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 مختصرة عن دليل املستخدم نبذة .1

التسجيل طلب تم إعداد هذا الدليل ليساعدك على االنتقال عبر صفحات املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة االتحادية للضرائب واستكمال 

 . وقد ُصمم الدليل ملساعدتك للقيام بما يلي:ضريبة القيمة املضافةل

 لدى الهيئة االتحادية للضرائب )وهي الخطوة التي يتعين عليك القيام بها قبل التسجيل في نظام  إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية

 ضريبة القيمة املضافة(؛

 التسجيل بضريبة القيمة املضافة من خالل شرح املعلومات التي طلب لإلجابة عن األسئلة الواردة في  إدخال املعلومات الدقيقة

 سيطلب منك إدخالها؛ 

  التسجيل نموذجالتي قد تراها خالل عملية استكمال  األيقونات والرموز فهم. 

 

سم عملية إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية بالبساطة فال تختلف عن طريقة إعداد أي من حساباتك اإللكترونية األخرى. وتجدر اإلشارة 
ّ
إلى تت

 تصميم 
ً
ضريبة القيمة املضافة ليكون بسيط ومباشر وبعيد عن التعقيد حتى أنها مزّودة بخاصية استكمال البيانات لالتسجيل طلب أنه تّم أيضا

 كلما أمكن ذلك.  
ً
 تلقائيا

 

طلب يرجى التواصل معنا في حال كنت تحتاج  إلى مساعدة في إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية أو في حال كانت لديك أية أسئلة حول 

 ة القيمة املضافة.ضريبلالتسجيل 
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 حساب للخدمات اإللكترونية وكيفية استخدامه إنشاء .2

عند دخولك إلى املوقع اإللكتروني للهيئة االتحادية للضرائب، ستالحظ في الزاوية اليسرى أعلى 

تسجيل أو "إلنشاء حساب للخدمات اإللكترونية  "التسجيل"إما الصفحة خيارين اثنين: 

 في حسابك للخدمات اإللكترونية. "الدخول 

 

 إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية )مستخدم جديد(  .2.1

 إنشاء الحساب  .2.1.1

في الصفحة  "التسجيل"إلنشاء حساب جديد، ما عليك سوى الضغط على خيار 

  الرئيسية.

 

وإلنشاء حساب جديد يجب إدخال بريد إلكتروني صحيح باإلضافة إلى كلمة سر  

 على أن تتضمن العناصر التالية في الحد األدنى: 20إلى  6خاصة مؤلفة من 
ً
 حرفا

 رقم واحد؛ 

 حرف واحد؛ 

 .)* ،& ،% ،$ ،# ،@ أي من الرموز الخاصة )مثل 

يتوجب عليك أن تؤكد أنك مستخدم حقيقي من خالل استكمال اختبار 

CAPTCHA .أو االختبار األبجدي الرقمي الذي سيظهر على الشاشة أمامك 

في املرحلة األخيرة، سيكون عليك اختيار سؤال أمني، وأن تدخل اإلجابة الصحيحة  

 ل نسيتها.عليه باإلضافة إلى تلميح يساعدك على استعادة كلمة السر في حا

يرجى قراءة بنود وشروط الهيئة االتحادية للضرائب املتعلقة باستخدام الخدمات  

 اإللكترونية وموقع الهيئة اإللكتروني وقبولها قبل الضغط على "التسجيل".

 التحقق من إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية  .2.1.2

 دك اإللكتروني.ستصلك رسالة إلكترونية إلى بريدك اإللكتروني املسّجل لتأكيد بري
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يرجى الضغط هنا لتأكيد بريدكم "يمكنك القيام بذلك عبر الضغط على عبارة  

 املوجود في نص الرسالة اإللكترونية التي تلقيتها. "اإللكتروني

ساعة من تقديم طلب إنشاء حساب  24تأكيد بريدك اإللكتروني خالل يرجى  

وإال فستنتهي صالحية الرابط اإللكتروني وسيكون عليك أن  ،الخدمات اإللكترونية

 خرى.أمرة  لحساب على املوقع تعاود عملية التسجيل

بعد تأكيد بريدك اإللكتروني، سيتّم إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وستتم 

 دعوتك لتسجيل دخولك للمرة األولى.

 استخدام حساب الخدمات اإللكترونية )مستخدم مسّجل( .2.2

عند دخولك إلى موقع الهيئة اإللكتروني بعد إنشاء حسابك الخاص بالخدمات اإللكترونية، 

قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور  " تسجيل الدخول "ما عليك سوى الضغط على 

 أن تستكمل اختبار 
ً
أو االختبار  CAPTCHAعندما ُيطلب منك ذلك. وسيتعين عليك أيضا

 أنك مستخدم حقيقي. األبجدي الرقمي للتحقق من

 ."حسابي"في حال أردت تغيير كلمة السر أو سؤال/إجابة الحماية في حسابك للخدمات اإللكترونية، اضغط على تبويب  

 أعلى الشاشة إلى جهة اليسار. "تسجيل الخروج"للخروج من الحساب، اضغط على  

 الخدمات املتوفرة عبر حساب الخدمات اإللكترونية .2.2.1

ر لك حساب الخدمات اإللكترونية مجموعة من الخدمات املخصصة ملساعدتك. اآلن بإمكانك الدخول إلى: 
ّ
 يوف

 "؛القيمة املضافةضريبة األساسية املتعلقة بتسجيلك في  التي تعرض املعلومات "لوحة التحكم 

 "الذي يحتوي على مجموعة من املعلومات املتعلقة بحساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك؛ "حسابي 

 "من التوجيهات التفصيلية املعّدة ملساعدتك على تكوين صورة أوضح وإدارة التزاماتك الضريبية  "ملفات للتنزيل 
ً
التي تتضمن مزيدا

 اليومية.

  



 

 

6  

 ملستخدم الخدمة اإللكترونيةتغيير عنوان البريد اإللكتروني  .2.3

 تاليتين:يمكن ملستخدم الخدمة اإللكترونية تغيير عنوان بريده اإللكتروني املرتبط بحسابه ، عند الضرورة. وتنقسم هذه العملية إلى الخطوتين ال

 تأكيد عنوان البريد اإللكتروني الجديد؛ .1

 تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني.  .2

 

 عنوان البريد اإللكتروني الجديد من التحقق .2.3.1

 للتحقق من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد، قم باتباع الخطوات التالية:

 اب إلى "حسابي" .قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكتروني ثم الذه 

  سيظهر أمامك أسفل الشاشة خيار إضافة عنوان بريد إلكتروني جديد. قم

يرجى تأكيد عنوان البريد بإضافة عنوان البريد اإللكتروني الجديد والضغط على "

 اإللكتروني"

  ستتلقى رسالة على عنوان بريدك اإللكتروني الجديد تحتوي على رابط للتحقق

 لكتروني.من عنوان بريدك اإل

  " رجى الضغط هنا للتحقق قم بالتحقق من بريدك اإللكتروني بالضغط على يُ

 في متن الرسالة التي تلقيتها. "من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد

 

 تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني   .2.3.2

أجل تقديم طلب بعد القيام بالتحقق من عنوان البريد اإللكتروني الجديد ومن 

 تغيير عنوان البريد اإللكتروني إلى الهيئة، قم باتباع الخطوات التالية:

 ( باستخدام عنوان بريدك قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية

 ( ثم اذهب إلى التبويب "حسابي".اإللكتروني القديم

 

  قم بتحميل املستندات املؤيدة التي تساعد الهيئة في مراجعة طلبك

التقديم لتغيير عنوان البريد اإللكتروني واملوافقة عليه ثم اضغط على "

 ".للموافقة

 

 وقد تتضمن املستندات املؤيدة ما يلي: 

 التفاصيل  خطاب موقع ومختوم من املخول بالتوقيع عن الشركة لطلب تغيير عنوان البريد اإللكتروني، على أن يتضمن هذا الخطاب

جواز السفر وغيرذلك(. كما  ورقمالبريد اإللكتروني الجديد والقديم )مثل: االسم وعنوان البريد اإللكتروني  املتعلقة بصاحب عنوان

 " .يجب تقديم هذا الخطاب على األوراق الرسمية للشركة، مع ختم الشركة وبيانات االتصال الخاصة بها
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  لصاحب عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد.صورة من جواز السفر 

  .)صورة من الهوية اإلماراتية لصاحب عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد )إن وجد 

 

بعد تقديم الطلب، سيتم عرض رسالة تأكيد، كما هو ظاهر في الصورة. ستقوم الهيئة بمراجعة 

إذا كانت الهيئة في حاجة ملزيد من املعلومات ملعالجة  .عملأيام  5طلبك واتخاذ اإلجراءات املناسبة خالل 

 املعلومات التي يجب عليك تقديمها إلى الهيئة.
ً
 طلبك، فستتلقى إشعار على عنوان بريدك اإللكتروني محددا

 

  على بريدك اإللكتروني بشأن عنوان بريدك 
ً
عند املوافقة على الطلب، ستتلقى إشعارا

 
ً
 ، كما سيتم تحديثه في النظام. اإللكتروني املسجل حديثا

 

 

 بريدك  :مالحظة هامة
ً
بعد تحديث عنوان البريد اإللكتروني الجديد في النظام، لن يكون بإمكانك الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية مستخدما

نية. في حال كنت تريد استخدام البريد اإللكتروني اإللكتروني القديم. يرجى استخدام البريد اإللكتروني الجديد للدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترو

 القديم مرة أخرى ، يجب اتباع نفس اإلجراءات املذكورة أعاله.

 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم إرسال جميع اإلشعارات والتبليغات املتعلقة بحسابات الخاضع للضريبة املرتبطة بهذا الحساب إلى عنوان البريد  

 اإللكتروني الجديد.
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  للضريبة الخاضعوحساب  الخدمة اإللكترونية ومستخدمالحساب  وخصائص إداري تعريفات  عن نبذة .3

 االتحادية للهيئةبوابة الخدمات اإللكترونية ب/ الراغبون في تسجيل حساب الخاضع للضريبة  ون املسجل ون الحسابات )أي املستخدم إداريي بإمكان

أحد الخاضعين  حسابإدارة أو ستخدمين الستعراض امل من عدد ربط( إدارة عدة حسابات ضريبية من خالل بريد إلكتروني واحد أو للضرائب

 .للضريبة

 على سبيل املثال:

  الشخص يملك عد/الكيانإذا كان 
ً
األعمال  لجميعبالدخول إلى الحسابات الضريبية  يرغبالشخص /الكيان ذلكعمال وكان األ  من دا

 من خالل بريد إلكتروني واحد، فبإمكانه القيام بذلك 
ً
 هذه الخاصية مستخدما

  القيام بذلك باستخدام  فبإمكانهمللضريبة،  ينخاضعال أحد حسابيرغبون بالدخول إلى خدمات إلكترونية إذا كان عدة مستخدمين

 .
ً
 هذه الخاصية أيضا

 التعريفات  

 تنطبق التعريفات التالية ضمن سياق هذه الخاصية:

 التعريف املصطلح

أخرى متعلقة  أنشطةأي تم إنشاؤه للسماح بتسجيل الخاضع للضريبة و/أو  حساب إلكترونيأي  الخاضع للضريبةحساب 

 بالضريبة

 املستخدمون  الخدمة اإللكترونيةمستخدم 
ً
 بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة للهيئة االتحادية للضرائب خالل من املسجلون فعليا

الخاضع حساب لوحة تحكم 

 للضريبة

ل اثامل سبيل على بالضريبة، املرتبطة العمليات جميعب بالقياممين لوحة التحكم التي تسمح للمستخد

 واالسترداد وما إلى ذلك والدفع الضريبية اإلقرارات وتقديمالتسجيل 

الخدمة لوحة التحكم ملستخدم 

 اإللكترونية

خاضعين للضريبة باإلضافة إلى حسابات بإضافة  الخدمة اإللكترونيةلوحة التحكم التي تسمح ملستخدم 

على حساب الخاضع التعديل /االطالعحق  الخدمة اإللكترونية مستخدميمثل منح  إتخاذ إجراءات

 للضريبة.  

الذي قام بإنشاء حساب الخاضع  الخدمة اإللكترونيةهو مستخدم  للضريبة الخاضع حسابإداري  اإلداري 

الذي قام بإنشاء ملف الخاضع للضريبة في نظام  اإللكترونيةالخدمة للضريبة في النظام )أي مستخدم 

على  القدرة لديه منحساب الخاضع للضريبة هو فقط إداري ن أ إلى اإلشارة تجدرالخدمات اإللكترونية(. 

 اآلخرين أو إلغاءها. الخدمة اإللكترونيةمنح حقوق الدخول ملستخدمي 

. للضريبة الخاضع حساب على فقط التعديل/الدخول لالطالع نيةالخدمة اإللكترومستخدمي  بإمكان حقوق الدخول 

يرجى العلم بأنه سيكون هناك مستخدم واحد فقط لديه حق الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة 

 في أي وقت من األوقات. تعديللل
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 الخصائص 

 .للضريبة الخاضعينحسابات و  الحسابات إدارييو  الخدمة اإللكترونية مستخدمي وامتيازات أدوار شرح التالية البنود تستعرض

املتعلقة بالضريبة  األنشطة جميعالقدرة على تنفيذ  ذلك من ويقصد، عدة حسابات ضريبية باستخدام بريد إلكتروني واحد إدارة -

خاضعين حسابات لللعدة  ذلك،مثل التسجيل وتقديم اإلقرارات الضريبية ودفع الضريبة وطلب االسترداد وإلغاء التسجيل وما إلى 

 الخدمة اإللكترونية(ستخدم مل ذاته الحساب باستخدام أي) للضريبة باستخدام البريد اإللكتروني ذاته

الحساب التحكم  إداري  بإمكان. ومنحهم حق الدخول إلى أحد حسابات الخاضع للضريبة خدمات إلكترونيةعدة مستخدمين  ربط -

منح حق االطالع على  اإلداري  بإمكان. للمستخدمينالبيانات التي يتم منحها تعديل الحساب أو  علىحق االطالع  أيبمستويات الدخول 

 اإلداري إال ملستخدم واحد. بشكل أساس ي، فإن  البيانات وإضافة تعديلال ُيمنح حق  بينمامستخدمين  لعدةالخاضع للضريبة  حساب

 أو تعيين وكالة ضريبية. للخدمة اإللكترونيةمستخدم آخر وكذلك حرية منح ذلك الحق إلى  تعديل،الهو الذي لديه حق 

تعيين وكالة ضريبية ملساعدتهم في إدارة مسؤولياتهم الضريبية. يتعين على الوكاالت الضريبية  لإلداريينيمكن  .وكالة ضريبيةزل ع /تعيين -

إضافة الوكالة إلى حساب لإلداري الخاضع للضريبة. ومن ثم يمكن  حساب إداري مع  للوكالة املحدداملعتمدة مشاركة حساب املستخدم 

إلى الوكالة التي تقوم بدورها بتعيين وكيل ضريبي للعمل بشكل فعلي على حساب الخاضع للضريبة. حق التعديل الخاضع للضريبة ونقل 

 الوكالة الضريبية لعزل حساب الخاضع للضريبة في أي وقت دون الحاجة  تعديلاسترداد حق لإلداري  ويجوز 

األقسام  تستعرضالخدمة اإللكترونية. يمكن االطالع على ملخص بمن لديه حقوق الدخول وماهية تلك الحقوق من خالل لوحة التحكم ملستخدم 

 .للضريبة الخاضع مسؤوليات بتنفيذ الخدمة اإللكترونية مستخدمالتالية كيفية قيام 

 

 (الخدمة اإللكترونيةالخاضعين للضريبة )لوحة التحكم ملستخدم حسابات  وربطانشاء 

 خاضع للضريبة جديد )غير مسجل بعد( إلى حسابيحساب  اضافة .3.1

الحساب املسجل ببوابة الخدمات اإللكترونية انشاء حساب واحد أو  إلداري يجوز 

 عليها فقط.  االطالعبهدف إدارة حساباتهم أو  أكثر لخاضعين للضريبة

اضافة ‘الضغط على ثم قم ب املستخدمتحكم  أذهب إلى لوحةمن أجل القيام بذلك، 

 .’خاضع للضريبة جديد

قم بإدخال االسم القانوني للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية ثم الضغط على 

 )أي ال تتطلب موافقة(حساب ، ومن ثم ستتم إضافة نشاء خاضع للضريبة"إ‘
ً
 .الخاضع للضريبة تلقائيا



 

 

10  

 

  الخدمة اإللكترونية بحساب الخاضع للضريبة مستخدمربط  .3.2

الذين بإمكانهم الدخول إلى حساب  ربط مستخدمى الخدمة اإللكترونيةالحساب  إداري الخاضع للضريبة، سيكون بإمكان حساب بعد انشاء 

 الخاضع للضريبة. 

 الحساب اتباع الخطوات التالية من خالل شاشة الخاضع للضريبة:  مالكوللقيام بذلك، يجب على 

 ’تعيين وكالة ضريبية جديدة/ اضافة مستخدم جديد‘على  بالضغطقم  .1

 للضرائب، و االتحاديةاملسجل بالفعل لدى الهيئة  ملستخدم الخدمة اإللكترونيةقم بإدخال عنوان البريد اإللكتروني  .2

 للتحقق من البريد االلكتروني.  بحث" قم بالضغط على " .3

 

 حساب الخاضع للضريبة. ب مستخدم الخدمة اإللكترونية لربط" ربط"ان البريد اإللكتروني، قم بالضغط على و بعد التحقق من عن .4
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 ملستخدمي الخدمة اإللكترونيةتعديل ال منح حق  .3.3

سيكون حساب الخاضع للضريبة، بواحد أو أكثر  خدمة إلكترونيةمستخدم  ربطبعد 

اختيار حقوق الدخول التي يرغب بمنحها لكل الخاضع للضريبة حساب  إداري  بإمكان

يجب اتباع الخطوات التالية من  بذلك،على حدة، وللقيام  خدمة إلكترونيةمستخدم 

 : املستخدمخالل شاشة 

وسيظهر أمامك  "همتم ربط الذينن ي"عرض املستخدمقم بالضغط على  .1

 .للضريبةالخاضع حساب شة "املستخدمون املرتبطون بشا

 

 ربط
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الستكمال اإلجراءات.  "نعم". سيظهر أمامك على الشاشة رسالة تأكيد، قم بالضغط على تعديل"ال"منح صالحية قم بالضغط على  .2

 على تعديل بيانات حساب الخاضع للضريبة والتصرف الإمكانية  مستخدم الخدمة اإللكترونيةسيتم منح 
ً
 نيابةتعديل وسيكون قادرا

 عنه. 

الحساب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه  إداري خالل فترة زمنية محددة.  واحدملستخدم إلكتروني  التعديل: تمنح صالحية ملحوظة

 منح تلك الصالحية.   

 الحساب إداري لخاضع للضريبة من قبل حساب ا من مستخدم الخدمة اإللكترونيةالغاء ربط  .3.4

 وحساب الخاضع للضريبة من خالل اتباع الخطوات التالية:  مستخدم الخدمة اإللكترونيةالحساب الغاء الربط بين  إلداري يجوز 

 .مستخدم الخدمة اإللكترونيةالدخول إلى لوحة تحكم  .1

 "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة".الذهاب إلى قسم  .2

 "إلغاء الربط".الضغط على  .3

لخاضع للضريبة. إذا تم إلغاء ربط املستخدم ل. سيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة التحكم "نعم"تأكيد الطلب بالضغط على  .4

 "همتم ربط الذينعرض املستخدمون اإللكتروني فلن يتم إدراجه ضمن القائمة. بإمكانك التأكد من ذلك من خالل الضغط على "

 

 اإللكتروني مع حساب خاضع للضريبة  مستخدم الخدمة اإللكترونيةط الغاء رب .3.5

 إلغاء ربطه مع حساب الخاضع للضريبة باتباع الخطوات التالية:  ةاإللكتروني مستخدم الخدمةبإمكان 

 .ملستخدم الخدمة اإللكترونيةالدخول إلى لوحة التحكم  .1

 . للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة" للضريبة""املستخدمون املرتبطون بالخاضع الذهاب إلى قسم  .2

 "نعم"وتأكيد الطلب بالضغط على  "إلغاء الربط".الضغط على  .3
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فلن يتم إدراجه  مستخدم الخدمة اإللكترونية. إذا تم إلغاء ربط مستخدم الخدمة اإللكترونيةسيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة تحكم 

 ضمن القائمة. 

 

  للضريبة الخاضعتغيير إداري حساب  .3.6

بإمكان مستخدمي الخدمة اإللكترونية تغيير إداري حساب الخاضع للضريبة إلى مستخدم آخر للخدمة اإللكترونية. يمكن االطالع على تعريف 

 أعاله. ولتغيير اإلداري، يجب تطبيق الخطوات التالية: 3"اإلداري" في البند

 .تخدم الخدمة اإللكترونيةملسالدخول إلى لوحة التحكم  .1

 أعاله. 3.1اإلداري الجديد للحساب من خالل اتباع الخطوات املوضحة في البند هو إضافة مستخدم الخدمة اإللكتروني الذي سيصبح  .2

 .. للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة""عرض املستخدمين الذين تّم ربطهم"الذهاب إلى قسم  .3

 
 

 .نعموالتأكيد بالضغط على  تعيين إداري على  الضغط .4
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 االنتقال بين حسابات الخاضعين للضريبة )لوحة تحكم الخاضع للضريبة( 3.7

 مناالنتقال  الخدمة اإللكترونيةوبإمكان مستخدم  يجوز ربط العديد من حسابات الخاضعين للضريبة ملستخدم خدمة إلكترونية واحد. 

 :التالية الخطوات باتباع وذلك للضريبة الخاضعخالل لوحة تحكم  للضريبة منالخاضعين حساب إلى آخر من حسابات 

 ".ياتحساب" -تحكم الخاضع للضريبة والضغط على  لوحةإلى  الدخول  .1

 
 

  .املرور كلمة تأكيد إعادة منك سُيطلب ذلك، بعد .2

 

لوحة التحكم  ستنتقل إلى. دخول"تسجيل ال"بإدخال كلمة املرور والضغط على  قم .3

حساب بإمكانك اختيار  والتي من خاللها سيكون  الخدمة اإللكترونيةملستخدم 

 ترغب بالدخول إليه. الخاضع للضريبة اآلخر الذي
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 القيمة املضافة ريبةلضالتسجيل  .4

 يدعوك إلى  ى إلى حساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك، سوف تر  تسجيل دخولكعند 
ً
مربعا

 آخر يدعوك للتسجيل  ى وقد تر ) ضريبة القيمة املضافةلتقديم طلب للتسجيل 
ً
ضريبة للمربعا

 االنتقائية(.

 بدأ إجراءات التسجيل.مربع التسجيل لضريبة القيمة املضافة لتضغط على ا

 أولية إرشادات .4.1

بمجرد الضغط على خانة  سوف يظهر هذا الدليل أمامك

 "ريبة القيمة املضافةالتسجيل لض"

هذا الدليل مصمم ملساعدتك في فهم بعض املتطلبات  

ضريبة القيمة املضافة في لاملهمة التي تتعلق بالتسجيل 

قسام األ. وهو مقسم إلى عدد من العربية املتحدة اإلمارات

 القصيرة التي تتطرق إلى عدة جوانب من عملية التسجيل.

   
ً
توجيهات حول املعلومات التي يجب ويوفر الدليل أيضا

التسجيل طلب بتعبئة  عند القيامأن تكون متوفرة لديك 

 ضريبة القيمة املضافة.ل

وعند  من املستحسن أن تقرأ جميع األقسام بعناية.

 يرجى الضغط"على  اضغطاالنتهاء من قراءة الدليل، 

 .  "لتأكيد إطالعك على الدليل لكي تتمكن من املتابعة "هنا

 ضريبة القيمة املضافةلالتسجيل طلب خطوات تعبئة  .4.2

لون البني( كما يظهر كل قسم ضريبة القيمة املضافة. سوف يظهر تقّدمك في كل خطوة )باللالتسجيل طلب أقسام ال بد من تعبئتها في  8هناك 

 ( باللون األخضر:زرق مع إشارة )من تعبئته باللون األ  تنتهي
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يتعين عليك استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في القسم الحالي لكي تتمكن من حفظ 

وينبغي تعبئتها لكي  إلزامية( *الطلب. جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة )طلب ومراجعة 

 .تتمكن من االنتقال إلى القسم التالي

 

استكمال البيانات اإللزامية في الخانات ملراجعته من دون طلب في حال حاولت أن تحفظ ال 

 .املخصصة لها، ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية

 البيانات أثناء استكمال الطلبحفظ  .4.3

من املستحسن أن تعمد إلى حفظ بياناتك بين الحين واآلخر عبر النقر على زر "حفظ كمسودة" املوجود  

 في حال عدم قيامك بأي نشاط على في أسفل الشاشة. 
ً
سيتم تسجيل خروجك من الصفحة تلقائيا

 .الصفحة ملدة عشر دقائق متواصلة

 

الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة  "حفظ واملراجعةال"بعد تعبئة جميع الخانات اإللزامية، انقر على زر 

 . اليمين لكي تتمكن من االنتقال إلى القسم التالي

لع على اإلجابات التي أدخلتها قبل إرسال الطلب.
ّ
 لن يتّم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك أن تط

 

 ضريبة القيمة املضافةللتسجيل ل تقديم طلب .4.4

بحرص بعد الضغط طلب كافة املعلومات التي قمتم بتعبئتها في الوالتأكد من دقة بمراجعة عليك ضريبة القيمة املضافة، التسجيل لطلب لتقديم 

 .الحفظ واملراجعةعلى مربع 

الظاهر في أسفل  "للموافقة  التقديم"بعد التأكد من صحة املعلومات التي أدخلتها، انقر على زر 

 الشاشة إلى جهة اليمين.

وستصلك رسالة إلكترونية عبر بريدك اإللكتروني لتأكيد استالم  "قيد اإلجراء"إلى  لوحة التحكم الرئيسيةستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على 

 طلبك.

طار عبر في حال كانت الهيئة االتحادية للضرائب في حاجة الى تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من صحة بيانات طلبك، فسيصلك إخ

 البريد اإللكتروني يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها. 

 تعبئة من كٍل لإذا  كنت ترغب في التسجيل  مالحظة هامة:
ً
التسجيل إلحدى طلب ضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية، يرجى منك أوال

الضريبي للضريبة األولى، يمكنك املباشرة في تقديم طلب التسجيل في الضريبتين فقط ومن ثم انتظار نتيجة الطلب. عندما تتلقى رقم تسجيلك 

 الضريبة األخرى.
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 ضريبة القيمة املضافة ل متابعة حالة طلبك للتسجيل .4.5

واالطالع على املعلومات التي تظهر  اللوحة الرئيسيةضريبة القيمة املضافة الخاص بكم، ُيرجى الضغط على صفحة لملراجعة وضع طلب التسجيل 

 :الحالةبجانب كلمة 

 التسجيل غير مكتمل أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛طلب تعني أن  مسودة 

 من املعلومات من قبلك؛طلب تعني أن الهيئة قد تلّقت  قيد اإلجراء 
ً
 التسجيل وأنه ال يزال قيد اإلجراء ، أو قد تعني أننا ننتظر مزيدا

 يعني أننا قمنا بتزويدكم برقم تعريف مؤقت لطلبكم لتسجيل مجموعة ضريبية أو لتأكيد إعفائكم من ضريبة القيمة  تم اإلصدار

 باألحرف )
ً
(. وسيكون رقم التعريف VGاملضافة. سيكون رقم التعريف املؤقت املتعلق بطلبكم التسجيل في مجموعة ضريبية متبوعا

 باألحرف )املؤقت الخاص بتأكيد إعفائكم من ضريبة ا
ً
 (.XCلقيمة املضافة متبوعا

 ضريبة القيمة املضافة قد تم تعليقه وبأننا قد وافقنا على طلبكم لتسجيل مجموعة ضريبية وقد لالتسجيل طلب يعني أن  معلق

 حصلتم على رقم تسجيل ضريبي؛

 تعني أن الهيئة قد رفضت طلب التسجيل؛ مرفوض 

 :تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب التسجيل وأنه قد تم تسجيلك في ضريبة القيمة املضافة بنجاح.  تمت املوافقة 

 إعادة تقديم طلب التسجيل .4.6

في حال طلبت الهيئة من مقدم الطلب اعادة تقديم طلب 

القيام بذلك من خالل  ه، فإنه بإمكانالتسجيل مرة أخرى 

 ضافة" . " بمربع "ضريبة القيمة املتعديلالضغط على "

يجوز ملقدم الطلب ترك التعليقات واالستفسارات ذات الصلة 

 أسفل الطلب. 
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 التسجيل املتأخر .4.7

إذا تعذر عليك التسجيل لضريبة القيمة املضافة في املوعد املحدد، فستترتب  

ألف درهم. للتحقق من قيمة الغرامات وإتمام عملية الدفع،  20عليك غرامة قدرها 

  الخطوات التالية: قم باتباع

" التسجيل املتأخر غرامةمبلغ لوحة التحكم لالطالع على قيمة "توجه إلى  .1

 "عرض الدفعات " على . اضغط ضريبة القيمة املضافة قسم فياملذكورة 

 الستكمال الدفع.

توجيهك إلى بوابة  تمسي، "عرض الدفعات"بعد الضغط على   .2

الدرهم اإللكتروني، حيث ستتمكن من تسديد الدفعة من خالل 

 بطاقة الدرهم اإللكتروني أو بطاقة أخرى.

"املعامالت السابقة"  قسمبعد إتمام الدفع، ستظهر الدفعة تحت  .3

 تي".اعو دفم" تبويب فياملوجود 

 

 )درهم( غرامة

 ضريبة القيمة المضافة
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 القيمة املضافة لضريبةبيانات التسجيل  تعديل .5

 

 
ً
ووقعت أية ظروف من شأنها التأثير  على سجالتك الضريبية التي تحتفظ بها الهيئة والتي قمت ضريبة القيمة املضافة  لغاياتإذا كنت مسجال

 ( يوم عمل من تاريخ وقوع هذه  الظروف.20عليك تبليغ الهيئة من خالل تحديث سجالتك خالل عشرين )بتقديمها عند التسجيل، فإنه يجب 

في حال أردت إجراء تعديالت على بياناتك بعد املوافقة على طلب التسجيل، قم و 

تحت التبويب "لوحة  ضريبة القيمة املضافة قسمفي  "تعديل"بالضغط على 

لجميع الخانات ستظهر البيانات الحالية :  التحكم" كما هو ظاهر في الصورة

 
ً
يرجى العلم بأن بعض األقسام  .وستتمكن من تعديل البيانات ذات الصلةتلقائيا

 ستكون قابلة للتعديل وبعضها لن يكون كذلك.

 

وفي حال رغبت بتحديث بياناتك ضمن القسمين املشار إليهما أدناه، بإمكانك استخدام 

"التعديل" ،ما سيتيح لك تحديث بياناتك الخاصة بالقسمين الواردين أدناه بشكل  خاصية

 سريع:

 قسم أنشطة األعمال الخاصة بمقدم الطلب 

 قسم األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي 

 ل الجمركيقسم بيانات التسجي 

 خيار"التعديل" فإن تلك 
ً
تجدر اإلشارة إلى أنه عند قيامك بإجراء تعديالت مستخدما

 في ملفك بعد قيامك بحفظ التعديالت في النموذج وال تتطلب 
ً
التعديالت ستظهر تلقائيا

 الحصول على موافقة الهيئة.

 خاصية "التعديل". 
ً
 سيكون بإمكانكتعديل بياناتك في أقسام أخرى )يرجى االطالع على القائمة أدناه(، مستخدما

 بيانات مقدم الطلب 

 بيانات االتصال 

 البيانات املصرفية ملقدم الطلب 

 عالقات األعمال 

  ضريبة القيمة املضافةلحول التسجيل 

  املخول بالتوقيع( اتاإلقرار( 

باستخدام خيار "التعديل"، فلن تظهر التغييرات إال بعد موافقة الهيئة عليها. وقد تطلب  بأنه في حال إجراء تغييرات في نموذج التسجيليرجى العلم 

 منك الهيئة املزيد من املعلومات أثناء مراجعة طلبك املتعلق بالتعديل.
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 التعديالت التي ال تتطلب موافقة الهيئة .5.1

 :6قسم الويمكن تعديل الخانات املدرجة تحت  "أعاله،يمكن تعديل األقسام الواردة أدناه من خالل الضغط على "التعديلكما سبق التوضيح 

 " أنشطة األعمال الخاصة بمقدم الطلبقسم"  

أدناه. يرجى من القائمة املنسدلة وإضافة أي نشاطات أخرى كما هو  موضح في الصورة النشاط الرئيس ي لألعمال بإمكانك اختيار  

 مالحظة أنه بإمكانك إضافة خيارات مختلفة في خانة إضافة أنشطة أخرى )أو أنشطة مقترحة(.

  

  طة في دول مجلس التعاون الخليجي"األنش"قسم 

 لضريبة القيمة املضافة في أي دولة 
ً
إذا كنت مسجال

يرجى عضو من دول مجلس التعاون الخليجي، 

. يرجى الصلة ذاتالبيانات في الخانات  إدخال

 وإدخالاختيار الدولة العضو من القائمة املنسدلة 

رقم التسجيل الضريبي والقيم التقديرية للواردات 

 والصادرات إن وجدت.

 

أيقونة كما يمكنك حذفها من القائمة من خالل الضغط على 

 هو واضح في الصورة أدناه. " كماحذف"

  

 . البيانات" لحفظ نشطة في دول مجلس التعاون الخليجياالاضافة بالضغط على "بعد تعبئة/ تعديل الخانات أعاله، قم 
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  :قسم بيانات التسجيل الجمركي 

في قسم بيانات التسجيل الجمركي، عليك 

إدخال رقم التسجيل الجمركي الخاص بك 

والصادر عن هيئة الجمارك املعنية في الدولة. 

 وفي حال كانت لديك عدة أرقام تسجيل جمركي

في الدولة، فإنه يجب عليك إضافة كل منها في 

خانة مستقلة. بعد موافقة الهيئة على طلب 

تسجيلك، سيصبح بإمكانك تعديل الخانات 

الظاهرة في الصورة أعاله بالنسبة ألرقام 

التسجيل الجمركي املرتبطة الخاصة بك. يرجى 

رقام املوجودة في سجالتك الضريبية باستخدام هذه الخاصية. مالحظة أنه بإمكانك إضافة أرقام تسجيل جمركي جديدة أو حذف األ 

إلضافة رقم تسجيل جمركي جديد، قم بإدخال البيانات في الخانات الظاهرة في الصورة أعاله. وإلزالة رقم تسجيل جمركي، قم بالضغط 

 . " في قائمة أرقام التسجيل الجمركي كما في الصورة أدناهحذفعلى أيقونة "

 

 لحفظ بياناتك. "إضافة التسجيل الجمركي"عند تعبئة / تعديل الخانات، اضغط على 

 بعد تقديمها حيث أنها ال تحتاج إلى موافقة من الهيئة. سو  ."تقديم التعديالت"بعد إجراء التعديالت، اضغط على 
ً
 تظهر التعديالت تلقائيا

  
 

 التي تتطلب موافقة الهيئة التعديالت .5.2

ضريبة القيمة املضافة قبل أن تتمكن من التقديم. عند الضغط على "التعديل"، لاستكمالها في نموذج تعديل التسجيل  يجبهناك ثماني خطوات 

 يصبح بإمكانك تعديل األقسام الواردة أدناه وخانات معينة فيها:س

  مقدم الطلب حول 

 بيانات االتصال 

 تفاصيل البنك 

 عالقات األعمال 

  التسجيل في ضريبة القيمة املضافةحول طلب 

 اإلقرار 

 خضراء اللون كما يلي:( √)ويظهر سير طلبك في كل خطوة )بالشكل املوضح أدناه( حيث يظهر كل قسم تم استكماله باللون األزرق مع عالمة 
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 مقدم الطلب بيانات 

 باللغتين للكيان القانوني االسم تعديل ويمكنك. آدناه الصورة في املوضحة الخانات تعديل خالل من الطلب مقدم بيانات تعديل يمكن 

 .واإلنجليزية العربية

 التجاري  االسم تعديل /إدخال عليك فإنه يجب ،"أعاله؟ ذكر عما يختلف تجاري  اسم أي لديك هل" سؤال على بنعم اإلجابة اخترت إذا 

 .للكيان

 

 
 

 في نموذج التسجيل. يمكن تعديل األقسام األخرى )كما هو مذكور أعاله(وباملثل 

 .أدناه الخانات قائمة على االطالع يرجى. مباشر بشكل تعديلها يمكن ال  التي األقسام بعض هناك: مالحظة

 ال يمكنك تعديل الخانات املذكورة في األقسام التالية:

 ضريبة القيمة املضافة"ل"اإلعفاء من التسجيل في ضريبة القيمة املضافة" في قسم "حول التسجيل  .1

 "تغيير لغة التبليغ" في قسم اإلقرار.  .2

 

 . يرجى االطالع على الوارد أدناه.على اإلطالق هناك قسمان غير قابالن للتعديل

 الطلب مقدم حول  .3

 وسيلة التواصل املفضلة .4

 في حال كنت ترغب في تحديث بيانات التسجيل الضريبي املتعلقة بالخانات/ األقسام املذكورة أعاله، يرجى تقديم طلب مع ذكر سبب التعديل.

 أو االتصال بالرقم https://www.tax.gov.ae/contact-us.aspxيمكنك االتصال بالهيئة من خالل تقديم طلب عبر  املوقع اإللكتروني: 

 وسيتم تقييم طلبك ومعالجة كل حالة على حدة. .600 599 994 

 بعد استكمال كافة التعديالت املطلوبة، قم بالضغط على "الحفظ واملراجعة" لالنتقال إلى مراجعة النموذج.

 .زر "التقديم للموافقة" تتم مراجعة كافة املعلومات التي تم إدخالها في النموذج وبعد التأكد من صحة كافة املعلومات، قم بالضغط على 
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يمكن تعديل "بيانات أنشطة أعمال مقدم الطلب" و"بيانات التسجيل الجمركي" و"األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي" باستخدام   مالحظة:

 لوحة التحكم. فيخياري التعديل املباشر أو غير املباشر 

أما في حال التعديل باستخدام خيار التعديل غير املباشر، فسوف تمر ،ة ملوافقة الهيئةفي حال التعديل باستخدام خيار التعديل املباشر، فال حاج

 بإجراءات املوافقة كما في األقسام األخرى.

 متابعة حالة طلب تعديل التسجيل لضريبة القيمة املضافة .5.3

 :"حالة الطلب" إلىومن ثم انظر  "لوحة التحكم"اضغط على  ضريبة القيمة املضافة،تسجيل تعديل ملتابعة حالة طلبك ل

 تعني أن طلب تعديل التسجيل غير مكتمل أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ مسودة 

 من املعلومات من  قيد اإلجراء 
ً
تعني أن الهيئة قد تلّقت طلب تعديل التسجيل وأنه ال يزال قيد اإلجراء، أو قد تعني أننا ننتظر مزيدا

 قبلك؛

 تعني أن الهيئة قد رفضت طلب تعديل التسجيل؛ مرفوض 

  تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب تعديل التسجيل وأنه قد تم تحديث السجالت الضريبية الخاصة بك واملتعلقة تمت املوافقة

 بتسجيلك للضريبة االنتقائية بنجاح.

  املستخدم يكون  لن ،"اإلجراء قيد" أو" مسودة" حالة في التعديل طلب كون  حال في بأنه العلم يرجى: مالحظة
ً
  آخر تعديل طلب تقديم على قادرا

 ".التعديل" خيار باستخدام
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 ؟الخاصية متى يمكنك استخدام هذه لضريبة القيمة املضافةالغاء التسجيل . 6

 لإللغاء. اذا  خاضع للضريبةكيمكنك استخدام هذه الخاصية اللغاء تسجيلك 
ً
 بإلغاء تسجيلك أو مؤهال

ً
 كنت مطالبا

 ... فإنه  ... إذا ...

 توقفت عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة؛ أو 

 إال أن قيمتها لم  ةكنت ال تزال تقوم بتوريدات خاضعة للضريب

 املاضية. 
ً
 تجاوز حد التسجيل اإلختياري خالل االثنى عشر شهرا

تقديم طلب إلى الهيئة إللغاء تسجيلك خالل يجب عليك 

الحالة التي تطلب ع و وق من نهاية الشهريوم عمل من  20

 . لتسجيالالغاء 

  كنت ال تزال تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة إال أن قيمتها لم

 املاضية؛ و 
ً
 تجاوز حد التسجيل اإللزامي خالل االثنى عشر شهرا

  منذ تاريخ تسجيلك  12مض ى 
ً
املضافة إذا  ةالقيم ةلضريبشهرا

 على اساس إختياري. 
ً
 كنت مسجال

بإمكانك تقديم طلب إلى الهيئة إللغاء تسجيلك  

 اإلختياري. 

 كيفية تقديم طلب إلغاء التسجيل؟  6.1

 ضريبة القيمة املضافةاملوجودة في قسم  "الغاء التسجيل"قم بالضغط على  

 كيفية استكمال طلب إلغاء التسجيلفي لوحة التحكم.

1.  
ً
إلغاء طلب  فيستتم تعبئة البيانات الخاصة بالخاضع للضريبة تلقائيا

 التسجيل.

تاريخ سريان إلغاء التسجيل إلغاء التسجيل وتحديد  أسبابيرجى اختيار  .2

طالب بإلغاء تسجيلك  املنسدلة ةمن القائم
ُ
واألساس الذي بموجبه ت

 لضريبة القيمة املضافة، أي: 

  للضريبة تقوم بتوريدات خاضعة األعمال لم تعد 

  هاللضريبة، ولكنبتوريدات خاضعة  األعمال تقوم 

  ختياري لتسجيل اإل احد  أقل من

  جاوز تللضريبة بتوريدات خاضعة األعمال تقوم

حد  أقل من هاولكن ختياري لتسجيل اإل احد 

 اإللزاميلتسجيل ا

  يرجى تحديد السبب –أسباب أخرى 

 

 

Ahmed  أحمد 

 ضريبة القيمة المضافة

 اليوجد



 

 

25  

 

  البيانات التي على أساسها سيتم إلغاء التسجيل. يرجى االطالع على املثال التالي:يرجى تقديم  .3

  :مثال

 2018. في ابريل  2017ديسمبر  22على طلب التسجيل في  ووافقت الهيئة 2017ديسمبر  4قيمة املضافة في لللتسجيل لضريبة االشركة أ  تقدمت

 القادمة.  ة، وبالتالي فليس من املتوقع أن تقوم الشركة أ بتوريدات خاضعاألعمال إغالققررت إدارة الشركة أ  
ً
 للضريبة خالل االثنى عشر شهرا

 فيه الخاضع للضريبة  يكون التاريخ الذي  .4
ً
 إللغاء تسجيله أو مطالبا

ً
 ، كما يلي:أساس إلغاء التسجيل يعتمد على مؤهال

 إللغاء التسجيل  تكون يكون التاريخ الذي فس إذا كان إلغاء التسجيل على أساس أن...
ً
 أو مؤهال

ً
فيه مطالبا

 هو...

بالتوقف عن القيام فيه الشخص الخاضع للضريبة  قامالتاريخ الذي  للضريبةتقوم بتوريدات خاضعة لم تعد األعمال 

 خاضعة للضريبة بتوريدات

حد  لم تجاوز ، ولكن للضريبةتقوم بتوريدات خاضعة  األعمال

 ختياري اإل لتسجيل ا

يقوم الخاضعة للضريبة التي  التوريداتالتاريخ الذي لم تعد فيه قيمة 

 ختياري لتسجيل اإل ا تجاوز حد الخاضع الضريبة  بها

لتسجيل احد تجاوز للضريبة تقوم بتوريدات خاضعة األعمال 

 االلزاميلتسجيل احد  أقل منولكن  ختياري اإل 
 التسجيل  إللغاء املطلوبتاريخ ال

 الذي ترى أنه يتعين عليك إلغاء التسجيل فيه.  التاريخ ذو الصلة أسباب أخرى أية 

   "اختيار امللفات"من خالل الضغط على تحميل جميع املستندات الداعمة  ذات الصلة قم ب .5

 قبل التقديم. تأكيدها و في نموذج الطلب بند اإلقرار بالتوقيع و قم بمراجعة بيانات املخول  .6

األربعة من خالل التأشير في املربع الظاهر إلى جانب  اإلقراراتوتأكيد ( الحاجة)عند تحديث بيانات البريد اإللكتروني للمخول بالتوقيع من الضروري 

 للمتابعة. "تقديم". بعد استكمال ما سبق، اضغط على  كل منها
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أو رفضه وإشعار املسجل على الفور بقرارها. عالوة على يه م طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة ستقوم الهيئة بمراجعة الطلب واملوافقة علبعد تقدي

 .ذلك، يجوز للهيئة مطالبة مقدم الطلب بتقديم مزيد من مستندات الدعم

  تسجيلالإلغاء وقوع حالة تتطلب يوم عمل من تاريخ  أكثر من 20تقديم طلب الغاء التسجيل بعد مض ي مالحظة هامة: يرجى العلم أنه إذا تم 

درهم. 10,000فمن ثم سيتعرض الخاضع للضريبة لغرامة تأخير إلغاء التسجيل بقيمة   

 ماذا بعد

 طلب من خالل لوحة التحكم من وقت آلخر. ل، ستتغير حالة طلبك إلى "قيد اإلجراء". بإمكانك التحقق من حالة ابعد تقديم طلبك

 باملوافقة املبدئية على الطلب. 
ً
 ةفي لوح ستتغير حال الطلب إلى "املوافقة املبدئية" بعد موافقة الهيئة على طلب إلغاء التسجيل، ستتلقى إخطارا

 التحكم. 

  قد ُيطلب منك
ً
سيصلك إشعار من خالل املضافة" .  ةقسم "إقرارات ضريبة القيم والذي سينشأ من خالل النظام في تقديم إقرار ضريبي نهائي أيضا

 املستحقة.البريد اإللكتروني والرسائل النصية إلعالمك بحالة طلبك، وملطالبتك باستكمال دفع التزاماتك 

 ةوتقديم جميع اإلقرارات الضريبيأنه لن يتم إلغاء تسجيلك حتى تقوم بسداد جميع الضرائب املستحقة والغرامات اإلدارية املستحقة بيرجى العلم 

 ويشمل ذلك اإلقرارات املتأخرة باإلضافة إلى اإلقرار الضريبي النهائي. 

 اإلقرار الضريبي النهائيتقديم  6.2

 خاللها لدى الهيئة.  
ً
اإلقرار الضريبي النهائي  وينتهياإلقرار الضريبي النهائي هو اإلقرار الخاص بآخر فترة ضريبية كان الخاضع للضريبة مسجال

 التسجيل املوافق عليه  تاريخ سريان إلغاءب
ً
 من قبل الهيئة.   مبدئيا

الثامن والعشرين من تاريخ سريان إلغاء خالل فترة ال تتجاوز اليوم  الضريبة املستحقة الدفع فيهوينبغي تقديم اإلقرار الضريبي النهائي وسداد 

 من ا
ً
  )أي من نهاية الفترة الضريبية(. لهيئةالتسجيل املوافق عليه مبدئيا

Ahmed  أحمد 
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خالل املوعد   سداد الضريبة املستحقة فيهأو اإلقرار الضريبي النهائي و/أو تقديم إلى الهيئة تقديم طلب إلغاء التسجيل  سيترتب على التخلف عن

 يل.إجراءات إلغاء التسج إحتمال تأخير استكمال باإلضافة إلىالتعرض للغرامات/العقوبات املحدد 

 مثال 

ب تقديم إقراراتها الضريبية  . الفترات الضريبية التي يتعين على الشركة 2018يناير  1 منذالشركة ب مسجله لدى الهيئة االتحادية للضرائب 

 خاللها هي من يناير إلى مارس، من ابريل إلى يونيو، من يوليو إلى سبتمبر، ومن أكتوبر إلى ديسمبر. 

 بطلب إلى الهيئة إللغاء تسجيلها  ب، تقدمت الشركة 2018يونيو  1ي تاريخ ف
ً
، وافقت الهيئة على طلب 2018يونيو  2.  في 2018مايو  5من  اعتبارا

 .2018مايو  31التسجيل هو تاريخ سريان إلغاءوأكدت أن  بإلغاء تسجيل الشركة 

( 2018مايو  31إلى  2018أبريل  1من الضريبية )عن الفترة   وسداد الضريبة املستحقة فيه إقرارها الضريبي النهائي  تقديمب يجب على الشركة 

 .2018 يونيو 28قبل 

 

مسؤولية التأكد من صحة اإلقرار الضريبي النهائي. يجب إقرار جميع املعامالت في اإلقرار الضريبي النهائي ويشمل ذلك أية الخاضع للضريبة على 

شكألي  توريدات اعتبارية
ُ
 من أصول ل سلع أو خدمات ت

ً
ن األعمال قد تم تنفيذها ، ما لم تكأعمال الخاضع للضريبة في وقت إلغاء التسجيلجزءا

 شأن اإلجراءات الضريبية.في  2017( لسنة 7نون االتحادي رقم )أحكام القامن قبل أمين التفليسة املعين وفق 

 تسوية اإللتزامات الضريبية املتأخرة 6.3

 عليك تسوية أية التزامات متأخرة )إن وجد( تابعة طلب إلغاء التسجيل، يتعين مل

 بالدفع  .أ
ً
 إذا كنت ملزما

دفوعاتي" ثم إلى قسم "دفع ضريبة مالستكمال دفع املبالغ املستحقة، انتقل إلى تبويب "

 لـ "مجموع املتأخرات"، 
ً
القيمة املضافة والغرامات"، وأدخل املبلغ الذي ترغب بدفعه وفقا

   الستكمال الدفع من خالل بوابة الدرهم اإللكتروني. "دفع"ثم اضغط على 

ريبة في قسم ض "إلغاء التسجيل"بعد إتمام الدفع، انتقل إلى لوحة التحكم واضغط على 

 القيمة املضافة الستكمال طلب إلغاء التسجيل.

 كنت إذا  .ب
ً
 لالسترداد مؤهال

يرجى الرجوع إلى دليل . من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية للضرائب ضريبة القيمة املضافةتقديم طلب استرداد بإمكانك 

 سترداد .اال لالطالع على الخطوات املفصلة لتقديم طلب  ضريبة القيمة املضافةاملستخدم السترداد 

  

2000 AED 
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 حالة طلب إلغاء التسجيل متابعة

  :الضريبي طلب إلغاء التسجيل. الشخصعندما يقدم قيد اإلجراء 

 بعد أن تطلب الهيئة االتحادية للضرائب معلومات إضافية.قديم: إعادة ت 

  :الضريبي املعلومات اإلضافية املطلوبة. الشخصعندما يقدم قيد اإلجراء 

  :قة املبدئية
َ
 .قابلة لالسترداد أومبالغ مستحقة الدفع  بعد أن توافق الهيئة االتحادية للضرائب على طلب إلغاء التسجيل مع وجوداملواف

 قابلة لالسترداد أومبالغ مستحقة الدفع  بعد أن توافق الهيئة االتحادية للضرائب على طلب إلغاء التسجيل مع عدم وجود: التسجيل ملغي .

قة املبدئيةلطلب حصل على  الضريبي قيمة اإلقرار الضريبي النهائي والغرامات الشخصبعد أن يدفع  أو
َ
 . املواف
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 أدوات مفيدة متاحة عبر الشاشة ونصائح أخرى  ملحق أ:

الرمز على  الضغطمن خالل  الطلب من العربية إلى اإلنجليزيةطلب بوسعك تغيير لغة  

 الظاهر في أعلى الشاشة إلى جهة اليمين لتغيير اللغة.

ر الحاسوب لتظهر iيظهر رمز صغير " 
ّ
" إلى جانب بعض الخانات. المس الرمز بواسطة مؤش

 .أمامك معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة بالذات

وحدد امللف الذي تريد اختياره ومن ثم انقر  "اختيار امللفات"على  اضغطلتحميل ملف، 

لتحميل امللف. يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من ملف واحد. لحذف  "فتح"على زر 

 الحمراء الظاهرة على الشاشة. Xعالمة على  اضغطملف تّم تحميله، 

فل على السهم الذي يشير إلى أس اضغطالستكمال خانة من خالل القائمة املنسدلة،  

واملوجود إلى يمين الخانة املعنية، ومن ثم حدد الخيار املناسب. ال يمكنك تحديد أكثر من 

 .خيار واحد في معظم الحاالت

رمز التقويم إلى يمين على  اضغطالستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ،  

لخانة بالترتيب التالي: الخانة ومن ثم حدد التاريخ من التقويم. سيظهر التاريخ عندئٍذ في ا

 اليوم/الشهر/السنة.
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 ضريبة القيمة املضافةلالتسجيل طلب تعبئة ملحق ب: 

ضريبة القيمة املضافة على مجموعة من البيانات املتعلقة بمقدم الطلب. وقد تم إعداد التوجيهات التالية ملساعدتك على لالتسجيل طلب  يتضمن

 بدقة. طلب لكي تتمكن من تعبئة الطلب فهم األسئلة املطروحة داخل ال
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  مقدم الطلب حول  .1

 

 ؟ما نوع األعمال التي تسجلها 

 

 عليك تسجيل الشخص الذي يقوم بإدارة األعمال وليس األعمال نفسها.

 

 )أي  
ً
( أو شخص اعتباري )مثل مؤسسة فرديةويمكن لهذا الشخص أن يكون فردا

آخر )مثل جهة غير مؤسسة ( أو أي كيان من نوع شركةأو  مؤسسية أعمال

 كالجمعيات الخيرية أو األندية أو الشراكة أو صندوق ائتمان(.

 

أنشطة األعمال التي  جميعضريبة القيمة املضافة ام، يشمل التسجيل لبشكل ع 

 يمارسها الشخص املسجل ألغراض الضريبة.

 

يعنى ببساطة الفرد الذي يمارس عمله بصفته الشخصية )أي أنه  شخص طبيعي 

ليس كيان مؤسس ي(. ويشمل هذا التعريف األفراد، واألفراد الذين يعملون ضمن 

بذاتها أي شكل قانوني محدد )مثل الشراكة ذات  في حال أن الشراكة ال تملكشراكة 

 املسؤولية املحدودة( وما شابهها.

 

يان ذو الشخصية االعتبارية الذي يتم إنشاؤه في ظّل هو الك الشخص االعتباري 

القوانين ذات الصلة والذي يملك صالحية إبرام العقود باسمه. ولغايات التسجيل 

فإن هذا التعريف يمكن أن يشمل الشركات والكيانات  القيمة املضافةضريبة ل

 املؤسساتية اآلخرى، الشراكات ذات الشكل القانوني )شراكة ذات مسؤولية

محدودة(، النوادي، الجمعيات الخيرية، أو النقابات ، الجهات الحكومية االتحادية 

)مثل البعثات الدبلوماسية( واملنظمات الدولية؛ واملحلية، ممثلي الحكومات األجنبية  

ضريبة فإنه يقصد للفي سياق التسجيل  والكيانات األخرى ذات الظروف املشابهة.

الحكومية املحددة" التي يتم تحديدها بناًء على قرار  الجهاتبالجهات الحكومية تلك "

 يصدر من مجلس الوزراء. 

أي جهة حكومية التكون "محددة" بقرار مجلس الوزراء  تحتاج للتسجيل باختيار  

 غير ذلك".  –"شخص اعتباري 

 

 من  الفروعتعتبر 
ً
 ال يتجزا

ً
 نبثق عنها وليست منفصلة عنها منالتي ت الكياناتجزءا

جهة قانونية. لذا، فإن التسجيل ال يتّم باسم الفرع بل باسم املؤسسة األم في حال 

استوفت جميع املعايير املطلوبة.  حتى في حال كنت تعمل من خالل فروع قائمة في 

لضريبة القيمة أكثر من إمارة ، فإنك مطالب بالتقدم بطلب تسجيل واحد فقط 

 .املضافة
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يتوجب عليك تحديد نوع الشخص الذي تقوم بتسجيله في حال حددت أحد  التحديدإذا اخترت "أخرى" يرجى 

".  ولسَت أخرى  –شخص اعتباري " أو "أخرى  –شخص طبيعي الخيارين التاليين: "

 بتقديم أي تفاص
ً
 يل إضافية في الحاالت األخرى.   ملزما

 ما  ؟هل لديك رخصة تجارية في االمارات العربية املتحدة
ً
بالترادف العربية املتحدة التجارية" في اإلمارات  الرخصيستخدم مصطلح "غالبا

مع رخصة العمل أو الرخصة التجارية أو ما شابه ذلك. ويعنى بها أي رخصة صادرة 

 عن جهة مرخصة داخل اإلمارات بما فيها جهات الترخيص في املناطق الحرة.

 

اإلجابة عن هذا السؤال بـ  في حال كنت تملك رخصة تجارية أو أكثر، يتعين عليك 

"نعم" ومن ثم إدخال املعلومات اإلضافية املطلوبة.  وإال فعليك اإلجابة بـ "ال" )ويشمل 

 بالتسجيل في الدولة
ً
 (.ذلك الحاالت التي يكون فيها عمل غير مقيم مطالبا

 



 

 

33  

 بالتسجيل  هل تقوم 
ً
 أم إلزاميا

ً
التعاون والجهات الحكومية االتحادية واملحلية في لألعمال املقيمة في دول مجلس  ؟  اختياريا

 اإلمارات

  :التسجيل اإللزامي
ً
 يجب عليكم التسجيل إلزاميا

ً
  إذا كنت عمال

ً
في دول مقيما

 في اإلمارات وكانت: وتقوم بتوريد للسلع أو الخدماتاملطبقة للضريبة مجلس التعاون 

 املاضية؛ درهم إماراتي خالل اال 375,000 مبلغ إيراداتك تجاوز  .1
ً
ثني عشرة شهرا

 أو

  375,000 مبلغ متوقع أن تجاوز إيراداتك .2
ً
درهم إماراتي خالل الثالثين يوما

 املقبلة.

 للتسجيل إذا: : االختياري التسجيل 
ً
 إذا لم تكن مطالب بالتسجيل، فإنك تكون مؤهال

 مبلغ)الخاضعة لضريبة القيمة املضافة(  تجاوزت إيراداتك أو نفقاتك .1

 املاضية؛ أو 187,500
ً
 درهم إماراتي خالل االثني عشرة شهرا

 مبلغ)الخاضعة لضريبة القيمة املضافة(  تتوقع أن تجاوز إيراداتك أو نفقاتك .2

 املقبلة. 187,500
ً
 درهم إماراتي خالل الثالثين يوما

 

للتوريدات الخاضعة للضريبة اإلجمالية على القيمة  يتم حساب اإليرادات بناءً 

شمل التوريدات املعفاة من وريدات الخاضعة لنسبة الصفر وال تل الت)وتشم

للمشتريات الخاضعة اإلجمالية على القيمة  الضريبة(. يتم حساب النفقات بناءً 

 لضريبة القيمة املضافة.  

 

عند حساب  أخذه باالعتبارال يجب ما للحصول على شرح مفصل حول ما يجب و/أو 

دليل الخاضع للضريبة لضريبة القيمة الطالع على اإليرادات/ النفقات، يرجى ا

 .املضافة

 ضريبة القيمة املضافةهات الحكومية املحددة التسجيل لعلى جميع الج 

الجهة الحكومية املحددة هي جهة حكومية تم تحديدها بموجب قرار صادر عن 

حد ضريبة القيمة املضافة )بغض النظر عن لمجلس الوزراء ويتعين عليها التسجيل 

 التسجيل(.

ال يحق للجهة الحكومية املحددة طلب إلغاء تسجيلها الضريبي إال بموجب قرار  

 صادر عن مجلس الوزراء يسمح لها بذلك.

 ضريبة القيمة املضافةلالخيرية املحددة التسجيل الجمعيات على جميع  

خيرية تم تحديدها بموجب قرار صادر عن جمعية الخيرية املحددة هي الجمعية 

ضريبة القيمة املضافة )بغض النظر عن حد لمجلس الوزراء ويتعين عليها التسجيل 

 التسجيل(.
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ال يحق للجهة الخيرية املحددة طلب إلغاء تسجيلها الضريبي إال بموجب قرار صادر  

 عن مجلس الوزراء يسمح لها بذلك.

املطبقة لضريبة القيمة  بالنسبة لألعمال املقيمة خارج دول مجلس التعاون  

 املضافة

 

خدمات في السلع أو للالقيام بتوريدات  أو تتوقع تقوم يجب عليك التسجيل إذا كنت

اإلمارات ولم يكن هناك شخص آخر ملزم باحتساب ضريبة القيمة املضافة 

 يكون عمالئك من األفراد(.املستحقة في اإلمارات نيابة عنك )مثل أن 

تقوم بتقديم طلب إلنشاء أو االنضمام إلى مجموعة هل 

 ؟ضريبية

 

 

بإمكانك تشكيل مجموعة ضريبية بين شخصين اعتباريين أو أكثر )وال بد أن يكون كل 

 في اإلمارات
ً
فيما بينهم وإذا قائمة عالقة  إذا كانت هناك( العربية املتحدة منهم مقيما

 معينة 
ً
 .للسيطرةكانوا يستوفون شروطا

 

تشكيل أو االنضمام إلى مجموعة ضريبية. ترغب بُيرجى اختيار هذا الخيار إذا كنت 

 الخاص باملجموعات الضريبية. الدليل االطالع علىللمزيد من التفاصيل، يرجى 

 

 مقدم الطلب بيانات  .2

 

 اسم مقدم الطلب

إلى إدخال أي معلومات هنا.  إذا كنت قد حصلت على رقم تسجيل ضريبي   تحتاجال لضريبة االنتقائيةلالحالي الضريبي رقم التسجيل 

ضريبة القيمة املضافة، فسوف يظهر رقم لاآلن بالتسجيل  للضريبة االنتقائية وتقوم

التواصل التسجيل الخاص بك بشكل تلقائي هنا.  وفي حال عدم حدوث ذلك، يرجى 

 من خالل بوابة طلب الخدمات. معنا

، يكون هذا هو اسمك الكامل. اإلنجليزيةباللغة  االسم القانوني للكيان 
ً
 طبيعيا

ً
 إذا كنت شخصا

 

، عليك إدخال االسم املسجل أو املتعارف عليه للمنشأة.
ً
 اعتباريا

ً
 إذا كنَت شخصا

 

فستجد اسمك ، العربية املتحدة إذا كنت تحمل رخصة تجارية صادرة في اإلمارات

 في الرخصة. وقد تجده مدرج تحت "اسم الشركة" أو "االسم 
ً
القانوني مسجال

 التجاري".

 

سوف تظهر هذه املعلومات، باإلضافة إلى اسمك التجاري )إن وجد(  :مالحظة هامة

ضريبة القيمة املضافة. وعليه، من املهم أن تقوم بإدخال لعلى شهادة تسجيلك 

 التفاصيل بشكل صحيح.
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عليك إدخال اسم املنشأة القانوني باللغتين العربية واإلنجليزية. قد تضطر إلى طلب  العربيةباللغة  سم القانوني للكياناال 

 املساعدة من مترجم معتمد الستكمال هذه العملية.

 

ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة أي من  مالحظة هامة: 

العربية مع االسم باللغة  االسميجب أن يتطابق  الطلب.طلب املعلومات الواردة في 

 الرخصة التجارية. في  باللغة العربية الوارد

االسم التجاري هو االسم املستخدم ملزاولة العمل، ويختلف عن االسم القانوني.   لديك أي اسم تجاري يختلف عّما ذكر أعاله؟هل 

 ُيشار إلى االسم التجاري بمصطلح "االسم 
ً
 ".التشغيليوأحيانا

 

، فسوف تجد اسمك في اإلمارات العربية املتحدةإذا كان لديك رخصة تجارية 

 التجاري )إن وجد( في الرخصة التجارية.

 للغة اإلنجليزية(االسم التجاري )با

 االسم التجاري )باللغة العربية(

عليك إدخال االسم التجاري للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية. قد تضطر إلى طلب 

 املساعدة من مترجم معتمد الستكمال هذه العملية.

ستظهر هذه البيانات، باإلضافة إلى اسمك القانوني على شهادة  مالحظة هامة:

 القيمة املضافة. من الضروري إدخال البيانات بشكل صحيح. ضريبةلالتسجيل 

  

 قّدم الطلبالبيانات التعريفية مل

 

 الرخصة التجارية

 الرخصة التجاريةجهة إصدار 

 

التسجيل قائمة منسدلة تتضمن جميع الجهات التي تمنح طلب ستظهر أمامك في 

 الجهة ذات الصلة.. حدد العربية املتحدة الترخيص التجاري في اإلمارات

 وهو موجود على الرخصة التجارية. وتتم تسميته في بعض الحاالت برقم التسجيل. رقم الرخصة التجارية

 

 إدخال تاريخ انتهاء الصالحية كما هو مدّون في رخصتك التجارية. يتم تاريخ انتهاء صالحية الرخصة التجارية

والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي   تحميل نسخة من الرخصة التجارية

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 

يرجى الحرص على إدراج جميع الرخص التجارية املسجلة تحت االسم  :مالحظة هامة حفظ وإضافة رخصة تجارية أخرى 

 القانوني للكيان.

الرخصة بيانات املالك )تظهر فقط عند القيام بحفظ 

 التجارية(

 

. وال بد من تقديم أدلة كي مالككل املتعلقة باملعلومات إدخال عليك الحرص على  

 يتم التحقق منها من قبل الهيئة.

 

إذا كانت الرخصة/ الرخص التجارية ال تحتوي على معلومات عن كافة املالكين،  

 السؤالين التاليين.مؤيدة من خالل اإلجابة على إضافية فعليك تقديم مستندات 

ابة رخصة شهادة التأسيس هي وثيقة قانونية تتعلق بتأسيس املنشأة. وهي بمث هل لديك شهادة تأسيس؟

 .الدول حكومة، أو عن جهات غير حكومية في بعض لتأسيس شركة وتصدر عن 
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والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  من شهادة التأسيستحميل نسخة 

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 

تحميل املستندات ذات الصلة مثل عقد التأسيس أو 

اتفاقية الشراكة أو ما شابه من مستندات توضح تفاصيل 

 ملكية األعمال

في في بعض الحاالت املحدودة حيث ال يكون لديك رخصة تجارية أو شهادة تأسيس  

عليك تحميل أي مستندات أخرى ذات صلة قد ، يتعين اإلمارات العربية املتحدة

 تكون لديك.

 أن تقوم بتحميل معلومات إضافية إذا كنت قد قدمت رخصة تجارية  
ً
في ليس إلزاميا

 و/أو شهادة تأسيس سارية. اإلمارات العربية املتحدة

 
ً
 التسجيل: لنوعوقد تتضمن هذه املستندات األخرى ذات الصلة ما يلي تبعا

 عقد التأسيس 

  اتفاقية الشراكة 

 مستندات مشابهة توضح املعلومات الخاصة بملكية األعمال 

  الخيرية )التي الجمعيات مستندات وإثباتات تسجيل األندية أو الجمعيات أو

 "(مؤسسةخيرية أو جمعية نادي،  -تنطبق في حال اختيار "شخص اعتباري 

  ة حكومية جه -"شخص اعتباري  من املرسوم )تنطبق في حال اختيارنسخة

 جهة حكومية محلية "( -اتحادية" أو "شخص اعتباري 

  ،الوثائق واملستندات ذات الصلة األخرى التي تتضمن معلومات حول مؤسستك

 "(أخرى  -بما في ذلك أنشطتها وحجمها )في حال حددت خيار "شخص اعتباري 

 ز نسخة عن بطاقة الهوية اإلماراتية الخاصة بمالك املؤسسة أو نسخة عن جوا

 "(أخرى  -سفره )في حال حددت خيار "شخص طبيعي 

 

والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 )الرئيس التنفيذي أو ما يعادله( بيانات مدير األعمال

 )باللغتين العربية واإلنجليزية( الاألعم مديراسم 

 

 كما هي مبينة في الرخصة التجارية.  األعمالإدخال بيانات مدير  يتم

 

إذا لم يتم إدراج اسم املدير في الرخصة التجارية، يرجى إدخال بيانات الرئيس  

 
ً
 واملسؤول عن إدارة الشركة.  يعادلهالتنفيذي للشركة أو من يشغل منصبا

تضطر إلى طلب املساعدة من عليك إدخال األسماء باللغتين العربية واإلنجليزية. قد 

 رجم معتمد الستكمال هذه العملية.مت

 هل املدير مقيم في اإلمارات العربية املتحدة؟

 

 . " أو "ال"اإلجابة بــ "نعم  

 

 اتصال األعمالبيانات  .3

 

 تفاصيل االتصال باألعمال
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 اسم ورقم املبنى

 

إدخال عنوان الشركة هنا. ال يجوز استخدام عنوان شركة أخرى )كعنوان شركة  يتم

(. في حال وجود أكثر من عنوان واحد للمنشأة، 
ً
 يتماملحاسبة التي تتعامل معها مثال

زاول فيه معظم أنشطة العمل اليومية.
ُ
 إدخال بيانات مقر الشركة الذي ت

 

ضريبة القيمة املضافة في ليل في حال كنَت شركة أجنبية تتقدم بطلب للتسج 

، يحق لك أن تختار تعيين وكيل ضريبي في الدولة.  وفي هذه العربية املتحدة اإلمارات

 إدخال بيانات الوكيل هنا. يتمالحالة، 

 

 عنوان الشارع

 املنطقة

 املدينة

 صندوق البريد

 اإلمارة

 كود الهاتف بالدولة

 رقم الهاتف

 كود الهاتف املتحرك بالدولة

 الهاتف املتحرك رقم

 عنوان البريد اإللكتروني

 لغة التواصل املفضلة

 ادخل عنوان الشارع

 ادخل املنطقة

 ادخل املدينة

 ادخل رقم صندوق البريد

 اختر اإلمارة من القائمة 

 اختر كود الدولة من القائمة 

 (00من دون ) هاتفكادخل رقم 

 اختر كود الدولة من القائمة 

 (00)ادخل رقم هاتفك من دون 

 ادخل عنوان بريدك اإللكتروني

 االنجليزية وختيار بين اللغتين العربية اال  ىبرج

 

  البيانات املصرفية الخاصة بمقّدم الطلب .4

 

 املصرفتفاصيل 
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 لدى أحد املصارف املقيمة في دولة اإلمارات.  وينبغي أن  املصرفيتفاصيل الحساب  
ً
ينبغي أن يكون الحساب منشأ

 لالسم القانوني الخاص باملنشأة التي ترغب في تسجيلها يكون اسم 
ً
الحساب مطابقا

لدى الهيئة االتحادية للضرائب. يتوجب عليك التأكد من إدخال جميع البيانات 

 املطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

 

في حال كنت بصدد فتح حساب مصرفي، يتعين عليك إدخال نسخ عن أي مراسالت  

 .ذات صلة مستلمة من املصرف

 

 : مالحظة هامة

  يتعّين عليك التحقق من دقة بيانات حسابك املصرفي.  ثمة أنواع من

. لذا من 
ً
الحسابات املصرفية التي ال يمكن لها تلّقي الدفعات إلكترونيا

املستحسن أن تتحقق مما إذا كانت هذه الخدمة متاحة لك في املصرف 

 الذي تتعامل معه.

 للسداد هو 
ً
 من خالل "الدرهم اإللكتروني". الخيار املتوفر حاليا

 

 عالقات األعمال الخاصة بمقدم الطلب .5

 

 عالقات اإلدارة العليا

شركاء مقدم الطلب(، الهل أنت )أو أي من املديرين أو 

 )أو كنت  مشترك
ً
 خالل السنوات الخمس حاليا

ً
مشتركا

السابقة( في أي منشأة قائمة في اإلمارات العربية املتحدة 

فردية أو بصفة عضو مجلس إدارة أو شريك في سواء بصفة 

 تلك املنشأة؟

يتعين إدخال بيانات أي عالقات أعمال خاصة باإلدارة العليا مع أي أعمال تتقدم 

 لطلب التسجيل

 

 ،
ً
 طبيعيا

ً
 فيها  يجبفي حال كنَت شخصا

ً
إدخال بيانات املنشآت التي كنت مشتركا

إدخال بيانات املنشآت التي اشترك فيها أي من  يجببصفة فردية. في الحاالت األخرى، 

 مديري مقدم الطلب أو شركاؤه.

  

 تفاصيل الشركاء/ أعضاء مجلس اإلدارة  

 إدخال التفاصيل ذات الصلة لكل من الشركاء/ أعضاء مجلس اإلدارة كما يلزم. يتم اسم الشريك/ عضو املجلس

 

 على صلة بهاتفاصيل األعمال التي كان/ال زال مقدم الطلب 

 

 عالقة بها على( )كنتتزال االسم القانوني لألعمال التي 

 

إدخال االسم القانوني للمنشأة. قد تضطر إلى طلب املساعدة من مترجم  يتوجب

 معتمد الستكمال هذه العملية.

 

ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتكم في ترجمة أي من  :مالحظة هامة 

 الطلب.طلب املعلومات الواردة في 
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 ويمارس أعماله
ً
ـ"ال". قد . وفي حال اإلجابة بـ"نعم"  تتمفي حال كانت املنشأة تزاول عملها التجاري،  ؟هل ما زال العمل قائما

طالب بتوفير مستندات داعمة إلجاباتك.
ُ
 ت

 

 لدى الهيئة مسجله إدخال رقم التسجيل الضريبي إذا كان الجهة  يتم التسجيل الضريبي )إن وجد(رقم 
ً
مسبقا

 للضرائب. االتحادية

والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  يرجى تحميل صور من الرخصة/ الرخص التجارية 

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 بيانات عالقات اإلدارة العليا اإلضافية هنا.إدخال ل وإضافة عالقة أخرى حفظ 

  

 ضريبة القيمة املضافةالتسجيل ل حول  .6

 

 أنشطة األعمال الخاصة بمقدم الطلب

 

 النشاط الرئيس ي لألعمال )الرئيس ي والفرعي(

 

الحالية أو التي  األعمالاالختيار من القائمة املنسدلة أفضل وصف ألنشطة يتم 

 ممارستها. يقصد

 أي أنشطة أخرى )أو أنشطة مقترحة(

 

   خرى من القائمة املنسدلة لألنشطةإضافة أي أنشطة أ 

 

 قيم املعامالت املالية الفعلية أو التقديرية

 املاضية
ً
 إضافة ما يلي: تتمعند حساب هذا الرقم،  اإليرادات خالل االثني عشرة شهرا

 الخاضعة للضريبةالتوريدات  (1

 التوريدات الخاضعة للنسبة األساسية 

 التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر 

 التوريدات االعتبارية 

ضاف ال  :مالحظة هامة
ُ
 قيمة التوريدات املعفاة من الضريبة.ت

 السلع والخدمات املستوردة (2

ضاف ال  مالحظة هامة:
ُ
 الواردات قيمة ت

ً
في اإلمارات وكان إذا لم تكن مقيما

عميلك هو املسؤول عن احتساب ضريبة القيمة املضافة بموجب آلية 

 العكس ي.)التكليف( االحتساب 

األعمال قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها األعمال أو جزء  (3

 الذي استحوزت عليه عند شراء األعمال أو جزء منها.  

 درهم فقط.اليجب تسجيل هذا الرقم ب
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 نسخة من املستندات الثبوتية 

 

 عادة، تشتمل املستندات الثبوتية املقبولة على التالي:

 .تقرير التدقيق، الكشوف املالية املدققة والغير مدققة 

 والذي يتضمن حساب األرباح املعد تقرير 
ً
البيانات املتعلقة بحساب  ذاتيا

الواردات الخاضعة لنسبة الصفر والتوريدات الخاضعة إلى النسبة 

 األساسية على أساس السجالت املالية.

 اإليرادات املتوقعة 

  

والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 املقبلةاإليرادات املتوقعة 
ً
 خالل الثالثين يوما

 

 درهم فقط.الجب تسجيل هذا الرقم بي 

 

النفقات املتوقعة )الخاضعة لضريبة القيمة املضافة(  

 املاضية.
ً
 خالل االثني عشرة شهرا

 

 يتم شمول النفقات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة فقط.

 

 السلع والخدمات التي:املشتريات من  إضافة تتم 

  ؛ أو5لضريبة القيمة املضافة اإلماراتية بنسبة تخضع% 

 ( في اإلمارات%0تخضع لضريبة القيمة املضافة بنسبة الصفر ) 

 

 السلع والخدمات:املشتريات من  استثناء يتم

 املعفاة من ضريبة القيمة املضافة ؛ أو 

  في اإلماراتالواقعة خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة. 

 

 درهم فقط.اليجب تسجيل األرقام ب 

 نسخة من املستندات الثبوتية 

 

 عادة، تشتمل املستندات الثبوتية املقبولة على التالي:

 .تقرير التدقيق، الكشوف املالية املدققة والغير مدققة 

  ميزانية النفقات تقرير 

والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 

النفقات املتوقعة )الخاضعة لضريبة القيمة املضافة( 

 املقبلة.
ً
 خالل الثالثين يوما

 هذه املعلومات. تقديمبالتسجيل بشكل إلزامي، فال يتعين عليك  تقوم إذا كنت 

 درهم فقط.اليجب تسجيل األرقام ب 

هل تتوقع أن تتجاوز ضريبة القيمة املضافة املفروضة  

على نفقاتك ضريبة القيمة املضافة املفروضة على 

 توريداتك الخاضعة للضريبة بصفة منتظمة؟

 

تسمح لنا هذه املعلومات بفهم ما إذا كنت بشكل عام في وضع يسمح لك بدفع ضريبة 

 القيمة املضافة أو استرجاعها.



 

 

41  

 ضريبة؟معفاه من الهل تتوقع القيام بتوريدات 

 

 التوريدات املعفاة من الضريبة تشمل ما يلي:

 توريد خدمات مالية محددة؛ 

  البيع األول؛خالف توريد املباني السكنية 

  توريد األرض الفضاء؛ 

 .توريد خدمات النقل املحلي للركاب 

 

 الواردات والصادرات

استيراد السلع أو الخدمات من مكان خارج  تقصدهل 

 اإلمارات؟

 استيراد السلع أو الخدمات من الخارج يشمل دول مجلس التعاون األخرى.

هل ستكون أي من هذه الواردات قادمة من دول أخرى من 

 الدول األعضاء في مجلس التعاون؟

 

 الدول األخرى األعضاء في مجلس التعاون هي:

 مملكة البحرين 

 اململكة العربية السعودية 

 سلطنة عمان 

 دولة قطر 

 دولة الكويت 

 

 دمات؟ختصدير سلع أو هنالك قصد لهو  

 

سلع أو خدمات من اإلمارات إلى الخارج. تصدير  تقصداختيار "نعم" إذا كنت  يتم

 اختيار "ال". يتمبخالف ذلك، 

هل ستكون أي من هذه الصادرات إلى دولة من الدول 

 مجلس التعاون؟األعضاء في 

 

 الدول األخرى األعضاء في مجلس التعاون هي:

 مملكة البحرين 

 اململكة العربية السعودية 

 سلطنة عمان 

 دولة قطر 

 دولة الكويت 

 األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي

 

في حال أجبت بـ"نعم" عن أي من األسئلة الواردة أعاله تحت عنوان "عن دول مجلس 

أنشطة االستيراد والتصدير"، سيكون عليك إدخال املعلومات  -التعاون الخليجي 

 املطلوبة في الخانات املبينة أدناه.

اسم الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج  

 العربية

 

 هي: الخليجيدول مجلس التعاون 

 مملكة البحرين 

 اململكة العربية السعودية 

 سلطنة عمان 

 دولة قطر 

 دولة الكويت 

 رقم التسجيل الضريبي )إن وجد( 

 

 
ً
ضريبة القيمة لرقم التسجيل الضريبي أو ما يعادله للجهة إذا كانت مسجلة مسبقا

 في الدولة العضو األخرى.املعنية  هيئة الضرائباملضافة لدى 
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 الالحقة لتاريخ  من املتوقعقيمة السلع التي  القيمة التقديرية للواردات 
ً
استيرادها خالل االثني عشر شهرا

 التسجيل.

ضاف ال 
ُ
قيمة أي خدمات إال إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بنقل السلع )مثل ت

 العمولة وتأمين الشحن إلخ.(

 الالحقة لتاريخ التسجيل. املتوقعقيمة السلع  القيمة التقديرية للصادرات
ً
 بيعها خالل االثني عشر شهرا

 

ضاف ال 
ُ
قيمة أي خدمات إال إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بنقل السلع )مثل ت

 العمولة وتأمين الشحن إلخ.(

 حفظ وإضافة املزيد

 

الدول األعضاء في مجلس إحدى االستيراد من و/أو التصدير إلى  تقصدإذا كنت 

 التفاصيل ذات الصلة.إلدخال ، عليك الضغط على هذا املربع الخليجيالتعاون 

 لدى أي من الدوائر الجمركية في دولة اإلمارات العربية،  معلومات التسجيل الجمركي
ً
إدخال  يتمإذا كنت مسجال

 البيانات هنا.

تستند الهيئة االتحادية للضرائب وكذلك الدوائر الجمركية ذات الصلة على هذه  

املعلومات للتعرف عليك بشكل دقيق لدى قيامك بأي أنشطة استيراد أو تصدير من 

وإلى الدولة. يرجى االنتباة إلى أن التخلف عن إدخال هذه املعلومات قد يؤدي إلى تأخير 

 معامالتك عند الحدود.

 ؟يركرقم تعريف جم هل لديك

 

 رقم الجمارك هو رقم تسجيل صادر عن إدارة الجمارك ذات الصلة.

 حد الخيارات التالية:أل تحديد  في أي إمارة لديك تسجيل جمركي 

 أبوظبي 

 عجمان 

 دبي 

 الفجيرة 

 رأس الخيمة 

 الشارقة 

 أم القيوين 

 الرقم الجمركي

إذا كانت اإلجابة بنعم، يتم تحميل صورة عن الرقم 

 الجمركي الصادر عن هيئة الجمارك

ه "هل لديك رقم "نعم" لإلجابة عن السؤال أعال  إذا اخترت إدخال الرقم الجمركييتم 

 ؟"يركجم

والحد األقص ى لحجم كل  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 

 هو 
ّ
 ميجابايت. 2ملف

 حفظ وإضافة املزيد

 

جمارك، يتعين عليك الضغط على هذا املربع  دائرةلدى أكثر من  مسجل إذا كنت

 إلضافة التفاصيل ذات الصلة.
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ضريبة القيمة املضافة لمن التسجيل لالستثناء التقدم بطلب  كيمكن :مالحظة هامة ريبة القيمة املضافةلضمن التسجيل  االستثناء 

 أو ، وال تقوم باستيراد توريدات خاضعة لنسبة الصفر فقطبتقوم  إذا كنت
ً
سلعا

.  وسيتم اعتبارك غير مؤهل خدمات خاضعة لالحتساب )التكليف( العكس ي

توريدات خاضعة ب تقوم ضريبة القيمة املضافة إذا كنتلمن التسجيل لالستثناء  

 لنسبة الصفر باإلضافة إلى توريدات خاضعة للنسبة األساسية.

ضريبة لمن التسجيل لالعفاء هل ترغب بالتقدم بطلب 

 ورد أعاله؟ما على  املضافة بناءً القيمة 

 تعتبر التوريدات التالية مؤهلة لتطبيق نسبة الصفر:

 الصادرات؛ 

 بعض خدمات النقل الدولي؛ 

 بعض الطائرات أو السفن؛ 

 بعض املعادن الثمينة املخصصة لالستثمار؛ 

 .التوريد األول لبعض املباني 

 النفط الخام والغاز الطبيعي؛ 

  بعض الخدمات التعليمية؛ 

 .بعض خدمات الرعاية الصحية 

 

 ضريبة القيمة املضافة.لالتسجيل طلب مطالب بتعبئة باقي املعلومات في  ال تزال

 .  إقـــــرار7 

 

 املفوض بالتوقيع

 

 املنصب

 اإلنجليزيةباللغة االسم 

 العربيةاللغة االسم ب

 

 و  
ً
تكون بيانات املخّول بالتوقيع هي بيانات الشخص املفّوض من قبل الكيان قانونا

 ظم الحاالت يكون املخّول بالتوقيع هو ذاته مدير الشركة. قراراته ملزمه للكيان. في مع

 عن شخص طبيعي، يكون هو الشخص ذاته. أما إذا كان الطلب مقدم 

من وثائق في حالة  يماثلهالتوقيع التوكيل القانوني أو ما تتضمن مستندات التخويل با اثبات التفويض

 تسجيل األشخاص االعتباريين.

 

 وسائل االتصال املفضلة

 ، أي البريد اإللكتروني أو الهاتف.لديك املفضلة وسيلة التواصللتحديد  املفضلة وسيلة التواصل

 العربية أو اإلنجليزية.، إما لديك تحديد لغة التواصل املفضلة للتواصل املفضلة اللغة 

يساعدك استخدام قائمة التحقق  من التأكد من إدخال جميع البيانات املطلوبة في  " التحقق "قائمة  

 لنماذج واملستندات املطلوبة منك.بشكل دقيق وصحيح وإرفاق جميع اطلب ال

  

 


