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 نبذة مختصرة عن دليل المستخدم .1

يحيط بها الشك بمسائل محددة فيما يتعلق في تقديم طلبات التوضيح إلى الهيئة االتحادية للضرائب )الهيئة(   ملساعدتكتم إعداد هذا الدليل 

 ، كما وأن هذا الدليل سيساعدك للقيام بما يلي: من التوجيهات واإلرشادات بشأنها التي تود أن تحصل على مزيدو 

 

 منك إدخالها؛ و التي ُيطلبمن خالل شرح املعلومات  الخاص بك التوضيحلإلجابة عن األسئلة الواردة في طلب  إدخال معلومات دقيقة 

 

  املدرجة في النموذج فهم األيقونات والرموز 

 

 باملسائلفيما يتعلق  فنية لحصول على توضيحاتل إلى الهيئة طلبالذين يرغبون في تقديم جميع األشخاص الستخدام  الدليل تم تصميم هذا

 . القوانينالتشريعات و  تحليلها بعد نالتي يواجهو 

 

 من االستفسارات 
ً
 . info@tax.gov.aeعلى  التواصل معنايرجى في نموذج طلب التوضيح،  خانات محددة حول إذا كان لديك مزيدا

 طلب التوضيحالهدف من  .2

  التوضيح؟بيقصد  ذاما 2.1

 

 ملسائل الضريبيالهيئة والوضع الفني  تفسيرب فيما يتعلق توضيحأو  خطيةبتوجيهات تزويد دافعي الضريبة ل املطبقة أحد اآلليات التوضيح هو 

 للشروط، يحيط بها الشك ضريبية محددة
ً
 واألحكام واإلجراءات التي تحددها الهيئة.  وفقا

لب الهيئة والوضع الضريبي املحدد من قبلها فقط على مقدم الطلبتطبق ردود 
ُ
ي ذال التوضيحيمكن تطبيق  البشأنه.  التوضيح واملعاملة التي ط

 .على أشخاص آخرينأو ستقوم بها  مختلفة معامالت على الهيئة  هتحدد

  التوضيح؟ لطلب املؤهل من 2.2

 :بشرط استيفاء ما يأتي، ضريبية محددةمسائل بشأن فني  توضيحلطلب الحصول على  نموذج التوضيحيجوز ألي شخص استخدام 

  لديه استفسارات غير  ، ومع ذلك ال تزال واللوائح ذات الصلة واألدلة اإلرشادية القوانين الضريبية قد قام بدراسة الشخص  يكون أن

متابعة جميع املنشورات التي تصدرها الهيئة من وقت آلخر ويشمل ذلك دونما يقع على مقدم الطلب مسؤولية  لذلك، . إجابتهامؤكدة 

 .ة وال ضرورة لهاتوضيح غير صحيح اتتقديم طلباللوائح واألدلة اإلرشادية لتجنب و  الحصر القوانين

  الخاضع أنشطة تأثير مادي على ذات صحيحة املثال: أن تكون مسألة واقعية  )على سبيل املطروحة املسألة فيأن يكون لدى الشخص مصلحة

 للضريبة(؛ و  

  الهيئة.صادرة عن ضمن توضيحات سابقة مشمول موضوع طلب التوضيح غير يكون أن 

mailto:info@tax.gov.ae
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 لتقديم طلب التوضيح:
ً
 مما يأتي شرطا

ً
 ال ترى الهيئة أيا

 لدى  مقدم الطلب يكون  أن 
ً
 للضريبة ومسجال

ً
 ؛الهيئةخاضعا

  بتعيين وكيل ضريبي؛أن يقوم مقدم الطلب 

  مقدم الطلب بتنفيذها بالفعل قام  بمعاملةالطلب موضوع املسألة تتعلق أن 
ً
 .  سابقا

 

 عن  لن مالحظة هامة: 
ً
 بشأنها املسألةتقدم الهيئة توضيحا

ً
 : في أي من الحاالت اآلتية ،التي تطلب الحصول على توضيحا

 املعايير املحددة أعاله؛ ضمنال يدخل موضوع طلب التوضيح الخاص بك  إذا كان 

  لم تتم تعبئة نموذج الطلب بشكل صحيحإذا 

 ؛للبدء بمعالجة ومراجعة طلبكزيد من املعلومات الحاجة ملالهيئة  رأتمحتوى نموذج الطلب غير مكتمل و/ أو   إذا كان 

  اليقين؛ موجود الشك وعدتفيد  أن طلبك ال يتضمن مواضيعرأت الهيئة إذا 

  الضريبي؛التجنب ألغراض ترى الهيئة أنها التي عامالت امليتعلق بمعالجة   كان طلبكإذا 

  كان طلبك للحصول على مشورة الهيئة بشأن التخطيط الضريبي؛ أوإذا 

  رحت في ببأي شكل من األشكل ، ، كان الطلب يتعلق إذا
ُ
 به الهيئة. قامت  تقييم ضريبي أو تدقيق أو  فحصمسألة ط

 كيفية تقديم الطلب؟ 2.3

عن من هذا الدليل ملزيد من التفاصيل 5   البند يرجى االطالع على. من خالل املوقع اإللكتروني الرسمي للهيئةالتوضيح دافع الضريبة تقديم طلب  نبغي علىي

 التقديم. 

 نيابة عنك؟  التوضيحبإمكانه تقديم طلب  من   2.4

، ينبغي على
ً
 :مما يأتي، مع ذلك، سُتقبل الطلبات املقدمة طلب التوضيح بنفسهيتقدم بأن  طلب التوضيحالذي يسعى لالشخص  عموما

 الوكالء الضريبيون املعينون؛ أو 

  .املمثلون القانونيون املعينون 

 في مجموعة ضريبية، فيجب تقديم الطلب من قبل العضو املمثل للمجموعة الضريبية. 
ً
 إذا كنت عضوا

 .( تقديم طلبات التوضيح نيابة عن شخص اخروكالء ضريبيينك غير املسجلينالضريبيين ) للمستشارين ُيسمحال مالحظة هامة: 

  ما هي المعلومات التي يجب عليك إدخالها في طلب التوضيح؟ .3

 تقديم املرفقات التالية: إلى جانب نموذج الطلب، يتعين على الشخص 

  طلب التوضيح بشأنها؛عليها بشأن املسألة التي ي تّم الحصول أي مشورة ضريبية 
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  من املمكن رى أنه املعاملة الضريبية البديلة التي يالفنية و  ة الشخصرؤيو ، واملراجع القانونية، الوقائعخطاب رسمي يتضمن تفاصيل

 طلب من الهيئة توضيحها؛ ويالتي املسائل ، باإلضافة إلى تطبيقها

  نسخة من الهوية إما ويشمل ذلك  التفاصيل الداعمة لتعريف مقدم الطلب، فينبغي تقديم للضريبةاذا كان مقدم الطلب غير مسجل

 إثبات التفويض.باالضافة الى  (سفرالنسخة من جواز  أواإلماراتية 

   املخول بالتوقيع. قبلمن طلب التوضيح ،  فينبغي تقديم للضريبةاذا كان مقدم الطلب مسجل أما 

 

 مالحظة هامة: 
ً
 ضريبيا

ً
ضريبي  لدى الهيئة كوكيل الذي قمت بالتسجيل من خاللهعنوان البريد اإللكتروني  إدخاليجب عليك إذا كنت وكيال

 . الخاضع للضريبةواملرتبط بالشخص  )أي: حساب املستخدم اإللكتروني الخاص بك(

 

الواقعية والقانونية التي على أساسها تم تقديم الطلب )على سبيل دعم األسباب أخرى تيرجى تقديم أية أدلة مستندية لتسهيل مراجعة طلبك، 

 .املثال: نماذج الفواتير، العقود، كشوف الدفع أو غير ذلك(

 تعبئة طلب التوضيح .4

 .  الطلبوينبغي تعبئتها لكي تتمكن من تقديم  إلزامية( *يرجى تعبئة جميع الخانات الواردة في النموذج، جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة )

 تم إعداد التوجيهات التالية ملساعدتك على فهم األسئلة املطروحة في النموذج لكي تتمكن من تعبئتها بشكل دقيق وصحيح.
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 عن مقدم الطلب .1

 

 . )إن وجد( واملسجل لدى الهيئة العربيةيرجى إدخال االسم بالكامل باللغة  *اسم مقدم الطلب

 

 لدى الهيئة، فيرجى إدخال رقم تسجيلك الضريبي.  رقم التسجيل الضريبي
ً
 لدى إذا كنت مسجال

ً
إذا كنت مسجال

ل رقم التسجيل الضريبي دخااالنتقائية،  والضريبةضريبة القيمة املضافة كل من الهيئة ل

 
ً
 .باستفساركاألكثر ارتباطا

 

 لدى الهيئة لغايات الضريبة، فإذا كنت غير  أسباب عدم تسجيلك لدى الهيئة
ً
يرجى تحديد أسباب عدم التسجيل )على مسجال

االعمال حد التسجيل االختياري(.  يرجى العلم أنه قد تطلب منك لم تتعدى  سبيل املثال: 

 قبل البدء في مراجعة طلبك للتوضيح.الهيئة تقديم املزيد من مستندات الدعم 

 

 الوكيل الضريبي هنااعتماد اذا قمت بتعيين وكيل ضريبي، يرجى إدخال رقم  الوكيل الضريبي اعتمادرقم 

 

 بيانات االتصال الخاصة بمقدم الطلب .2

 

 اسم املبنى ورقمه

 الشارع

 .*غير ذلك

 يرجى إدخال بيانات االتصال الخاصة بك هنا. 

 خارج 
ً
)مثل: ن متعلقة بك تكو قد ال فهناك بعض الخانات التي  الدولةإذا كنت متواجدا

 .صندوق البريد(

 

 عن طلب التوضيح .3

 

 *ما هو نوع الضريبة التي يتعلق بها الطلب؟

 

 يرجى االختيار من القائمة املنسدلة:

 ضريبة القيمة املضافة؛ 

 الضريبة االنتقائية؛ أو 

 ضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية 
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أخرى سبق  بتوضيحاتهل يتعلق الطلب 

 *إصدارها من قبل الهيئة؟ 

للحصول على توضيح بشأن مكررة طلبات يرجى مراجعة التوضيحات الحالية وتجنب تقديم 

 مسائل فنية مماثلة. 

من التوضيحات السابقة  مماثلة أليينبغي عليك عدم تقديم طلب التوضيح إذا كانت حالتك 

 سيتم رفض طلبك. حيث أنه، الصادرة من الهيئة

 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدخال الرقم 

 املرجعي للطلب السابق.

تزويد الهيئة باملعلومات الكاملة والدقيقة وذات  عليك ينبغي -مكررةطلبات  تقديميرجى عدم 

لديك استفسارات  تفي حال كانالصلة املطلوبة لتقييم وضعك الفني بشأن تلك املسالة. 

 مماثلة و/أو إضافية تتعلق بطلب سابق، يرجى إدخال الرقم املرجعي للطلب السابق هنا. 

 

القيمة التقديرية للضريبة التي تأثرت/قد 

تتأثر نتيجة إصدار هذا التوضيح الفني 

 *)بالدرهم(

إضافي لضريبة مبلغ هذا املبلغ هو قد يكون بطلبك.  املتأثريرجى تقييم مبلغ الضريبة املحتمل 

بقيمة  الخانة هذهبإمكانك ترك . ضريبيرصيد دائن أو استرداد  أو ،قيمة مضافة مستحقة

 علىهذا املبلغ  يؤثرصفرية إذا كنت تعتقد أنه ليس بإمكانك تحديد هذا املبلغ، مع ذلك، قد 

 الفترة الزمنية الالزمة إلصدار الهيئة قرارها بشأن هذا الطلب.

 

 -لى سبيل املثال:. فعاملتأثر بتقديم طلبك أعاله مبلغ الضريبة املقّدريرجى تحديد طبيعة  *التقديري أعالهبلغ امليرجى تحديد طبيعة 

 

 بضريبة القيمة املضافة، يرجى تحديد 
ً
 بضريبة  إذا كان مرتبطا

ً
ما إذا كان مرتبطا

االحتساب أو ضريبة القيمة املضافة على االستيراد  أو ضريبة املخرجات أو املدخالت

 ؛العكس ي

  
ً
 بالضريبة االنتقائية، يرجى تحديد ما إذا كان مرتبطا

ً
بضريبة مستحقة  إذا كان مرتبطا

 الدفع أم ضريبة قابلة للخصم. 

 

ما هي الفترات الضريبية التي تأثرت/قد 

 نتيجة إصدار هذا التوضيح؟   تتأثر 

. قد تكون فترات سابقة، بموضوع االستفسار الفترات الضريبية املتأثرةيرجى تحديد جميع 

  حالية و/ أو مستقبلية. 

سابقة عاملة مبالتوضيح يتعلق هل 

 *، أم مقترحة؟ ومنتهية، حالية

 يرجى االختيار من القائمة املنسدلة آدناه: 

 معامالت مقترحة 

 معامالت حالية 

  سابقة ومنتهيةمعامالت 

 

 

 وحقائقاملوضوع  خلفية  .4
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 خلفيةيرجى تقديم شرح ُمفّصل عن 

يع املعامالت ، ويشمل ذلك جماملوضوع 

والخطوات والقصد من موضوع طلب 

 *.التوضيح

 

 كلمة 500يرجى إدخال ما ال يزيد عن 

يرجى تقديم أية أدلة مستندية لدعم 

األسباب الواقعية والقانونية التي على 

أساسها تم تقديم الطلب )على سبيل 

املثال: نماذج الفواتير، العقود، كشوف 

 *الدفع أو غير ذلك( 

 

بإمكانك تحميل مستندات الدعم ذات الصلة لتسهيل معالجة طلبك. كما يجوز لك إخفاء 

 حساسة من الناحية التجارية عند تقديم املستند/املستندات. أنهابعض املعلومات التي ترى 

 الرأي الفني .5

النصوص القانونية ذات تحديديرجى 

الصلة املتعلقة بتقييم املعاملة الضريبية 

 *التوضيحملوضوع طلب 

 

( من املرسوم بقانون 80يرجى تحديد رقم املادة وعنوان التشريع. على سبيل املثال: املادة )

 في شأن ضريبة القيمة املضافة. 2017( لسنة 8اتحادي رقم )

 ةالصلة الصادر املادة ذات يرجى تحديد 

ملوضوع بالوضع الفني  ةالهيئة املتعلق عن

 *طلب التوضيح 

عليها قبل تقديم طلبك. قد تكون هذه املواد  اطلعتيرجى إدخال جميع املواد ذات الصلة التي 

ة، التعليم )على سبيل املثال دليل الخاضع للضريبة(، مواد ورش العمل التوعوي إرشادية أدلة

البنود و/أو صفحات املراجع من السريعة وما إلى غير ذلك . يرجى تحديد  جعااإللكتروني، املر 

املحتوى الذي اطلعت عليه. على سبيل املثال ، دليل الخاضع للضريبة لضريبة القيمة 

  . 19التوريدات االعتبارية، صفحة  5.3(، البند 2018مارس  /1املضافة )اإلصدار 

 

يرجى تحديد تفاصيل أية توضيحات 

 الهيئة واملتعلقة بطلبك  عنسابقة صدرت 

هنا إلى إذا كان طلبك يتعلق بأي من التوضيحات السابقة التي أصدرتها الهيئة، يرجى اإلشارة 

تفاصيل التوضيح السابق ذو الصلة. يرجى التأكد من أن التفاصيل املدرجة تتوافق مع الرقم 

  أعاله.  3الذي قمت بإدخاله بالبند  )التوضيحات( املرجعي للتوضيح

 

ريبية التي تلقيتها يرجى تحميل املشورة الض

فيما يتعلق باملسألة التي تسعى للحصول 

 على توضيح بشأنها

 

بإمكانك تلقيتها والتي تدعم وضعك الفني. قد يرجى إدخال أية مشورات ضريبية ذات صلة 

 إدخال العديد من املستندات و/أو االستشارات. 

 

 ملوضوع طلبالفني تقييمك ما هي نتيجة 

 *؟ التوضيح

 إلى تحليلك  ترى أنها هي املعاملة الصحيحةاملعاملة الضريبية التي  بإيجاز تحديديرجى 
ً
استنادا

 الفني.  
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ملوضوع  ةبديل ةفنيتقييمات ما هي نتيجة 

 *؟طلب التوضيح

 

األخرى املأخوذة ضمن االعتبار ولكنك ال تراها الضريبية  املعامالتبإيجاز يرجى تحديد 

   صحيحة.

 بمزيديرجى شرح تحليلك الفني الضريبي 

 *من التفصيل. 

 كلمة.   500الضريبي فيما ال يزيد عن شرح حول تحليلك الفني يرجى تقديم 

يرجى شرح تحليلك  الفني الضريبي البديل 

 *بمزيد من التفصيل. 

 كلمة.   500فيما ال يزيد عن شرح حول تحليلك الفني البديل يرجى تقديم 

ة التي تطلب من الهيئة األسئلتحديد يرجى 

 *ها اإلجابة عن

. يجب أنبال األسئلة التي تتعلق خيرجى إد
ً
ال يزيد  املعاملة والتي تخضع لهذا الطلب تحديدا

   . بشكل منفردقد ال تكون الهيئة قادرة على معالجة جميع التساؤالت و  5عدد األسئلة عن 

 

 

 ملخص .6

يرجى تحميل خطاب رسمي يتضمن 

الحقائق واملراجع القانونية تفاصيل 

وتحليلك الفني وأي معاملة بديلة ترى أنه 

 األسئلة التي 
ً
من املمكن تطبيقها وأيضا

 *تطلب من الهيئة توضيحها

 

 PDFبصيغة  صورة ممسوحةيرجى تحميل 

 

تقدمت فيها بطلب للحصول على  كم مرة

توضيحات من الهيئة خالل االثنى عشر 

 املاضية؟
ً
 *شهرا

  

تأكيد عدد املرات التي تقدمت فيها بطلب إلى الهيئة للحصول على توضيحات خالل يرجى 

 املاضية.
ً
 االثنى عشر شهرا

 تقديم طلب التوضيح .5

 على املوقع اإللكتروني الرسمي ، يرجى إرسال وتحميل املستندات الداعمة ذات الصلة بالكامل طلب التوضيحنموذج ما أن تتم تعبئة 
ً
الطلب إلكترونيا

كما تجدر اإلشارة إلى يرجى العلم أن نماذج طلبات التوضيح متاحة على الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني تحت "النماذج اإللكترونية". للهيئة. 

 3أن الطلبات املستلمة بعد الساعة الثالثة )
ً
 لرسمي للهيئة ستعتبر أنها مستلمة في صباح يوم العمل التالي. انتهاء موعد الدوام اأي بعد ( ظهرا

 رّد الهيئة على طلب التوضيح .6

  .طلب التوضيح الخاص بكللرد على  يوم عمل 45تستغرق الهيئة فترة في معظم الحاالت، 
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ما أن يتم املستندات املطلوبة/ اإلضافية.  بتقديمالهيئة  تطالبكاملزيد من املعلومات ، فقد  تمت مطالبتك بتقديم إذا كان طلبك غير مكتمل، أو 

 للرد على طلبك.  ةاضافي يوم عمل 45 فترة تستغرق الهيئة فقد تقديم الطلب كامل البيانات

 بذلك
ً
طالب، فإذا كانت حالتك من الحاالت املعقدة )وإلحاقا

ُ
مراجعة الشروط التعاقدية أو  أومراجعة التشريعات غير الضريبية، بالهيئة  كأن ت

 للرد على طلب التوضيح األول.  إضافيةيوم عمل  45على سبيل املثال( فقد تستغرق الهيئة فترة  املعلومات الوقائعية

 مع  الرد إذا  وقت تقديم طلب التوضيح. في املقدمة من قبلك  الوقائعستستند اإلجابة التي تتلقاها من الهيئة على 
ً
، من الهيئة املقدملم تكن متفقا

  فبإمكانك تقديم طلب إلى الهيئة إلعادة النظر. 

 الّرد النهائي على طلبك بصيغة خطاب رسمي ُمرسل إلى عنوان بريدك اإللكتروني.   سيكون 

  في حال عدم قبول قرار الهيئةما الذي ينبغي عليك القيام به  .7

 إعادة النظر 7.1

 مع  الرد املقدم منإذا 
ً
في قرارها  ، فبإمكانك تقديم طلب إلى الهيئة إلعادة النظرفيما يتعلق بطلب التوضيح الخاص بك الهيئة لم تكن متفقا

  اإلجراءات الضريبية. بشأن  2017( لسنة 7( من املرسوم بقانون اتحادي رقم )2)( 27)وفق املادة التوضيح يوم عمل من تاريخ استالم  20خالل 

بشأن طلب التوضيح الخاص بك عند الرد على األسئة التالية من نموذج طلب الصادر  الهيئة عدم قبول قرارالتفصيلية ل سباباأل يرجى تحديد 

  إعادة النظر: 

، بما في ذلك تحليل املعاملة البديلة التي تقترح تطبيقها. يمكنك تقديم يرجى تقديم األسباب الدافعة إلى تقديم طلب إعادة النظر في هذا القرار

 شرة من خالل هذا النموذج أو تحميل رسالة إذا كنت ترغب في ذلك. التفاصيل مبا

 خالل  ستقوم الهيئة بمراجعة طلب إعادة النظر الخاص بك
ً
يوم عمل من  20وستقوم، في حال استيفاء الطلب لجميع املتطلبات، بإصدار قرارا

   تاريخ استالم الطلب.

 . للغراماتمخالفة التشريعات الضريبية  والتعرض  من الهيئة التعليمات الصادرةيرجى العلم أنه قد يترتب على عدم اتباع : مالحظة


