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يســتعرض اإلصــدار الثالــث للتقريــر الســنوي للهيئــة االتحاديــة للضرائب أبــرز اإلنجازات التي 
حققتهــا خــال عــام 2020،  متضمنــً أبــرز المؤشــرات اإلحصائيــة المتعلقــة بهذه اإلنجازات.

جميــع الحقــوق محفوظــة للهيئــة االتحاديــة للضرائب.
فــي حــال نســخ أو اقتباس أي جــزء أو معلومات مــن التقرير يجب ذكــر المصدر.



 " إن هدفنا األساس في دولة اإلمارات هو بناء الوطن والمواطن،
وإن الجزء األكبر من دخل البالد ُيسخر لتعويض ما فاتنا واللحاق 
 بركب األمم المتقدمة التي سبقتنا في محاولة منا لبناء بلدنا "

صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه اهلل"
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"االســتعداد لمــا بعــد كوفيد – 19 هو اســتعداد لمســتقبل 
جديــد لــم يتوقعــه أحد قبل عدة أشــهر فقــط.. التعليم 

والصحــة والعمــل الحكومــي واالســتثمار والتجــارة وبنيتنا 
اإللكترونيــة.. كلهــا ستشــهد تطــورات جديــدة لمواكبة 

مســتقبل ملــيء بفــرص مختلفة"

 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه اهلل"
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لـلـضرائـــب االتحاديـــة  الـهـيـــئة  إدارة  مـجـلـــس 

سمو الشيخ / حمدان بن راشد آل مكتوم 

رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للضرائب

 معالي/ عبيد حميد الطاير

نائب رئيس مجلس اإلدارة

معالي/ عبدالرحمن صالح آل صالح 

عضو مجلس إدارة

سعادة/ أحمد عبداهلل بن الحج الفالسي 
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سعادة/ محمد خليفة النعيمي

عضو مجلس إدارة

سعادة/ يوسف علي البلوشي 
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السيدة/ عزة محمد السويدي

عضو مجلس إدارة

السيد/ أحمد جمال حسن النومان الشامسي

عضو مجلس إدارة

الشيخ/ محمد بن عبداهلل بن سلطان النعيمي

عضو مجلس إدارة

سعادة/ وليد ابراهيم الصايغ

عضو مجلس إدارة

سعادة/ سعيد راشد اليتيم

عضو مجلس إدارة

السيد/ علي خلفان الظاهري

عضو مجلس إدارة

سعادة/ يونس حاجي الخوري 

عضو مجلس إدارة

سعادة/ راشد الحج ناصر المنصوري

عضو مجلس إدارة

سعادة/ محمد سيف التالي

عضو مجلس إدارة

السيدة/ مريم عبداهلل محمد المطروشي 

عضو مجلس إدارة

السيد/ علي مرشد المرر 

عضو مجلس إدارة

سعادة/ سلطان أحمد بن سليم

عضو مجلس إدارة
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 الهيئة االتحادية
للضرائب

تم تأسيس الهيئة االتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )13( لسنة 2016 كهيئة اتحادية عامة لها شخصية 
اعتبارية مستقلة تتمتع باألهلية القانونية الازمة للتصرف وباالستقال المالي واإلداري، ويتولى إدارة الهيئة ورسم السياسة العامة 

لها واإلشراف على تنفيذها مجلس إدارة برئاسة سمو وزير المالية.

إيراداتها  وتوزيع  بها،  المرتبطة  والغرامات  االتحادية  الضرائب  وتنفيذ  وتحصيل  إدارة  في  للهيئة  الرئيسية  االختصاصات  وتتركز 
وتطبيق اإلجراءات الضريبية المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة، ويقع المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي ولها فرع 

في مدينة دبي.
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 الرؤية، الرسالة،
القيم الجوهرية 

هيئة ضريبية رائدة عالميًا تدعم التنوع المالي المستدام

إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب االتحادية، وتطبيق اإلجراءات الضريبية وفقا ألفضل المعايير 
والممارسات العالمية بطريقة مبتكرة وكفوءة وفعالة تركز على احتياجات أصحاب العالقة 

وتوقعات المتعاملين

الرسالة

الرؤية

القيم الجوهرية

المهنية الريادة والتميز روح الفريق الواحداالبتكارالنزاهة

نلتزم كهيئة
اتحادية أن

نقدم مهامنا وخدماتنا بوضوح 
وتناسق وشفافية وفق� للقوانين 

وا�جراءات الضريبة

نطبق أفضل المعايير والممارسات 
الضريبية ونعمل على استدامة

التطوير والتحسين

نبتكر في سياساتنا واجراءاتنا وخدماتنا 
بشكل مستمر �حداث نقلة نوعية

نقدم خدماتنا بكل مهنية بحسب 
السياسات والقوانين وا�جراءات الضريبية 

نعمل كفريق واحد لتقديم أفضل 
الخدمات وإنجاز المهام وا�عمال
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الهيكل التنظيمي للهيئة االتحادية للضرائب
وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2018

إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون المالية

إدارة الشؤون ا�دارية

إدارة مواءمة ا	عمال

إدارة الخدمات 
ا�لكترونية

مجلس ا�دارة

مدير عام الهيئة االتحادية
للضرائب

إدارة الشؤون القانونيةمكتب المدير العام

إدارة االتصال الحكوميإدارة ا�ستراتيجية والمستقبل

وحدة إدارة
المشاريع التقنية

إدارة خدمات 
دافعي الضرائب

إدارة االمتثال
وا�نفاذ الضريبي

وحدة السياسات 
الضريبية وتحليل 

البيانات

إدارة التسجيل
وا�قرارات الضريبية

مـكـتـب
الـندقـيـق
الـداخلـي

قطاع الشؤون 
الضريبية

قطاع تقنية 
المعلومات

قطاع الخدمات 
المساندة
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الهدف األول: تطوير بيئة ضريبية 
متكاملة وفعالة وفق أفضل 

الممارسات واألنظمة العالمية.
الوصف: يضمن الهدف االستراتيجي قيام الهيئة بتطوير 
وتطبـيق أنظمـة ضريـبية تـمكن الخاضعيـن للضريبة من 
الهـيـئة مـن تحصيـلها بطريقة  دفع ضرائبـهم وتـمكن 
فّعالة وبما يسهم في دعم عمليات التطور االقتصادي 

التي تشهدها الدولة.

الهدف الثالث: ضمان تقديم كافة 
الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة 

والكفاءة والشفافية.
الوصـف: يـضمـن الـهـدف االسـتـراتـيـجي قـيـام الـهيـئة 
المـساندة  الـمـهام  وأنشـطة  بـرامج  وتـطبـيـق  بـتـطوير 
تـحقيق  في  اإلدارات  لدعم  وشـفافيـة  وكـفاءة  بجـودة 

الهيئة. مهام 

الهدف الثاني: تحقيق أعلى 
مستويات االمتثال الضريبي وتشجيع 

االلتزام الذاتي لدافعي الضرائب.
الهيـئة  قـيـام  االستـراتـيـجي  الـهـدف  يـضمـن  الـوصف: 
واإلقـرارات  الضريـبي  االمـتثال  أنظمة  وتـطبـيـق  بـتـطويـر 
واإلفصاحات وأنظمة التدقيق واإلنفاذ بها والتعامل مع 
حاالت عـدم االمـتـثال. باإلضافـة إلى قيام الهيئة بتطوير 
للضريـبة  الـخاضعين  تساعد  وأنشـطة  بـرامـج  وتـطبـيـق 
علـى فـهم واجباتهم الضريبية إليجاد بيئة تشجع على 

االمتثال للقوانين واإلجراءات الضريبية.

الهدف الرابع: ترسيخ ثقافة االبتكار 
في بيئة العمل المؤسسي.

الهـيـئة  قـيـام  االسـتـراتـيـجي  الـهـدف  يـضمـن  الوصف: 
بتـطويـر وتـطبـيق بـرامج وأنشـطة تشجع المعنيين على 
االبتكار في الخدمات والعمليات واألنظمة إلحداث نقلة 
الخطط  وإعـداد  الضريـبيـة  واإلجراءات  بالقوانيـن  نوعيـة 
المحلية  والمتغيرات  المستجدات  لمواكبة  المستقبلية 

والعالمية. واإلقليمية 

األهداف االستراتيجية للهيئة
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مواجهة التحديات 
باإلنجازات 

الربع األول من  العالم في ظل تفشي جائحة فيروس )كوفيد-19( منذ  التي واجهت  التحديات  العديد من   2020 شهد عام 
العام، فيما كانت دولة اإلمارات من أسرع دول العالم في وضع وتنفيذ خطط شاملة على جميع المستويات للوقاية من انتشار 
الفيروس، ومواجهة التداعيات الناجمة عنه وفي مقدمتها التحديات االقتصادية، حيث تم إطاق العديد من البرامج والمبادرات 

لدعم وتحفيز االقتصاد الوطني.

وبفضل توجيهات اللقيادة الرشيدة تمكنت اإلمارات كعادتها من تحويل التحديات إلى فرص وحظيت بتقدير العالم في كيفية 
التعامل باحترافية مع الجائحة.

وواصلت  التحديات،  هذه  من  الرغم  على  متصاعدة  أداء  معدالت  تحقيق  في  االستمرار  من  للضرائب  االتحادية  الهيئة  وتمكنت 
تمكنت  المتطورة  الرقمية  بنيتها  وبفضل  المستهدفة،  لخططها  وفقً  عملها  مجاالت  جميع  في  التطويرية  مشاريعها  تنفيذ 
المستحقة  الضرائب  بالتسجيل وتقديم اإلقرارات وسداد  تامة، فيما يتعلق  الهيئة من تقديم جميع خدماتها عن ُبعد بكفاءة 
على المسجلين، وكذلك عمليات االسترداد للمؤهلين قانونً السترداد الضريبة إلكترونيً، بإجراءات تتميز بالسهولة والسرعة دون 
أي تعامل شخصي أو ورقي، وهو األمر الذي ساهم في تعزيز إجراءات التباعد الجسدي، والمحافظة على الصحة العامة التي ُتعد 

األولويات. في مقدمة 

وقدمت الهيئة تسهيات متنوعة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية 
األعمال في ظل اإلجراءات االحترازية التي قامت بها الجهات المعنية للوقاية من انتشار )كوفيد-19(.

ويرصد اإلصدار الثالث من التقرير السنوي للهيئة أهم النتائج واإلنجازات التي حققتها الهيئة االتحادية 
للضرائب استنادًا ألهدافها االستراتيجية الرئيسة والُمساِندة في جميع مجاالت عملها خالل 2020.
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الباب األول:
بيئة ضريبية متكاملة

التوعوية  الهيئة من مواصلة جهودها  العالمية تمكنت  الرغم من تحديات مواجهة جائحة )كوفيد-19(  على 
بتنظيم الندوات وورش العمل التعريفية للمعنيين بالنظام الضريبي عبر تقنيات "االتصال المرئي عن ُبعد"، بهدف 
ضمان استمرارية تطوير البيئة الضريبية ورفع الوعي الضريبي، كما قامت الهيئة بإصدار العديد من األدلة اإلرشادية 
والتوضيحات الجديدة، والرد على استفسارات الخاضعين للضريبة، باإلضافة إلى الحمالت اإلعالنية واإلعالمية والرد 

على استفسارات وسائل اإلعالم، وغيرها من وسائل التوعية.

الفصل األول: توعية عن ُبعد
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اجتماعات وتنسيق محلي:  1
الضريبي  الوعي  لرفع  الُمساندة  االستراتيجية  األهداف  ضمن   •
جديدة،  توعوية  أداة  ابتكار  تم  الحكومي  بالقطاع  المعنيين  لدى 
من  وذلك  محددة،  لشرائح  موجهه  ذاتية"  عمل  "ورش  في  تتمثل 
للتعريف  الغرض  لهذا  خصيصً  ُمعّدة  كتيبات  على  االعتماد  خال 
8 ورش تعريفية  باإلجراءات الضريبية تناسب كل شريحة، فتم عقد 

الدولة. في  الماليه  الدوائر  لجميع  ذاتية 

جلسات تفاعلية "عن ُبعد":  3
بالنظام  المعنيين  مع  المستمر  للتفاعل  جهودها  الهيئة  كثفت   •
شركائها  مع  واالجتماعات  العمل  وورش  الندوات  بتنظيم  الضريبي 
عن  المرئي  "االتصال  تقنيات  عبر  والخاص  الحكومي  القطاعين  في 
شأنها  من  التي  الموضوعات  على  الضوء  تسليط  تم  حيث  ُبعد"، 
بداية  منذ  رصدها  تم  التي  الشائعة  األخطاء  وتجنب  األداء  تحسين 

الضريبي. النظام  تطبيق 

علــى الرغــم مــن أن اإلجــراءات االحترازيــة لتجنــب انتشــار جائحــة   •
لعقــد  المســتهدفة  الخطــة  تنفيــذ  دون  حالــت  )كوفيــد-19( 
أطلقتهــا  التــي  الضريبيــة"  "العيــادة  لحملــة  التقليديــة  الجــوالت 
الهيئــة االتحاديــة للضرائــب منــذ عــام 2018 بالتعــاون مــع دوائــر 
ــال  ــت خ ــة قام ــات؛ إال أن الهيئ ــة والبلدي ــة المحلي ــة االقتصادي التنمي
ــي  ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــة عب ــة تفاعلي ــد 11 جلس ــام 2020 بعق ع
ــر األراضــي، و6 اجتماعــات مــع  عــن بعــد منهــا 3 ورش توعويــة لدوائ
دوائــر أخــرى فــي االمــارات، باإلضافــة إلــى ورشــتي عمــل للمواطنيــن 
بنــاء  عــن  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  اســترداد  تســهيات  حــول 

حديثــً. المشــيدة  مســاكنهم 

استبيان الفاتورة الضريبية:  2
واصلت الهيئة - قبل ظهور جائحة )كوفيد-19( - تنفيذ حماتها   •
المحلية،  األسواق  في  والمستهلكين  التجار  مع  المباشر  للتواصل 
الضريبية،  بالفاتورة  المتعلقة  القانونية  باإلجراءات والمعايير  للتوعية 
الضريبي  النظام  في  المسجلين  قبل  من  إصدارها  وإلزامية 
في  الضريبي  التهرب  ومنع  المستهلكين،  حقوق  على  للمحافظة 
الوقت ذاته، فتم تنفيذ 4 جوالت في األسواق شملت 61 متجرًا في 
 2020 عام  من  األولى  الفترة  خال  الضريبية"  الفاتورة  "حملة  إطار 

الجائحة. ظهور  عن  اإلعان  قبل 

التوعوية،  ألدواتها  المستمر  للتطوير  الهيئة  استراتيجية  إطار  في   •
الجوالت  خال  تم  المعرفي  ومردودها  تأثيرها  مستويات  وقياس 
الفاتورة الضريبية" تم تنفيذ استبيان  ذت ضمن "حملة  التي ُنفِّ األربع 
شارك فيه 61 من المعنيين حول مستوى معرفة المشاركين بمعايير 
الجوالت  هذه  تنفيذ  يتم  حيث  الضريبية،  الفاتورة  إصدار  وأهمية 
بالتعاون مع دوائر التنمية االقتصادية والجهات المعنية األخرى في 

المحلية. األسواق  في  الضريبي  االلتزام  مستوى  لزيادة  الدولة 



توعية األعمال خارج المدن الرئيسية:  4
في إطار الحرص على الشمولية ونشر المعرفة باإلجراءات الضريبية   •
في جميع أنحاء الدولة؛ نفذت الهيئة خطة توعوية موجهة بصفة 
أساسية لتوعية قطاعات األعمال في المناطق الواقعة خارج المدن 
7 جلسات تفاعلية عبر  الرئيسية باإلمارات، وفي هذا اإلطار تم عقد 
تقنية االتصال المرئي عن ُبعد لرفع الوعي وزيادة االمتثال الضريبي 
بتطبيق  المعنية  األعمال  لقطاعات  للوصول  المناطق،  هذه  في 

الممكنة. القنوات  مختلف  عبر  الضريبي  النظام 

لضريبــة  التســجيل  أهميــة  علــى  التأكيــد  الجلســات  اســتهدفت   •
جميــع  علــى  الــرد  وتــم  االنتقائيــة،  والضريبــة  المضافــة  القيمــة 
أيــة  علــى  للتغلــب  االعمــال  لمســاندة  المطروحــة  االستفســارات 
تحديــات قــد تواجههــم، وإمدادهــم بالمعلومــات دون تكبدهــم 
الوقــت والجهــد، فقــام المتخصصــون بالهيئــة بتوضيــح العديــد 
مــن الموضوعــات، مــن بينهــا اإلجــراءات والمســتندات المطلوبــة 
التصريــح  طلبــات  تقديــم  وإجــراءات  الضريبــي،  التســجيل  إللغــاء 
ــم  ــة لتقدي ــتندات المطلوب ــر والمس ــادة النظ ــات إع ــي، وطلب الطوع
طلبــات االســترداد، مــع التأكيــد علــى أهميــة االلتــزام بمتطلبــات 
األمــور  إلــى  باإلضافــة  الهيئــة،  التــي توفرهــا  المعتمــدة  النمــاذج 
المتعلقــة باألخطــاء الشــائعة التــي قــد تحــدث خــال التســجيل 
أوتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة أوســداد الضرائــب المســتحقة، وشــرح 

ســبل تجنــب هــذه األخطــاء.

تواصل إعالمي واجتماعي:  6
ضمن  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  صحفيً  خبرًا   56 الهيئة  أصدرت   •
خطتها لتطوير وتطبيق برامج وأنشطة تساعد الخاضعين للضريبة 

الضريبية. واجباتهم  فهم  على 

2978 تغطية تتعلق بالقطاع الضريبي اإلماراتي تم رصدها، بلغت   •
تغطية   2253 )بعدد   %  75.66 منها  اإليجابية  التغطيات  نسبة 
السلبية  التغطيات  تتعدى  لم  بينما   ،%  23.84 والمحايدة  إيجابية(، 
التوعوية  األنشطة  فاعلية  على  مؤشر  في  بالمائة،  النصف  نسبة 
فهم  على  للضريبة  الخاضعين  مساعدة  في  ودورها  للهيئة، 

الضريبية. واجباتهم 

المخصص  اإللكتروني  البريد  عبر  للهيئة  وردت  إعاميً  استفسارًا   14  •
.%  100 بنسبة  عليها  اإلجابة  وتمت  اإلعاميين،  استفسارات  على  للرد 

71 نشرة إلكترونية )بوست( بثتها الهيئة باللغتين العربية واإلنجليزية   •
االجتماعي. التواصل  مواقع  عبر 

العربية  باللغتين  إصدارها  تم  غرافيك(  )إنفو  توعوية  نشرة   55  •
العربية  باللغتين  توعوي  فيديو   14 إصدار  تم  كما  واإلنجليزية، 

. ية نجليز إل ا و

إصدارات توعوية:  7
اإللكتروني  للتعلم  برنامجً  و18  إرشادية،  أدلة   10 وتحديث  إصدار   •
نظام  لضمان  الازم  المعرفي  الدعم  لتقديم  للمعنيين  موجهة 

فعال. ضريبي 

من  استيضاح  طلبات  على  ردًا  إصدارها  تم  خاصة  توضيحات   408  •
المعنيين ضمن الفترة الزمنية المحددة للرد، تعزيزًا للوعي الضريبي 

الضريبية. التشريعات  تطبيق  حول 

إصدار 11 توضيحً عامً عبر الموقع اإللكتروني للهيئة لتبسيط وشرح   •
تطوير  في  والمساهمة  الضريبي،  الوعي  لزيادة  محددة  مواضيع 

الذاتي. االلتزام  وتشجيع  الضريبية  البيئة 

األعمال  لقطاعات  الضريبية  التوعوية  النشرات  إصدار  مواصلة   •
ضريبيين  لوكاء  استفسارات   8 على  والرد  جديدتين.  بنشرتين 

. ين معتمد

لمشاريع  ضريبي  محتوى   53 وتدقيق  داخلي،  توضيح   101 إصدار   •
فعال.  ضريبي  نظام  لتطوير  داخلية  إرشادية  أدلة   6 وإصدار  الهيئة، 

الضريبية،  الفواتير  شأن  في  إصدارها  تم  إداري  استثناء  قرار   73  •
للتصدير وإثبات  الازمة  الفترة  الدائنة، وتمديد  الضريبية  واإلشعارات 
االنتقائية. للضريبة  التصدير  وإثبات  المضافة  القيمة  لضريبة  التصدير 

توعية قطاعية:  5
وفق  الضريبي  القطاع  في  اإلدارية  الخدمات  كافة  تقديم  لضمان   •
معايير الجودة والكفاءة والشفافية عقدت الهيئة 3 ورش عمل عبر 
تقنيات االتصال المرئي عن ُبعد لتوعية القطاعات المساندة لتطبيق 

ورشة. لكل  مشارك   188 بلغ  مشاركة  بمتوسط  الضريبي  النظام 

عقدت الهيئة ورشتي عمل لقطاع الوكاء الضريبيين المعتمدين   -
حول اإلطار الزمني السترداد ضريبة المدخات وإجراءات االسترداد 
بمشاركة 213 وكيًا معتمدًا، وحول المعاملة الضريبية لتوريدات 
اإللكترونية  الوسائل  خال  من  المقدمة  والخدمات  السلع 

معتمدًا وكيًا   225 بمشاركة 

والتخليص  الشحن  وكاء  لقطاع  الثالثة  العمل  ورشة  هت  ُوجِّ  -
التحديثات  وتناولت  بالقطاع،  شركة   125 بمشاركة  الجمركي 
الهيئة  بها  قامت  التي  اإللكترونية  الخدمات  تطوير  وعمليات 
لتقديم مزيد من التسهيات وتبسيط اإلجراءات الضريبية عمومً 
والتخليص  الشحن  شركات  عمل  ومجاالت  بأنشطة  والمتعلقة 

خاصة. بصفة  الجمركي 

 11
التقرير الســنوي للهيئة االتحادية للضرائب 2020



تغطيةإيجابية للقطاع الضريبي 
في 2020 بمؤشر لتطور البيئة 

الضريبية.

متوسط المشاركين بالورشة 
بالتوعوية القطاعية للوكاء.

أدلة إرشادية، و18 برنامجً للتعلم 
اإللكتروني للدعم المعرفي 

لنظام ضريبي فعال.

جلسة تفاعلية باالتصال المرئي عن 
ُبعد لدوائر األراضي، والمواطنين.

توضيحات خاصة، و11 توضيحً عامً 
الذاتي. االلتزام  لتشجيع 

 من المعنيين شاركوا باستبيان لقياس
المردود المعرفي لـ "حملة الفاتورة 

الضريبية".

ورش عمل لقطاعات األعمال بالمناطق 
الواقعة خارج المدن الرئيسية.

خبرًا صحفيً أصدرتها الهيئة لمساعدة 
الخاضعين للضريبة على االمتثال  الذاتي.

2253

188

10

11

408

61

7

56

أنشطة توعوية فعالة
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 الفصل الثاني:
تعاون محلي وخارجي

الجهات  جميع  مع  االستراتيجية  شراكاتها  وترسيخ  الفعال  التعاون  عالقات  تعزيز  على  الهيئة  حرصت 
المعنية في  الدولة، كما حرصت على تكثيف تعاونها مع الجهات  القطاعين الحكومي والخاص في  في 
العربية، وعلى المستويين اإلقليمي والدولي، بهدف تبادل المعلومات  التعاون لدول الخليج  دول مجلس 

الدولية. الممارسات  ألفضل  وفقًا  الضريبية  بالبيئة  االرتقاء  من  مزيد  لتحقيق  والخبرات، 

عام  	 خالل  الهيئة  عقدت  المحلي  المستوى  على 
246 اجتماعًا تنسيقيًا - معظمها  2020 أكثر من 
عبر تقنيات االتصال المرئي عن بعد- مع العديد من 
بينها: من  والخاص،  الحكومي  بالقطاعين  الجهات 

	  8 في  الهيئة  شاركت  اإلقليمي  المستوي  على 
بالنظام  المعنية  الفرق  مع  تنسيقية  اجتماعات 
الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
االجتماعات  هذه  مخرجات  توثيق  وتم  العربية، 

اهدافها. لتفعيل 

المستوى  	 على  للهيئة  الفعال  التواجد  استمر 
الدولي بمشاركاتها في العديد من الفعاليات عبر 

منها: ٌبعد  عن  المرئي  االتصال  تقنيات 

ــزًا   	 ــة تعزي ــام الهيئ ــر ع ــعادة مدي ــاركة س ــاع بمش 102 اجتم
معاييــر  وفــق  الهيئــة  خدمــات  تقديــم  ضمــان  ألهــداف 

الجــودة والكفــاءة والشــفافية.

أكثــر مــن 114 اجتماعــً مــع الشــركات الكبــرى، و6 اجتماعات   	
لمجموعــة  اجتماعــات  و3  اســتراتيجيين،  شــركاء  مــع 
ــة  ــات الهيئ ــل بخدم ــاء المتواص ــارية لارتق ــال االستش األعم

لدافعــي لضرائــب.

معنيــة  	 حكوميــة  جهــة   21 مــع  تنســيقية  اجتماعــات 
باإلنفــاذ الضريبــي، والتســجيل، وذلــك بهــدف تطويــر البيئــة 

الضريبيــة.

لمبــادرة  	 الضريبيــة  اإلدارات  بيــن  التعــاون  اجتمــاع منتــدى 
 2020 يونيــو  شــهر  فــي  ُعقــد  الــذي  والطريــق  الحــزام 
دولــة   38 مــن  مشــارك   178 ضمــن  اإلمــارات  بمشــاركة 
ومنظمــة مــن كافــة أنحــاء العالــم، وتــم خالــه بحــث ســبل 
ــز آليــات التعــاون الضريبــي بيــن دول ومناطــق "الحــزام  تعزي
والطريــق"، وســبل تنســيق جهــود الــدول األعضــاء للحــد مــن 

اآلثــار الســلبية لجائحــة فيــروس )كوفيــد-19(.

آثــار  	 حــول  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الدولــي  المؤتمــر 
مكافحــة انتشــار جائحــة )كوفيــد-19( علــى أداء األنظمــة 
الضريبيــة، الــذي ُعقــد فــي شــهر نوفمبــر 2020، وبحــث 
بالعالــم  الضريبيــة  الهيئــات  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات 
المســتفادة،  والــدروس  األزمــة،  تداعيــات  مــع  للتعامــل 

الجائحــة. مواجهــة  بعــد  الضريبــي  العمــل  وآفــاق 
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اجتماع مع جهات محلية لضمان 
تقديم خدمات وفًق لمعايير الجودة 

والكفاءة والشفافية.

جهة حكومية تم عقد لقاءات 
تنسيقية معها بمجالي اإلنفاذ 

والتسجيل الضريبي.

دولة شاركت ضمنها اإلمارات بمنتدى 
التعاون الضريبيي لمبادرة الحزام 

والطريق.

اجتماعً مع الشركات الكبرى، والشركاء 
االستراتيجيين، ومجموعة األعمال 

االستشارية الستمرارية االرتقاء بخدمات 
دافعي الضرائب.

اجتماعات تشاورية بفرق النظام 
الضريبي الخليجي الموحد لتفعيل 

اهدافها.

10221

178

123

8

تعاون لمزيد من االرتقاء بالبيئة الضريبية
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 الفصل الثالث:
مبادرات إلكترونية

إلكترونية  مبادرات  إطالق  مواصلة  على  الهيئة  حرصت  متطورة  عمل  بيئة  في  الذاتي  االمتثال  لتشجيع 
جديدة، بما يتماشي مع االستراتيجية العامة لدولة اإلمارات بالتوسع في االعتماد على التعامالت الرقمية في 
الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، فتم تطبيق المزيد من المبادرات والمشروعات الهادفة لالرتقاء 
المقدمة  الخدمات  في  وسرعة  سهولة  أكثر  تجربة  يوفر  بما  الضرائب  إلدارة  اإللكتروني  بالنظام  المستمر 

لدافعي الضرائب، بواقع نحو 13 مبادرة، ومن أبرز ما تم تنفيذه في هذا المجال:

إدارة  	 وإجراءات  سيـاسات  لتحسيـن   ISO20000 الـمـعلومات  تقنيـة  نظام  إلدارة  الدولية  القياسية  المواصفة  معايير  تطبـيـق 
تعمل التي  الفرص  وتحقيق  وتحديد  بأنشطتها،  المتعلقة  المخاطر  وتخفيف  وتحديد  وخدماتها،  المعلومات  تقنية   خدمات 

على تحسين تقديم الخدمات.

تطبـيـق مـعايـيـر المواصفة القياسية الدولية ألمن المعلومات ISO27001 باالعتماد على سياسات وإجراءات أمن معلومات فعالة،  	
وتحسين آلية العمل بصورة مستمرة وبطريقة استباقية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

تطبـيـق مـعايـيـر نظام األيزو في إدارة استمراريـة األعمال ISO 22301 لضمان إدارة استـمـرارية األعمال والتخطيط لمواجهة األمور  	
غير المتوقعة وإدارة المخاطر وحماية األصول.

اإلجراءات  	 خال  الهيئة  أعمال  استمرارية  خطة  تفعيـل  خال  قياسي  بشكل  )البتوب(  المحمولة  اآللي  الحاسب  أجـهـزة  تـوفـيـر 
)كوفيد-19(. المستجد  كورونا  فيروس  لمكافحة  االحترازية 

توفـيـر آليـة تواصل عبـر تقنيـة االتصال الـمرئي عن بعد لاجتماعات الداخلية والخارجية لتسهيل عملية االتصال، وتطبيق آلـية العمل  	
عن ُبعد للحفاظ على مستويات اإلنتاجية دون تأثر، وضمان مرونة سير العمل مـع االلتزام التـام باإلجـراءات االحتـرازية.

التـرقـيـة  	 وتـمـت  التشـغـيـليـة،  العمـليات  على  اإلنفاق  في  ملموسً  وفرًا  حققـت  التي  العماء  مع  العـاقـة  إدارة  نظام  ترقـيـة 
للهيئة. اإللكترونية   األعمال   تأثير  على  سير  أي   بساسة  دون 

بكفاءات  	 ذاتيً  التطوير  تم  حيـث  ووضوحً،  سهـولة  أكـثر  تشـغيـليـة  بخصائص  الـمـطور  الداخلـي  اإللكتـرونـي  الـمـوقـع  إطاق 
المصروفات. في  وفر   تحقيق   في   ساهم  مما  بالهيئة   المختصين  

تشـــغـيـل نظام إلــكــتــرونـي جـديــد لــلــمراســـات بـــخـصائص أكـــثـــر تـمــــيــــزًا وتـــكـــلـــفـــة تـــقـــل عـن الـنـظام الـســـابـــق. 	

توحـيــد قــواعـد البيـــانات ضمـن بـيـــئة ذات كـفـاءة عاليـة مـنـخفـضة المخاطر، مع رفع فاعـليـة وسـهولة مراقبة قواعد البيانات. 	
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مبادرة جديدة لارتقاء المستمر 
بالنظام اإللكتروني إلدارة الضرائب 

لتسهيل وتسريع الخدمات.

طبقت الهيئة معايير آيزو الدولية 
المتعلقة بتحسين خدمات تقنية 

المعلومات وإجراءاتها.

أحدث الدولية المعايير إلدارة استمرارية 
األعمال والتخطيط لمواجهة المخاطر.

مواصفات دولية

مواصفة دولية طبقتها الهيئة، 
لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية 

ألمن المعلومات.

13ISO 20000

ISO27001

3

ISO27001

ارتقاء مستمر بجودة الخدمات اإللكترونية
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 الفصل الرابع: 
رفع الكفاءة 

الضرائب  وتنفيذ  إدارة، وتحصيل،  ورفع كفاءة  إجراءاتها،  وتسريع  لتسهيل  أنظمتها  تطوير  الهيئة  واصلت 
بالوضوح والجودة والشفافية والسهولة، كما وسعت نطاق خدماتها، واستمرت  االتحادية بإجراءات تتميز 

المضافة. القيمة  المؤهلة قانونًا السترداد ضريبة  الضريبة للفئات  بآليات رد  في تنفيذ خططها لالرتقاء 

مــنصة مــطـورة الســتــرداد ضريــبــة بـنـاء مـساكن  	
الـمـواطنيـن:

إطالق خدمـات إصدار شـهـادتي الـمـوطن الضريـبي  	
واألنشـطة التـجاريـة:

ــة المطــورة  	 شــهد عــام 2020 تدشــين المنصــة اإللكتروني
مســاكن بنــاء  عــن  المضافــة  القيمــة  ضريبــة   الســترداد 

إطــار  فــي  وذلــك  حديثــً،  المشــيدة  المواطنيــن 
ــوء  ــي ض ــات ف ــل الخدم ــم أفض ــة لتقدي ــتراتيجية الهيئ اس
للتشــريعات التنفيذيــة  لإلجــراءات  المســتمرة   المراجعــة 

 الضريبية لتسهيل اإلجراءات، بما يحقق رضا العماء.

قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع برامــج اإلســكان - التــي تطبــق  	
اإلجــراءات المطلوبــة مــن الهيئــة وتوفــر بيانــات المصروفــات 
المطلوبــة - بالعمــل علــى تخفيــف متطلبــات التدقيــق 
بنــاًء  المواطنيــن  المقدمــة مــن  علــى طلبــات االســترداد 
 علــى قيــام الجهــات المعنيــة بالتعــاون مــع الهيئــة بتوفيــر

التأكيدات الازمة لدعم طلبات االسترداد.

تــم تحديــث الدليــل اإلرشــادي عبــر الموقــع اإللكترونــي  	
ــوات ــول الخط ــطً ح ــامًا مبس ــرحً ش ــن ش ــة وتضم  للهيئ

الــازم اتباعهــا للوصــول لنمــوذج طلــب اســترداد ضريبــة 
وتقديمــه، الجديــد  المســكن  عــن  المضافــة   القيمــة 

وكيفية تتبع حالة الطلب.

علــى 	 الحاصلــة  االســترداد  طلبــات  أن  التوضيــح   تــم 
التــي تطبــق برامــج اإلســكان   شــهادات مصروفــات مــن 
 اإلجــراءات المطلوبــة مــن الهيئــة يتــم معالجتهــا وفقــً

إلجراء سريع.

2020 تقديــم  	 بــدأت الهيئــة اعتبــارًا مــن شــهر نوفمبــر 
خدمــات إصــدار شــهادتي الموطــن الضريبــي واألنشــطة 
التجاريــة إلكترونيــً، التــي تــم نقــل مهــام إصدارها مــن وزارة 
ــر ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــة بموج ــى الهيئ ــة إل  المالي
التــي الخدمــات  رســوم  بشــأن   2020 لســنة   65  رقــم 

تقدمها الهيئة االتحادية للضرائب.

إصــدار  	 للهيئــة  االلكترونــي  الموقــع  خــال  مــن  يتــم 
ــن ــخاص الطبيعيي ــة لألش ــهادات الضريبي ــن الش ــن  م  نوعي
الضريبــي" وهــي وثيقــة الموطــن   واالعتبارييــن؛ "شــهادة 

ُتصدرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها لتمكين  
مقــدم الطلــب من االســتفادة مــن اتفاقيات تجنــب االزدواج 
الضريبــي التــي تكــون دولــة اإلمــارات طرفــً فيها، و"شــهادة 
 أنشــطة تجاريــة" وهــي وثيقــة ُتصدرهــا الهيئــة لتمكيــن

مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة  
ــمح ــي تس ــم الت ــف دول العال ــي مختل ــه ف ــة علي  المفروض

بإرجاع ضريبة القيمة المضافة لألعمال.

إلصــدار  	 وتســهيات  مميــزات  الخدمــات  هــذه  توفــر 
لتوافــر  الضريبــي  بالنظــام  للمســجلين  الشــهادات 
فيمكنهــم الهيئــة،  بيانــات  بقاعــدة  بياناتهــم   جميــع 
بإجــراءات الضريبيــة  الشــهادات  علــى  للحصــول   التقــدم 

إلكترونية مباشرة وسريعة.
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كفاءة  	 لضمان  للمسجلين  االسترداد  نظام  تطوير 
خالل: من  االسترداد  طلبات  العالمات المميزة على التبغ ومنتجاته: 	معالجة 

إعــداد إخطــار تلقائــي إلبــاغ مقــدم الطلــب بحالــة مراجعة  	
 . طلبه

الُمدخــات  	 لضريبــة  التفصيلــي  الكشــف  تطويــر 
الطلــب  مقــدم  مــع  التواصــل  لتســهيل  والُمخرجات  
اإلقــرار. وتفاصيــل  المعلومــات  تحليــل  كفــاءة  وزيــادة 

لطالبــي  	 البنكيــة  البيانــات  صحــة  مــن  التحقــق  تســريع 
االســترداد.

تحسيـــن نظــام الدفـــعات لبـــنوك خــارج الـــدولة، وتـنظيـــم  	
ــام. ــن 7 أي ــر م ــا ألكث ــم إعادته ــي ت ــات الت ــض الطلب رف

زيادة "أجهزة الخدمة الذاتية" لرد الضريبة للسياح: 	

تــم تفعيــل 22 مــن "أجهــزة الخدمــة الذاتيــة" بالنظــام  	
اإللكترونــي لرد الضريبة للســياح شــملت العديد مــن المراكز 
 التجاريــة الرئيســية )المــوالت( والفنــادق، إضافــة إلــى توافــر

هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

تتيــح هــذه األجهــزة إتمــام إجــراءات رد الضريبــة بشــكل  	
الســائح  فيقــوم  تقريبــً،  دقيقتيــن  فــي  بالكامــل  آلــي 
الفواتيــر بتقديــم  الذاتيــة"  الخدمــة  "أجهــزة  خــال   من   
ــً ــجلة، مرفق ــع المس ــذ البي ــن مناف ــترياته م ــة لمش  الضريبي
 معهــا جــواز ســفره وبطاقتــه االئتمانيــة الســترداد الضريبــة

بــدون حــد أقصــى بتحويــل القيمــة القابلــة لاســترداد إلــى 
حســاب بطاقتــه االئتمانيــة، بينمــا الحــد األقصــى لاســترداد 

النقــدي 7 آالف درهــم لليــوم الواحــد.

اإللكتروني لسداد  	 الدرهم  الثالث بمنظومة  الجيل 
الضريبية: المستحقات 

انضمــت الهيئــة إلــى الجيــل الثالــث لمنظومــة "الدرهــم  	
ــن  ــد م ــر مزي ــة لتوفي ــه وزارة المالي ــذي أطلقت ــي" ال اإللكترون
التقنيــات بأحــدث  الحكوميــة  الرســوم   الخيــارات لســداد 

ومعايير األمان.

أتاحــت الهيئــة للمســجلين ســداد التزاماتهــم الضريبيــة،  	
الدرهــم  تطبيــق  بتحميــل  مباشــرة  معاماتهــم  وإنجــاز 
اإللكترونــي "مباشــر" علــى هواتفهــم الذكيــة دون الحاجــة 
 لبطاقــات مصرفيــة، بربــط الحســاب الخــاص بالمســجل لدى
 أحــد البنــوك المشــاركة بالمنظومــة مــع التطبيــق ليتمكــن

من إجراء معاماته المالية المتعلقة بالهيئة.

تشــمل قنــوات دفــع الجيــل الثالــث 3 بطاقــات؛ "بطاقــة ها"  	
 وتناســب المتعامليــن الجــدد الراغبيــن فــي الدفــع لمــرة

وتناســب  الدفــع  مســبقة  الذهبيــة"  و"البطاقــة  واحــدة، 
و"البطاقــة والمنتظمــة،  المتعــددة  الدفــع   معامــات 
 المتميــزة" مســبقة الدفــع القابلــة للتخصيــص وتناســب

أصحاب األرصدة العالية دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.

اعتبــارًا مــن بدايــة مــارس 2020 بــدأت الهيئــة منــع اســتيراد  	
 جميــع أنــواع تبــغ األرجيلــة )المعســل( ولفائــف الســجائر
َفــة ب "الطوابــع الضريبيــة  التــي تســخن كهربائيــً الغيــر ُمَعرَّ

الرقميــة" للدولــة، ضمــن تطبيــق المرحلــة الثانيــة لنظــام 
ــق ــد التطبي ــه"، بع ــغ ومنتجات ــى التب ــزة عل ــات الممي  "العام

)تــداول(  بيــع  بمنــع  للنظــام  األولــى  للمرحلــة  الناجــح 
وحيــازة  جميــع أنــواع الســجائر التــي ال تحمــل "الطوابــع 
 الضريبيــة  الرقميــة" باألســواق المحليــة اعتبــارًا مــن بدايــة

أغسطس 2019.

تــم تأجيــل تطبيــق الخطــوة النهائيــة للمرحلــة الثانيــة مــن   	
النظــام لمنــع )تــداول( جميع أنواع تبــغ األرجيلة )المعســل(  
َفــة  ولفائــف الســجائر التــي تســخن كهربائيــً الغيــر ُمَعرَّ
ــة ــن بداي ــة م ــل الدول ــة" داخ ــة الرقمي ــع الضريبي  بـــ  "الطواب
إطــار فــي  ينايــر2021،  مــن  األول  إلــى   2020  يونيــو 
 التســهيات التــي قدمتهــا الهيئــة لمســاندة المســجلين

للوفــاء بالتزاماتهــم الضريبيــة، وضمــان اســتمرارية األعمــال 
فــي ظــل اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن انتشــار فيــروس 

)كوفيــد-19(. 

تطبيق ذكي الكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة: 	

ضمــن جهودهــا للمســاهمة فــي الحمايــة مــن الغــش  	
الهيئــة أطلقــت  الضريبــي؛  التهــرب  ومكافحــة   التجــاري 

تطبيقــً ذكيــً مبتكرًا يتيح للمســتهلكين اكتشــاف منتجات  
ــة ــة الرقمي ــع الضريبي ــح الطواب ــدة، بمس ــر المعتم ــغ غي  التب
مــن للتأكــد  ومنتجاتــه،  والتبــغ  الســجائر  عبــوات   علــى 

مطابقتهــا للمواصفــات القياســية، وأنهــا غيــر مهربــة، وأنــه  
تــم تســديد الضريبــة المســتحقة علــى هــذه الســلع.

أجهــزة   	 علــى  بســهولة  الذكــي  التطبيــق  تحميــل  يتــم 
"آبــل"  متاجــر  خــال  مــن  الذكيــة  المحمولــة  الهواتــف 
ــم:  ــق اس ــل التطبي ــث يحم ــة، حي ــاي" اإللكتروني ــل  ب و"غوغ

."FTA DTS"

باســتخدام التطبيــق يمكــن للمســتهلك مســح الطابــع  	
المثبــت علــى عبــوة الســجائر أو التبــغ ومنتجاتــه، للتأكــد من 
أنــه طابــع معتمــد مــن الهيئــة، فبعــد مســحه يتضــح مــا إذا 
ــن  ــد يمك ــر معتم ــإذا كان غي ــدًا أم ال، ف ــع معتم كان الطاب
للمســتهلك تقديــم بــاغ عبــر التطبيــق، لتقــوم الهيئــة 
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة  

ــن. ــأن المخالفي ــة بش الازم
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 تطوير متواصل لتسهيل
وتسريع اإلجراءات

منصة مطورة السترداد ضريبة بناء مساكن المواطنين:

خدمات إلكترونية جديدة:

إطاق تطبيق ذكي الكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة.

تخفيف متطلبات تدقيق طلبات المواطنين لاسترداد.

إصدار "شهادة الموطن الضريبي" لاستفادة من اتفاقيات 
تجنب االزدواج الضريبي التي تكون دولة اإلمارات طرفً.

22 جهازًا جديدًا للخدمة الذاتية تم تفعيلها لرد الضريبة 
للسياح بالمراكز التجارية والفنادق.

تحديث الدليل اإلرشادي عبر الموقع اإللكتروني لتوضيح 
خطوات الطلب وتتبع حالته.

إصدار "شهادة أنشطة تجارية" السترداد الضريبة بالدول التي 
تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة لألعمال.

3 بطاقات جديدة أتاحتها الهيئة لسداد االلتزامات الضريبية 
بالجيل الثالث لـلدرهم اإللكتروني.
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الباب الثاني
تحفيز استمرارية األعمال

الفصل األول: مساندة الخاضعين للضريبة 

بالتزاماتهم  الوفاء  الدعم والمساندة للخاضعين للضريبة لمساعدتهم على  الهيئة على تقديم  حرصت 
الضريبية مع تطبيق أرقى معايير الجودة، وضمان استمرارية األعمال ضمن بيئة تشريعية وإجرائية متطورة 
محفزة لالمتثال الضريبي بسهولة ومرونة، خصوصًا في ظل اإلجراءات االحترازية التي قامت الجهات المعنية 

بالدولة باتخاذها للوقاية من انتشار فيروس )كوفيد-19(.

مارس  شهري  لتشمل  استثنائيً  االنتقائية  للضريبة  للمسجلين  مارس  من  األول  في  بدأت  التي  الضريبية  الفترة  تمديد  تم  وقد 
وأبريل2020، وتحديد تاريخ بديل بصفٍة استثنائية للحد األقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة 
عن الفترات الضريبية التي تزامنت مع إجراءات إغاق بعض المناطق لتنفيذ عمليات التعقيم االحترازية، كما قامت الهيئة بتأجيل 

بدء تطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من نظام العامات المميزة على التبغ ومنتجاته لمدة 7 شهور.

قطاعات  لدى  السيولة  مستويات  على  للمحافظة  لاسترداد  قانونً  المؤهلة  للفئات  الضريبة  رد  إجراءات  معالجة  تسريع  وتم 
األعمال، فيما حرصت الهيئة على تحقيق أعلى قدر من التوازن لرفع كفاءة إدارة المخاطر، والمحافظة على دقة االمتثال الضريبي 
من خال المستندات واألدلة الثبوتية لجميع معامات الهيئة، وتم تطبيق تصنيف صفري مؤقت لضريبة القيمة المضافة لبعض 

الطبية. المعدات 
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مواجهــة 	 متطلبــات  فرضتهــا  التــي  التحديــات   رغــم 
عــدد  إجمالــي  ارتفــع  )كوفيــد-19(  فيــروس  جائحــة 
مســجل   332,392 إلــى  الهيئــة  لــدى   المســجلين 

بنهاية 2020 مقابل320,440 مسجل بنهاية 2019.

معالجــة 70,389 طلبــً عبــر خدمــات التســجيل لضريبــة  	
دافعــي ماحظــات  معالجــة  وتــم  المضافــة،   القيمــة 

الضرائب بشأن التسجيل والرد على استفساراتهم.

ــة 1334  	 ــت مراجع ــا تم ــترداد، فيم ــب اس ــاز 22,081 طل إنج
لضمــان  االســترداد  بطلبــات  مرتبطــة  طوعيــً  تصريحــً 

كفــاءة  ودقــة الرصيــد الدائــن لطالــب االســترداد.

ــترداد  	 ــن الس ــً للمواطني ــى 4,989 طلب ــة عل ــت الموافق تم
ــيدة ــاكنهم المش ــاء مس ــن بن ــة ع ــة المضاف ــة القيم  ضريب

حديثً.

تســوية إقــرارات 1834 مســجل مــن خــال مطابقــة المبالــغ  	
 التــي تــم تقديمهــا فــي اإلقــرار مــع المبالــغ التــي تــم

استردادها للسياح.

معالجــة 4,228 طلبــً إللغــاء التســجيل، وتــم تســريع وتيــرة  	
ــدل   ــص مع ــي بتقلي ــجيل الضريب ــاء التس ــات إلغ ــاز طلب إنج

إنجــاز الطلــب إلــى يوميــن كحــٍد أقصــى.

القيمــة  	 بضريبــة  مرتبــط  تعديــل  طلــب   26,577 إنجــاز 
 المضافــة، وتــم تحســين وتطويــر إجــراءات التعديــل حرصــً 

مــن الهيئة على إنجــاز  المعامات في الوقت المحدد.

مراجعــة   طلبــات  إعــادة   النظــر   الخاصــة   بالغرامــات   	
 المتعلقــة  بتقديــم اإلقــرارات والســداد وإصــدار قــرارات

بشــأن 2,083 رقم تسجيل ضريبي.

مراجعــة  	 وتتــم  ضريبــي،  تســجيل  شــهادة   57 إصــدار 
 إجــراءات التنفيــذ بشــكل يومــي لرفــع كفــاءة الخدمــة

بصفة مستمرة.

لتســجيل  مجموعــات  ضريبيــة   	 2,832 طلبــً   معالجــة  
تــم فيمــا  ضريبيــة،  مجموعــات  لتعديــل  طلبــً   و3,589 
المجموعــات ســجل  لتحســين  مبــادرات  عــدة   تنفيــذ 

ــي  ــة دافع ــال مطالب ــن خ ــل م ــات التعدي ــة وطلب الضريبي
التــي المســجلة  الفــروع  تســجيل  بإلغــاء   الضرائــب 
الضريبــي التســجيل  رقــم  تســتخدم  أن  المفتــرض   مــن 

ذاته الخاص بالشركة األم.

معالجــة  التســجيات  المتكــررة  مــن  جميــع  الطلبــات  	
ــه ــج نفس ــذ النه ــم تنفي ــام 2020، ويت ــال ع ــدة خ  الجدي
بالتســجيل/ المتعلقــة  الطلبــات  هــذه  لتحليــل   يومًيــا 

التعديل والعمل عليها.

تحســين إجــراءات الضمــان المالــي بإضافــة خاصيــة تجعــل   	
أن  دون  الطلــب  اســتكمال  للمســجل  المتــاح  غيــر  مــن 

ن. يكــون مــورد أو مصــدر أو ُمَخــزٍّ

ــة  	 ــة المضاف ــة القيم ــجيل ضريب ــب تس ــوذج طل ــل نم تعدي
الورثــة  وخصوصــً  الطبيعييــن  باألشــخاص  الخــاص  

جانبهــم. مــن  الطلبــات  تقديــم  لتســهيل 

معالجــة 23 طلــب تســجيل للمعــارض، وتــم تســريع وتيــرة  	
بتقليــص بالمعــارض  الخاصــة  التســجيل  طلبــات   إنجــاز 

معدل إنجــاز الطلب إلى يومين كحٍد أقصى.

 تمــت الموافقــة علــى 267 طلبــً لــوكاء ضريبييــن، وبلــغ 	
عــدد الــوكاالت الضريبيــة المعتمــدة فــي ســجل الــوكاالت  
الضريبيــة 189 وكالــة، فيمــا تمــت معالجــة 84 طلبــً للربــط 

اإللكترونــي بيــن وكاء ضريبييــن ووكاالت ضريبيــة.

الــواردة فــي   	 الهيئــة علــى االستفســارات والطلبــات  ردت 
البريــد اإللكترونــي الخــاص بالــوكاء الضريبييــن، وتم تقليص  
 المــدة الزمنيــة المطلوبــة إلصــدار شــهادة الوكيــل الضريبــي

إلى 15 يوم عمل.

االعمــال 	 تســجيل  اســتكمال  خطــة  تنفيــذ  آليــة   بحــث 
المضافــة  القيمــة  بضريبــة  االلتــزام  وتعزيــز  المؤهلــة 

المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتعــاون  

صــة عبــر  	 دراســة الربــط اإللكترونــي  مــع الجهــات الُمرخِّ
ــر  ــتخراج التقاري ــن اس ــة م ــن الهيئ ــة لتمكي ــة إلكتروني منص
الشــركات،  تســجيل  إجــراءات  وتســهيل   المطلوبــة، 
ممــا  يســاهم إيجابيــً فــي تقليــل الجهــد والوقــت للقيــام 

بالتســجيل فــي النظــام  الضريبــي.

ــة،  	 ــة االنتقائي ــجيل للضريب ــً  للتس ــة 842 طلب ــت معالج تم
وتم تحسين إجراءات الضمان المالي لدعم  

اســتمرارية األعمــال، كــم تمــت إدارة طلبات تحديث االســعار 
البريــد  عبــر  الســلع  بتســجيل  المتعلقــة  واالستفســارات 

.RSP@tax.gov.ae االلكترونــي 

ــن  	 ــجيل م ــات التس ــودة بيان ــن ج ــق م ــات التحق ــذ عملي تنفي
 خــال مراجعــة أســعار المشــروبات االنتقائيــة المســجلة 

وإزالة بيانات السلع المكررة.

اعتمــاد الجهــة المــزودة لخدمــة تســجيل الســلع االنتقائيــة  	
 والتنســيق مــع هيئــة االمــارات للمواصفــات والمقاييــس
بالمشــروبات المتعلقــة  المطابقــة  شــهادات   العتمــاد 
تحتــوي التــي  والمشــروبات  المضــاف  بالســكر   المحــاة 

على حليب او بدائل بنسبة 75 % ومشروبات الطاقة.

إدخــال إجــراء إضافــي لتســجيل المناطق المحــددة للضريبة  	
ــددة ــق المح ــى المناط ــش عل ــم التفتي ــث يت ــة حي  االنتقائي

مــن جانــب مســؤول مــن التســجيل الضريبــي باإلضافــة إلــى 
محلــل تســجيل ضريبــي.

 ومن أبرز النتائج واإلنجازات المتعلقة بالتسجيل واإلقرارات والعمليات المرتبطة بهما خالل عام 2020
في ضوء جودة الخدمات ومساندة الخاضعين للضريبة:
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مسجل لدى الهيئة االتحادية للضرائب 
بنمو 3.73 % خال 2020 رغم تحديات 

)كوفيد-19(.

عملية استرداد تمت معالجتها، 
ومراجعة 1334 تصريحً طوعيً لضمان 

الكفاءة والدقة.

طلبً ُأنجزت للتسجيل للمعارض، وتم 
تسريع وتيرة اإلنجاز بتقليص المعدل 

إلى يومين إلنجاز الطلب.

إقرارًا ضريبيً تم تسويتها للمسجلين 
ضمن نظام رد الضريبة للسياح.

طلبً ُعولجت للتسجيل للضريبة 
االنتقائية، وتحسين إجراءات الضمان 

المالي الستمرارية األعمال.

طلبً تمت معالجتها لتسجيل 
مجموعات ضريبية و3,589 طلبً 

لتعديل مجموعات ضريبية.

طلبً تم معالجتها ضمن خدمات 
التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

طلبً للمواطنين تم اعتمادهم 
السترداد الضريبة عن بناء مساكنهم 

الجديدة.

طلبً تمت الموافقة عليها لوكاء 
ضريبيين، ومعالجة 84 طلبً للربط مع 

وكاالت ضريبية.

332,392 22,081 

23

1834 

842 

2,832

70,389

4,989 267

نتائج وإنجازات
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الفصل الثاني: تواصل 
فعال لخدمة العمالء

ــات 	 ــام إدارة العاق ــق نظ ــل تطبي ــن مراح ــد م ــاز العدي  إنج
7 نجــوم، ومشــروع  الــــ  مــع المتعامليــن وفقــً لمعاييــر 
مــن  بالمزيــد  القيــام  خالــه  مــن  ســيتم  الــذي  التميــز 
اإلجــراءات التحســينية لجميــع الخدمــات المقدمــة للعمــاء 

بمــا فيهــا الخدمــات االســتباقية.

المؤهليــن  	 المواطنيــن  مــع  التواصــل  آليــات  تحســين 
الســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة المدفوعــة عــن بنــاء 
مســاكنهم المشــيدة حديثــً، فتــم اســتحداث خيــار جديــد 
بالخدمــات المتاحــة عبــر الــرد اآللــي هاتفيــً يتيــح للمواطنيــن 
االستفســار عــن المعلومــات المتعلقــة بإســترداد ضريبــة 
االستفســارات  عــدد  وبلــغ  الجديــدة،  مســاكنهم  بنــاء 
الهاتفيــة التــي تمــت معالجتهــا مــن خــال هــذا الخيــار 
 2020 عــام  مــن  األخيــر  الربــع  خــال  استفســارًا،   2083

الــذي شــهد  بــدء تقديــم هــذه الخدمــة المســتحدثة.

المســتمرة  	 التحســينية  اإلجــراءات  ودقــة  زيــادة  بهــدف 
لخدمــات الهيئــة؛ تم تنفيذ مشــروع دراســة ســلوك العماء، 
االتصــاالت عبــر  المتعامليــن  عاقــات  إدارة  نظــام   ضمــن 

 الهاتفيــة أو زيــارة مركــز دعــم دافعــي الضرائــب، حيــث تــم 
توثيــق ســلوكيات 45,201 متعامــل خــال عــام 2020 مــن 

خــال النظــام.

عززت الهيئة جهودها لزيادة التفاعل والتواصل مع الخاضعين للضريبة لتقديم المساعدة والدعم الفني 
استراتيجيتها  ضمن  وسهولة،  بكفاءة  الضرائب  إلدارة  المتكاملة  اإللكترونية  أنظمتها  مع  للتعامل  الالزم 
مما  المعايير،  ألفضل  وفقًا  تصميمها  تم  التي  الضريبية  والقوانين  باإلجراءات  االمتثال  متطلبات  لتوفير 

الضريبية. بالتزاماتهم  القيام  خالل  لألخطاء  التعرض  ُيجنِّبُهم 

واستمرت جهود التطوير لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعمالء الهيئة لتلبية تطلعاتهم وإسعادهم 
بما يتوافق مع معايير التميز، وتحسين بيئة العمل الضريبي، ومن أبرز المؤشرات والخطوات التي نفذت في 

هذا المجال:

توســيع قاعــدة الــرد علــى االستفســارات الشــائعة بإضافــة  	
عبــر إدراجهــا  تــم  جديــدة  الستفســارات  إجابــة   12,560 
نظــام إدارة عاقــات المتعامليــن، الــذي تــم تزويــده بخاصية 
تتيــح تســجيل أســئلة المتعامليــن عبــر المكالمــات الهاتفيــة 
دافعــي دعــم  مركــز  زيــارة  أو  إلكترونــي  بريــد  إرســال   أو 

الضرائــب، ممــا وفــر آليــة جديــدة لتوســيع قاعــدة الــرد علــى  
األســئلة الشــائعة لتوفيــر مزيــد مــن التســهيات المعرفيــة  

الضريبيــة للعمــاء.

اســتحداث خيــار جديــد بالخدمــات المتاحــة عبــر الــرد اآللــي  	
هاتفيــً يتيــح االستفســار بشــأن إجــراءات اســتخراج شــهادات  
الموطــن الضريبــي، وبلــغ عــدد االستفســارات الهاتفيــة التي  

تمت معالجتها من خال هذا الخيار 1706 استفسارات،  
ــمبر2020  ــهر ديس ــر وش ــن نوفمب ــي م ــف الثان ــال النص خ

مــع بــدء تقديــم هــذه الخدمــة المســتحدثة.

تمــت  	 التــي  االستفســارات  عــدد  إجمالــي   199,981
معالجتهــا مــن قبــل الهيئةخــال عــام 2020 مــن خــال 4 
قنــوات رئيســية متاحــة للعمــاء للتواصــل )مركــز االتصــال، 
"تــارا"،  الذكــي  الدردشــة  نظــام  اإللكترونــي،  البريــد  عبــر 

الضرائــب(. مركــزي دعــم دافعــي 
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140,793 استفســارًا هاتفيــً تــم الــرد عليهــا عبــر مركــز  	
مكتمــًا.   2020 عــام  خــال  بالهيئــة  االتصــال 

عبــر  	 معهــا  التعامــل  تــم  بريديــً  استفســارًا    37,148
 البريداإللكترونــي، تتعلــق بالتســجيل، واالســترداد واإلقــرارات
الضريــبــيــــة، الـــمــســتــحقــــات  وســــداد   الـضـريـبـيـــة، 

واسـتـفـسـارات عـامة.

فــي  	 الضرائــب  دافعــي  دعــم  مركــزي  زوار  عــدد  بلــغ 
أبوظبــي ودبــي10,867 زائــر، بشــأن أمــور تتعلــق بالتســجيل، 
الضريبــة،  واســترداد  والدفــع،  اإلقــرارات  وتقديــم 

أخــرى. واستفســارات 

11,173 استفســارًا تمــت معالجتهــا عبــر نظــام الدردشــة  	
ــي  ــذكاء االصطناع ــة ال ــي بتقني ــاعد الضريب ــي )المس الذك

ــة(. ــي للهيئ ــع اإللكترون ــئلة زوار الموق ــى  أس ــة عل لإلجاب

ــات  	 ــارات وماحظ ــة استفس ــزًا لمعالج ــً ُمنج 4,400 طلب
ــد  ــم عق ــا ت ــرى، فيم ــركات الكب ــي الش ــن ممثل ــة م مقدم
ــر البيئــة  114 اجتماعــً مــع الشــركات الكبــرى بهــدف تطوي
ــي  ــي لدافع ــزام الذات ــجيع االلت ــم تش ــا يدع ــة  بم الضريبي

ــب. الضرائ

تمــت  	 الضريبييــن  الــوكاء  مــن  مقدمــً  طلبــً   1,565
عاليــة. وكفــاءة  بســرعة  معالجتهــا 

خدمات لسعادة العمالء

إنجاز العديد من مراحل مشروع إدارة 
عالقات المتعاملين بمعايير الــ 7 نجوم

خدمة توعوية جديدة للمواطنين المؤهلين
السترداد الضريبة عن بناء مساكنهم

دراسة سلوك العمالء لزيادة ودقة ا�جراءات
التحسينية المستمرة لخدمات الهيئة

آلية جديدة لتوسيع قاعدة الرد
على ا�سئلة الضريبية

خدمة الرد على استفسارات شهادات
الموطن الضريبي

5
 مبادرات جديدة

لالرتقاء بخدمات 
الهيئة

إجمالي االستفسارات التي تمت معالجتها عبر4 قنوات 
لتواصل العماء.

استفسارًا تمت معالجتها عبر نظام الدردشة الذكي "تارا".

استفسارًا هاتفيً، و37,148 بريديً تم االستجابة لها.

طلبً ُمنجزًا لممثلي الشركات الكبرى لتشجيع االلتزام 
الذاتي لدافعي الضرائب.

199,981 

11,173 

140,793 

4,400 
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 الفصل الثالث: 
تطوير البيئة الضريبية 

والخارجية؛  المحلية  المتغيرات  يتواكب مع  بما  الضريبية  للبيئة  المستمر  للتطوير  استراتيجيتها  إطار  في 
على  المحافظة  بهدف  التنظيمية  القرارات  وإصدار  التشريعية  السياسات  وتنفيذ  إعداد  الهيئة  واصلت 
التسهيالت  توفير  مع  والدقة،  الكفاءة  مستويات  بأعلى  الضريبية  الشؤون  وإدارة  مرتفعة،  أداء  معدالت 
الهيئة بما يتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية، ومن أهم  الالزمة لالرتقاء المستمر بخدمات  اإلجرائية 

والتنظيمية: الضريبية،  السياسات  مجال  في  اإلنجازات 

تشكيل 21 لجنة وفريق عمل، وإصدار 53 قرارًا من سعادة المدير العام من بينها 46 قرارًا إداريً، و7 قرارات ضريبية، فيما تم تنفيذ  	
وفق   اإلدارية  الخدمات  كافة  تقديم  لضمان  الهيئة  استراتيجية  ضمن  صادرة  و1479  واردة  مراسات    1804 منها  مراسلة   3283

والشفافية. والكفاءة  الجودة  معايير 

لضريبة  	 التنبؤ  منهجية  تصميم  عبر  باإليرادات  للتنبؤ  نموذج  إعداد  تم  فعال  ضريبي  نظام  لتطوير  المبذولة  الجهود  ضمن 
االقتصاد  ومحركات  التاريخي  التحليل  إلى  تستند  منهجية  وتطوير  المحاكاة  بإجراء  اإلنتقائية،  والضريبة  المضافة  القيمة 
تقرير إعداد  إلى  باإلضافة  منه،  المعلومات  واستخراج  وتحديثه  النموذج  استخدام  كيفية  حول  إرشادي  ُكتيِّب  وإعداد   الكلي، 

دراسة التنبؤ باإليرادات متضمنً أهم تنبؤات اإليرادات بحسب مصادرها المختلفة.

لتطوير  	 الضريبية، و14 دراسة  اإليرادات  بالضرائب وتنفيذ وتحصيل  تتعلق  5 سياسات تشغيلية  بينها  19 دراسة وسياسة من  تنفيذ 
الدولية. الممارسات  ألفضل  ودراسات  مقارنة  دراسات  تتضمن  الضريبية  والتشريعات  السياسات  وتحديث 

تجزئة  	 آلية  لتغيير  طلبً   98 على  الرد  فتم  الضريبية،  األنظمة  لمتطلبات  وفقً  طلبً   192 ومعالجة  وثيقة   26 مراجعة 
التقسيم لقطاعات، فيما المدخات مع  آلية تجزئة ضريبة  لتغيير  45 طلبً  التقسيم لقطاعات، والرد على   ضريبةالمدخات بدون 

تم الرد على 49 طلب دعم قانوني.

إعداد 18 مادة تتعلق بالسياسات الضريبية منها 6 مواد تدريبية تتضمن ماحظات وأدلة للمدربين، ومواد عرض، و12 مادة لفعاليات،  	
وندوات، وورش عمل، ولقاءات، واجتماعات، ومؤتمرات وغير ذلك.
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شــأن  	 فــي   2020 لســنة   )1( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
الســلع عــن  المدفوعــة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة   رد 

والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي.

ــنة 2020  	 ــم )9 / 12و( )9/12و( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
فــي شــأن إخضــاع بعــض المعــدات الطبيــة للضريبــة بنســبة 

الصفــر.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )65( لســنة 2020 بشــأن رســوم  	
الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة االتحاديــة للضرائــب.

فــي  	  2020 لســنة   )57( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
الواقعيــة. االقتصاديــة  األنشــطة  متطلبــات  شــأنتحديد 

قــرار وزاري رقــم )100( لســنة 2020 بإصــدار التوجيهــات  	
 الخاصــة بتنفيــذ أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )57(

االقتصاديــة  األنشــطة  متطلبــات  بشــأن   2020 لســنة 
الواقعيــة.

قــرار الهيئــة االتحاديــة للضرائــب رقــم )5( لســنة 2020  	
ــم  ــب رق ــة للضرائ ــة االتحادي ــرار الهيئ ــل ق ــأن تعدي ــي ش ف
)2( لســنة 2019 فــي شــأن تطبيــق نظــام وضــع العامــات 

ــغ. ــات التب ــغ ومنتج ــى التب ــزة عل الممي

من بين القرارات الضريبية التي صدرت خالل عام 2020، والتي تم إدراجها على الموقع اإللكتروني للهيئة: 	

قرارات ضريبية صدرت خال 2020، تم إدراجها على الموقع 
اإللكتروني للهيئة.

سياسات تشغيلية، و14 دراسة لتطوير وتحديث السياسات 
والتشريعات الضريبية.

لت، و53 قرارًا لضمان تقديم  لجنة وفريق عمل ُشكِّ
الخدمات بمعايير الجودة والشفافية.

ت، و192 طلبً تم معالجتها وفقً لمتطلبات  وثيقة ُأِعدَّ
األنظمة الضريبية.

6

5

21

26

سياسات ضريبية بمعاييير الكفاءة والشفافية

التنبؤ بإيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة اإلنتقائية

 تطوير المنهجية
 استنادًا للتحليل

التاريخي ومحركات 
االقتصاد الكلي.

 ُكتيِّب إرشادي
حول كيفية استخدام 

 نموذج المحاكاة
وتحديثه واستخراج 

المعلومات منه.

 إعداد تقرير دراسة
التنبؤ باإليرادات حسب 

مصادرها.

تصميم منهجية التنبؤ 
بنموذج للمحاكاة. 
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 الفصل الرابع:
القطاعات الُمساندة

حرصت الهيئة على االرتقاء المستمر بقطاعاتها الداخلية الداعمة للنظام الضريبي لضمان تقديم كافة 
الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والشفافية، عبر تطبيق برامج وأنشطة لتعزيز المهام المساندة 

إلدارات الهيئة للقيام بمهامها بكفاءة وسالسة، ومن بينها:

الموارد البشرية:

	 %3.7 بـزيـــادة   %78 إلـــى  الـتـوطيـــن  نسـبـــة   ارتـفـعـــت 
عن السنـة السـابـقـة.

	 %  57 بواقــع  الجنسيـــن  بـيـــن  الـــتوازن  نسبـــة   تـــحقيق 
لـإلناث و43 % للـذكور.

إجمالــي 	 مــن   %  33 النســائية  القيــادات  نســبة   بلغــت 
قيادات الهيئة.

الوظيفـيـــة 	 الـــفئات  جـمـيـــع  مـــن   %  97 تـدريـــب   تمـــ 
باجمالي عدد ساعات تدريبية بلغ 7500 ساعة.

وصلــت نســبة النســاء العامــات فــي الفئــات الوظيفيــة  	
% مــن إجمالــي موظفــي ا الهيئــة.   59 التخصصيــة والفنيــة 

15دورة تدريبيــة وأنشــطة الظــل الوظيفــي تتعلــق بنقــل   	
المعرفــة تــم تنفيذهــا بمعــدل 1076 ســاعة تدريبيــة.

التعليــم  	 فــرص  عــن  الموظفيــن  ســعادة  نســبة  بلغــت 
.%  93 والتدريــب 

لتعزيــز التميــز المؤسســي وزيــادة القــدرات التنافســية بصفــة مســتمرة تقــوم الهيئــة بتطويــر عناصرهــا البشــرية 
ــد مــن المجــاالت ضمــن اســتراتيجيتها  ــر األكاديمــي فــي العدي مــن خــالل البرامــج التدريبيــة وتشــجيع وتحفيــز التطوي
إلدارة كفاءاتهــا البشــرية للحصــول علــى أفضــل مــا لــدى موظفيهــا، وتكويــن وصقــل كفــاءات فريــق عملهــا، وشــملت 

ــام 2020: ــالل ع ــة خ ــج المحقق ــات والنتائ المخرج

الرغــم مــن  	 واصلــت الهيئــة اســتقطاب المواهــب علــى 
تحديــات مواجهــة جائحــة )كوفيــد-19( مــن خــال تنفيــذ 
ــد. ــن بع ــي ع ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــة عب ــات التقيمي المقاب

ــز المهــارات  	 ــً لتعزي ــّم تنفيــذ 26 برنامجــً تدريبيــً تخصصي ت
 والكفــاءات المســتقبلية، وتــم االعتمــاد علــى اســتخدام

بواقــع  أكبــر  بفاعليــة  االلكترونــي  التدريــب   منصــة 
1110 ساعات تدريبية.

ــكل  	 ــاعة ل ــى 29.7 س ــة إل ــاعات التدريبي ــدل الس ــاع مع ارتف
ــام 2019. ــاعة لع ــل 24 س ــف مقاب موظ

مــن  	 وتحويلهــا  الموظفيــن  عاقــات  خدمــات  أتمتــة 
عبــر  بالكامــل  إلكترونيــة  إجــراءات  إلــى  ورقيــة  تعامــات 

بياناتــي. نظــام 

ــن  	 ــة م ــة متنوع ــج تدريبي ــن لبرام ــيب 105 موظفي ــم تنس ت
ــة. ــة المضاف ــة القيم ــوم ضريب ــا دبل بينه

50 % نســبة مشــاركة العنصــر النســائي فــي برامــج تطويــر  	
ــرأة ــن الم ــي تمكي ــز ف ــى التمي ــر عل ــة، بمؤش ــادات الهيئ  قي

في المراكز القيادية.
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األداء المالي:

الحوكمة المؤسسية: 

وزارة  	 مــع  بالتنســيق  االوراكل  نظــام  أتمتــة  اســتكمال 
الماليــة بمــا يتوافــق مــع خطــة التحــول لمبــدأ االســتحقاق 
ــاع  ــة للقط ــبية الدولي ــر المحاس ــا للمعايي ــبي طبق المحاس
IPSAS، ممــا يســاهم فــي تمكيــن الهيئــة مــن  العــام 
القيــام بالتزاماتهــا ومهامهــا بأعلــى مســتويات الشــفافية 

والدقــة. 

ألداء  	 القيــاس  مؤشــرات  علــى   %  99.93 نســبة  تســجبل 
.2020 لعــام  الماليــة  اإلدارة  عمليــات 

ــجامً  	 ــة انس ــي الهيئ ــية ف ــة المؤسس ــار الحوكم ــر إط تطوي
ــاءلة. ــفافية والمس ــة والش ــس الحوكم ــع أس م

ــق  	 ــى توثي ــة إل ــية باإلضاف ــة المؤسس ــل الحوكم ــدار دلي إص
العمليــات ذات الصلــة.

تقييــم المخاطــر المؤسســية لتحديــث ســجل المخاطــر  	
ووضــع خطــة التدقيــق للســنوات الخمــس القادمــة.

ــدة  	 ــة المعتم ــب الخط ــا حس ــم تنفيذه ــق ت ــام تدقي 7 مه
ــهرية. ــة ش ــة متابع ــذ 12 عملي ــأن، وتنفي ــذا الش به

ضمــن الجهــود المبذولــة لالرتقــاء المســتمر بكفــاءة األداء المالــي واصلــت الهيئــة تحديــث وتطويــر أنظمتهــا اإللكترونية 
الماليــة والمحاســبية بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، وتطويــر كوادرهــا البشــرية المؤهلــة التــي تضمــن تطبيــق هــذه 

المعاييــر، ومــن بيــن اإلنجــازات واإلجــراءات التــي تمــت بهــذا الشــأن علــى مــدار العــام:

استكمال خطة استمرارية األعمال للشؤون المالية. 	

ــراءات  	 ــق إج ــج توثي ــرض نتائ ــزو 90001 وع ــف اآلي ــداد مل اع
اإلدارة الماليــة لحصــول الهيئــة علــى شــهادة اآليــزو 90001.

ــهادات  	 ــات ش ــاص بخدم ــد خ ــي جدي ــام مال ــتحداث نظ اس
مــع  وربطــه  التجاريــة،  واألنشــطة  الضريبــي  الموطــن 
ــد  ــي توحي ــاهم ف ــا س ــي مم ــم االلكترون ــة الدره منظوم

وأتمتــة إجــراءات الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة.

222 توصيــة داخليــة تتعلــق بالتدقيــق تــم إصدارهــا لدعــم  	
تحقيــق أهــداف واســتراتيجيات الهيئــة.

ــيخ  	 ــا لترس ــم تنفيذه ــة ت ــواد توعوي ــة وم ــة تعريفي 18 ورش
ــة. ــل الهيئ ــة عم ــي منهجي ــق ف ــم التدقي مفاهي

حصــول موظفــي مكتــب التدقيــق الداخلــي علــى شــهادة  	
أدلــة   7 وتطويــر   ،22301 االيــزو  لمعيــار  معتمــد  مدقــق 
بمعيــار تتعلــق  وإجــراءات  عـمـليـــات  وتـطـبـيـــق   عـمـل  

أيـزو 9001.
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 نسبة التوطين بزيادة 3.7% عن 
عام 2019.

7500 ساعة تدريبية تم تنفيذها لنحو 
97 % من جميع الفئات الوظيفية.

النسبة المسجلة على مؤشرات القياس 
ألداء عمليات اإلدارة المالية لعام 2020.

1076 ساعة تدربية تتعلق بنقل 
المعرفة تم تنفيذها من خال 15 دورة.

توصية تتعلق بالتدقيق تم إصدارها 
لدعم تحقيق أهداف واستراتيجيات 

الهيئة.

ورشة تعريفية ومواد توعوية تم 
تنفيذها لترسيخ مفاهيم التدقيق في 

منهجية عمل الهيئة.

نسبة سعادة الموظفين عن فرص 
التعليم والتدريب بالهيئة.

نسبة القيادات النسائية 33 % من 
إجمالي قيادات الهيئة.

نسبة النساء العامات في الفئات 
الوظيفية التخصصية والفنية.

مهام تدقيق تم تنفيذها حسب 
الخطة المعتمدة بهذا الشأن، وتنفيذ 

12 عملية متابعة شهرية.

% 787500

% 7.93 1076222

18

% 93

% 33

% 597

تعزيز المهام المساندة للعمل الضريبي
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الباب الثالث

اإلنفاذ الضريبي

بهدف ضمان التطبيق الفعال ألنظمة االمتثال وفقًا لمعايير واضحة للتدقيق واإلنفاذ الضريبي عززت الهيئة 
دورها الرقابي، بتنفيذ عمليات التدقيق والتأكد من قيام جميع الخاضعين للضريبة بواجباتهم وإجراءاتهم 
المعنية لحماية  الجهات  بالتعاون مع  الدولة  التفتيشية في أسواق  الضريبية بدقة، كما واصلت حمالتها 
2020 تحقيق العديد من اإلنجازات  حقوق المستهلكين وزيادة مستوى االمتثال الضريبي، وتم خالل عام 

الرقابية منها:

زيــارات  	  14,004 للهيئــة  التابعــة  التفتيــش  فــرق  نفــذت 
عــام  خــال  المحليــة  األســواق  فــي  تفتيشــية  ميدانيــة 
التهــرب  وضبــط  المســتهلكين  حقــوق  لحمايــة   ،2020
الضريبــي وزيــادة مســتوى االمتثــال الضريبــي، ضمــن خطــط 
األســواق  علــى  الرقابــة  تعزيــز  فــي  للمســاهمة  الهيئــة 

الضريبيــة. واإلجــراءات  بالتشــريعات  االلتــزام  لضمــان 

تنفيــذ 35 حملــة مشــتركة بالتعــاون مــع 21 جهــة معنيــة  	
بجميــع إمــارات الدولــة.

ضبط 1,642 مخالفة تتعلق بضريبةالقيمة المضافة. 	

ضبط 409 مخالفات تتعلق بالضريبة اإلنتقائية. 	

ضبــط أكثــر مــن 450 منتــج إنتقائــي غيــر مســجل فــي  	
الضريبــي. النظــام 

ــع  	 ــل "الطواب ــة ال تحم ــغ مخالف ــة تب ــن علب ــط 9.7 مايي ضب
اإللكترونــي  بالنظــام   مســجلة  غيــر  الرقميــة"  الضريبيــة 

للهيئــة.

ــة  	 ــلع االنتقائي ــن الس ــة م ــوة مخالف ــط 805 آالف عب ضب
األخــرى )غيــر التبــغ( التــي تشــمل المشــروبات الغازيــة، 

اة. ومشــروبات الطاقــة والمشــروبات الُمَحــلَّ

إضافــة 78 ألــف مــن المســجلين الجــدد للقيــام بســداد  	
المســتحقات الضريبيــة نتيجــة التواصــل معهــم مــن 
فــي  الضريبــي  واإلنفــاذ  االمتثــال  إدارة  ممثلــي  قبــل 

الهيئــة.

إضافــة أكثــر مــن 51 ألــف مســجل لتقديــم اإلقــرارات  	
الضريبيــة نتيجــة التواصــل معهــم مــن قبــل المختصيــن.

ــات 	 ــة متابع ــا نتيج ــم تقديمه ــي ت ــرار ضريب  104 آالف إق
اإلنفاذ الضريبي.

تنفيذ عدد من المشــروعات الســتمرارية االرتقاء بعمليات  	
 التدقيــق والتفتيــش، من بينها مشــروعات إيقــاف خاصية
 ســداد الضريبــة عنــد االســتيراد وفــق آليــة االحتســاب
لتغطيــة  المدفوعــات  تخصيــص  وإعــادة  العكســي، 
التفتيــش. دليــل  واعــداد  أوال،  الضريبيــة  المســتحقات 
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زيارات شملتها الحمات التفتيشية 
خال 2020 للتأكد من االلتزام 

الضريبي.

مايين علبة تبغ ُمخاِلفة تم ضبطها 
بدون "الطوابع الضريبية الرقمية" غير 

مسجلة لدى للهيئة.

مشروعات تم إنجازها الستمرارية 
االرتقاء بعمليات التدقيق والتفتيش.

مخالفات ُضِبطت تتعلق بالضريبة 
اإلنتقائية.

من المنتجات االنتقائي ُضيطت غير 
مسجل في النظام الضريبي.

حملة مشتركة تم تنفيذها بالتعاون 
مع 21 جهة معنية بجميع إمارات 

الدولة.

ُمخالفة تم ضبطها تتعلق 
بضريبةالقيمة المضافة.

14,0049.7

4

409

450

351,642

إنجازات رقابية
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الباب الرابع

تلبية متطلبات الجودة

ضمن رؤيتها بأن تكون هيئة ضريبية رائدة عالميًا، وبهدف تحقيق التطوير المستمر للبيئة الضريبية كثفت 
الهيئة جهودها االستراتيجية لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، واتباع أحدث أنظمة الجودة لالرتقاء بخدماتها، 
وتحقيق المزيد من التطوير والتوثيق آلليات أدائها في جميع مجاالت عملها، وتم تنفيذ العديد من اإلجراءات 

واإلنجازات في هذا المجال، من بينها:

عقد  	 فتم  وصحيح،  سلس  بشكل  العمل  سير  ولضمان  للجودة،  "آيزو"  لمتطلبات  تلبيًة   2020 لعام  الهيئة  عمليات  توثيق 
العمليات، لتوثيق  الهيئة  إدارات  وجميع  والمستقبل  االستراتيجية  إدارة  بين  بالتنسيق  الداخلية  االجتماعات  من   سلسلة 

وتم إعداد واعتماد 320 عملية بهذا الشأن.

حصر المعارف الضمنية والصريحة للموظفين، وإطاق مؤشر للمبادرات المعرفية ونسبة إنجازها لاستفادة منها، أظهر أن نسبة  	
نشر ثقافة المعرفة لدى الموظفين )40 %(، ونسبة حصر االصول المعرفية الصريحة والضمنية وتوثيقها وإتاحتها لاستخدام )40 

%(، ونسبة تطوير وتعزيز البنية التحتية ألنظمة إدارة المعلومات إلدارة المعرفة )67 %(.

بلغت نسبة مستوى نضج المعرفة بالهيئة 65 % وفقً لمؤشر قياس هذا المستوى، وتم تنفيذ 40 استبيان داخلي لضمان   	
والشفافية. والكفاءة  الجودة  لمعايير  وفقً  اإلدارية  الخدمات  تقديم 

لتحسين  	 المتعاملين،  وسعادة  وعي  ومستوى  الموظفين،  ووعي  سعادة  مستوى  لقياس  استبيانات  تنفيذ  تم 
مايلي: إلى  نتائجها  خُلصت  المقدمة،  الخدمات  وتطوير 

سـعـادة الـموظفين تجاه تجربة العمل عـن ُبـعد )68.7 %(. 	

الــسـعـادة تـجـاه مـنـصة لـيـكـند إن الـتعليــمــيـة )70 %(. 	

الـسـعادة تـجـاه ورشة عـمـــل استراتيجيـة االبتكار )70 %(. 	

لتصنيــف  	 العالمــي  النجــوم  بنظــام  الموظفيــن  وعــي 
.)%  49( الخدمــات 

إدارة 	 نظــام  ومتطلبــات  بمفاهيــم  الموظفيــن   وعــي 
الجودة )70.7 %(.

الجوهريــة  	 والقيــم  والرســالة  بالرؤيــة  الموظفيــن  وعــي 
.)%  77.3( للهيئــة 

المعاملــة  	 ملتقــى  تجــاه  الضريبييــن  الــوكاء  ســعادة 
نظمتــه  الــذي  االلكترونيــة  للتجــارة   الضريبيــة 

الهيئة )80 %(.
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تم حصر أصحاب العاقة المعنيين بخدمات الهيئة، وتحديد التأثير واألهمية النسبية للفئات التي تم حصرها من الموظفين ومن  	
الجهات المتعاملة مع الهيئة، لضمان تقديم الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

بلغ عدد الشركاء - وفقً لحصر نفذته الهيئة - )105( شركاء؛ منهم )48( شريكً استراتيجيً و)57( شريكً تشغيليً، ومن المستهدف  	
عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع هذه الجهات. 

السبل  	 أفضل  وتحديد  تصميم  بهدف  الوطنية،  األجندة  ضمن  الهيئة  فيها  تساهم  التي  العالمية  التنافسية  مؤشرات  حصر  بدء 
للهيئة.  عالمــي  ريــادي  موقــع  تحقيــق  نحــو  التقــدم  لتعزيز 

المتسوق  	 تجربة  إجراء  وتم  الهيئة،  تقدمها  خدمة   14 لـــ  تقييمهم  برصد  المتعاملين  من  عينة   1666 شملت  استطاعات  تنفيذ 
زيارة للموقع االلكتروني. زيارة لمركز الخدمة و60  بريد إلكتروني و20  60 مكالمة هاتفية و30  4 قنوات للهيئة بمجموع  السري عبر 

استشراف  	 دراسات  تنفيذ  يجري  كما  المستقبل،  استشراف  عمليات  دليل  تنفيذ  بآلية  الموظفين  لتوعية  تعريفيتين  ورشتين  عقد 
القطاعات. مختلف  في  للهيئة  المستقبل 

تقديم  	 بهدف   ،9001:2015 آيزو  بمشروع  المتعلقة  اإلدارية  الخدمات  كافة  لتقديم  التشغيلية  السياسات  من  مجموعة  إصدار 
الخدمات. أرقى  تقديم  استمرارية  لضمان  بكفاءة  العمليات  مخاطر  وإدارة  الهيئة،  متعاملي  سعادة  تحقق  عالية  جودة  ذات  خدمات 

عملية تم توثيقها تلبيًة لمتطلبات 
"آيزو" للجودةلضمان سير العمل 

بساسة ودقة.

استبيان داخلي لضمان تقديم 
الخدمات اإلدارية وفقً لمعايير الجودة 

والكفاءة والشفافية.

قنوات خدمية للهيئة شملهم اختبار 
تجربة المتسوق السري.

من الشركاء االستراتيجيين 
والتشغيليين شملهم حصر نفذته 

الهيئة لتوثييق التعاون معهم. 

عينة من المتعاملين شملتهم مستوى نضج المعرفة بالهيئة.
 استطاعات لتقييم 14 خدمة

تقدمها الهيئة.

320404

105 % 651666

ز المؤسسي  تعزيز التميُّ
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