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 المقدمة .1

 لمحة عامة .1.1

 نبذة مختصرة .1.1.1

تُفرض  استهالك عامةضريبة وك .2018منذ األول من يناير في اإلمارات العربية المتحدة ق ضريبة القيمة المضافة يتطبتم 

إلمارات اإلقليمي ل داخل النطاقمعظم التوريدات التي تتم فإن ضريبة القيمة المضافة تُطبق على  على توريد السلع والخدمات،

 .العربية المتحدة

 الدليلالهدف من هذا  .1.1.2

 ضريبة المدخالت.  تجزئةالخاصة ل لياتإرشادات توجيهية حول اآل الدليليتضمن هذا 

ضريبة المدخالت إلى الهيئة االتحادية للضرائب  تجزئةتقديم نموذج طلب  علىمساعدتك  في الدليلالغرض من هذا يكمن و

 : الدليلضريبة المدخالت. ويقدم هذا  تجزئةخاصة ل آليةاستخدام ك لليتسنى )الهيئة( 

 ضريبة المدخالت؛لالخاصة  تجزئةال آلياتضريبة المدخالت و تجزئةلمحة عامة عن القواعد العامة ل 

  و ضريبة المدخالت؛ تجزئةالخاصة ل لياتتقديم طلب لتطبيق إحدى اآللمحة عامة عن آلية 

  .المعلومات التي ستحتاجها لتعبئة نموذج الطلب 

الخاصة لضريبة المدخالت، بإمكانك التواصل  تجزئةال آلياتتتعلق بآلية طلب تطبيق إحدى إضافية إذا كانت لديك أية استفسارات 

 . info@tax.gov.aeالبريد اإللكتروني معنا على عنوان 

 مْن ينبغي عليه االطالع على هذا المستند؟  .1.1.3

 على هذا المستند.   أن يّطلع  ،هاخاضعة للضريبة وأخرى معفاة منالتوريدات ال من مزيج يقوم بتقديمللضريبة أي خاضع على 

 

mailto:info@tax.gov.ae
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 ضريبة المدخالت تجزئةلمحة عامة عن  .2

 ملخص الفصل .2.1

ضريبة القيمة المضافة  وتسّمى) الخاضع للضريبة نفقات تخضع لضريبة القيمة المضافةيتكبد في سياق ممارسة األعمال، قد 

ويضمن رهناً باستيفاء شروطاً محددة.  هذه، يجوز للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخالت. المتكبدة "ضريبة المدخالت"(

ضريبة القيمة  خصملخاضع للضريبة إذا لم يكن بإمكان ا أماالخاضع للضريبة.  علىضريبة القيمة المضافة تكلفة تمثل  أال ذلك

 مستهلك نهائي لتلك السلع أو الخدمات.كالشخص، في الواقع،  هذا فيعاملفيما يتعلق بالسلع أو الخدمات،  المتكبدةالمضافة 

 ضريبة المدخالت استردادالحق ب .2.2

فإنه  ،وبالتالياستيفاء شروطاً محددة.  إذا تمالسلع والخدمات،  عنيجوز للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخالت المدفوعة 

القيام  ، فياستخدامها يُقصدكان أو التي تم الحصول عليها، السلع والخدمات  استخدمتيُسمح باسترداد ضريبة المدخالت إذا 

 1:يأتيبأي مما 

 اضعة للضريبة؛التوريدات الخ 

  للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة؛ و خاضعة كانت متى التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة 

 تم القيام بها داخل الدولة، إال أنه تم لو على أنها معفاة من الضريبة  التي كانت ستُعاملخدمات المالية توريدات ال

 . مت معاملتها على أنه تم القيام بها خارج الدولةبالتالي توخارج الدولة  شخصتقديمها إلى 

سيكون ه ، فإنبأي من التوريدات المذكورة أعاله سلع أو خدمات تتعلق فقطلالخاضع للضريبة  إذا كان أي اقتناء من قبل الشخص

 السلع والخدمات اقتناءي حال ارتبط ف، بالمقابلاسترداد ضريبة المدخالت المتكبدة بالكامل.  ،شخص، من حيث المبدألاهذا بإمكان 

 لن يكون قادراً على هفإن، الخاضع للضريبةبها  قام توريدات معفاة من الضريبة أو بتوريدات لغير األعمالبشكل مباشر فقط 

 .متكبدةالمدخالت الاسترداد ضريبة 

ً في سياق القيام بتوريدات  ً في تتيح في بعض الحاالت، تُستخدم السلع أو الخدمات جزئيا استرداد ضريبة المدخالت، وجزئيا

تحديد استرداد ضريبة المدخالت المتكبدة عنها. ففي تلك الحالة، يتعين على الخاضع للضريبة تتيح سياق القيام بتوريدات ال 

 . عن النفقات المستخدمة للقيام بتوريدات مختلطة استردادهانسبة ضريبة المدخالت التي يجوز له 

 ضريبة المدخالت تجزئة .2.3

ضريبة القيمة المضافة  تتيح استردادضريبة المدخالت المتكبدة فيما يتعلق بسلع أو خدمات مستخدمة جزئياً للقيام بتوريدات إن 

بين  أن تتم تجزئتهايجب وبضريبة المدخالت "المتبقية"،  تُعرف قيمة المضافةضريبة ال تتيح استردادات ال دوجزئياً للقيام بتوري

 استرداد ضريبة القيمة المضافة. تتيح االسترداد على النسبة المتعلقة بالتوريدات التي يقتصر و. التوريداتهذه 

                                            
 في شان ضريبة القيمة املضافة 2017( لسنة 8( من املرسوم بقانون اتحادي رقم )1) 54املادة  1
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قابلة لالسترداد أو غير قابلة لالسترداد  التي تكونيجب أوالً استثناء ضريبة المدخالت ، المتبقيةضريبة المدخالت مبلغ لتحديد 

  حدة:على  2األولى في إجراء الحسابات اآلتية فيما يتعلق بكل فترة ضريبيةوبالتالي، تتمثل الخطوة بالكامل. 

استرداد ضريبة القيمة المضافة تُتيح بتوريدات رة للقيام مباش والمخصصةاحتساب القيمة اإلجمالية لضريبة المدخالت  .1

ً  عليهاالمتكبدة  في شأن ضريبة  2017لسنة ( 8من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) (54)لمادة ( من ا1للبند )وفقا

 )"المرسوم بقانون"(.  القيمة المضافة

استرداد ضريبة القيمة المضافة تُتيح ال احتساب القيمة اإلجمالية لضريبة المدخالت المخصصة مباشرة للقيام بتوريدات  .2

 . عليهاالمتكبدة 

استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة تُتيح  توريداتكٍل من احتساب القيمة اإلجمالية لضريبة المدخالت المتعلقة ب .3

وتُعرف هذه الضريبة بضريبة المدخالت استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عليها. تُتيح عليها وتوريدات ال 

  . للخاضع للضريبة المتبقية

من المادة  (10)-(6القابل لالسترداد من ضريبة المدخالت المتبقية. وقد نصت البنود ) ءفي تحديد الجز التاليةتتمثل الخطوة 

 2017لسنة  (8)في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2017( لسنة 52( من قرار مجلس الوزراء رقم )55)

ضمن توالتي ت لخصم ضريبة المدخالت المتبقية سيةاألسا لية)"الالئحة التنفيذية"( على اآل في شأن ضريبة القيمة المضافة

  الحسابات اآلتية: 

جمالية لضريبة المدخالت قيمة اإلمن خالل قسمة الاحتساب النسبة المئوية المطبقة على ضريبة المدخالت المتبقية  .1

المخصصة على مجموع ضريبة المدخالت  ضريبة القيمة المضافةاسترداد تُتيح المخصصة مباشرة للقيام بتوريدات 

وضريبة المدخالت المخصصة مباشرة للقيام بتوريدات  استرداد ضريبة القيمة المضافةتُتيح مباشرة للقيام بتوريدات 

  إلى أقرب عدد صحيح. استرداد ضريبة القيمة المضافة. يجب تقريب النسبة المئوية تُتيح ال 

أعاله. ويكون المبلغ  1للخطوة وفقاً  المدخالت المتبقية في النسبة المئوية المحتسبةيتم ضرب القيمة اإلجمالية لضريبة  .2

 الناتج هو ضريبة المدخالت المتبقية التي يجوز للخاضع للضريبة استردادها. 

معفاة، أو  بتقديم توريداتمتعلقة مدخالت في كل فترة يتكبد فيها الخاضع للضريبة ضريبة  الحسابية العمليةهذه إجراء  يجب

لكل فترة ضريبية على حدة، يتعين على الخاضع للضريبة  ةتجزئإجراء البعد  األنشطة التي ال تتم في سياق األعمال.متعلقة ب

كان الفارق في إذا و، ثم إجراء التعديالت المناسبة. أعالهباستخدام المبادئ المحددة كاملةً  لسنة الضريبيةعن اإجراء الحسابات 

تكون التي المدخالت ضريبة و األساسية تجزئةال ليةآلوفقاً والمحتسبة القابلة لالسترداد  ضريبة المدخالتة بين أي سنة ضريبي

 يزيد عن ،االستخدام الفعلي للسلع والخدمات التي تتعلق بها ضريبة المدخالت قابلة لالسترداد إذا تم احتسابها على أساس

يجب  هيرجى العلم أنفيما يتعلق بهذا الفارق. على الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخالت فإنه يتعين درهم،  250,000

ً  "االستخدام الفعلي" احتساب  اإلرشاداتوالتي سيتم شرحها فيما بعد في هذا الدليل، مع مراعاة  الخاصة تجزئةال آليات إلحدى وفقا

  األعمال. أي نوع من من قبلالخاصة يمكن استخدامها  لياتاآل من أيحول 

 قدو ،عن بعضها البعضتختلف  األعمال ، حيث أنجميع الحاالتقد ال تكون مناسبة في  تجزئةلل األساسية ليةاآل فإنومع ذلك، 

 فإن، وبالتالي. األعمال قبلنتائج ال تعكس االستخدام الفعلي للسلع أو الخدمات من  تجزئةلل األساسية ليةاآل يترتب على استخدام

                                            
 في شأن ضريبة القيمة املضافة.  2017( لسنة 8في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 2017لسنة  52( من قرار مجلس الوزراء رقم 5)55املادة  2
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نتيجة تعكس ب األساسية ليةاآل في الحاالت التي ال تأتي فيها تُستخدمضريبة المدخالت  تجزئةلالبديلة  لياتمن اآل عددٍ  توفّرالهيئة 

 .التي يتّم الحصول عليهااالستخدام الفعلي للسلع أو الخدمات 

 للخاضعين للضريبة هي كما يلي: ضريبة المدخالت المتاحة تجزئة آليات

 القائمة على المخرجات؛ ليةاآل 

  المعامالت؛ عدداآللية القائمة على 

  ؛ ومساحةالاآللية القائمة على 

 قطاعاتأقسام/األعمال إلى  تقسيم آلية . 

 على وجه العموم تكونسخاصة ال تجزئةال آلياتفإن بدالً من ذلك، . الخاصة متاحة لجميع األعمال تجزئةال آلياتلن تكون جميع 

   لألعمال من قطاعات محددة.  متاحةً 

 ً  .يجوز لها تقديم طلب الستخدامهاعمال التي البديلة وأنواع األ تجزئةال آلياتمن  آليةكل عن  في الجزء الثالث أدناه، نقدم ملخصا

سنوي التعديل الوكذلك على الخاصة، فسيتم تطبيقها على كل فترة ضريبية  لياتفي حال تمت الموافقة على تطبيق إحدى اآل

 للسنة الضريبية التالية. الفترة الضريبية األولى الذي يتم إجرائه في
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 الخاصة تجزئةال آليات .3

  المخرجات القائمة على ليةاآل .3.1

 ؟تم هذه العمليةكيف ت .3.1.1

الخاضع يقوم بها المخرجات التي  ضريبة المدخالت المتبقية على أساس تجزئةنسبة  احتسابب تقومالقائمة على المخرجات  ليةاآل

 للضريبة. 

، يجب على الشخص تحديد قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة كنسبة من جميع ليةاآلهذه والحتساب نسبة االسترداد بموجب 

 التوريدات التي قام بها الخاضع للضريبة. 

 

 

 

 ترتبط عمالالنفقات المتكبدة من قبل األ علىالمخرجات هو أن ضريبة القيمة المضافة  القائمة على ليةإن المبدأ الكامن وراء اآل

اإليرادات بين  وثيقعمال التي يكون فيها ارتباط في األ ليةويفضل استخدام هذه اآل. المحققة باإليرادات مباشروثيق وبشكل 

   والنفقات. 

 

 ؟ليةاستخدام هذه اآل من يُتاح له .3.1.2

 للشركات العاملة في القطاعات اآلتية:  المخرجات القائمة على ليةاآلاستخدام  يُتاح

 (ةوغير اإلسالمي ةشركات التأمين )اإلسالمي 

 التجزئة )اإلسالمية وغير اإلسالمية( بنوك 

  اإلسالمية وغير اإلسالمية( البنوك التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والمؤسسات الكبرى وبنوك االستثماربعض( 

 مقدمي خدمات النقل المحلي للركاب 

 المعامالت عددعلى اآللية القائمة  .3.2

 ؟تتم هذه العمليةكيف  .3.2.1

عدد المعامالت الخاضعة  احتسابعن طريق ضريبة المدخالت المتبقية  تجزئةالمعامالت نسبة  عدد آلية القائمة علىتحدد 

 .خالل الفترة قامت بها األعمالللضريبة كنسبة من جميع المعامالت التي 

 

100 × 

   1  

 التوريدات الخاضعة للضريبة
+التوريدات المعفاة مجموع التوريدات )التوريدات الخاضعة للضريبة 

 + التوريدات لغير أغراض األعمال(
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عمال ترتبط النفقات المتكبدة من قبل األعن المستحقة ضريبة القيمة المضافة التي تكون فيها الحاالت  فياآللية هذه ستخدم تُ 

مستوى  عندما يكون أي – المحققةيرادات اإل( وليس قيمة تم تقديمهاعدد المعامالت )أي التوريدات التي ببشكل وثيق ومباشر 

 .  يتم تقديمهبغض النظر عن قيمة التوريد الذي متشابهاً النفقات 

 ؟ليةمن يُتاح له استخدام هذه اآل .3.2.2

التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والمؤسسات الكبرى لبنوك )اإلسالمية وغير اإلسالمية( لالمعامالت  عدد آليةيُتاح استخدام 

ً في كل ، االستثمارية أنشطة التداولتزاول  أو  تداولحيث أن النفقات المتكبدة في سياق ممارسة هذه األنشطة تتشابه عموما

 بغض النظر عن قيمته. 

 على المساحةاآللية القائمة  .3.3

 ؟العمليةتتم هذه كيف  .3.3.1

من خالل تحديد نسبة المساحة المستخدمة ضريبة المدخالت المتبقية  تجزئةنسبة  احتساببمساحة اآللية القائمة على التقوم 

  .للنشاط الخاضع للضريبة كنسبة مئوية من المساحة اإلجمالية المستخدمة من قبل األعمال

 

 

ً معينة تستخدم مساحة تحديد  من الممكن عندما يكون ليةتستخدم هذه اآل أنشطة خاضعة للضريبة أو أنشطة لممارسة  خصيصا

 . معفاة من الضريبةغير خاضعة للضريبة/ 

 ؟ليةله استخدام هذه اآلمْن يُتاح  .3.3.2

بالبيع أو اإليجار(،  كان توريدات العقارات التجارية والسكنية )سواءب تقومألعمال التي لمساحة اآللية القائمة على ال يُتاح استخدام

النفقات  تكون حيث، على أساس مستمرعمال األخرى التي تقوم ببيع أو تأجير العقارات الشركات العقارية واألذلك بما في 

  خاضعة للضريبة.توريدات معفاة أو  توريداتبغض النظر عما إذا تم استخدامها في تقديم ألجزاء المساحة متشابهة 

  قطاعاتأقسام/األعمال إلى  تقسيم آلية .3.4

 ؟تتم هذه العمليةكيف  .3.4.1

من منظور منها مستقل عن األخرى  كل   ،مختلفةأقسام/قطاعات المعقدة أعمال مختلفة من خالل و ىالشركات الكبر تمارسقد 

لألفراد مع الخدمات المصرفية بعضها تعامل يمختلفة  أقسام/قطاعاتقد يكون لدى البنك  المثال،. على سبيل والمحاسبة التشغيل

100 × 

   1  

 عدد المعامالت الخاضعة للضريبة
 إجمالي عدد المعامالت

 

100 × 

   1  

 المساحة )بالمتر المربع( المستخدمة في النشاط الخاضع للضريبة
 المساحة اإلجمالية )بالمتر المربع( 
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قسم/قطاع شركة التأمين، باإلضافة إلى أعمالها األساسية،  قد يكون لدى أو ؛االستثماريةلخدمات المصرفية خر مع االبعض اآلو

 .تأجير العقاراتبتعامل يعقاري 

بأنشطة متعلقة نفقات مختلفة كانت هناك كيان واحد، و مستقلة داخل أقسام/قطاعاتمثل هذه األنشطة من خالل تمت ممارسة  إذا

 باألعمالالخاصة ضريبة المدخالت  تجزئةل ةمناسب الخاصة تجزئةال آلياتكون أي من تفلن المختلفة،  قسام/القطاعاتاألهذه 

األعمال  أقسام/قطاعاتمن قسم/قطاع كل بالنسبة لبقدر اإلمكان محددة األهداف  تجزئةال اتآليلضمان أن تكون و. بكاملها

 ضريبة المدخالت. تجزئةل" أقسام/قطاعاتاألعمال إلى  تقسيم" آليةفإنه يجوز لتلك األعمال طلب تطبيق ، المستقلة

ً  فإنه من الممكن، داخل كيان واحدمختلفة  أقسام/قطاعاتهناك عندما يكون باإلضافة إلى استخدامها   ليةاستخدام هذه اآل أيضا

الخاصة مناسبة  تجزئةال آلياتإذا لم تكن إحدى على سبيل المثال،  -المجموعة الضريبية ذات  داخلمختلفة الكيانات ال قبلمن 

 .الضريبية لجميع أعضاء المجموعة

 الخطوات التالية:  ليةوتتضمن هذه اآل

  من  (55)في المادة الواردة أوالً، يتعين على الخاضع للضريبة تحديد ضريبة المدخالت المتبقية وفقاً للقواعد العامة

 الموضحة أعاله. والئحة التنفيذية ال

 ،ًهذا القطاعلبالكامل  تخصيصها كيان( يتم)أي قسم أو  بالكامل بقطاع معين ترتبط أي ضريبة مدخالت متبقية ثانيا. 

  ً وفقاً  قسام/القطاعاتاألبين هذه  قطاع واحد قسم/باقي ضريبة المدخالت المتبقية المتعلقة بأكثر من  تجزئةيتم ، ثالثا

 دناه(.أالتخصيص المناسبة )المطروحة  ليةآل

 ضريبة  تجزئةل األساسية ليةإما اآل)على سبيل المثال،  قطاعيتم تخصيص آلية التجزئة المناسبة لكل قسم / ، نهايةوفي ال

(. مساحةعلى الاآللية القائمة المعامالت، أو  عددعلى اآللية القائمة المخرجات، أو  القائمة على ليةالمدخالت، أو اآل

 /القسمالمتعلقة بهذا وضريبة المدخالت المتبقية  تجزئةفي  له المخصصة ليةهذه اآلاستخدام  قطاعالسم/الق يجب على

 .القطاع

 قسام/القطاعاتاأل تخصيص آليات .3.4.2

لكل  هاتخصيصتلك األعمال، فمن الضروري لمتعددة  قطاعات/ بأقسام تتعلقعمال لألضريبة المدخالت المتبقية  إذا كانت

 :هناك طريقتان يمكن استخدامهما لمثل هذا التخصيص على حدة.قطاع قسم/

 عدد الموظفين قائمة على آلية 

 المخرجات قائمة على آلية 

 عدد الموظفين القائمة على ليةاآل

نتيجة للنفقات كعدد الموظفين ترتبط بشكل وثيق بالنفقات العامة المتكبدة  عندما تكونعدد الموظفين اآللية القائمة على  تُستخدم

 قطاعات/أقساميعملون في  الذين موظفينالعديد من الن. على سبيل المثال، قد يكون لدى شركة تأمين يالتي يستهلكها هؤالء الموظف

 .التأمينات العامة قطاع/البعض األخر في قسمعلى الحياة و لتأمينا قطاع/في قسم منهمالبعض  ،مختلفة
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أو  المعينين( مكاتب اإلدارة المساندةوليس الذين يعملون في لدخل فقط، ا ذين يوفّرونعدد الموظفين )عادةً ال ليةتستخدم هذه اآل

 .على حدة قطاعقسم/في كل  المستخدمين

 

 

دوام نظام الالعمل بعدد الموظفين على أساس  سابتحاعادة  المالئمعلى أساس ظروف خاصة، يكون من  مبرراً وما لم يكن 

 .كاملال

 المخرجات القائمة على ليةاآل

 القسمفي  يراداتقيمة اإل تعكس من الممكن أنيرادات. وبالتالي باإلالنفقات مرتبطة  عندما تكونالمخرجات  آليةيفضل استخدام 

 .النفقات المتكبدة علىضريبة المدخالت 

 :اآلتية المعادلةباستخدام  ليةالتخصيص بموجب هذه اآليتم إجراء 

 

 

. ومع القطاعات التي ال تهدف إلى تحقيق الربحالقطاعات الخاصة ومن  كلٍ مجموعة واسعة من الكيانات في  ليةتناسب هذه اآل

األقسام التي نفقات تكون أن  فمن المتوقع، اإلنشاءمرحلة  في وأقسام متأصلة أقساممزيج من عمال كان لدى األ ةفي حالذلك، 

ً أعلى في مرحلة اإلنشاء تكون   .يراداتن اإلم نسبيا

 ؟ليةمْن يُتاح له استخدام هذه اآل .3.4.3

، والتي ذات الطابع المعقد الكبرىمن قبل البنوك وشركات التأمين الى أقسام/قطاعات األعمال  تقسيم آليةمن المتوقع استخدام 

خدمات التجزئة واالستثمار مختلفة مثل  أقسام/قطاعاتالبنوك التي لديها  ،على سبيل المثال - مختلفة قطاعات/أقسام لديها

  . التي تقدم عقود التأمين على الحياة وعقود التأمين األخرىشركات التأمين  المصرفية، أو

100 × 

   1  

 عدد الموظفين في القسم/القطاع
 إجمالي عدد الموظفين

 

100 × 

   1  

 قيمة التوريدات في القسم/ القطاع
أنشطة ألغراض غير األعمالالقيمة اإلجمالية للتوريدات +   
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 ضريبة المدخالت تجزئةالخاصة ل ليةتقديم طلب لتطبيق اآل .4

 ؟ تتم هذه العملية كيف .4.1

ضريبة المدخالت. تسري الطلبات  تجزئةالخاصة ل لياتالهيئة للسماح له باستخدام إحدى اآل إلىيجوز للمسجل تقديم طلب 

 . 2019يناير  1ن الموافق عليها من قبل الهيئة اعتباراً م

التي يتقدم  ليةالمسجل تحديد اآليجب على ضريبة المدخالت،  تجزئةالخاصة ل لياتوكجزء من طلب السماح باستخدام إحدى اآل

 . األساسية ليةمن اآلمالئمة ستكون أكثر  تجزئةالخاصة لل ليةاآلهذه ، وتقديم ما يثبت أن بطلب إلى الهيئة بشأنها

التي تمت  ليةاستخدام اآلفي ستمرار العادةً ا المسجلسيكون على الخاصة،  تجزئةال آلياتإذا وافقت الهيئة على استخدام إحدى 

  سنتين على األقل.  لمدة الموافقة عليها

 ضريبة المدخالت؟  تجزئةخاصة ل آليةمن بإمكانه تقديم طلب لتطبيق  .4.2

 :اآلتيةيجب استيفاء جميع الشروط ضريبة المدخالت،  تجزئةل الخاصة لياتلتطبيق إحدى اآللتقديم طلب لكي تكون مؤهالً 

  األقل؛أشهر على  6منذ يجب أن يكون مقدم الطلب مسجالً لضريبة القيمة المضافة 

  بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات معفاة؛ يقوم مقدم الطلب يكون أن 

  سترداد فيما يتعلق بانتائج عادلة ومعقولة إلى تحقيق  ال يؤدي ضريبة المدخالت تجزئةل األساسية ليةاآلتطبيق يكون أن

 .ضريبة المدخالت

 تطبيقبتقديم طلب ل القيام مسجل لضريبة القيمة المضافةوخاضع للضريبة كل شخص ليس إلزامياً على والجدير بالذكر، أنه 

، إذا تسويات سنويةإجراء  أي خاضع للضريبةيكون على قد أعاله،  2.3البند في ورد  اوكم ،مع ذلك. الخاصة تجزئةال آلية

ً لآل احتسابناتج بين كان الفارق   لياتبة المدخالت وفقاً إلحدى اآلاحتساب ضري األساسية وناتج ليةضريبة المدخالت وفقا

  . درهم 250,000 يزيد عن)التي تم اختيارها على أساس المبادئ المحددة في هذا الدليل( الخاصة 

 من يمكنه تقديم الطلب؟ .4.3

الخاصة  تجزئةال آليةمن قبل الشخص الذي يسعى إلى استخدام  المدخالتضريبة  تجزئةبشكل عام، يجب تقديم نموذج طلب 

، الضريبيةمجموعة الحد أعضاء نيابة عن أأو  ضريبية،طلب نيابة عن مجموعة التقديم  إذا تمّ )أي من قبل "مقدم الطلب"(. 

 هذه المجموعة الضريبية. لالعضو الممثل يجب تقديم الطلب من قبل 

ً  الطلبات المقدمةسيتم قبول  ذلك،ومع   :يأتيأي مما  من قبلنيابة عن مقدم الطلب  أيضا

 الوكيل الضريبي المعين؛ أو 

 .الممثل القانوني المعين 
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 :مالحظة مهمة

  مدخالت نيابة عن الضريبة  تجزئةمسجلين بتقديم طلبات  ضريبيين الذين ليسوا وكالءً  الضريبيين للمستشارينال يُسمح

 .مقدم الطلب

 ستخدمه ي الذاني وإللكترالبريد ان امن عنوت لمدخالا ضريبة تجزئةطلب ذج نمول سارا الوكيل الضريبي يجب على

لمرتبط وا به(ص لخاا مستخدم الخدمة اإللكترونيةب حسا)أي  لدى الهيئة االتحادية للضرائب "كوكيل ضريبي"للتسجيل 

 إلكتروني آخر.  بريد قبل الوكيل الضريبي من عنوانسيتم تجاهل رسائل البريد اإللكتروني المرسلة من لطلب. م ابمقد

 

 الخاصة التي يمكنك التقدم بطلب بشأنها؟  اتليما هي اآل .4.4

إذا كانت األعمال . سيكون الخيار بين أي نوع من اآلليات الخاصة المتاحة لتقديم طلب بشأنها محصوراً لمعظم مقدمي الطلبات

 ليةستكون األعمال قادرة على االختيار ما بين اآل ،أساس نوع النشاط ىفعل ،الضريبةمن  ىتمارس نشاط رئيسي واحد معف

إذا كانت األعمال ، وفي المقابلبة المدخالت. ضري تجزئةمساحة لال علىعدد المعامالت، أو  علىالقائمة على المخرجات أو 

عمال قادرة على تقديم األهذه فستكون ، المختلفة هاقطاعات/أقسامهامن األنواع المختلفة لألنشطة المعفاة من خالل  اً عدد تمارس

 .الى أقسام/قطاعات األعمال قسيمت آليةلتطبيق طلب 

 المتاحة بالنسبة ألنواع األعمال المختلفة.  تجزئةال آلياتدناه لتحديد أيرجى االطالع على المخطط البياني 
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 لياتمقدم الطلب لتطبيق إحدى اآل إلى أن الهيئة االتحادية للضرائب ستقوم برفض الطلبات التي تقدم من خاللتجدر اإلشارة 

 .ال تنطبق على نوع أعماله المحدد ليةانت تلك اآلإذا كضريبة المدخالت  تجزئةالخاصة ل

 

 بداية

أي مما يلي يصف 
بشكل أفضل األنشطة 
المعفاة من الضريبة 

تمارسها األعمال؟التي   

استخدم آلية التخصيص 
المناسبة لتخصيص 

ضريبة المدخالت لألقسام 
)عدد الموظفين أو 

 المخرجات(

هل قمت باستخدام آلية 
التجزئة األساسية لمدة 

أشهر على األقل؟  6  

No 

هل أدت اآللية األساسية 
لتجزئة ضريبة المدخالت 

إلى نتيجة عادلة 
 ومعقولة؟ 

 ال

ال  ،التأمين خدمات
 غير

خليط من 
 األنشطة المعفاة

إيجار أو بيع 
، الوحدات العقارية

 ال غير

الخدمات المحلية 
، ال لنقل الركاب
 غير

خدمات مصرفية 
للشركات والمؤسسات 

الكبرى وبنوك 
 ، ال غيراالستثمار

الخدمات المصرفية 

 لألفراد، ال غير

هل يعامل الكيان الخاص بك 
المعفاة المختلفة  ةاألنشط

كمجاالت عمل منفصلة عن 
بعضها البعض بشكل واضح 

مراكز محاسبية  لها وتخصص
 مختلفة لكل مجال على حدة؟ 

اآللية القائمة على 
 المخرجات

اآللية القائمة على 
 المخرجات

اآللية القائمة على 
 المخرجات

اآللية القائمة على 
 المخرجات

 أو عدد المعامالت
القائمة على  ليةاآل

مساحة ال  

1 3 6 5 4 2 

قم باختيار النشاط 

5-1األنسب من   
آلية تقسيم األعمال 

اتقطاعإلى أقسام/   

قم بتطبيق آلية التجزئة 
المناسبة على كل 

(5-1قطاع  )من /قسم  

 نعم

 نهاية

 نعم ال

 ال نعم
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  ضريبة المدخالت تجزئةنموذج طلب  .5

 تعبئة نموذج الطلب؟  ما هي المعلومات التي ستحتاجها عند .5.1

 :تقديم المعلومات التالية مع النموذجيجب عليك 

  التي يمارسها مقدم الطلب.وصف تفصيلي لألنشطة 

  ضريبة المدخالت.  تجزئةالخاصة ل لياتتطبيق إحدى اآلللب تقديم طأسباب 

  على النحو المنصوص  تجزئةلل األساسية ليةباستخدام اآل التي تمت ضريبة المدخالت المتبقية تجزئةالسابقة لالحسابات

 التي تسبق تاريخ شهراً  عشراالثني ( 12)من الالئحة التنفيذية. يجب أن تكون الحسابات لفترة  (55)عليه في المادة 

 .(إذا وجدت) تقديم الطلب

 مقدم قوم الخاصة التي ي ليةأعاله ولكن باستخدام اآل ةالفترة الوارد لذاتضريبة المدخالت المتبقية  تجزئة اتحساب

 .بديلة )إن وجدت( آليةو ،بتقديم طلب بشأنها الطلب

الخاصة  تقسيمال آليات، يجب على مقدم الطلب تقديم حسابات أقسام/قطاعات األعمال إلى تقسيم آلية طلب لتطبيقفي حال تقديم 

 .التي تم تقديم الطلب بشأنها قطاعاتالقسام/األمن  قطاعقسم/لكل 

االثني ( 12)فترة خالل  لألعمالضريبة المدخالت المتبقية األرقام الحقيقية  تجزئةلوالمتوقعة  السابقةيجب أن تستخدم الحسابات 

، يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات بيةاحسلا. كجزء من العمليات )بحسب انطباقها( شهراً التي تسبق تاريخ تقديم الطلب عشر

. التي تم اختيارها( الخاصة لياتاآل) ليةواآل األساسية ليةلكل من اآل تجزئةالتدعم األرقام التي يتم استخدامها إلجراء حسابات 

، شهراً  عشر اثني( 12) خالل فترة معينةتوريدات معفاة  قام بتقديمإلى أن مقدم الطلب  الحسابات أشارتإذا  المثال،على سبيل 

 .المعفاة التوريداتيجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بهذه ف

 .المدخالتضريبة  تجزئةتفاصيل نموذج طلب  لمعرفة المزيد حول 1 الملحق يرجى الرجوع إلى

 ضريبة المدخالت تجزئةتقديم نموذج طلب  .5.2

إلى عنوان البريد ( عديلللت ةقابل )بصيغة ضريبة المدخالت، يرجى إرسال النسخة اإللكترونية تجزئةد استكمال نموذج طلب نع

 .المستندات الداعمةإلى باإلضافة اإللكتروني التالي 

 TaxMethod@tax.gov.aeInput 

بريد اإللكتروني األخرى الخاصة بالهيئة االتحادية المرسلة إلى عناوين ال ضريبة المدخالت تجزئةطلبات  أو معالجة قبوليتم  لن

 .للضرائب

يتلقى مقدم س. ابايتجمي 10الحد األقصى لحجم الملف  . يصلJPEG و PNG و JPG و PDFبصيغة سيتم قبول الملفات 

 .المدخالتضريبة  تجزئةتقديم نموذج طلب نجاح بالبريد اإللكتروني عند الطلب إخطاراً 

 

 

 

mailto:TaxMethod@tax.gov.ae
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 قرار الهيئة االتحادية للضرائب فيما يتعلق بالطلب .5.3

 يوم عمل 40مدة تصل إلى  الهيئة قد تستغرق، فأقسام/قطاعات تقسيم األعمال الى الخاصة دون لياتإذا قمت باختيار احدى اآل

القائمة على  ليةاآلإذا قمت باختيار  يوم عمل 80ستصل هذه المدة إلى ضريبة المدخالت، بينما  تجزئةاألولي ل طلبال للرد على

 .قطاعات/إلى أقسام األعمال تجزئة

قد تستغرق  . اإلضافية المعلومات هذهستطلب الهيئة تقديم المقدم،  بالطلبمعلومات إضافية فيما يتعلق حاجة إلى إذا كانت هناك 

تطبيق إحدى المتعلق ب( للرد على طلبك المحدَّث تي تم اختيارهاال لية)بناًء على اآلإضافية يوم عمل  80أو  40فترة  الهيئة

 ضريبة المدخالت.  تجزئةالخاصة ل اتلياآل

الموافقة على الطلب أو رفضه فقط على المعلومات المقدمة من مقدم الطلب كجزء من عملية تقديم الطلب. الهيئة بيعتمد قرار 

 عبر البريد اإللكتروني. إرسالهيتم  قرارصيغة في  الهيئةسيتم إخطار مقدم الطلب بقرار 

بإخطار مقدم الطلب  الهيئة ستقومف، ضريبة المدخالت تجزئةالخاصة ل لياتإحدى اآلباستخدام  السماحعلى إذا وافقت الهيئة 

 لياتإحدى اآل اختيارسنوات في حال  4لمدة . عادة، سيتم منح الموافقة الخاصة ليةاستخدام اآلاعتباراً منه بالتاريخ الذي يجب 

. ال يجوز الى أقسام/قطاعات األعمال تقسيم آلية اختيارلمدة عامين في حال ، والى أقسام/قطاعات األعمال تقسيم دونالخاصة 

مع مراعاة قواعد ) التي تمت الموافقة عليها لمدة عامين على األقل من تاريخ الموافقة ليةلمقدم الطلب تقديم طلب لتغيير اآل

 .أدناه( 5.4التبليغ الموضحة بالبند 

على سبيل المثال، إذا  -ضريبة المدخالت في أي وقت  تجزئةلالخاصة  ليةيجوز للهيئة سحب الموافقة على استخدام اآل: مالحظة

التي تلي الموافقة على فترة الخالل  .لحماية اإليرادات العامة اً ضروري إذا كان ذلكال تؤدي إلى نتيجة دقيقة أو  ليةأت أن اآلترا

استمرار بشأن ما إذا كان  قرار التخاذالمعلومات التي تعتقد أنها ضرورية  يجوز للهيئة مطالبة الخاضع للضريبة بتقديم، الطلب

ً  التي تمت الموافقة عليها ليةاآلاستخدام   .أم ال ال يزال مناسبا

 ؟ الطلب متى يجب إعادة تقديم .5.4

. إذا ليةاآلنوع  استناداً إلىسنوات،  4أو  2تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة لمدة خاصة  آليةأعاله، تسري أي  هو مذكوركما 

المعلومات يجب إدخال  .إلى الهيئةخاصة بعد انتهاء المدة، فيجب عليه تقديم طلب جديد  آليةأراد المسجل االستمرار في استخدام 

 .صليفي الطلب األ تلك التي قُدمت كمافي الطلب الجديد والحسابات 

الخاصة التي تمت الموافقة عليها لمدة عامين على  ليةطلب لتغيير اآلتقديم على  عمال غير قادرة عموماً على الرغم من أن األ

ضريبة  تجزئة آليةمن استخدام  المحققةالنتيجة  اختلفتإذا  فإنه يتعين على األعمال تبليغ الهيئة ،األقل من تاريخ الموافقة

تقديم في وقت المحققة  النتيجة عن٪ 10بأكثر من  سنة كاملةعلى مدار  لموافقة عليها من قبل الهيئةالمدخالت التي تمت ا

التي سبق الموافقة عليها ال تزال مناسبة لألعمال  ليةستقوم الهيئة بالنظر في الطلب وتحديد ما إذا كانت اآل، التبليغ. بعد الطلب

الخاصة  ليةاآلاالستمرار في استخدام ها لجديد ليتسنى وإذا لم يكن الحال كذلك، فيجوز للهيئة توجيه األعمال لتقديم طلب  أم ال. 

 ضريبة المدخالت.  تجزئةلالخاصة البديلة  لياتذاتها أو استخدام إحدى اآل
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 التحديثات والتعديالت .6

 

التعديل تاريخ  إدخالها تم   التي التعديالت   

 2019 ديسمبر 30  1

 (12)عشر  االثنيعن فترة إجراء الحسابات  مقدمي الطلبات يجب على 

هذه المعلومات في  تعديل )تمّ  عند االقتضاء لطلبتقديم االسابقة لشهراً 

 .بنود(عدة 

  بنوداً وأرقاماً جديدة. الذي يتضمن 2مراجعة الملحق 

  يتضمن األخطاء الشائعة. الذي  3إضافة الملحق 
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 : استكمال نموذج الطلب1ملحق 

 .مرفق أدناه نموذج الطلب

إلزامية وينبغي تعبئتها لكي تكون يرجى تعبئة جميع الخانات الواردة في النموذج. جميع الخانات المشار إليها بعالمة النجمة )*( 

في الخانات التي يُطلب فيها تحميل المستندات؛ بدالً من ذلك، يجب  بياناتلست بحاجة إلى إدخال أية تتمكن من تقديم النموذج. 

عليك تضمين المعلومات والوثائق ذات الصلة، كوثائق داعمة في البريد اإللكتروني إلرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني 

 .ضريبة المدخالت تجزئةمن قبل الهيئة باإلضافة إلى نموذج طلب  المحدد

 تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً. ال تُقبل الطلبات المعبئة بخط اليد. في البداية يجب

ضريبة المدخالت من  تجزئة آلياتفهم األسئلة التي يتضمنها نموذج طلب تطبيق على لمساعدتك  ةالتالي اتاإلرشادتّم إعداد 

 ة.استكمال النموذج بدقّ أجل 

 

 مقدم الطلببيانات  .1

 

   . بموجبه تم تسجيلك لدى الهيئة الذيدخل االسم الكامل أ *اسم مقدم الطلب

 

 .ل رقم التسجيل الضريبي لضريبة القيمة المضافةأدخ رقم التسجيل الضريبي*

إدخال رقم اعتماد الوكيل الضريبي  يرجىإذا كان لديك وكيل ضريبي معين،  رقم اعتماد الوكيل الضريبي *

 هنا. 

 

 

 بمقدم الطلببيانات االتصال الخاصة  .2

 

 رقمهواسم المبنى، 

 الشارع

 *غير ذلك

 

 بيانات االتصال الخاصة بك هنا.  خلدأ

 

صلة بك )على  يذ تكون بعض الخاناتال إذا كنت مقيماً خارج الدولة، فقد 

  (.سبيل المثال: صندوق البريد

 

 

 ضريبة المدخالت تجزئةطلب بيانات  .3

 

موافقة الهيئة  تطلبأن هل سبق لك 

االتحادية للضرائب على تطبيق إحدى 

 *الخاصة؟  تجزئةال آليات

 .يرجى اإلجابة بنعم أو ال

المعلومات الى الهيئة يجب عليك تقديم  - يرجى التأكد من عدم تقديم طلبات مكررة

 .الطلبلتقييم والضرورية الدقيقة ، الكاملة، ذات الصلة

رقم ال أدخل، إذا كانت اإلجابة بنعم

 للطلب السابق يالمرجع

 .للطلب السابق يرقم المرجعال أدخل
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تاريخ  أدخلإذا كانت اإلجابة بنعم، 

 الطلب السابق

 .تاريخ الطلب السابق أدخل

قرار  أدخلإذا كانت اإلجابة بنعم، 

 السابق الطلب

 .على الطلب السابق قرار الهيئة أدخل

 ليةاآل أدخلإذا كانت اإلجابة بنعم، 

التي تمت الموافقة عليها في الطلب 

 السابق

 .في الطلب السابق تمت الموافقة عليها/ تقدمت بطلب بشأنهاالتي  ليةاآل أدخل

 

 ضريبة المدخالت تجزئةالخاصة ل ليةاآل .4

 

 *؟ درج أعمالكنتحت أي قطاع ت

 

 .التي تعمل بها شركتك قطاعاتأو ال قطاعح اليوضقم بت

 ليةأسباب طلب تطبيق اآل اشرح

 ضريبة المدخالت* تجزئةالخاصة ل

 

 .كلمة 500النص فيما ال يزيد عن  أدخل

التوريدات المعفاة من  تفاصيل أدخل

 ا*دمهالضريبة التي تق

 

 .التوريدات المعفاة التي تقوم بها نوع منكل  عن تفاصيل أدخل

تفاصيل التوريدات الخاضعة  أدخل

 ها*دمللضريبة التي تق

 

التوريدات الخاضعة للضريبة )سواًء بنسبة الصفر  نوع منكل عن تفاصيل  أدخل

 .تقوم بها %( التي5أو نسبة 

تفاصيل األنشطة لغير أغراض  أدخل

 تمارسها* التي األعمال

 

 .التي تقوم بها عمالتفاصيل األنشطة لغير أغراض األ أدخل

 النفقات معلومات عن أدخل

معفاة/ اللتوريدات ل المخصصة بالكامل

 * لغير أغراض األعمال أنشطة

 

المتعلقة بالنفقات المخصصة بالكامل لتوريدات معفاة/ألنشطة  المعلومات أدخل

 .لغير أغراض األعمال

 النفقاتمعلومات عن  أدخل

لتوريدات لالمخصصة بالكامل 

 خاضعة للضريبة *ال

 

 .المعلومات المتعلقة بالنفقات المخصصة بالكامل لتوريدات خاضعة للضريبة أدخل

المعلومات المتعلقة بضريبة  أدخل

 المدخالت المتبقية*

 

 تفاصيل أنواع النفقات التي يكون هناك ضريبة مدخالت متبقية عنها.  أدخل

الخاصة التي تتقدم بطلب  ليةاآل

 بشأنها*

 

 الخاصة التي تنطبق عليك: ليةاختر من القائمة المنسدلة اآل

 القائمة على المخرجات ليةاآل 

  عدد المعامالتاآللية القائمة على 
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  مساحة الاآللية القائمة على 

 أقسام/قطاعاتاألعمال إلى  تقسيم آلية 

 

تحميل مستند احتساب ضريبة 

 األساسية ليةالمدخالت باستخدام اآل

 

 .األساسية ليةضريبة المدخالت باستخدام اآل حساباتيتضمن تحميل مستند 

 

 .بصيغة اكسيلينبغي تقديم العمليات الحسابية ضمن ملف 

 

 حساببها يرتبط  التيفترة حدد ال

  األساسية ليةاآل

 

 . (إن وجدت) شهراً  12فترة ال تقل عن يجب أن يرتبط الحساب ب

 أقسام/قطاعات األعمال إلى قسيمتقائمة على لتي تم اختيارها ا ليةاآللم تكن  حالتعبئة القسم التالي في قم ب

التي تم  ليةاستخدام اآل أسباب

 اختيارها

 آليةالختيار  البياني)باستخدام المخطط التي تم اختيارها  ليةتطبيق اآل أسباب أدخل

 الخاصة الصحيحة(. تجزئةال

 

تحميل مستند احتساب ضريبة 

تي تم ال ليةالمدخالت باستخدام اآل

 اختيارها

 

لتي تم ا ليةضريبة المدخالت باستخدام اآل اتحسابيتضمن قم بتحميل مستند 

 تجزئةلل األساسية ليةاآل استخدامبلها  التي تم توفير حساباتلفترة ذات ال اختيارها

 أعاله.

 

 بصيغة اكسيل.نبغي تقديم العمليات الحسابية ضمن ملف ي

 

الحسابات  أي مستند ثبوتي لدعم أدخل

 ليةاستخدام اآل عند التي تم القيام بها

بديلة  آليات تم اختيارها وأي يتال

 أخرى

 

إرفاق المستندات الداعمة ذات الصلة لتسهيل معالجة طلبك. يمكنك إخفاء  بإمكانك

عند إرسال  من الناحية التجاريةحساسة تي تعتبر بعض المعلومات ال

 المستندات.المستند/

 

 أقسام/قطاعاتاألعمال إلى  قسيمتقائمة على التي تم اختيارها  ليةتعبئة القسم التالي في حال كانت اآلقم ب

 األعمال تقسيم آليةإذا قمت باختيار 

 قسيمت آلية، حدد الى أقسام/قطاعات

  قطاعاتال/النفقات فيما بين األقسام

 الخاصة التي تنطبق عليك:التقسيم  آليةاختر من القائمة المنسدلة 

 عدد الموظفينقائمة على  آلية 

 المخرجاتقائمة على  آلية 

 

 األعمال تقسيم آليةاختيار  مبررات

 الى أقسام/قطاعات

 .أقسام/قطاعاتإلى  األعمال تقسيم آلية ختياركا أسباب أدخل

 

النفقات  خصيصتمبررات اختيار آلية 

  القطاعات/بين األقسام

 قسيمتالمخرجات ل علىعدد الموظفين أو قائمة على  آليةاختيار  أسبابدخل أ

 . قطاعاتالقسام/النفقات فيما بين األ
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الخاصة المقترح  قسيمتال آليات حدد

 قطاعاستخدامها لكل قسم/

 قطاع.المقترحة لكل قسم/ لتقسيمالخاصة ل لياتواآل قطاعاتالقسام/قائمة باأل أدخل

تحميل مستند احتساب ضريبة 

تي تم ال ليةالمدخالت باستخدام اآل

 اختيارها

 

المقترحة  ليةضريبة المدخالت باستخدام اآل اتحساب يتضمن قم بتحميل مستند

 استخدام اآللية األساسية للتجزئة أعاله.لها ب التي تم توفير حساباتلفترة ذات ال

 

 بصيغة اكسيل.نبغي تقديم العمليات الحسابية ضمن ملف ي

 

الحسابات  أي مستند ثبوتي لدعم أدخل

 ليةاستخدام اآل التي تم القيام بها عند

 بديلة أخرى آلياتالمقترحة وأي 

 

بإمكانك إرفاق المستندات الداعمة ذات الصلة لتسهيل معالجة طلبك. يمكنك إخفاء 

بعض المعلومات التي تعتبر حساسة من الناحية التجارية عند إرسال 

 المستند/المستندات.

 

 المخول بالتوقيع .5

 

 اللقب

 االسم باللغة االنجليزية

 االسم باللغة العربية

 .غير ذلك

 

 يجب أن يكون المخول بالتوقيع مفوضاً لتقديم الطلب نيابة عن مقدم الطلب. 

 

ذلك في حالة  هأو ما شاب إن إثبات التفويض يمكن أن يتضمن وثيقة توكيل عام

 األشخاص االعتباريين.

 

 اإلقرار .6

 

البيانات المطلوبة في النموذج بشكل التأكد من أنك قمت بإدخال جميع سيساعدك على قائمة التحقق هذه  إن استخدام
 جميع النماذج والمستندات المطلوبة منك. رفاقيرجى إ. صحيح
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 ضريبة المدخالت تجزئة مثال عن: 2ملحق 

 عمالكأل ينبغي تعديلهينطبق على أعمالك أو قد  وقد اليرجى األخذ بالعلم أن الموضح أدناه ما هو إال مثال 

 بنك يعمل على صعيد عالمي

 ضريبة المدخالت تجزئةتحليل 

                                                                                                                                                                                                                           
 بالدرهم(األرقام )

 المبيعات والمخرجات القيمة فروضةالضريبة الم لجةالمعا

 موالقائم على الرسالدخل  1,428,966.50 71,448.33 النسبة األساسية

 المحققة من خارج الدولة والدخل من الفوائدم والقائم على الرس دخلال 60,779,064.17 0 نسبة الصفر

 منتجات مختلفة داخل الدولة منالمتأتية والمحققة  وائدالف 36,527,492.51 0 معفاة

تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة  – التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي 500,00.00 000.0025, 
 ً  كليا

تتعلق بتوريدات المعفية من الضريبة  – التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي 25,000.00 1,250.00 
 كليا  

 
 ال تتعلق بأية توريدات - التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي 3,486,672.66 174,333.63

 
272,031.96 

 
 المجموع

 
 استرداد الضريبة

 
 ضريبة المدخالت

 
 القيمة

 
 النفقات والمدخالت

األساسية والتوريدات م الخاضعة للنسبة والقائم على الرس دخلمخصصة بالكامل لل 120,400 6,020 مسترد بالكامل
 الخاضعة لنسبة الصفر

 لإلقراض مقابل فائدة مخصصة بالكامل  43,000 2,150 غير مسترد

 ال تتعلق بأية توريدات - النفقات العامة 433,840.60 21,692.00 متبقية

تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة  – التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي 500,00.00 000.0025, 
 ً  كليا

تتعلق بتوريدات المعفية من الضريبة  – التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي 25,000.00 1,250.00 
 كليا  

 ال تتعلق بأية توريدات -التوريدات الخاضعة آللية االحتساب العكسي  3,486,672.66 174,333.63 متبقية

 
230,445.63 

 
 مبلغ ضريبة المدخالتمجموع 

 
  

 ملخص وضع ضريبة المدخالت 

 قابل لالسترداد بالكامل  31,020.00 100%
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0% 3,400.00 
 

 غير قابل لالسترداد بالكامل

X% 196,025.63 
 

 المبلغ المتبقي هو الضريبة المتبقية

مبلغ الضريبة المتبقية القابلة  مالحظات 
 لالسترداد

نسبة الضريبة المتبقية 
 القابلة لالسترداد

 ضريبة المدخالت تجزئة

باإلشارة إلى  تم تحديدها
مبلغ صغير من مبلغ 
ضريبة المدخالت 
المخصصة مباشرة، بينما 
 تكون معظم التكاليف متبقية

من المحتمل أن تكون  -
مشوهة ومتقلبة من فترة 

 إلى أخرى. 

 (األساسية ليةأ )اآل ليةاآل - ضريبة المدخالت آلية 90% 176,423.07

باإلشارة إلى  تم تحديدها
التوريدات المقدمة. وحيث 
أن الكثير من خدماتها تعتبر 

كونه )مصدرة خدمات 
 فستكون نسبة، (بنك

 االسترداد الخاصة بها
نسبياً.  من المحتمل  مرتفعة

أن يبقى ذلك ثابتاً إلى حٍد ما 
من وقت آلخر ما لم تتغير 
 قاعدة بيانات العمالء أو

 المنتجات.  قاعدة

 الخاصة( ليةب )اآل ليةاآل -المخرجات القائمة على  ليةاآل 63% 123,496.15

    

   
 مجموع ضريبة المدخالت القابلة لالسترداد

الضريبة المتبقية القابلة 
للخصم باإلضافة إلى 
الضريبة المخصصة 
 والقابلة لالسترداد بالكامل

207,443.07 
 

 (األساسية ليةأ )اآل ليةاآل - ضريبة المدخالت آلية

الضريبة المتبقية القابلة 
للخصم باإلضافة إلى 
الضريبة المخصصة 
 والقابلة لالسترداد بالكامل

154,516.15 
 

 الخاصة( ليةب )اآل ليةاآل - القائمة على قيمة التوريدات ليةاآل
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  أخطاء شائعة: 3ملحق 

وقد تبين للهيئة وجود أخطاء مشتركة  إحدى اآلليات الخاصة المدخالت باستخدامتلقت الهيئة العديد من طلبات تجزئة ضريبة 

 إعداد القائمة أدناه لعناية مقدمي الطلبات لمراجعتها قبل إرسال طلباتهم والمستندات الداعمة. بين هذه الطلبات ما دفعها إلى 

  مقدمي الطلبات لكافة األليات:  نقاط عامة تنطبق على

  ُلتطبيق اآللية الخاصة.  طلبكرجى تقديم خطاب موقع/مختوم من قبل المخول بالتوقيع يؤكد ي 

  ُالسابقة شهراً  (12)عشر  االثنيعن فترة واآللية المقترحة بصيغة "إكسيل" رجى إرسال نتائج تطبيق اآللية األساسية ي

ب إجراء الحسابات لكل فترة . ويجمن هذا الدليل 5.2)بحسب مقتضى الحال( كما هو محدد بالبند  لطلبتقديم ال

عالوة على ذلك،  .)بحسب مقتضى الحال( شهراً  12 عن فترة الـحسابات موّحدة وكذلك إجراء ضريبية على حدة 

  يرجى استخدام صيغة إكسيل عند إجراء مثل هذه الحسابات. 

  ُإلى أقرب عدد صحيح.  االسترداد ةريب نسبرجى التأكد من تقي 

  ُخاضعة أم توريدات  معفية من الضريبةرجى التوضيح في الحسابات ما إذا كانت النفقات مخصصة بالكامل لتوريدات ي

مع وجوب األخذ بالعلم أن هذا ينطبق أيضاً على النفقات التي نفقات متبقية. هي للضريبة أو إذا كانت كافة النفقات 

 تخضع آللية االحتساب العكسي. 

  ُفروقات بين الحسابات التي تقومون بتقديمها واإلقرارات الضريبية المقدمة من قبلكم.  ةرجى التأكد من عدم وجود أيي

 وفي حال وجود أي فروقات، يرجى شرحها بشكل واضح. 

 

 ة آللية األساسيا

 استبعاد ضريبة المدخالت المستثناة من االسترداد من حسابات اآللية األساسية.  يرجى 

 

  اآللية القائمة على المخرجات

  استبعاد النفقات التي تكون خاضعة آللية االحتساب العكسي من حسابات اآللية القائمة على المخرجات، فهي يجب

 تُعتبر مدخالت وليس مخرجات. 

 

  عدد المعامالتاآللية القائمة على 

 آلية االحتساب العكسي( عند القيام بحسابات المرتبطة بنفقات الالمدخالت )بما في ذلك باستبعاد المعامالت المتعلقة  يجب

 آلية عدد المعامالت. 

 

 مساحة الاآللية القائمة على 
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 استبعاد المناطق العامة مثل الردهات والمصاعد عند احتساب مساحة األعمال المتاحة لالستخدام التجاري أو  يجب

 السكني. 

 

 آلية تقسيم األعمال إلى أقسام/قطاعات

 التخصيصات: 

مختلف  فياآللية المستخدمة التي تّم على أساسها تخصيص ضريبة المدخالت المتبقية توضيح يُرجى  -

  اعات. األقسام/القط

بمجموع عدد الموظفين،  تفصيلي إذا كانت آلية عدد الموظفين هي آلية التخصيص الُمعتمدة، يُرجى تقديم بيان -

ومكتب اإلدارة المساندة باإلضافة خدمة العمالء مكتب يعملون في والذي يجب أن يبيّن مجموع الموظفين الذين 

 حتى لو لم يتم إدراج جميع هؤالء الموظفين في حسابات آلية عدد الموظفين.  ،إلى أي موظفين يتّم التعاقد معهم

 األقسام/القطاعات: 

 يُرجى تقديم معلومات مفّصلة عن األنشطة التي يقوم بها كل قسم/قطاع.  -

  يُرجى إدراج آليات التجزئة المستخدمة لكل قسم/قطاع باإلضافة إلى أسباب استخدام هذه اآللية.  -

 يُرجى تقديم الحسابات التي تظهر كيفية احتساب نسبة االسترداد لكل قسم/قطاع.   -

 

 

 

 


