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 مقدمةال. 1

والذي (، "اإلمارات"الدولة" أو "للضريبة االنتقائية في اإلمارات العربية المتحدة ) الخاضعدليل هو بمثابة هذا المستند 

 .يةدليل الضريبة االنتقائأيضاً بعبارة  سيُشار إليه

 الهدف من هذا الدليل 1.1

 :اآلتي يوفّروالذي ، هذا الدليل هو المرجع الرئيسي للضريبة االنتقائية في اإلمارات

  ؛بهااالمتثال وكيفية الدولة الضريبة االنتقائية في األساسية المتعلقة بجراءات اإلقواعد والعن نبذة عامة 

  ؛ و المحتملة لألعمالمساعدة في اإلجابة عن األسئلة 

  نشرها. ومكانكثر تخصصاً األمنشورات الإلى اإلشارة المرجعية 

إلى قراءة هذا الدليل  األعمال جميعالمتوقع أن تحتاج  من فليس األعمال جميععلى يُعد نموذجاً ينطبق  الهذا الدليل  إن

ً ملزماً  هامحتو وأ الدليل هذا يُعدّ ال و كما. بالكامل    للتعديل. قابالً على كونه  عالوة ؛قانونا

 التغييرات التي تم إدخالها على النسخة السابقة من الدليل 1.2

، كما وأنه من الممكن أدناه. تتعلق هذه التغييرات بما الدليلالنسخة السابقة من هذا تغييرات على عدداً من الإدخال  تمّ 

 ضمن البنود ذات الصلة من هذا الدليل:االطالع على مزيد من التفاصيل 

 التحديثات المتعلقة بالسلع االنتقائية ونسب الضريبة المطبقة؛ 

 التبغ؛ لمنتجات االنتقائي السعر بتحديد المتعلقة التحديثات 

  وع التصريحات والتبليغات؛نبالتحديثات المتعلقة 

 التحديثات المتعلقة بالتصريحات الطوعية؛ 

  الطوابع الضريبية الرقمية. التحديثات المتعلقة بنظام 

 

 هذا الدليل  ينبغي عليه االطالع علىمن   1.3

 مستودع لمنطقة محددةالأمين  أو كل من يمارس األعمال ويقوم باستيراد أو تخزين أو إنتاج السلع االنتقائيةيجب على 

حتى  . هذا الدليل االطالع على ،لضريبة االنتقائية في اإلماراتلعليه التسجيل  ينبغييعتقد أنه الذي أو  مطالب بالتسجيل

ألحكام لمفيداً ملخصاً هذا الدليل في  فستجدالسلع االنتقائية ولكنك مهتم بهذا الموضوع، شراء بيع أو معني بلم تكن  وإن

 في اإلمارات.المطبقة 
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 الدليلكيفية استخدام هذا  1.4

القنوات التي يمكنك من خاللها بتوضيح  تعلقيفصل تمهيدي  يشمل ات، وتم تقسيم هذا الدليل إلى فصول حسب الموضوع

الدليل أو أي أمور لم يتم ذكرها هذا استفسارات حول محتوى  ةالحصول على المزيد من المساعدة في حال كانت لديك أي

 الدليل بشكل خاص.  هذا في 

للضريبة  اجراءات االمتثالاألمور األساسية التي تنطوي عليها  لتغطيةالفصول الالحقة بحسب الموضوع كما تم تقسيم 

اإلقرارات تقديم التسجيل ووصوالً إلى من  بدءاً لضريبة االنتقائية لعلى األشخاص المسجلين والتي تُطبق عموماً االنتقائية 

 وسداد قيمة الضريبة.

من للتحقق التي ستقوم بها الهيئة اإلتحادية للضرائب )"الهيئة"( االجراءات  بشأنكما يشمل هذا الدليل ما يمكن توقعه 

قرار تصدره  على أياالعتراض في حال التي قد تكون متاحة إليك المنازعات اجراءات فض  باإلضافة الى، االمتثال

 الهيئة.

 

 ذات أهميةمنشورات أخرى  1.5

 ةأياإلعالن عن  وأمعلومات مفيدة نشر أو تقديم مزيد من المساعدة  مستندات أخرى بهدفسنقوم من حين إلى آخر بنشر 

 :اآلتيعلى الشكل المنشورات  هذه لضريبة.  وستكونالخاضعين لشؤون  على منهجية إدارةطرأت  تغييرات

 

 الهدف الرقم التسلسلي نوع المنشور

تفاصيل بمزيد من اللضريبة ليزود الخاضعين مستند توضيحي  EG[00X] دليل إرشادي

.  وقد يتعلق ذلك إما بقطاع الضريبة اتالمتعلقة بموضوع

عند معين أو معاملة معينة.  يتم تحديث واستبدال األدلة 

 .االقتضاء

بشكل الوضع الضريبي الفني أو اإلداري مستند يلخص  EXP[00X] توضيح عام

 الهيئة. وفق ما تقرره يتفصيل

 نشر فقطسيتم  حيث (www.tax.gov.ae) اإللكتروني للهيئةموقع ال علىالمنشورات هذه جميع ستُتاح  ،في جميع األحوال

 . التي وافقت عليها الهيئة ةالمعني اتأحدث النسخ من المنشور

 الضريبة االنتقائية بالشكل الصحيح. احتسابمن حتى تتمكنوا على متابعة أي تغييرات،  الحرصمن المهم 

http://www.tax.gov.ae/
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 المساعدة من مزيدعلى  الحصول .2

 ملخص الفصل 2.1

التواصل  فبإمكانكالضريبية،  في إدارة شؤونكلمساعدة طلب امزيد من المعلومات حول الضريبة االنتقائية أو للحاجة عند ال

 أو الحصول على الدعم من وكيل خارجي.المساعدة الهيئة لطلب  مع 

 قنوات الدعم الخاصة بالهيئة 2.2

ومباشر. فباإلضافة وميسر سهل سلوب أبالضريبة االنتقائية  للتعرف علىلضريبة لخاضعين لى الإالهيئة بتقديم الدعم تلتزم 

ً  المنشورات األخرىعلى يمكن االطالع  العامة،  اإلرشادية والتوضيحات األدلةإلى  إلكترونياً من خالل الموقع ومجانا

 .)اإلنفوغرافيك( والرسوم المعلوماتيةلتعلم اإللكتروني انماذج للهيئة، بما في ذلك اإللكتروني 

 اإللكتروني التعلم 2.2.1

أساسيات نظام الضريبة االنتقائية ويمكن التعرف على لضريبة في الخاضعين لالتعلم اإللكتروني لمساعدة نماذج تم تصميم 

األعمال متثال ابيتعلق ال سيما فيما الخاضعين للضريبة استخدامها كوسيلة لتدريب الموظفين المختصين ضمن أعمال 

 لضريبة االنتقائية.ل

يجب الحرص على  .خاص بالضريبة االنتقائيةتعلم إلكتروني ذج ونمل رابطالموقع اإللكتروني للهيئة  من خالليتوفر 

التي ستكون متاحة من خالل الموقع اإللكتروني  األدلة اإلرشاديةصدارات الجديدة من واإلآخر المستجدات  االطالع على

 للهيئة. 

 االنتقائية بالضريبة الخاص المساعدة خط 2.2.2

 تقديم طلب أو 600 599 994بالضريبة االنتقائية )عبر رقم الهاتف ما يتعلق  فيلمساعدة تقديم اتم تخصيص خط هاتفي ل

. ويمكن لخط دافعي الضريبةلمساعدة جميع ( تحت إشراف موظفين مدربين وذلك عبر الموقع اإللكتروني للهيئة استفسار

 :اآلتياالستفسارات العامة عن  بشأنالمساعدة المساعدة تقديم 

  و الهيئة؛بمنشورات طلب المعلومات أو طلب الروابط المتعلقة 

  للهيئة. الخدمات اإللكترونية بوابة الدخول إلى أثناء تواجهها شاكل فنية عن أي ماإلبالغ 

أي معامالت خاصة أو مواضيع  المشورة بشأنيكون خط المساعدة الخاص بالضريبة االنتقائية قادراً على تقديم لن 

إليها عبر خط المساعدة توجيهك سوف يتم بديلة والتي وات التعامل مع هذه األمور من خالل قن ، بحيث سيتم متخصصة

 .بحسب الضرورة الخاص بالضريبة االنتقائية
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 تلقي الدعم من وكالء خارجيين 2.3

ة من أشخاص مختصين في يالضريب كالتزاماتبشأن على المساعدة أو المشورة  بإمكانك أن تقرر ما إذا كنت ستحصل

 فيما يتعلق بمعامالتكبمثابة وكيلك الضريبي ونوا ليكتعيين مثل هؤالء المختصين  يمكنك. كما والقانون الضريبيةالمحاسبة 

 تعيينهم.شأن بالهيئة  وأن تقوم بإبالغ للقيام بذلك مع الهيئة شريطة أن يكونوا معتمدين لدى الهيئة

ً  ال يعدضريبي  وكيلتعيين  تجدر اإلشارة إلى أن و  لكن في حال اختيارك وللضريبة االنتقائية، التسجيل  عندإلزامياً  شرطا

 تك. امسؤولي ضمنشؤونك الضريبية  من دقةالتحقق  م بذلك، يرجى أخذ العلم بأنالقيا

 

 االنتقائية الضريبة شرح .3

 ملخص الفصل 3.1

 .الدولةفي  المطبقيهدف هذا الفصل إلى توضيح المفاهيم األساسية لنظام الضريبة االنتقائية 

 ما هي الضريبة االنتقائية؟ 3.2

 :يتمالتي و محددةنتقائية اتُفرض على سلع وغير مباشرة  ضريبةالضريبة االنتقائية هي 

  أو ؛الدولةاستيرادها إلى 

  ؛ أوداخل الدولة إنتاجها 

  وكان التخزين  لم يتمحيث )الدولة تخزينها في ً من يتم دفع الضريبة االنتقائية عن السلع في اإلمارات مسبقا

 أجل أغراض األعمال(.

ً الضريبة االنتقائية  فرضوتُ  تهدف فإن الضريبة االنتقائية . وبالتالي، الصحة العامة تشكل ضرراً علىعلى السلع التي  عموما

 .المحددة هذه السلعلمثل الشعب عامة إلى الحد من استهالك 

 :ال سيماالمذكورة أعاله، أي من األنشطة أي شخص يمارس قبل من الدفع مستحقة االنتقائية وتكون الضريبة 

  االنتقائية؛مستوردو السلع 

 منتجو السلع االنتقائية؛ 

 ؛لغايات الضريبة االنتقائية األشخاص الذين يقومون باإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة محددة 

 مخّزنو السلع االنتقائية، في حاالت معينة؛ و 

 .أمناء المستودعات، في حاالت معينة 
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المذكورة األنشطة شخص آخر يمارس أي من  مسؤوليةية فيها كما قد تكون هناك حاالت محدودة تصبح الضريبة االنتقائ

 بدفع الضريبة من الوفاء بالتزامه. أصالً أعاله إذا لم يتمكن الشخص الملزم 

يتم  هأنفإنه يمكن التوقع عادةً  ،الدولةأو المستهلك بشراء سلع انتقائية داخل عند قيام األعمال الحاالت األخرى، جميع وفي 

بعض من قبل الموّرد )وأنها مشمولة ضمن سعر شراء السلع(.  في الدولة احتساب الضريبة االنتقائية عن تلك السلع داخل 

تلك السلع.  المستحقة عن دفع الضريبة االنتقائية أنه قد تّم على السلع االنتقائية لإلشارة إلى ملصق يتم وضع قد  ،حاالتال

من هذا الدليل والمتعلق بنظام الطوابع  11البند ضمن شأن وضع الملصقات على السلع االنتقائية ستجد مزيداً من التفاصيل  ب

 الضريبية الرقمية. 

 

 كيف تُطبق الضريبة االنتقائية؟ 3.3

أو الشخص الذي يقوم باإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة محددة  المنتج أوالُمخّزن الشخص على المستورد أو يتعين 

عند نقطة استيراد السلع االنتقائية أو تخزينها أو انتاجها أو اإلفراج عنها لطرحها لالستهالك لضريبة االنتقائية لالتسجيل 

احتساب الضريبة ، وبناًء على ذلك سيكون مطالباً باالنتقائيةلغايات الضريبة خاضعاً للضريبة  كونه أصبح،  الدولةداخل 

 مستحقة للهيئة.الاالنتقائية 

خرى كضريبة القيمة األمباشرة الضرائب غير الكل مرحلة من مراحل المعاملة مثل عن الضريبة االنتقائية  تستحقال 

تلك  المستحق عن يااللتزام الضريببذلك قد تم اسيفاء يكون  ،السلع المعنيةعن دفع الضريبة االنتقائية فما أن يتم المضافة، 

لضريبة االنتقائية لدد قليل نسبياً من األعمال التي يتعين عليها التسجيل نتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك عو. السلع

 لهيئة.لواحتساب الضريبة 

 المطبقةالسلع االنتقائية والنسب  3.4

 ونسب الضريبة التي ستُطبق عليها:الدولة للضريبة االنتقائية في  الخاضعةيلي قائمة بالسلع  فيما

  (2017أكتوبر  1)من  %100 -التبغ ومنتجات التبغ 

 (يحدده الوزير الذي التاريخمن ) %100 - السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية 

 (يحدده الوزير التاريخ الذي)من  %100 - أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية 

  (2017أكتوبر  1)بدًء من  %50 -المشروبات الغازية 

  (2017أكتوبر  1ًء من )بد %100 -مشروبات الطاقة 

 (يحدده الوزير التاريخ الذي)من  %50 - المشروبات المحالة 

 التبغ ومنتجات التبغ 3.4.1

من التعريفة الجمركية  24فإن تعريف التبغ ومنتجات التبغ يشمل أي منتجات مدرجة بالجدول  ،الضريبة االنتقائية ألغراض

ً  تسخن التي السجائر لفائف ذلك في بما، الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي . وتلك المنتجات هي على النحو كهربائيا

 التالي: 

  للمضغ قابل تبغ -
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 التبغ على تحتوي)سيجار(  غليظة لفائف -

 )سجائر( عادية لفائف -

 تبغ قطع -

 صغيرة )سيجاريللو(  لفائف -

 ممدود تبغ -

 (اللف للسجاير)فرط  مفروم تبغ -

 عشاب المصنوعة من األمنتجات التدخين  من التبغ بدائل -

 المعادة التكوين التبغ لفائف -

 )سعوط( نشوق -

 السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية 3.4.2

 وما واألدوات األجهزة تلك في المستخدمة السوائل جميع االلكترونية التدخين وأدوات أجهزة في المستخدمة السوائل تشمل

ً والتي سيتم تصنيفها عند االستيراد  النيكوتين على تحتوي لم أو احتوت سواء يماثلها يحددها  التي الجمركية للرموز وفقا

 .المالية وزير من يصدر قرار

 أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية 3.4.3

ما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين و اإللكترونية التدخين وأدوات أجهزة جميع االلكترونيةتشمل أجهزة وأدوات التدخين 

 .المالية وزير من يصدر قراروفقاً للرموز الجمركية التي يحددها والتي يتم تصنيفها عند االستيراد  أم الأو تبغ 

 الغازية المشروبات 3.4.4

 غير الغازية هالميا بإستثناء الغاز على تحتوي مشروبات أي لغايات الضريبة االنتقائية الغازية المشروبات تعريف يشمل

  .غازية مشروبات إلى تحويلها يمكن مستخلصات أو جل أو مساحيق أو زاتمركّ  أية الغازية المشروبات من وتعد  .منكهةال

سيستخدم في  الذي زالمركّ على سبيل المثال، خضع  ففي حالل. التي تحتوي على الكحوالغازية تلك المشروبات  تتضمن ال

يتم انتاجه سفإن المشروب الغازي الذي  ،الدولةمسبقاً للضريبة االنتقائية في  عند نقطة البيع بالتجزئة تصنيع مشروب غازي

ز قد خضع المركّ  إذا كانهذا يتم . لغايات تطبيق الضريبةسلعة انتقائية ك يُعامللن بالتجزئة من هذا المركز عند نقطة البيع 

مشروب غازي عند مزجه مع عامل غازي عند نقطة  إلىز هذا المركّ  تحويلوكان من الممكن مسبقاً للضريبة االنتقائية 

  .البيع بالتجزئة

زات ، فإن األعمال التي تقوم بشراء مركزات خضعت مسبقاً للضريبة االنتقائية والتي تقوم ببساطة بتحويل تلك المركّ لذلك

 االنتقائية أو احتساب الضريبة.  لضريبةلبالتسجيل  إلى مشروبات غازية عند نقطة البيع، ال تلتزم عادة

 مشروبات الطاقة 3.4.5

والذي  للطاقة مشروب أنه على بيعه أو تسويقه يتم مشروب أي لغايات الضريبة االنتقائية الطاقة مشروبات تعريف يشمل

 والتورين الكافيين: الحصر ال المثال سبيل على وتشمل البدني أو العقلي التحفيز تمنح أو منبهة مواد على يحتوي قد

 .المذكورة للمواد مشابه أو مطابق تأثير لها مواد أي تشمل كما. والجوارانا والجنسينج
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 زات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. من مشروبات الطاقة أية مركّ  وتعد

 عند نقطة البيع بالتجزئة، اقةتصنيع مشروب الطز المستخدم في حال خضع المركّ  فيعلى غرار المشروبات الغازية، 

 يُعامللن ز عند نقطة البيع بالتجزئة سيتم انتاجه من هذا المركّ فإن مشروب الطاقة الذي  ،الدولةفي  االنتقائية مسبقاً للضريبة

 . لغايات تطبيق الضريبةسلعة انتقائية ك

 ل.التي تحتوي على الكحوالطاقة تلك مشروبات  تتضمن ال

فقد تتضمن العوامل  ،امومن أجل التمييز بينه. المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة متشابهة إلى حٍد كبير في طبيعتهاإن 

 . وأيضاً في محتوى المشروب التسويقية المستخدمة من أجل الترويج لهذا المشروبالمواد  ،هاالنظر في من المهمالتي 

ا إذا كان المنتج يتم تسويقه أو بيعه كمشروب للطاقة. بالرغم من أن القائمة هناك عوامل محددة يجب النظر فيها لتحديد م

 ها: بلزم النظر حيث أنه هناك عوامل أخرى قد يُ نهائية  يجب عدم أخذها كقائمةإال أنه  ،أدناه مهمة

 

 المواد التسويقية والترويجية المستخدمة؛ 

  ذلك؛الملصق على المنتج والتعبئة وتصميم العلبة، وما إلى 

 وصف المنتج ألغراض التسويق سواًء على الموقع اإللكتروني أو دليل المنتج؛ 

 المنتج؛ استهالك هذانتيجة  هاإلشارة إلى زيادة التحفيز العقلي أو التنبي 

  و ؛قدرة التحمل البدنية نتيجة استهالك هذا المنتجاإلشارة إلى زيادة التحفيز البدني أو زيادة 

 ص بالنشاط أو امتالك مزيداً من الطاقة نتيجة استهالك هذا المنتج. اإلشارة إلى شعور الشخ 

 نه ال يتم تسويق المنتج كمشروب طاقة ومنها:أالتي قد تشير إلى  وعلى هذا النحو، هناك بعض الخصائص

  ًأن يشير إلى زيادة السوائل في الجسم والترطيب، ارتفاع مستوى الفيتامينات  اإلشارة إلى الفوائد الصحية فقط، فمثال

 ذلك.وما إلى والمعادن، 

 االستهالك، بخالف الطعم وغير ذلك.  فوائداإلشارة إلى  منأو المادة التسويقية  العبوة خلو 

انتقائية وما إذا كان من الممكن تصنيفه االعتبارات أعاله ستساعدك في تحديد ما إذا كان المنتج يتوافق مع تعريف أي سلعة 

 كمشروب غازي و/أو مشروب للطاقة وبالتالي تحديد نسبة الضريبة واجبة التطبيق )إن وجدت(. 

 االنتقائية كالسلعة يصنّف فإنه القرار، هذا في المحددة االنتقائية السلع من سلعة من أكثر تعريف مع ُمنتج أيّ  توافق حال في

أّي ُمنتج مع تعريف المشروبات الغازية ومشروبات  توافقإذا  ،فعلى سبيل المثال. األعلى بالنسبة للضريبة تخضع التي

 .طاقة )أي أن السلعة االنتقائية تخضع للضريبة بالنسبة األعلى(فإنه يصنّف كمشروب  ،الطاقة

 المشروبات المحالة 3.4.6

 يتم إنتاجه بإحدى األشكال اآلتية: ،محلياتالمن مصادر السكر أو  يُقصد بالمشروبات المحالة أّي منتج مضاف إليه مصدر

 .كمشروب التناول بغرض للشرب جاهزشراب  .أ

 .محلى مشروب إلى تحويله يمكن شكل أي أو مستخلصات أو جل أو مساحيق أو ُمرّكزات .ب
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( حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 148ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية رقم )

السكر  ومنها على سبيل المثال دون الحصر،وأية مواصفات قياسية الحقة وذات صلة،  السكر"تحت عنوان "الخليج العربية 

، طبقاً وغير ذلك المرّكز وشراب الجلوكوزحون، والسكر البني الناعم، الناعم والسكر المط األبيضاألبيض والسكر 

 .ومع مراعاة المتطلبات ذات الصلة المتعلقة بالتركيب والجودة والتعبئة وما إلى ذلكللتعريف الوارد في المواصفة القياسية 

ً للمواصفة القياسية رقم )و  حسب هيئة التقييس لدول مجلس  (995تشمل المحليات أي نوع من المحليات المحددة وفقا

وأية مواصفات قياسية الحقة   "المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية" تحت عنوان التعاون لدول الخليج العربية

، السّكرين وأمالحه، واألسبرتام، والسوربيتول، والنيوتام، وغير ذلك ومنها على سبيل المثال دون الحصر،وذات صلة، 

للتعريف الوارد في المواصفة القياسية ومع مراعاة المتطلبات ذات الصلة المتعلقة بالتركيب والجودة والتعبئة وما إلى طبقاً 

 . ذلك

 ال تشمل المشروبات المحالة السلع اآلتية:تجدر اإلشارة إلى أنه 

  

 ؛% على األقل75الذي يحتوي على حليب بنسبة  الجاهز المشروب 

  ؛% على األقل75حتوي على بدائل الحليب بنسبة الذي ي الجاهزالمشروب 

 ؛حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة رضع 

 ( حسب هيئة التقييس 654المشروبات المخصصة لالستعماالت التغذوية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم )

لعامة لألغذية المعبأة ذات االستعماالت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "االشتراطات ا

 التغذوية الخاصة"، وأية مواصفات قياسية الحقة وذات صلة.

  ً ( حسب هيئة التقييس 1366للمواصفة القياسية رقم ) المشروبات المخصصة لالستعماالت الطبية الخاصة وفقا

ل األغذية المستعملة ألغراض طبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "اشتراطات عامة لتداو

 خاصة"، وأية مواصفات قياسية الحقة وذات صلة.

عند  ىمحلّ سيستخدم في تصنيع مشروب  الذي زالمركّ خضع  في حالومشروبات الطاقة،  على غرار المشروبات الغازية

ز عند نقطة البيع انتاجه من هذا المركّ سيتم فإن المشروب الذي  ،الدولةمسبقاً للضريبة االنتقائية في  نقطة البيع بالتجزئة،

 . لغايات تطبيق الضريبةسلعة انتقائية ك يُعامللن بالتجزئة 

 ال تشمل المشروبات المحالة تلك التي تحتوي على الكحول.

 للضريبة تخضع التي االنتقائية كالسلعة يصنّف فإنه االنتقائية، السلع من سلعة من أكثر تعريف مع ُمنتج أيّ  توافق حال في

 .األعلى بالنسبة

ً  المحالة المشروبات تعريف مع ُمنتج أيّ  توافق حال فيكما وأنه   يصنّف فإنه الغازية، المشروبات تعريف مع وأيضا

 .غازي كمشروب

 التقييم  3.5

به  )ويقصدقائي ويكون السعر االنتلسلع.  السعر االنتقائي لكما ورد أعاله، يتم احتساب الضريبة االنتقائية كنسبة مئوية من 

 : القيمة األعلى مما يأتيهو ( االنتقائيةالضريبة احتساب "األساس الضريبي" قبل 
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 إن وجد.صدرهاتعار التي السعر المعلن للسلعة االنتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة األس ، 

 لمحدد لتلك السلعة مخصومسعر بيع التجزئة ا ً  .منه الضريبة المشمولة فيه ا

 أو ضرائب أياالنتقائي  السعر شمليو .األساس الضريبيومن ثم يتم احتساب الضريبة االنتقائية كنسبة مئوية محددة من 

 .مستحقة تكون قد مضافة قيمة ضريبة أي باستثناء ،السلع تلك على تُفرض أخرى رسوم

بة الضريبة المستحقة عن تلك القيمة بالنس ليهإلسلع هو األساس الضريبي مضافاً لالجديد سعر البيع  فسيكونونتيجة لذلك، 

للضريبة تخضع  االنتقائيةإذا كانت السلعة  ،لذلك. مضافاً إليهما معاً ضريبة القيمة المضافة %(100% أو 50المطبقة )

 % من األساس الضريبي50ستمثل سعر البيع بعد احتساب الضريبة في المشمولة  االنتقائيةفإن قيمة الضريبة  ،%50نسبة ب

السلعة االنتقائية تخضع للضريبة بنسبة كانت إذا . أما غير شامل ضريبة القيمة المضافة % من سعر البيع الجديد33.3و

% من األساس الضريبي 100فإن قيمة الضريبة االنتقائية المشمولة في سعر البيع بعد احتساب الضريبة ستمثل  ،100%

  .يمة المضافةغير شامل ضريبة الق % من سعر البيع الجديد50و

 المحدد التجزئة بيع سعر تحديد 3.5.1

 ،الحتساب الضريبةتحتفظ الهيئة االتحادية للضرائب بقائمة أسعار السلع االنتقائية المتاحة للبيع داخل السوق المحلي للدولة. 

ً لعة مخصوملتلك السيجب مقارنة السعر المدرج في القائمة مع سعر بيع التجزئة المحدد  ، ومن ضريبة مشمولة فيهأية منه  ا

 .على أساس السعر األعلى احتساب الضريبةثم 

 :بين من األعلى هو المحدد التجزئة بيع سعر يكون

  في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدد وُمعلن وملصق على السلع من قبل  المقترحسعر بيع السلعة االنتقائية

 ؛المستورد أو الُمنتج

  في السوق للسلعة. بيع التجزئةمتوسط سعر 

المحقق عند بيع السلعة االنتقائية ألغراض التجزئة  السعرللسلع بيع المقترح" البـ"سعر  يُقصدالمذكور أعاله، فإنه  ألغراض

مطعم أو أو  فندق داخلاالنتقائية نتيجة لبيع السلعة  السعرفيها  يزدادالحاالت التي ذلك  يشملوال  .لمستهلكا ة إلىمباشر

 . المنشآتاستهالكها داخل تلك  مماثلة بهدفمنشأة 

 حساب متوسط سعر بيع التجزئة  3.5.2

اتباع فإن الهيئة تتوقع "عادة" أن يقوم الشخص ب ،السوقفي ع االنتقائية لحساب متوسط سعر بيع التجزئة للس ألغراض

 :تيةالخطوات اآل

 عشععععر االثني على بناءً  السععععوق فيالتي تم بيعها  االنتقائية للسععععلعة المختلفة التجزئة بيع أسعععععار تحديد .1

 .السابقة شهًرا

 السعر من الضريبة قيمة خصم يتمضريبة انتقائية، أي  (1) الخطوة وفق المحدد البيع سعر تضمن إذا .2

  .لضريبةا شامل غير البيع سعر على للحصول

 المباعة االنتقائية السلعكمية  مجموع تحديديتم  السابقة، شهراً  عشر االثني خالل مختلف بيع سعر لكل .3

هذا السععر من المتأتية  السعوق في اإليرادات الحتسعاب وضعرب الكمية المباعة بسععر البيع سععرال بهذا
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 ،السععابقة شععهراً  عشععر فترة االثنيللسععلع االنتقائية خالل  يراداتاإلمجموع  وللوصععول إلى .رةلفتا لتلك

 .سعر كل من المتأتية يراداتاإل جمع يتم

 لتحديد فترةالتلك  خالل المباعة االنتقائية السععععععلع مجموع على السععععععوق في اإليرادات مجموع قسععععععمة .4

 للسلع.ساس الضريبي متوسط األ

االنتقائية التقديرية  الضعععريبة الحتسعععاب المطبقة الضعععريبة نسعععبةب( 4) خطوةال في العملية ناتج ضعععرب .5

 .هذا السعر عن  المستحقة

ً ( 5)و( 4) خطوتينال في الناتجة القيم إضافة يتم .6  .السلع بيع سعر متوسطالحتساب  معا

 زللمرك   المحدد التجزئة بيع سعر سابتحإ 3.5.3

، ليست مناسبة لتحديد سعر بيع التجزئة لسلعة انتقائية تحديد سعر بيع التجزئةاآلليات المحددة أعاله والمستخدمة في  إنّ 

أو مشروب طاقة  استخدامها في إنتاج مشروب غازيسيتم والتي  المستخلصاتالجل أو أو  المساحيقأو زاتللمركّ  المحدد

حيث أنه ال يتم عادة تحديد سعر بيع التجزئة للمنتج النهائي من قبل المنتج أو المستورد وقد يكون من  ،أو مشروب محلى

 تطبيقه.  ةلمنتج النهائي الذي ينبغي على بائع التجزئاالصعب على الخاضع للضريبة تحديد سعر بيع 

من منطقة محددة في  عنهاأو اإلفراج  هاأو انتاجهذه المنتجات استيراد ب وفي حال قيام الخاضع للضريبة ،ونتيجة لذلك

السلع االنتقائية  لمحدد من قبل مستورد أو منتجاالسعر  فإن الحاالت، هذه . وفي آليه أخرى لالحتسابفينبغي استخدام ، الدولة

 . سعر بيع التجزئة المحدد للسلع االنتقائيةهو  سيكون، أو عروض أية خصومات تطبيققبل 

  :مثال

ضريبة أي  ناكليس هو –درهم  2هو قبل تطبيق الضريبة االنتقائية  لمشروب غازيالمحدد  التجزئة بيع سعرإذا كان 

 . ساس الضريبياألهو  يكون هذا السعرلك لذ، خصمهايتم لمشمولة في السعر 

  انتقائيةدرهم كضريبة  1=  %50×2 أي الضريبي األساسمن % 50 بنسبة االنتقائية الضريبة تستحق

 درهم 3درهم )ضريبة( =  1درهم +  2 الغازيمشروب الجديد للبيع السعر يصبح 

 % من األساس الضريبي، بالرغم من 50نسبة كمشمولة ضمن سعر البيع الجديد ويتم احتسابها  االنتقائيةالضريبة 

 %33.33درهم =  3درهم /  1من سعر البيع وهي  قلأنسبة تمثل  االنتقائيةن الضريبة أ

 

 لمنتجات التبغالسعر االنتقائي  تحديد 3.5.4

السعر االنتقائي المعلن من قبل الهيئة لمثل هذه السلع االنتقائية يجب  ، فإنالتبغ لمنتجاتاالنتقائي  السعرألغراض تحديد 

 : أاّل يقل عن

 درهم لكل لفّة سيجارة،  0.4 .أ

 .المماثلة األخرى والمنتجات لالستخدام الجاهز والتبغ)المعسل(  األرجيلة تبغلكل غرام من  درهم 0.1 .ب
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 طلب تغيير قائمة األسعار  3.5.5

السلع االنتقائية والتي من المقرر أن تشمل متوسط سعر بيع التجزئة لجميع السلع االنتقائية  تصدر الهيئة قائمة بأسعار

كأن يتم إدخال منتج جديد إلى السوق )تحديث هذه القائمة سيتطلب األمر في كثير من األحيان لكن، والموّردة داخل الدولة. 

خالل  .(لمراعاة تقلبات السوقضمن القائمة المعلن عنها إذا ما توفرت أدلة تفيد وجوب تحديث السعر المدرج مثالً أو 

أحد تصريحات الضريبة االنتقائية ولم تكن الفترات الفاصلة بين التحديثات، أو في حال كنت مطالباً على وجه التحديد بتقديم 

 ، فإنه يجوز لك تقديم طلباً إلضافة المنتج إلى القائمة أو طلب تعديل القائمة. السلعة االنتقائية المعنية مدرجة في القائمة

اإللكترونية والتي يمكن الدخول  ، ينبغي عليك تقديم طلب من خالل بوابة تسجيل المنتجلطلب إضافة منتج جديد إلى القائمة

سيؤدي هذا إلى فتح نموذج يمكن استكماله  للهيئة.  إليها من خالل الرابط اإللكتروني المتاح على بوابة الخدمات اإللكترونية

سعر بيع اإلشارة إلى أنك قد تُطالب من قبل الهيئة بتقديم ما يثبت  تجدرراسته من قبل الهيئة. لتتم د بكافة تفاصيل المنتج

   للمنتج.ومن هذه اإلثباتات على سبيل المثال نسخ اإليصاالت التي تظهر سعر بيع التجزئة ، المنتج في السوق

 التسجيل .4

 ملخص الفصل 4.1

عند لضريبة االنتقائية واإلجراءات التي يجب اتباعها لالتسجيل ب المطالبةاألعمال تقديم ملّخص عن يهدف هذا الفصل إلى 

 لضريبة.للتسجيل ا

 عليه التسجيل؟ جبيالذي  ن  م 4.2

 :كل من اآلتيمسؤولية لضريبة االنتقائية تكون ا

 

 ؛الدولةاستيراد سلع انتقائية إلى الشخص الذي يقوم ب 

 ؛الدولةإنتاج سلع انتقائية في الشخص الذي يقوم ب 

 الشخص الذي يقوم باإلفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة؛ 

 الضريبة االنتقائية عن السلع محددة، إذا لم يتم دفع في حاالت الدولة تخزين سلع انتقائية في الشخص الذي يقوم ب

 مسبقاً وكان التخزين من أجل أغراض األعمال؛الدولة في 

، ويترتب على ذلك التزامك بالتسجيل لدى الهيئةمسؤوالً عن الضريبة االنتقائية كما هو محدد أعاله، فأنت مطالب إذا كنت 

على وجه اً معفي وهو أن تكونما سبق لوحيد استثناء ثمة .  المستحقةاالنتقائية ودفع الضريبة ة يالضريبقرارات اإلم يتقدب

 أدناه. 4.3.2البند بموضح كما هو التسجيل الخصوص من 

 ضريبة االنتقائية إذا كنت:للعليك التسجيل ب يتوجّ ختصار، با

 

  ًاانتقائية؛لسلع مستوردا 

  ًانتقائية؛لسلع منتجا 

 شخصاً يقوم باإلفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة؛ 
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  ُمخزناً لسلع انتقائية؛ 

 التسجيل يجبمتى  4.3

 من أيب لقيامل النية لديه منيقوم أو  من كل ه يتعين علىفإناالنتقائية، وبالتالي، ضريبة للتسجيل للأدنى حد يس هناك ل

 .المستحقة واحتساب الضريبةضريبة االنتقائية للالتسجيل ب 4.2البند المذكورة في  األنشطة

 30تبليغ الهيئة خالل  ،أعاله 4.2 البندالواردة في  األنشطةممارسة أي من ل قصد لديه من وأيقوم  ويجب على كل من

ً من نهاية الشهر الذي  ً بالتسجيل ، فيه لممارسة أي من األنشطة أعاله قصدقام فيه أو يوما لضريبة لبأنه أصبح ملزما

 .للقيام بذلك قصدأو  اطالنشممارسة قام فيه بالشهر الذي من اليوم األول  اعتباراً منذلك الشخص يتم تسجيل االنتقائية.  

 جديد منتج على الضريبة تطبيقأو  قانون الضريبة االنتقائية تطبيق عند التسجيل 4.3.1

بأنه عليه تبليغ الهيئة فيجب الضريبة، تطبيق تاريخ في لضريبة االنتقائية لبالتسجيل مطالباً إذا اعتقد الشخص أنه سيكون 

  . ، على أن يقوم بذلك قبل تاريخ التطبيقعنها من قبل الهيئة المعلنأصبح ملزماً بالتسجيل خالل الفترة 

  .حيز التنفيذالضريبة بدًء من التاريخ الذي دخل فيه قانون تقوم الهيئة بتسجيل ذلك الشخص في نظام الضريبة االنتقائية س

بالتسجيل للضريبة  م الشخصوينطبق ذلك أيضاً عند إدخال منتج جديد ضمن نطاق الضريبة االنتقائية وترتب على ذلك الزا

 االنتقائية. 

 من التسجيلاالستثناء  4.3.2

لهيئة أن ذلك الشخص ل تبينوالدولة إلى  سلعاً انتقائيةباستيراد  في حال كان يقومشخص من التسجيل الاستثناء  يجوز للهيئة

 .منتظمعلى نحٍو  ال يقوم باستيراد السلع االنتقائية

 اذا حصلأو  ستة أشهر اكثر من مرة واحدة خالل فترةيتكرر الهيئة االستيراد "المنتظم" للسلع االنتقائية هو الذي ترى 

 .شهراً  24خالل  لمرة رابعة

الذي يقوم باستيراد سلع إلى الدولة ( الشخص العاديالمسافر أو  سواءً الشخص )يُعفى ، ال من التسجيلاالستثناء سياق وفي 

اإلقرارات الضريبية.  وتقديم فقط من االلتزام بالتسجيل إدارياً  يستثنىالسلع، بل عن تلك يبة االنتقائية المستحقة من دفع الضر

حد االعفاء من قيمة السلع جاوزت االستيراد )إذا عن الشخص بدفع الضريبة االنتقائية المستحقة بدالً من ذلك، يُطالب و

 خليص السلع من الجمارك.ألغراض تعند نقطة االستيراد قبل أو ، (قانون الجماركوفقاً لالرسوم الجمركية 

عند قيامه باستيراد سلع انتقائية إلى اتباعها مسجل الاإلجراءات التي يتعين على المستورد غير من المعلومات عن  لمزيدٍ 

 . ( أدناه6يرجى االطالع على البند ) ،الدولة

  :مثال 

 فيها يقوم التي األولى المرة هي وهذه.  2018 مارس 1 بتاريخدرهم  10,000انتقائية بقيمة  سلع باستيراد"أ"  السيد قام 

  ال ينوي القيام بذلك مجددًا في الوقت الحالي. كما أنه انتقائية سلع باستيراد
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 لضريبةل بالتسجيل ملزم غير فهوأشهر،  (6) ستة فترة خالل واحدة مرة سوى االستيراد هذا بمثل يقم لمالسيد "أ"  أن حيث

 االنتقائية الضريبة دفع عليه يجب فبالتالي، الجمركي االعفاء حدالسلع االنتقائية تزيد عن  قيمةحيث أن  ولكن، .االنتقائية

 .الجمارك منالسلع  تخليصل السلع كامل قيمة عن المستحقة

 

 

 

 التسجيل كأمين مستودع  4.4

لتسجيل كأمين ا ،أو كما يُعرف بالمستودع الضريبي تشغيل منطقة محددة يقصديقوم بتشغيل أو يجب على كل شخص 

 لتلك المنطقة. معين لن يسمح بتشغيل أي منطقة محددة من دون أمين مستودع  . مستودع

على أمين المستودع تقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة على أن يتضمن هذا الطلب بعض البيانات المتعلقة بمقدم الطلب  جبي

على أمين المستودع تقديم طلب تسجيل منطقة محددة  جبي ،ممارستها. باإلضافة إلى هذا الطلب يقصدواألعمال التي ذاته 

 منفصل لكل منطقة محددة يرغب في اإلشراف عليها وإدارتها.   

تمالً ومستوفياً ال أن هذا الطلب ال يعتبر مكإالهيئة إلى طلب تسجيل أمين مستودع استكمال وتقديم يجوز ألمين المستودع 

بتسجيل ذلك الشخص كأمين بعد ذلك الهيئة ستقوم على األقل.  ةللشروط ما لم يتقدم كذلك بطلب تسجيل منطقة محددة واحد

يتم  تاريخ الحقإلشراف عليها اعتباراً من تاريخ قبول الطلب )أو با جازة لهواإلأو مناطق محددة  ةمحددلمنطقة مستودع 

 االتفاق عليه(. 

يلتزم أمين المستودع بدفع رسم تسجيل لمرة واحدة ألغراض تسجيل المنطقة  ،سياق قبول طلب تسجيل المنطقة المحددةفي 

 المحددة .

أميناً  تم تعيينه المحددة التيالمناطق  /المنطقة تؤكد بيانات يستلم أمين المستودع شهادة التسجيل والتي  ،بعد قبول الطلب

 .وحالة المنطقة المحددةأو متطلبات يجب على أمين المستودع استيفاءها للحفاظ على أمن شروط  ةبما في ذلك أيعليها 

 والمراسالت استخدامه في جميع المعامالت يجبوالذي يستلم أمين المستودع رقم تسجيل  ،بعد االنتهاء من إجراءات التسجيل

 عرقم تسجيل أمين المستودب والذي يرفق محددةكما سيستلم أمين المستودع رقم تسجيل المنطقة ال .الهيئة معالرسمية 

رقم تسجيل المنطقة المحددة على وجه أهمية تسجيلها. وتكمن يتم التي محددة المنطقة باختالف الرقم هذا الويختلف 

 الخصوص في تتبع حركة نقل السلع االنتقائية بين المناطق المحددة المختلفة. 

إذا المنطقة المحددة أي من السلع االنتقائية التي تغادر عن االنتقائية المستحقة  يكون أمين المستودع مسؤوالً عن الضريبة

 .عنها دفع الضريبة االنتقائية المستحقة، عن المسؤول عن إخالء السلع الخاضع للضريبةتخلف 

 : ومنهاعلى تسجيل أمين المستودع،  ةمعينشروط  فرض وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للهيئة

  ؛محددةالمنطقة التحديد كمية السلع االنتقائية التي يُسمح ألمين المستودع بتخزينها داخل 

 ؛محددةالمنطقة البتخزينها داخل  التي يُسمح ألمين المستودع تحديد نوع السلع االنتقائية 

 ؛الطلب من أمين المستودع تقديم ضمان مالي 
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  إضافية؛ تبليغفرض متطلبات 

  ؛محددةالمنطقة التحديد مستوى األمن المادي المطلوب في 

  محددة.المنطقة ال إلى تدخل التيعلى السلع تطبيقها التي يتعين على أمين المستودع  ضوابطالتحديد 

  قيدددود مضرخضدددة علدددى الددددخو  أخ الخدددرخ  خالتدددي ي دددب  دة، خأيمحددددالمنطقدددة التحديدددد طدددرخو الددددخو  إلدددى

 على أمين المستودع أن يضرضها.

 .محددةالمنطقة التسجيل  المترتبة على ثاراآلأدناه شرحاً إضافياً عن  (8البند )يتضمن 

 كيفية التسجيل 4.5

( www.tax.gov.ae)من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة لغايات تسجيل األعمال في نظام الضريبة االنتقائية بإمكانك 

 .  وتقديم طلب التسجيل لخدمات اإللكترونية(االدخول إلى البوابة اإللكترونية للهيئة )بوابة 

ً ترونية األسئلة على البوابة اإللكجميع عن باستكمال جميع البيانات واإلجابة األعمال  تُطالب تحميل بعض المستندات  وأيضا

 .انشطتهاحالتها ولتأكيد 

 .ابنتيجة طلب التسجيل الخاص بهشعار من الهيئة إتحصل األعمال على سما أن تتم معالجة الطلب 

إجراءات استكمال نماذج التفصيلية حول  المزيد من المعلوماتيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة للحصول على 

 . ذات الصلةالتسجيل 

 يحدث إذا لم أقم بالتبليغ عن التزامي بالتسجيل؟سماذا  4.6

قد فالمحددة لذلك، الزمنية ضريبة االنتقائية خالل الفترة للبالتسجيل التزامه تبليغ الهيئة عن عن  تخلف الخاضع للضريبةإذا 

 .اإلداريةلغرامات لرض عيتقد وأنه كما . محتملة غير مدفوعةتقوم الهيئة بإصدار تقييم ضريبي لتحصيل أي ضريبة انتقائية 

في  لم تكن مسجلةما األنشطة هذه ممارسة تتعلق بسلع انتقائية أنشطة خاضعة للضريبة  المشاركة فيلألعمال يجوز ال 

االنتقائية، فلن تتمكن من ممارسة ذلك  للضريبةالضريبة االنتقائية.  وبالتالي، إذا لم تقم بتبليغ الهيئة عن التزامك بالتسجيل 

 الجزء من أعمالك.

 إلغاء التسجيل 4.7

ويقصد بها خاضعة للضريبة أنشطة إذا لم يعد يمارس أي  الضريبيللخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إللغاء تسجيله يجوز 

 .  دولةفي ال هاأو تخزين هاأو إنتاج سلع انتقائية استيراد

فيه توقف الذي التاريخ يوماً من  30خاضعة للضريبة خالل أنشطة غ الهيئة أنه لم يعد يمارس تبليبالخاضع للضريبة يلتزم 

الذي توقف فيه التاريخ من اعتباراً تقوم الهيئة بإلغاء تسجيل الخاضع للضريبة سخاضعة للضريبة. اله تعن ممارسة أنشط

 للضريبة. خاضعةال تهعن ممارسة أنشط

قرارات الضريبية التي يُطالب بتقديمها ودفع جميع على الخاضع للضريبة تقديم جميع اإل يتعين ،التسجيلألغراض إلغاء 

 . والغرامات االلتزامات الضريبية المستحقة
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 الضريبة تاريخ تطبيق  .5

 ملخص الفصل 5.1

كانت إذا ما  بحسبهذا ختلف يو،  تصبح عنده الضريبة االنتقائية واجبة االحتساب ذيالالوقت  شرحيهدف هذا الفصل إلى 

 المناطق المحددة.تأثر أيضاً باستخدام ي، كما يمكن أن تم انتاجها فيهاأو الدولة السلع مستوردة إلى 

في جميع الحاالت، فإن التاريخ الذي يستحق فيه احتساب الضريبة االنتقائية يحدد إقرار الضريبة االنتقائية الذي يجب أن 

 .تندرج ضمنه تلك الضريبة

 

 ة المستوردةالسلع االنتقائي 5.2

الضريبة االنتقائية واجبة االحتساب من قبل المستورد في تاريخ االستيراد.  تصبح ، الدولةسلع انتقائية إلى  عند استيراد

الضريبية التي تشمل عن الفترة يجب أن تكون الضريبة االنتقائية المستحقة مشمولة ضمن اإلقرار الضريبي للمستورد 

 تاريخ االستيراد.

السلع على أنها مستوردة هذه ، فال تُعامل منطقة محددةإلى على الفور  ثم نقلهام استيراد سلع انتقائية إلى الدولة وفي حال ت

المزيد  8البند لتداول الحر داخل الدولة.  يتضمن في حيز اطرحها و المنطقة المحددةدولة إلى أن يتم نقلها من الأراضي إلى 

المناطق )بما في ذلك نقل السلع ما بين  منطقة محددةالسلع االنتقائية إلى  إدخال عنالمترتب  ثراألمن التفاصيل عن 

 (.المحددة

 

نة في  االنتقائيةالسلع  5.3  الدولةالُمخز 

 :إذا الدولةفي على أنها مخزنة السلع االنتقائية  تُعامل

  الضريبة قد ُدفعت عنها في السابق بقصد بيعها لغرض األعمال ولم تكن في الدولة  للتداول الحر بهاتم االحتفاظ

 ؛ و ولم يتم االعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها

  ؛"فائضة"سلع انتقائية كانت 

دخول القانون حيز أو تاريخ  ن عليهاحصول الشخص المخزّ عندها، تصبح تلك السلع خاضعة للضريبة االنتقائية في تاريخ 

  أيهما جاء الحقاً. االنتقائية، خضاع منتج جديد للضريبةو عند إأ ،التنفيذ

 نطبق عليها جميع ما يأتي:يالسلع االنتقائية التي  يقصد بالسلع االنتقائية "الفائضة"

  ويشمل ذلك الحاالت  - قانون الضريبة االنتقائيةبدء سريان في تاريخ المخزن شخص المن قبل  مملوكةأن تكون

 ،من السلع االنتقائية نواع جديدةأليشمل  توسيع النطاقالتي يتم فيها 
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 للشخص الشهري المخزون معّدل أساس على لألعمال، الشهري المخزون معّدل عن المملوكة الكمية تزيد أن 

 بدأت التي السابقة شهراً ( 12) عشر ياالثن فترة إلى بالرجوع ذلك احتساب ويتم. االنتقائية السلع من النوع لذلك

، حيث جاء تنفيذ الضريبة االنتقائية 2017 سبتمبر 30إلى  2016 أكتوبر 1من  أي) القانون سريان تاريخ قبل

التي تسبق توسيع نطاق فرض  شهراً ( 12) عشر ياالثن فترةأو  ،(2017في الدولة في تاريخ األول من أكتوبر 

 ،شمل نوع جديد من السلع االنتقائيةتلالضريبة 

 و توسيع نطاقه،أو  القانون نبدء سريايقوم الشخص المخّزن بامتالكها قبل تاريخ  أن 

 يقصد الشخص بيعها ضمن سياق ممارسة األعمال في الدولة.   أن 

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، إذا تبين للشخص أنه لديه سلع انتقائية تزيد على شهرين )بناًء على متوسط المبيعات(، 

عتبر يشهرين عن زيد يسلع  مخزون فإن أيمتالك مثل معّدل المخزون هذا أم ال، اسواًء كان من طبيعة األعمال 

الشهري من السلع االنتقائية خالل  الشخص سلعاً انتقائية فائضة. ويتم احتساب ذلك بالرجوع إلى متوسط مبيعات

 .أو توسيع نطاقه ( شهراً السابقة لتاريخ سريان القانون12عشر ) يفترة االثن

سريان مخزون "اعتيادي" من السلع االنتقائية في تاريخ  يبةلدى الخاضع للضروفي ضوء ما ذكر أعاله، فإذا كان 

طالب باحتساب الضريبة االنتقائية عن السلع يُ ، وكان هذا المخزون ال يُصنف كسلع انتقائية فائضة، فلن القانون

من السلع مع ذلك، يرجى العلم بأنه إذا كان الخاضع للضريبة الذي لديه مخزون "اعتيادي" لكها. تمياالنتقائية التي 

، الضريبة االنتقائية وتحصيلها عن بيع هذا المخزونيقوم بتطبيق  االنتقائية في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

فإنه يجب اإلفصاح عن الضريبة المستحقة ودفعها إلى الهيئة من خالل اإلقرار الضريبي للضريبة االنتقائية ذو 

 الصلة.

كما هو موضح أعاله، فيمكن النظر إليك حينها  2017أكتوبر  1ضة في تاريخ أما إذا كان لديك سلع انتقائية  فائ

إذا كان لديك سلع انتقائية فائضة في تاريخ  ،وبالمثل . كشخص مخزن وستكون مطالباً بالتسجيل للضريبة االنتقائية

بالتسجيل واحتساب طالب تُ عامل كشخص مخزن وستُ فئات جديدة من السلع االنتقائية، فسبدء سريان القانون على 

 الضريبة.

 الدولة في لالستهالك المطروحة االنتقائية السلع  5.4

السلع االنتقائية في تاريخ طرحها عن الضريبة االنتقائية تستحق ، مذكورة أعالهال خالف الحاالت األخرىجميع في 

 .في الدولةلالستهالك 

 طرح السلع االنتقائية لالستهالك أي مما يأتي: يعني ، الغاياتولهذه 

  (؛ أوالمنطقة المحددةلتداول الحر )أي خارج احيز  فياالنتقائية إنتاج السلع 

 وطرحها للتداول الحر. نطقة محددةمن ماالنتقائية السلع  إخراج 

 :المراحل اآلتية تلك السلع إحدى فيه تصلوتُعامل السلع االنتقائية على أنها ُمنتجة في التاريخ الذي 

 ؛ بيع بالتجزئةأن تكون جاهزة لل 
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 إذا لم تكن السلع ُمعّدة للبيع بالتجزئة. بالتجزئة أن تكون جاهزة لالستهالك أو البيع 

  لالستهالك حتى تتم إضافتها كانت السلع االنتقائية من النوع غير المعد التجزئة، إذا إلى بائع للبيع  جاهزةأن تكون

 زات المستخدمة في انتاج المشروبات الغازية.  نقطة البيع بالتجزئة، مثل المركّ الى منتج آخر عند 

 

 االنتاج تصريح 5.4.1

عند انتهاء كل بتقديم تصريح االنتاج المنتِج  سيُطالب ،ألغراض تحديد االلتزام الضريبي عند نقطة انتاج السلع االنتقائية

 . فترة ضريبية

الموقع اإللكتروني للهيئة ة الخدمات اإللكترونية المتاحة من خالل ببوا إلىسيُطالب المنتِج بتسجيل الدخول 

(www.tax.gov.ae ) إنتاجها خالل الفترة الضريبية ذات الصلة تميشمل السلع التي  االنتاج والذي تصريحوتعبئة .

مثل: العالمة التجارية، الكمية، الحجم، رمز المنتج، سيُطالب المنتِج بإدخال بيانات محددة عن السلع في تصريح االنتاج 

 وما إلى ذلك. 

 الصادرةتخدام قائمة األسعار سيتم احتساب الضريبة المستحقة عن السلع التي تمً انتاجها خالل هذه الفترة الضريبية تلقائياً باس

على  فسيتوجبمن قبل الهيئة  علنسعر بيع التجزئة المحدد أعلى من سعر بيع التجزئة المكان من قبل الهيئة. لكن إذا 

ً  - تصريحالالخاضع للضريبة  سعر بيع التجزئة المحدد األعلى واحتساب الضريبة المعنية عن السلع المنتجة على عن  -ذاتيا

مدرجة ضمن غير لسلعة االنتقائية تبين للخاضع للضريبة أن اأما في حال . السلعلهذه سعر بيع التجزئة المحدد أساس 

اإلقرار عنه في قبل في أقرب وقت ممكن إلى القائمة  تقديم طلب إلى الهيئة إلضافة هذا المنتج فيتوجب عليهالقائمة، 

يرجى االطالع على البند  ،القائمةضافة منتج إلى إلطلب . ، وذلك من أجل تفادي أي تأخير في تقديم التصريحالتصريح

3.5.5.    

خاضع ضريبي للتسجيل الالاالنتاج داخل نظام الهيئة وسيتم ربطها برقم  تصريحسيتم اإلحتفاظ بالبيانات المدرجة في 

ً  البيانات المتعلقة بااللتزام الضريبي تظهربحيث للضريبة،   في اإلقرار المصرح عنه فيما يتعلق بانتاج السلع االنتقائية تلقائيا

 الضريبي. 

 انتاج واحد فقط عن كل فترة ضريبية.   تصريحيتعين تعبئة 

  

 االستيرادالمتعلقة ب اإلجراءات .6

 ملخص الفصل 6.1

ة اتباعها عند قيامه باستيراد االنتقائي السلع مستورد على يجب التي يةلالعم اإلجراءات شرح هو الفصل هذا من الغرضإن 

 سلعاً انتقائية إلى الدولة. 
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 مسجلالالمستورد غير  6.2

ً الشخص في حال كان   غير انتقائية لسلع مستوردفسيُعامل ك( 4.3.2ضريبة االنتقائية )راجع البند لل من التسجيل معفيا

 .مسجل

الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية المتاحة من خالل يُطالب الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية إلى الدولة بتسجيل 

. يُطالب استيرادهاتم ياالستيراد والذي يشمل السلع التي  تصريح( وتعبئة www.tax.gov.aeالموقع اإللكتروني للهيئة )

مثل: العالمة التجارية، الكمية، الحجم، رمز المنتج، وما  االستيرادبإدخال بيانات محددة عن السلع في تصريح  المستورد

 إلى ذلك.

خالل هذه الفترة الضريبية تلقائياً باستخدام قائمة األسعار  استيرادهايتم احتساب الضريبة المستحقة عن السلع التي تًم 

فيتوجب  ،ئة المعلن من قبل الهيئةمن قبل الهيئة. لكن إذا كان سعر بيع التجزئة المحدد أعلى من سعر بيع التجز الصادرة

ً  - تصريحالعلى الخاضع للضريبة  عن سعر بيع التجزئة المحدد األعلى واحتساب الضريبة المعنية عن السلع  - ذاتيا

 على أساس سعر بيع التجزئة المحدد لهذه السلع.  المستوردة

على الخاضع للضريبة أوالً تقديم طلب إلى الهيئة  فينبغيأما في حال لم تكن السلعة االنتقائية مدرجة ضمن هذه القائمة، 

يرجى االطالع على البند  ،ضافة منتج إلى القائمةإإلضافة هذا المنتج إلى القائمة قبل اإلقرار عنه في التصريح. لطلب 

3.5.5.    

قبل تخليص السلع المعنية من الجمارك. عند  على االستيراددفع الضريبة االنتقائية المستحقة بعد ذلك بالمستورد  يُطالب

 قوملت الدفعنقطة عند حصل عليه رقم تعريف المعاملة الذي من المستورد تقديم  الدائرة الجمركيةطلب وت  ،نقطة االستيراد

الدفع تتأكد من إتمام ن صحة جميع البيانات والدائرة الجمركية مما أن تتحقق الدفع. عملية و االستيراد تصريحلتحقق من با

 إلى الدولة.بإدخالها السلع والسماح  تخليصفستقوم من جانبها ب

 مسجلال المستورد 6.3

يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية إلى الدولة تطبيق اإلجراءات ذاتها المطبقة في حالة المستورد 

 اإلقرار الضريبي.  قديمتتاريخ استحقاق  قبلكون مستحقة الدفع باستثناء أن الضريبة االنتقائية ال تمسجل، الغير 

يُطالب الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية إلى الدولة بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية المتاحة من خالل 

االستيراد والذي يشمل السلع التي تم استيرادها خالل  تصريح( وتعبئة www.tax.gov.aeالموقع اإللكتروني للهيئة )

الفترة الضريبية ذات الصلة. يُطالب المستورد بإدخال بيانات محددة عن السلع في تصريح االستيراد مثل: العالمة التجارية، 

 الكمية، الحجم، رمز المنتج، وما إلى ذلك.

التي تًم استيرادها خالل هذه الفترة الضريبية تلقائياً باستخدام قائمة األسعار يتم احتساب الضريبة المستحقة عن السلع 

من قبل الهيئة. لكن إذا كان سعر بيع التجزئة المحدد أعلى من سعر بيع التجزئة المعلن من قبل الهيئة فيتوجب  الصادرة

ً  – تصريحالعلى الخاضع للضريبة  واحتساب الضريبة المعنية عن السلع  عن سعر بيع التجزئة المحدد األعلى - ذاتيا

 المستوردة على أساس سعر بيع التجزئة المحدد لهذه السلع. 

أما في حال لم تكن السلعة االنتقائية مدرجة ضمن هذه القائمة، فينبغي على الخاضع للضريبة أوالً تقديم طلب إلى الهيئة 

ح. لطلب إضافة منتج إلى القائمة يرجى االطالع على البند عنه في التصري رإلضافة هذا المنتج إلى القائمة قبل اإلقرا

3.5.5.    
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يحصل ، وفي ذلك الوقتالمستحق  يضريبال االلتزام االستيراد من دون دفعتصريح يكون الخاضع للضريبة قادراً على تقديم 

رقم من المستورد تقديم  يةالجمرك دائرةالاالستيراد، ستطلب وقت  عند. التصريحعلى رقم تعريف للمعاملة عند تقديم 

ما أن تتحقق . هاونوعالسلع كمية أي التحقق من  االستيرادتصريح  بياناتمن  بالتحققستقوم بدورها وتعريف المعاملة 

تقوم من جانبها بتخليص السلع والسماح بإدخالها إلى  ،الدائرة الجمركية من صحة جميع البيانات وتتأكد من إتمام الدفع

 .الدولة

االستيراد داخل نظام الهيئة وسيتم ربطها برقم التسجيل الضريبي للخاضع  تصريحسيتم اإلحتفاظ بالبيانات المدرجة في 

ً في  باستيرادبحيث تظهر البيانات المتعلقة بااللتزام الضريبي المصرح عنه فيما يتعلق ، للضريبة السلع االنتقائية تلقائيا

 اإلقرار الضريبي. 

إضافة اإللتزام الضريبي تتم سو، ةمعينفترة ضريبية أي التي يمكن للمستورد تقديمها خالل  التصريحاتعدد ليس هناك حداً ل

االلتزام الضريبي وسيُّدرج . تلقائياً في اإلقرار الضريبي أثناء تعبئة اإلقرار الضريبياالستيراد  تصريحاتفي جميع المدرج 

سداد ، كما سيكون بإمكان الخاضع للضريبة يبي عن اإلقرار الضريبي ككلااللتزام الضر السلع المستوردة فيالمستحق عن 

 والتي تمثل جميع االلتزامات الضريبية المستحقة عن الفترة الضريبية.  دفعة واحدة عند نهاية كل فترة ضريبية

 

 خاضعين للضريبةالمشتريات محلية من قبل  .7
 

 الفصل ملخص 7.1

استيفاؤها )ويقصد بالخاضع  االنتقائية للضريبة الخاضع على يجب التي التبليغ متطلبات تحديد هو الفصل هذا من الهدف إن

قيامه بمشتريات ، وذلك في حال للضريبة الشخص المسجل لغايات الضريبة االنتقائية ولديه رقم تسجيل ضريبي ساري(

 مدفوعة بالفعل.  محلية لسلع انتقائية داخل الدولة وكانت الضريبة االنتقائية

 التبليغ عن المشتريات المحلية  متطلبات 7.2

والتي قد تم دفع الضريبة االنتقائية عنها  إذا حصل شخص مسجل لغايات الضريبة االنتقائية على سلع انتقائية داخل الدولة

 ً ، فإنه يتعين ويقصد خصم تلك الضريبة لقيامه بتصدير السلع أو استخدام السلع لتصبح مكوناً في سلع انتقائية أخرى مسبقا

ثم  نموذج شراء محلي( - EX203A) تعبئة واستكمال نموذج الضريبة االنتقائية للشراء المحليلى الخاضع للضريبة ع

 .تقديمه إلى الهيئة

سيُطالب الخاضع للضريبة بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة 

(www.tax.gov.ae ) فيه جميع السلع التي قام بشرائها )ويعني ذلك أنه يقع ً واستكمال نموذج الشراء المحلي مدرجا

الخاضع للضريبة إدخال بيانات محددة عن السلع  سيتعين على .)اإلقرار عنها لدى الهيئةعلى مشتري هذه السلع مسؤولية 

، إن وجد، إلى جانب ورقم التسجيل الضريبي للبائع لحجم، رمز المنتج،في التصريحات مثل: العالمة التجارية، الكمية، ا

 يصاالت االستالم ذات الصلة(. إبعض المستندات الداعمة )ومنها على سبيل المثال الفواتير أو 

االنتقائي  سعرالمن قبل الهيئة. إذا كان  الصادرةتلقائياً باستخدام قائمة األسعار  السعر االنتقائي للسلع المشتراةسيتم احتساب 

ً  - تصريحاليتوجب على الخاضع للضريبة  ،من سعر بيع التجزئة المعلن من قبل الهيئةالمدفوع عن هذه السلع أقل   - ذاتيا

 االنتقائي األقل. سعر العن 
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سواًء على مشتري السلع  فتجدر اإلشارة إلى أنه لن ينشأ عن استكمال هذا النموذج وتقديمه أي التزام ضريبي مضا

   فقط ألغراض التبليغ.  تّم إعداد هذا النموذج، وإنما االنتقائية أو بائعها

خصم تلك الضريبة لقيامه  إذا قصد يقوم بهاعملية شراء يلتزم مشتري السلع االنتقائية بتقديم نموذج شراء محلي واحد لكل 

لعدد نماذج الشراء المحلية  اً أنه ليس هناك حدّ . كما بتصدير السلع أو استخدام السلع لتصبح مكوناً في سلع انتقائية أخرى

 خاضع للضريبة تقديمها في أي فترة ضريبية معينة.للالتي يمكن 

تصريح الضريبة القابلة للخصم للمشتري أيضاً تقديم يجوز ، وتقديمه إلى الهيئةكماله ستكل نموذج شراء محلي يتم إعن 

يكون والتي قابلة للخصم الريبة استرداد الضالمطالبة بوالذي من خالله سيكون بإمكان الخاضع للضريبة بشكل منفصل 

م القابلة للخصالضريبة  حوللفترة الضريبية المعنية. لمزيد من التفاصيل ا عن الستردادهاالخاضع للضريبة مؤهالً 

 .9االطالع على البند ، يرجى ذو الصلة والتصريح

 المحددة المناطق  .8

 ملخص الفصل 8.1

 مستودعات الضريبةبــ "والتي تعرف أيضاً المناطق المحددة طبق على استخدام يهدف هذا الفصل إلى وضع القواعد التي تُ 

 .الدولةالضريبة االنتقائية داخل ثار المترتبة عليها فيما يتعلق باحتساب اآلو االنتقائية"

 

 المنطقة المحددةتعريف  8.2

 :بأنها أي مما يأتي تُعّرف المنطقة المحددة

 ذات ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وخروج األفراد ونقل منطقة حرة مسيّجة  هي - المنطقة المحددة من الفئة أ

وتخضع للرقابة واإلشراف من قبل دائرة جمركية ويتم تعيين أمين مستودع  السلع من وإلى تلك المنطقة المحددة

 ؛ أولإلشراف عليها وإدارتها

  من الممكن أن تكون جزء من منطقة التي و، كمنطقة محددةالهيئة تحددها أي منطقة  -المنطقة المحددة من الفئة ب

ه المنطقة ذات ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وتكون هذة محددة، قحرة إذا لم يتم تسجيل المنطقة بأكملها كمنط

في سياق تتم الموافقة على المناطق من قبل الهيئة ، وخروج األفراد ونقل السلع منها وإليها. من الناحية العملية

 . أو بعد االنتهاء من تسجيل أمين المستودع المعين تسجيل أمين المستودع المعين

 

 منطقة المحددةالاستخدام  ناآلثار المترتبة ع 8.3

 راضيأأنها تقع خارج يتم التعامل معها على  ألي منطقةالضريبة االنتقائية قانون هو المسمى المحدد ب المنطقة المحددة

بالمستودعات ضريبة االنتقائية الدول المطبقة للتتم اإلشارة إلى تلك المنطقة في العديد من  الضريبة االنتقائية.لغايات الدولة 

سلع انتقائية تُعامل على أنها لن  المنطقة المحددةيتم نقلها مباشرة إلى التي والدولة وهذا يعني أن السلع التي تدخل الضريبية 

االنتقائية السلع اإلفراج عن عند ستصبح الضريبة مستحقة الدفع فقط . وبدالً من ذلك، في ذلك الوقتالدولة مستوردة إلى 

 .الدولةك داخل لالستهالوطرحها  المنطقة المحددةمن 
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 أمناء المستودعات 8.4

يكون مسؤوالً عن اإلشراف على تشغيل المنطقة المحددة سالذي ون أمين مستودع معيّ كل منطقة محددة داخل الدولة ل

 تطبيق الشروط والتدابير األمنية المفروضة على المنطقة المحددة.االلتزام بضمان و

باإلشراف على المنطقة المحددة. لمزيد من التفاصيل حول سمح له لدى الهيئة ليُ على أمين المستودع أن يتقدم بطلب يتعين 

 أعاله.  4.4إجراءات تسجيل أمين المستودع يرجى الرجوع إلى البند 

 يجوز لكل من المنتج والمستورد التقدم بطلب التسجيل كأمين مستودع إذا رغبوا في ذلك.

 

 مسؤوليات أمين المستودع  8.4.1

ين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة بمراقبة واإلشراف على المنطقة المحددة وكذلك السلع التي يتم نقلها أمسيُطالب 

 محددة سجالتباالحتفاظ بأمين المستودع وللوفاء بهذا الشرط، سيُطالب وضع معلق للضريبة. في من المنطقة المحددة 

بالسلع االنتقائية المخزنة بداخلها والتي لم إلثبات مستويات مخزون السلع االنتقائية داخل المنطقة المحددة للهيئة فيما يتعلق 

 : ما يأتي السجالتهذه يتم دفع الضريبة المستحقة عنها. وتشمل 

  في أي وقتالمنطقة المحددة لدى المخزون من السلع االنتقائية مستويات. 

 الى المنطقة المحددة.تدخل التي ة السلع االنتقائية قيمة وكمي 

  تم طرحها لالستهالك.يمن المنطقة المحددة وتخرج قيمة وكمية السلع االنتقائية التي 

  المنطقة المحددة التي تم نقل تفاصيل بما في ذلك  خرىأالى منطقة محددة التي تنتقل قيمة وكمية السلع االنتقائية

 السلع اليها. 

 لتصدير.غراض امن المنطقة المحددة ألالتي تنتقل مية السلع االنتقائية قيمة وك 

  المنطقة المحددة. ضمن نتاجها إقيمة وكمية السلع االنتقائية التي يتم 

أيضاً مستند نقل لكل عملية نقل المسؤول عن المنطقة المحددة التي يتم نقل السلع منها أن يصدر على أمين المستودع  جبي

على التفاصيل  المستنديحتوي يجب أن لتصدير. غراض ااالنتقائية من المنطقة المحددة إلى منطقة محددة آخرى، أو ألللسلع 

  اآلتية: 

  ؛التي سيتم نقلهانوع السلع االنتقائية 

  ؛التي سيتم نقلهاكمية وقيمة السلع االنتقائية 

  ؛قائية لالستهالك أثناء النقلتم طرح السلع االنتفي حال قيمة الضريبة االنتقائية المستحقة 

 ها.التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها واسم أمين المستودع المسؤول عن رقم تسجيل المنطقة المحددة 
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التي يكون أمين السلع االنتقائية التي دخلت إلى المنطقة المحددة تأكيد تحركات  فيهاأمين المستودع  سيكون علىثمة حاالت 

)ويقصد به الخاضع للضريبة  أن مالك السلع االنتقائيةتجدر اإلشارة إلى كما و. أو خرجت منهاالمستودع مسؤوالً عنها 

مثل هذه التحركات للسلع االنتقائية باستخدام التصريحات ذات التبليغ عن يُعد مسؤوالً عن  المسجل للضريبة االنتقائية(

فعلى سبيل  .جميع هذه التحركات تأكيدأمين المستودع  يتوجب علىومع ذلك،  البنود أدناه( )يرجى الرجوع إلى الصلة

تنفيذ اإلجراءات إذا تّم نقل السلع االنتقائية من المنطقة المحددة أ إلى المنطقة المحددة ب، فسيكون من الواجب  ،المثال

 :اآلتية

  المحددة ليغ عن نقل السلع االنتقائية المخّزنة في المنطقةالتبسيكون على مالك السلع االنتقائية الخاضع للضريبة 

 ؛إلى المنطقة المحددة بأ  المحددة ، من المنطقةأ

  سيكون على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة أ قبول هذا النقل )ويعني ذلك أنه يجب على أمين

 للضريبة قد غادرت المنطقة المحددة أ(؛ وغ عنها من قبل الخاضع المستودع تأكيد أن السلع المبلّ 

  سيكون على أمين المستودع المسؤول عن المنطقة المحددة ب قبول هذا النقل )ويعني ذلك أنه يجب على أمين

 غ عنها من قبل الخاضع للضريبة قد دخلت إلى المنطقة المحددة ب(.المستودع تأكيد أن السلع المبلّ 

 م التأكيدات من قبل أمناء المستودعات، فلن يتم تقديم التصريحات إلى الهيئة.تجدر اإلشارة إلى أنه ما لم تقد

 

 المناطق المحددةالتي تدخل إلى االنتقائية السلع  8.5

الضريبة االنتقائية التي قد مبلغ مقابل  ماليتقديم ضمان بمن قبل الهيئة أمين المستودع يُطالب ، محددةالمنطقة ال تشغيلقبل 

تم يجوز للهيئة مصادرة مبلغ الضمان المالي في حال  . المنطقة المحددةتصبح مستحقة عن السلع االنتقائية الموجودة في 

  . عنها المستحقةمن دون دفع الضريبة من قبل الشخص المسؤول عن اإلفراج عن السلع، طرح السلع االنتقائية لالستهالك 

توثيق أمين المستودع المسؤول  يكون علىعند دخول السلع االنتقائية الى منطقة محددة، س، 8.4البند في ضح وكما هو مو

  أيضاً أنه تّم تعبئة جميع التصريحات المعنية من قبل الخاضع للضريبة.، وتأكيد دخول السلع الى المنطقة

ً منطقة محددة  الىسلع انتقائية ل ادخقوم بإالخاضع للضريبة الذي ي يُطالبس ، أو تصريح بتقديم تصريح االستيرادمبدئيا

إلقرار االستيراد أو االنتاج أو الشراء المحلي المبدئي للسلع داخل الدولة.  لحالة(وفقاً لاالنتاج أو نموذج الشراء المحلي )

اإلدخال الالحق دة للتبليغ عن المنطقة المحدريح عند دخول السلع إلى المنطقة المحددة، يُطالب الخاضع للضريبة بتقديم تص

إلى التصريح عن كافة المعلومات ذات الصلة عندئٍذ سيكون من الواجب على الخاضع للضريبة  .محددةالمنطقة الإلى  علللس

نوع  بحيث يجب التصريح عن، يشابههالهيئة عند إخراج السلع االنتقائية من المنطقة المحددة وطرحها للتداول الحر أو ما 

في التصريح ذو الصلة والذي يلتزم الخاضع من المنطقة المحددة اإلفراج عنها يتم كمية السلع االنتقائية التي و تفاصيلو

حول المناطق المحددة والتصريحات ذات الصلة في  تفاصيلمزيد من الاليمكن االطالع على  .للضريبة بتقديمه إلى الهيئة

  ، وكذلك من خالل األدلة اإلرشادية ذات الصلة المتاحة من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة. 8.8البند 

 محددةمنطقة  مناالنتقائية نقل السلع   8.6

دون اعتبار تلك السلع مطروحة للتداول ، أو من منطقة محددة للتصدير المناطق المحددةمن الممكن نقل السلع االنتقائية بين 

 بــ "التعليق الضريبي". عادةً  ى هذاويشار إل وذلك بعد استيفاء شروط معينة.لة الدوالحر في 
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استخدامها أو تغيير حالتها بأي  أو طرحها لالستهالك أثناء النقلوضع معلق للضريبة، فإنه يجب أاّل يتم في نقل السلع  عند

 .أثناء النقلشكل من األشكال 

حصول  في حال نقلها بقصد التصديرأو  المحددةالمناطق بين نقلها أثناء مطروحة لالستهالك على أنها السلع تتم معاملة  

 :أي مما يأتي

  ؛النقلاستهالكها أثناء 

  ؛ أوالنقلأثناء نقص في كميتها أو  تلف في السلعتم اكتشاف 

  "السلع االنتقائية.نقل أي لم يتم اتباع القواعد المحددة لتنظيم ، النقلأثناء إذا حدث "عدم انتظام 

ال تكون الضريبة االنتقائية مستحقة السداد لالستهالك )وبالتالي قد تم طرحها مما سبق، ال تعتبر السلع االنتقائية  استثناءً 

 وذلك في الحاالت التالية: في السلع أو نقص في كميتها أثناء النقلفي حال تّم اكتشاف تلف  عنها(

  أو  السلع االنتقائية فييوماً من اكتشاف تلف  30الهيئة خالل عن السلع بإخطار  إذا قام أمين المستودع المسؤول

مالك السلع والذي هو  التبليغ الخاضع للضريبة االنتقائية هذا يجب أن يقوم ب ،. من الناحية العمليةنقص في كميتها

إلى الهيئة من خالل ، نقص في كميتهاالسلع التالفة أو التي تم اكتشاف تفاصيل المطالب بتقديم حيث أنه  االنتقائية 

 و والمفقودة إلى الهيئة؛تقديم تصريح السلع التالفة 

  االنتقائية أو وجود نقص في كميتها ناتج عن سبب مشروع. السلع تلف الهيئة أن تبين إلى إذا 

 .مقبوالً يكون للهيئة صالحية اتخاذ القرار حول ما يمكنها اعتباره سبباً 

أخطرت السلع. إذا  فيتلف يوماً من تاريخ تبليغ الهيئة بوجود  30بعد مرور مين المستودع إتالف السلع أل بعد ذلكويجوز 

)عملياً، يتم تبليغ مالك السلع برغبة الهيئة في إجراء  برغبتها في تفتيش السلعيوماً  30خالل فترة الــ أمين المستودع الهيئة 

، فعلى أمين المستودع حفظ السلع االنتقائية التالفة إلى أن تنتهي التفتيش ويقوم المالك بدوره بتبليغ أمين المستودع بذلك(

يوماً  (30) فترة الثالثينء قبل انتهاألمين المستودع إتالف السلع  يجوز. وتصدر موافقتها على اإلتالف الهيئة من تفتيشها

 تالف. اإل علىالهيئة  من إخطار الهيئة إذا وافقت

 محددة منطقة من السلع نقل أثناء تطبيقها يجب التي اإلجراءات 8.6.1

نقلها ضمان عدم طرح السلع لالستهالك أثناء مسؤوالً عن التي يتم منها نقل السلع، أمين مستودع المنطقة المحددة  يكون

 . التي سيتم فيها استالم السلعالمنطقة المحددة أمين مستودع يتم استالمها من قبل  المنطقة المحددة، إلى أنمن 

يتعلق بالمنطقة المحددة يجب أن يغطي  فيماذلك أن الضمان المالي المودع من قبل أمين المستودع  يعني، من الناحية العملية

 . التي سيتم فيها استالم السلعالمحددة  السلع االنتقائية أثناء النقل الى المنطقة

 ما يلي اإلجراءات التي يجب تطبيقها عند نقل السلع االنتقائية بين المناطق المحددة:في

  ؛ السلع االنتقائيةبإصدار مستند نقل المنطقة المحددة التي يتم نقل السلع منها يلتزم أمين مستودع 

  ؛ والنقلعملية مستند نقل السلع االنتقائية أثناء االحتفاظ بيجب 
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  بتأكيد استالم السلع االنتقائية. على سبيل المثال، التي يتم استالم السلع فيها، يلتزم أمين مستودع المنطقة المحددة

 قد يكون ذلك عن طريق ختم مستند النقل عند وصول السلع االنتقائية. 

  . 8.4.1البند في البيانات الواردة النقل مستند  يجب أن يتضمن

حدوث تقديم مستند النقل إلى الهيئة عند  ال ينبغيمن مستند النقل.  ةيحتفظ كالً من أمين المستودع والخاضع للضريبة بنسخ

 من المستند عند الطلب.  ةنسختزويد الهيئة بالنقل، مع ذلك يجب 

عن نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة  المنطقة المحددة للتبليغيح تقديم تصرباإلضافة إلى ذلك سيتعين على مالك السلع 

بشأن السلع المنقولة. سيكون على أمين مستودع المنطقة المحددة التي يتم نقل السلع منها وأمين مستودع  محددة أخرى

وذلك من أجل استكمال إجراءات اإلفراج  تأكيد قيام مالك السلع بتقديم هذا التصريح ،المنطقة المحددة التي يتم نقل السلع إليها

طقة المحددة التي يتم نقل التي يتم نقل السلع منها وكذلك االستالم الالحق للسلع داخل المنالمحددة عن السلع من المنطقة 

 . 8.8السلع إليها. لمزيد من التفاصيل بشأن التصريح الواجب تقديمه، يرجى االطالع على البند 

 

 منطقة محددة نقل السلع من 8.7

لتداول الحر وإدخالها حيز ا منطقة محددةالسلع االنتقائية من  مستحقة السداد عند إخراجالضريبة تُصبح  عاله، أكما ورد 

 :في حال حصول أي مما ياتي، أيهما أسبق المنطقة المحددةمن على أنه تّم إخراجها لسلع االنتقائية وتتم معاملة ا.  الدولةفي 

 ؛نتقائية فعلياً من المنطقة المحددةإخراج السلع اال 

 استهالكها؛ أو 

  أو نقص في كميتها أثناء النقل تلف في السلعتم اكتشاف. 

من في حال تّم اكتشاف تلف في السلع أو نقص في كميتها عن السلع االنتقائية ال تكون الضريبة االنتقائية مستحقة السداد 

ً من اكتشاف تلف في السلع  30المسؤول عن السلع بإخطار الهيئة خالل أمين المستودع إذا قام المنطقة المحددة  يوما

خالل الخاضع للضريبة مالك السلع، ويقصد به الشخص المطالب بتقديم تصريح السلع  من) االنتقائية أو نقص في كميتها

وكما هو ائية أو وجود نقص في كميتها ناتج عن سبب مشروع. تبين إلى الهيئة أن تلف السلع االنتق، و(التالفة والمفقودة

ً من تاريخ تبليغ الهيئة بوجود تلف في  30ألمين المستودع إتالف السلع بعد مرور  بعد ذلكيجوز  ،موضح أعاله يوما

لمستودع حفظ السلع يوماً برغبتها في تفتيش السلع، فعلى أمين ا 30السلع. إذا أخطرت الهيئة أمين المستودع خالل فترة الــ 

قبل االنتقائية التالفة إلى أن تنتهي الهيئة من تفتيشها وتصدر موافقتها على اإلتالف. يجوز ألمين المستودع إتالف السلع 

 ( يوماً من إخطار الهيئة إذا وافقت الهيئة على اإلتالف. 30فترة الثالثين )انتهاء 

عن السلع في حال تّم نقلها فعلياً من المنطقة المحددة ولكن تم تصديرها دفع كما وأنه ال تصبح الضريبة االنتقائية مستحقة ال

سيكون على الخاضع للضريبة تقديم  على الفور إلى مكان خارج الدولة، أي أنه لم يتم طرحها للتداول الحر في الدولة. 

 رج الدولة. والذي سيتضمن تفاصيل بشأن تصدير السلع إلى خا تصريح التبليغ عن المنطقة المحددة

والخاضع للضريبة مالك  أمين المستودع المسؤولفإنه يجب على ، منطقة محددةالسلع االنتقائية إلى تم إدخال وفي حال 

من هذا  8.8يتضمن البند المستودع. هذا طبق داخل تُ ينبغي أن التي الهيئة والتي تحددها اإلجراءات  اتباع السلع االنتقائية

المزيد من التفاصيل بشأن التصريحات التي وكذلك األدلة اإلرشادية المتاحة من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة، الدليل 

 .يجب على الخاضع للضريبة تقديمها عند قيامه بنقل السلع بين المناطق المحددة

mailto:من
mailto:من
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احتساب  فإنه يجب، الدولةفي  لالستهالكللتداول الحر أو وطرحها  منطقة محددةنقل السلع االنتقائية من تّم في حال 

يشمل الفترة التي تم خاللها  الذي ضريبيالقرار اإلالسلع االنتقائية من قبل الخاضع للضريبة في عن الضريبة المستحقة 

 نقل السلع.

 تقرير المنطقة المحددة 8.8

ً  تلكمي الذي للضريبة الخاضع يلتزم  كل نهاية في التصريحات المطلوبة وتقديم بإعداد محددة منطقة داخل انتقائية سلعا

 السلع عن. وسيُطالب الخاضع للضريبة من خالل هذه التصريحات، من بين أموٍر اخرى، بالتصريح ضريبية فترة

 : من الحاالت اآلتيةحصول أي عند  االنتقائية

 إدخال السلع إلى منطقة محددة؛ 

  طرح السلع للتداول الحر داخل الدولة من منطقة محددة؛ 

 آخرى محددة منطقة الى االنتقائية السلع نقل. 

 الدولة خارج إلىمن منطقة محددة االنتقائية  السلع تصدير. 

 استهالك السلع داخل منطقة محددة؛ 

  السلع داخل منطقة محددة؛ أو ملكية بيع أو نقل 

 السلع نتلف أو فقدا.  

 

 التصريح  ...يتعين عليكثم فمن ...  ... وقمت بـ ... في حال كنت ...

إدخال سلع انتقائية إلى  مسجالً للضريبة االنتقائية 

منطقة محددة، وكانت 

الضريبة االنتقائية مدفوعة 

 بالفعل عن هذه السلع

  المطالبة بخصم

الضريبة االنتقائية 

 المدفوعة بالفعل. 

 EX202تصريح التبليغ 

عن المنطقة المحددة )فيما 

يتعلق بإدخال السلع إلى 

المنطقة المحددة( واختيار 

تصريح أو نموذج االستيراد 

أو االنتاج أو الشراء المحلي 

 ذو الصلة.

طرح سلع انتقائية للتداول  مسجالً للضريبة االنتقائية 

حيث  محددة الحر من منطقة

يتم المرور بالدائرة 

 الجمركية

  التصريح تقديم نموذج

عند نقطة اإلفراج عن 

السلع من المنطقة 

 ؛المحددة

  دفع الضريبة االنتقائية

المستحقة عند استحقاق 

تقديم اإلقرار الضريبي 

 للضريبة االنتقائية.

االستيراد تصريح 

EX201  بند  ضمنالمتاح

السلع التي تتطلب تخليص "

 "جمركي
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داول طرح سلع انتقائية للت مسجالً للضريبة االنتقائية 

حيث الحر من منطقة محددة 

ال يتم المرور بالدائرة 

  الجمركية

  تقديم نموذج التصريح

عند نقطة اإلفراج عن 

السلع من المنطقة 

 المحددة؛

  دفع الضريبة االنتقائية

المستحقة عند استحقاق 

تقديم اإلقرار الضريبي 

 للضريبة االنتقائية.

 EX202تصريح التبليغ 

عن المنطقة المحددة )فيما 

يتعلق بطرح سلع انتقائية 

من منطقة محددة للتداول 

 الحر(

نقل سلع من منطقة محددة  مسجالً للضريبة االنتقائية 

 إلى منطقة محددة أخرى

 تصريح التبليغ  التبليغ عن السلع المنقولةEX202 

عن المنطقة المحددة )فيما 

لى منطقة إنقل السلع يتعلق ب

 أخرى(محددة 

تصدير السلع من منطقة  مسجالً للضريبة االنتقائية 

 محددة إلى خارج الدولة

  التبليغ عن السلع

المصدرة من المنطقة 

 المحددة

 EX202تصريح التبليغ 

عن المنطقة المحددة )فيما 

  بنقل السلع للتصدير(يتعلق 

استهالك السلع داخل  مسجالً للضريبة االنتقائية 

 المنطقة المحددة

  تقديم نموذج التصريح

عند نقطة استهالك 

 السلع؛

  دفع الضريبة االنتقائية

عند استحقاق تقديم 

اإلقرار الضريبي 

 للضريبة االنتقائية. 

 EX202تصريح التبليغ 

عن المنطقة المحددة )فيما 

باستهالك السلع داخل يتعلق 

  منطقة محددة(

السلع داخل  ملكيةبيع أو نقل  مسجالً للضريبة االنتقائية 

 المنطقة المحددة

  الملكيةالتبليغ عن نقل 

من خالل تقديم التصريح 

 ذو الصلة

 - المخزوننموذج 

EX203C -  ملكيةنقل 

السلع داخل المناطق 

 المحددة

التبليغ عن فقدان أو تلف   اكتشاف نقص أو تلف السلع مسجالً للضريبة االنتقائية 

 السلع

 - جرد المخزون

EX203B -  وتلف فقدان

 السلع

 

الخاضع للضريبة تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية المتاحة من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة  على

(www.tax.gov.ae وتعبئة )وعلى. السيناريوهات المشار إليها أعالهشمل والتي ت التصريحات ذات الصلة المطلوبة 

http://www.tax.gov.ae/
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مثل: العالمة التجارية، الكمية، الحجم، رمز المنتج، وما  التصريحاتإدخال بيانات محددة عن السلع في  الخاضع للضريبة

 إلى ذلك.

ً باستخدام قائمة األسعار  اإلفراج عنها وطرحها لالستهالكتًم يسيتم احتساب الضريبة المستحقة عن السلع التي  تلقائيا

يتوجب  ،إذا كان سعر بيع التجزئة المحدد أعلى من سعر بيع التجزئة المعلن من قبل الهيئةمن قبل الهيئة. لكن  الصادرة

ً  - تصريحالعلى الخاضع للضريبة  عن سعر بيع التجزئة المحدد األعلى واحتساب الضريبة المعنية عن السلع  - ذاتيا

 المستوردة على أساس سعر بيع التجزئة المحدد لهذه السلع. 

أما في حال لم تكن السلعة االنتقائية مدرجة ضمن هذه القائمة، فينبغي على الخاضع للضريبة أوالً تقديم طلب إلى الهيئة 

إلضافة هذا المنتج إلى القائمة قبل اإلقرار عنه في التصريح. لطلب إضافة منتج إلى القائمة يرجى االطالع على البند 

3.5.5.    

، داخل نظام الهيئة ويتم ربطها برقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة التصريحاتمدرجة في يتم اإلحتفاظ بالبيانات ال

بحسب  عن هذه الفترة الضريبية بحيث تظهر البيانات المتعلقة بااللتزام الضريبي المصرح عنه تلقائياً في اإلقرار الضريبي

 . الضريبي، عند قيام الخاضع للضريبي بتعبئة إقراره السيناريو ذو الصلة

من التفاصيل عن السيناريوهات المتعلقة بالمناطق المحددة والتصريحات التي يجب على دافعي الضريبة تقديمها إلى  لمزيدٍ 

بمزيد من التفصيل، ينبغي األدلة اإلرشادية ذات الصلة.  االطالع علىالرجوع إلى الموقع اإللكتروني للهيئة والهيئة، يرجى 

ريوهات الضريبة االنتقائية المتعلقة بالمستوردين والمنتجين واألشخاص الذين يقومون باإلفراج عليك االطالع على سينا

 محددة وجميعها متاحة على الموقع اإللكتروني للهيئة.  عن السلع االنتقائية من منطقة

 

 لالسترداد القابلة الضريبة .9

 ملخص الفصل 9.1

 استرداد الضريبة االنتقائية.ب يُسمح فيهاالتي  حاالتيهدف هذا الفصل إلى شرح ال

 ما هي الضريبة القابلة لالسترداد؟ 9.2

ً  دفعها تمالتي الضريبة القابلة لالسترداد هي الضريبة االنتقائية  في  قابلة لالستردادتكون السلع االنتقائية والتي عن  سابقا

الضريبة من هذه ادراً على خصم قيمة وقت الحق من الهيئة في حاالت معينة.  ونتيجة لذلك، يكون الخاضع للضريبة ق

 مستحقة الدفع للهيئة في إقراره الضريبي.الللضريبة االنتقائية اإلجمالية القيمة 

 عند حصول أياً مما يأتي:الضريبة استرداد في وقد ينشأ الحق 

مكان إلى في وقت الحق تم تصديرها يانتقائية سلع  عنمن قبل الخاضع للضريبة الضريبة االنتقائية تّم دفع أن ي .1

وذلك ألن الهدف من تطبيق الضريبة االنتقائية هو أن تكون ضريبة على استهالك السلع االنتقائية  -الدولة خارج 

إخضاع هذه السلع ، فلن يكون من المناسب الدولةوبالتالي إذا تم استهالك السلع االنتقائية خارج الدولة، داخل 

 ؛وقد يكون الخاضعون للضريبة مؤهلين السترداد الضريبة القابلة لالسترداد الدولةضريبة داخل لل
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ففي هذه  -إلنتاج سلعة انتقائية جديدة في وقت الحق استخدامها سلع انتقائية يتم عن الضريبة االنتقائية أن يتّم دفع  .2

ابلة لالسترداد، غير أن الضريبة السلعة االنتقائية األصلية قعن الحالة، تصبح الضريبة االنتقائية التي تم دفعها 

 إنتاجها؛ عندالسلعة االنتقائية الجديدة عن  دفعمستحقة الصبح االنتقائية تُ 

 حدوثب تفيد الهيئة إلىوفي هذه الحالة يتعين على الشخص تقديم أدلة معقولة .  الخطأ طريق عن مبالغ دفعأن يتم  .3

 .ذلك

 :مثال

 .عنهدرهم  1000شركة أ ب ج باستيراد التبغ الخام ودفع ضريبة انتقائية بقيمة  تقوم

 .  درهم 3000بسعر  في إنتاج السجائر لبيعها الخام التبغ هذا باستخدام ج ب أ شركة تقوم ثم

 أجل من للتوزيع جاهزة تصبح عندما أي إنتاجها؛ عند االنتقائية للضريبة تخضعسلعة انتقائية جديدة  هي بمثابة السجائر
ضريبة  دفعبشركة أ ب ج  . تلتزم للسجائر المحدد بالتجزئة البيع سعر أساس علىاالنتقائية  الضريبة تستحق ة.بالتجزئ البيع

 .السجائر عندرهم  3000انتقائية بقيمة 
 

ه يجوز فإن االنتقائية، للضريبة أيضاً سلعة انتقائية جديدة خاضعة  إنتاجفي  التبغ استخدمت قد ج ب أ شركة أن وحيث
 .الضريبي إقرارها في قيمة الضريبة االنتقائية المدفوعة في السابق درهم( 1000األلف ) مبلغ خصم للشركة

  
( 3000باإلفصاح عن الضريبة االنتقائية عن السجائر وقيمتها ثالثة ألف )شركة أ ب ج  ستقوم ،عند تقديم إقرارها الضريبي

درهم( المدفوعة في السابق عن التبغ. وبناًء على ذلك يكون صافي االلتزام  1000ائية )درهم وخصم الضريبة االنتق
 درهم. 2,000الضريبي المستحق للهيئة هو 

 

 

خضعت السلعة االنتقائية مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن المشروب الذي  إذاأنه تجدر اإلشارة إلى أما في حال المشروبات، ف

في مكان بيع المنتج لالستهالك من قبل غير الخاضع للضريبة لن يعتبر منتج آخر  مع االنتقائية هذه السلعةينتج عن مزج 

على أنها ضريبة قابلة للخصم أو  سلعة انتقائية وال تستحق أية ضريبة عليه وال يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عنه

 االسترداد. 

 ؟للخصمخصم الضريبة القابلة أصبح مؤهالً لمتى  9.3

اإلقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي وقع فيها الحدث الذي أدى إلى نشوء الحق في للخصم الضريبة القابلة إدراج يمكن 

 الضريبة.خصم في 

إضافتها إلى اإلقرار الضريبي الخاص فإنه يمكن ، هذا اإلقرار الضريبيفي للخصم الضريبة القابلة إدراج إذا لم يتم 

 ب وقت ممكن.بالخاضع للضريبة في أقر

 الضريبة.خصم في قد تطلب الهيئة من الخاضع للضريبة تقديم أدلة معقولة إلثبات الحدث الذي أدى إلى نشوء الحق 

في اإلقرار الضريبي المشار إليه الضريبة االنتقائية مستحقة الدفع مبلغ للخصم جاوزت قيمة الضريبة القابلة في حال 

باسترداد الضريبة  والمتعلق 9.4للخاضع للضريبة، يكون على الخاضع للضريبة اتباع اإلجراء المنصوص عليه في البند 

 .المدفوعةاالنتقائية 
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 ؟ للخصمالضريبة القابلة المطالبة بيمكنني كيف  9.4

تكمال تصريح اسالخاضع للضريبة ب، فسيُطالب صمللخالقابلة سترداد الضريبة مؤهالً الللضريبة لخاضع في حال كان ا

قرار الضريبة االنتقائية عن إتقديم قبل وذلك ، الخصم حقنهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها الضريبة القابلة للخصم في 

تصريح في سيُطالب الشخص بإدخال تفاصيل السلع االنتقائية التي يجوز للشخص خصم الضريبة المدفوعة عنها الفترة. هذه 

طلب من الخاضع للضريبة ، يُ حاالت محددة. في حق االستردادسبب نشوء  باإلضافة إلى تحديد الضريبة القابلة للخصم

قه خصم الضريبة، كأن يُطالب بتقديم ما يثبت أن السلع قد غادرت الدولة في حاالت التصدير على ما يثبت استحقاتحميل 

 سبيل المثال. 

الخاضع للضريبة تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية المتاحة من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة  على

(www.tax.gov.ae وتعبئة )الخاضع للضريبة إدخال بيانات محددة عن السلع  وعلى. تصريح الضريبة القابلة للخصم

 لعالمة التجارية، الكمية، الحجم، رمز المنتج، وما إلى ذلك.في التصريح مثل: ا

، والمحتسبة على أساس الضريبة االنتقائية المدفوعة أصالً، المستحقة للخاضع للضريبة القابلة للخصميتم احتساب الضريبة 

في تاريخ االستيراد، االنتاج أو  أو من خالل السعر المعلن عنه أصالً  من قبل الهيئة الصادرةتلقائياً باستخدام قائمة األسعار 

 . الشراء المحلي )على أساس التصريح/النموذج األصلي(

داخل نظام الهيئة وسيتم ربطها برقم التسجيل الضريبي  تصريح الضريبة القابلة للخصميتم اإلحتفاظ بالبيانات المدرجة في 

ً في اإلقرار الضريبي عند قيام الخاضع  لخصمبالضريبة القابلة لبحيث تظهر البيانات المتعلقة ، للخاضع للضريبة تلقائيا

 بتعبئة إقراره الضريبي.  ةللضريب

في حالة  التصريح فقط كما أنه يقدم، ينبغي تقديم تصريح واحد فقط عن الضريبة القابلة للخصم بالنسبة لكل فترة ضريبية

 استحقاق االسترداد. 

 والسدادة يالضريب قراراتاإل .10

 ملخص الفصل 10.1

 للدفع، النهائية مواعيدالو االنتقائية للضريبة ةيالضريب قراراتاإلمتطلبات تقديم  عنعامة  نبذةهذا الفصل إلى تقديم  يهدف

 لالسترداد.  ةقابل ضريبة فائض إجراءات االسترداد في حال كان لدى الخاضع للضريبة عن ملخص تقديم على عالوة

 االنتقائيةللضريبة ة يقرارات الضريباإل 10.2

إلى الهيئة عن مستحقة الالضريبة االنتقائية  يلخص من خاللهخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي شخص على كل  جبي

 الفترة الضريبية.

على فترة ضريبية مباشرة مع الهيئة واحد، غير أنه من الممكن االتفاق ميالدي شهر األساسية إلى  الفترة الضريبية تمتد

 ينة.أطول في حاالت مع

 التالي لنهاية الفترة الضريبية.الميالدي الخامس عشر من الشهر اليوم  في موعد أقصاهت الضريبية اتسليم اإلقرار جبي

   إلى الهيئة.إلكترونياً كما يجب تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية 

http://www.tax.gov.ae/
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لواردات والسلع المنتجة )والمتعلقة باأثناء الفترة الضريبية الخاضع للضريبة تقديمها على من خالل التصريحات التي 

المنطقة المحددة بما في ذلك السلع التي يتم إدخالها إلى المناطق المحددة واإلفراج عنها ونقلها المتعلقة بتحركات السلع و

لكية السلع ، والمشتريات المحلية من السلع االنتقائية ونقل مالضريبة القابلة للخصم، ووالمستهلكة فيها والمصدرة منهافيها 

ً داخل المناطق المحددة والسلع المفقودة والتالفة في اإلقرار الضريبي للضريبة  ( ستظهر قيمة االلتزام الضريبي المتوقع تلقائيا

  كل خانة صحيحة. في أن القيم الواردة من االنتقائية. ينغبي على الخاضع للضريبة بعد ذلك التحقق 

التأكد من قيامه  معبئة تلقائياً داخل اإلقرار الضريبي غير صحيحة، فيجب عليه أوالً إذا رأى الخاضع للضريبة أن القيم ال

يرى أن ال يزال الخاضع للضريبة كان إذا فااللتزام الضريبي. التي أدى اجتماعها معاً إلى نشوء التصريحات بتقديم جميع 

على  ، فينبغيالتصريحات على نحو صحيحجميع كماله لإبالرغم من االلتزام الضريبي طريقة احتساب هناك خطأ في 

 الهيئة.    التواصل معالخاضع للضريبة 

 الضريبة االنتقائيةسداد  10.3

 لهيئة.ى الإ المستحقةالضريبة االنتقائية  وسداداحتساب هو المسؤول عن الخاضع للضريبة 

االستثنائية . وفي الحاالت الميالديشهر الية التالي لنهافي اليوم الخامس عشر من الشهر للهيئة الدفع مستحقة  ضريبةتكون ال

 .شهري على أساسالدفع مستحقة الضريبة االنتقائية مدفوعات ، تبقى ميالدي واحدالتي تزيد فيها الفترة الضريبية عن شهر 

 . الهيئة الضريبة المستحقة إلى الهيئة على النحو الذي تحدده سدادالخاضع للضريبة  على

 لالسترداد ةالقابلفائض الضريبة  10.4

عن ذات  إلى الهيئةالضريبة االنتقائية مستحقة الدفع من قبل الخاضع للضريبة جاوزت الضريبة القابلة للخصم تفي حال 

 .لالسترداد ةفائض ضريبة قابلالخاضع للضريبة  لدىيكون فس، الفترة الضريبية

 لالسترداد. ةالضريبة القابلفائض فيه  األول الذي نشأ ضريبيعن اإلقرار ال للهيئة ة مبالغ ضريبيةأي تستحقال 

إلى الفترات الضريبية الالحقة وإجراء مقاصة بين لالسترداد  ةالضريبة القابلفائض ترحيل أن يقوم بعلى الخاضع للضريبة 

 .بالكامل فائضال ذحين استنفافي الفترات الضريبية الالحقة إلى هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع 

ً للهيئة لفترتين ضريبيتينإذا تبقّى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله  ، فيجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلبا

  .السترداد الفائض المتبقي

المبلغ المستحق برد تقوم الهيئة سلالسترداد، القابلة الضريبة فائض في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب السترداد 

 :مما يأتي خالل فترة أقصاها األبعدريبة للخاضع للض

 تقديم طلب االسترداد؛ أو شهران من 

 ( 21واحد وعشرون)  على طلب االسترداد في حال قررت ذلكالتدقيق انتهاء الهيئة من يوماً من. 

 :اآلتيةالحاالت أي من في يجوز للهيئة حسب تقديرها رّد قيمة الفائض قبل انتهاء مدة الفترتين الضريبيتين، 
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 ؛ أوقيام الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله الضريبي 

  سوف يمارس أنشطة خاضعة للضريبة في المستقبل، وبأنه متوقع أن يكون هيئة بأن الخاضع للضريبة تبين للإذا

 .اثني عشر شهراً هناك فائض ضريبة قابل لالسترداد لفترة ال تقل عن 

 ةاألخطاء في إقرارات الضريبة االنتقائي 10.5

تبين للخاضع للضريبة ورود خطأ أو سهو في اإلقرار الضريبي للضريبة االنتقائية أو التقييم الضريبي أو في طلب إذا 

فيجب على الخاضع للضريبة أن يخطر الهيئة بالخطأ من خالل تقديم نموذج التصريح استرداد الضريبة، بحسب السيناريو، 

 الطوعي إلى الهيئة. 

 ً  ات الصلة ما يأتي: من الحاالت ذ ،عموما

  إذا تبين للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة

، فعليه تقديم تصريح طوعي لتصحيح غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع بأقل مما يجب

 هذه الخطأ.

  إذا تبين للخاضع للضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب

فعليه تقديم تصريح طوعي لتصحيح بما يزيد عن القيمة الصحيحة،  همبلغ االسترداد الذي كان يحق له استرداد

 هذه الخطأ.

 من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة  إذا تبين للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي المقدم

تقديم تصريح طوعي فيحق له يجب،  بأكثر مماغير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع 

 لتصحيح هذه الخطأ.

  احتساب إذا تبين للخاضع للضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى

تقديم تصريح طوعي لتصحيح  يحق لهبما يقل عن القيمة الصحيحة، ف همبلغ االسترداد الذي كان يحق له استرداد

 هذه الخطأ.

 كما هو موضح بالجدول أدناه: وفقاً للتشريعات القانونية، هناك متطلبات محددة ونطاق زمني لتقديم التصريح الطوعي

 

 الضريبة احتساب إلى الخطأ أدى إذا

 ... يجب مما بأقل المستحقة

 ... خالل...  ... للضريبة الخاضع فعلى... 

( يوم عمل من تاريخ 20عشرين ) تقديم تصريح طوعي للهيئة درهم 10,000بما يزيد عن 

 علمه بالخطأ

تصحيح الخطأ في اإلقرار الضريبي  درهم 10,000بما ال يزيد عن 

عن الفترة الضريبية التي تم فيها 

الخطأ، وذلك إذا كان عليه اكتشاف 

تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك 

 الفترة؛ أو

تاريخ استحقاق تقديم اإلقرار قبل 

 الضريبي ذو الصلة.
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تقديم تصريح طوعي للهيئة )إذا لم 

يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من 

 خالله تصحيح الخطأ(. 

( يوم عمل من 20خالل عشرين )

 تاريخ علمه بالخطأ

 

بإمكانك الدخول إلى نماذج التصريحات الطوعية وتقديمها من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية الخاصة بالهيئة. لمزيد من 

الدليل اإلرشادي المتاح على الموقع اإللكتروني التفاصيل عن كيفية استكمال وتقديم التصريح الطوعي، يرجى االطالع على 

  للهيئة. 

 

 ةالطوابع الضريبية الرقمي .11

 ملخص الفصل 11.1

 تحديد باإلضافة إلى ،الدولة في به المعمول الرقمية الضريبية الطوابععامة عن نظام  لمحةيهدف هذا الفصل إلى تقديم 

)أو كما يُشار إليها بالعالمات المميزة( ويقتضي هذا النظام وضع عالمات مادية ورقمية  .تطبيقها يجب التي الرئيسية األحكام

 السلع وتتبع االنتقائية السلع صالحيةالمميزة في التحقق من  العالماتن الهدف وراء وضع مويك .االنتقائية السلع بعض على

. هناك ال أم السلع هذه عن الضريبة للتحقق مما إذا كان قد تّم سداد وذلك منشأها وتحديد التوريد سلسلة مراحل جميع في

محددة، بحيث يستوجب على الخاضع  قطاعات علىشروطاً محددة تطبق على أنواع معينة من السلع االنتقائية وكذلك 

 إلى الدولة أو انتاجها أو بيعها فيها. مثل هذه السلع االنتقائية للضريبة تطبيق هذه الشروط واتباعها عند قيامه باستيراد 

 الضريبية الرقمية؟يقصد بنظام الطوابع ماذا  11.2

ً في الدولة والذي يهدف إلى إلزام المصنعين وأصحاب  إن نظام الطوابع الضريبية الرقمية هو نظام مراقبة مطبق حديثا

يُطبق حالياً نظام الطوابع عض السلع االنتقائية المحددة في الدولة. تجارة بستيراد ومطورة الالمصالح باالمتثال إلى معايير 

 .ية على التبغ ومنتجات التبغ على أساس مرحليالضريبية الرقم

على  تطبيقهبينما في المرحلة الثانية يتم على السجائر فقط،  الرقمية الضريبية الطوابعتم تطبيق نظام  ،المرحلة األولى في

  ولكن في مرحلة الحقة. في النظام منتجات التبغ األخرى تبغ األرجيلة والسجائر اإللكترونية. سيتم إدراج

تسمح بتتبع المنتج بدًء من مرحلة التصنيع وصوالً إلى نقطة التوزيع النهائية. ويساهم  يقدم النظام عالمات مميزة مشفرة

 . الحد من التجارة غير المشروعة للتبغهذا النظام في دعم أنشطة اإلنفاذ التي تهدف إلى 
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 نظام الطوابع الضريبية الرقمية؟ما هي متطلبات تطبيق  11.3

ويُلزم مستوردي ومصنعي هذه المنتجات داخل الدولة نظام الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ ومنتجات التبغ  طبيقيتم ت

يتمثل الهدف الرئيسي بوضع عالمات مميزة تتسم بخصائص مراقبة أمنية عالية )الطوابع( إلى جانب ترميز جميع العبوات. 

 لنظام الطوابع الضريبية الرقمية فيما ياتي:

 منتجات التبغ المباعة داخل الدولة، بعد  علىالمستحقة االنتقائية تحصيل الضرائب ب قدرة الهيئة فيما يتعلق تحسين

 .والمراقبة عليها نتاجها محلياً إالقيام باستيرادها أو 

 أفضلبشكل غير المشروعة  لرصد تجارة منتجات التبغتحليل وتدقيق سلسلة التوريد  منالهيئات المعنية  تمكين. 

 من خالل  التبغ للرقابة علىاالتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية التي تنص عليها معايير االمتثال  تطبيق

  . المتوافقة مع هذه المعايير تتبع منتجات التبغرصد وتمكين 

بطلب الطوابع المحليين  تم السماح لمستوردي السلع االنتقائية المحددة والمصنعين والمنتجين ،2019األول من يناير  منذ

  لوضعها على علب منتجات السجائر. 

باستيراد أي منتجات سجائر ال تحمل الطابع الضريبي الرقمي إلى تم اتخاذ القرار بعدم السماح  ،2019منذ األول من مايو 

 الدولة.

لم تحمل الطابع الضريبي ببيع أو استيراد أو انتاج أي سجائر في الدولة ما يُسمح  ال ،2019األول من أغسطس  منذ

جميع السجائر التي يتم انتاجها أو استيرادها إلى الدولة بعد هذا التاريخ يجب أن تحمل الطابع الضريبي الرقمي  الرقمي.

  مع التتبع الكامل.

 : الفئات المحددة أدناه االمتثال لمتطلبات نظام الطوابع الضريبية الرقمية علىعلى أساس ما ورد أعاله، 

 الدولة إما في السوق المستوردة إلى دولي يبيع منتجات التبغ مصنع أي ُمصنّع سجائر محلي أو  - المصنّعون

 المحلية أو عبر منافذ السوق الحرة في الدولة )كالمطارات والموانئ(.

 أي مستورد رسمي مسجل يشتري السجائر بالجملة من مصنّعين محليين أو دوليين لغرض بيعها - المستوردون 

 دولة أو أسواقها الحرة. السوق المحلية للوتوزيعها داخل 

  /أي  -أو أي أشخاص آخرون محددون في سلسلة التوريد  المستودعاتأمناء الموزعون/ وكالء سلسلة التوريد

موزع رسمي يتلقى السلع المستوردة رسمياً لغرض بيعها في السوق المحلية أو عبر منافذ السوق الحرة في الدولة 

 موانئ والمطارات(. )كال

لمزيد من التفاصيل واإلرشادات عن نظام الطوابع الضريبية الرقمية والمتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل األطراف 

 المعنية، يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني للهيئة. 

  الطوابع الضريبية الرقمية تستوجب إعادةالسيناريوهات التي  11.4

من  في شأن وضع عالمات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ على عددٍ  2018( لسنة 42قرار مجلس الوزراء رقم ) نص

وبمزيد من التفاصيل، فيما يلي السيناريوهات  .الهيئة إلىاو الطوابع السيناريوهات التي يتوجب فيها إرجاع العالمات المميزة 

  الطوابع إلى الهيئة: التي تستوجب عند حدوثها إعادة العالمات أو 
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 ومن  .المحددة االنتقائية السلع على تثبيتها ألغراض المميزة العالمات استخدام يقصد يعد لم أنه الشخص أدرك إذا

يتوقف عن التجارة بخط انتاج معين، أو فقدان األمثلة على ذلك كأن يتوقف الشخص عن ممارسة العمل، أو 

 نتاج أو تلفها خارج عملية االنتاج. العالمات أو الطوابع أثناء عملية اال

 ( شهراً 12إذا مضى اثنى عشر ) على العالمات تلك تثبيت يتم ولم المميزة للعالمات الشخص استالم تاريخ من 

  .الفترة تلك خالل المحددة االنتقائية السلع

 من قبل الهيئة. أي ظروف أخرى على النحو المحدد 

 إجراءات إرجاع الطوابع الضريبية الرقمية  11.5

 إعادة هذه العالمات يجبأعاله،  11.4 البند فيبإعادة العالمات المميزة، وفقاً للسيناريوهات المحددة  الشخصفي حال التزم 

 العملية هذه بشأنمن التفاصيل  في الدولة. لمزيد الرقمية الضريبية الطوابع لنظام )المشغّل(مادياً إلى المورد المصرح له 

 "دى ال رو".    شركة هو الهيئة عن نيابة بالتصرف له المصرح المورد فإن (الدليلتاريخ نشر هذا  في كما)

 

 ً ً  هناك كان حال في المميزة العالمات لشراء الً أص ةالمدفوع الرسوم ردّ  يتم لن فإنه للشك، وتجنبا  إعادة يقتضي التزاما

الدقة قدر المستطاع بشأن الكمية المتوقعة من العالمات المميزة المطلوبة عند  بتحري األعمال نوصي فإننا لذلك. العالمات

 تقديم طلبات الشراء.

 

حسب مقتضى الضرورة، اإلبالغ عن إعادة العالمات إلكترونياً غي على الشخص المطالب بإرجاع العالمات إلى الهيئة، ببين

 ريبية الرقمية.من خالل الموقع الرسمي لنظام الطوابع الض

 

 لمزيٍد من المعلومات يرجى االطالع على التوضيح العام حول هذا الموضوع على الموقع اإللكتروني للهيئة.

 

 

 الحساب دارةإ .12

 ملخص الفصل 12.1

 للضريبةالظروف التي قد تؤثر على تسجيلك  تفي حال تغيّرالقيام به يجب عليك  بمايهدف هذا الفصل إلى تقديم معلومات 

 االنتقائية.

 الحساب بياناتتغيير  12.2

ً  تبليغ الهيئةيتعين عليك  ضريبة للالتغيير تعديل تسجيلك يتطلب هذا كان في حال حسابك بيانات في حال تغيير أي من  خطيا

 االنتقائية.
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 التغييرات التي تستوجب تبليغ الهيئة:بعض على  ما يلي أمثلة في

  لألعمال؛تغيير االسم أو االسم التجاري 

  ؛شراكةتكوين الفي تغيير 

 تغيير عنوان المقر الرئيسي لألعمال؛ 

 تغيير نشاطك الرئيسي؛ أو 

   الحساب المصرفي لألعمال.بيانات تغيير 

والذي ستجده متاحاً من خالل الموقع بإمكانك تبليغ الهيئة بمثل هذه التغييرات من خالل تقديم نموذج تعديل التسجيل 

 وبوابة الخدمات اإللكترونية. اإللكتروني للهيئة 

 الظروففي تغيير  12.3

فإن من مسؤولياتك التأكد من ، لذلكعلى المعلومات التي تقدمها للهيئة.  بالكامل يعتمد تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية 

 االنتقائية، دقيقة ومستكملة. ن المعلومات التي يقوم عليها التزامك بالتسجيل للضريبة أ

على  فعليك تبليغ الهيئةضريبة االنتقائية، لليؤثر على تسجيلك على نحو في حال حدوث تغيير جوهري في ظروف أعمالك 

 .بذلك الفور خطياً 

والذي لم  للضريبةبالتسجيل نشوء اإللتزام لضريبة االنتقائية أو إلى لقد تؤدي بعض التغييرات إلى تعديل أو إلغاء تسجيلك 

 ابق.في السيكن موجوداً 

 .ةغرامفقد تتعرض لل ظروف أعمالكعلى  الحاصلالتغييربشأن في حال عدم قيامك بتبليغ الهيئة أما 

 :الهيئة تبليغ تستوجب التي التغييرات على أمثلة يلي ما في

 إذا لم تعد األعمال مؤهلة لإلعفاء من التسجيل؛ 

  السلع االنتقائية؛التجارة بإذا توقفت األعمال عن  

  األعمال؛ أوإذا تم بيع 

 الخاضعة للضريبة ألي سبب من األسباب.األنشطة  األعمال عن ممارسة إذا توقفت 

يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني للهيئة للتعرف على مزيد من المعلومات حول آليات تبليغ الهيئة بحدوث مثل هذه 

 التغييرات. 
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  االمتثالالهيئة من  تحقق .13

 ملخص الفصل 13.1

بفحص ، بحيث تقوم الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص لتحديد أو التأكد من التزامه الضريبيللهيئة يجوز 

  وبشكل عام فحص ظروف األعمال الخاصة بالخاضع للضريبة. الخاضع للضريبة االحتفاظ بهايجب على السجالت التي 

"التدقيق الضريبي الميداني"( أو في ويشار إليه بــ )للتدقيق الشخص الخاضع عمل مقر ويمكن القيام بالتدقيق الضريبي في 

ً الهيئة.  مقر   .قبل القيام بالتدقيق الضريبي بخضوعه للتدقيقتبليغ الشخص سيتم ، عموما

وفقاً  السلعوأخذ عينات من صور عن السجالت أو المعلومات  الحصول على للهيئةيجوز أثناء إجراء التدقيق الضريبي،  

  لما تراه مناسباً. 

 لماذا يُعتبر التدقيق الضريبي ضرورياً؟  13.2

باإلفصاح أنفسهم يقومون بالذاتي، بمعنى أن األشخاص الخاضعين للضريبة التقييم الضريبة االنتقائية هي ضريبة تقوم على 

لية اآل. يوفر التدقيق الضريبي للهيئة ردادمن خالل إقراراتهم الضريبية عن مبالغ الضريبة المستحقة الدفع أو القابلة لالست

 للتحقق مما إذا كانت تلك اإلقرارات صحيحة أم ال.  

يجوز ، كان يجب على الخاضع للضريبة دفعه للهيئةأقل مما هي  المدفوعةأن الضريبة االنتقائية  ثبت بعد إجراء التدقيقإذا 

 .غراماتالفرض باإلضافة إلى ذات الصلة للهيئة أن تقوم بإصدار تقييم للمطالبة بدفع الضريبة االنتقائية 

 أعمالي؟ على التدقيق سيتم مرة كم 13.2.1

تحدد األشخاص الذين يجب التدقيق كما وأن الهيئة الوتيرة.   بذاتالتدقيق يخضع جميع الخاضعين للضريبة إلجراءات ال 

من الممكن على اإليرادات العامة.  من أمثلة العوامل التي  الذي يشكلونه الخطربحسب  –ذلك لقيام بلات مرّ العدد وعليهم 

 :النظر فيها ما يأتي

  ؛ واأو مدى تعقيده االعمالحجم 

   (.تقديم إقرارات غير صحيحةأو الضريبية في تسليم اإلقرارات على سبيل المثال، تأخير )االمتثال تاريخ 

سجل سيء ولديها األعمال الكبيرة التي تقوم ببيع كمية كبيرة من السلع االنتقائية القيام بتدقيق على سبيل المثال، فإن احتمال 

ي ذالالخطر للتدقيق حيث أن االمتثال سجل قوي من التي لديها صغيرة العمال مقارنة باألأعلى يكون ، االمتثالمن حيث 

 أعلى.  يكون تمثله األولى على اإليرادات العامة 

 التدقيق؟ يتم ومتى أين 13.2.2

، أو أي مكان آخر الشخص الخاضع للتدقيق الضريبيمكان عمل أو في  هامقرالتدقيق الضريبي في ب تقوم الهيئة عادةً 

   الشخص األعمال أو يقوم بتخزين السلع أو يحفظ السجالت فيه.  ايمارس فيه هذ
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أوقات ذلك عادة خالل فسيتم القيام ب ،إذا قررت الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق

 .للهيئة الدوام

 حدوثه؟ قبل بالتدقيق إبالغي سيتم هل 13.2.3

يتم التبليغ في حاالت لن إال أنه  ،التدقيق قبل القيام بعمليةم عمل أيا 5الخاضعين للضريبة بالتدقيق بإبالغ عادةً تقوم الهيئة 

 التدقيق. سيتسبب في عرقلةاالشتباه بالتهرب الضريبي أو إذا كان التبليغ 

 

 ما الذي يمكنني أن أتوقع حدوثه أثناء التدقيق الضريبي؟ 13.3

الضريبي مستندات الخاضع للضريبة و/أو أصوله و/أو مقر عمله من أجل التحقق من الوضع  تدقيقب الهيئة موظفييقوم 

 للضريبة.للخاضع 

كأن يتحدث مثالً ، مختلفةإدارات من بعض العاملين بمقر عمل الخاضع للضريبة قد يرغب المدقق الضريبي بالتحدث إلى  

الخدمات قسم إلى أحد موظفي أو  ،ةالضريبي اتاإلقراراحتساب الضريبة في فريق المالي للتحقق من كيفية الأحد أعضاء  إلى

الحصول على أية  يجوز للمدقق الضريبيوما إلى ذلك.  ،للتأكد من إجراءات استيراد السلع إلى المستودعات ةاللوجستي

 .والتدقيق لمزيد من المراجعةلعينات أخذ مستندات أو مواد أو 

تبليغ الخاضع  يتمس  عقيد شؤونها الضريبية.التدقيق على حجم األعمال ومدى ت عملية الستكمالالالزمة تعتمد الفترة الزمنية 

 للضريبة بنتيجة التدقيق خالل عشرة أيام عمل من نهاية التدقيق.

 السلوك المطلوب من الخاضع للضريبة؟ هو ما 13.3.1

التسهيالت كافة على كل من يخضع للتدقيق الضريبي )بما في ذلك الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني( تقديم  جبي

 .لتمكينه من أداء عملهالضرائب لمدقق والمساعدة الممكنة 

 على الخاضع للضريبة الحرص على ما يلي: جبعلى سبيل المثال، عند استالم تبليغ بموعد التدقيق، ي

  الصلة؛المقر ذو الدخول إلى إتاحة 

  االطالع على سجالت الضريبة االنتقائية؛ وإتاحة 

  ر الضريبي(.الموظفين المعنيين )مثل الموظف المسؤول عن تجميع بيانات اإلقراحضور 

 .غراماتلليتعرض المناسبين، فقد والمساعدة إذا لم يقم الخاضع للضريبة بتوفير التسهيالت 

 ما هي الصالحيات التي تتمتع بها الهيئة أثناء التدقيق الضريبي؟ 13.4

بعض تي مع مراعاة أيالقيام بما للمدقق يجوز الضريبة االنتقائية، فيما يتعلق بلخاضع للضريبة لتأكيد الوضع الضريبي ل

 والضوابط:األحكام 
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  السجالت أو المعلومات الحصول على )أو طلب  صور عن المستنداتطلب الحصول على السجالت األصلية أو

 لخاضع للضريبة(؛ والضريبي لوضع المن أطراف خارجية فيما يتعلق بالتحقق من 

 .أخذ عينات 

الفواتير أو الحسابات المرتبطة بإقرار الضريبة الحصول على صور عن المدقق الضريبي  بإمكانعلى سبيل المثال، 

 االنتقائية.  

الهيئة مقر التدقيق في القيام بتم  في حالخطي )إشعار من خالل  يجوز لمدقق الضرائب طلب الحصول على السجالت

مع الت المطلوبة خالل فترة معقولة )تقديم المعلومات أو السجالخاضع للضريبة  علىيتعين ، اإلشعاراستالم هذا بمثالً(.  

 .ألغراض الفحصللهيئة وتقديمها  مراعاة التاريخ المحدد من قبل الهيئة، إن وجد(

 ما هي الحقوق التي تمنح للخاضع للضريبة أثناء التدقيق الضريبي؟ 13.5

سجالت أو مواد أو عينات أثناء التدقيق، فسوف تتم إعادتها في أقرب وقت ممكن  ةأي بحجزمدقق الضرائب  قيامفي حال 

الحالة التي كانت عليها )في حال لم تكن المادة قابلة للتلف أو خالفه(. باإلضافة إلى ذلك، يمكن وعلى ذات ضمن المعقول 

 .سجالً يتضمن ما تّم حجزهإصدار 

 من قبل الهيئة. خذتأُ لسجالت التي االطالع على اخاضعين للضريبة للكما يُسمح 

 نتيجة التدقيق الضريبي 13.6

.  إذا أدى التدقيق الضريبي إلى حدوث تقييم انتهاء التدقيقبنتائج التدقيق الضريبي بعد الخاضع للضريبة  تقوم الهيئة بتبليغ

 .عاديةال االعتراضإجراءات تطبق  نأيمكن ، غرامات إدارية تقييمأو ضريبي 

 

 الهيئة قرارات .14

 ملخص الفصل 14.1

بخصوص شؤونكم  ةرسمي اتإصدار قرارب، الدولةيئة، في سياق أدائها لواجباتها في إدارة الضريبة االنتقائية في قد تقوم اله

فضل وفقاً ألخاضعين للضريبة للإعادة النظر واالستئناف  إجراءات إتاحة ستجري ،لذلك. امعهقد ال تتفقون والتي الضريبية 

 الممارسات الدولية.  

 االعتراضعن إجراءات عامة لمحة  14.2

أمام سلطة أعلى إلى أن يصل  لالعتراضبحيث تكون القرارات الصادرة في كل مرحلة قابلة  على مراحل يتم االعتراض

 لى األعلى كما يأتي: إتصاعدياً من األدنى حالياً إلى ثالث مراحل مرتبة  االعتراضوتقسم إجراءات النزاع إلى المحاكم.  

  إلى الهيئة؛عادة النظر إتقديم طلب 
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 ؛ والضريبية المنازعات فضأمام لجنة  أو الطعن االعتراض 

  مختصةأمام محكمة الطعن. 

 

وقد . الوقائع المستند إليها في الطلبذو الصلة على  للتشريعاستناداً بإصدار قرارها  االعتراضات ة من جهتقوم كل جه

فيما يتعلق فقط  االعتراضنتيجة تُطبق عادة .  إلغائهتأييد القرار أو تعديله أو ب االعتراض وأتأتي نتئج عملية إعادة النظر 

 .هاالهيئة في قرارأو  من قبل الجهة المعنيةما لم يذكر خالف ذلك صراحةً  – بالمعترضالخاصة الشؤون الضريبية ب

)مثل رسوم المحكمة أو رسوم االستشارة أو  من المحتمل تكبدهاعن سداد أي تكاليف مسؤولين يكون الخاضعون للضريبة 

 يتعلق باإلجراءات. فيماالمشورة القانونية( 

 ؟فيها الطعنما هي األمور التي يمكن  14.3

وذلك إما من خالل  فقط بالشخص المعترضقرارات الهيئة المتعلقة بشؤون الضريبة االنتقائية الخاصة  في الطعنيمكن 

الموقف لتحديد القرار يأتي كل مالحظة صادرة عن الهيئة قراراً.  وعادة ما تُعّد .  وال االعتراضأو  عادة النظرإطلب 

الخاضع يذهب .  قد ذات الصلةالحقائق إلى جانب قانون الضريبة االنتقائية النظر في جميع مسألة ما بعد تجاه النهائي للهيئة 

عادة إطلب من قرار الهيئة.  وفي هذه الحالة، يجوز للخاضع للضريبة أن يحصر فقط جزء االعتراض على إلى للضريبة 

 في ذلك الجزء من القرار.  الخاص به  النظر

 قرار؟على  أبدأ باالعتراض كيف 14.3.1

إلى الهيئة  اً طلب خطيالعلى الخاضع للضريبة تقديم  جبيف. االعتراضهو بمثابة البوابة إلى عملية اعادة النظر طلب إن 

كما وأنه ليس من الممكن .  يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة 20، وذلك خالل القرار الصادر عنها إلعادة النظر في

( دون تقديم طلب الضريبية المنازعات فض)مثل لجنة أعلى جهة إلى مباشرة  االعتراضطلب وتقديم هذه المرحلة  تخطي

    .إلى الهيئة أوالً عادة النظر إ

األسباب التي حملت الخاضع للضريبة على تقديم الطلب وتحديد أسباب اعتراضه على عادة النظر إطلب يتضمن أن  يجب

فيجوز غير مقبول،  هذا التبريرأو كان تبريراً في حال عدم تقديم   تبريراً لطلب إعادة النظر المقدم.القرار المعني وتقديم 

 الطلب. رفضللهيئة 

  .اإللكتروني وتقديمه إلكترونياً إلى الهيئة من خالل موقعهاطلب إعادة النظر  تعبئةبإمكانك 

 ؟النظر عادةإالقرار الصادر عن طلب  االعتراض علىهي الخطوة التالية وهل يمكنني  ما 14.3.2

 يوم عمل.  20وستقوم بتبليغ مقدم الطلب بقرارها خالل القرار المعني في الهيئة  ستنظر

من نقاط معينة.  ويعتبر القرار  للتحققالهيئة مع الخاضع للضريبة قبل التوصل إلى قرار تتواصل قد في بعض الحاالت، 

 .  الضريبية المنازعات فضأمام لجنة  باالعتراض في شأنه ما لم يقمملزماً للخاضع للضريبة عادة النظر إالصادر حول طلب 
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 الضريبية تالمنازعا فضلجنة  االعتراض لدى 14.3.3

عادة إطلبات وعادة النظر إ على قراراتلها المقدمة  طلبات االعتراض تنظر لجنة فض المنازعات الضريبية في جميع

 .من قبل الهيئة فيها يُبتالتي لم النظر 

غ ييوم عمل من تاريخ التبل 20خالل  الضريبية لجنة فض المنازعات االعتراض لدىتقديم  جبتجدر اإلشارة إلى أنه ي

ً  االعتراضقبل لن يُ بحيث أنه بقرار الهيئة،   إلى الهيئة.  من قبل اللجنة إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر مسبقا

التزامات ضريبية )مثل الضرائب  ةأي يجب سدادفضل الممارسات الدولية، ووفقاً ألباإلضافة إلى المتطلبات المذكورة،  

على أمام اللجنة.   االعتراضمن تقديم الخاضع للضريبة يتمكن حتى مترتبة على الخاضع للضريبة بالكامل ال( والغرامات

فإن االعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية الذي تتم مراجعته من قبل موظفي الهيئة، عادة النظر إطلب  عكس

 .معينيين ضريبيين خبراءتنظر فيه لجنة برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية 

 الضريبية المنازعات فضقرار لجنة  الطعن في 14.3.4

ً للخاضع للضريبة والهيئة في حال عدم  التي تقل قيمتها عن أن النزاعات وكما ، الطعن فيهيعتبر قرار اللجنة ملزما

 .للطعنلن تكون قابلة  درهم 100,000

 أمام المحاكم القضائية إما من قبل الخاضع للضريبة أو الهيئةالضريبية المنازعات  فضقرارات لجنة  الطعن فيويمكن 

 لشروط المذكورة أعاله،ل الطلب استيفاءالطعن بعد يجوز تقديم طلب .  يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة 20خالل 

التشريعات بيق المحكمة قرارها بتطستتخذ .  بالكامل أو جزء منه من الطرفين على قرار اللجنة اعترض أي في حال

نظام القضاء الرسمي، في النزاع ما أن يتم إدخال نزاع.  الوقائع الفعلية للذو صلة على  أخرى تشريعات ةوأي الضريبية

 الطعن فيما إذا كان من الممكن حدد يُ ساإلجراءات ويتعلق ب في ماتلك المحاكم الخاصة بلوائح الوتطبق األحكام فسوف 

 أعلى أم ال.جهة أمام قرار المحكمة 


