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 2018( لسنة 25قرار مجلس الوزراء رقم )

 بين المسجلين في الدولة لذهب واأللماسعلى اضريبة القيمة المضافة آلية تطبيق في شأن 
 

 مجلس الوزراء:

 بعد االطالع على الدستور، 
  في شننننننصن اتتاننننننا ننننننا  الورارا  و ننننننال  ا  الوررا ، 1972( لسنننننن   1)وعلى القانون االتحادي رقم ،

 وتعديالته،
 ( لس   8وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )في شصن ضريب  الق م  المضاف ، 2017 
 ( لسننن   52وعلى قرار مجلس الوررا  رقم )في شنننصن الال ح  الت ي  ل  للمرسنننوم بقانون اتحادي رقم  2017

 ضريب  الق م  المضاف ، في شصن 2017( لس   8)
    على ما عرضه ورير المال  ، وموافق  مجلس الوررا ، وب ا 

 :قـّرر

 

 (1المادة )

 التعاريف

، لقاد بالكلما  والعبارا  التال   المعاني الموضح  قرين كل م ها، ما لم لقض ه ا القرارفي تطب ق أ كام 
 س اق ال ص بغ ر ذلك:

 للضرا ب.اله ئ  االتحادل   : اله ئ 
 .ضريب  الق م  المضاف  : الضريب 

مسنننننننجل أو ملسم بالتسنننننننج ل لغالا  الضنننننننريب   طب عي أو اعتباري  كل شنننننننخص : الخاضع للضريب 
 ، المشار إل ه.2017( لس   8اتحادي رقم ) بموجب المرسوم بقانون 

النننننننتسنننننننننننننننننننننجننننننن نننننننل 
 الضريبي

بالتسننننننننننج ل لغالا  إجرا  لقوم بموجبه الخاضننننننننننع للضننننننننننريب  أو مم له القانوني  :
 الضريب  في اله ئ .

رقننم تسننننننننننننننننجنن نننننننل 
 ضريبي

 رقم تاص تقوم اله ئ  بإ داره لكل شخص يتم تسج له لغالا  الضريب . :

 ال هب واأللماس وأي م تجا  مكونها األساسي من ال هب أو األلماس. : السلع
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من الجه   له والمرتص الحا ننل على رقم تسننج ل ضننريبيالخاضننع للضننريب   : المسّجل
  .السلعب مساول  أي من األنشط  المتعلق ب الحكوم   المختا 

 .في الدول  المسجل ال ي لقوم بتوريد السلع : المورد
  .الشخص ال ي يتم توريد السلع لاالحه : المستلم

الضننننننننننننننننننننننننريننننننننننبنننننننننن  
 المستحق 

( لس   8اتحادي رقم ) الضريب  التي تحتسب وتيرض بمقتضى المرسوم بقانون  :
 ، المشار إل ه .2017

   

 (2المادة )

أو  ب عها في الدول ، وكان قانننننند المسننننننتلم إما إعاد  إلى مسننننننتلم مسننننننجل سننننننلعلابتوريد مورد في  ال قام  .1
 :، فتطبق القواعد اآلت  ه ه السلع أي من أو تا  عنتاج إل هااستعمال

 إقرارهفي  وال لقوم بق دها ال لكون المورد مسننننننننننتوال  عن ا تسننننننننننات الضننننننننننريب  المتعلق  بتوريد السننننننننننلع  -أ
 :باإلقرار تط ا بما لصتيفي  ال قام مستلم السلع المسجل  الضريبي

  ه ه السلع. أي من أو تا  عنتاج إل هاأو استعمال أن  اوله على السلع بهدف إعاد  ب عها (1
  بتاريخ التوريد. أنه مسّجل (2
 نه س قوم با تسات الضريب  على ق م  السلع المورد  له.أ (3

ويكون مسننننننننتوال  عن جم ع  على مسننننننننتلم السننننننننلع أن لحتسننننننننب الضننننننننريب  على ق م  السننننننننلع الموّرد  له -ب
 .وعن ا تسات الضريب  المستحق  عل ها التوريد االلتساما  الضريب   المترتب  على ذلك

 :( من ه ه الماد  في أي من الحاال  اآلت  1) الب د الوارد  فيال تسري األ كام  .2
 .يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجالً في تاريخ التوريدإذا كان المورد   -أ

وفقا  للب انا   لديهاوفقا  للوسننننننننا ل المعتمد   بصن المسننننننننتلم مسننننننننجل لد  اله ئ  لم لقم الموّرد بالتصكدإذا  -ب
 .اإلقرارالوارد  في 

( من 45من الماد  )( 8أو )( 1)للب د إذا كان التوريد الخاضنننع للضنننريب  لخضنننع ب سنننب  الانننير وفقا   -ج
 ، المشار إل ه.2017( لس   8اتحادي رقم ) المرسوم بقانون 
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أن لعلم بصن المسننننننتلم ج ر مسننننننجل لغالا  الضننننننريب  بتاريخ  هكان ليترض ف المورد لعلم أو  كانفي  ال  .3
عن الضنننننننريب  المسنننننننتحق  والغراما  واالنيراد التضنننننننامن بالتوريد، فإن المورد والمسنننننننتلم لكونان مسنننننننتوالن 

 .المرتبط  ف ما يتعلق بالتوريد
 

 (3المادة )

 إصدار القرارات التنفيذية

 القرارا  الالرم  لت ي   أ كام ه ا القرار. ورير المال  لادر 
 

 (4المادة )

 والنشر السريان

 ، وي شر في الجريد  الرسم  .1/6/2018به ا القرار من تاريخ ل عمل  
                          

 

                          

 محمد بن راشد آل مكتوم

 رئيس مجلس الوزراء
 

___________ 
 صدر عنا:

 هـ1439رمضان  6  بتاريخ:

 م2018مايو  22 :الموافق


