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 مختصرة حول هذا الدليل نبذة .1

تقديم اإلقرار الضريبي ل للهيئة اإلتحادية للضرائب على تصفح بوابة الخدمات اإللكترونية الخاضع للضريبةهذا الدليل ليساعد  تم إعداد

 على تحقيق ما يلي:الدليل اعدك يسس .لضريبة القيمة املضافة

 

 واسترجاعهاد الضريبة، اتقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة، وسدب الوفاء بالتزاماتك املتعلقة باالمتثال. 

  الظاهرة في النماذج. فهم األشكال والرموز 

 

فترات  فيتعبئته وتقديمه للهيئة االتحادية للضرائب  الخاضع للضريبةي يجب على ذالالرسمي  املستند: ما هو إقرار ضريبة القيمة املضافة

تضمن أي معلومات أخرى يجب تقديمها، يأي ضريبة مخرجات مستحقة وأي ضريبة مدخالت قابلة لالسترداد، و  يوضحمنتظمة، حيث 

 وسيشار إليه باسم "إقرار ضريبة القيمة املضافة" في هذا الدليل. 

 من قبللهيئة االتحادية للضرائب، الخدمات االلكترونية على موقع اعلى بوابة إلكترونيا جب تقديم كافة إقرارات ضريبة القيمة املضافة ي

 قانوني(. المثل املأو  يبيضر الوكيل ال)على سبيل املثال  الخاضع للضريبةنيابة عن شخص آخر يملك الحق بذلك  أي ، أوالخاضع للضريبة

 مهمة حول إقرار ضريبة القيمة املضافةمالحظات  .2

 

 الفترة الضريبية .2.1

  دفع عنها الضريبة املستحقة التي حددةاملزمنية الفترة الالفترة الضريبية هي
ُ
حسب وت

ُ
 .الدفع ت

  لتقدي ثالثة أشهر األساسيةالفترة الضريبية  تكون 
ً
رها تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة االتحادية للضرائب، ويجوز للهيئة وفقا

لزم  ،ملجموعة معينة من األشخاص الخاضعين للضريبة )على سبيل املثال األساسيةتحديد فترة ضريبية مختلفة عن الفترة 
ُ
قد ت

(. األعمالبعض 
ً
 بتقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة شهريا

  في الشهر الذي يختاره، ويجوز للهيئة االتحادية للضرائب املوافقة  األساسية الفترة الضريبية يتهتن للشخص أن يطلب ان ز يجو

 لتقديرها.
ً
 على ذلك الطلب وفقا

 جاوز اليوم الثامن والعشرين بعد نهاية في موعد ال يللهيئة االتحادية للضرائب م إقرار ضريبة القيمة املضافة يليتم تس يجب أن

للهيئة االتحادية للضرائب، فيجب أن  الدفع موعد آخر تحدده الهيئة، وإذا كانت الدفعة مستحقة أيالفترة الضريبية املعنية، أو 

 .بذات التاريختستلمها الهيئة 

 

، ُيمدد رسميةعطلة عطلة نهاية أسبوع أو  القيمة املضافةوسداد ضريبة إذا وافق املوعد املحدد لتقديم إقرار ضريبة القيمة املضافة 

 .يليهأول يوم عمل ى لوسداد الضريبة إموعد تقديم اإلقرار 

 األربعة التالية )إال إذا أشارت الهيئة االتحادية للضرائب إلى غير ذلك(، وذلك بناء على تإلحدى الدورا اضعاخالشخص كون يس 

  ، وكما يلي:الشخصاملتعلقة ب الضريبيةة سنالنهاية 
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الفترة الضريبية األولى في  الدورات

2018 

تاريخ استحقاق الفترة الضريبية  الفترات الضريبية

 األولى

 لضريبة القيمة املضافة 1دورة 

 31)نهاية السنة الضريبية: اليوم 

 يناير من كل سنة(

أبريل  30 – 2018يناير  1

2018 

 أبريل،  –فبراير 

 يوليو،  –مايو 

 أكتوبر،  –أغسطس 

 يناير -نوفمبر 

إذا  يليهمايو أو أول يوم عمل  28

وافق عطلة رسمية/ عطلة نهاية 

 أسبوع

لضريبة القيمة املضافة   2دورة 

)نهاية السنة الضريبية: اليوم 

 األخير من فبراير من كل سنة(

مايو  31 – 2018يناير  1

2018 

 مايو،  –مارس 

 أغسطس،  –يونيو 

 مبر، نوف –سبتمبر 

 فبراير -ديسمبر 

إذا يليه يونيو أو أول يوم عمل  28

وافق عطلة رسمية/ عطلة نهاية 

 أسبوع

لضريبة القيمة املضافة  3دورة 

 31)نهاية السنة الضريبية: اليوم 

 مارس من كل سنة(

مارس  31 – 2018يناير  1

2018 

 يونيو،  –أبريل 

 سبتمبر،  –يوليو 

 ديسمبر،  –أكتوبر 

 مارس -يناير 

إذا يليه أبريل أو أول يوم عمل  28

وافق عطلة رسمية/ عطلة نهاية 

 أسبوع

لضريبة القيمة املضافة  4دورة 

)نهاية السنة الضريبية: اليوم 

 (امليالديةاألخير من السنة 

يناير  31 – 2018يناير  1

2018 

 
ً
يليه فبراير أو أول يوم عمل  28 شهريا

إذا وافق عطلة رسمية/ عطلة 

 أسبوعنهاية 

 

  صفر بلغضافة بماملقيمة الضريبة لتقديم إقرار  ى الخاضع للضريبةيتوجب عللفترة الضريبية ت في افي حال عدم وجود معامال 

 .تقديم اإلقرارحلول تاريخ عند 

 

 فهم االلتزام الضريبي .2.2

 .للخاضع للضريبةفيما يلي بعض املصطلحات األساسية املتعلقة بعمليات ضريبة القيمة املضافة، وكيفية تأثيرها على االلتزام الضريبي 

 ضريبة املخرجات

ها في يفرضها على السلع والخدمات التي يوّردها بعد تسجيلو  الخاضع للضريبة"ضريبة املخرجات" هي ضريبة القيمة املضافة التي يحتسبها 

 على  .ضريبة القيمة املضافة
ً
ألشخاص آخرين، ولكن ثمة حاالت معينة قد  التي تتمالتوريدات يجب احتساب ضريبة املخرجات عموما

 العكس ي.لية االحتساب خاضعة آل ة أو على توريداتتوريدات اعتباريتستوجب فرض ضريبة القيمة املضافة على 

، عند الخاضع للضريبةعلى . ولذلك التوريدأي في تاريخ د نقطة استحقاق الضريبة على التوريد، عنضريبة املخرجات باحتساب ينشأ االلتزام 

 .التوريد التي حصل بها الفترة الضريبيةب املتعلقضريبة املخرجات في إقرار ضريبة القيمة املضافة احتساب م بحصول توريد، أن يقو 

 ضريبة املدخالت

ء شراقيام املستلم بتكون "ضريبة املدخالت" هي ضريبة القيمة املضافة التي يضيفها املوّرد إلى السعر عند ، أو املستلم املتلقيمن وجهة نظر 

  املتلقياملستلم أو إذا كان  .الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة املضافةقيام املتلقي بشراء  لسلع أوا
ً
كون ضريبة القيمة املضافة، قد يلمسجال

 املدخالت من الهيئة االتحادية للضرائب، ويخضع ذلك للشروط التالية:بإمكانه استرداد ضريبة 



 

 
5   

  قد استلم واحتفظ بفاتورة ضريبية أو وثيقة أخرى تثبت قيمة ضريبة القيمة املضافة على السلع أو  الخاضع للضريبةأن يكون

 الواردات.

 ا )في تلك الحالة تقتصر قيمة ضريبة املدخالت القابلةأن تكون ضريبة القيمة املضافة قد ُدفعت أو ُيعتزم دفعها كاملة أو جزء منه 

 (.ملا تم دفعه املساويةلالسترداد على القيمة 

 

 ضريبة املدخالت.لخصم بعد تأكيد القدرة على استرداد ضريبة املدخالت، بإمكان الشخص تضمين املبلغ في إقرار ضريبة القيمة املضافة ك

 ة املستحقةحساب الضريب .2.3

بين ضريبة املخرجات املستحقة لفترة ضريبية معينة، وضريبة املدخالت القابلة لالسترداد  الفارق للشخص املسجل هو الضريبة املستحقة إن 

  رق للهيئة االتحادية للضرائب.االف سدادإذا تجاوزت ضريبة املخرجات قيمة ضريبة املدخالت، يجب عندئذ  .للفترة الضريبية ذاتها

 من الهيئة االتحادية للضرائب. استردادالحصول على  للخاضع للضريبةضريبة املدخالت قيمة ضريبة املخرجات، يحق  إذا تجاوزت قيمة

 تقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة .2.4

   استلمها.املتعلقة بالتوريدات التي قّدمها و تفاصيل البتقديم إقرار ضريبي لكل فترة ضريبية يتضمن  الخاضع للضريبة على

 عن: تقديم تقرير الخاضع للضريبةفيما يخص املبيعات واملخرجات األخرى، على 

 ضريبة القيمة املضافة لكل إمارة. للنسبة األساسية منتوريدات السلع والخدمات الخاضعة  .1

تقدم و بيع بالتجزئة التي تشركة ال، وذلك للسائحينالضريبية  سترداداال خطة  ضمن للسائحينها يمقدتم تالتي  استرداد الضريبة .2

  .السائحين ستردادفي اإلمارات ضمن الخطة الرسمية ال  للسائحين الضريبي سترداداال 

 .العكس ي آللية االحتساب، والخاضعة الخاضع للضريبةتوريدات السلع والخدمات التي يستلمها  .3

 صفر. نسبةتوريدات السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة ب .4

 املعفاة من ضريبة القيمة املضافة.و التوريدات املقدمة  .5

 .في اإلمارات الدوائر الجمركيةعنها من خالل  تم التصريحالسلع املستوردة إلى اإلمارات، والتي  .6

 .في اإلمارات الدوائر الجمركيةعنها من خالل تم التصريح عند اإلمكان، التعديالت على السلع املستوردة إلى اإلمارات والتي  .7

 عن:تقديم تقرير  الخاضع للضريبةفيما يتعلق باملشتريات واملدخالت األخرى، على 

استرداد ضريبة القيمة يرغب الخاضع للضريبة ، والتي للنسبة األساسية لضريبة القيمة املضافةاملشتريات والنفقات الخاضعة  .1

 املضافة عنها.

 استرداد ضريبة املدخالت عنها.الخاضع للضريبة  يرغب، والتي العكس ي آللية االحتسابخاضعة ال التوريدات .2

صافي من الضريبة التي تم فرضها من قبله ليكون الناتج هو  الخاضع للضريبةمن قبل  ستردادلال  القابلةخصم ضريبة املدخالت يتم بعد ذلك 

 للضرائب، أو املستردة من الهيئة.ضريبة القيمة املضافة املستحقة للهيئة االتحادية 
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 وتقديم إقرار ضريبة القيمة املضافةتعبئة  .3

لفترة الضريبية عن افي اإلقرار الضريبي  لدفعاملستحقة االضريبة  التصريح عن فةضريبة القيمة املضاالخاضع للضريبة املسجل ل يتوجب على

 .التي تم القيام بها واستالمهاالتوريدات ب املتعلقة

 طلبال الوصول إلى .3.1

اضغط على "ضريبة القيمة املضافة"، ثم  تبويبانتقل إلى ، واسطة اسم املستخدم وكلمة املروربللهيئة رونية ادخل إلى بوابة الخدمات اإللكت

اإلقرار  طلبلدخول إلى تتمكن من ال "الجديد إقرار ضريبة القيمة املضافة- VAT201"اضغط على ثم  ."ات الضريبيةقرار اإل VAT201"تبويب 

 والبدء في تعبئة اإلقرار. الضريبي

 

 طلبتعبئة ال .3.2

 بما في ذلك املعلومات التي يجب استكمالها في كل من األقسام. طلبفيما يلي عرض تفصيلي لل

 

 تفاصيل الخاضع للضريبة

 

 ولن معبأة الخاضع للضريبة  معلوماتتكون س
ً
، ستظهر تفاصيلهما ضريبيةأو وكالة  يبيوكيل ضر  تقد عّين تن، وإذا كهادخال إطلب يتم مسبقا

تقدم إقرار ضريبة القيمة ضريبي واسمه وعنوانه. إذا كنت وكيل  للخاضع للضريبةعلومات مثل "رقم التسجيل الضريبي" يشمل ذلك م .كذلك

وكيل ال" املرتبط به، إضافة إلى اسم الضريبيةوكالة ال" و"رقم الضريبيوكيل النيابة عن خاضع للضريبة، فسيظهر لك "رقم موافقة بالاملضافة 

في أعلى اإلقرار، كذلك سيظهر أمامك تاريخ استحقاق تقديم إقرار ضريبة القيمة املضافة. يرجى التأكد من دقة الضريبية وكالة الو الضريبي 

 كافة املعلومات قبل االستمرار.
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 ضريبة القيمة املضافةالضريبي لقرار اإلفترة 

 ولن يستكون معلومات هذا 
ً
ادخال الفترة الضريبية لضريبة القيمة املضافة، أو نهاية السنة الضريبية أوالرقم منك طلب القسم معبأة مسبقا

 املرجعي لفترة اإلقرار.

 لتجزئةع استرداد ضريبة القيمة املضافة كاملة والتي تحتاج إلى إجراء تعديل سنوي يتستط التي ال لألعمالتعد نهاية السنة الضريبية مهمة 

الفترة لى ضريبة املدخالت، حيث يستحق هذا التعديل في الفترة الضريبية األولى بعد نهاية السنة الضريبية. ويشير الرقم املرجعي لفترة اإلقرار إ

ضريبة املدخالت  اضافة تجزئةاملتأثرة  األعمال، فعلى 1الضريبية التي ستكتمل خالل تلك السنة الضريبية، فإذا كان الرقم املرجعي هو 

 في اإلقرار الضريبي.الخاصة بهم 

 فقط بعد العام األول لتطبيق ضريبة القيمة ضريبة املدخالت  يرجى العلم أن تجزئة
ً
 من سيكون مطلوبا

ً
يناير  1املضافة في اإلمارات، أي اعتبارا

2019. 

أن جميع معلومات هذا القسم صحيحة قبل  منالتحقق  . يرجىستتمكن أيضا هنا من رؤية تاريخ استحقاق إقرار ضريبة القيمة املضافة

 استكمال الطلب.

 

 ضريبة القيمة املضافة طلبعند تعبئة  عامةمتطلبات 

 بما يلي: االلتزامإقرار ضريبة القيمة املضافة، عليك  من قسمعند تعبئة كل 

 .إدخال كافة املبالغ بالدرهم 

 بإدخال منزلتين عشريتين(. طلبتقريب كافة املبالغ ألقرب فلس )يسمح ال 

 .تعبئة كافة الحقول اإللزامية 

 (العربية)باللغة  الخاضع للضريبة اسم )باللغة اإلنجليزية( الخاضع للضريبة اسم

  الخاضع للضريبة عنوان

 الخاضع للضريبةتفاصيل 

 شارع أ ب ت
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 عنها. فصاحفي حال عدم وجود مبالغ يجب اإل  "0" ادخال مبلغ 

 

 املبيعات واملخرجات األخرى ضريبة القيمة املضافة على 

  أدخل تفاصيل القيمة على املبيعات واملخرجات األخرى كما يلي:

 أدخل جميع املبالغ املرتبطة باملبيعات واملخرجات األخرى )بالدرهم( املبلغ :  
ً
 قبل احتساب ضريبة القيمة املضافة ولكل إمارة وفقا

 ضريبة القيمة املضافة عند اإلمكان.  لتشريعات

 

للفترات  حيحهاواألخطاء التي ُيسمح لك بتص الناتجة عن إصدار إشعارات دائنة يتوجب عليك تضمين التخفيضات في القيمةكذلك 

 بتقديم  تصحيحل الضريبية السابقة.
ً
  تصريح طوعيأي أخطاء، عليك النظر فيما إذا كنت ملزما

ً
 عن ذلك وفقا

ً
 تشريعاتللعوضا

 اإلجراءات الضريبية.املتعلقة ب

 

للتشريعات الدفع وفقا احتساب الضريبة املستحقة  غير صحيح مما أدى إلىضافة املقيمة الضريبة ل سابق إقرار أي أن تبين لكإذا 

ف ااكتشتم ي تال املتعلق بالفترةهذا الخطأ في اإلقرار  تصحيح، فبإمكانك آالف درهم 10 مما يجب بما اليزيد عن قل أبالضريبية 

 .فيهاالخطأ 

 

 ضريبة القيمة املضافة. بدون ، في خانة "القيمة" تصحيحتعلن فقط عن صافي قيمة الينبغي أن  

 

 .تصريح طوعيآالف درهم، فعليك تقديم  10الدفع بأقل مما يجب بما يزيد عن   إذا نتج عن الخطأ احتساب الضريبة املستحقة 

 

 )ما : أدخل مبلغ ضريبة القيمة املضافة املتعلقة باملبيعات واملخرجات األخرى لكل إمارة ، كمبلغ ضريبة القيمة املضافة )بالدرهم

ها من فترات ضريبية تصحيحتضمن املبلغ التخفيضات الناتجة عن إصدار إشعارات دائنة واألخطاء التي ُيسمح لك بيينبغي أن 

 بتقد تصحيحول سابقة.
ً
  تصريح طوعييم أي أخطاء، عليك النظر فيما إذا كنت ملزما

ً
 عن ذلك وفقا

ً
اإلجراءات  لتشريعاتعوضا

 الضريبية.

 

قيمة املضافة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة املستحقة الدفع وفقا للتشريعات الإذا تبين لك أن أي إقرار سابق لضريبة 

في اإلقرار املتعلق بالفترة التي تم اكتشاف آالف درهم، فبإمكانك تصحيح هذا الخطأ  10الضريبية بأقل مما يجب بما اليزيد عن  

 الخطأ فيها.

 

 .تصحيحلل فارق الضريبةضمن خانة "مبلغ ضريبة القيمة املضافة"، ينبغي أن تعلن فقط عن  

 

 آالف درهم، فعليك تقديم تصريح طوعي. 10إذا نتج عن الخطأ احتساب الضريبة املستحقة الدفع بأقل مما يجب بما يزيد عن  

 

 الديون املعدومة، وينبغي أن  تعديلاستخدم هذه الخانة ألي تعديالت الزمة على ضريبة املخرجات نتيجة  )بالدرهم(: تعديلال

 ملب التقريرفقط، ويجب مبالغ سالبة لضريبة القيمة املضافة  هالادختي يتم اتكون كل املبالغ ال
ً
لغ ضريبة عنها لكل إمارة وفقا

 املخرجات الخاضعة للتعديل.
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جرى على ضريبة تعديلال" خانةستخدم تإضافة إلى ما سبق، 
ُ
" في هذا القسم من إقرار ضريبة القيمة املضافة لتسجيل أي تعديالت ت

للضريبة في اإلمارات خالل الفترة الضريبية،  عقارتجاري خاضع  يعبقمت بفإذا املخرجات نتيجة بيع ممتلكات تجارية في اإلمارات، 

وفقا لإلجراءات وكان املشتري قد دفع ضريبة املخرجات للهيئة االتحادية للضرائب، فعليك تقديم بيان بضريبة املخرجات 

 ألن عن ضريبة املخرجات مّرتين،  التصريح، حيث سيمنع ذلك خانة التعديلضريبة املخرجات في  افةضكذلك ا، و االعتيادية
ً
نظرا

لضريبة  الهادختي يتم اوينبغي أن تكون كل املبالغ الاملشتري سبق أن سدد دفعة ضريبة القيمة املضافة للهيئة االتحادية للضرائب. 

 .عقارقع فيها اليعنها لكل إمارة فيما يتعلق باإلمارة التي  التقريرفقط، ويجب مبالغ سالبة القيمة املضافة 

 
ً
 لعقار، فال ينبغي أدخ لخصمإذا لم تقدم طلبا

ً
 خانةفي  قيمةل أي االديون املعدومة من ضريبة القيمة املضافة، أو تجِر تعديال

 ".تعديلال"

 

:8إلى  1 البنودمن  بندفيما يلي وصف لكل   

 األساسية التوريدات الخاضعة للنسبة: 1 البند

 

، أي يها، وضريبة القيمة املضافة املستحقة علالتي قمت بها األساسية الخاضعة للنسبةالتوريدات إلى صافي قيمة  1 البنديشير 

%، ويعّرف صافي القيمة بأنه قيمة التوريدات بدون ضريبة القيمة املضافة 5 نسبةالتوريدات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة ب

 بقيمة العميلاملفروضة على 
ً
دراهم، فينبغي  5درهم إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة تساوي  100، وكمثال توضيحي، إذا بعت سلعا

 "مبلغ ضريبة القيمة املضافة".في خانة دراهم  5" واملبلغ"خانة  فيدرهم  100أن تذكر 

 التعديل )بالدرهم(
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مارة عن التوريد في اإل  التقريرفي اإلمارات، فيجب ثابتة منشأة  لألعمالفيها التوريد، وإذا كانت  تماإلمارة التي  يتم تحديديجب أن 

 بذلك التوريد، أما 
ً
لتوريد في عن ا صريحالت، فعليها في اإلمارات ثابتة منشأة التي ليس لها األعمالالتي تقع فيها املنشأة األكثر ارتباطا

 .التي تم فيها استالم التوريد اإلمارة

 

 :البندفي هذا  إدراجه أو اليجوز  ا يجبملألمثلة الجدول أدناه على بعض ا اإلطالع علىيرجى 

 

 يرجى إدراج ما يلي:

  5توريدات السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة بنسبة% 

  (بعد التخفيض بقيمة الخصم)املوردة بخصم توريدات السلع والخدمات 

 الدفعات املقدمة كدفعات جزئية 

  البيعمن خالل آالت التي تمت املبيعات 

 توريدات العقارات التجارية 

  (مسجلة كمجموعة ضريبيةالشركات إذا لم تكن )بين شركات املجموعة املبيعات 

  مبيعات الكافتيريا وأجور مفروضة لالستخدام الخاصالتوريدات املقدمة للموظفين، مثل 

  أصول األعمالبيع 

  والتي تجاوز الحدود ذات الصلة املنصوص عليها بتشريعات ضريبة مثل الهدايا من أصول األعمال ، االعتباريةالتوريدات

القيمة املضافة أو أصول األعمال التي يتم استخدامها بشكل شخص ي، والسلع والخدمات اململوكة بتاريخ إلغاء 

 .التسجيل الضريبي

 ى النفقات باعتبارها توريد املبالغ املستردة من العمالء في حال قمتم باسترداد ضريبة القيمة املضافة املتكبدة عل

 .منفصل و تحميل التكلفة على العميل

  منها أي ضريبة تم احتسابها على الهامش(، حتى 
ً
القيمة الكاملة للسلع التي تم بيعها على أساس هامش الربح )مخصوما

 .وإن كانت الضريبة محسوبة فقط على الربح املحقق

 كن مسجلين لضريبة القيمة املضافة في اإلمارات العربية املتحدة، إذا لم املبيعات التي قام بها أشخاص غير مقيمين ول

 .يكن املستورد هو املسؤول عن احتساب وسداد الضريبة

  السلع املوجودة داخل مناطق محددة والتي استهلكت داخل تلك املناطقتوريد. 

 أي تخفيض في القيمة نتيجة إلصدار إشعارات دائنة ضريبية. 

  ُيسمح لك بتصحيحها عن الفترات الضريبية السابقة. وينطبق ذلك في حال اكتشاف خطأ تكون فيه الضريبة أي أخطاء

درهم، واكتشفت ذلك الخطأ خالل تلك الفترة  10,000املستحقة الدفع تزيد أو تقل عن املطلوب بمبلغ ال يزيد عن 

، فيجب عليك تقديم تصريح طوعي في الفترة درهم 10,000الضريبية.  إذا كانت القيمة الضريبية للخطأ تزيد عن 

 .  الضريبية التي تم فيها اكتشاف الخطأ
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 :يرجى عدم إدراج ما يلي

 مبيعات السلع املوجودة داخل مناطق محددة التي ال تستهلك داخل مناطق محددة؛ 

 التوريدات التي هي خارج نطاق الضريبة؛ 

  السلع والخدمات لخارج اإلمارات العربية املتحدة والخدمات التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، مثل صادرات

 التعليمية وخدمات الرعاية الصحية الخاضعة لنسبة الصفر

 املصروفات 

 ملا يلي فقط: خانة التعديلينبغي استخدام 

  في هذا الدليلمسمعدومة، كما هو مبين ديون تسجيل أي تعديالت على ضريبة املخرجات نتيجة 
ً
 بقا

  على ضريبة املخرجات نتيجة بيع عقارات تجارية خاضعة للضريبة في اإلمارات، كما هو مبين  تتمتسجيل أي تعديالت

 في هذا الدليل
ً
 سابقا

  

 

 للسياحالضريبة  رداح بناءا على نظام للسياملبالغ التي تم ردها : 2 البند

وعليك فقط استخدام هذا  .بموجب نظام رد الضريبة للسياحللسياح ، يجب عليك إدراج قيمة أي ضريبة تم ردها 2رقم  البندفي 

 بالتجزئة وقمت برّد الضريبة إلى سائحين في اإلمارات بموجب نظام رد الضريبة للسياح. ويجب أن تكون املبالغ
ً
 البند إذا كنت بائعا

 وبالتالي، فستقلل من إجمالي التزام البنداملذكورة في هذا 
ً
 .ضريبة املخرجات سالبة القيمة دائما

يجوز فقط لألعمال املسجلة واملدرجة في نظام رد الضريبة للسياح استخدام هذا البند، وإال وجب وضع قيمة الصفر في : مالحظة

 .هذا البند

 

 يرجى إدراج ما يلي:

، للسائحينالضريبية  سترداداال ضمن خطة  للسائحينتقدمها  ضريبي استردادألي  ضريبة القيمة املضافةمبلغ في القيمة و صا

 تحت بند "مبلغ ضريبة القيمة املضافة )بالدرهم(". للسائحين استرجعتهامبلغ ضريبة القيمة املضافة التي  إدراجويتوجب عليك 

 

  االحتساب العكس ي ليةآل ةضعاخ: التوريدات ال3 البند

 

يتعين عليك التصريح عن قيمة توريدات السلع والخدمات التي تم استالمها والتي تخضع لضريبة القيمة املضافة بموجب  3 البندفي 

 باحتساب ضريبة القيمة املضافة، 
ً
آلية االحتساب العكس ي.  ويشمل ذلك استيراد الخدمات في الحاالت التي يكون فيها العميل ملزما

غاز والخاضعة آللية االحتساب العكس ي. ويتم في هذا البند تجاهل أي استيراد لسلع تم التصريح وكذلك استالم السلع من النفط وال

أدناه.  نتيجة لذلك، فعلى  6عنها لدى الدوائر الجمركية خالل هذه الفترة والتي تخضع آللية االحتساب العكس ي ومدرجة في البند 

شتراة والتي تخضع آللية االحتساب )التكليفاألغلب ستكون القيم التي يتم التصريح عنها في هذا الب
ُ
( ند هي التي تتعلق بالخدمات امل

د التي يتم فيها اإلقرار عن مشتريات السلع املستوردة ضمن هذا البند هي في حال عدم التصريح عن االستيرا الوحيدةالعكس ي.  الحالة 

ي يتوجب إدراجها ضمن حقول هذا البند القيمة الصافية وقيمة من خالل الدوائر الجمركية ألي سبب من األسباب. وتكون املبالغ الت

الحق في استرداد ضريبة  للخاضع للضريبةضريبة القيمة املضافة أي ضريبة املخرجات املستحقة عن تلك التوريدات.  إذا كان 

 .من اإلقرار 10البند فبإمكانه استردادها من خالل القيمة املضافة عن التوريد كضريبة مدخالت، 
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 :البندفي هذا  ملا يجب إدراجه ةيرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لالطالع على بعض األمثل

 يرجى إدراج ما يلي:

  بالنسبة األساسيةمن موردين خارجيين خاضعين لضريبة القيمة املضافة  املقدمةالخدمات 

  الصفربنسبة الخدمات املقدمة من موردين خارجيين خاضعين لضريبة القيمة املضافة 

  للدوائر الجمركيةعنها  يصرح، والتي لم العكس ي آللية االحتسابالسلع الواردة الخاضعة )
ً
 )من خالل بيان استيراد مثال

  على سبيل املثال التوريدات املحددة ضمن قطاع النفط والغاز( العكس ي آللية االحتسابالتوريدات املحلية الخاضعة( 

 :يرجى عدم إدراج ما يلي

  البند، وبالتالي سُتذكر في للدوائر الجمركيةعنها  تم التصريح، والتي العكس ي آللية االحتسابالسلع املستوردة الخاضعة 

 من إقرار ضريبة القيمة املضافة. 6

 

 صفرال لنسبة: التوريدات الخاضعة 4 البند

 

يجب اإلقرار فقط عن  للضريبة بنسبة الصفر باملائة.يتوجب التصريح عن قيمة توريدات السلع والخدمات الخاضعة ، 4 البندفي 

 .صافي قيمة التوريد في هذا القسم، حيث أنه ال يوجد مبلغ ضريبة قيمة مضافة

 

 :البندفي هذا  ملا يجب إدراجهيرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لالطالع على بعض األمثلة 

 يرجى إدراج ما يلي:

  خارج اإلماراتإلى املوردة صادرات السلع والخدمات 

  لبعض الخدمات التعليمية والسلع والخدمات املرتبطة بهاالتوريدات املحلية 

  صحية )مثل الخدمات الصحية الوقائية واألساسية والسلع والخدمات املرتبطة الرعاية الالتوريدات املحلية لخدمات

 بها(

 الثمينةفي املعادن الستثمارات ا التوريدات أو واردات  

 النفط الخام والغاز الطبيعي توريدات 

 

 : التوريدات املعفاة5 البند

 

 لعدم خضوعها لضريبة البندالتوريدات املعفاة في هذا التصريح عن قيمة يجب 
ً
، ويجب اإلعالن عن صافي قيمة التوريد فقط، نظرا

 القيمة املضافة.

 

 :البندفي هذا  إدراجهملا يجب يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لالطالع على بعض األمثلة 
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 يرجى إدراج ما يلي:

 التوريدات املحلية لخدمات مالية معينة 

 صفر نسبةتوريدات املباني السكنية من خالل البيع أو اإليجار، باستثناء املباني الخاضعة لضريبة القيمة املضافة ب 

  الخاليةتوريدات األراض ي 

 خدمات النقل املحلي للركاب توريدات 

 

 : السلع املستوردة إلى اإلمارات6 البند

 

عنها  ، وهي التي تم التصريحضريبة املستحقة عليهامبلغ الو  قيمة السلع التي تم استيرادها إلى اإلمارات العربية املتحدة 6 البنديتضمن 

 بمن خالل الدوائر الجمركية على أن يتم دفع الضريبة املستحقة عليها من خالل اإلقرار الضريبي.  وستتم 
ً
 ناءتعبئة هذا البند تلقائيا

 برقم تسجيلك الضريبي على
ً
 .معامالت االستيراد التي قمت بالتصريح عنها باستخدام رقم تسجيلك الجمركي واملرتبط آليا

 

أن هذه القيمة تشمل كذلك أي رسوم جمركية وأي ضريبة انتقائية سبق لك دفعها على السلع املستوردة خالل هذه بيرجى العلم 

 رة الضريبية. الفت

 

 من خالل تطبيق الضريبة بنسبة 
ً
ويتعين عليك التحقق من أن  .% على القيمة الصافية5وستظهر قيمة ضريبة املخرجات تلقائيا

خالل  القيم التي تم إدراجها في هذا البند تطابق القيم التي تتوقع التصريح عنها، وذلك بناء على إقرارات االستيراد التي قمت بتقديمها

 .الفترة الضريبية

 

 تقوم باستيراد السلع إلى اإلمارات العربية املتحدة نيابة عن أشخاص غير مسجلين، فستكون أنت من يتحمل مسؤولية 
ً
إذا كنت وكيال

أو إذا تبين لك أنها غير صحيحة،  6سداد الضريبة على استيراد السلع. وبالتالي، إذا تم استبعاد أي من هذه الواردات من البند 

 إلجراء التعديالت الالزمة ملثل تلك املبالغ ولضريبة املخرجات املتعلقة بها. 7بإمكانك استخدام البند ف

 

 :البندملا يجب إدراجه في هذا يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لالطالع على بعض األمثلة 

 

 يرجى إدراج ما يلي:

  البيان الجمركيعنها في  التقرير، والتي سبق الدوائر الجمركية من خاللالسلع املستوردة إلى اإلمارات 

 السلع املستوردة من خالل وكالء نيابة عن أشخاص غير مسجلين 

 

 : التعديالت على السلع املستوردة إلى اإلمارات7 البند

 

، فيما يتعلق بالسلع املستوردة إلى اإلمارات 6 البندة في قصان أو عدم دقة املعلومات الواردفقط في حال ن البندينبغي استخدام هذا 

 البنددرجة في هذا إلجراء التعديالت بناء على ذلك، ويمكن أن تكون مبالغ التعديالت امل البندوفي هذه الحالة بإمكانك استخدام 

. يرجى تعديل حقل صافي في حال طلبت الهيئة االتحادية للضرائب ذلك توفير اثباتات لهاموجبة أو سالبة، وعليك أن تتمكن من 

 لذلك وبناء على التعديل الذي يجب إجراؤه.
ً
 القيمة و/أو حقل مبلغ ضريبة القيمة املضافة وفقا
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فرض ضريبة القيمة املضافة عند نقطة االستيراد على قيمة الواردات التي تتألف من قيمة الرسوم الجمركية 
ُ
كر أعاله، ت

ُ
وكما ذ

ك، بما في ذلك قيمة التأمين، والشحن، وأي رسوم جمركية، وأي ضريبة انتقائية مدفوعة على املنصوص عليها في قانون الجمار 

فرض باإلضافة إلى القيمة الشاملة للرسوم الجمركية والضريبة 
ُ
استيراد السلع إلى اإلمارات، وبالتالي فإن ضريبة القيمة املضافة ت

 االنتقائية.

 

يانات بومع  للدوائر الجمركيةمع املبالغ املعلن عنها  أو تبين أنها خاطئة عند مقارنتها 6 لبندامن  تم استبعادهاإذا تبين أن أي واردات 

 لذلك. على سبيل املثال، إذا  7 البند(، فبإمكانك استخدام مثالاالستيراد )الخاصة بالضريبة االنتقائية 
ً
إلجراء التعديالت وفقا

 بقيمة مليون 
ً
 6 البندالقيمة املضافة، ولم تندرج تلك الواردات في  تضاف إليه ضريبة درهماستوردت سلعا

ً
، بإمكانك إدخالها يدويا

وإضافة إلى ذلك، إذا استوردت أي سلع غير  )أي مليون درهم( إضافة إلى مبلغ ضريبة القيمة املضافة )إن ُوجدت(. 7 البندإلى 

(، فاستخدم لضريبة القيمة املضافة )كالسلع الخاضعة لنسبة  األساسيةخاضعة للنسبة 
ً
لتعديل مبلغ ضريبة  7 البندالصفر مثال

 
ً
 لذلك، ألن املفترض جميع وارداتك تلقائيا

ً
القيام ك اتمن واجب هيرجى العلم أن %.5 للنسبة األساسية ستخضع القيمة املضافة وفقا

 ، ولتتمكن من معرفة تلك التعديالت الالزمة، بإمكانك7 البندوتنفيذ ذلك في إقرارك الضريبي باستخدام  وفقا ملا يلزمتعديالت بأية 

("، الدرهماستخدام خيار "قراءة التفاصيل" املتاح على شاشتك لالطالع على صافي القيمة اإلجمالية لوارداتك تحت بند "القيمة )ب

 .6 البند(" في الدرهمة )بوضريبة املخرجات أو ضريبة القيمة املضافة على الواردات تحت بند "مبلغ ضريبة القيمة املضاف

 

 يستورد السلع إلى اإلمارات نيابة عن أشخاص غير مسجلين، فأنت مسؤول عن دفع الضريبة املتعلقة باستيراد السلع، 
ً
إذا كنت وكيال

 الالزمة علىإلجراء التعديالت  7 البندأو تبين أنها غير صحيحة، فبإمكانك استخدام  6 البند فيتلك الواردات  لم تذكروبالتالي إذا 

 تلك املبالغ و/أو ضريبة املخرجات املتعلقة بها. 

 

 عجمو : امل8 البند

 

 احتساب إجمالي البنود أعاله، للوصول إلى إجمالي ضريبة املخرجات املستحقة للهيئة والتعديالت اإلجمالي 8 البندفي 
ً
ة سيتم تلقائيا

طبق على تلك القيمة عن الفترة الضريبية
ُ
 . التي ت

 

 القيمة املضافة على النفقات وجميع املدخالت األخرى ضريبة 

 

 تفاصيل مبلغ ضريبة القيمة املضافة على النفقات وجميع املدخالت األخرى كما يلي:قم بتعبئة 

 

 ب املبالغ املتعلقة بالنفقات واملدخالت التي تود استرداد ضريبة املدخالت عنها، قبل احتسا صافيأدخل  )بالدرهم(: املبلغ

 .ضريبة القيمة املضافة

ها تصحيحواألخطاء التي ُيسمح لك بمن قبل املورد نتيجة إصدار اإلشعارات الدائنة  كما ينبغي أن تدرج التخفيضات في القيمة

 بتقديم أأي خط تصحيحول للفترات الضريبية السابقة.
ً
  تصريح طوعي، عليك النظر فيما إذا كنت ملزما

ً
 عن ذلك وفقا

ً
عوضا

 اإلجراءات الضريبية. لتشريعات
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إذا تبين لك أن أي إقرار سابق لضريبة القيمة املضافة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة املستحقة الدفع وفقا 

آالف درهم، فبإمكانك تصحيح هذا الخطأ في اإلقرار املتعلق بالفترة  10عن  للتشريعات الضريبية بأقل مما يجب بما اليزيد 

 التي تم اكتشاف الخطأ فيها.

 وفي خانة "املبلغ"، ينبغي أن تعلن فقط عن صافي قيمة التصحيح، مع استبعاد مبلغ ضريبة القيمة املضافة.

 آالف درهم، فعليك تقديم تصريح طوعي. 10ا يزيد عن  إذا نتج عن الخطأ احتساب الضريبة املستحقة الدفع بأقل مما يجب بم

  :)مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابل لالسترداد فقط أدخل مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابل لالسترداد )بالدرهم

أن تدرج  )وليس مجموع ضريبة القيمة املضافة املتكَبدة، في حال تقييد قدرتك على استرداد ضريبة املدخالت(. كما ينبغي

ها من فترات تصحيحالتغييرات في مبلغ ضريبة القيمة املضافة الناتجة عن إصدار إشعارات دائنة وأخطاء ُيسمح لك ب

 بتقديم  تصحيحولضريبية سابقة. 
ً
  تصريح طوعيأي أخطاء، عليك النظر فيما إذا كنت ملزما

ً
 عن ذلك وفقا

ً
عوضا

 اإلجراءات الضريبية. لتشريعات

أي إقرار سابق لضريبة القيمة املضافة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة املستحقة الدفع وفقا  إذا تبين لك أن

آالف درهم، فبإمكانك تصحيح هذا الخطأ في اإلقرار املتعلق بالفترة  10للتشريعات الضريبية بأقل مما يجب بما اليزيد عن  

 التي تم اكتشاف الخطأ فيها.

 .املبلغ تصحيحفارق مبلغ ضريبة القيمة املضافة لفقط  تدرجي أن وفي خانة "املبلغ"، ينبغ

 آالف درهم، فعليك تقديم تصريح طوعي. 10إذا نتج عن الخطأ احتساب الضريبة املستحقة الدفع بأقل مما يجب بما يزيد عن  

 والتي نشأتاملدخالت للمبالغ ضريبة ب متعلقةاستخدم هذه الخانة ألي تعديالت  )بالدرهم(: تعديلال 
ً
 املعلن عنها سابقا

األصول  الناتجة عن نظاموتعديالت نهاية العام على الضريبة القابلة لالسترداد، والتعديالت معدومة، عن ديون 

 الرأسمالية.

 ينبغي أن تكون كافة املبالغ املقدمة مبالغ لضريبة القيمة املضافة، ويمكن أن تكون موجبة أو سالبة.

أي تعديل يتعلق بضريبة املدخالت التي تم خصمها في السابق فيما يتعلق باملشتريات بالنسبة النوع األول من التعديالت هو 

ن أأشهر بعد تاريخ استحقاق الدفع.  في هذه الحاالت، من األرجح  6للسلع أو الخدمات التي لم تقم بدفع قيمتها للموّرد ملدة تزيد عن 

كان من املفترض أن يكون قد دفعها للهيئة عن التوريد الذي قدمه  حيثمعدومة لضريبة املخرجات ديون لبة يقوم املوّرد باملطا

حصول إليك.  وباألخذ في االعتبار أنك لم تقم بالدفع للموّرد، وأن الهيئة سُتضطر إلى رّد الضريبة املدفوعة للموّرد، فال حق لك في ال

 خالل إدراجها في حقل التعديالت.  إذا قمت بدفع النفقاتعلى الضريبة التي قمت باستردادها عن التوريد وعليك رّدها إلى الهيئة من 

في فترة ضريبية الحقة، فسيكون بإمكانك املطالبة بخصم ضريبة املدخالت من خالل إدراجها في إقرار ضريبة القيمة املضافة لتلك 

 الفترة الضريبية.
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لسنوي لتجزئة ضريبة املدخالت في حال األعمال غير النوع الثاني من التعديالت التي يمكن إدراجها في هذا البند هو التعديل ا

.  ويجب إجراء التعديل السنوي لتجزئة ضريبة املدخالت في أول فترة ضريبية تلي 
ً
 أو جزئيا

ً
القادرة على خصم ضريبة املدخالت كليا

ريبية " ألية سنة ض1ة اإلقرار الضريبي ".  وعليه، ُيتوقع منك إدراج التعديل السنوي في إقرار رقمه املرجعي لفتر الضريبيةانتهاء السنة 

 من سنة 
ً
 بالسنة الضريبية التي انته 2019بعد السنة األولى من التطبيق، أي اعتبارا

ً
.  ويجب أن يكون هذا التعديل مرتبطا

ً
ت فصاعدا

ل املعلومات حول تعبئة التعديمباشرة قبل التعديل. ويمكن أن تكون القيم املدرجة في هذا الحقل إما قيم سالبة أو موجبة. وملزيد من 

 السنوي لتجزئة ضريبة املدخالت، يرجى زيارة موقع الهيئة.

التي يمكن إدراجها ضمن هذا البند، فهي تعديالت بناء على نظام األصول الرأسمالية. إذا كانت  التعديالتأما النوع الثالث من 

بد من تعديل ضريبة املدخالت املتكبدة عن تلك األصول الرأسمالية لديك أي أصول رأسمالية مؤهلة لنظام األصول الرأسمالية، فال 

 ألحكام التشريعات الضريبية خالل فترة إما خمس أو عشر سنوات متتالية 
ً
نوع األصل الرأسمالي.  بحسبلكل سنة ضريبية وفقا

صان من خالل استخدام هذا البند في وبناء على التعديل السنوي املحتسب، يجب تعديل قيمة ضريبة املدخالت إما بالزيادة أوالنق

 .إقرار ضريبة القيمة املضافة

 ".تعديلالمن التعديالت الواردة أعاله، فال تضف أي ش يء إلى خانة " بأي لم  تقم  إذا

 

 ساسيةاأل  الخاضعة للنسبة: النفقات 9 البند

 

وينبغي استرداد ضريبة املدخالت عنها. ترغب ب، والتي بالنسبة األساسيةأدخل كافة النفقات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة 

، كما يجب ("الدرهم)ب املبلغفي خانة "إدراج صافي مبلغ املشتريات الخاضعة للنسبة األساسية التي ترغب باسترداد الضريبة عنها 

قيمة ضريبة القيمة املضافة خانة " فيملدرجة إدراج مبالغ ضريبة القيمة املضافة املتعلقة بصافي قيمة النفقات واملدخالت ا

  ."القابلة لالسترداد

 

القيمة اإلجمالية لضريبة القيمة  وليسالتي يحق لك استردادها، ضريبة القيمة املضافة حيث يجب أن يشمل ذلك فقط 

  .املضافة التي تكبدتها على كافة التكاليف

 

مرتبطة مباشرة بتوريدات معفاة، فال يمكنك استرداد هذه  درهمعلى سبيل املثال، إذا تكبدت ضريبة مدخالت تعادل ألف 

  .في االقرار الضريبي ينبغي إدراج هذه القيمة وال الضريبة

 ("، كما هو مبين أعاله.الدرهم)ب تعديلالينبغي كذلك أن تدرج أي تعديالت الزمة على الضريبة القابلة لالسترداد في خانة "

 

 :البندملا يجب إدراجه في هذا يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لالطالع على بعض األمثلة 

 التعديل )بالدرهم( 
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 يرجى إدراج ما يلي:

  السلع والخدمات املشتراة ألغراض األعمال من موردين مسجلين لضريبة القيمة املضافة والتي خضعت للضريبة

 %؛5بنسبة  

  تم شراؤها بخصم )بالقيمة املخفضة(؛السلع والخدمات التي 

 السعر اإلجمالي املدفوع عن سلع مشتراة ويتم بيعها على أساس هامش الربح؛ 

  السلع والخدمات التي تم شراؤها قبل التسجيل الضريبي والتي ترغب ويحق لك املطالبة باسترداد الضريبة عنها، على

 بعد التسجيل؛أن يتم املطالبة بها في اإلقرار الضريبي األول 

  أي تخفيضات في القيمة نتيجة استالم إشعارات دائنة ضريبية من املوردين؛ 

  أي أخطاء ُيسمح لك بتصحيحها عن الفترات الضريبية السابقة.  وينطبق ذلك في حال اكتشاف خطأ تكون فيه الضريبة

اكتشفت ذلك الخطأ خالل تلك الفترة درهم، و  10,000املستحقة الدفع تزيد أو تقل عن املطلوب بمبلغ ال يزيد عن 

درهم ، فيجب عليك تقديم تصريح طوعي في الفترة  10,000الضريبية.  إذا كانت القيمة الضريبية للخطأ تزيد عن 

 الضريبية التي تم اكتشاف الخطأ فيها

 

 :يرجى عدم إدراج ما يلي

 الرواتب واألجور؛ 

  سحبها منها؛األموال التي يتم إيداعها في األعمال أو 

 املشتريات التي تمت الستخدامات خاصة أو شخصية؛ 

  النفقات التي ال ُيسمح بخصم ضريبة املدخالت عنها، مثل تكاليف الترفيه واملركبات املتاحة لالستخدام الخاص وأي

 تكاليف أخرى تم استخدامها بشكل خاص؛

 دات لغير أغراض األعمال؛النفقات املتكبدة إلجراء توريدات معفاة من الضريبة أو توري 

  آللية مع اإلشارة إلى أن املشتريات الخاضع -املشتريات املعفاة من الضريبة أو الخاضعة لنسبة الصفر 
ً
ة للضريبة وفقا

 ؛9وليس في البند  10العكس ي يجب أن يتم خصمها في البند  االحتساب

 بة( بدون استهالكها فيها أو استيرادها إلى داخل املشتريات من السلع من مناطق محددة )أي التي خارج نطاق الضري

 اإلمارات العربية املتحدة بعد شرائها في املنطقة املحددة؛

 الهدايا أو التبرعات النقدية التي يتم منحها دون مقابل؛ 

 مشتريات من أعضاء في ذات املجموعة الضريبية؛ 

  املروريةمبالغ الغرامات والعقوبات املستلمة مثل املخالفات 

 

 فقط ملا يلي: خانة التعديلينبغي استخدام 

  بالديون  الضريبة املتعلقة بخصم تسجيل أي تعديالت أجريت على ضريبة املدخالت نتيجة أي طلب من املوّرد

 ، كما هو مبين أعاله في هذا الدليلاملعدومة

  ضريبة املدخالت تجزئةتسجيل أي تعديالت سنوية على 

  األصول الرأسمالية متعلقة بنظامتسجيل أي تعديالت 
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  س يالعك االحتسابآللية  ةضعاخ: التوريدات ال10 البند

 

 آللية االحتساب العكس ي في البنود  10 البنديتيح لك 
ً
من  7و 6و 3خصم أية ضريبة قمت بالتصريح عنها كضريبة مخرجات وفقا

 آللية االحتساب العكس يإقرار ضريبة القيمة املضافة.  إذا كان من 
ً
 حقك استرداد ضريبة القيمة املضافة التي تم التصريح عنها وفقا

 ، يجب عليك إدراج صافي قيمة النفقات وضريبة القيمة املضافة املطبقة عليها التي يحق لك
ً
 أو جزئيا

ً
ويجب أن ال  استردادها. كليا

 .ب العكس ي إذا كانت غير قابلة لالسترداديتم إدراج أي جزء من الضريبة كنفقات خضعت آللية االحتسا

 

، إذا كنت قد صرحت عن توريدات بقيمة مليون درهم وكانت خاضعة لضريبة القيمة املضافة بموجب آلية االحتساب العكس ي 
ً
فمثال

 التصريح بمبلغ  3في البند 
ً
على ذلك  مستحقةضريبة مخرجات درهم ك 50,000من إقرار ضريبة القيمة املضافة، يجب عليك أيضا

إذا كان من حقك استرداد ضريبة القيمة املضافة بالكامل والتي تكبدتها بموجب آلية االحتساب العكس ي، فعليك التصريح  توريد.ال

وخصم قيمة الضريبة ذاتها.  ولكن، إذا كان من حقك استرداد نصف ضريبة القيمة املضافة التي  10بذات قيمة التوريدات في البند 

درهم في  25,000ضمن حقل "املبلغ" و 10جب آلية االحتساب العكس ي، فيجب التصريح عن مليون درهم في البند تم تحملها بمو 

حقل "مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد".  حتى وإن كنت غير قادر على استرداد ضريبة القيمة املضافة بالكامل والتي 

 .3ح عن قيمة التوريد وضريبة املخرجات املستحقة بالكامل للهيئة في البند تم تحملها على التوريد، فمن املهم التصري

 

 :البندملا يجب إدراجه في هذا يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لالطالع على بعض األمثلة 

 

 يرجى إدراج ما يلي:

  والتي يحق لك استرداد بالنسبة األساسيةاملقدمة من موردين خارجيين خاضعين لضريبة القيمة املضافة الخدمات ،

 (3 البندعنها كذلك في  التقريرضريبة قيمة مضافة عليها )ويجب 

  صفر، والتي يحق لك استرداد ضريبة  نسبةاملقدمة من موردين خارجيين خاضعين لضريبة القيمة املضافة بالخدمات

 (3 البندعنها كذلك في  التقريرقيمة مضافة عليها )ويجب 

  والت للدوائر الجمركيةعنها  املصرحوغير  العكس ي آللية االحتسابالخاضعة السلع الواردة ،)
ً
ي )من خالل بيان استيراد مثال

 (3 البندها كذلك في ادراجيحق لك استرداد ضريبة قيمة مضافة عليها )وينبغي 

  على سبيل املثال توريدات قطاع النفط والغاز(، والتي يحق لك  العكس ي آللية االحتسابالتوريدات املحلية الخاضعة(

 (3 البندكذلك في ادراجها استرداد أي ضريبة قيمة مضافة عليها )وينبغي 

  عنها في بياناتك الجمركية، والتي يحق لك  التصريح، والتي سبق الدوائر الجمركيةالسلع املستوردة إلى اإلمارات من خالل

 (7 البندو/أو  6 البندكذلك في ادراجها ة مضافة عليها )وينبغي استرداد ضريبة قيم

  (7 البندو/أو  6 البندكذلك في ادراجها نيابة عن أشخاص غير مسجلين )وينبغي بالالسلع املستوردة من وكالء 

 

 عو : املجم11 البند

 

 مجموع القَيم 11 البندسب يح
ً
ويمثل ذلك القيمة اإلجمالية لضريبة القيمة ، 10 البندو  9 البندفي  التي تم اإلفصاح عنها تلقائيا

 .املضافة التي يحق لك استردادها باإلضافة إلى أية تعديالت تمت على تلك القيم
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 صافي ضريبة القيمة املضافة املستحقة

 للفترة الضريبية.لدفع املستحقة االضريبة تشير الحقول التالية إلى 

 

 الضريبية عن الفترةالضريبة املستحقة  مجموع: 12 البند

 

مجموع  وتساوي لفترة الضريبية بناء على املعلومات الواردة أعاله، عن اسُتحتسب القيمة اإلجمالية لضريبة املخرجات املستحقة 

 .األخرى  املخرجاتاملبيعات و  في قسم القيمة املضافة وخانة التعديل ضريبةماورد في خانة 

 

 الضريبيةالفترة عن الضريبة القابلة لالسترداد مجموع : 13 البند

 

وتساوي الضريبية بناء على املعلومات الواردة أعاله، الفترة  عن القابلة لالستردادسُتحتسب القيمة اإلجمالية لضريبة املدخالت 

 .األخرى  املدخالتاملشتريات و  في قسم ملضافة وخانة التعديلضريبة القيمة اماورد في خانة مجموع 

 

 للفترة الضريبيةلدفع ا املستحقةالضريبة : 14 البند

 

 منها مجموع الضريبة القابلة لالسترداد لتلك الفترة، وهو  يساوي 
ً
ذلك إجمالي قيمة الضريبة املستحقة للفترة الضريبية مخصوما

 لالسترداد للفترة الضريبية الحالية. ةأو القابللدفع ا املستحقةيشير إلى صافي ضريبة القيمة املضافة 

 

، للهيئة يكون الفارق هو مبلغ ضريبة القيمة املضافة الذي يتوجب عليك دفعه ،13 البندفي يفوق املبلغ  12 البندفي  املبلغإذا كان 

 .اعه من الهيئةفهو يمثل مبلغ الضريبة التي يحق لك استرج ،13 البندفي املبلغ أقل من  12 البندفي املبلغ أما إذا كان 

 

رّحل قيمة الضريبة  الفائضةإذا كنت ال ترغب في طلب استرداد الضريبة 
ُ
إلى فترات ضريبية الحقة، الفائضة القابلة لالسترداد، فست

 في وقت الحق. استردادم طلب يتقدتقوم ب، أو أن مستقبال الضريبة املستحقة و/أو الغرامات لسداد ترحيلهاويمكن 

 

 ترغب في طلب استرداد املبلغ املذكور أعاله من فائض الضريبة القابلة لالسترداد؟: هل 15البند 

 

 املبلغ الكان إذا 
ً
لقيمة القابلة لالسترداد في إقرار ضريبة االفائضة سيتاح لك خيار طلب استرداد الضريبة فإنه لالسترداد،  صافي قابال

 املضافة.
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إقرار ضريبة  طلببعد تقديم  (VAT311 طلبضريبة القيمة املضافة )ال استردادإذا اخترت "نعم"، سيتوجب عليك استكمال طلب 

 القيمة املضافة.

رّحل الضريبة 
ُ
القابلة لالسترداد إلى فترات ضريبية الحقة، ويمكن استخدامها مع الضريبة املستحقة الفائضة وإذا اخترت "ال"، ست

  و/أو الغرامات.

 

 قريرتلل اضافيةمتطلبات 

اإلضافي فقط من أشخاص محددين خاضعين للضريبة ينطبق التقرير يتطلب للتقرير يرجى مالحظة أن قسم املتطلبات اإلضافية 

 جابة "ال".اإل عليهم ما ورد في هذا القسم، وإن كان ال ينطبق عليك للفترة الضريبية التي تقدم إقرارك عنها، فيرجى اختيار 

مالية على ضريبة القيمة املضافة املستحقة أو املبالغ القابلة لالسترداد، وذلك  آثارأي  للتقريرليست لقسم املتطلبات اإلضافية 

 لعدم تأثيرها على مجموع إقرارات ضريبة القيمة املضافة.

 

 هامش الربح

 

خالل هذه الفترة. يرجى اختيار إجابة  هامش الربح الضريبة على أساس قمت بإحتسابسيتوجب عليك اإلشارة إلى ما إذا كنت قد 

خالل الفترة الضريبية الحالية التي تقدم إقرار ضريبة القيمة كنت قد قمت بإحتساب الضريبة على أساس هامش الربح "نعم" إذا 

 املضافة عنها.

 

 
 

 بالتوقيع خول وامل اإلقرار 

 

 .اإلقرار واملخول بالتوقيعاملجاور لقسم  البند، اضغط على طلببعد انتهائك من تعبئة ال

 

 بناء على املعلومات املقدمة ئتها تعبتتم بالتوقيع سباملخول يرجى مالحظة أن كافة املعلومات املتعلقة 
ً
السجالت عند  فيمسبقا

 كخاضع للضريبة. تسجيلك

 

 متطلبات اضافية للتقرير

 هامش الربح
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 حفظ املراحل املنَجزة .3.3

 

دقائق على توقف نشاطك  10عند مرور أسفل الشاشة.  "حفظ كمسودة". اضغط على طلبتعبئة ال يوص ى بحفظ املراحل املنجزة أثناء

 من النظام.
ً
 ستخرج تلقائيا

 

 .قبل تقديم االقرارتعديل ال، حيث ستتاح لك فرصة  عند "حفظ كمسودة"ك طلبم يقدتم تلن ي 

 

 إقرار ضريبة القيمة املضافة طلبتقديم  .3.4

 

. (*)ويعتبر أي حقل مميز بعالمة النجمة الحمراء إقرار ضريبة القيمة املضافة،  طلبلتقديم البنود اإللزامية  كافةيجب تعبئة 
ً
 إلزاميا

 . اإلقراربعد تعبئة الحقول اإللزامية وتأكيد  طلبراجع بعناية جميع املعلومات التي أدخلتها إلى ال

 لشاشة.ا أسفل "تقديم"من صحة املعلومات، اضغط على  التأكدبعد 

 

طلب دون تعبئة املعلومات اإللزامية في حقول معينة، ستظهر لك رسالة تحت الحقل املعني لإلشارة إلى وجوب تعبئة التقديم  حاولتإذا 

 املعلومات اإلضافية.

 

 .، ستصلك رسالة إلكترونية لتأكيد ذلكطلبال تقديمبعد 

 

  دفع ضريبة القيمة املضافة .4

 .الضريبة دفعيرجى الرجوع إلى دليل املستخدم للدفع املتوفر على موقع الهيئة للحصول على تفاصيل حول 
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 غرامات إقرارات ضريبة القيمة املضافة .5

  للمرة األولى،  تأخيرعند حدوث  درهميجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة خالل املوعد املحدد، وإال ستفرض غرامة بقيمة ألف

، فإن الغرامة سترتفع إلى ألفّي  24وإذا تكرر عدم االلتزام خالل فترة 
ً
 .لكل مخالفة درهمشهرا

  يخّمن ضريبتك ضريبي  تقييمإن لم تقدم إقرار ضريبة القيمة املضافة خالل املوعد املحدد، يحق للهيئة االتحادية للضرائب إصدار

عليك دفع الضريبة املقّدرة، وغرامة عدم تقديم اإلقرار الضريبي، و/أو غرامة الدفعة املتأخرة، املستحقة، وفي تلك الحالة قد يتوجب 

 الضريبي. تقييموذلك عند إصدار ال

  الدفعة  سداد ترتب على عدم يخالل الفترة املحددة، و الدفع الضريبة املستحقة  سدادبعد تقديم إقرار ضريبة القيمة املضافة، يجب

 تتألف مما يلي: ةقبل موعد االستحقاق غرامة دفعة متأخر 

 (2من الضريبة غير املدفوعة )%، حّصل فور تأخر دفع الضريبة املستحقة
ُ
 .الدفع ت

 (4تستحق في اليوم السابع بعد املوعد النهائي للدفع، على قيمة الضريبة غير املدفوعة )% 

 (1فرض على أي قيمة ما ت
ُ
 (.%300) أقص ى حدزال غير مدفوعة بعد شهر واحد من املوعد النهائي للدفع، ب%( غرامة يومية ت

 

 وتأخر الدفع( غرامات ضريبة القيمة املضافة )تأخر تقديم اإلقرار  سداد  .5.1

ستترتب عليك غرامة في حال التخلف عن تقديم إقرار ضريبة القيمة 

تلك الضريبة. للتحقق من قيمة الغرامات واستكمال  سداداملضافة أو 

، حيث ستظهر لك القيمة عاتي"و دفم" تبويبانتقل إلى الدفع، 

 ".والغرامات ضريبة القيمة املضافة "دفع قسمإلجمالية للغرامة ضمن ا

رجى الرجوع إلى دليل املستخدم للدفع املتوفر على موقع الهيئة ي

 .دفعاستكمال الللحصول على تفاصيل حول 

تي"، واقرأ اعو دفم" تبويب"املعامالت السابقة" ضمن قسم ملعرفة التفاصيل حول نوع الغرامة وقيمتها، انتقل ألسفل الصفحة للوصول إلى 

 .السطر املعني

 )بعد طلب إلغاء التسجيل الضريبي( اإلقرار النهائي لضريبة القيمة املضافة .6

 إقرار  وسيتوفرند املوافقة على طلبك إللغاء تسجيل ضريبة القيمة املضافة، سيصلك إشعار بتاريخ نفاذ إلغاء التسجيل، ع
ً
ك النهائي لك أيضا

 لضريبة القيمة املضافة، كما سينطبق عليك ما يلي:

 

 ألغراض ضريبة ال 
ً
 قيمة املضافة.يتوجب عليك تقديم إقرارك النهائي آلخر فترة ضريبية تكون فيها مسجال

 .ستبلغك الهيئة االتحادية للضرائب بالفترة الضريبية وموعد تقديم إقرارك النهائي لضريبة القيمة املضافة 

 ل 
ً
األحكام واإلجراءات السارية على  ذاتيجب تعبئة إقرارك النهائي للفترة الضريبية املعنية، وتقديمه للهيئة االتحادية للضرائب وفقا

 في هذا الدليل.أي إقرار ضريبة قيم
ً
 ة مضافة آخر كما هو مبين سابقا

  من أصولك التجارية 
ً
كجزء من إقرارك النهائي، يتوجب عليك حساب وبيان ضريبة املخرجات على أي سلع وخدمات تمثل جزءا

ة املضافة، والتي كانت تحت تصرفك في اليوم األخير من تسجيلك في ضريبة القيم )بما في ذلك األصول الرأسمالية واملخزونات( التي

.يبتقم بضريبة املدخالت عنها. وسُتعتبر قد وّردت تلك السلع والخدمات رغم أنك لم  اداستردقمت ب
ً
 عها فعليا

  

AED 2000  
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 ملحق أ: أدوات مفيدة متاحة خالل الشاشة ونصائح آخرى 
 

 الطلب من العربية إلى اإلنجليزية من خالل الضغط على الرمز الظاهر في أعلى الشاشة إلى جهة اليمين لتغيير اللغة. طلببوسعك تغيير لغة 

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

 .أمامك معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة بالذات

اضغط وحدد امللف الذي تريد اختياره ومن ثم  "اختيار امللفات"على اضغط لتحميل ملف، 

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

 الحمراء الظاهرة على الشاشة. Xعلى عالمة اضغط تّم تحميله، 

على السهم الذي يشير إلى أسفل واملوجود اضغط ة، الستكمال خانة من خالل القائمة املنسدل

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

 .معظم الحاالت

على رمز التقويم إلى يمين الخانة اضغط الستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ، 

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

 اليوم/الشهر/السنة.

 


