق مباشر ر ررة بعقارات موجودة في الدولة أو أية تحس ر ررينات على هذه
العقارات ،أو يتعلق مباشرة بأية أصول منقولة شمصية موجودة في الدولة في وقف تأدية المدمات.

ب .إذا تم تن يذ المدمات فعلياً خارج الدول المطبقة أو أنها عبارة عن ترتيب لمدمات تم تن يذها فعلياً خارج
الدول المطبقة.

ج .إذا تضمن التوريد تقديم البراما السياحية المارجية ،للجزء المتعلق لهذه المدمة.
 .2ألغراس ال قرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة ،يعتبر الش ر ر ررمص أنه "خارج الدولة" إذا تواجد داخل الدولة
فقن لمدة قصيرة أقل من شهر واحد أو إذا كان التواجد ال يرتبن بصورة فعالة بالتوريد.

 .3اس ررتثناء من ال قرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة ،ال يمض ررة توريد خدمات لنس رربة الصر ر ر إذا كان توريد
المدمات بموجب ات اقية يتم إلرامها بشكل مباشر أو غير مباشر مة متلقي غير مقيم وذلك في حال تحقق

جمية الشرو انتية:

أ .إذا كان تلقي المدمات من قبل ش ررمص آخر في الدولة أو كان باإلمكان التوقة بش رركل معقول في وقف

إلرام االت اقية بأن المدمات سر ر رريتم تلقيها في الدولة من قبل شر ر ررمص آخر .ويشر ر ررمل ذلك دون حصر ر ررر،
موظ

أو مدير لمتلقي المدمات غير المقيم.

ب .إذا كان باإلمكان التوقة بشكل معقول في وقف إلرام االت اقية بأن الشمص انخر سيتلقى المدمات في

س ر ر ررياق القيام لتوريدات ال يجوز اس ر ر ررترداد ضر ر ر رريبة المدخالت عنها بش ر ر رركل كامل وفقاً للمادة ( )54من

المرسوم بقانون.
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 .4ألغراس ال قرة (ج) من البند ( )1من هذه المادة ،فإن المدمات التي تتضر ر ر ر ر ررمن "تقديم البراما السر ر ر ر ر ررياحية
المارجية" يقصر ر ررد لها المدمات التي يقدمها الماضر ر ررة للض ر ر رريبة من خالل منتا سر ر ررياحي أو أكثر ،وكذلك

خدمات خارج الدول المطبقة ،بما في ذلك سلة وخدمات كاإلقامة والوجبات والنقل واألنشطة األخرت.

المادة ()32
تطبيق نسبة الصفر على تصدير خدمات االتصاالت

 .1يمضة تصدير خدمات االتصاالت لنسبة الص ر في الحاالت انتية:

أ .توريد خدمات اتصر ر ر ر ر ر رراالت من قبل مورد خدمات اتصر ر ر ر ر ر رراالت لديه مكان إقامة داخل الدولة الى مورد
خدمات اتصاالت لديه مكان إقامة خارج الدول المطبقة.

ب .توريد خدمات اتصرر ر ر ر رراالت لدأت من خارج الدول المطبقة من قبل مورد خدمات اتص ر ر ر ر رراالت لديه مكان
إقامة داخل الدولة الى شمص ليس مورداً لمدمات اتصاالت ولديه مكان إقامة خارج الدولة.

 .2ألغراس ال قرة (ب) من البند ( )1من هذه المادة ،يتم تحديد مكان لدء التوريد وفقاً لآلتي:
أ .مكان الشمص الذي يبدأ التوريد.

ب .إذا لم تنطبق ال قرة (أ) من هذا البند ،الشمص الذي يقوم بالدفة مقالل المدمة.
ج .إذا لم تنطبق ال قرتين (أ) و(ب) من هذا البند ،الشمص الذي يقوم بالتعاقد ألغراس التوريد.

 .3ألغراس هذه المادة ،فإنه يقص ررد بمورد االتص رراالت الش ررمص الذي يكون نش رراطه األس رراس رري توريد خدمات
االتصاالت.

المادة ()33
تطبيق نسبة الصفر على خدمات النقل الدولي للركاب والسلع

 .1يمض ر ر ررة توريد خدمات النقل الدولي للركاب والس ر ر ررلة والمدمات المرتبطة لها لنس ر ر رربة الصر ر ر ر ر في الحاالت
انتية:

أ .خدمات نقل الركاب أو السلة من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة.
ب .خدمات نقل الركاب أو السلة من مكان خارج الدولة إلى مكان في الدولة.

ج .خدمات نقل الركاب من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة عبر البحر أو الجو أو البر كجزء
من توريررد نقررل دولي لهؤالء الركرراب إذا وقة أي من أول نقطررة للمغررادرة أو الوجهررة النهررائيررة أو كليهمررا
خارج الدولة.
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د .خدمات نقل الس ر ر ر ررلة من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة إذا كان توريد المدمات جزء من أو
لغاية توريد خدمات نقل السر ر ر ر ر ر ررلة من مكان في الدولة إلى مكان خارج الدولة أو من مكان خارج الدولة

إلى مكان في الدولة.

 .2تطبق نسر ر ر ر رربة الص ر ر ر ر ر ر على السر ر ر ر ررلة والمدمات إذا تم توريدها فيما يتعلق بمدمات نقل الركاب أو السر ر ر ر ررلة
الماضعة وفقاً ألحكام البند ( )1من هذه المادة أو تتم معاملتها بأنها حدمف خارج الدولة ،كانتي:

أ .السلة التي يتم توريدها لالستمدام أو لالستهالك أو البية من قبل أو على متن الطائرات والس ن.

ب .المدمات المقدمة أمناء توريد خدمات النقل.

ج .خدمات التأمين أو ترتيب التأمين أو ترتيب نقل الركاب أو السلة.

 .3يمضر ررة توريد الطوابة البريدية الصر ررادرة عن مجموعة لريد اإلمارات لنسر رربة الص ر ر ر حيي يتم اسر ررتمدام أو
استبدال طابة البريد لنقل السلة لمكان خارج الدولة.

المادة ()34
تطبيق نسبة الصفر على بعض وسائط النقل

يمضة توريد وسائن النقل لنسبة الص ر في الحاالت انتية:

 .1توريد طائرة صر ر ررممف أو تمف تهيئتها لتسر ر ررتمدم للنقل التجاري للركاب أو السر ر ررلة ،والتي لم تصر ر ررمم أو تتم
تهيئتها للترفيه أو المتعة أو الرياضة.

 .2توريد س ر ر ر ينة أو قارب أو هيكل عائم مصر ر ررمم أو تمف تهيئته لالسر ر ررتمدام التجاري والذي لم يصر ر ررمم أو تتم
تهيئته للترفيه أو المتعة أو الرياضة.

 .3توريد حافلة أو قطار مصمم أو تمف تهيئته ليستمدم في النقل العام لعدد ( )10أو أكثر من الركاب.

المادة ()35
تطبيق نسبة الصفر على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل

 .1تمضر ررة السر ررلة والمدمات المرتبطة لتوريد وسر ررائن النقل المنصر رروص عليها في المادة ( )34من هذا القرار
لنسبة الص ر ،في حال كانف أي من انتي:

أ .السلة باستثناء الوقود أو أي منتجات ن ن أو غاز أخرت ،التي يتم توريدها في سياق تشغيل أو إصالح
أو صيانة أو تحويل وسائن النقل تلك ،في إحدت الحالتين انتيتين:

ضم السلة لوسائن النقل تلك أو سيتم إمباتها أو إلحاقها لها أو تصبح جزءاً منها.
 )1سيتم ّ
 )2س رريتم اس ررتمدام الس ررلة مباشر ررة كس ررلة اس ررتهالكية في عمليات التش ررغيل أو اإلص ررالح أو الص رريانة او
التحويل وتصبح نتيجة لذلك غير صالحة لالستمدام أو ذات قيمة زهيدة.
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ب .المدمات التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق لوسائن النقل المشار إليها في المادة ( )34من هذا القرار
ألغراس تشغيلها أو إصالحها أو صيانتها أو تحويلها.

ج .المدمات التي يتم توريدها مباشرة فيما يتعلق بقطة ومعدات وسائن النقل المشار إليها في المادة ()34
من هذا الق ارر بغرس إصالح وصيانة هذه القطة والمعدات ،بشر تحقق أي من انتي:
 )1تم تن يذ المدمات على متن وسيطة النقل.

 )2تمف إزالة القطعة للتصررليح أو الصرريانة ،مم تمف إعادة وضررعها لذات وسرريطة النقل في وقف
الحق.

 )3تمف إزالة القطعة للتص ررليح أو الص رريانة ،وتم االحت ا لها ليتم اس ررتعمالها مس ررتقبالً على أنها
قطعة غيار لذات وسيطة النقل أو وسيطة أخرت.

 )4من غير الممكن إصالح القطعة وتم استبدالها بقطعة مماملة.

المادة ()36
تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة

 .1يمضة توريد المعادن الثمينة االستثمارية أو استيرادها لغايات االستثمار لنسبة الص ر.

 .2يقصد بعبارة "المعادن الثمينة االستثمارية" كل من الذهب وال ضة والبالتين ،وينطبق عليها المعايير انتية:
 .3درجة نقاء المعادن تبلغ  99بالمائة أو أكثر.

 .4المعادن قاللة للتداول في أسواق السبائك العالمية.

المادة ()37
المباني السكنية

 .1يقصد بعبارة "المباني السكنية" المباني المعدة والمصممة لسكن األشماص بما في ذلك:
أ .أي مبنى أو جزءاً منه يشغله الشمص أو من المتوقة أن يشغله شمص كمحل سكنه الرئيسي.

ب .المساكن الممصصة للطالب أو تالميذ المدارا.

ج .المساكن الممصصة للقوات المسلحة وقوت األمن.

د .دور المسنين والرعاية واأليتام.

 .2ال يشمل "المبنى السكني" أياً من انتي:

أ .أي مكان ليس مبنى مالف في األرس ،ويجوز نقله لدون إتالفه.

ب .أي مبنى مستمدم ك ندق أو ُنزل أو مكان للمبيف أو مستش ى أو ما شابه.
ج .شقة فندقية تقدم خدمات باإلضافة إلى توفير اإلقامة.
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د .أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.

 .3يجوز اعتبار المبنى مبنى سر ر ر ر ر رركني إذا كان جزء صر ر ر ر ر ررغير منه يسر ر ر ر ر ررتمدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل
شر رراغليه ،أو إذا كان المبنى يضر ررم مواق

سر رريارات أو حدائق تسر ررتمدم معه ،أو كان يحتوي على أية مزايا

أخرت يجوز القول بأنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.

المادة ()38
تطبيق نسبة الصفر على المباني المصممة خصيصا ً الستخدام الجمعيات الخيرية

 .1يمض ررة أول لية أو تأجير لمبنى أو أي جزء منه لنس رربة الصر ر ر إذا كان المبنى مص ررمماً بش رركل محدد ليتم
استمدامه من قبل جهة خيرية وفقن لنشا خيري ذا صلة.
 .2في البند ) (1من هذه المادة ،تعني عبارة "نشررا خيري ذو صررلة" نشررا ال يهدف لتحقيق الربح أو ال ائدة
ألي مالك أو عضو أو مساهم في الجهة الميرية ،والنشا الذي تقوم به الجهة الميرية في سياق أغراضها

أو أهدافها للقيام لنشر ر ر ر ر ر ررا خيري في الدولة أو تعزي اًز لها كما هو موافق عليه من و ازرة تنمية المجتمة ،أو
لناء على ترخيصها لتقوم لنشا
لناء على مرسوم اتحادي أو محلي أو ً
وفقاً لشرو تأسيسها كجهة خيرية ً
خيري من خالل جهة تمنح تلك التراخيص بالنيابة عن الحكومة االتحادية أو حكومة اإلمارة .وتتض ر ر ر ر ر ررمن

األغراس واألهداف الميرية على سر ر ر ر ر رربيل المثال النهوس بالصر ر ر ر ر ررحة والتعليم والرعاية االجتماعية والدينية
والثقافية والعلمية واألنشطة المشالهة لذلك.

المادة ()39
تطبيق نسبة الصفر على المباني السكنية المحولة

 .1يمضة أول توريد ألي مبنى أو أي جزء منه تم تحويله إلى مبنى سكني لنسبة الص ر بشر أن يتم التوريد

خالل ( )3مالث سررنوات من االنتهاء من التحويل وأنه أو أي جزء منه لم يتم اسررتمدامه كمبنى سرركني ولم
يكون جزءاً من مبنى سكني خالل السنوات ( )5الممس السابقة من لدء أعمال التحويل.

 .2تواجد مرافق مش ررتركة أو عامة أو قواطة أو ما ش ررابه في مبنى س رركني ليس ررف أس ررباب كافية العتباره أو أي
جزء منه كجزء من مبنى سكني حالي.

المادة ()40
تطبيق نسبة الصفر على خدمات التعليم

 .1يمضة توريد خدمات التعليم لنسبة الص ر عند استي اء الشرو انتية:

أ .أن يكون التوريد لمدمات تعليمية مقدمة وفقاً للمنهاج الد ارسر ر ر ر ر ر رري المعترف به من قبل الجهة الحكومية
الممتصة المنظمة لقطاع التعليم االتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية.
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مورد المدمات التعليمية مؤسر ر رس ر ررة تعليمية معترفاً لها من الجهة الحكومية الممتص ر ررة المنظمة
ب .أن يكون ّ
لقطاع التعليم االتحادية أو المحلية التي تقدم فيها الدورة الدراسية.

مورد المدمات التعليمية مؤسسة تعليم عالي ،أن تكون المؤسسة مملوكة من الحكومة االتحادية
ج .إذا كان ّ
أو حكومة محلية ،أو أن تحصر ر ر ر ر ررل على أكثر من  %50من تمويلها السر ر ر ر ر ررنوي مباش ر ر ر ر ر ررة من الحكومة
االتحادية أو حكومة محلية.

 .2تطبق نسبة الص ر على توريد السلة أو المدمات المقدمة من قبل المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند

( )1من هذه المادة إذا كان ذلك التوريد متعلقاً مباشرًة لتقديم خدمة تعليمية خاضعة لنسبة الص ر.
 .3تمض ررة مواد القراءة المطبوعة وااللكترونية التي تقدمها المؤسر رس ررة التعليمية المش ررار إليها في البند ( )1من
هذه المادة والتي ترتبن بمنهاج دراسي ،لنسبة الص ر.

 .4استثناء مما ذكر في البند ( )2من هذه المادة ،ال تعتبر التوريدات انتية خاضعة لنسبة الص ر:
أ .السررلة والمدمات التي توردها المؤسرسررة التعليمية المشررار إليها في البند ( )1أو تقوم بإتاحتها ألشررماص
غير منتسبين لتلك المؤسسة التعليمية.

ب .أية س ر ر ررلة غير المواد التعليمية التي تقدمها المؤسر ر ر رس ر ر ررة التعليمية المش ر ر ررار إليها في البند ( )1والتي يتم
استهالكها أو تحويلها من قبل الطالب المتمتعين بالمدمة التعليمية ألغراس التعليم.

ج .الزي الرسمي أو أي مالبس أخرت توجب المؤسسة التعليمية المشار إليها في البند ( )1ارتداتها ،سواء
تم توريدها من خالل المؤسسة التعليمية كجزء من المدمات التعليمية أم ال.

د .األجهزة االلكترونية المتعلقة بالمدمات التعليمية ،س رواء تم التوريد من خالل المؤس رسررة التعليمية المشررار
إليها في البند ( )1كجزء من المدمات التعليمية أم ال.

ه .األطعمة والمش ر ررروبات الموردة في المؤسر ر رس ر ررة التعليمية المش ر ررار إليها في البند ( ،)1ويتض ر ررمن ذلك أي
توريد يتم من خالل آالت البية أو القسائم الشرائية للطعام والشراب.

و .الرحالت الميدانية ،إال إذا كانف هذه الرحالت ترتبن مباش ر ر ر ررة بمنهاج د ارسر ر ر رري لمدمة تعليمية وليسر ر ر ررف
ترفيهية في أغلبها.

ز .األنش ر ررطة الالمنهجية المقدمة من أو عن طريق المؤسر ر رس ر ررة التعليمية المش ر ررار إليها في البند ( )1مقالل
رسوم إضافية لرسوم المدمات التعليمية.

ح .عضوية في منظمة طاللية.

المادة ()41
تطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية
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 .1يقصد بعبارة "خدمات الرعاية الصحية" أي خدمة يتم توريدها وتكون متعارفاً عليها بشكل عام ضمن مهنة
الطب على أنها ضرورية لعالج متلقي التوريد ،بما في ذلك العالج الوقائي.

 .2تطبق نسبة الص ر على أي توريد لمدمات الرعاية الصحية شريطة أن:

أ .يتم تقديمه من قبل كيان أو مؤسر ر رس ر ررة رعاية ص ر ررحية أو طبيب أو ممرس أو فني أو طبيب أس ر ررنان أو
صيدلية مرخصة من و ازرة الصحة أو من قبل جهة ممتصة أخرت.

ب .يرتبن بصحة اإلنسان.

" .3خدمات الرعاية الصحية" ال تشمل أياً من انتي:

أ .أي جزء من توريد يتعلق باإلقامة في أو زيارة أي مؤسر ر رس ر ررة يكون الهدف الرئيس ر رري لها هو توفير مكان
إقامة أمناء اإلجازات أو الترفيه بحيي تكون أي خدمات رعاية صر ر ررحية مسر ر ررألة عرضر ر ررية مقارنة بمدمة

اإلقامة أو الترفيه.

ب .العالجات االختيارية ألسر ررباب تجميلية إذا لم تكن موصر رروفة من قبل طبيب أو أخصر ررائي طبي لمعالجة
حالة طبية أو الوقاية منها.

 .4يمضة توريد السلة لنسبة الص ر إذا كان توريداً ألي من انتي:
أ .أية أدوية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

ب .أية معدات طبية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

ج .أي سررلة أخرت غير مشررمولة ضررمن ال قرتين (أ) و(ب) من هذا البند والتي يتم توريدها في سررياق توريد
خدمات الرعاية الص ر ررحية الماض ر ررعة لنس ر رربة الصر ر ر ر للش ر ررمص وتعتبر ض ر رررورية من أجل توريد خدمة

الرعاية الصحية المذكورة.

 .1ألغراس هذه المادة:

الباب السابع
التوريدات المعفاة
المادة ()42
المعاملة الضريبية للخدمات المالية

أ .يقصد بعبارة "سند دين" أي مصلحة أو حق في الحصول على نقود مستحقة على أي شمص حالياً أو

مستقبالً أو أي خيار في اقتناء أي مصلحة أو حق مما سبق ليانه.
ب .يقصد بعبارة "ورق مالي" أي مصلحة أو حق في حصة في رأا مال أي شمص اعتباري أو أي خيار
بالحصول على أي مصلحة أو حق مما ذكر.
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ج .يقص ر ررد بعبارة "عقد تأمين على الحياة" العقد المبرم قانوناً إلى المدت الذي يض ر ررة فيه مبالغ حيز المطر

بالنس رربة إلى احتمال انتهاء الحياة البشر ررية أو اس ررتمرارها أو الزواج أو ما يش ررالهه من عالقات مش ررروعة

بموجب القانون المطبق أو والدة ط ل.

د .يقصر ر ر ر ررد بعبارة "ترتيب مالي إسر ر ر ر ررالمي" عقد خطي يتعلق لتوريد تمويل بما يتوافق مة مباد الش ر ر ر ر رريعة
اإلسالمية.

 .2المدمات المالية هي المدمات المرتبطة بالتعامالت النقدية أو ما يكافئها وتوفير االئتمان وتتض ر ر ر ر ر ررمن على
سبيل المثال ما يأتي:

أ .تحويل العملة سواء من خالل صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خالل قيد دائن أو مدين
في حسابات أو ما شابه.

ب .إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام لدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما.
ج .إصدار سند دين أو تمصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته.

د .توفير أي قرس أو سل ة أو ائتمان.

ه .تجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.

و .توفير أو أخذ أو تعديل أو فك ض ر ررمان أو تعويضر ر راً أو تأميناً أو ص ر رركاً يتعلق بأداء االلتزامات الناش ر ررئة
بموجب ش رريك أو اعتماد أو ورق مالي أو س ررند دين أو بالنس رربة لألنش ررطة المنص رروص عليها في ال قرات
من (ب) إلى (هر) من هذه المادة.

ز .تشغيل أي حساب ٍ
جار أو حساب إيداع أو حساب توفير.
ح .توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية ،الميارات ،المقايضات ،مقايضات االئتمان
في حاالت التمل

عن الدفة ،والعقود المالية انجلة.

 .دفة أو تحص ر رريل أي مبلغ فائدة أو رأا مال أو توزية أرباح أو أي مبلغ آخر فيما يتعلق بس ر ررند دين أو
ورق مالي أو ائتمان أو عقد تأمين على الحياة.

ي .االت اق على أو الترتيب ألي من األنشرطة المنصروص عليها في ال قرات من (أ) إلى ( ) من هذا البند
باستثناء تقديم استشارات بشأنها.

 .3تع ى من الضريبة المدمات المالية انتية:

أ .األنشررطة المنصرروص عليها في البند ( )2من هذه المادة التي ال تتم مقالل رسرروم ص رريحة أو خصررم أو
عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

ب .إصدار ورق مالي أو سند دين أو تمصيصه أو نقل ملكيته.

ج .توفير عقد تأمين على الحياة أو نقل ملكيته أو توفير إعادة التأمين لذلك العقد.
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 .4يمضررة للض رريبة توريد المدمات المنصرروص عليها في البند ( )2من هذه المادة إذا كان المقالل المسررتحق
المتعلق لها عبارة عن رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

 .5تعامل المنتجات المالية اإلسر ررالمية كونها منتجات مالية تمف وفقاً لعقود حسر ررب الش ر رريعة االسر ررالمية والتي
تظهر ذات النية وتهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير اإلسر ر ر ر ر ر ررالمية لذات المعاملة التي
تطبق على نظيرها من المدمات المالية غير اإلسالمية وذلك ألغراس تطبيق اإلع اء من الضريبة.

 .6يعامل أي توريد يتم بموجب ترتيب مالي إسر ر ر ر ر ر ررالمي لذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من المدمات

المالية غير اإلسررالمية وفقاً ألحكام المرسرروم بقانون والق اررات الصررادرة عن الهيئة لتكون المعاملة الضرريبية

في الحالتين ذاتها.

 .7إذا انطبق على توريد خدمات مالية أحكام المادة ( )31من هذا القرار ،يتم إخضاع التوريد لنسبة الص ر.

المادة ()43
إعفاء المباني السكنية

 .1يع ى توريد المباني السر ر رركنية من الض ر ر رريبة باسر ر ررتثناء ما يتم فرس نسر ر رربة الص ر ر ر ر عليه إذا كانف مدة عقد
اإليجار أكثر من ( )6سررتة أشررهر أو كان الشررمص المسررتأجر حاصررل على بطاقة هوية صررادرة عن الهيئة
االتحادية للهوية والجنسية.

 .2تحدد فترة عقد اإليجار المشررار إليها بالبند ( )1من هذه المادة باإلشررارة الى فترة التعاقد دون النظر إلى أية
فترات أخرت تنشئ عن حق أو خيار لتمديد فترة االيجار أو تجديد عقد االيجار.

 .3ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،يتم تجاهل أي حق ألي طرف في إنهاء عقد االيجار مبك اًر.

المادة ()44
إعفاء األرض الفضاء

يقص ر ر ررد بعبارة "األرس ال ض ر ر رراء" األرس التي ليس عليها مباني مكتملة أو مكتملة جزئياً أو أش ر ر ررغال هندس ر ر ررة

مدنية.

المادة ()45
إعفاء خدمات النقل المحلي للركاب

 .1يتم إع اء توريد خدمات النقل المحلي للركاب التي تتم من خالل واسر ر ررطة نقل مؤهلة عبر البر أو المياه أو
الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة.

 .2يقصد بعبارة "واسطة نقل مؤهلة":

32

أ .أي مركب ررة تعم ررل بمحرك ومنه ررا مركب ررات األجرة والح ررافالت والقط ررارات والح ررافالت الكهرب ررائي ررة (ترام)
والقطار أحادي السكة (مونوريل) أو ما شالهها من وسائن النقل المصممة أو المهيأة لنقل الركاب.

ب .أي قارب نقل ركاب أو عبرة أو ما شالهها من المراكب المصممة أو المهيأة لنقل الركاب.

ج .أي طائرة مروحية (هليكوبتر) أو طائرة مصرممة أو مهيأة لنقل الركاب وفقاً للقانون االتحادي رقم ()20
لسنة  1991بشأن الطيران المدني.

رتثناء من البند ( )1من هذه المادة ،ال تعتبر خدمات نقل الركاب من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر
 .3اسر ر ً
داخل الدولة على أنها من خدمات النقل المحلي للركاب إذا تم النقل لواسر ر ر ر ر ر ررطة طائرة واعتبر النقل "نقالً
دولياً" وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام .1929

رتثناء من البند ( )1من هذه المادة ،ال يعتبر نقل الركاب من خدمات النقل المحلي للركاب إذا كانف في
 .4اسر ً
س ررياق رحلة س ررياحية الغرس الرئيس رري منها هو الس ررياحة أو االس ررتمتاع بمدمات تقديم الطعام والشر رراب أو
غيرها من أنواع الترفيه واالستجمام.

ألغراس التوريد المؤل

الباب الثامن
احتساب الضريبة عن توريدات محددة
المادة ()46
فرض الضريبة على توريد أكثر من مكون

مكون:
من أكثر من ّ

 .1إذا كرران التوريررد هو توريررد واحررد مركررب وفقراً للمررادة ( )4من هررذا القرار ،تطبق على التوريررد ذات المعرراملررة
المكون الرئيسي من التوريد.
الضريبية التي تنطبق على
ّ
 .2إذا لم يكن التوريرد المؤل

على أنه توريد من صل.

من عردة مكونرات هو توريرداً واحرداً مركبراً ،تتم معراملرة كرل من مكونرات التوريرد

المادة ()47
األحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع

 .1دون اإلخالل بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار ال تُعامل السلة بأنها مستوردة للدولة وفقاً لما يأتي:
أ .إذا كانف في وضة معلق للرسوم الجمركية وفقاً ألحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول المليا العربية بشر تقديم ضمان مالي أو إيداع نقدي بقيمة الضريبة المستحقة عند طلب

الهيئة ،في الحاالت انتية:
 )1اإلدخال المؤقف.
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 )2السلة الموضوعة في مستودع جمركي.
 )3السلة في وضة الترانزيف.

 )4السلة المستوردة بغرس إعادة التصدير من ذات الشمص.

ب .السلة مستوردة إلى منطقة محددة من مكان خارج الدولة.

 .2ال تستحق الضريبة على استيراد السلة إذا تم إع اءها من الرسوم الجمركية وفقاً لل ئات انتية حسب أحكام

قانون الجمارك الموحد:

أ .السلة المستوردة من قبل القوات المسلحة وقوى األمن الداخلي.
ب .األمتعة الشمصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.

ج .استيراد األمتعة الشمصية واألدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في المارج
واألجانب القادمون لإلقامة في البالد ألول مرة.

د .السلة المعادة.

 .3إذا قام شمص باستيراد السلة إلى الدولة عن طريق دولة مطبقة أخرت ،ال تُستحق الضريبة لذلك االستيراد
تبين للهيئة أن الضريبة مستحقة على توريد أو نقل السلة في تلك الدولة المطبقة األخرت.
إذا ّ
 .4للهيئة تحديد اإلجراءات التي يتم اتباعها من قبل المستوردين والدوائر الجمركية في شأن استيراد السلة.

المادة ()48
حساب الضريبة بموجب آلية االحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية

 .1ألغراس استيراد السلة المعنية ،تطبق أحكام البند ( )1من المادة ( )48من المرسوم بقانون إذا تم استي اء
الشرو انتية:

أ .في وقف االستيراد ،استطاع الماضة للضريبة إمبات أنه قام بالتسجيل الضريبي.

ب .لدت الماضررة للض رريبة ت اصرريل كافية لتتحقق الهيئة من االسررتيراد والض رريبة التي سررتسررتحق عليه وأن
يستطية تقديمها للهيئة عند الطلب.

ج .قام الماض ر ررة للضرر رريبة لتزويد الهيئة لرقم تس ر ررجيله الجمركي الص ر ررادر عن الدائرة الجمركية المعنية وأن
تقوم الدائرة الجمركية بالتحقق من االستيراد وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
د .قام الماضة للضريبة بالتعاون واالمتثال ألية قواعد ت رضها الهيئة فيما يتعلق باالستيراد.

 .2إذا لم يتم اسررتي اء الشرررو المنصرروص عليها في البند ( )1من هذه المادة ،فيتعين على الماضررة للضرريبة
احتساب الضريبة فيما يتعلق باالستيراد وفقاً ألحكام البند ( )1من المادة ( )50من هذا القرار.
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 .3إذا استلم الماضة للضريبة الذي لديه مكان إقامة في الدولة توريداً لسلة أو خدمات وكان مكان التوريد في
الدولة ،من مورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة وال يقوم ب رس ض ر رريبة على التوريد ،يعامل التوريد على

أنه توريد لسلة معنية أو خدمات معنية وفقاً للبند ( )1من المادة ( )48من المرسوم بقانون.
 .4إذا تم تطبيق البند ( )1من المادة ( )48من المرسوم بقانون ،يتعين على الماضة للضريبة القيام بما يلي:
أ .احتسرراب الض رريبة على قيمة السررلة المعنية أو المدمات المعنية بالنسرربة التي كانف سررتطبق عليها إذا
تم توريد السلة المعنية أو المدمات المعنية من قبل خاضة للضريبة داخل الدولة.

ب .اإلقرار عن الضر رريبة المس ررتحقة التي تم احتس ررالها ض ررمن اإلقرار الضر رريبي المتعلق بال ترة الضر رريبية
التي وقة فيها تاريخ التوريد للسلة المعنية أو المدمات المعنية وسدادها.

 .5إذا قام الماضة للضريبة باحتساب الضريبة المستحقة وفقاً للبند ( )1من المادة ( )48من المرسوم بقانون،
عليه االحت ا بالمستندات التالية المتعلقة بالتوريد:

المورد التي تشمل ت اصيل السلة المعنية أو المدمات المعنية والمقالل المدفوع نظيرها.
أ .فاتورة ّ
ب .في حال السر ررلة المعنية ،كش ر ر صر ررادر عن الدائرة الجمركية المعنية يتضر ررمن ت اصر رريل وقيمة السر ررلة
المعنية.

المادة ()49
المدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى

 .1ألغراض البند ( )2من المادة ( )48من المرسوووم انانون يلتزم الماضر ررة للض ر رريبة بسر ررداد الض ر رريبة المسر ررتحقة
باستمدام وسيلة الدفة المحددة من قبل الهيئة.

 .2يتم س ررداد الدفعة المش ررار إليها في البند ( )1من هذه المادة قبل أو في وقف اس ررتيراد الس ررلة وفقاً لما تحدده
الهيئة ،ما لم توافق الهيئة صراح ًة لتأجيل سداد الضريبة المستحقة.

المادة ()50
االستيراد بواسطة أشخاص غير مسجلين

 .1إذا قام شر ر ررمص غير مسر ر ررجل باسر ر ررتيراد السر ر ررلة المعنية ،أو إذا لم يسر ر ررتوف الماضر ر ررة للض ر ر رريبة الشر ر رررو

المنصر رروص عليها في البند ( )1من المادة ( )48من هذا القرار ،فيجب أن يتم سر ررداد الض ر رريبة للهيئة من
قبله أو نيابة عنه قبل اإلفراج عن السلة.

 .2على الدوائر الجمركية التعاون مة الهيئة لضمان سداد الضريبة المستحقة الدفة قبل اإلفراج عن السلة.

 .3يجب س ر ر ررداد الضر ر ر رريبة المنص ر ر رروص عليها في البند ( )1من هذه المادة باس ر ر ررتمدام آلية الدفة التي تحددها
الهيئة.
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 .4ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،إذا قام شر ررمص غير مسر ررجل باسر ررتيراد سر ررلعاً مسر ررتمدما وكيالً مسر ررجالً
للتصرررف نيابة عنه ألغراس اسررتيراد السررلة الى الدولة ،يكون الوكيل مسررؤوالً عن سررداد الض رريبة المتعلقة
بالسلة المستوردة.

 .5إن االلتزام المنصر رروص على الوكيل في البند ( )4من هذه المادة لسر ررداد الض ر رريبة نيابة عن شر ررمص آخر
يجب الوفاء به من خالل اإلقرار الضريبي للوكيل وسداد الضريبة كما لو كان هو ن سه مستورد السلة.

 .6ال يحق للوكيل الذي قام بسر ر ررداد الض ر ر رريبة وفقاً للبند ( )4من هذه المادة اسر ر ررترداد ض ر ر رريبة المدخالت ألي
ضريبة مدفوعة نيابة عن أي شمص آخر وفقاً لاللتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

 .7إذا قام الوكيل بسداد الضريبة نياب ًة عن شمص آخر وفقاً لهذه المادة ،فعليه إصدار ليان للشمص يتضمن
على األقل جمية الت اصيل انتية:
أ .اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي للوكيل

ب .تاريخ إصدار البيان.

ج .تاريخ استيراد السلة ذات العالقة.

د .وص

للسلة المستوردة.

ه .قيمة الضريبة التي دفعها الوكيل للهيئة فيما يتعلق بالسلة المستوردة.

 .8يعامل البيان الصر ر ر ررادر من الوكيل للشر ر ر ررمص وفقاً لهذه المادة على أنه فاتورة ض ر ر ر رريبية ألغراس متطلبات
التوميق الواردة في ال قرة (أ) من البند ( )1من المادة ( )55من المرسوم بقانون.

الباب التاسع
المناطق المحددة
المادة ()51
المناطق المحددة

 .1تعامل أية منطقة محددة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة
وفقاً للشرو انتية:
أ .أن تكون المنطقة المحددة منطقة جغرافية محددة ومس ر ر ر رريجة لها ضر ر ر ر روابن أمنية ورقابة جمركية بقص ر ر ر ررد
مراقبة دخول وخروج األفراد وانتقال السلة من و لى تلك المنطقة.

ب .أن يكون لدت المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة ح ظ وتمزين ومعالجة السلة.
مشغل المنطقة المحددة باالمتثال لإلجراءات المقررة من الهيئة.
ج .أن يقوم ّ
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راء عليهررا تحررديررد المنطقرة
 .2إذا ّ
غيرت المنطقررة المحررددة آليررة عملهررا أو أخّلرف بررأي من الشر ر ر ر ر ر رررو التي تم لنر ً
كمنطقة محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء ،تعامل المنطقة المحددة وكأنها داخل الدولة.
 .3نقل السلة لين المناطق المحددة ال يمضة للضريبة في حال استي اء الشرطين انتيين:

أ .إذا لم يتم اإلفراج عن السر ررلة أو جزء منها ولم يتم اسر ررتمدامها أو تغييرها بأي شر رركل من األشر رركال أمناء
النقل ما لين المناطق المحددة.

ب .إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.

 .4إذا تم نقل السلة ما لين مناطق محددة ،فللهيئة أن تطلب من مالك السلة تقديم ضمان مالي لدفة الضريبة
التي قد يصبح ذلك الشمص ملزماً بسدادها في حال عدم استي اء الشرو المتعلقة لنقل السلة.

 .5إذا تم توريد سررلة ضررمن منطقة محددة لشررمص ليتم اسررتهالكها من قبله أو من قبل غيره ،فإن مكان توريد

هذه السر ررلة يكون في الدولة ما لم يتم ضر ررمها أو إلحاقها أو أصر رربحف جزء من سر ررلعة أخرت أو اسر ررتمدامها

إلنتاج سلعة أخرت في ذات المنطقة المحددة وال يتم استهالكها.

 .6يعتبر مكان توريد أية خدمات داخل الدولة إذا كان مكان توريدها في المنطقة المحددة.
 .7يعتبر مكان توريد المياه أو أي نوع من أنواع الطاقة داخل الدولة إذا كان مكان التوريد في منطقة محددة.

 .8تُعامل السررلة الموجودة داخل منطقة محددة والتي لم يقم مالكها بسررداد الضرريبة عنها بأنه تم اسررتيرادها إلى
الدولة إذا:

أ .تم اسررتهالك السررلة من قبل المالك ،ما لم يتم ضر ّرمها أو إلحاقها أو أصرربحف جزءاً في إنتاج سررلة أخرت
في المنطقة المحددة ال يتم استهالكها.

ب .أن هناك نقص في السلة.

 .9يعتبر أي شر ررمص مؤسر ررس أو مسر ررجل أو لديه مكان إقامة في منطقة محددة على أن لديه مكان إقامة في
الدولة ألغراس المرسوم بقانون.

الباب العاشر
حساب الضريبة المستحقة
المادة ()52
استرداد ضريبة المدخالت المتعلقة بالتوريدات المعفاة

 .1التوريدات المش ر ر ر ر ر ر ررار إليها في ال قرة (ج) من البند ( )1من المادة ( )54من المرسر ر ر ر ر ر رروم بقانون هي توريد

المدمات المالية ،حيي تتم معاملة مكان توريد هذه المدمات على أنه خارج الدولة ويكون المتلقي خارج

الدولة في وقف أداء تلك المدمات.
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 .2ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،يكون الشمص "خارج الدولة " حتى إذا كان موجود داخل الدولة بشر

أن يكون تواجد قص ررير المدة يقل عن ش ررهر داخل الدولة ،أو أن تواجده داخل الدولة ال يرتبن بش رركل فعال
بالتوريد.

 .3أي ضريبة يقوم شمص لدفعها في إحدت الدول المطبقة عند استيراد سلة إلى الدولة عن طريق هذه الدولة

المطبقة أو عند توريد سلة لصالحه في هذه الدولة المطبقة ومن مم نقلها إلى الدولة ،تكون قاللة لالسترداد

في الدولة في حال سرريتم اسررتمدام السررلة أو يقصررد اسررتمدامها وفقاً للبند ( )1من المادة ( )54من المرسرروم
بقانون مة استي اء الشرو انتية:

أ .احت ا الماضر ر ررة للض ر ر رريبة لدليل يثبف قيامه بسر ر ررداد الض ر ر رريبة في دولة مطبقة أخرت فيما يتعلق لتلك
السلة.

ب .عدم قيام الماضة للضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة في أي دولة مطبقة أخرت.
ج .قيام الماضة للضريبة باالمتثال بمتطلبات إضافية حول اإلفصاح وفقاً لما تحدده الهيئة.

 .4إذا قام شررمص خاضررة للض رريبة لتوريد أول لمبنى سرركني عن طريق التأجير الماضررة لنسرربة الص ر ر وفقاً
ألحكام المرسرروم بقانون ،فإنه يجوز للماضررة للض رريبة اسررترداد ض رريبة المدخالت بالكامل فيما يتعلق لهذا
التوريد بغض النظر عن أي قصد للقيام بأي توريدات مع ية الحقة متعلقة بالمبنى السكني.

المادة ()53
ضريبة المدخالت غير القابلة لالسترداد

 .1تكون ضريبة المدخالت مستثناة من االسترداد إذا تم تحملها من قبل شمص في شأن التوريدات الماضعة
للضريبة انتية:

أ .إذا لم يكن الش ر ر ر ررمص جهة حكومية وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء وفقاُ للمادتين ( )10و( )57من
المرسرروم بقانون وتم تقديم خدمات ترفيهية ألفراد غير موظ ين لدت الشررمص ويتضررمن ذلك العمالء أو
العمالء المحتملين أو المسؤولين أو المساهمين أو غيرهم من المالكين أو المستثمرين.

ب .إذا تم شر ر رراء أو ايجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي لمركبات لالس ر ررتمدام في األعمال وتم الس ر ررماح ألي
شمص باستمدام تلك المركبة ألغراس شمصية.

ج .إذا تم شرراء سرلة أو خدمات يسرتمدمها الموظ ين لدون تحملهم ألية رسروم ولمن عتهم الشرمصرية بما في
ذلك المدمات الترفيهية ،ما عدا الحاالت انتية:

 )1إذا كان هنالك التزام قانوني لتزويد الموظ ين لهذه السر ر ر ر ررلة أو المدمات وفقاً ألي قانون عمل مطبق
في الدولة أو في منطقة محددة.
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 )2إذا كان هنالك التزام تعاقدي أو سررياسررة مومقة لتزويد الموظ ين لهذه السررلة أو المدمات إذا كان من

متطلبات قيامهم بعملهم ويمكن إمبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في األعمال في سياق
توظي

الموظ ين.

 )3إذا كان تقديم السلة أو المدمات توريد اعتباري وفقاً ألحكام المرسوم بقانون.

 .2ألغراس هذه المادة:

أُ .يقصر ررد بعبارة "خدمات ترفيهية" خدمات الضر رريافة بأنواعها ،بما في ذلك توفير اإلقامة والطعام والش ر رراب
والتي ال تقردم في الس ر ر ر ر ر ر ريراق المعتراد الجتمراع ،والردخول إلى فعراليرات أو أحرداث ،أو الرحالت المقردمرة

بغرس الترفيه واالستمتاع.

بُ .يقصر ر ر ر ررد بكلمة "المركبة" المركبة البرّية المصر ر ر ر ررممة أو المهيأة لنقل وتوصر ر ر ر رريل ما ال يزيد عن عش ر ر ر ر ررة
أشماص بما فيهم السائق .وال تشمل الشاحنات أو الرافعات الشوكية أو ما شابه.
مزود
 .3ال تتم معاملة خدمات توفير اإلقامة وتقديم الطعام على أنها خدمات ترفيهية إذا تم تقديمها من خالل ّ
خدمات نقل كمطو الطيران وذلك للمسافرين المتأخرين.

 .4ال تتم معاملة المركبات على أنها متاحة لالستمدام الماص إذا كانف واقعة ضمن أي من ال ئات انتية:
أ .سيارة أجرة مرخصة من قبل السلطة المعنية داخل الدولة.

ب .المركبات المس ررجلة والمس ررتمدمة ألغراس الطوار ومنها س رريارات الش رررطة واإلط اء واإلس ررعاف أو ما
شابه ذلك.

ج .السيارة المستمدمة في منشأة لتأجير السيارات حيي يتم تأجيرها ألحد العمالء.

المادة ()54
حاالت خاصة لضريبة المدخالت

 .1مبلغ الض ر رريبة القاللة لالسر ررترداد الذي يجوز للماضر ررة للض ر رريبة المطالبة به عن ال ترة الض ر رريبية بالنسر رربة
لتوريد س ررلة أو خدمات له هو مبلغ ضر رريبة المدخالت المتعلقة بالجزء من المقالل المدفوع لقاء ذلك التوريد
خالل تلك ال ترة الضريبية.

 .2ألغراس ال قرة (ب) من البند ( )1من المادة ( )55من المرس ر ر رروم بقانون ،تتم معاملة الماض ر ر ررة للضر ر ر رريبة
على أنه قام لدفة مقالل التوريد إلى المدت الذي يقصررد فيه الماضررة للض رريبة الدفة قبل انقضرراء مدة سررتة

أشهر بعد التاريخ المت ق عليه لدفة للتوريد.

الباب الحادي عشر
تقسيم ضريبة المدخالت
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المادة ()55
تقسيم ضريبة المدخالت

 .1في حال ال ترات الضريبية الربة سنوية ،تكون السنة الضريبية كما يأتي:

أ .إذا انتهف ال ترة الضر ر رريبية للماض ر ررة للضر ر رريبة في  31يناير وبش ر رركل ربة س ر ررنوي بعد ذلك ،فإن الس ر ررنة
الضريبية للماضة للضريبة تنتهي في  31يناير من كل سنة.

ب .إذا انتهف ال ترة الضرريبية للماضررة للضرريبة في آخر يوم في شررهر فبراير وبشرركل ربة سررنوي بعد ذلك،
فإن السنة الضريبية للماضة للضريبة تنتهي في آخر يوم في شهر فبراير من كل سنة.

ج .إذا انتهف ال ترة الض ر رريبية للماضر ررة للض ر رريبة في  31مارا وبشر رركل ربة سر ررنوي بعد ذلك ،فإن السر ررنة
الضريبية للماضة للضريبة تنتهي في  31مارا من كل سنة.

 .2إذا كانف ال ترة الضريبية  12شه اًر ،تكون السنة الضريبية هي ذات ال ترة الضريبية.
 .3إذا كانف ال ترة الضريبية هي شهر ميالدي ،تكون السنة الضريبية هي مجموع ال ترات الضريبية في نهاية
السنة الميالدية.

 .4في أي من الحاالت األخرت حيي ال يطبق البندين ( )2و ( ،)3تحدد الهيئة السنة الضريبية.
 .5لتحديد ضرر رريبة المدخالت المس ر ررموح اس ر ررتردادها ،يقوم الماض ر ررة للضر ر رريبة لتقس ر رريم ضر ر رريبة المدخالت وفقاً
لآلتي:

أ .يتم الس ررماح باس ررترداد كامل ضر رريبة المدخالت المتعلقة بالتوريدات المنص رروص عليها في البند ( )1من
المادة ( )54من المرسوم بقانون والتي يقوم لها الماضة للضريبة.

ب .ال يتم اس ر ر ررترداد أي ضر ر ر رريبة مدخالت ال تتعلق بالتوريدات المنص ر ر رروص عليها في البند ( )1من المادة
( )54من المرسوم بقانون من قبل الماضة للضريبة ما لم تنص األحكام على خالف ذلك.

ج .ض ر ر ر ر ر ر رريبة المدخالت المتعلقة جزئياً بالتوريدات المنصر ر ر ر ر ر رروص عليها في البند ( )1من المادة ( )54من
المرسر ر رروم بقانون وجزئياً لتوريدات أخرت ،يتم تقسر ر رريمها وفقاً لآللية المنصر ر رروص عليها في البند ( )6من
هذه المادة ويتم السر ر ر ررماح باسر ر ر ررترداد فقن المتعلق منها بالتوريدات المنصر ر ر رروص عليها في البند ( )1من

المادة ( )54من المرسوم بقانون.

 .6يتم احتساب ضريبة المدخالت المسموح باستردادها وفقاً لآلتي:

أ .يقوم الماضررة للض رريبة باحتسرراب النسرربة المئوية لض رريبة المدخالت القاللة لالسررترداد وفقاً للمادة ()54
من المرس ر رروم بقانون من إجمالي ضر ر رريبة المدخالت القاللة لالس ر ررترداد وضر ر رريبة المدخالت غير القاللة
لالسترداد عن ال ترة الضريبية.

ب .يتم تقريب النسبة المئوية المحسوبة بموجب ال قرة (أ) من هذا البند إلى أقرب عدد صحيح.
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ج .يتم ضر رررب النسر رربة المئوية التي تم احتسر ررالها وفقاً لل قرة (ب) من هذا البند في قيمة ض ر رريبة المدخالت

المشر ر ر ر ررار إليها في ال قرة (ج) من البند ( )5من هذه المادة لتحديد جزء ض ر ر ر ر رريبة المدخالت الذي يجوز

استرداده.

 .7يتم إجراء الحس ر ررابات المنص ر رروص عليها أعاله لكل فترة ضر ر رريبية تم تحمل ضر ر رريبة المدخالت فيها وتتعلق
لتوريدات مع اة من الضريبة أو أنشطة ليسف في سياق ممارسة األعمال.

 .8بعد نهاية كل سررنة ضرريبية ،يقوم الماضررة للضرريبة بإجراء الحسررابات المنصرروص عليها في البند ( )6من
هذه المادة عن كامل السنة الضريبية في أول فترة ضريبية من السنة الضريبية التي تليها.

 .9تتم مقارنة ض رريبة المدخالت التي يجوز اسررتردادها عن السررنة المنتهية وفقاً للبند ( )8من هذه المادة بقيمة
ضرريبة المدخالت التي تم اسررتردادها فعلياً في كافة ال ترات الضرريبية التي تشر ّركل معاً تلك السررنة الضرريبية
مم القيام بعمل أي تعديالت لضر رريبة المدخالت القاللة لالس ررترداد خالل ال ترة الضر رريبية المنص رروص عليها

في البند (.)8

 .10إذا كان ال ارق في أي سررنة ض رريبية لين الض رريبة القاللة لالسررترداد وفقاً لآللية الموضررحة في هذه المادة
والض رريبة القاللة لالسررترداد التي كانف سررتعكس االسررتمدام ال علي للسررلة والمدمات التي تتعلق لها ض رريبة

المدخالت أكبر من ( )250,000مئتين وخمسر ر ر ررون أل

درهم ،على الماضر ر ر ررة للض ر ر ر رريبة تعديل ض ر ر ر رريبة

المدخالت بمبلغ ال ارق في ال ترة الضريبية المشار إليها في البند ( )8من هذه المادة.

 .11إذا أدت تطبيق االحتساب المنصوص عليه في هذه المادة إلى نتيجة ال يعتبرها الماضة للضريبة تعكس
ضر ر ر رريبة المدخالت ال علية التي تحملها للقيام لتوريدات خاض ر ر ررعة للضر ر ر رريبة ،فبإمكانه أن يطلب من الهيئة
استمدام أساا لديل الحتساب ضريبة المدخالت وفقاً لقائمة انليات المسموحة التي تحددها الهيئة.

 .12للهيئة الموافقة على استمدام الماضة للضريبة نلية لديلة لتقسيم ضريبة المدخالت عما تم ذكره في هذه

التداء من التاريخ المستقبلي ووفقاً للشرو التي تحددها.
المادة
ً
التداء مما ال يقل عن سنتين ضريبيتين بعد الموافقة له
 .13للماضة للضريبة تقديم طلب تعديل انلية البديلة
ً
على استمدامها.

 .14للهيئة طلب أية معلومات تراها ض ر رررورية من الماض ر ررة للضر ر رريبة من أجل البف في الطلب الذي تقدم به
وفقاً للبند ( )11من هذه المادة.

 .15إذا وافقف الهيئة طلب الماض ر ر ررة للضر ر ر رريبة المقدم وفقاً للبند ( )11من هذه المادة ،تقوم لتبليغ الماض ر ر ررة
للضريبة بآلية االحتساب البديلة وشرو استمدامها.

المادة ()56
تعديل ضريبة المدخالت بعد استردادها
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 .1على الماضة للضريبة رد ضريبة المدخالت إذا تم استردادها بسبب تمصيصها للقيام بالتوريدات المشار

إليها في البند ( )1من المادة ( )54من المرسر ر رروم بقانون ولكن قبل اسر ر ررتهالك السر ر ررلة أو المدمات التي تم
تكبد ضريبة المدخالت عليها ،أصبحف ضريبة المدخالت غير ممصصة لتلك التوريدات.

 .2للماضررة للض رريبة اسررترداد ض رريبة المدخالت الممص رصررة السررتمدام السررلة أو المدمات للقيام بالتوريدات

المشار إليها في البند ( )1من المادة ( )54من المرسوم بقانون ،في حال لم يتم استرداد ضريبة المدخالت
لعدم تمصر ر ر رريصر ر ر ررها للقيام لتلك التوريدات ولكن قبل اسر ر ر ررتهالك السر ر ر ررلة أو المدمات التي تم تكبد ض ر ر ر رريبة

المدخالت عليها ،أصبحف ضريبة المدخالت ممصصة لتلك التوريدات.

 .3يتم تعديل تمصر ر ر رريص ض ر ر ر رريبة المدخالت في حال تمف معاملة ض ر ر ر رريبة المدخالت بأنه يمكن تقسر ر ر رريمها
الحتسراب ضرريبة المدخالت المسرموح باسرتردادها ولكن تم تغيير اسرتعمال السرلة أو المدمات التي تم تكبد

ضريبة المدخالت عليها قبل استهالكها وفقاً لآلتي:

أ .إذا أصر رربحف ممص ر رصر ررة للتوريدات المشر ررار إليها في البند ( )1من المادة ( )54من المرسر رروم بقانون،
فللماض ررة للضر رريبة اس ررترداد ضر رريبة المدخالت غير المس ررتردة س ررابقاً بالتناس ررب مة ما يتم تمص رريص رره
الستعمال السلة أو المدمات للقيام لهذه التوريدات.

ب .في حال لم تعد ض رريبة المدخالت ممص رصررة ألي من التوريدات المشررار إليها في البند ( )1من المادة
( )54من المرسوم بقانون ،على الماضة للضريبة إعادة دفة ضريبة المدخالت التي تم استردادها.

 .4تطبق التعديالت المتعلقة لتغيير اس ر ر ررتعمال الس ر ر ررلة أو المدمات المش ر ر ررار إليها في هذه المادة فقن في حال
استي اء جمية الشرو انتية:

أ .أن يتم تغيير االستعمال خالل  5سنوات من تاريخ توريد هذه السلة والمدمات.

ب .أن ال يكون على الماضررة للضرريبة القيام لتعديل ذات ضرريبة المدخالت وفقاً لآلليات المشررار إليها في
المادتين ( )55و( )57من هذا القرار .وفي حال كان عليه ذلك ،يتم تطبيق انليات تلك.

الباب الثاني عشر
نظام األصول الرأسمالية
المادة ()57
األصول التي تعتبر أصوالً رأسمالية

 .1األصررل ال أرسررمالي هو أحد أصررول األعمال الذي تبلغ تكل ته ( )5,000,000خمسررة ماليين درهم أو أكثر
غير شامل الضريبة ،ويتم سداد الضريبة عنه وله عمر افتراضي يساوي أو يزيد عن انتي:

أ 10 .سنوات بالنسبة للمباني أو أي جزء منها.

ب 5 .سنوات بالنسبة لكافة األصول الرأسمالية ما عدا المباني أو أي جزء منها.
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المعدة إلعادة البية ال تعامل على أنها أصول رأسمالية.
 .2أصول الممزون ُ
 .3يتم التعامل مة الن قات المتعددة التي يص ر ر ررل مجموعها إلى ( )5,000,000خمس ر ر ررة ماليين درهم أو أكثر
على أنها ألص ر ر ر ر ر ررل واحد قيمته ( )5,000,000خمس ر ر ر ر ر ررة ماليين درهم أو أكثر ألغراس هذه المادة إذا ما
كانف تلك المبالغ هي عبارة عن دفعات مرحلية ألي من انتي:

أ .شراء مبنى.

ب .تشييد مبنى.

ج .يتعلق لتوس ر ر ر ر ر ررية أو ترميم أو تجديد أو تجهيز أو القيام بأية أش ر ر ر ر ر ررغال أخرت لمبنى ،إال إذا كان هناك
انقطاع واضح لين تن يذ أي من تلك األشغال ،وعندها تعتبر بأنها أصول مستقلة وفقاً للتكل ة.

د .شر رراء أو لناء أو تجمية أو تركيب أي س ررلة أو ممتلكات غير منقولة في حال توريد عناص رررها بش رركل
من صل بغرس التجمية.

المادة ()58
التسويات ضمن نظام األصول الرأسمالية

 .1تتم مراقبة األص ررل ال أرس ررمالي المؤهل لنظام األص ررول ال أرس ررمالية و جراء التعديالت على ضر رريبة المدخالت
التي تم تحملها عليها ،وفقاً ألحكام هذه المادة ،على فترة ( )10عشر ر ررر س ر ررنوات متتالية للمباني أو أي جزء

منها أو ( )5خمس سنوات متتالية ألي أصول رأسمالية أخرت ،تبدأ في اليوم الذي يستمدم فيه المالك ذلك
األصل الرأسمالي ألغراس أعماله ألول مرة.

 .2على الرغم مما ورد في البند ( )1من هذه المادة ،في حال تل

أو لية أص ر ر ر ررل أرس ر ر ر ررمالي أو التملص منه

بأي ش ر ر ر ر ر رركل قبل نهاية ال ترة المش ر ر ر ر ر ررار إليها في البند ( )1من هذه المادة ،ينتهي العمل لنظام األص ر ر ر ر ر ررول

الرأسمالية بالنسبة لهذا األصل في السنة الضريبية التي تم فيها إتالف األصل أو ليعه أو التملص منه.

 .3تتم معاملة السر ررنة الض ر رريبية التي تم ش ر رراء األصر ررل فيها على أنها السر ررنة األولى ألغراس نظام األصر ررول
الرأسمالية.

 .4على الماضررة للض رريبة ح ظ سررجل لألصررل ال أرسررمالي يسررجل فيه ض رريبة المدخالت التي يتم تحملها على
األصل الرأسمالي خالل السنة األولى (ويشار لها لر ر ر ر ر ر رر"و" في هذه المادة) إضافة ألية تعديالت يتم إدخالها
على حسابات ضريبة المدخالت بموجب هذه المادة.

 .5يتم تسجيل ضريبة المدخالت التي تم استردادها على األصل الرأسمالي خالل السنة األولى بعد أي تعديل

وفقاً للمادة ( )58من المرس رروم بقانون ،إض ررافة للنس رربة المئوية التي أدت إلى ذلك االس ررترداد (ويش ررار لها لر

"ك" في هذه المادة).
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 .6في نهاية كل سنة اعتبا اًر من السنة الثانية وما بعدها ،يقوم الماضة للضريبة بحساب نسبة الضريبة القاللة
لالسترداد لذلك األصل الرأسمالي وفقاً للمادة ( )58من المرسوم بقانون( ،ويشار لهذه النسبة ل رر"ق" في هذه
المادة).

 .7إذا كانف "ق" ال تساوي "ك" ،يقوم الماضة للضريبة بعمل الحسابات الموضحة وفقاً للبنود ( )8إلى ()11
أدناه ،ويقوم بإدخال التعديل على ضريبة المدخالت الماصة به.

 .8يقوم الماضة للضريبة بحساب قيمة (يشار لها لر "ر" في هذه المادة) وفقاً لآلتي:

أُ .عشر "و" مضروباً لر"ق" إذا كان األصل الرأسمالي عبارة عن مبنى أو جزء من مبنى.
بُ .خمس "و" مضروباً لر"ق" إذا كان األصل الرأسمالي ليس مبنى أو جزءاً من مبنى.

 .9يقوم الماضة للضريبة بحساب قيمة (يشار لها لر "ز" في هذه المادة) وفقاً لآلتي:
أُ .عشر "و" مضروباً لر"ك" ،إذا كان األصل الرأسمالي مبنى أو جزءاً من مبنى.

بُ .خمس "و" مضروباً لر “ك “ ،إذا كان األصل الرأسمالي ليس مبنى أو جزءاً من مبنى
 .10إذا كان "ر" أكبر من "ز" ،فعلى الماضة للضريبة زيادة ضريبة المدخالت بال ارق.
 .11إذا كان "ر" أقل من "ز" ،فعلى الماضة للضريبة تم يض ضريبة المدخالت بال ارق.

 .12إذا قام الماضررة للضرريبة بالتملص من األصررل ال أرسررمالي خالل أي من السررنوات عدا السررنة األخيرة ،أو

قام بإلغاء تس ر ررجيله الضر ر رريبي وعليه احتس ر رراب الضر ر رريبة على األص ر ررل كتوريد اعتباري ،فإن اس ر ررتمدام ذلك
األصل يعتبر في أي سنوات متبقية كأنه:

أ .للقيام لتوريدات خاضر ررعة للض ر رريبة في حال تم التملص من األصر ررل عن طريق توريد أو توريد اعتباري
خاضة للضريبة أو كان سيمضة للضريبة لو تم داخل الدولة.

ب .للقيام لتوريدات مع اة من الضر ر ر رريبة ،في حال تم التملص من األص ر ر ررل عن طريق توريد مع ى أو كان
سيكون مع ى لو تم داخل الدولة.

ج .ليس في سر ررياق ممارسر ررة األعمال ،إذا تم التملص من األصر ررل عن طريق معاملة ال تعد توريداً ضر ررمن
س ررياق ممارس ررة األعمال ،إال إذا كانف تعتبر توريداً وفقاً للمعنى الوارد في البند ( )2من المادة ( )7من
المرسوم بقانون.

 .13إذا قام الماضررة للضرريبة لنقل أصرروله ال أرسررمالية كجزء من نقل أعماله أو أي جزء من تلك األعمال وفقاً
للبند ( )2من المادة ( )7من المرس رروم بقانون ،أو لكي يص رربح عضر رواً في مجموعة ضر رريبية ،أو للمروج
من مجموعة ض رريبية والتحول فو اًر إلى خاضررة للض رريبة بص ر ة مسررتقلة ،فإن السررنة الض رريبية التي تكون
سررارية حينها سرروف تنتهي في اليوم الذي يقوم فيه الماضررة للضرريبة لنقل األعمال أو جزء من األعمال،
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أو يص رربح فيه جزءاً من مجموعة ضر رريبية أو يس ررتقل عنها .وتبدأ في اليوم التالي الس ررنة الضر رريبية التالية
بالنسبة لمالك األصول الرأسمالية.

 .14إذا كان الشر ر ررمص الذي يقوم بالتسر ر ررجيل الض ر ر رريبي يملك أص ر ر رالً أرسر ر ررمالياً ألغراس أعماله قبل تسر ر ررجيله

الضريبي ،تُعتبر السنة األولى قد لدأت في تاريخ االستمدام األول من قبل ذلك الشمص.
 .15ألغراس البنود ( )12و( )13من هررذه المررادة ،فررإن أي تعررديالت قررد تكون مطلوبررة ألي من السر ر ر ر ر ر ررنوات
المتبقية يتم إدخالها ض ر ر ر رمن اإلقرار الض ر ر ر رريبي المتعلق بال ترة الض ر ر ر رريبية التي تم التملص من األصر ر ر ررل

الرأسمالي فيها.

 .16يتم القيام بأي تعديالت عدا تلك المطلوبة في البنود ( )12و( )13من هذه المادة خالل ال ترة الضر ر ر رريبية
المنصوص عليها في البند ( )8من المادة ( )55من هذا القرار.

الباب الثالث عشر
الفواتير الضريبية واإلشعارات الدائنة الضريبية
المادة ()59
الفواتير الضريبية

 .1تتضمن ال اتورة الضريبية جمية البيانات انتية:

أ .عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على ال اتورة.

ب .اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الماص به.

ج .اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الماص به في حال كان مسجالً.

مكن تحديد ال اتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة
د .رقم تسلسلي لل اتورة الضريبية أو رقم خاص ُي ّ
فواتير.
ه .تاريخ إصدار ال اتورة الضريبية.

و .تاريخ التوريد إذا كان ممتل اً عن تاريخ إصدار ال اتورة الضريبية.

ز .وص

السلة أو المدمات التي تم توريدها.

ح .س ررعر كل وحدة من س ررلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونس رربة الضر رريبة والمبلغ المس ررتحق
دفعه بالدرهم.

 .قيمة أي خصم يتم تقديمه.
ي .المبلغ اإلجمالي المستحق دفعه بالدرهم.

ك .قيمة الضريبة المستحقة الدفة بالدرهم وسعر ال صرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير
الدرهم اإلماراتي.
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ل .إذا كانف ال اتورة متعلقة لتوريد يجب على المسر ر ررتلم أو المتلقي احتسر ر رراب الض ر ر رريبة بموجبه ،فال لد من
ذكر أن المسر ررتلم أو المتلقي ملزم بحسر رراب الض ر رريبة مة اإلشر ررارة إلى المادة المتعلقة لذلك في المرسر رروم

بقانون.

 .2يجب أن تتضمن ال اتورة المبسطة كل من الت اصيل انتية:
أ .عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على ال اتورة.

ب .اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الماص به.
ج .تاريخ إصدار ال اتورة الضريبية.

د .وص

السلة أو المدمات التي تم توريدها.

ه .إجمالي المقالل ومبلغ الضريبة الم روضة.

 .3إذا توفرت أو سر ررتتوفر سر ررجالت كافية لتحديد ت اصر رريل توريد ما ،فإنه يجوز للماضر ررة للض ر رريبة أن ال يقوم
بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد بالكامل خاضة لنسبة الص ر.

 .4إذا توجب على الماضررة للض رريبة إصرردار فاتورة ض رريبية ،فيجب أن تسررتوفي ال اتورة الض رريبية المتطلبات
الواردة في البند ( )1من هذه المادة.

 .5استثناء مما ورد في البند ( )4من هذه المادة ،للماضة للضريبة إصدار فاتورة ضريبية تستوفي المتطلبات
الواردة في البند ( )2من هذه المادة وذلك في أي من الحاالت انتية:

أ .في حال لم يكن المستلم أو المتلقي مسجالً.

ب .في حال كان المستلم أو المتلقي مسجالً وكان المقالل ال يجاوز ( )10,000عشرة آالف درهم.

 .6ال يقوم الماضرة للضرريبة بإصردار فواتير ضرريبية من صرلة تتعلق لتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد
لسررلة أو خدمات لذات الشررمص وهذه التوريدات مشررمولة في ملمص فاتورة ض رريبية يتم إصرردارها للمسررتلم

أو المتلقي في ذات الشهر الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات.

تبين للهيئة وجود س ر ر ر ر ررجالت كافية إلمبات ليانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي
 .7إذا ّ
إصدار فاتورة ضريبية من قبل الماضة للضريبة ،يجوز للهيئة أن تقرر أي مما يلي مة مراعاة أية شرو
تراها ضرورية:

أ .عردم النص على أي من البيرانرات المش ر ر ر ر ر ر ررار إليهرا في البنردين ( )1أو ( )2من هرذه المرادة في ال راتورة
الضريبية.

ب .عدم الحاجة إلصدار فاتورة ضريبية في حاالت محددة.

 .8للماضة للضريبة إصدار فاتورة ضريبية لوسائل الكترونية شريطة انتي:
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أ .أن يكون الماض ررة للضر رريبة قاد اًر على تمزين نس ررمة من ال اتورة اإللكترونية بش رركل آمن وفقاً لمتطلبات
ح ظ السجالت.

ب .أن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر ال اتورة الضريبية اإللكترونية.

رجل فيما يتعلق لتوريد
مورد مسر ر ّ
 .9في حال موافقة المتلقي أو المسر ررتلم على إصر رردار فاتورة ض ر رريبية نيابة عن ّ
سلة أو خدمات لهُ ،يعامل ذلك المستند على أنه صادر عن المورد في حال توافر الشرو انتية:
مسجل.
أ .أن يكون المتلقي أو المستلم ّ

ب .أن يتم االت اق لين المورد والمتلقي أو المسررتلم خطياً على عدم قيام المورد بإصرردار فاتورة ض رريبية فيما
يتعلق بأي توريدات يطبق عليها هذا البند.

ج .احتواء ال اتورة الضريبية على البيانات المطلوب توافرها في البند ( )1من هذه المادة.

د .إضافة عبارة "تم إعداد ال اتورة الضريبية من قبل المشتري" موضحة على ال اتورة الضريبية.
 .10في حال إصرردار فاتورة ض رريبية وفقاً للبند ( )9من هذه المادة ،فإن أي فاتورة يصرردرها المورد بمصرروص
ذلك التوريد لن تعتبر فاتورة ضريبية.

 .11في حال قام وكيل مسجل لتوريد سلة وخدمات عن ولصالح موكله ،يجوز للوكيل المذكور إصدار فاتورة
ضر ر رريبية بالنس ر رربة لذلك التوريد كما لو أن ذلك الوكيل قد قام بالتوريد شر ر رريطة أن ال يقوم الموكل بإص ر رردار

فاتورة ضريبية.

 .12عند القيام لتوريد سررلة أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة ،على الماضررة للض رريبة وضررة
البيانات اإلضافية التالية في المستند الصادر:

أ .رقم تسررجيل المتلقي أو المسررتلم ألغراس الض رريبة الصررادر عن الدولة المطبقة التي ُيعامل التوريد على
أنه تم فيها.

ب .ليان يوضح أن التوريد تم ما لين الدولة و حدت الدول المطبقة.
ج .أي معلومات أخرت تحددها الهيئة.

المادة ()60
اإلشعار الدائن الضريبي

 .1يتضمن اإلشعار الدائن الضريبي على انتي:

أ .عبارة "إشعار دائن ضريبي " موضحة على ال اتورة.

ب .اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الماص به.
ج .اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الماص به في حال كان مسجالً.

د .تاريخ إصدار اإلشعار الدائن الضريبي.
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ه .قيمة التوريد الموضرر ر ررحة على ال اتورة الض ر ر ر رريبية والقيمة الص ر ر ررحيحة للتوريد وال ارق لين هذين المبلغين
والضريبة الم روضة فيما يتعلق بال ارق بالدرهم.

و .توضيح ممتصر للظروف التي أدت إلى إصدار اإلشعار الدائن الضريبي.

ز .معلومات كافية لتعريف التوريد الماضة للضريبة الذي يتعلق به اإلشعار الدائن الضريبي.

تبين للهيئة في وقف تقديم طلب من الماضر ر ررة للض ر ر رريبة وجود سر ر ررجالت حالية أو في المسر ر ررتقبل كافية
 .2إذا ّ
إلمبات ليانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي طلب إصر ر رردار إشر ر ررعار دائن ض ر ر رريبي
من قبل الماضة للضريبة ،يجوز للهيئة أن تقرر أي مما يلي مة مراعاة ما تراه ضرورياً من شرو :

أ .عدم النص على أي واحد أو أكثر من البيانات المحددة في البند ( )1من هذه المادة في اإلشر ر ر ر ر ر ررعار
الدائن الضريبي.

ب .عدم الحاجة إلى إصدار إشعار دائن ضريبي.
 .3للماضة للضريبة إصدار إشعار دائن ضريبي لوسائل الكترونية شريطة ما يلي:

أ .أن يكون الماض ررة للضر رريبة قاد اًر على تمزين نس ررمة من ال اتورة اإللكترونية بش رركل آمن وفقاً لمتطلبات
ح ظ السجالت.

ب .أن يتم ضمان صحة مضمون اإلشعار الدائن الضريبي اإللكتروني ومصدره.

رجل فيما يتعلق
مورد مس ر ّ
 .4في حال موافقة المتلقي أو المس ررتلم على إص رردار إش ررعار دائن ضر رريبي نيابة عن ّ
لتوريد لسر ر ررلة أو لمدماتُ ،يعامل ذلك المسر ر ررتند على أنه صر ر ررادر عن جهة المورد في حال توافر الشر ر رررو
انتية:

مسجل.
أ .أن يكون المتلقي أو المستلم ّ

ب .ات اق المورد والمتلقي أو المسر ررتلم على عدم قيام المورد بإصر رردار إشر ررعار دائن ض ر رريبي فيما يمص أي
توريدات تنطبق عليها هذا البند.

ج .أن يتضمن اإلشعار الدائن الضريبي البيانات المطلوبة وفقاً للبند ( )1من هذه المادة.

د .كتابة عبارة "تم إعداد اإلشر ر ر ررعار الدائن الض ر ر ر رريبي من قبل المشر ر ر ررتري" لوضر ر ر رروح على اإلشر ر ر ررعار الدائن
الضريبي.

 .5إذا تم إصر رردار إشر ررعار دائن ض ر رريبي وفقاً للبند ( )4من هذه المادة ،فإن أي إشر ررعار دائن ض ر رريبي يصررردره
المورد بمصوص ذلك التوريد لن يعتبر إشعا اًر دائناً ضريبياً.

 .6إذا قام وكيل مسجل لتوريد سلة وخدمات لصالح موكله ،يجوز للوكيل إصدار إشعار دائن ضريبي بالنسبة
لذلك التوريد كما لو أن الوكيل قد قام بالتوريد شريطة أن ال يقوم الموكل بإصدار إشعار دائن ضريبي.
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 .7في حال قامف الهيئة بمنح الموافقة وفقاً للبند ( )2من هذه المادة ،فيجوز سر ر ر ررحب الموافقة في أي وقف إذا
تبين للهيئة بأن شرو الموافقة لم تعد مستوفاة.
ّ

المادة ()61
كسور الفلس

إذا تم حساب الضريبة الم روضة عن التوريد وكانف لها كسور لل لسُ ،يسمح للماضة للضريبة لتقريب المبلغ
إلى أقرب فلس على أساا التقريب الحسالي.

الباب الرابع عشر
اإلقرارات الضريبية والفترات الضريبية
المادة ()62
مدة الفترة الضريبية

 .1ال ترة الض رريبية األسرراسررية والتي تطبق على الماضررة للض رريبة هي مالمة أشررهر ميالدية تنتهي في التاريخ
الذي تحدده الهيئة.

رتثناء من البند ( )1من هذه المادة ،للهيئة تحديد فترة ضر ر ر رريبية أقص ر ر ررر أو أطول لش ر ر ررمص أو فئة من
 .2اس ر ر ر ً
تبين للهيئة بأن ال ترة الضريبية غير األساسية ضرورية وذات فائدة كانتي:
أشماص وذلك في حال ّ
أ .تقليل مماطر التهرب الضريبي.

ب .تمكين الهيئة من تحسين مراقبة االمتثال أو تحصيل اإليرادات الضريبية.

ج .خ ض العبء اإلداري على الهيئة أو أعباء االمتثال على الشمص أو فئة من األشماص.

 .3إذا تم تحديد فترة ضر رريبية أس رراس ررية لش ررمص ،يجوز له أن يطلب أن تنتهي ال ترة الضر رريبية بش ررهر يطلبه،
وللهيئة الموافقة على طلبه وفقاً لما تراه مناسباً.

المادة ()63
الفترات الضريبية في حالة فقدان األهلية

 .1إذا أص رربح الش ررمص فاقداً لألهلية ،فإن فترته الضر رريبية الحالية تنتهي في اليوم الس ررالق لليوم الذي أص رربح

الشمص فيه شمصاً فاقداً لألهلية .تبدأ فترة ضريبية جديدة في اليوم الذي أصبح فيه هذا الشمص شمصاً

فاقداً لألهلية باسم الممثل القانوني.

 .2ألغراس البند ( )1من هذه المادة ،فإن "الش ر ررمص ال اقد األهلية" يعني المس ر ررجل الذي يتوّفى أو يدخل في
دور التص ية أو الحراسة القضائية أو يصبح م لساً أو فاقد األهلي ًة.
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 .3ألغراس ال ترة الضريبية الجديدة المشار إليها في البند ( )1وال ترات الضريبية الالحقة ،تتم معاملة الممثل
القانوني المعين كما لو كان هو المسجل ذاته ألغراس المرسوم بقانون وهذا القرار ،وذلك طوال فترة فقدان

األهلية.

المادة ()64
اإلقرار الضريبي وسداد الضريبة

 .1يجب تس ررليم اإلقرار الضر رريبي للهيئة في موعد ال يجاوز اليوم الثامن والعشر ررين بعد انتهاء ال ترة الضر رريبية
المعنية أو في أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

 .2على الشمص الذي تم إلغاء تسجيله تقديم إقرار ضريبي نهائي عن آخر فترة كان مسجالً فيها.

 .3على الماضررة للضرريبة سررداد الضرريبة المسررتحقة الدفة بالوسرريلة التي تحددها الهيئة ليتم اسررتالمها من قبل
الهيئة في تاريخ ال يجاوز التاريخ المحدد في البند ( )1من هذه المادة.

 .4في حال كانف الضريبة القاللة لالسترداد ل ترة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة لهذه ال ترة الضريبية ،فإنه

يجوز إرجاع فائض الضر رريبة القاللة لالس ررترداد وفقاً لألحكام الواردة في المرس رروم بقانون والقانون االتحادي

رقم ( )7لسنة .2017

 .5على اإلقرار الضرريبي أن يشررمل الت اصرريل التي يجوز أن تطلبها الهيئة باإلضررافة إلى البيانات التالية على
األقل:

أ .اسم وعنوان المسجل ورقم التسجيل الضريبي الماص به.

ب .ال ترة الضريبية التي يتعلق اإلقرار الضريبي لها.
ج .تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي.

د .قيمة التوريدات الماضررعة للض رريبة التي قام لها الشررمص في ال ترة الض رريبية وض رريبة الممرجات التي
تم فرضها.

ه .قيمة التوريدات الماضعة للضريبة لنسبة الص ر التي قام لها الشمص في ال ترة الضريبية.
و .قيمة التوريدات المع اة من الضريبة التي قام لها الشمص في ال ترة الضريبية.

ز .قيمة أية توريدات خاضعة ألحكام البندين ( )1و( )3من المادة ( )48من المرسوم بقانون.

ح .قيمة المص ر ر ررروفات التي تم تحملها ويرغب الش ر ر ررمص باس ر ر ررترداد ضر ر ر رريبة المدخالت المتعلقة لها ومبلغ
الضريبة القاللة لالسترداد.

 .إجمالي قيمة الضريبة المستحقة والضريبة القاللة لالسترداد لل ترة الضريبية.

ي .الضريبة المستحقة الدفة لل ترة الضريبية.
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الباب الخامس عشر
استرداد فائض الضريبة
المادة ()65
استرداد فائض الضريبة

إذا كان لدت الماضة للضريبة فائض ضريبة قاللة لالسترداد ل ترة ضريبية وقام لتقديم طلب للهيئة من خالل

رد المبلغ ال ائض إلى الماضررة للض رريبة
الوسررائل المحددة من قبلها ليتم رد المبلغ ال ائض ،يكون على الهيئة ّ
خالل المدة ووفقاً لإلجراءات المنصر ر ر ر ر ر رروص عليها في القانون االتحادي رقم ( )7لسر ر ر ر ر ر ررنة  2017في شر ر ر ر ر ر ررأن
اإلجراءات الضريبية.

الباب السادس عشر
أحكام أخرى في االسترداد
المادة ()66
المسكن الجديد

 .1إذا امتلك أو اش ررترت ش ررمص أرضر راً في الدولة وبنى عليها أو فوس لناء مس رركن خاص به عليها ،يحق له
رد الضريبة المدفوعة عن تكل ة لناء المسكن.
أن يطلب من الهيئة ّ
 .2ألغراس البند ( )1من هذه المادة:

أ .يجوز تقديم الطلب فقن من قبل شمص طبيعي من مواطني الدولة.

ب .يجب أن يكون الطلب متعلقاً بمبنى حديي البناء سيستمدم حص اًر كمسكن للشمص أو لعائلته.

ج .ال يجوز تقديم طلب بالنسرربة لمبنى لن يتم اسررتمدامه حص ر اًر كمسرركن من قبل الشررمص أو عائلته ،كأن

يتم اسررتمدامه على سرربيل المثال ك ندق أو ُنزل للضرريوف أو مسررتش ر ى أو ألي غرس آخر ال يتماشررى
مة استمدامه كمسكن.

 .3يجب تقديم طلب االسر ر ر ررترداد وفقاً لهذه المادة خالل سر ر ر ررتة أشر ر ر ررهر من تاريخ اكتمال لناء المسر ر ر رركن الجديد.
ألغراس هذا البند ،يعتبر أي مسرركن جديد مكتمالً لتاريخ شرغل المسرركن أو تاريخ إصرردار الجهة الممتصرة
في الدولة شهادة اكتمال المبنى أيهما أسبق أو حسبما تحدده الهيئة على خالف ذلك.

 .4يجب تقديم طلب االسترداد إلى الهيئة بالشكل وبالت اصيل اللذين تحددهما الهيئة.

لرد الض رريبة وفقاً لهذه المادة وقام الشررمص بعد اسررتالمها بانتهاك أي من الشرررو الواردة
 .5إذا قامف الهيئة ّ
بال قرة (ج) من البند ( )2من هذه المادة فعندئذ يحق للهيئة مطالبة الشر ر ر ر ررمص بإعادة دفة مبلغ الض ر ر ر ر رريبة
التي قام باستردادها.
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لرد الضريبة عنها وفقاً لهذه المادة هي:
 .6تعتبر فئات التكل ة التي يحق للشمص المطالبة ّ
أ .خدمات المقاول وتشر ر ر ررمل خدمات البنائين والمهندسرر ر ررين المعماريين والمهندس ر ر ررين وأي خدمات مشرر ر ررالهة
ضرورية إلنجاز عملية البناء لنجاح.

ب .مواد البناء التي تكون من نوع الس ر ر ررلة المس ر ر ررتمدمة عادة من قبل مقاولي البناء في المباني الس ر ر رركنية أو
المواقة الماصة لبناء المساكن ولكنها ال تشمل األماث أو األجهزة الكهربائية.

المادة ()67
الزوار لغرض األعمال

لرد الض رريبة المدفوعة عن
رد ض رريبة القيمة المضررافة لألعمال األجنبية للسررماح ّ
 .1تقوم الهيئة لتطبيق نظام ّ
التكالي المتكبدة في الدولة من قبل كيان أجنبي ليس له مقر تأسر رريس أو منشر ررأة مالتة في الدولة أو الدولة
المطبقة وليس مسجالً في الدولة.

 .2ألغراس هذه المادةُ ،يقص ر ر ر ر ر ررد بالكيان األجنبي أي ش ر ر ر ر ر ررمص يمارا أعماالً كما هو معرف في هذا القرار
ويكون مسجالً كمنشأة لدت الجهة الممتصة في الدولة التي تأسس فيها.
رد ضريبة القيمة المضافة لألعمال األجنبية في الحاالت
 .3ال يحق للكيان األجنبي تقديم طلب بموجب نظام ّ
انتية:

أ .إذا كان يقوم لتوريدات لها مكان توريد في الدولة ،ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة
على تلك التوريدات وفقاُ للبند ( )1من المادة ( )48من المرسوم بقانون.

ب .إذا كانف ض ر رريبة المدخالت تتعلق بسر ررلة أو خدمات ال يجوز اسر ررترداد ض ر رريبتها وفقاً للمادة ( )53من
هذا القرار.

ج .إذا كان الكيان األجنبي ينتمي إلى دولة ال تجيز اس ر ر ررترداد ضر ر ر رريبة القيمة المض ر ر ررافة في حاالت مماملة
للكيانات المنتمية للدولة.

رد ض ر ر ر رريبة القيمة المضر ر ر ررافة لألعمال األجنبية
 .4ال يحق لشر ر ر ررركة سر ر ر ررياحة أجنبية تقديم طلب بموجب نظام ّ
بمصوص ممارستها لنشاطها كشركة سياحية.
الرد من خالل نموذج الكتروني توفره الهيئة لهذا الغرس.
 .5يتم تقديم طلب ّ
 .6يحتوي نموذج الطلب على البيانات التي تطلبها الهيئة ومنها:
أ .اسم وعنوان الكيان األجنبي.

ب .طبيعة أنشطة الكيان األجنبي.

ج .ت اصيل تسجيل الكيان األجنبي لدت الجهة الممتصة في الدولة التي تأسس فيها.

د .ليان أسباب تحمل التكالي

داخل الدولة.
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ه .وص

األنشطة التي تمف ممارستها داخل الدولة.

و .ت اصيل التكالي

التي تم تحملها في الدولة خالل فترة الطلب.

ُ .7يرفق بالطلب أية مستندات أو أدلة مبوتية قد تطلبها الهيئة.
 .8تكون فترة الطلب هي  12شه اًر ميالدياً.

رد ضر رريبة القيمة المض ررافة
 .9يعتبر الحد األدنى للضر رريبة التي يجوز تقديم طلب بمص رروص ررها بموجب نظام ّ
لألعمال األجنبية هو ( )2,000أل ين درهم.

رتثناء من البند ( )1وال قرة (ج) من البند ( )3والبند ( )8من هذه المادة ،لألعمال المقيمة في أي من
 .10اسر ر ر ر ر ر ر ً
دول مجلس التعاون والتي ال تعتبر دولة مطبقة في المرس ر رروم بقانون وهذا القرار ،طلب اس ر ررترداد الضر ر رريبة
المتكبدة عن السلة والمدمات التي يتم توريدها لهم من الدولة.

المادة ()68
السياح الزائرين

 .1لمجلس الوزراء إصدار قرار لتطبيق نظام رد الضريبة للسياح وتحديد ما يأتي:
أ .تاريخ لدء سريان النظام.

ب .آليات رد الضريبة.

ج .ضوابن المطالبة لرد الضريبة.

د .عمليات التحقق التي يتم إجراتها من ضمن النظام.

ه .أية شرو أو إجراءات أخرت يعتبرها مجلس الوزراء بأنها ضرورية لتطبيق النظام.

تطبق الشرو انتية على نظام رد الضريبة للسياح:
ّ .2
أ .أن يتم توريد السر ررلة الماضرررعة لنظام رد الض ر رريبة للسرررياح الى سر ررائح قادم من خارج الدولة يكون داخل
الدولة عند شراء السلة من المورد.

ب .أن يكون قصد السائح القادم من خارج الدولة عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خالل تسعون ( )90يوماً
من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلة التي قام بشرائها.

ج .أن يتم تصر ر ر رردير السر ر ر ررلة ذات العالقة من قبل السر ر ر ررائح القادم من خارج الدولة الى خارج الدول المطبقة
خالل ( )3أشهر من تاريخ التوريد ،وفقاً للشرو و جراءات التحقق التي ت رضها الهيئة.

 .3يقص ر ر ر ررد بعبارة "الس ر ر ر ررائح القادم من خارج الدولة" أي ش ر ر ر ررمص طبيعي غير مقيم في أي من الدول المطبقة
وليس عضو بطاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر الدولة المطبقة.

 .4للهيئة نشر قائمة بالسلة غير الماضعة لنظام رد الضريبة للسياح.
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المادة ()69
الحكومات األجنبية

 .1إذا تم تحمل الضريبة من قبل حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو جهة أو بعثة دللوماسية ،أو من قبل
مسؤول لدت أي مما سبق ذكره ،يحق لتلك الحكومة األجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة

الدللوماسية أن تقدم طلباً على نموذج تصدره الهيئة تطلب فيه إعادة دفة الضريبة التي تم تحميلها إياها.

 .2يمضة تطبيق البند ( )1من هذه المادة للشرو انتية:

أ .تم اقتناء السلة والمدمات حص اًر لالستمدام الرسمي.

ب .دولة تأسيس الحكومة األجنبية أو المنظمة الدولية أو الهيئة أو البعثة الدللوماسية أو التي لديها مقعد
رسمي لها تستثني الهيئات المماملة والتابعة للدولة من أية أعباء ضريبية مطبقة لتلك الدولة.

الرد متماشياً مة أحكام أي معاهدة دولية أو ات اقية أخرت متعلقة بااللتزام الضريبي لتلك
ج .أن يكون طلب ّ
الحكومة األجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدللوماسية.

د .أن ال يكون المسؤول في الحكومة األجنبية أو المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدللوماسية المست يد
من االسترداد حامالً الجنسية اإلماراتية أو لديه إقامة تحف ك الة جهة أخرت غير الحكومة األجنبية أو
المنظمة الدولية أو الجهة أو البعثة الدللوماسية ن سها ،وأن ال يمارا أي أعمال داخل الدولة.

الباب السابع عشر
المادة ()70
األحكام االنتقالية

 .1ألغراس ال قرة (هر) من البند ( )1من المادة ( )80من المرسوم بقانون ،تعني عبارة "قبول المستلم" المرحلة
التي يعتبر فيها المستلم بأن المورد قد قام بجمية التزاماته تجاهه.

 .2في حال تطبيق أحكام البند ( )1من المادة ( )80من المرسوم بقانون ،فإن تاريخ التوريد سيكون تاريخ ن اذ
المرس ر ر رروم بقانون فقن فيما يتعلق بقيمة المقالل الذي تم اس ر ر ررتالمه أو تحديده في ال اتورة الصر ر ر رادرة قبل ن اذ
المرسوم بقانون.

 .3في حال البند ( )3من المادة ( )80من المرسوم بقانون ،يعتبر أن التوريد قد تم وفقا لألحكام انتية:

أ .بالنسر ر رربة للتوريدات التي تنطبق عليها أحكام المادة ( )25من المرسر ر رروم بقانون ،يتم تحديد تاريخ التوريد
وفقاً للبنود ( )1إلى ( )6من تلك المادة.

ب .بالنسرربة للتوريدات التي تنطبق عليها أحكام المادة ( )26من المرسرروم بقانون ،يعتبر بأن التوريد تم وفقاً
ألحكام تلك المادة.

54

 .4ألغراس البند ( )3من هذه المادة ،في حال كان تاريخ التوريد قبل ن اذ المرسر ر ر ر رروم بقانون في شر ر ر ر ررأن توريد
لسلة أو لمدمات ،وكان جزء من التوريد سيكون قبل ن اذ المرسوم بقانون وجزء منه بعده ،يتم اعتبار تاريخ

التوريد أنه بعد ن اذ المرسوم بقانون للجزء من التوريد الذي يتم بعده.

 .5يتم تجاهل أي عملية دفة مقالل تمف قبل تاريخ ن اذ المرس ر ر رروم بقانون لتحديد إذا ما تمف عملية توريد قبل
ذلك التاريخ في حال أو إلى المدت الذي تبين للهيئة فيه أن العملية لم تتم لوال تطبيق الضريبة.

 .6في حال البند ( )3من المادة ( )80من المرسر رروم بقانون ،يعامل المقالل بأنه غير شر ررامل للض ر رريبة ،ويلتزم
المتلقي أو المستلم بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة باإلضافة الى المقالل في حال تطبيق كافة الشرو

انتية:

أ .إذا كان المتلقي أو المستلم مسجالً.

ب .إذا كان للمتلقي أو المس ررتلم حق اس ررترداد كامل أو جزء من مبلغ ضر رريبة مدخالت التي تم تكبدها على
التوريد.

 .7يطبق البند ( )6من هذه المادة فقن في حال قام المورد بالطلب من المتلقي أو المس ر ر ر ر ررتلم ،وذلك قبل تاريخ
سريان المرسوم بقانون ،تأكيد المعلومات انتية:

أ .أن المتلقي أو المسرتلم هو ذاته مسرجل أو من المتوقة أن يصربح مسرجالً في تاريخ لدء سرريان المرسروم
بقانون.
ب .المدت الذي يتوقة به المتلقي أو المستلم استرداد الضريبة المدفوعة على هذا التوريد.

 .8يتعين على المتلقي أو المسر ر ر ر ر ر ررتلم الرد على المورد خطي راً بررالمعلومررات المطلوبررة خالل  20يوم عمررل من
استالم طلب المعلومات المشار اليه في البند ( )7من هذه المادة.

 .9للمورد أن يعتمد على المعلومات المقدمة وفقاً للبند ( )8من هذه المادة لغايات تحديد المعاملة الضر ر ر ر ر ر رريبية
للتوريد .إذا قام المتلقي أو المسر ر ر ر ر ررتلم قاصر ر ر ر ر ررداً لتقديم معلومات خاطئة ونتيجة لها كان على المورد معاملة
المقالل بأنه شامل للضريبة ،فإنه ال يحق للمتلقي أو المستلم استرداد ضريبة المدخالت على ذلك التوريد.

 .10في حال لم يقم المتلقي أو المستلم لتزويد المعلومات بموجب البند ( )8من هذه المادة ،فللمورد أن يعامل
المقالل المتعلق بالتوريد على أنه غير شامل للضريبة وأن يطلب من المتلقي أو المستلم سداد الضريبة.

 .11يجب على المورد والمتلقي أو المس ررتلم االحت ا بالس ررجالت التابعة للطلب المش ررار اليه في البند ( )7من
هذه المادة والمعلومات المقدمة وفقاً للبند ( )8من هذه المادة.

 .12ألغراس البند ( )6من هذه المادة ،في حال تأكد المتلقي أو المس ر ر ر ررتلم بأنه يس ر ر ر ررتطية اس ر ر ر ررترداد ضرر ر ر رريبة

المدخالت جزئياً فقن ،فتتم معاملة المقالل على أنه غير شر ر ر ررامل للض ر ر ر رريبة للحد المتعلق لنسر ر ر رربة ض ر ر ر رريبة
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المدخالت المس ر ر ر ر ررتردة فقن والتي ص ر ر ر ر رررح لها المس ر ر ر ر ررتلم أو المتلقي للمورد بموجب البند ( .)8يعامل الجزء

المتبقي من المقالل الذي يتعلق بالتوريد على أنه شامالً للضريبة.

 .13وفي كل األحوال ،يبقى المورد مسؤوالً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.

ٍ
متتال فال تس ررتحق الضر رريبة
 .14إذا تمف معاملة توريداً خاض ررعاً للضر رريبة على أنه توريد يتم بش رركل دوري أو
على ذلك الجزء من المقالل الذي يتعلق لتوريد تم قبل تاريخ لدء سريان هذا المرسوم بقانون.
 .15تعامل أي دولة من دول مجلس التعاون كدولة مطبقة وفقا ألحكام المرسروم بقانون وهذا القرار إذا توافرت
الشرو انتية:

أ .في حال قامف بمعاملة الدولة لذات المعاملة كدولة مطبقة في تشريعها الصادر.

ب .االمتثال الكامل ألحكام االت اقية الموحدة لضر رريبة القيمة المض ررافة لدول مجلس التعاون لدول المليا
العربية.

المادة ()71
متطلبات االحتفاظ بالسجالت

 .1مة مراعاة البند ( )2من هذه المادة ،فإن أية س ر ر ر ررجالت يتطلب االحت ا لها وفقاً ألحكام المرس ر ر ر رروم بقانون
يجب أن تتوافق مة ال ترات الزمنية والض ر روابن والشر رررو الماصر ررة بح ظ السر ررجالت المنصر رروص عليها في

القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في شأن اإلجراءات الضريبية والئحته التن يذية.

 .2يجب االحت ا بأية س ر ررجالت مطلوبة تتعلق بعقار لمدة ( )15س ر ررنة بعد نهاية ال ترة الضر ر رريبية التي تتعلق
لها تلك السجالت.

 .3إذا أُدرجف جهة حكومية في قرار مجلس الوزراء بموجب البند ( )2من المادة ( )72من المرس ر ر ر ر ر رروم بقانون
يجوز للجهة الحكومية ما يأتي:

أ .رفض طلب الهيئة بأخذ أي سجالت أو صور عنها من مقر الجهة الحكومية.
ب .وضة ضوابن لوصول موظ ي الهيئة إلى السجالت الماصة بالجهة الحكومية و لى مقرها.

 .4إذا كانف لدت الهيئة أي سجالت تابعة لجهة حكومية مدرجة من قبل مجلس الوزراء بموجب البند ( )2من
المادة ( )72من المرسرروم بقانون فيتعين ح ظ السررجالت بما ال يمكن الوصررول إليها إال من موظ ي الهيئة
الممولين صراح ًة باالطالع على السجالت الماصة لتلك الجهة الحكومية.

المادة ()72
االحتفاظ بسجالت التوريدات التي تمت
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 .1يجب االحت ا بسر ررجالت جمية السر ررلة والمدمات التي تم توريدها من قبل الماضر ررة للض ر رريبة أو لصر ررالحه

الموردين ووكالئهم بالقدر الكافي من الت ص ر ر رريل بحيي تتمكن الهيئة من
والتي توض ر ر ررح الس ر ر ررلة والمدمات و ّ
الموردين والوكالء بسهولة.
التعرف على تلك السلة والمدمات و ّ

 .2مة مراعاة أحكام المادة ( )78من المرس رروم بقانون ،على الماض ررة للضر رريبة الذي يقوم بأي توريد لس ررلة أو

خدمات خاضررعة للض رريبة داخل الدولة االحت ا بسررجالت المعاملة إلمبات اإلمارة التي تكون فيها المنشررأة

الثالتة المرتبطة لذلك التوريد.

رتثناء مما ورد في البند ( )2أعاله ،في حال لم تكن للماض ر ررة للضر ر رريبة الذي يقوم بأي توريد لس ر ررلة أو
 .3اس ر ر ً
خدمات خاضر ررعة للض ر رريبة منشر ررأة مالتة في الدولة ،يجب عليه االحت ا بسر ررجالت المعاملة إلمبات اإلمارة
التي يتم فيها استالم التوريد.

الباب الثامن عشر
أحكام ختامية
المادة ()73

تمتص الهيئة بإصدار التوضيحات والتوجيهات في شأن تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة ()74
إلغاء الحكم المخالف
لغى كل حكم يمال
ُي َ

أو يتعارس مة أحكام هذا القرار.

المادة ()75
نشر القرار والعمل به

ويعمل به من تاريخ  1يناير  2018في األسبق من:
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،
 .1وقف فتح األعمال في  1يناير .2018
 .2الساعة السابعة صباحاً في  1يناير .2018
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محمد ان راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:
اتاريخ  7 :رايع األول 1439هـ
الموافق 26 :نوفمبر 2017م
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