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  الدلیل اإلرشادي .1

 لمحة عامة .1.1

 نبذة مختصرة .1.1.1

تّم تطبیق ضریبة القیمة المضافة، وھي ضریبة عامة على االستھالك تُفرض على تورید  2018في األول من ینایر لسنة 

السلع والخدمات، لذا فإنھ یتعین على جمیع األعمال واألفراد والجھات الحكومیة إدراك أثار تطبیق ضریبة القیمة المضافة 

 في إطار السیاقات اآلتیة:  

 

 الخدمات التي یقدمھا عضو مجلس اإلدارة إلى أشخاص آخرین ھي بمثابة توریداً خاضعاً للضریبة. ما إذا كانت •

كیفیة تحدید مكان تورید خدمات عضو مجلس اإلدارة من أجل تطبیق ضریبة القیمة المضافة في الدولة المناسبة،  •

 إذا وجد. 

 . تطبیق النسب الضریبیة المختلفة على خدمات أعضاء مجلس اإلدارة •

 

على وجھ الخصوص، ال یُعتبر الموظفون الذین یقومون بأداء خدمات إلى أصحاب عملھم أنھم یقدمون توریداً خاضعاً 

للضریبة. مع ذلك، یُعتبر األشخاص الخاضعین للضریبة الذین یقدمون خدمات أعضاء مجلس إدارة مستقلین إلى كیانات 

ة للضریبة ( مع األخذ في االعتبار األحكام والقواعد المتعلقة بمكان اعتباریة أخرى أنھم یقدمون توریداً لخدمات خاضع

%، مع إمكانیة تطبیق بعض االستثناءات وتطبیق 5التورید). تخضع تلك الخدمات لضریبة القیمة المضافة بالنسبة األساسیة 

  %. 0الضریبة بنسبة 

 الھدف من ھذا الدلیل .1.1.2

ئص خدمات عضو مجلس اإلدارة في إطار العدید من النماذج لتحدید ما إذا ھذا المستند ھو بمثابة دلیل إرشادي حول خصا

 كانت تُعد تلك الخدمات بمثابة توریداً خاضعاً للضریبة یتم تنفیذھا لغایات ضریبة القیمة المضافة.  

 مْن ینبغي علیھ اإلطالع على ھذا الدلیل؟  .1.1.3

المستند، وكذلك أصحاب المصلحة الرئیسیین المعنیین ینبغي على كل شخص معیّن كعضو مجلس إدارة اإلطالع على ھذا 

 باألمور الضریبیة.  
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 خدمات عضو مجلس اإلدارة .2

 المعاملة الضریبیة لخدمات عضو مجلس اإلدارة .2.1

 موجز عام .2.1.1

تنص القاعدة العامة على أن عضو مجلس اإلدارة یقدم خدمة لشركتھ وفقاً لقواعد ضریبة القیمة المضافة. وعلى ھذا النحو، 

إذا كانت األتعاب المستلمة مقابل تلك الخدمات ( باإلضافة إلى أي توریدات أخرى یقوم بھا الشخص ذاتھ) تجاوز حد 

درھم ، فمن ثم یتعین على عضو مجلس اإلدارة  375,000المحدد بقیمة التسجیل اإللزامي لضریبة القیمة المضافة و

 التسجیل لضریبة القیمة المضافة وفرض ضریبة القیمة المضافة على أتعابھ. 

 على وجھ الخصوص، تخضع الخدمات المقدمة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة لضریبة القیمة المضافة إذا: 

دمات على أساس منتظم ومستمر ومستقل (على سبیل المثال، الشخص قام عضو مجلس اإلدارة بأداء تلك الخ •

العادي الذي یعمل كعضو مجلس إدارة تنفیذي أو غیر تنفیذي في مجلس إدارة واحد أو عدداً من مجالس اإلدارات 

 المختلفة). 

مجلس اإلدارة،  وكانت القیمة اإلجمالیة للتوریدات الخاضعة للضریبة والواردات من الخارج التي یقوم بھا عضو •

 . دارة، تجاوز حد التسجیل اإللزاميبما في ذلك توریدات خدمات عضو مجلس اإل

 لماذا تخضع الخدمات التي یقدمھا عضو مجلس اإلدارة لضریبة القیمة المضافة؟ .2.1.2

تُفرض ضریبة القیمة المضافة على التوریدات الخاضعة للضریبة التي یقدمھا الشخص الخاضع للضریبة. وبالتالي كان من 

ً للضریبة وما إذا كانت الخدمات التي یقدمھا ھي  الضروري تحدید ما إذا كان عضو مجلس اإلدارة ھو شخصاً خاضعا

 بمثابة توریدات خاضعة للضریبة. 

 للضریبة""التورید الخاضع 

سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء لیُعرف "التورید الخاضع للضریبة" في تشریعات ضریبة القیمة المضافة على أنھ أي تورید 

. وبالتالي، یُعد التورید خاضعاً ممارسة األعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، وال یشمل التورید المعفى من الضریبة

 ط التالیة:للضریبة في حال استیفاء الشرو

 إذا كان توریداً لسلع أو خدمات، •

 لقاء مقابل، •

 من قبل شخص یمارس أعماالً، •

 اخل اإلمارات العربیة المتحدة،د •

 لیس توریداً معفیاً من الضریبة. و •
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كما یُعرف قانون ضریبة القیمة المضافة "تورید الخدمات" على أنھ كل تورید ال یُعد توریداً للسلع. وحیث أن خدمات 

ولیكون التورید   مجلس اإلدارة ال تُعد توریداً للسلع، لذلك فھي تُعد توریداً للخدمات لغایات ضریبة القیمة المضافة. أعضاء

 ، فیجب تقدیم تلك الخدمات بمقابل .خاضعاً للضریبة

قدیة أو غیر ذلك مما ھو كل ما تم استالمھ أو من المتوقع استالمھ لقاء تورید السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ ن "المقابل"

 یصح استالمھ كعوض.

في أن تلك الخدمات یجب تقدیمھا من قبل الشخص في سیاق ممارسة األعمال. ویُعرف قانون ضریبة الثالث ویتمثل الشرط 

أي نشاط یمارس بانتظام واستمراریة واستقاللیة من قبل أي شخص وفي أي مكان، القیمة المضافة "األعمال" على أنھا 

الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المھني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقیب أو ما یتعلق باستعمال  كالنشاط

الممتلكات المادیة أو غیر المادیة. ولما كان التعریف واسع وشامل فوجب أن تتضمن معظم االنشطة التي تُمارس على 

 قدیم خدمات أعضاء مجلس اإلدارة  في سیاق ممارسة األعمال. أساس منتظم وباستقاللیة. ونتیجة لذلك، كان من الممكن ت

یتم تحدید ما إذا كانت الخدمات تُقدم داخل اإلمارات العربیة المتحدة أم ال على أساس األحكام والقواعد المتعلقة بمكان 

التورید. كقاعدة عامة، باستثناء بعض الحاالت المتعلقة بالتوریدات عبر الحدود تتم معاملة الخدمات على أنھ یتم تنفیذھا في 

صفة عامة ، ستُعامل الخدمات المقدمة من قبل عضو مجلس إدارة مقیم في اإلمارات العربیة مكان إقامة المورد. لذلك، وب

 المتحدة على أنھا مقدمھ في اإلمارات العربیة المتحدة. 

 وأخیراً، فإن تقدیم خدمات أعضاء مجلس اإلدارة لیس توریداً معفیاً من الضریبة.

 "الشخص الخاضع للضریبة"

كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجیل لغایات یبة في تشریعات ضریبة القیمة المضافة على أنھ یُعرف الشخص الخاضع للضر

 .الضریبة بموجب المرسوم بقانون

یُطالب الشخص بالتسجیل لضریبة القیمة المضافة إذا تجاوزت توریداتھ الخاضعة للضریبة ووارداتھ حد التسجیل اإللزامي 

عشر شھراً الماضیة، أو إذا توقع أن تجاوز حد التسجیل اإللزامي خالل  درھم خالل االثنى 375,000المحدد بقیمة 

ً المقبلة. وكما ھو موضح أعاله، یجب أن تتضمن تلك الحسابات التوریدات الخاضعة للضریبة من خدمات  الثالثین یوما

 مقدمة من عضو مجلس اإلدارة. 

قیمة توریداتھ الخاضعة للضریبة ي في حال تجاوزت ویمكن لعضو مجلس اإلدارة التسجیل على أساس التسجیل االختیار

 درھم.  187,500حد التسجیل االختیاري المحدد بقیمة (بما في ذلك أتعاب عضو مجلس اإلدارة) 

وعلیھ، بافتراض أن الشخص یقدم خدمات بصفتھ عضواً بمجلس اإلدارة على أساس منتظم وباستقاللیة (أي أنھ ببساطة 

 لیس موظفاً لدى الشركة) فإن ذلك الشخص مطالب بتطبیق ضریبة القیمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبلھ. 
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 تحدید مكان تورید خدمات عضو مجلس اإلدارة .2.2

القیمة المضافة فقط إذا ما تمت معاملة التورید على أنھ تم داخل اإلمارات العربیة المتحدة، ولذلك فمن تُطبق ضریبة 

 الضروري تحدید مكان التورید.

 فیما یلي قواعد "مكان التورید" المطبقة على خدمات عضو مجلس اإلدارة:

 مكان إقامة عضو مجلس اإلدارة).(أي  1بصفة عامة یكون مكان تورید الخدمات ھو ذاتھ مكان إقامة المورد •

إذا كان لدى المتلقي مكان إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخلیجي المطبقة للضریبة وكان مسجالً لضریبة  •

 2القیمة المضافة في تلك الدولة، یكون مكان التورید ھو مكان إقامة المتلقي. 

مة في اإلمارات العربیة المتحدة، ولم یكن لدى إذا كان متلقي الخدمات شخص یمارس األعمال ولدیھ مكان إقا •

Fعضو مجلس اإلدارة مكان إقامة في اإلمارات العربیة المتحدة، یكون مكان التورید في اإلمارات العربیة المتحدة.

3 

 

 یناریوھات خاصةس -اتعاب عضو مجلس اإلدارة  .2.3
 
 عضو مجلس اإلدارة الذي یعمل خارج الدولة 2.3.1

 

یقدمھا عضو مجلس اإلدارة المقیم في اإلمارات العربیة المتحدة لنسبة الصفر إذا ما تم تنفیذھا فعلیاً تخضع الخدمات التي 

 .4خارج دول مجلس التعاون الخلیجي المطبقة لضریبة القیمة المضافة

 

رة في شركة اوالمعیّن كعضو مجلس إدعلى سبیل المثال، یجوز لعضو مجلس اإلدارة المقیم في اإلمارات العربیة المتحدة 

لخدمات تقتضي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في المملكة المتحدة. ولما كانت طبیعة تلك افي المملكة المتحدة 

دارة تطبیق نسبة أن یتم تنفیذھا فعلیاً خارج دول مجلس التعاون الخلیجي المطبقة للضریبة، لذا فإنھ یجوز لعضو مجلس اإل

 الخدمات. الصفر على تورید مثل تلك 

 

یمة ومسجلة في المقابل، إذا تم تقدیم تلك الخدمات في احدى دول مجلس التعاون األخرى المطبقة للضریبة إلى شركة مق

لن تطبق ضریبة  في تلك الدولة األخرى، فستتم معاملة ذلك التورید على أنھ تم في تلك الدولة المطبقة األخرى، وبالتالي

 القیمة المضافة.

 

                                                
 في شأن ضریبة القیمة المضافة 2017) لسنة 8من المرسوم بقانون إتحادي رقم ( 29المادة  1
 في شأن ضریبة القیمة المضافة 2017) لسنة 8من المرسوم بقانون إتحادي رقم (  30المادة  2
 في شأن ضریبة القیمة المضافة 2017) لسنة 8المرسوم بقانون إتحادي رقم (من   30المادة  3
 ة القیمة المضافةفي شأن ضریب 2017) لسنة 8) في شأن الالئحة التنفیذیة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (52من قرار مجلس الوزراء رقم ( )31(المادة   4
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 مجلس اإلدارة الذي یقدم خدمات إلى شركة خارجیة عضو 2.3.2

 

إذا قام عضو مجلس اإلدارة المقیم في اإلمارات بتقدیم خدمات من اإلمارات إلى شركة غیر مقیمة في أي من دول مجلس 

اً في التعاون الخلیجي المطبقة للضریبة، فیجوز تطبیق نسبة الصفر على تلك الخدمات إذا لم یكن لدى تلك الشركة تواجد

اإلمارات العربیة المتحدة، كما أنھ ال یتم تلقي الخدمات في اإلمارات العربیة المتحدة من قبل أي شخص قادراً على استرداد 

 .5ضریبة القیمة المضافة المتكبدة

 

الخلیجي  لتعاونأما إذا تّم تقدیم تلك الخدمات إلى شركة مقیمة ومسجلة لغایات الضریبة في أي دولة أخرى من دول مجلس ا

بق ضریبة القیمة المطبقة للضریبة فستتم معاملة ذلك التورید على أنھ تم في تلك الدولة المطبقة األخرى، وبالتالي لن تط

 المضافة.

 

 عضو مجلس اإلدارة الذي یمثل أعمال 2.3.3

كومیة ویجوز لكیان األعمال أو الجھات الحكومیة توفیر موظف أو عضو مجلس إدارة للعمل كعضو مجلس إدارة لجھة ح

د الخدمات. على أخرى أو شركة أو أي نوع آخر من األعمال. في ھذه الحالة، ینبغي تطبیق القواعد العادیة المتعلقة بتوری

تعیین، شریطة لقیمة المضافة عن أي مبلغ یتلقاه مقابل الموافقة على الوجھ الخصوص، یتعین على المورد احتساب ضریبة ا

 أن یكون مكان التورید في اإلمارات العربیة المتحدة. 

 

سبة الصفر بالمئة ، إال أنھ یجوز تطبیق ن%5تورید أعاله بالنسبة األساسیة بالرغم من تطبیق ضریبة القیمة المضافة على ال

ذا إ( 2017 ) لسنة52) من قرار مجلس الوزراء رقم (31استیفاء الشروط الواردة في المادة (على التورید ذاتھ في حال 

 ). 2.3.2و  2.3.1كان التورید یعتبر تصدیراً لخدمات وفق البندین 

 

 عضو مجلس اإلدارة المشترك 2.3.4

فع جمیع أتعاب عضو مجلس یجوز ألي فرد أن یكون عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات. یجوز أن تقوم شركة واحدة بد

 اإلدارة ثم تقوم بتخصیص التكالیف السترداد حصص مناسبة من الشركات األخرى. 

خدمات العضو، مثل حضور االجتماعات أو الموافقة على النفقات، یتم تقدیمھا من قبل ذلك الشخص للشركات التي یكون 

ى الشركات المعنیة من قبل الشخص ذاتھ ولیس من شركة وبذلك یكون تورید الخدمات مباشرة إل عضواً بمجلس إدارتھا. 

                                                
 القیمة المضافة ضریبةفي شأن  2017) لسنة 8شأن الالئحة التنفیذیة من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( ) في52من قرار مجلس الوزراء رقم ( )31(المادة   5
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إلى أخرى. وفي ھذه الحالة، ال یعتبر أنھ تّم أي تورید للخدمات بین الشركات ، وبالتالي ال تُستحق ضریبة القیمة المضافة 

 .على حصة األموال المستردة من كل شركة

 حق في عضویة مجلس اإلدارة 2.3.5

التي تقوم فیھا إحدى الشركات باالستثمار في شركة أخرى، وتمارس حق قانوني أو تعاقدي یحدث ذلك عادة في الحاالت 

لتعیین عضواً بمجلس إدارة تلك الشركة التي تستثمر فیھا. یتم اختیار عضو مجلس اإلدارة عادة على أساس معرفتھ 

 .التخصصیة ویتم تعیینھ لتقدیم خدمات استشاریة كخبیر إلى الشركة األخرى

ه الحالة، یتم فرض رسوم من الشركة التي تُعیّن عضو مجلس اإلدارةتدفعھا الشركة التي تم تعیین عضو مجلس في ھذ

اإلدارة فیھا. ھذه الرسوم تكون بمثابة مقابل لتورید خاضع للضریبة قامت بھ الشركة التي ینتمي إلیھا عضو مجلس اإلدارة، 

 وتكون خاضعة لضریبة القیمة المضافة. 
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