
مقدم الطلب بيانات. 1

(باللغة االنجليزية)اسم مقدم الطلب 

*(باللغة العربية)اسم مقدم الطلب 

*رقم التسجيل الضريبي

(إذا تم تقديم الطلب من وكيل ضريبي)رقم اعتماد الوكيل الضريبي 

بيانات االتصال الخاصة بمقدم الطلب. 2

*اسم المبنى ورقمه

*الشارع

*المنطقة

*المدينة

صندوق البريد

*اإلمارة

الرمز البريدي

*الدولة

*رمز هاتف الدولة

*رقم الهاتف

*عنوان البريد اإللكتروني

بيانات طلب تجزئة ضريبة المدخالت. 3

ھل سبق لك أن طلبت موافقة الھیئة االتحادیة للضرائب على تطبیق إحدى اآللیات الخاصة لتجزئة  
ضریبة المدخالت؟* یرجى تعبئة ما یلي إذا كانت اإلجابة "نعم":

أدخل الرقم المرجعي للقرار السابق

أدخل تاریخ القرار السابق

حدد الفترة الضریبیة األولى التي تم فیھا تطبیق اآللیة التي تمت الموافقة علیھا 

أدخل اآللیة التي تمت الموافقة علیھا في القرار السابق

اآللية الخاصة لتجزئة ضريبة المدخالت. 4

*تحت أي قطاع تندرج أعمالك؟

*اشرح أسباب طلب تطبيق اآللية الخاصة لتجزئة ضريبة المدخالت

*أدخل تفاصيل التوريدات المعفاة من الضريبة التي تقدمها

*أدخل تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة التي تقدمها

*أدخل تفاصيل األنشطة لغير أغراض األعمال التي تمارسها

*أنشطة لغير أغراض األعمال / أدخل معلومات عن النفقات المخصصة بالكامل للتوريدات المعفاة 

*أدخل معلومات عن النفقات المخصصة بالكامل للتوريدات الخاضعة للضريبة 

نموذج طلب تجزئة ضريبة المدخالت

لسنة  (8) في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2017لسنة  (52)من قرار مجلس الوزراء رقم  (55)يرجى استخدام هذا النموذج عند تقديم طلب الستخدام إحدى اآلليات الخاصة لتجزئة ضريبة المدخالت وفقاً للمادة 

. ال يجوز استرداد ضريبة المدخالت المستخدمة في القيام بتوريدات معفاة من الضريبة أو األنشطة لغير أغراض األعمال.  في شأن ضريبة القيمة المضافة، وهذا في حال لم تؤدي اآللية األساسية إلى نتيجة عادلة ومعقولة2017

.(النفقات العامة: مثل)ستكون هناك حاجة للقيام بتجزئة ضريبة المدخالت إذا كانت الضريبة المتكبدة متعلقة بالقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات معفاة من الضريبة 



*أدخل المعلومات المتعلقة بضريبة المدخالت المتبقية

الخاصة التي تتقدم بطلب بشأنھا؟* ما ھي اآللیة
تحمیل مستند احتساب ضریبة المدخالت باستخدام اآللیة األساسیة* 

حدد الفترة التي یرتبط بھا حساب اآللیة األساسیة*

/ يرجى تعبئة القسم التالي في حال لم تكن اآللية التي تمّ اختيارها قائمة على تقسيم األعمال إلى أقسام

قطاعات

أسباب استخدام اآللية التي تّم اختيارها

*تحميل مستند احتساب ضريبة المدخالت باستخدام اآللية التي تّم اختيارها

أدخل أي مستند ثبوتي لدعم الحسابات التي تّم القيام بها عند استخدام اآللية التي تّم اختيارها وأي آليات 

بديلة أخرى

/ يرجى تعبئة القسم التالي في حال كانت اآللية التي تمّ اختيارها قائمة على تقسيم األعمال إلى أقسام

قطاعات

*القطاعات/قطاعات، حدد آلية تقسيم النفقات فيما بين األقسام/إذا قمت باختيار آلية تقسيم األعمال الى أقسام

*قطاعات/مبررات اختيار آلية تقسيم األعمال الى أقسام

* القطاعات/مبررات اختيار آلية تخصيص النفقات بين األقسام

*قطاع/حدد آليات التقسيم الخاصة المقترح استخدامها لكل قسم

*تحميل مستند احتساب ضريبة المدخالت باستخدام اآللية التي تّم اختيارها

أدخل أي مستند ثبوتي لدعم الحسابات التي تّم القيام بها عند استخدام اآللية المقترحة وأي آليات بديلة أخرى

المخول بالتوقيع. 5

اللقب

*االسم

*عنوان البريد اإللكتروني

*رمز هاتف الدولة

*رقم الهاتف

*هل المخول بالتوقيع مقيم داخل الدولة؟

إذا كان مقيماً داخل الدولة

*رقم الهوية اإلماراتية

*تحميل نسخة من الهوية اإلماراتية

إذا لم يكن مقيماً داخل الدولة

*الجنسية كما هي في جواز السفر

*رقم جواز السفر

*تحميل نسخة من جواز السفر

اإلقرار. 6

*لقد أجبت على جميع األسئلة بشكل صحيح بحسب علمي ومعرفتي (1

*قدمت جميع المعلومات الداعمة المطلوبة (2

اطلعت على جميع التشريعات الضريبية المتعلقة بموضوع طلب التجزئة، وكذلك طلبات التجزئة  (3

*(بحسب االقتضاء)السابقة 

4) سأقوم بتبلیغ الھیئة االتحادیة للضرائب في حال طرأت أي تغییرات على األعمال التي أقوم بھا والتي 
من شأنھا التأثیر على مدى أھلیتي لتقدیم الطلب أو أستخدام اآللیة الخاصة لتجزئة ضریبة المدخالت*

5) أوافق على تقدیم أي معلومات إضافیة قد تطلبھا الھیئة االتحادیة للضرائب عند قیامھا بمراجعة طلب 
تجزئة ضریبة المدخالت*

*(سنة/ شهر/ يوم)تاريخ التقديم 

التوقيع
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