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 دليل ال هذاعن  عامة لمحة .1

 االستثناء"( "طلب بــ إليه )ويشار المضافة القيمة لضريبة اإلداري االستثناء طلب تقديم في لمساعدتك الدليل هذا إعداد تم  

 :اإلرشادي الدليل هذا ويقدم  دناه.أ توضيحها يتم محددة بحاالت والمتعلق )"الهيئة"( للضرائب االتحادية الهيئة إلى

 

 بشأنها. استثناء طلب تقديم يمكن التي الفئات عن عامة لمحة 

 النموذج. ستكمالال تعبئتها إلى تحتاج التي أو تراها قد التي والمعلومات رموزلل شرح  

 

 التواصل يرجى ،المضافة القيمة لضريبة اإلداري االستثناء نموذج في محددة بنود بشأن االستفسارات من مزيدا   لديك كان إذا

 .tax.gov.aeinfo@ على معنا

 

 الهدف من نموذج االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة .2

 ما هو االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة؟  .2.1

لين تمنح آلية هو المضافة القيمة لضريبة اإلداري االستثناء  اتحادي بقانون المرسوم بموجب استثناءات أو امتيازات المسج 

 2017 لسنة (52) رقم الوزراء مجلس قرار أو قانون"(ب مرسومال)" المضافة القيمة ضريبة شأن في 2017 لسنة (8) رقم

 "(التنفيذية الالئحة)" المضافة القيمة ضريبة شأن في 2017 لسنة (8) رقم اتحادي بقانون للمرسوم التنفيذية الالئحة شأن في

  التنفيذية. الالئحة أو بالقانون المتعلقة يةاإلجرائ الجوانب لبعض امتثالهم دون تحول صعوبات هناك كان حال في

 فقط: المضافة القيمة بضريبة جميعها وترتبط التالية الفئات إلى اإلدارية االستثناءات تُقسم

 الضريبية الفواتير 

 الضريبية الدائنة اإلشعارات 

 الضريبية الفترة مد ة 

 الضريبية الفترات دورات 

 السلع تصدير إثبات ادلة 

 السلع لتصدير الالزمة الفترة  

 .من هذا الدليل 2.3ضمن البند سيتم شرح التفاصيل المتعلقة بالفئات الموضحة أعاله 
 
 

 طلب الممكن من  اآللية. هذه ضمن االنتقائية والضريبة المضافة القيمة لضريبة التسجيل استثناءات تندرج ال :مالحظة
 الصلة. ذو التسجيل نموذج خالل من االنتقائية والضريبة المضافة القيمة لضريبة التسجيل من االستثناء
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 المؤهل لطلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة؟ من .2.2

 الطلب: مقدم على يجب

 الهيئة؛ لدى مسجال   يكون أن 

 و دناه؛أ محدد هو كما الصلة، ذو االستثناء بطلب المتعلقة والشروط المتطلبات يستوفي أن 

 الصلة. ذات الداعمة المستندات جميع يقدم أن  

 

 االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة؟ ضمنالمدرجة ما هي الفئات  .2.3

كما هو موضح أعاله، ال يجوز تقديم طلب االستثناء إال فيما يتعلق ببعض الفئات المحددة.  وفيما يلي توضيح لهذه الفئات 

 :ى جانب المرجع القانوني ذي الصلةوالشروط األساسية لطلب االستثناء إل

 

 الشروط القانونية المرجعية السيناريو الحالة/ الفئة

طلب  تقديم للمسجل يجوز الفواتير الضريبية
 من: الستثنائه

أي من التفاصيل  إدراج (أ
 و( 1) البندينالمحددة في 

( من 59) المادة( من 2)
 والمتعلقةالالئحة التنفيذية 

 .الضريبية بالفواتير
 في ضريبية فواتير إصدار (ب

 .محددة حاالت

( من 59) المادة( من 7) البند
 الالئحة التنفيذية

 

يجب أن يكون المسجل قادرا  
وجود سجالت  إظهارعلى 

كافية إلثبات بيانات أي توريد، 
من غير العملي  أنه وإثبات

إصدار فاتورة ضريبية وفقا  
( من المادة 2( أو )1للبندين )

 . التنفيذية الالئحة من( 59)
  

طلب  تقديم للمسجل يجوز شعارات الدائنة الضريبيةاإل
 من: الستثنائه

 التفاصيل من أي إدراج (أ
 ( من1البند ) في المحددة
( من الالئحة 60المادة )

التنفيذية والمتعلقة 
؛ الضريبي الدائن شعاراإلب
 أو

 دائن إشعار إصدار (ب
 حاالت في ضريبي
 .محددة

 

( من 60) المادة من( 2) البند
 الالئحة التنفيذية

 

يجب أن يكون المسجل قادرا  
وجود سجالت  إظهارعلى 

كافية إلثبات بيانات أي توريد، 
أنه من غير العملي  وإثبات

إصدار إشعار دائن ضريبي 
( 60( من المادة )1وفقا  للبند )

 . التنفيذية الالئحةمن 
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 المرجعية السيناريو الحالة/ الفئة
 القانونية

 الشروط

 الفترة مد ة
 الضريبية

الفترة  مد ة يجوز للمسجل تقديم طلب لتغيير
الفترة  مد ة المسجل تغيير اختار إذا  الضريبية.

الضريبية إلى نصف سنوية )أي كل ستة أشهر(، 
للفئات التالية بتقديم طلب  تقوم الهيئة بالسماح فقط

 الفترة الضريبية: مد ةتغيير 
 
 

 

( من 2البند )
( من 62المادة )

 الالئحة التنفيذية

 التي األسباب تقديم المسجل على يجب
 الفترة مد ة تغيير طلب على تحمله

  الضريبة.
 الفترة مدة تغيير المسجل اختار إذا

 كل )أي سنوية نصف إلى الضريبة
 تقديم يهعل فيجب أشهر(، ستة

 يندرج التي للفئة تبعا   اآلتية المعلومات
 :ضمنها

 :فراداأل .أ
سيكون بإمكان أعضاء مجالس اإلدارات 

خرين مثل اآل فرادومالكي العقارات واأل
العاملين لحسابهم الخاص تقديم طلب إلى الهيئة 

ستنظر الهيئة في  الضريبية.  الفترة مد ةلتغيير 
جميع التوريدات التي يقدمها هؤالء األشخاص 

 قبل الوصول إلى قرار.

 

  إصدارها تم   التي الفواتير عدد 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل

 خالل المدفوعة الضريبة مجموع 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن

 للضريبة الخاضعة التوريدات 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل

 

 في وضع االسترداد الدائم:التي األعمال  .ب
األعمال التي كانت في وضع االسترداد في 

عشر  يثنجميع الفترات الضريبية خالل اإل
ع أن تبقى في الوضع توق  التي تشهرا  السابقة، و

 ذاته خالل الفترات الضريبية القادمة.
 

  حدوث يتوقع المسجل كان إذا ما 
 قد األعمال نموذج في تغيير أي
 وضع في تغيير عنه ينشأ

  االسترداد.
 

لة الصغيرة والمتوسطة شركاتال .ج    : الممو 
ات الصغيرة والمتوسطة المسجلة ركيجوز للش

والتي تتلقى تمويال  رسميا  تمت الموافقة عليه 
من قبل أي من الجهات الحكومية، تقديم طلب 

 الضريبية.  الفترةإلى الهيئة لتغيير 
 

  خالل المدفوعة الضريبة مجموع 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن

 للضريبة الخاضعة التوريدات 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل

لة: الصغيرة والمتوسطة شركاتال .د  غير الممو 
تتلقى ال ات الصغيرة والمتوسطة التي ركلشا

تمويال  رسميا  تمت الموافقة عليه من قبل أي من 
على أن تكون القيمة الجهات الحكومية، 

اإلجمالية للتوريدات الخاضعة للضريبة خالل 
ماليين  9االثني عشر شهرا  السابقة ال تزيد عن 

 درهم. 

  خالل المدفوعة الضريبة مجموع 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن

 للضريبة الخاضعة التوريدات 
 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل

 فرضت قد الشخص كان إذا ما 
 عشر ياالثن خالل غرامات عليه
  .السابقة شهرا  
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 كيفية تقديم الطلب؟ .2.4

يتعين على المسجل تقديم طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة من خالل البريد اإللكتروني 

specialexceptions@tax.gov.ae من هذا الدليل لمزيد من التفاصيل بشأن التقديم. 5. يرجى االطالع على البند 

 

 تقديم طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة نيابة عنك؟ يمكنهمن الذي  .2.5

  يجوز تقديم طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة من قبل:

 المرجعية السيناريو /الحالة الفئة
 القانونية

 الشروط

 الفترات دورات
 الضريبية

 
 

 الضريبية الفترة عليه تنطبق الذي للمسجل يجوز
 لتغيير الهيئة إلى طلب تقديمب يقوم أن سنوية الربع
 الفترة تنتهي لكي له المحددة الضريبية الفترة رةدو

  يطلبه. الذي الشهر في ةالضريبي

 من (3) البند
 من (62) المادة

 التنفيذية الالئحة
 

 تحمله التي األسباب تقديم المسجل على
 الفترة دورة تغيير طلب على

  الضريبية.

 إثبات ادلة

  السلع تصدير

 

 للسماح الهيئة إلى بطلب التقدم للمسجل يجوز
 .بديلة السلع تصدير إثبات ادلة باستخدام

 
 دلةأ تحديد للهيئة يجوز الطلب، مراجعة على بناء  
 أو التصدير طبيعة بحسب السلع تصدير ثباتإل بديلة
    تصديرها. يتم التي السلع طبيعة

 من (6) البند
 من (30) المادة

 التنفيذية الالئحة
 

 األسباب تقديم المسجل على يتعين
 طلب على تحمله التي الفعلية/الظروف

 دلةأ باستخدام له للسماح الهيئة موافقة
  .السلع تصدير إلثبات بديلة

 الالزمة الفترة
  السلع لتصدير

 
 

جوز للمسجل تقديم طلب لتمديد الفترة الالزمة ي
 .لتصدير السلع فعليا  إلى خارج الدولة

يوما  من تاريخ  90الـ يجوز للهيئة تمديد فترة 
التوريد، بناء  على طلب خطي من المورد، إذا تبين 

 :للهيئة حصول أي من اآلتي
 

  وجود ظروف خارجة عن إرادة المورد
والمستلم حالت دون تصدير السلع أو ممكن 

يوما  من  90أن تمنع تصديرها خالل 
 .تاريخ التوريد

  السلع أو صنف من عدم إمكانية تصدير
يوما   90السلع بسبب طبيعة التوريد خالل 

 من تاريخ التوريد.

( من 7البند )
( من 30المادة )

 الالئحة التنفيذية

يتعين على المسجل تحديد األسباب أو 
الظروف الفعلية، كما هو محدد في 
القانون، لطلب تمديد الفترة الالزمة 

 .لتصدير السلع

mailto:specialexceptions@tax.gov.ae
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 الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن المسجل؛ 

 ؛ أومن قبل المسجل نالضريبي المعي   يلالوك 

   ن من قبل المسجل. الممثل القانوني المعي 

 في مجموعة ضريبية، فينبغي تقديم الطلب من قبل العضو الممثل للمجموعة الضريبية. كنت عضوا  إذا 

: ال يسمح للمستشار الضريبي )غير المسجل كوكيل ضريبي( بتقديم طلب لالستثناء اإلداري لضريبة القيمة مالحظة هامة

 .المضافة نيابة عن المسجل

 

 

 

كمال طلب االستثناء اإلداري لضريبة إما هي المعلومات التي يجب عليك إدخالها عند  .3
 القيمة المضافة؟

 يتعين عليك تقديم المعلومات التالية مع نموذج الطلب: 

 بشأنها؛لضريبة القيمة المضافة  إداريعلى استثناء  للحصول تسعى التي الفئة 

   لمعايير المذكورة أعاله؛ ا وفقلضريبة القيمة المضافة  اإلداريتفصيليا  ألسباب تقديمك طلب االستثناء  شرحا 

  الفواتير أو  عيناتوالقانونية التي يستند إليها الطلب )على سبيل المثال،  الفعليةيدعم األسباب  ثبوتيأي مستند

 .التي يتم اختيارها على فئة االستثناء هذايعتمد و (. ذلك خالفالعقود أو قسائم الدفع أو 

 

إذا كنت وكيل ضريبي، يتعين عليك إرسال نموذج االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة من عنوان  مالحظة هامة:

البريد اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل لدى الهيئة كوكيل ضريبي )أي حساب مستخدم الخدمة اإللكترونية الخاص 

ها من قبل الوكيل الضريبي من أي عنوان بريد بك( والمرتبط بالخاضع للضريبة. سيتم تجاهل أي رسائل يتم إرسال

 ولن تقوم الهيئة بالرد على هذه الرسائل.إلكتروني آخر 
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 كمال نموذج االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافةإ .4

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

بدال  من  ،التي يُطلب فيها تحميل المستندات الخاناتفي  بياناتلكي تتمكن من تقديم النموذج. لست بحاجة إلى إدخال أي 

 القيمة لضريبة اإلداري، مع نموذج االستثناء ةعماد اتكمستند الصلة، ذات والمستندات المعلوماتإرسال  يجبذلك 

 البريد اإللكتروني المحدد.إلى عنوان  المضافة

 ال تُقبل النماذج المكتوبة بخط اليد.  .إلكترونيا  تعبئة النموذج  يجب

رشادات التالية لمساعدتك في فهم األسئلة المطروحة في نموذج االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة قد تم إعداد اإلل

 كمال النموذج بشكل دقيق وصحيح.إلكي تتمكن من 

 

 الطلب مقدم بيانات .1

 .الهيئة لدى التسجيل طلب في هو كما الكامل االسم إدخال يرجى  الطلب* مقدم اسم

  المضافة. القيمة لضريبة الضريبي تسجيلك رقم إدخال يرجى الضريبي* التسجيل رقم
 

 رقم إدخال يرجى ،المسجل عن نيابة   بالطلب تتقدم ضريبي وكيل كنت إذا الضريبي الوكيل اعتماد رقم
  هنا. الضريبي الوكيل عتمادا

 

 الطلب بمقدم الخاصة االتصال بيانات .2

 وعنوان المتحرك الهاتف رقم
 اإللكتروني البريد

 *ذلك إلى ماو
 

  هنا. بك الخاصة االتصال بيانات دخالإ يرجى
 
  

 المضافة القيمة لضريبة اإلداري االستثناء طلب عن معلومات .3

 إلى بطلب تقدمت وأن سبق هل
 استثناء على للحصول الهيئة
 المضافة؟ القيمة لضريبة إداري

* 

 المضافة القيمة لضريبة إداري استثناء طلبت أن لك سبق إذا الهيئة إبالغ يجب
 الهيئة. من
 

 إذا ذاته المضافة القيمة لضريبة اإلداري االستثناء طلب تقديم يجوز ال مالحظة:
 سيتم أنه حيث الهيئة قبل من سابقا   رفضه تم استثناء لطلب مطابقا   وضعك كان

 .أيضا   الجديد طلبك رفض
 

 يرجى بنعم، جابةاإل كانت إذا
 بشأن الصادر القرار رقم إدخال
 الموافقة تمت الذي السابق طلبك
 عليه

 الكاملة بالمعلومات الهيئة تزويد عليك يجب - مكررة طلبات تقديم عدم يرجى
 طلبات وجود حال في الطلب. لتقييم الالزمةو الدقيقة والبيانات ،الصلة ذات

 بشأن الصادر القرار رقم إدخال يرجى سابق، بطلب متعلقة إضافية أو و/ مشابهة
 عليه. الموافقة تمت الذي السابق طلبك
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 التي الصلة ذات الفئة باختيار قم
 طلب على للحصول تسعى

 القيمة لضريبة إداري استثناء
 بشأنها* المضافة

 المضافة القيمة لضريبة إداري استثناء على للحصول تسعى تيال الفئة باختيار قم
  يلي: كما هي الصلة ذات لفئاتا المنسدلة. القائمة من بشأنها

 الضريبية الفواتير 

 الضريبية الدائنة شعاراتاإل 

 الضريبية الفترة مد ة 

 الضريبية الفترات اتدور 

 السلع تصدير ثباتإل أدلة  

 السلع لتصدير الالزمة الفترة 
 

 تفصيليا   شرحا   تقديم يرجى
 االستثناء طلب تقديمك ألسباب
 القيمة لضريبة اإلداري

  المضافة*
 

  كلمة 500 عن النص يزيد أال يجب

 ثبوتي مستند أي تقديم يرجى
 والقانونية الفعلية األسباب يدعم
 )على الطلب إليها يستند التي
 أو الفواتير عينات المثال، سبيل
 خالف أو الدفع قسائم أو العقود
 * ذلك(

 

 إخفاء يمكنك  طلبك. معالجة لتسهيل الصلة ذات الداعمة المستندات إرفاق يمكنك
 )المستندات(. المستند إرسال عند التجارية الناحية من الحساسة المعلومات بعض

 
 

 الضريبية الفترة مد ة تغيير باختيار قمت إذا أدناه البند تعبئة يرجى

الفترة  مد ةيرجى ادخال 
الضريبية التي ترغب في التغيير 

 إليها

 إليها. التغيير في ترغب التي الضريبية الفترة اختيار يرجى ،المنسدلة القائمة من
 هي: الصلة ذات الفئات

 شهري 

 أشهر( 3) سنوي ربع 

 أشهر( 6) سنوي نصف 

الفترة الضريبية  ت مد ةإذا كان
نصف  ا هيي قمت باختيارهتال

أشهر(، يرجى اختيار  6) ةسنوي
 بشكل أفضل كما يصف كيان

 اختيار يرجى أشهر(، 6) ةسنوي نصف إلى الضريبية الفترة تغيير اخترت إذا
  هي: الفئات المنسدلة. القائمة من هاضمن تندرج التي الفئة

 أفراد 

 دائم استرداد وضع في أعمال 

 ومتوسطة صغيرة شركة 

قم بتعبئة البند أدناه إذا قمت  أ.
 فرادباختيار أ

 "، يرجى إدخال ما يلي: أفرادإذا قمت باختيار "

 عشر شهرا  السابقة. يعدد الفواتير التي تم  إصدارها خالل االثن 

 عشر شهرا  السابقة. يمجموع الضريبة المدفوعة خالل االثن 

 عشر شهرا  السابقة. يالتوريدات الخاضعة للضريبة خالل االثن 

  

أدناه إذا قمت قم بتعبئة البند ب. 
باختيار أعمال في وضع استرداد 

 دائم

 كان إذا ما ِذكر يتم أن يرجى "،دائم استرداد وضع في أعمال" باختيار قمت إذا
 عنه ينشأ قد المستقبل في األعمال نموذج في تغيير أي حدوث يتوقع المسجل
  االسترداد. وضع في تغيير

 

قم بتعبئة البند أدناه إذا قمت ج.  

ات صغيرة كباختيار شر

لة ومتوسطة  ممو 

لة ومتوسطة صغيرة اتك"شر باختيار قمت إذا   يلي: ما إدخال يرجى "،ممو 

 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل المدفوعة الضريبة مجموع 

 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل للضريبة الخاضعة التوريدات 



 

 1VATGEX 10 | المضافة القيمة ضريبة دليل | المضافة القيمة لضريبة اإلدارية االستثناءات

قم بتعبئة البند أدناه إذا قمت د.  

 صغيرةات كشرباختيار 

لة ومتوسطة  غير ممو 

لة غير ومتوسطة صغيرة اتك"شر باختيار قمت إذا   يلي: ما إدخال يرجى "،ممو 

 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل المدفوعة الضريبة مجموع 

 السابقة. شهرا   عشر ياالثن خالل للضريبة الخاضعة التوريدات 

 السابقة؟ شهرا   عشر االثني خالل عليك غرامات أية فرض تم هل 

 الضريبية الفترات اتدور تغيير باختيار قمت إذا التالي البند بتعبئة قم

 ترغب الذي الشهر تحديد يرجى

 الضريبية الفترة فيه تنتهي أن

 األساسية

 الضريبية الفترة تنتهي أن ترغب الذي الشهر اختيار يرجى ،المنسدلة القائمة من
 فيه.
 

 بالتوقيع المخول .5

 الوظيفي المسمى
 *االسم
 ذلك وغير

 

 حال في أنه ذلك ويعني بذلك، للقيام مفوضا   بالتوقيع المخول يكون أن يجب
 الطلب على عالموق   فإن المضافة، القيمة لضريبة اإلداري االستثناء طلب تقديم
  بذلك. للقيام المسجلة األعمال قبل من مفوضا   يكون أن يجب

 
 حالة في مماثل مستند أي أو القانونية الوكالة التفويض إثبات يشمل قد

 االعتباريين. األشخاص
 

 اإلقرار

 وإرفاق وصحيح دقيق بشكل المطلوبة البيانات جميع بإدخال قيامك من لتأكدل هذه التحقق قائمة استخدام يساعدك
 إرسالها. منك المطلوب األخرى والمستندات النماذج جميع
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قابلة   PDFلكترونية )في صيغةاإلنسخة الكمال نموذج االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة، يرجى إرسال إبعد 

 إلى جانب المستندات الداعمة.  specialexceptions@tax.gov.ae للتعديل( على عنوان البريد اإللكتروني 

 على أي عنوان بريد إلكتروني آخر خاص بالهيئة.  ةعلى أية طلبات مرسل لن تقوم الهيئة بالرد

 .ميجابايت 10والحد األقصى لحجم الملف هو  PDF، JPG، PNG،  JPEGأنواع الملفات القابلة للتحميل هي 
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 طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافةالهيئة على رد   .6

إذا  للرد على طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة الخاص بك يوم عمل 40من الممكن أن تستغرق الهيئة فترة 

أو  الضريبية ات الفتراتمدة الفترة الضريبية أو دور أو اإلشعارات الدائنة الضريبية أو ما كان يتعل ق بالفواتير الضريبية

 .أدلة إثبات تصدير السلع

إذا  للرد على طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة الخاص بك يوم عمل 20من الممكن أن تستغرق الهيئة فترة 

 . الفترة الالزمة لتصدير السلعما كان يتعل ق بتمديد 

المزيد من المعلومات إلى الهيئة، فقد تطلب الهيئة منك  : إذا كان طلبك غير مكتمل، أو هناك حاجة إلى تقديممالحظة هامة

 يوم عمل 20أو  40قد تستغرق الهيئة فترة  ،خرىاألمرة لل كامال   اإلضافية. بعد تقديم الطلب / تقديم المستندات المطلوبة

 . للحصول على استثناء إداري أخرى للرد على طلبك

 

الرفض على الحقائق المقدمة من قبلك وقت تقديم طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة  سيستند رد الهيئة بالموافقة أو

 المضافة. 

د النهائي على طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة بصيغة قرار رسمي ُمرسل كمرفق إلى عنوان  يكون الر 

 .   القرار صدور أيام عمل من 5خالل  بريدك اإللكتروني
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