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 عن هذا الدليل نبذة .1

للهيئة اإلتحادية للضرائب )الهيئة(، ومن  الخدمات اإللكترونيةتم إعداد هذا الدليل لمساعدتك على التنقل عبر صفحات بوابة 
إلى جانب هذا الدليل والذي ضريبة القيمة المضافة للخاضعين لضريبة القيمة المضافة الموصى به أن تقوم بقراءة دليل 
الخاصة بك )يشار إليها فيما بعد بــ "طلب االسترداد"(. هذا الدليل ضريبة القيمة المضافة سيساعدك في تعبئة طلبات استرداد 

لمساعدتهم في تقديم طلباتهم لالسترداد إلى ضريبة القيمة المضافة موجهة لألشخاص الخاضعين للضريبة المؤهلين السترداد 
 الهيئة . 

 
تاح تسترداد. س  التي يجب تقديمها عند طلب االيعرض هذا الدليل اإلجراءات التي يجب تطبيقها إلى جانب النماذج والبيانات 
 .  2018 فبرايرتلك اإلجراءات من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة بدءاً من األول من 

 
ع يجوز تقديم طلبات االسترداد من قبل الخاضع للضريبة أو من قبل أي شخص آخر يحق له التصرف نيابة عن الخاض

  المثال، الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني(.للضريبة )على سبيل 

 الغرض من طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة .2

أن يقدم اقرار ضريبة القيمة المضافة الذي يلخص الضريبة المستحقة للفترة الضريبية. عندما خاضع للضريبة ينبغي على كل 
لخاضع للضريبة ان يقدم طلب استرداد للمبلغ لاالقرار، فيجوز تقديم ضريبة المخرجات عند أكبر من تكون ضريبة المدخالت 

    الفائض من خالل تقديم "طلب االسترداد".

 األطر الزمنية لرد فائض الضريبة .3

في هذا الطلب في  إذا تقدم الخاضع للضريبة إلى الهيئة بطلب استرداد فائض الضريبة القابل لالسترداد، ستقوم الهيئة بالنظر
   عمل، حيث ستتم الموافقة أو الرفض خالل هذه الفترة.يوم  20خالل 

 في حال تتطلب االجراء وقت أطول من ذلك، فستقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة بذلك. 

 تقديم الطلب .4

 سترداداال طلبإلى بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة للهيئة االتحادية للضرائب والوصول إلى الدخول تسجيل   .4.1

لمرور، وللوصول ال إلى بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية للضرائب بواسطة اسم المستخدم وكلمة ودخلاقم بتسجيل 
 ة".ضريبة القيمة المضاف استرداد"تبويب "ضريبة القيمة المضافة" ومن ثم  تبويب، اضغط على سترداداال طلبإلى 

يمة ضريبة الق استرداد"طلب بالضغط على  طلبل إلى الودخقم بال فة"،ضريبة القيمة المضا استردادتحت مربع "طلب 
 .الصورةكما هو مبين في  المضافة"



 

 
3   

 

 وتقديمه طلبتعبئة ال .4.2

ما أن بعض الحقول ك .طلبأسئلة إلزامية ويجب تعبئتها لتقديم ال (*)، وتعتبر أي أسئلة مميزة بعالمة النجمة كامال طلبيرجى تعبئة ال

 ست عبأ تلقائياً.

 "تقديم". ضغط على لاقم ب، طلببعد تعبئة ال

 

، وستستلم إشعاراً بالبريد اإللكتروني من من قبل الهيئة يوم عمل اعتباراً من تقديمه 20خالل  سترداداال طلب ةعالجتتم مس

 .الموافقة على طلبك أيام عمل من 5سيتم تحويل المبلغ خالل  .الهيئة االتحادية للضرائب بخصوص نتيجة طلبك

 مالحظات مهمة:

  .ات االسترداد سيتم رفض طلبقبل تقديم طلب االسترداد، يرجى التأكد من إدخال بيانات الحساب المصرفي في نموذج التسجيل

 .التي ال  تحتوي على بيانات الحساب المصرفي

  ب وختمه من قبل إلى الهيئة االتحادية للضرائب، يجب أن يتم إصدار هذا الخطاخطاب / شهادة تأكيد صحة الحساب  يجب تقديم

م الخاضع يجب أن يتطابق مع اسالمصرف الذي تتعامل معه، يجب أن يتضمن بيانات الحساب مثل اسم صاحب الحساب )والذي 

ب تحميل . يج(IBAN) الهيئة( ، اسم المصرف، عنوان المصرف، رقم سويفت/ بيك ورقم االيبان نظام للضريبة المسجل لدى

 .  على طلب االستردادهذا الخطاب 

 دة، فقد تستغرق ية المتحإذا كان المصرف الذي تتعامل معه دولياً أو اقليمي ولكن ليس لديه مصرف مراسل في اإلمارات العرب

 أيام عمل باإلضافة إلى تكبدك رسوم التحويل التي يتقاضاها المصرف.  5عملية الدفع مدة تزيد عن 

 التحقق من رصيدك بعد الموافقة .5

 مربعتي" تحت اعودفم" تبويبحقق من رصيدك من خالل عند استالم رسالة التأكيد بواسطة البريد اإللكتروني، بإمكانك الت

 إلى المبلغ المسترد. سطر يشير"المعامالت السابقة"، حيث سيظهر 
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 أدوات مفيدة متاحة عبر الشاشة ونصائح أخرى ملحق أ:

على الرمز الظاهر في أعلى الشاشة إلى جهة اليمين  ضغطبية إلى اإلنجليزية من خالل التغيير لغة الطلب من العر يمكنك

 لتغيير اللغة.

إلى جانب بعض الخانات. المس الرمز بواسطة مؤّشر " iيظهر رمز صغير "

 الحاسوب لتظهر أمامك معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة.

وحدد الملف الذي تريد اختياره  "اختيار الملفات"على  اضغطلتحميل ملف، 

لتحميل الملف. يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل  "فتح"على  اضغطومن ثم 

الحمراء  Xعلى عالمة  اضغطأكثر من ملف واحد. لحذف ملف تّم تحميله، 

 الظاهرة على الشاشة.

على السهم الذي يشير إلى  اضغطالستكمال خانة من خالل القائمة المنسدلة، 

المناسب. ال يمكنك أسفل والموجود إلى يمين الخانة المعنية، ومن ثم حدد الخيار 

 تحديد أكثر من خيار واحد في معظم الحاالت.

على رمز التقويم  اضغطالستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ، 

إلى يمين الخانة ومن ثم حدد التاريخ من التقويم. سيظهر التاريخ عندئٍذ في 

 الخانة بالترتيب التالي: اليوم/الشهر/السنة.
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 ضريبة القيمة المضافة استرداد طلبتفاصيل حول الملحق ب: 

  المعلومات األساسية

 رقم التسجيل الضريبي
 للكيان االسم القانوني

  )باللغة اإلنجليزية(
االسم القانوني للكيان 

 )بالعربية(
 

 حسابك.  هذا القسم مسبقا على أساس المعلومات الواردة في تعبئةتم ت

لتحقق ايرجى  صحيحة ودقيقة. حسابكلذلك من المهم جدا أن تكون المعلومات الواردة في 
 .سترداداال طلب تعبئةمن ذلك قبل 

االستردادطلب عن   

لضريبة ا مجموع فائض
 )درهم( القابل لالسترداد

 -يتم تعبئة هذا الحقل مسبقا على أساس:

  بقة والتي الساضريبية ال اتقراراإلمن السترداد القابل ل القيمة المضافةضريبة فائض
 . األخير ضريبيالقرار تم تقديمها وحتى اإل

 مخصوما منه

 ر بشكل المستحقة )ماعدا غرامة التأخر في التسجيل، والتي تظهدارية اإل الغرامات
 .منفصل(

المبلغ الذي ترغب في 
 *)درهم( استرداده

الذي  ردادلالست القابل القيمة المضافةضريبة  فائضقل عن يأو  مبلغال اساوي هذييجب أن 
 )بالدرهم( يمكن استرداده

  من فائض المتبقي المبلغ 
 لضريبة القابل لالستردادا

 )درهم(

 القابل فةالقيمة المضاضريبة  ويمثل المبلغ المتبقي من تلقائيا  يتم تعبئة هذا الحقل 
 . مستقبالالذي يمكنك طلب استرداده لالسترداد 

 التأخر في التسجيلغرامة 
  )درهم(

 .سدادهاغرامة وقمت ب يكعلفرضت ما اذا حسب تلقائيا  يتم تعبئة هذا الحقل 
 

 اذا  فإن هذا الحقل يكون:

 يكغرامة علفرض يتم لم  صفر

 بدفعها متقو يكغرامة علفرض تم  صفر

 وقت سدادهاقم بلم تغرامة و يكعلفرضت  (أدناه حظةمالانظر ال)  20,000
 طلب االسترداد

 ملحوظة

قديم هذا ت من مكنفستت ، غرامةالإذا كان المبلغ المسترد مبلغا سالبا بعد أن يتم خصم 
 .رفض طلبك تلقائياالطلب ولكن سيتم 

لهيئة للفارق ا عرضفسيتم  ، غرامةالإذا كان المبلغ المسترد مبلغا إيجابيا بعد أن يتم خصم 
 .اإلستردادتحادية للضرائب ألغراض طلب اإل

 

جب أن ييجب تقديم  خطاب / شهادة تأكيد صحة الحساب إلى الهيئة االتحادية للضرائب،  تأكيد صحة الحسابخطاب 
جب أن يتضمن يتم إصدار هذا الخطاب وختمه من قبل المصرف الذي تتعامل معه، ي

بيانات الحساب مثل اسم صاحب الحساب )والذي يجب أن يتطابق مع اسم الخاضع 
يك بالهيئة( ، اسم المصرف، عنوان المصرف، رقم سويفت/  نظامللضريبة المسجل لدى 

  .. يجب تحميل هذا الخطاب على طلب االسترداد(IBAN) ورقم االيبان
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 المخول بالتوقيع

 (باللغة االنجليزية)االسم  .من النظام تلقائياالقسم يتم تعبئة هذا 
 (باللغة العربية)االسم 

 

 اإلقرار

 
 قبل تقديم هذا الطلب. االقراريجب عليك اختيار  "نعم" للموافقة على 

 
تقديم وثائق إضافية أوافق على 

لدعم طلب استرداد ضريبة 
طلبت مني  ذا، إالقيمة المضافة

 . الهيئة اإلتحادية للضرائب ذلك
 

أوافق على رد أية مبالغ يتم 
 .الحصول عليها بطريق الخطأ

 

 

 


