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 مقدمة .1

 لمحة عامة .1.1

 نبذة مختصرة .1.1.1

 ضريبة، والضريبة االنتقائية هي 2017 الضريبة االنتقائية في اإلمارات العربية المتحدة منذ األول من أكتوبرق يتطبتم 

منطقة من  اإلفراج عنهايتم  أو هانتاجها فيإأو إلى الدولة يتم استيرادها  عندما غير مباشرة تُفرض على سلع انتقائية محددة

 تخزينها فيها.محددة داخل الدولة أو يتم 

، وكونها ضريبة عامة على االستهالك تُفرض 2018في الدولة منذ األول من يناير  هاقيتطب فتما ضريبة القيمة المضافة أم  

فإن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي تتم داخل توريد السلع والخدمات، على 

 المناطق اإلقليمية التابعة للدولة. 

اإلرشادية لضبط  قواعدوترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية في المنطقة استحداث العديد من ال

إلدارة العالقات بين الخاضعين للضريبة والهيئة االتحادية  الحوكمةبإطار فيما يتعلق الضرائب داخل الدولة، ال سيما إدارة 

في شأن اإلجراءات  2017( لسنة 7)القانون االتحادي رقم  ضمنت اإلشارة إلى هذا اإلطار تم. و)"الهيئة"( للضرائب

في شأن  2017( لسنة 36الوزراء رقم )( وقرار مجلس "ريبيةقانون اإلجراءات الضالمشار إليه فيما بعد بـ"الضريبية )

الالئحة المشار إليه فيما بعد بـ"في شأن اإلجراءات الضريبية ) 2017( لسنة 7الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )

 (. "التنفيذية لإلجراءات الضريبية

ة التواصل مع الهيئة فيما يتعلق يتم توكيله بمهمشخص طبيعي ، وهو الوكيل الضريبي الضريبيةف قانون اإلجراءات يُعر  

كما وتشير أفضل الممارسات الدولية إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الوكالء الضريبيين . بالشؤون الضريبية لشخٍص آخر

عامالت بين تاليقومون بدور فعال فيما يتعلق بتسهيل وهيئة المستقلين عن  فهم يكونون – فيما يتعلق بإدارة النظام الضريبي

يكمن دور الوكالء الضريبيون في التصرف نيابة عن موكليهم وتمثيلهم لدى الهيئة  ومساعدتهم . ائبالضر يهيئة ودافعال

تزامات الضريبية نيابة لاالبعض من خالل تقديم خيار يقوم من خالله الوكيل الضريبي بالقيام بفي تخفيف عبء االمتثال 

وتلتزم الهيئة بالعمل سوياً والتعاون مع الوكالء الضريبيين من أجل دعم سهولة ممارسة األعمال  عن الخاضع للضريبة.

   في الدولة. 

 

 الهدف من هذا الدليل .1.1.2

، ائب على السواءدافعي الضروالهيئة االتحادية للضرائب  من قبل موضع تقدير هو الدور الذي يقوم به الوكيل الضريبيإن  

 . معينةوأخالقية يجب على األشخاص المعينين كوكالء ضريبيين اتباع معايير مهنية  ،ونتيجة لذلك

إلى  للوكالء الضريبيين المهنيوقواعد السلوك المعايير المهنية المتوقعة  عنتوجيهات وإرشادات إن هذا الدليل يتضمن 

بموجب قانون اإلجراءات الضريبية والئحته  الناشئةجانب المهام التي يجب على الوكالء الضريبيين القيام بها ومسؤولياتهم 

الوكالء  ومراقبة التزام المعايير فيما يتعلق بتحديدالهيئة لى إيتضمن هذا الدليل تحديد السلطة الممنوحة و. كما التنفيذية

    . معينةسلطتها إللغاء تسجيل الوكالء الضريبيين في حاالت ، وكذلك الضريبيين وتقيدهم بها
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 من ينبغي عليه االطالع على هذا الدليل؟  .1.1.3

توقعات الهيئة عن كيفية مزيد من المعلومات بشأن  للحصول علىينبغي على الوكالء الضريبيين االطالع على هذا الدليل 

 الخاضع، أو وكيل ضريبيبتعيين  قامللضريبة الذي  للخاضع كما أن هذا الدليل قد يكون مفيداً  .قيامهم بأداء هذه المهام

لمتوقع من الوكيل الضريبي المعايير اودراية بياً حتى يكون على علم بتعيين وكيالً ضريينظر في إمكانية للضريبة الذي 

 اإللتزام بها. 

ً هو أن يُقرأ هنا فالمقصود به  الوكيل فيما يخص مع األدلة األخرى ذات الصلة التي قامت الهيئة بنشرها  جنبإلى  جنبا

 .والوكاالت الضريبيةالضريبي 
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 الضريبيون الوكالء .2

 تعريف الوكيل الضريبي .2.1

شخص الوكالء الضريبيين والذي يتم توكيله من قبل الوكيل الضريبي هو أي شخص طبيعي مسجل لدى الهيئة في سجل 

 آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة. 

موافقة الهيئة على قبل  استيفاؤها ى الوكيل الضريبيوتجدر اإلشارة إلى أنه هناك حد أدنى من المتطلبات التي يجب عل

 طلبه للتسجيل كوكيل ضريبي.

 

 الضريبيونتسجيل الوكالء  .2.2

 تم الذي الضريبيين الوكالء سجل في تسجيله قبل ضريبي كوكيل ومسؤولياته مهامه ممارسةب الضريبي للوكيل يُسمح ال

 المهني.  بسلوكه ويشمل هذا الملف جميع المسائل المتعلقة ،كل وكيل ضريبي على حدةعن ملفاً يشمل والهيئة  إنشاؤه في

مهنة الوكيل الضريبي داخل الدولة ما لم يكن مدرجاً في السجل ح ألي شخص بممارسة نه ال يُصر  أوالبد من اإلشارة إلى 

 . مختصةالمحلية ال سلطةالومرخصاً لهذا الغرض من قبل وزارة االقتصاد و/أو 

 

  هل يتعين على الخاضع للضريبة تعيين وكيالً ضريبياً؟   .2.3

الخاضع  ليس واجباً علىلتزاماتها الضريبية، القيام با علىمساعدة األعمال مبني على ل الضريبي يمفهوم الوك أن من بالرغم

ً  القيام للضريبة وتقع ة تعيين الوكيل الضريبي ال يعفي الخاضع للضريبة من التزاماته الضريبي. إن بتعيين وكيالً ضريبيا

  عامالت التي قام بها الوكيل الضريبي نيابة عنه لدى الهيئة. تالعن المسؤولية القانونية النهائية على عاتق الخاضع للضريبة 

لذلك  معينين.لوكالء ضريبيين  الترويج الوكالء الضريبيين، أوالتشجيع على استخدام عموماً ة الهيئأنه ليس من مهام  كما

تحديد في لالطالع وبقصد مساعدة الخاضعين للضريبة على موقعها اإللكتروني  المسجلينالهيئة بنشر قائمة بالوكالء  تقوم

تحديد ما إذا كان يرغب في استخدام للخاضع للضريبة مطلق الحرية لوسيكون . األكثر مالئمةً والوكيل الضريبي المؤهل 

 االمتثال بالتزاماته الضريبية أم ال.  علىخدمات الوكيل الضريبي لمساعدته 
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 شروط التسجيل .3

 ضريبي كوكيل التسجيل شروط .3.1

 لمن يطلب قيده في السجل أن يستوفي الشروط اآلتية:  يشترط

بالشرف أو األمانة، وإن كان قد  مخلةيسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة  ولمحسن السيرة والسلوك،  يكون أن .1

 رد إليه اعتباره. 

على درجة البكالوريوس أو الماجستير على األقل المعتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون  الحصول .2

من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لديه شهادة 

 معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة. 

 أو القانونية المحاسبة أو الضرائب مجال في سنوات ثالث عن تقل ال لمدة حديثة عملية خبرة هلدي نيكو أن .3

ً  التواصل على قدرة مع المحاماة، ً  شفهيا  .نجليزيةواإل العربية باللغتين وكتابيا

 .الهيئة تحددها التي التأهيل معايير الستيفاء اختبارات أية اجتياز .4

ً  يكون أن .5 ً  الئقا  .مهنته واجبات ألداء صحيا

 .المهنية األخطاء عن المسؤولية ضد تأمين عقد لديه يكون أن .6

مرخص من وزارة االقتصاد والسلطة المحلية )أي وكالة ضريبية( يزاول نشاطه من خالل شخص اعتباري  أن .7

 المختصة. 

 

 ضريبي كوكيل التسجيل إجراءات .3.2

الخاصة بالوكالء الضريبيين والوكاالت الضريبية واألدلة اإلرشادية التي نشرتها الهيئة على موقعها اإللكتروني  تضمنت

 االطالعينبغي عليه  ضريبي كوكيل التسجيل في يرغبأي شخص  .الضريبي الوكيل تسجيل خطوات عن تفصيلية معلومات

 واتباع الخطوات كما هو محدد بالدليل، بما في ذلك تقديم المستندات الثبوتية الداعمة.  األدلة هذه على

 قرارها المناسب بشأنه.  وإصدارأن تتلقى الهيئة طلب التسجيل، ستقوم بمراجعة بيانات الطلب  ما

االطالع على "دليل المستخدم للوكالء الضريبيين والوكاالت الضريبية"  ينالضريبي الوكالءعلى  ينبغي: مالحظة

 إجراءات التسجيل. عن على مزيد من المعلومات  للحصول
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 مهام ومسؤوليات الوكيل الضريبي .4

الشخص الذي يتصرف بهذه الصفة  من الهيئة تتوقعمهنية  معايير ثمة ،إطار ممارسة اختصاصاته كوكيل ضريبي في

وسيلة لتقييم امتثال الوكيل الضريبي كالمهنية ستخضع لمراقبة الهيئة، كما وسيتم استخدامها  يرالتمسك بها. وهذه المعاي

للبند التالي الذي  السياقفإنه يضع  وبالتاليمهام ومسؤوليات الوكيل الضريبي  البند هذا يلخصلمسؤولياته وأدائه لمهامه. 

 يلخص المعايير المهنية التي يتعين على الوكيل الضريبي التمسك بها.

 الضريبي الوكيل مهام .4.1

 على هذا الوكيل الضريبي:  يتعينبتعيين وكيل ضريبي للتصرف باسمه ونيابة عنه،  شخص ماأن يقوم  ما

 والوكيل الضريبي. ه التعاقدي بينضريبية حسب االتفاق في القيام بالتزاماته ال شخصال مساعدة .أ

معلومات يحصل  ةالوكيل الضريبي باالحتفاظ بسرية أي يلتزمالقانون،  واردة فيالمساس بأية التزامات أخرى  دون .ب

  وواجباته كوكيل ضريبي.  مهامه أداءعليها في سياق 

يمكن أن تؤثر شخص أو أي أي قانون من قبل  مخالفةتؤدي إلى  خطة يمكن أنالمشاركة في أي عمل أو  رفض .ت

 .للهيئة المستحقة يراداتاإل خسارة إلى تؤدي أوالنظام الضريبي  نزاهةسلباً على 

  التسجيل كوكيل ضريبي قبل موعد انتهائه.  تجديد .ث

 

 الضريبي الوكيل مسؤوليات .4.2

 الشخص عليها منحصل المعلومات التي  على االعتمادالضريبي  لوكيلل يمكن ضريبي، كوكيل مهامه ممارسة إطار في

 .صحيحة غيربأن هذه المعلومات  عتقادلاللدى الوكيل الضريبي أسباب معقولة تدعو  كنيلم  ما

بالشخص الذي يمثله.  الخاصةالوكيل الضريبي بتزويد الهيئة بناًء على طلبها بجميع المعلومات والسجالت والبيانات  يلتزم

من أداء  لتمكينهالمدقق الضريبي  إلىالمساعدة  وتقديم تسهيل ،الضريبي الوكيلعلى  يتعينإجراء التدقيق الضريبي  عند

 أو فصل الوكيل الضريبي.  الوكالةبعد انتهاء  حتىمهامه، 

والتأكد من التزامه  إلى المعايير المهنية المنصوص عليها بالبند التالي من هذا الدليل الرجوععلى الوكيل الضريبي  يتعين

   .وبعدها للشخص ضريبي كوكيل تعيينه فترةإطار جميع األنشطة التي قام بها أثناء  فيبها 
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 المعايير المهنية للوكيل الضريبي .5

 ،على السواء الهيئة ودافعي الضريبة من قبل موضع تقدير هو الدور الذي يقوم به الوكيل الضريبيإن ف قبل، من كرذُ  كما

إن الهيئة تلتزم بالعمل يجب على األشخاص المعينين كوكالء ضريبيين اتباع معايير مهنية وأخالقية معينة.  ،ونتيجة لذلك

 الهيئة ستقوم ذلك، مع. الدولة داخل عمالاأل أنشطة ممارسة سهولة تعزيزأجل  منفي إطار تعاوني مع الوكالء الضريبيين 

 أنه ال يزال مؤهالً لحمل لقب "وكيل ضريبي".  من للتأكد الضريبي للوكيل واألخالقي المهني السلوك بمراقبة

 

 المهني السلوك قواعد .5.1

ضمان التزامه بالسلوك األخالقي.  حول تتمحور بها االمتثالب الضريبي الوكيل يُطالب التي المهنية المعايير أن الهيئة ترى

إلى قواعد السلوك المهني األساسية التي ترى أنه يتعين على الوكيل بالرجوع الهيئة  تقوم ،االخالقي السلوك قياس إطار فيو

   الضريبي تطبيقها في تعامالته المهنية.  

الممتهنين في مجال الضرائب  المتوقعة منو الشائعةإلى المعايير الدولية  استناداً الهيئة بوضع قواعد السلوك المهني  قامت

 ً ممارسة مهنة لالتي تحدد المعايير الضرورية  المهنية لهيئاتا في عضويةالمعايير وال سيما تلك المطلوبة كجزء من  ،عموما

االمتثال و السلوك المهني ئالدولة إلمام بمبادفي  ضريبيال وكيلأن يكون لل الهيئة قبل من المتوقع من لذلك، . الضرائب

  . قبل القيام بالتسجيل لدى الهيئة المهنية نشطتهمأتأدية في إطار  المهنية معاييرلل

 قواعد السلوك المهني على خمس مبادئ أساسية وهي:  وتقوم

 ؛النزاهة 

 ؛الموضوعية 

 ؛المهنية الكفاءة 

 ؛ والسرية مراعاة 

 المهني السلوك.  

ً  يلي فيما نقدم ً  شرحا الوكيل الضريبي قيام عن كيفية الهيئة  توقعاتباإلضافة إلى توجيهات عن  ىحد على مبدأ لكل تفصيليا

 . ئالمبادهذه  بتطبيق

 

 النزاهة  .5.1.1

 ،وجه التحديد وعلىالمهنية.  تعامالته جميعبالصدق واألمانة والنزاهة في إطار  دائماً على الوكيل الضريبي أن يتحلى  يجب

 إلىاستهتار بعلم أو  عن سواءً صحيحة أو مضللة  غيرإفادة  ةاإلدالء بأي أويلتزم الوكيل الضريبي بعدم تقديم أية معلومات 

    في تقديم المعلومات ذات الصلة. قصد عنعن علم أو  اإلخفاق أو ،للضريبة الخاضع أو الهيئة

 مخالفة جسيمة على أنه لديهابالمسائل المطروحة  المتعلقةالمعلومات  إخفاءب قصد عن الضريبي الوكيل قيام الهيئة عاملتُ س

   . السجلقد يترتب عليه شطب الوكيل الضريبي من 
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شطبه من السجل  يهقد يترتب عل والذي يكون طرفاً في أي نشاط غير قانوني أال  و يشارك أال  على الوكيل الضريبي  يجب

ذلك التواطؤ مع أطراف أخرى بقصد التهرب  ويشمل . أو األمانة نحة مخلة بالشرفججناية أو إدانته في  تفي حال ثبت

  دفع الضريبة. من التهرب فيآخر  طرفل مساعدةال تقديممن سداد الضريبة، أو 

تأثر بمصالح ي وأال  المصلحة الذاتية  تأثيرأن يكون عمل الوكيل الضريبي والمشورة التي يقدمها لموكله في منأى عن  يجب

 لى نزاهة النظام الضريبي.  ع تؤثر سلباً يجب على الوكيل الضريبي التأكد من أن المشورة التي يقدمها لن   أطراف آخرين.

 يحصل أو يسعى للحصول على عمل مهني بأسلوب غير مهني. ويشمل ذلك تقديم أال   الضريبي الوكيل على ويجب كما

   مالء. عجذب الاالستناد إلى افتراضات غير مختبرة بهدف  وعود زائفة أو

 

 الموضوعية .5.1.2

يتم قد   حالة لكل عملية أمثلة تقديم يتعذر أنه وبماالوكيل الضريبي بالموضوعية في جميع األعمال التي يقوم بها.  يلتزم

يتصرف نيابة عن الخاضع  أال   الضريبي الوكيل على يتعين فإنه ،من قبل الوكيل الضريبي الموضوعية بمبدأ فيها اإلخالل

أو قد  الوكيل الضريبي إلى الخاضع للضريبة تحيز إلى تؤدي قد عالقة ثمةحال كانت هناك ثمة ظروف أو  فيللضريبة 

 التقدير المهني للوكيل الضريبي فيما يتعلق بهذه الخدمة.  على بنحو غير مالئمتؤثر 

النظر في تعيينه من  الضريبي الوكيل على يتعينفاإلخالل بالموضوعية من خالل تضارب المصالح،  المحتملكان من  إذا

 التصريحالوكيل الضريبي  منقد يتطلب األمر  ،في حاالت معينة إذا تعذر إدارة هذا التضاربوقبل الخاضع للضريبة، 

في هذا الشأن. يجب على الوكيل الضريبي الحفاظ على  للضريبة الخاضع عن نيابة التصرف لىع تهقدر عدم عن

 تسنى له تقديم قرار مهني صحيح. الموضوعية واالستقاللية حتى ي

 مثال أنفيما يتعلق بمسألة ما،  موضوعيته أوعلى الوكيل الضريبي النظر في العوامل التي قد تؤثر على استقالليته  ينبغي

على  ينبغي تربطهم عالقات أسرية.  أنبين الوكيل الضريبي والخاضع للضريبة أو  قديمة وطويلة األمد شراكةهناك  كونت

           .مهني قرار تقديم على لقدراته اً ديتهد تشكللمعالجة المخاطر ذات الصلة التي قد  إجراءات فورية اتخاذالوكيل الضريبي 

يجب عليه أيضاً إدارة الحاالت التي قد ينشأ  بل ،المصالح في تضارب أي لتجنب فقط يسعى أال   الضريبي الوكيل على يجب

رفيها تضارب  خرى إلى هذه مع األخذ في االعتبار كيف سينظر الخاضع للضريبة واألطراف األ ،في المصالح متصو 

في المصالح، يتعين على الوكيل الضريبي اتخاذ اإلجراءات المناسبة  محتملأو  فعلي بتضار كهنا كان حال في الحالة. 

     إلدارة هذا التضارب في ضوء الوقائع المتعلقة بتلك الحالة. 

 

 المهنية الكفاءة .5.1.3

وجه التحديد يتعين  وعلى .المتوقعة والمهنية الفنية للمعايير الواجبة المراعاة مع المهني عمله بتأدية الضريبي الوكيل يلتزم

 المهارات نقصغير مؤهالً ألدائه سواًء بسبب نقص الخبرة أو  حيث يكون يقوم بأي عمل مهني أال  على الوكيل الضريبي 

توضيحاً بشأن أحد األمور الفنية  الوكيل الضريبي من ُطِلبإذا  ،المثال سبيل فعلى . األخرى الالزمة المهارات اوالفنية 

 طلب توضيح إلى الهيئة واالمتناع عن تقديم المشورة.  فيجب عليه تقديم ،مناسبةالجابة اإل لديه كنتولم 

إلى خبرة حديثة للعمل بصفة وكيل ضريبي نيابة عن  باإلضافةأن يكون لدى الوكيل الضريبي المؤهالت ذات الصلة  يجب

  الخاضع للضريبة. 
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ً  الضريبي الوكيل يكون أن المتوقع من وتطورات األعمال من أجل  الصلة ذات والمهنية الفنية المستجدات خرآل مواكبا

الهيئة أن يكون لدى الوكيل الضريبي معرفة واسعة  تتوقع  .بكفاءة ضريبي كوكيل مهامه لتأديةتطوير والحفاظ على قدراته 

برصد ومتابعة تعامالت الوكالء الضريبيين للتأكد من الهيئة  ستقومو الدولة، في ةالضريبي التشريعات بتطبيق يتعلق فيما

الكفاءة المهنية المتوقع منه،  بمستوى التزامه عدم الضريبي الوكيل تعامالت متابعة خالل من للهيئة تبين فإذا . هذا الشيء

 في سلوك الوكيل الضريبي. التحقيق لمواصلةفيجوز للهيئة استخدام هذه التعامالت كأساس 

من الوكيل  سيُطلبعلى أساس سنوي.  الخاص به بسجل للتطوير المهني المستمر الضريبي الوكيل يحتفظ بأن نوصي

 تاريخ عن الحق وقت في ستُعلنالهيئة والتي  لىإالمهني المستمر  الضريبي في المستقبل تقديم سجل بأنشطة التطوير

ً كان لدى الهيئة  حال في . التقديم استحقاق للتشكيك في كفاءة الوكيل الضريبي، فيجوز للهيئة مطالبة الوكيل الضريبي  سببا

التطورات الضريبية  آخرسلوب والمنهجية التي اتبعها للحفاظ على معرفته الفنية ومواكبة األ عنبتقديم مزيداً من التفاصيل 

    في الدولة. 

ً مُ  الضريبي الوكيل كان حال في  ً  طالبا  تماداتهاع على الحفاظ ألغراض المستمر المهني للتطوير بسجل باالحتفاظ أيضا

ً السجل  هذهبطة بالضرائب، فمن المحتمل أن يكون تالمهنية المر       لهذه األغراض.  مناسبا

 

 السرية مراعاة .5.1.4

ً  ،الموكل هنا به ويقصد للضريبة، الخاضع أمام سريةالالحفاظ على  بواجبالوكيل الضريبي  يلتزم  فيما الهيئة أمام وأيضا

زمني على  دون قيد. ويطبق واجب الحفاظ على السرية في إطار تأدية مهامه كوكيل ضريبي ببعض األمور تهبمعرف يتعلق

أثناء أو في أي وقت بعد االنتهاء من تأدية  عن طريق موك له جميع المعلومات التي يصبح الوكيل الضريبي على علم بها

الذين يعملون مع  ةموظفي الوكالة الضريبيكما ويجب أن يُطبق واجب السرية ذاته على جميع  مهامه كوكيل ضريبي. 

 الوكيل الضريبي. 

الكشف عن أية معلومات يحصل عليها في إطار ممارسة عمله كوكيل ضريبي من دون  مبي بعديلتزم الوكيل الضري

      حق أو واجب قانوني أو مهني يدعو إلى الكشف عن هذه المعلومات.  الحصول على موافقة الخاضع للضريبة ما لم يكن هناك

وسليمة يجب على الوكالء الضريبيين تطبيقها وهي منة آمنهجية  ثمةكقاعدة عامة، عند تطبيق قواعد السلوك المهني، 

معلومات سرية ال يجوز الكشف  أنها افتراض أن جميع المعلومات الخاصة بالخاضع للضريبة والتي لم يتم اإلعالن عنها

 عنها. 

 

 المهني السلوك .5.1.5

ً مبدأ السلوك المهني  قيُطبِ   الدولة في بها المعمول واللوائح المعنية القوانين جميعللالمتثال  الضريبي الوكيل على التزاما

 أية اتخاذ تجنب الضريبي الوكيل على ينبغي لذلك، مشورة أو التصرف بصفته وكيالً ضريبياً.  تقديمب يتعلق فيما سواءً 

 تم بموجبها التي المعايير بصحة التشكيكتؤدي إلى  قدأو  ،قد تضر بمصداقية الوكالة الضريبية التي يرتبط بها إجراءات

      من قبل الهيئة كوكيل ضريبي.  هإعتماد

بل ويغطي سلوك الوكيل الضريبي في  حسب،فالسلوك المهني التعامالت التجارية الخاصة بالوكيل الضريبي  يتضمن ال

  بصفته الشخصية.  أوحياته الشخصية 
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 رفض طلب تسجيل الوكيل الضريبي أو شطبه من السجل .6

االت  يجوز لها في عدد من الح ،وقبول تسجيل الشخص كوكيل ضريبيمراجعة ب صالحياتهاالهيئة ل في إطار ممارسة

 ورصد واصل مراقبةوبالمثل، ما أن توافق الهيئة على تسجيل الوكيل الضريبي، ست ضريبي. الكيل تسجيل الورفض طلب 

خاذ قرار بشطب الوكيل الضريبي من السجل ، كما يجوز لها اتشياً مع المعايير المشار إليها أعالهاتمالوكيل الضريبي سلوك 

  في حاالت معينة.

 

 رفض طلب التسجيل .6.1

  من الحالتين اآلتيتين:  أيللهيئة رفض طلب قيد الشخص في السجل في  يجوز

 ؛ شروط المشار إليها اعالهالاستيفاء  عدم .1

 في الدولة.  يبينظام الضرالكان قيده قد يؤثر سلباً على نزاهة  إذا .2

إذا رأت الهيئة أنه من   يجب األخذ في االعتبار المعايير المهنية المشار إليها في البند السابق.( أعاله، 2) الفقرةبالنظر إلى 

يلتزم بها في المستقبل، فقد يكون أن  من غير المحتملغير المحتمل أن يكون الوكيل الضريبي ملتزماً بالمعايير المعنية أو

  . يبينظام الضرالالوكيل الضريبي في السجل قد يؤثر سلباً على نزاهة قيد  يدعو إلى االعتقاد بأنذلك أساساً 

الطلب، استالم ( يوم عمل من تاريخ 15خالل ) والبت فيه بدراسة طلب الشخص المتقدم للتسجيل كوكيل ضريبيالهيئة  تقوم

 ( أيام عمل من تاريخ الموافقة.5قيده في السجل خالل ) يتم وفي حال الموافقة

 الهيئة ( يوم عمل من تاريخ موافقة20في السجل أو رفضه خالل ) الشخص بقبول طلب قيدهيتم إبالغ  ،جميع الحاالتفي 

  ها له.أو رفضعلى الطلب 

 

 شطب الوكيل الضريبي من السجل .6.2

 للهيئة شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل في أي من الحاالت اآلتية:  يجوز

ً  الشخص يعد لميكون وكيالً ضريبياً، أي  ألنثبت للهيئة بأنه ليس مؤهالً  إذا .1  كوكيل التسجيل لشروط مستوفيا

 ؛ضريبي

ً  يؤثر أن شانه من السجل في قيده استمرارية بأن للهيئة تبين إذا .2  ؛الضريبي النظام نزاهة على سلبا

  .الضريبي القانون أوإذا ارتكب أي مخالفة جسيمة ألحكام القانون  .3

ً سابقكما ذكر  فقد يكون ذلك أساساً يدعو إلى لتزم الوكيل الضريبي بالمعايير المهنية ي أن، في حال كان من غير المرجح ا

ً  الوكيلاستمرارية قيد  االعتقاد بأن . وفي تلك الحالة، يجوز يبينظام الضرالعلى نزاهة  الضريبي في السجل قد يؤثر سلبا

من  فسيمنعشطب الوكيل الضريبي من سجل الوكالء الضريبيين، للهيئة شطب الوكيل الضريبي من السجل. وإذا ما تم 

  مهنة الوكيل الضريبي في الدولة. ممارسة 
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  :بالمعايير المهنية المذكورة الوكالء الضريبيين التزامالهيئة في مراقبة ورصد  فيما يلي المناهج التي ستسخدمها

  التحقق من دقة اإلقرارات الضريبية للخاضعين للضريبة وتواريخ تقديمها، في حال كان لدى الخاضع للضريبة

 وكيل ضريبي معين. 

  المعرفة رصد طلبات التوضيح والمراسالت المقدمة إلى الهيئة من قبل الوكالء الضريبين للتأكد ما إذا كان مستوى

وكما هو مذكور في هذا البند، من المتوقع أن  المستوى المتوقع وفقاً للمعايير المهنية المحددة. من الفنية والمهنية 

المعمول بها في  بالتشريعات الضريبيةعلى علم أن يكون و بي درجة عالية من الكفاءةيكون لدى الوكيل الضري

 طته على العمل في مهنة الضرائب. أنشطوي تنالذي ال ، مقارنة بالخاضع للضريبة الدولة

 أو  مراقبة المراسالت المستلمة من قبل الخاضعين للضريبة، بما في ذلك الشكاوى الرسمية أو طلبات إعادة النظر

تشير إلى أن االعتماد على الوكيل الضريبي كان سبباً  والتي طلبات اإلعفاء أو التخفيض من الغرامات اإلدارية،

لن يحول دون استبعاد الخاضع للضريبة  فبالرغم من أنه من المفهوم أن تعيين الوكيل الضريبي في وقوع الخطأ. 

 ينبغيإذا كان  وماطبيعة الخطأ  فسيؤخذ في االعتبارمن ارتكاب الخطأ فيما يتعلق باالمتثال اللتزاماته الضريبية، 

 لمعرفة الخطأ. أن يكون لدى الوكيل الضريبي أسباباً معقولة 

( أيام عمل من تاريخ صدور 5شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل فيجب على الهيئة إبالغه بقرار الشطب خالل )إذا تم 

  القرار مع ذكر األسباب التي تم االستناد إليها في هذا القرار. 


