قانون اتحادي رقم ( )7لسنة 2017
في شأن اإلجراءات الضريبية

نحن خميفة بن زايد آل نييان

رئيس دولة اإلمارات العربية

المتحدة،
 بعد االطالع عمى الدستكر،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ (  )1لسنة  1972بشأف اختصاصات الك ازرات كصالحيات الكزراء
كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )5لسنة  1975في شأف السجل التجاري،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ (  )11لسنة  1981في شأف فرض ضريبة جمركية اتحادية عمى
الكاردات مف التبغ كمشتقاتو كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )5لسنة  1985بإصدار قانكف المعامالت المدنية كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )3لسنة  1987بإصدار قانكف العقكبات كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ (  )10لسنة  1992بإصدار قانكف اإلثبات في المعامالت المدنية
كالتجارية كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )11لسنة  1992بإصدار قانكف اإلجراءات المدنية كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )35لسنة  1992بإصدار قانكف اإلجراءات الجزائية كتعديالتو،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )18لسنة  1993بإصدار قانكف المعامالت التجارية،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )17لسنة  2004في شأف مكافحة التستر التجاري،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )1لسنة  2006في شأف المعامالت كالتجارة اإللكتركنية،
 كعمى المرسكـ بقانكف اتحادي رقـ (  )11لسنة  2008بشأف المكارد البشرية في الحككمة االتحادية،
كتعديالتو
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )1لسنة  2011في شأف اإليرادات العامة لمدكلة،

 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )6لسنة  2012بشأف تنظيـ مينة الترجمة،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )12لسنة  2014بشأف تنظيـ مينة مدققي الحسابات،
 كعمى القانكف االتحادي رقـ ( )2لسنة  2015في شأف الشركات التجارية،
 كعمى المرسكـ بقانكف اتحادي رقـ ( )9لسنة  2016بشأف اإلفالس،
 كعمى المرسكـ بقانكف اتحادي رقـ ( )13لسنة  2016بشأف إنشاء الييئة االتحادية لمضرائب،
 كبناء عمى ما عرضو كزير المالية كمكافقة مجمس الكزراء ،كالمجمس الكطني االتحادي ،كتصديق
المجمس األعمى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتي:

الباب األول
التعاريي ونطاا تطبيي القانون
المادة ()1
التعاريي
في تطبيق أحكاـ ىذا القانكف ُيقصد بالكممات كالعبارات التالية المعاني المكضحة قريف كل منيا ما لـ يقض
سياؽ النص بغير ذلؾ:
الدولة  :اإلمارات العربية المتحدة.
الوزير  :كزير المالية.
الييئة :الييئة االتحادية لمضرائب.
المديرالعام :مدير عاـ الييئة.
المجنة :لجنة فض المنازعات الضريبية.
المحكمة المختصة :المحكمة اإلتحادية التي يقع ضمف اختصاصيا المقر الرئيسي لمييئة أك أحد فركعيا.

الضريبة :كل ضريبة اتحادية تناط إدارتيا كتحصيميا كتنفيذىا بالييئة.
القانون الضريبي :أي قانكف اتحادي تفرض بمكجبو ضريبة اتحادية.
الشخص :الشخص الطبيعي أك االعتباري.
األعمال :أي نشاط يمارس بانتظاـ كاستم اررية كاستقاللية مف قبل أي شخص كفي أي مكاف ،كالنشاط
الصناعي أك التجاري أك الزراعي أك الميني أك الحرفي أك الخدمي أك أنشطة التنقيب أك ما يتعمق باستعماؿ
الممتمكات المادية أك غير المادية.
الخاضع لمضريبة :الشخص الذي يخضع لمضريبة بمكجب أحكاـ القانكف الضريبي المعني.
دافع الضريبة  :أي شخص ممزـ بدفع الضريبة في الدكلة بمكجب القانكف الضريبي سكاء كاف خاضعاً

لمضريبة أك مستيمكاً نيائياً.

اإلقرار الضريبي :المعمكمات كالبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدميا الخاضع لمضريبة ،كفقاً لمنمكذج
المعد مف الييئة.

الفترة الضريبية :المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب كسداد الضريبة المستحقة الدفع عنيا.
التسجيل الضريبي  :إجراء يقكـ بمكجبو الخاضع لمضريبة أك ممثمو القانكني بالتسجيل لغايات الضريبة في
الييئة.
يتـ تسجيمو لغايات الضريبة.
رقم التسجيل الضريبي :رقـ خاص تقكـ الييئة بإصداره لكل شخص ّ
المسجل :الخاضع لمضريبة الحاصل عمى رقـ تسجيل ضريبي.
ّ
الممثل القانوني :المدير بالنسبة لشركة ما ،أك الكلي أك الكصي أك القيـ بالنسبة لفاقدي األىمية كناقصييا أك
أميف التفميسة المعيف مف قبل المحكمة بالنسبة لمشركة التي تككف في حالة إفالس ،أك أي شخص تـ تعيينو
قانكناً لتمثيل شخص آخر.
الضريبة المستحقة :الضريبة التي تحتسب كتفرض بمقتضى أحكاـ أي قانكف ضريبي.
حل مكعد سدادىا لمييئة.
الضريبة المستحقة الدفع :الضريبة التي ّ

الغرامات اإلدارية  :مبالغ مالية تفرض عمى الشخص مف قبل الييئة لمخالفتو أحكاـ ىذا القانكف أك القػانكف
الضريبي.
بناء
الضريبة القابمة لالسترداد  :المبالغ التي تـ دفعيا كيمكف لمييئة ردىا أك رد جزء منيا لدافع الضريبة ً
عمى القانكف الضريبي الخاص بيا أك طمب استخداميا في سداد مستحقات أك غرامات إدارية أك ترحيميا
بناء عمى نكع االسترداد ،كفقاً لمقانكف الضريبي .
لمفترات الضريبية القادمة ً
التقييم الضريبي :قرار صادر عف الييئة يتعمق بالضريبة المستحقة الدفع أك الضريبة القابمة لالسترداد.
تقييم الغرامات اإلدارية :قرار صادر عف الييئة بشأف الغرامات اإلدارية المستحقة.
التبميغ :إخطار الشخص المعني أك ككيمو الضريبي أك ممثمو القانكني بالق اررات الصادرة عف الييئة كفقاً
لمكسائل المنصكص عمييا في ىذا القانكف ،كالئحتو التنفيذية.

التصريح الطوعي :نمكذج معد مف الييئة يخطر بمكجبو دافع الضريبة الييئة عف أي خطأ أك سيك كارد في
اإلقرار الضريبي أك في التقييـ الضريبي أك في طمب استرداد الضريبة ،كذلؾ كفقاً ألحكاـ القانكف الضريبي.
السجل :سجل الككالء الضريبييف.
مسجل لدى الييئة في السجل يككل عف شخص آخر لغايات تمثيمو لدى الييئة
الوكيل الضريبي :أي شخص ّ
كمساعدتو في القياـ بالتزاماتو الضريبية كممارسة حقكقو الضريبية المرتبطة.
التدقيي الضريبي :إجراء تقكـ بو الييئة لفحص السجالت التجارية أك أية معمكمات أك بيانات متعمقة بشخص
يمارس األعماؿ.
مدقي الضرائب :أي مف مكظفي الييئة الذي تـ تعيينو كمدقق ضرائب.
التيرب الضريبي :استخداـ كسائل غير قانكنية ينتج عنيا تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أك عدـ دفعيا أك
استرداد لضريبة لـ يكف لو حق استردادىا كفقاً ألي قانكف ضريبي.

المادة ()2
نطاا تطبيي القانون
تسري أحكاـ ىذا القانكف عمى اإلجراءات الضريبية المتعمقة بإدارة كتحصيل كتنفيذ الضرائب مف قبل الييئة.

المادة ()3
أىداا القانون
ييدؼ ىذا القانكف إلى تحقيق ما يأتي:
 .1تنظيـ الحقكؽ كااللتزامات المتبادلة بيف الييئة كدافع الضريبة كأي شخص آخر يتعامل مع الييئة.
 .2تنظيـ اإلجراءات كالقكاعد المشتركة التي تطبق عمى كافة القكانيف الضريبية في الدكلة.

الباب الثاني
االلتزامات الضريبية
الفصل األول
مسك السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية
المادة ()4
مسك السجالت
عمى كل شخص يقكـ بأية أعماؿ ،أف يمسؾ سجالت أعمالو المحاسبية كالدفاتر التجارية كأية معمكمات
متعمقة بالضريبة يحددىا القانكف الضريبي كأف يحتفع بيا كفقاً لمضكابط التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا

القانكف.

المادة ()5
المغة
 .1عمى كل شخص أف يقدـ اإلقرار الضريبي كالبيانات كالمعمكمات كالسجالت كالمستندات المتعمقة
بالضريبة التي يتكجب عميو تقديميا لمييئة بالمغة العربية كفقاً لما تحدده أحكاـ القانكف الضريبي.

 .2لمييئة قبكؿ البيانات كالمعمكمات كالسجالت كالمستندات المتعمقة بالضريبة بأية لغة أخرى عمى أف
يمتزـ الشخص بتزكيد الييئة بنسخة مترجمة ألي منيا إلى المغة العربية عمى نفقتو كمسؤكليتو في
حاؿ تـ طمب ذلؾ ،ككفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

الفصل الثاني
التسجيل الضريبي
المادة ()6
التسجيل الضريبي والغاؤه وتعديل بياناتو
 .1عمى الخاضع لمضريبة غير المسجل أك أي شخص آخر يحق لو التسجيل أف يتقدـ بطمب التسجيل
كفقاً لألحكاـ الكاردة لذلؾ في القانكف الضريبي.

 .2عمى المسجل أف يقكـ بما يأتي:

أ .أف يدرج رقـ التسجيل الضريبي الخاص بو في كل مراسالتو كتعامالتو مع الييئة أك مع
الغير كفقاً ألحكاـ القانكف الضريبي.

ب .أف يخطر الييئة كفقاً لمنمكذج المعد مف قبميا بكقكع أية حالة قد تتطمب تعديل المعمكمات
الخاصة بسجمو الضريبي المحفكظ لدى الييئة ،كذلؾ خالؿ(

 )20عشريف يكـ عمل مف

تاريخ كقكع تمؾ الحالة.
ج .أف يتقدـ بطمب إلغاء تسجيمو كفقاً لألحكاـ الكاردة لذلؾ في القانكف الضريبي.

 .3تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف إجراءات التسجيل الضريبي كالغائو كتعديل بياناتو لدى الييئة.

 .4تمتزـ الجيات الحككمية المعنية بمنح تراخيص األعماؿ بإخطار الييئة عند منحيا ألي ترخيص،
كذلؾ خالؿ مدة أقصاىا (  )20عشريف يكـ عمل مف تاريخ إصدار الترخيص ككفقاً لما تحدده

الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

المادة ()7
الممثل القانوني
عمى أي شخص يتـ تعيينو ممثالً قانكنياً عف الخاضع لمضريبة أك عف أمكالو أك عف تركتو أف يبمغ الييئة

خالؿ ( )20عشريف يكـ عمل مف تاريخ التعييف ،طبقاً للجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

الفصل الثالث
االلتزامات الضريبية
المادة ()8
إعداد وتقديم اإلقرار الضريبي
 .1عمى كل خاضع لمضريبة أف يقكـ بما يأتي:
أ .إعداد اإلقرار الضريبي عف كل فترة ضريبية لكل ضريبة خالؿ المدة التي تـ التسجيل فييا
كفقاً لمقانكف الضريبي

ب .تقديـ اإلقرار الضريبي لمييئة كفقاً ألحكاـ ىذا القانكف كالقانكف الضريبي.

ج .سداد أي ضريبة مستحقة الدفع كفقاً لما تـ تحديده في اإلقرار الضريبي أك أي تقييـ ضريبي
خالؿ الميمة الزمنية المحددة في ىذا القانكف كالقانكف الضريبي.

 .2يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتـ تسميمو لمييئة غير مقبكؿ مف قبميا ،إذا لـ يتضمف البيانات
األساسية التي يحددىا القانكف الضريبي.
 .3كل خاضع لمضريبة مسؤكؿ عف صحة ما كرد مف معمكمات كبيانات في اإلقرار الضريبي المتعمق
بو كأية مراسالت مف قبمو مع الييئة.

 .4عمى كل دافع لمضريبة القياـ بسداد أية غرامات إدارية مقررة خالؿ المدة الزمنية المحددة في ىذا
القانكف كالقانكف الضريبي.
المادة ()9
تحديد الضريبة المستحقة الدفع عند السداد
 .1عمى الخاضع لمضريبة عند سداده ألي مبمغ لمييئة أف يحدد نكع الضريبة كالفترة الضريبية التي
تخص ذلؾ المبمغ ،كتقكـ الييئة بتخصيص المبمغ الذي تـ سداده كفقاً لذلؾ.
ّ
يحق لمييئة
 .2إذا قاـ الخاضع لمضريبة بسداد أي مبمغ دكف تحديد نكع الضريبة أك الفترة الضريبيةّ ،
تخصيص المبمغ أك جزءاً منو كفقاً لللية التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

يحق لمييئة
 .3إذا قاـ الخاضع لمضريبة بسداد مبمغ أكبر مف قيمة الضريبة المستحقة الدفع ،فإنو ّ
تخصيص الفارؽ لفترة ضريبية الحقة ما لـ يقـ الخاضع لمضريبة بطمب استرداده كفقاً ألحكاـ ىذا
القانكف.

 .4إذا قاـ الخاضع لمضريبة بسداد مبمغ أقل مف قيمة الضريبة المستحقة الدفع ،تطبق األحكاـ الكاردة
في الفصل الرابع مف الباب الثالث مف ىذا القانكف.

الفصل الرابع
التصريح الطوعي
المادة ()10
 .1إذا تبيف لمخاضع لمضريبة أف اإلقرار الضريبي المقدـ مف قبمو لمييئة أك التقييـ الضريبي المرسل لو
مف الييئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع كفقاً لمقانكف الضريبي بأقل

مما يجب ،فعميو في ىذه الحالة أف يطمب تصحيح ىذا اإلقرار بتقديـ التصريح الطكعي خالؿ المدة

التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
 .2إذا تبيف لدافع الضريبة أف طمب استرداد الضريبة المقدـ مف قبمو لمييئة غير صحيح مما أدى إلى
احتساب مبمغ االسترداد الذي كاف يحق لو استرداده كفقاً لمقانكف الضريبي بأكثر مما يجب ،فعميو في

ىذه الحالة أف يطمب تصحيح طمب استرداد الضريبة بتقديـ التصريح الطكعي خالؿ المدة التي
تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
 .3إذا تبيف لمخاضع لمضريبة أف اإلقرار الضريبي المقدـ مف قبمو لمييئة أك التقييـ الضريبي المرسل لو
مف الييئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع كفقاً لمقانكف الضريبي بأكثر
مما يجب ،فإنو يجكز لو في ىذه الحالة أف يطمب تصحيح ىذا اإلقرار بتقديـ التصريح الطكعي.

 .4إذا تبيف لدافع الضريبة أف طمب استرداد الضريبة المقدـ مف قبمو لمييئة غير صحيح مما أدى إلى
احتساب مبمغ االسترداد الذي كاف يحق لو استرداده كفقاً لمقانكف الضريبي بأقل مما يجب ،فيجكز لو
في ىذه الحالة أف يطمب تصحيح طمب استرداد الضريبة بتقديـ التصريح الطكعي.

الباب الثالث
اإلجراءات الضريبية
الفصل األول
التبميغ
المادة ()11
طرا التبميغ
 .1تقكـ الييئة بتبميغ الشخص بأية ق اررات أك إجراءات عف طريق العنكاف المبيف في المراسالت بيف
الييئة كذلؾ الشخص.
 .2تقكـ الييئة بتبميغ الخاضع لمضريبة عف طريق العنكاف المبيف في اإلقرار الضريبي ما لـ يتـ إبالغ
الييئة بأف العنكاف قد تـ تغييره مف قبل الخاضع لمضريبة أك ممثمو القانكني أك ككيمو.
 .3في جميع الحاالت ،يعتبر الشخص أنو قد تـ تبميغو بأي قرار كقد تمقى أية مراسالت إذا تبيف أف
الييئة أرسمت تبميغا كمراسالت كفقا لمبنديف ( )1ك( )2مف ىذه المادة.
 .4تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف الكسائل التي يتـ مف خالليا التبميغ كالمراسالت.

الفصل الثاني
الوكيل الضريبي
المادة ()12
سجل الوكالء الضريبيين
ينشأ في الييئة سجل الككالء الضريبييف ،كيككف لكل ككيل ضريبي ممف يكدع بو كل ما يتعمق بشؤكف
ممارستو لممينة.
المادة ()13
تسجيل الوكالء الضريبيين
ال يجكز ألي شخص أف يزاكؿ مينة الككيل الضريبي في الدكلة إال بعد القيد في السجل ،كالحصكؿ عمى
ترخيص بذلؾ مف ك ازرة االقتصاد كالسمطة المحمية المختصة.
المادة ()14
شروط القيد في السجل
 .1يشترط في مف يقيد بالسجل ما يأتي:
أ .أف يككف حسف السيرة كالسمكؾ ،كلـ يسبق الحكـ عميو في جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك
األمانة ،كاف كاف قد رد إليو اعتباره.
ب .أف يككف حاصالً عمى مؤىل معتمد مف إحدى الجامعات أك المعاىد المعترؼ بيا يفيد
تخصصو كخبرة عممية كفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

ج .أف يككف الئقاً صحياً ألداء كاجبات مينتو.

د .أف يككف لديو عقد تأميف ضد المسؤكلية عف األخطاء المينية.
 .2عمى الككيل الضريبي إخطار الييئة بمدة تكقفو عف ممارسة مينتو كككيل ضريبي إذا قاـ لديو مانع،
كيككف لو طمب إعادة ممارستو عند زكاؿ ذلؾ المانع.

 .3تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف إجراءات تسجيل الككيل الضريبي في السجل ،كحقكقو كالتزاماتو
أماـ الييئة كالشخص .
المادة ()15
تعيين الوكيل الضريبي
 .1لمشخص أف يعيف ككيالً ضريبياً لمتصرؼ باسمو كبالنيابة عنو أماـ الييئة بخصكص شؤكنو
الضريبية دكف اإلخالؿ بمسؤكلية ذلؾ الشخص أماـ الييئة.

 .2ال يجكز لمييئة أف تتعامل مع أي ككيل ضريبي بخصكص أي شخص إذا قاـ ىذا الشخص بإبالغ
الييئة بانتياء الككالة أك عزؿ الككيل الضريبي.
المادة ()16
سجالت الشخص لدى الوكيل الضريبي
بناء عمى طمب الييئة ،أف يزكدىا بكافة المعمكمات كالكثائق كالسجالت
 .1عمى الككيل الضريبيً ،
كالبيانات المطمكبة ألي شخص يقكـ بتمثيمو.
 .2لمييئة أف تطمع عمى سجالت أي شخص مكجكدة لدى ككيمو الضريبي كأف تعتمد عمييا لغرض
التدقيق الضريبي حتى بعد انتياء الككالة أك عزؿ الككيل الضريبي.
الفصل الثالث
التدقيي الضريبي
المادة ()17
حي الييئة في القيام بالتدقيي الضريبي
 .1لمييئة القياـ بالتدقيق الضريبي عمى أي شخص لمتأكد مف مدى التزامو باألحكاـ الكاردة في ىذا
القانكف كالقانكف الضريبي.
 .2لمييئة القياـ بالتدقيق الضريبي في مقر الييئة أك مكاف عمل الشخص الخاضع لمتدقيق أك أي مكاف
آخر يمارس فيو ىذا الشخص األعماؿ أك يقكـ بتخزيف السمع أك بحفع السجالت فيو.

 .3إذا قررت الييئة القياـ بالتدقيق الضريبي في مكاف عمل الشخص الخاضع لمتدقيق أك أي مكاف آخر
يمارس فيو أعمالو أك يخزف فيو السمع أك يحفع فيو السجالت ،فعمى الييئة إبالغو قبل (  )5خمسة
أياـ عمل عمى األقل قبل القياـ بعممية التدقيق الضريبي.
 .4استثناء مما كرد في البند (  )3مف ىذه المادة ،يحق لمدقق الضرائب الدخكؿ إلى أي مكاف يمارس
يتـ تخزيف السمع أك حفع السجالت فيو ،كحسب
فيو الشخص الخاضع لمتدقيق أعمالو أك حيث ّ
األحكاؿ يتـ إغالقو بشكل مؤقت مف أجل إجراء عممية التدقيق الضريبي لمدة ال تجاكز (  )72اثنيف
كسبعيف ساعة دكف تبميغ مسبق في إحدى الحاالت اآلتية:
أ .إذا كانت لمييئة أسباب جدية تدعك إلى االعتقاد بأف الشخص الخاضع لمتدقيق الضريبي
يشارؾ أك متكرط في التيرب الضريبي فيما يتعمق بيذا الشخص أك شخص آخر.
ب .إذا كانت لمييئة أسباب جدية تدعك إلى االعتقاد بأف عدـ إغالؽ المكاف الذي يقاـ فيو
التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقمة إجراء التدقيق الضريبي.
ج .إذا قاـ الشخص الذي تـ تبميغو مسبقا بالتدقيق الضريبي كفقا لمبند (

 )3مف ىذه المادة

بالشركع في منع مدقق الضرائب مف الدخكؿ إلى المكاف الذي سيقاـ فيو التدقيق الضريبي.
 .5في جميع الحاالت المنصكص عمييا في البند (  )4مف ىذه المادة عمى مدقق الضرائب الحصكؿ
مسبقاً عمى مكافقة كتابية مف المدير العاـ ،كما يجب الحصكؿ عمى إذف مف النيابة العامة في حاؿ
كاف المكاف المقرر الدخكؿ إليو ىك مكاف سكف.

 .6يجب إعادة فتح األماكف التي تـ إغالقيا بمكجب ىذه المادة بعد انقضاء مدة (

 )72اثنيف كسبعيف

ساعة ما لـ تحصل الييئة عمى إذف مف النيابة العامة يجيز تمديد فترة اإلغالؽ لمدة مماثمة قبل
انقضاء مدة ( )72اثنيف كسبعيف ساعة السابقة.
بناء عمى طمب المدير العاـ.
 .7ال تحرؾ الدعكى الجزائية إال ً
 .8تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف اإلجراءات الالزمة المتعمقة بالتدقيق الضريبي.

المادة ()18
حي الييئة في الحصول عمى السجالت األصمية أو صور عنيا أثناء التدقيي الضريبي
لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي ،الحصكؿ عمى السجالت األصمية أك صكر عنيا كأخذ عينات
مف البضائع أك األجيزة أك غيرىا مف األصكؿ مف المكاف الذي يمارس فيو الشخص الخاضع لمتدقيق
الضريبي أعمالو أك التي في حكزتو أك حجزىا كفقاً لمضكابط التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
المادة ()19
أوقات التدقيي الضريبي
تجرى عممية التدقيق الضريبي خالؿ أكقات الدكاـ الرسمي لمييئة .كيجكز بقرار مف المدير العاـ في حالة
الضركرة إجراء التدقيق استثنائياً خارج ىذه األكقات.
المادة ()20
ظيور معمومات جديدة بعد التدقيي الضريبي
لمييئة التدقيق عمى أي مسألة تـ تدقيقيا في السابق إذا ظيرت معمكمات جديدة قد تؤثر عمى نتيجة عممية
التدقيق الضريبي عمى أف تسري عمييا إجراءات التدقيق الضريبي كفقاً ألحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية.
المادة ()21
التعاون أثناء التدقيي الضريبي
عمى أي شخص يخضع لعممية التدقيق الضريبي أك ككيمو الضريبي أك مف يمثمو قانكناً أف يقدـ كافة

التسييالت كالمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينو مف أداء عممو.
المادة ()22

حقوا الخاضع لمتدقيي الضريبي
يحق لمشخص الخاضع لمتدقيق الضريبي ما يأتي:
ّ
 .1الطمب مف مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الكظيفية.

 .2الحصكؿ عمى نسخة مف التبميغ بالتدقيق الضريبي.
 .3حضكر عممية التدقيق الضريبي التي تتـ خارج الييئة.
 .4الحصكؿ عمى نسخ مف أي مستندات كرقية أك رقمية أصمية يتـ حجزىا أك الحصكؿ عمييا مف قبل
الييئة عند التدقيق الضريبي ،كفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

المادة ()23
التبميغ عن نتائج التدقيي الضريبي
 .1عمى الييئة إبالغ الخاضع لمتدقيق الضريبي بالنتيجة النيائية ،خالؿ المدة ك كفقاً للجراءات التي
تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

 .2لمخاضع لمتدقيق الضريبي االطالع كالحصكؿ عمى المستندات كالبيانات التي استندت إلييا الييئة في
تقدير الضريبة المستحقة كفقاً لمضكابط التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.
الفصل الرابع
التقييم الضريبي وتقييم الغرامات اإلدارية
المادة ()24
التقييم الضريبي
 .1عمى الييئة إصدار تقييـ ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع كتبميغو لمخاضع لمضريبة
خالؿ ( )5خمسة أياـ عمل مف تاريخ اصداره كذلؾ في أي مف الحاالت اآلتية:
أ .عدـ قياـ الخاضع لمضريبة بالتقدـ لمتسجيل خالؿ الميمة المحددة بالقانكف الضريبي.
ب .عدـ قياـ المسجل بتقديـ اإلقرار الضريبي خالؿ الميمة المحددة بالقانكف الضريبي.
ج .عدـ قياـ المسجل بسداد الضريبة المبينة أنيا الضريبة مستحقة الدفع في اإلقرار الضريبي
الذي تـ تقديمو خالؿ المدة المحددة بالقانكف الضريبي.
د .قياـ الخاضع لمضريبة بتقديـ إقرار ضريبي غير صحيح.

ق .عدـ قياـ المسجل باحتساب الضريبة نيابة عف شخص آخر عندما يككف ممزما بذلؾ كفقاً
لمقانكف الضريبي.

ك .إذا كاف ىناؾ نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تيرب الشخص مف الضريبة أك
نتيجة تيرب ضريبي كاف متكاطئا فيو.
 .2لمييئة إصدار تقييـ ضريبي بطريقة تقديرية إذا تعذر تحديد الضريبة التي تعتبر مستحقة الدفع أك
الضريبة القابمة لالسترداد كلـ تكف مستحقة االسترداد حسب األحكاؿ.
بناء عمى معمكمات جديدة ظيرت في
 .3عمى الييئة تعديل التقييـ الضريبي الذي تـ بطريقة تقديرية ً
كقت الحق مف إصداره ،كعمييا تبميغ الشخص المعني بيذه التعديالت خالؿ (  )5خمسة أياـ عمل
مف تاريخ التعديل.
 .4تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف المعمكمات أك البيانات التي يجب أف يتضمنيا التقييـ الضريبي.

المادة ()25
تقييم الغرامات اإلدارية
 .1عمى الييئة إصدار تقييـ الغرامات اإلدارية لمشخص كتبميغو بو خالؿ (  )5خمسة أياـ عمل كذلؾ في
أي مف المخالفات اآلتية:
أ .عدـ قياـ الشخص الذي يمارس األعماؿ بحفع السجالت المطمكبة كغيرىا مف المعمكمات
المحددة في ىذا القانكف كالقانكف الضريبي.
ب .عدـ قياـ الشخص الذي يمارس األعماؿ بتقديـ البيانات كالسجالت كالمستندات المتعمقة
بالضريبة بالمغة العربية إلى الييئة عند الطمب.
ج .عدـ قياـ الخاضع لمضريبة بتقديـ طمب التسجيل خالؿ الميمة المحددة بالقانكف الضريبي.
د .عدـ قياـ المسجل بتقديـ طمب إلغاء التسجيل خالؿ الميمة المحددة بالقانكف الضريبي.
ق .عدـ قياـ المسجل بإبالغ الييئة بأي حالة قد تتطمب تعديل المعمكمات الخاصة بسجمو
الضريبي المحفكظ لدى الييئة.

ك .عدـ قياـ الممثل القانكني عف الخاضع لمضريبة باإلبالغ عف تعيينو ممثالً قانكنياً لو خالؿ
المكاعيد المحددة ،عمى أف تككف الغرامات في ىذه الحالة مف أمكاؿ الممثل القانكني

الخاصة.
ز .عدـ قياـ الممثل القانكني عف الخاضع لمضريبة بتقديـ اإلقرار الضريبي خالؿ المكاعيد
المحددة ،عمى أف تككف الغرامات في ىذه الحالة مف أمكاؿ الممثل القانكني الخاصة.
ح .عدـ قياـ المسجل بتقديـ اإلقرار الضريبي خالؿ الميمة المحددة بالقانكف الضريبي.
ط .عدـ قياـ الخاضع لمضريبة بسداد الضريبة المبينة أنيا الضريبة مستحقة الدفع في اإلقرار
الضريبي الذي تـ تقديمو أك التقييـ الضريبي الذي تـ تبميغو بو خالؿ الميمة المحددة
بالقانكف الضريبي.
ي .قياـ المسجل بتقديـ إقرار ضريبي غير صحيح.
ؾ .قياـ الشخص بتصريح طكعي عف أخطاء في اإلقرار الضريبي أك التقييـ الضريبي أك طمب
استرداد الضريبة كفقاً لمبنديف ( )1ك( )2مف المادة ( )10مف ىذا القانكف.

ؿ .عدـ قياـ دافع الضريبة بتصريح طكعي عف خطأ في اإلقرار الضريبي أك التقييـ الضريبي
أك طمب استرداد الضريبة كفقاً لمبنديف (  )1ك(  )2مف المادة (  )10مف ىذا القانكف قبل
تبميغو بقياـ الييئة بالتدقيق الضريبي عميو.

ـ .عدـ قياـ الشخص الذي يمارس األعماؿ بتقديـ التسييالت لمدقق الضرائب بالمخالفة ألحكاـ
المادة ( )21مف ىذا القانكف.
ف .عدـ قياـ المسجل باحتساب الضريبة نيابة عف شخص آخر عندما يككف الخاضع لمضريبة
المسجل ممزما بذلؾ كفقا لمقانكف الضريبي.
س .أية مخالفة أخرى يصدر بيا قرار مف مجمس الكزراء.
 .2تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف المعمكمات كالبيانات التي يجب أف يتضمنيا تقييـ الغرامات
اإلدارية.
 .3يصدر مجمس الكزراء ق ار ار يحدد بمكجبو الغرامات اإلدارية لكل مف المخالفات الكاردة في البند ( )1
مف ىذه المادة ،عمى أال تقل الغرامة اإلدارية عف (  )500خمسمائة درىـ ألية مخالفة كال تجاكز ( )3
ثالثة أضعاؼ مقدار الضريبة التي تـ إصدار تقييـ الغرامات اإلدارية بشأنيا.

 .4ال يترتب عمى تكقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أك أي قانكف آخر إعفاء أي
شخص مف مسؤكلية سداد الضريبة المستحقة كفقا ألحكاـ ىذا القانكف أك القانكف الضريبي.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة ()26
عقوبات التيرب الضريبي
 .1دكف اإلخالؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا أي قانكف آخر ،يعاقب بالحبس كالغرامة التي ال تجاكز
( )5خمسة أضعاؼ مقدار الضريبة التي تـ التيرب منيا أك بإحدى ىاتيف العقكبتيف ،كالً مف:
أ .الخاضػػع لمضريبة الذي قاـ باالمتنػػاع عمداً عف سداد أيػػة ضريبة مستحقة الدفع أك غػرامات
إدارية.

ب .الخاضع لمضريبة الذي قاـ عمداً بتخفيض القيمة الفعمية ألعمالو أك بعدـ ضـ أعمالو
المرتبطة كذلؾ بقصد عدـ الكصكؿ إلى حد التسجيل المطمكب.

ج .الشخص الذي ق ػػاـ بفرض كتحصيل مبػػالغ مف عمالئو مدعي ػاً أنيا ضريبة دكف أف يكػػكف
مسجالً.

د .الشخص الذي قاـ عمداً بتقديـ معمكمات كبيانات خاطئة ككثائق غير صحيحة لمييئة.

ق .الشخص الذي قاـ عمداً بإخفاء أك إتالؼ كثائق أك مكاد أخرى ممزـ بحفظيا كتكفيرىا لمييئة.
ك .الشخص الذي ق ػػاـ بس ػرقة أك إساءة استخػػداـ أك التسبب في إتالؼ كثائق أك مكاد أخرى في
حكزة الييئة.

ز .الشخص الذي قاـ بمنع أك عرقمة مكظفي الييئة مف القياـ بكاجباتيـ.
ح .الشخص الذي قاـ عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع مف خالؿ التيرب الضريبي أك
التكاطؤ في التيرب الضريبي.

 .2ال يترتب عمى تكقيع أية عقكبة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أك أي قانكف آخر إعفاء أي شخص مف
مسؤكلية سداد الضريبة المستحقة الدفع أك الغرامات اإلدارية كفقا ألحكاـ ىذا القانكف أك أي قانكف
ضريبي.

 .3تطبق المحكمة المختصة عقكبات التيرب الضريبي عمى أي شخص ثبت اشتراكو مباشرة أك متسبباً
لمتيرب الضريبي كفقاً لمقانكف االتحادي رقـ ( )3لسنة  1987المشار اليو.

 .4دكف اإلخالؿ بما كرد في البند (  )2مف ىذه المادة ،إذا ثبت قياـ شخص باالشتراؾ مباشرة أك
بالتسبب لمتيرب الضريبي كفقاً لمبند (  )3مف ىذه المادة  ،فإنو يككف مسؤكالً بالتكافل كالتضامف مع

الشخص الذي ساعده عف سداد الضريبة مستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية كفقاً ألحكاـ ىذا القانكف
كأي قانكف ضريبي آخر.

الباب الرابع
االعتراض
الفصل األول
طمب إعادة النظر
المادة ()27
إجراءات طمب إعادة النظر
 .1ألي شخص التقدـ بطمب إلى الييئة إلعادة النظر في أي قرار صدر عنيا بشأنو سكاء كاف إلعادة
النظر في القرار كمو أك جزء منو عمى أف يككف الطمب مسبباً ،كذلؾ خالؿ (  )20عشريف يكـ عمل
مف تاريخ تبميغو القرار.

 .2تقكـ الييئة بدراسة طمب إعادة النظر المستكفي الشركط كالبت فيو بقرار مسبب خالؿ (  )20عشريف
يكـ عمل مف تاريخ استالـ الطمب .كعمى الييئة تبميغ مقدـ الطمب بقرارىا خالؿ (
عمل مف تاريخ صدكر القرار.

 )5خمسة أياـ

الفصل الثاني
االعتراض المقدم إلى المجنة
المادة ()28
لجنة فض المنازعات الضريبية
 .1تشكل لجنة دائمة أك أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السمطة
القضائية كعضكية خبيريف مف المقيديف بجدكؿ الخبراء الضريبيف يصدر بتعيينيـ قرار مف كزير
العدؿ بالتنسيق مع الكزير.
 .2يصدر قرار مف مجمس الكزراء بنظاـ عمل المجنة ،كمكافآت أعضائيا كاإلجراءات المتبعة لدييا.

المادة ()29
اختصاصات المجنة
تختص المجنة بما يأتي:
 .1البت في االعتراضات المقدمة عمى ق اررات الييئة بشأف طمبات إعادة النظر.
 .2البت في طمبات إعادة النظر التي قدمت لمييئة كلـ تتخذ بشأنيا ق ار اًر كفقاً ألحكاـ ىذا القانكف.
 .3أية اختصاصات أخرى تكمف بيا المجنة مف قبل مجمس الكزراء.

المادة ()30
إجراءات تقديم االعتراض
 .1يقدـ االعتراض عمى قرار الييئة في شأف طمب إعادة النظر خالؿ (  )20عشريف يكـ عمل مف تاريخ
التبميغ.

 .2ال يقبل االعتراض المقدـ لمجنة في الحاالت اآلتية:
ابتداء.
أ .إذا لـ يتـ تقديـ طمب إعادة النظر لمييئة
ً

ب .إذا لـ يتـ سداد الضريبة كالغرامات المعترض عمييا.
المادة ()31
إجراءات المجنة
 .1تقكـ المجنة بدراسة االعتراض المقدـ إلييا كالبت فيو خالؿ (  )20عشريف يكـ عمل مف تاريخ استالـ
االعتراض.
 .2لمجنة تمديد أجل البت في االعتراض لمدة ال تزيد عمى (  )20عشريف يكـ عمل إضافية بعد انتياء
المدة الكاردة في البند ( )1مف ىذه المادة إذا رأت أسباباً معقكلة لغايات البت في االعتراض.

 .3تقكـ المجنة بإبالغ مقدـ االعتراض بالقرار الصادر عنيا خالؿ (

 )5خمسة أياـ عمل مف تاريخ

صدكره.
 .4يعتبر قرار المجنة نيائياً في شأف االعتراض إذا كاف مجمكع الضريبة المستحقة كالغرامات اإلدارية
المحددة بمكجبو ال يجاكز ( )100,000مائة ألف درىـ .

 .5في جميع األحكاؿ ال تقبل دعاكى المنازعات الضريبية أماـ المحكمة المختصة إذا لـ يتـ االعتراض
ابتداء.
أماـ المجنة
ً
المادة ()32
تنفيذ قرار المجنة
تعد الق اررات النيائية الصادرة مف المجنة في المنازعات التي ال تزيد عف (  )100,000مائة ألف درىـ سندا
تنفيذيا كفقا ألحكاـ ىذا القانكف ،أما الق اررات النيائية لممنازعات التي تزيد عمى (  )100,000مائة ألف درىـ
فتعتبر سنداً تنفيذياً إذا لـ يتـ الطعف عمييا أماـ المحكمة المختصة خالؿ مدة عشركف يكـ عمل مف تاريخ

رفض االعتراض ،كتنفذ بكساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة كفقا لقانكف اإلجراءات المدنية الساري

في الدكلة.

الفصل الثالث
الطعن أمام المحاكم
المادة ()33
إجراءات الطعن أمام المحاكم
 .1دكف اإلخالؿ بأحكاـ المادة (  )32مف ىذا القانكف ،لمييئة كلمشخص الطعف عمى قرار المجنة أماـ
المحكمة المختصة خالؿ( )20عشريف يكـ عمل مف تاريخ تبميغ المعترض بقرار المجنة.
 .2يككف الطعف أماـ المحكمة المختصة في الحالتيف اآلتيتيف:
أ .االعتراض عمى قرار المجنة بشكل كمي أك جزئي.
مقدـ ليا كفقاً ألحكاـ ىذا القانكف.
ب .عدـ صدكر قرار مف المجنة بشأف اعتراض ّ

الباب الخامس
استرداد الضريبة وتحصيميا
الفصل األول
استرداد الضريبة
المادة ()34
طمب استرداد الضريبة
يحق لدافع الضريبة تقديـ طمب استرداد أية ضريبة قاـ بسدادىا كذلؾ إذا كاف يحق لو استردادىا كفقاً لمقانكف

الضريبي كتبيف أف المبمغ الذي قاـ بسداده تجاكز الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية ،كفقاً

للجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

المادة ()35
إجراءات رد الضريبة
 .1عمى الييئة أف تقكـ بإجراء مقاصة بيف المبمغ المطمكب إعادتو مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع
أك غرامات إدارية مف دافع الضريبة المتقدـ بطمب االسترداد كفقاً للقرار الضريبي أك التقييـ
الضريبي الصادر عف الييئة قبل إعادة أي مبمغ خاص بضريبة معينة.

 .2لمييئة عدـ إعادة المبالغ الكاردة في البند (  )1مف ىذه المادة إذا تبيف ليا أف ىناؾ مبالغ ضريبية
أخرى متنازع عمييا مستحقة الدفع تتعمق بذلؾ الشخص أك بمكجب قرار مف المحكمة المختصة.
 .3تقكـ الييئة بإعادة الضريبة بمكجب ىذه المادة كفقاً للجراءات كالضكابط التي تحددىا الالئحة
التنفيذية ليذا القانكف.

الفصل الثاني
تحصيل الضريبة
المادة ()36
تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات اإلدارية
إذا تخمف الخاضع لمضريبة عف سداد الضريبة المستحقة الدفع أك الغرامات اإلدارية خالؿ الميل المحددة في
ىذا القانكف كالقانكف الضريبي تتخذ اإلجراءات اآلتية:
 .1تكجو الييئة لمخاضع لمضريبة إخطا اًر لسداد الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية المترتبة
خالؿ ( )20عشريف يكـ عمل مف تاريخ تبميغو.

 .2في حاؿ تخمف الخاضع لمضريبة عف السداد بعد إخطاره كفقاً لمبند ( )1مف ىذه المادة يصدر المدير

العاـ ق ار اًر بإلزاـ الخاضع لمضريبة بدفع الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية ،كيبمغ خالؿ ( )5
خمسة أياـ عمل مف تاريخ صدكرالقرار مرفقاً بو التقييـ الضريبي كتقييـ الغرامات اإلدارية.

 .3يعتبر قرار المدير العاـ بشأف التقييـ الضريبي كتقييـ الغرامات اإلدارية سنداً تنفيذياً لغايات التنفيذ
بكاسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.

الفصل الثالث
سداد وتحصيل الضريبة والغرامات اإلدارية في حاالت خاصة
المادة ()37
التزامات الممثل القانوني
عمى الممثل القانكني االستمرار في تقديـ اإلق اررات الضريبية الالزمة لمييئة عف الخاضع لمضريبة.

المادة ()38
مسؤولية سداد الضريبة في حال الشراكة
إذا اشترؾ عدة أشخاص في أعماؿ ال تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة ،يككف كل منيـ مسؤكالً أماـ
الييئة بالتكافل كالتضامف عف الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية عف تمؾ األعماؿ.
المادة ()39
سداد الضريبة والغرامات اإلدارية في حاالت خاصة
 .1تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حاالت الكفاة عمى النحك اآلتي:
أ .بالنسبة لمضريبة المستحقة الدفع عمى الشخص الطبيعي قبل تاريخ كفاتو ،تسدد مف قيمة
عناصر التركة أك مف الدخل الناتج عنيا قبل تكزيعيا عمى الكرثة أك المكصى ليـ.

ب .إذا تبيف بعد تكزيع التركة كجكد ضريبة مستحقة الدفع لـ يتـ سدادىا ،يتـ الرجكع عمى الكرثة
كالمكصى ليـ كل بحدكد نصيبو في التركة لسداد الضريبة المستحقة الدفع ،كذلؾ ما لـ يكف
قد تـ الحصكؿ عمى شيادة براءة ذمة مف الييئة لممثل التركة أك ألي مف الكرثة.
 .2تسدد الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية عمى الخاضع لمضريبة ناقص األىمية أك الغائب أك
المفقكد أك غير المعركؼ محل إقامتو كمف في حكميـ ،مف قبل مف يمثمو قانكناً ،كذلؾ مف أمكاؿ
كأمالؾ الخاضع لمضريبة.

 .3تسدد الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية عمى الخاضع لمضريبة فاقد األىمية مف قبل مف
يمثمو قانكنا كذلؾ مف أمكاؿ كأمالؾ الخاضع لمضريبة.
المادة ()40
سداد الضريبة في حالة اإلفالس
 .1عمى أميف التفميسة المعيف مخاطبة الييئة إلبالغو بالضريبة المستحقة أك برغبتيا بالتدقيق الضريبي
لمفترة أك الفترات الضريبية المحددة.
 .2عمى الييئة إبالغ أميف التفميسة بمقدار الضريبة المستحقة أك بالتدقيق الضريبي خالؿ (  )20عشريف
يكـ عمل التالية لكصكؿ إخطار ككيل التفميسة إلييا.
 .3ألميف التفميسة التظمـ كاالعتراض كالطعف عمى تقدير الييئة أك سداد الضريبة المستحقة.
 .4تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الييئة كالتظمـ كاالعتراض كسداد الضريبة.

الباب السادس
أحكام عامة
الفصل األول
السرية
المادة ()41

السرية المينية
 .1يمتزـ مكظفك الييئة بعدـ اإلفصاح عف المعمكمات التي حصمكا أك اطمعكا عمييا بصفتيـ الكظيفية أك
بناء عمى ما يتـ تحديده أك تعريفو كفقاً لالئحة التنفيذة ليذا القانكف.
بسببيا أثناء خدمتيـ إال ً
 .2كفي جميع األحكاؿ المبينة في البند (  )1مف ىذه المادة ،ال يجكز اإلفصاح إال بعد مكافقة المكظفيف
المخكليف مف قبل مجمس إدارة الييئة ،كذلؾ كفقاً لالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

 .3يمتزـ مكظفك الييئة بعد انتياء خدماتيـ بالحفاظ عمى السرية المينية كعدـ اإلفصاح عف المعمكمات
التي حصمكا أك اطمعكا عمييا بصفتيـ الكظيفية أك بسببيا ،إال بناء عمى طمب مف السمطات القضائية
ككفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

 .4يمتزـ كل مف حصل عمى معمكمات كفقاً ألحكاـ ىذا القانكف ،بعدـ إفشاء أك استعماؿ المعمكمات إال

لمغاية التي مف أجميا حصل عمييا ،كذلؾ دكف اإلخالؿ بالمسؤكلية المترتبة عمى ذلؾ عند االقتضاء.

 .5يصدر مجمس إدارة الييئة المكائح كالتعميمات الخاصة بتنظيـ اإلجراءات الداخمية لحماية سرية
المعمكمات في الييئة ،كالتزامات الككيل الضريبي في ىذا الشأف.

الفصل الثاني
المدد ومرور الزمن
المادة ()42
التقادم
 .1باستثناء حاالت ثبكت التيرب الضريبي أك عدـ التسجيل الضريبي ،ال يجكز لمييئة إجراء تقييـ
ضريبي بعد مركر ( )5خمس سنكات مف نياية الفترة الضريبية ذات الصمة.
 .2في حالة ثبكت التيرب الضريبي ،يجكز لمييئة إجراء تقييـ ضريبي خالؿ ( )15خمسة عشر سنة مف
نياية الفترة الضريبية التي كقع خالليا التيرب الضريبي.
 .3في حالة عدـ التسجيل الضريبي ،يجكز لمييئة إجراء تقييـ ضريبي خالؿ ( )15خمسة عشر سنة مف
التاريخ الذي كاف يتكجب فيو عمى الخاضع لمضريبة القياـ بالتسجيل الضريبي.

المادة ()43
حي الييئة بالمطالبة
الضريبة المستحقة الدفع كالغرامات اإلدارية التي تـ تبميغ الخاضع لمضريبة بيا ال تسقط بمركر الزمف كيجكز
لمييئة المطالبة بيا في أي كقت.
المادة ()44
مدة االلتزامات الضريبية
ما لـ تحدد مدة زمنية خاصة لمقياـ بأي التزاـ أك أي إجراء آخر في ىذا القانكف أك القانكف الضريبي ،تمنح
الييئة الخاضع لمضريبة مدة ليذه الغاية تتناسب مع طبيعة االلتزاـ أك اإلجراء ال تقل عف (

 )5خمسة أياـ

عمل كال تزيد عمى ( )40أربعيف يكـ عمل مف تاريخ الكاقعة التي ّأدت إلى نشكء االلتزاـ أك القياـ باإلجراء.

المادة ()45
احتساب المدد الزمنية
في جميع األحكاؿ ،يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القكاعد اآلتية:
 .1ال يدخل ضمف المدة يكـ التبميغ أك يكـ حصكؿ الكاقعة التي نشأت المدة بسببيا.
 .2إذا صادؼ آخر يكـ في المدة يكـ عطمة رسمية تمدد المدة إلى أكؿ يكـ عمل يميو.

المادة ()46
تخفيض الغرامات اإلدارية أو اإلعفاء منيا
إذا قامت الييئة بتكقيع غرامة إدارية عمى أي شخص لمخالفتو أحكاـ ىذا القانكف أك القانكف الضريبي ،لمييئة
أف تخّفض أك تعفيو مف الغرامة اإلدارية إذا قاـ بتقديـ األدلة التي تبرر سبب عدـ التزامو ،كذلؾ كفقاً

لمضكابط التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف.

المادة ()47
التقويم
تحسب المدد كالمكاعيد المنصكص عمييا في ىذا القانكف كالقانكف الضريبي بالتقكيـ الميالدي.

الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة ()48
إثبات صحة البيانات
يقع عبء إثبات صحة اإلقرار الضريبي عمى الخاضع لمضريبة ،كيقع عبء اإلثبات في حاالت التيرب
الضريبي عمى عاتق الييئة.
المادة ()49
تضارب المصالح
يحظر عمى كل مكظف في الييئة القياـ أك المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعمق بأي شخص في الحاالت
اآلتية:
 .1كجكد صمة قرابة حتى الدرجة الرابعة بيف المكظف كذلؾ الشخص.
 .2كجكد مصمحة مشتركة بيف المكظف كذلؾ الشخص أك بيف أحد أقربائيما حتى الدرجة الثالثة.
 .3إذا قرر المدير العاـ عدـ قياـ المكظف بأية إجراءات ضريبية تتعمق بذلؾ الشخص لكجكد أي حالة
مف حاالت تضارب المصالح.
المادة ()50
الضبطية القضائية

يككف لممدير العاـ كمدققي الضرائب الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع الكزير صفة
مأمكري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مف مخالفات ألحكاـ ىذا القانكف أك القانكف الضريبي أك الق اررات
الصادرة تنفيذاً ليما.

المادة ()51
رسوم الييئة
بناء عمى اقتراح الكزير الرسكـ المستحقة تنفيذاً ألحكاـ ىذا القانكف كالئحتو
تحدد بقرار مف مجمس الكزراء ً
التنفيذية.
المادة ()52
إلغاء الحكم المخالي
يمغى كل حكـ يخالف أك يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف.
المادة ()53
الالئحة التنفيذية
يصدر مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير الالئحة التنفيذية ليذا القانكف خالؿ ستة أشير مف تاريخ
صدكره.
المادة ()54
نشر القانون والعمل بو
ينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية كيعمل بو بعد ( )30ثالثيف يكماً مف تاريخ نشره.

خميفة بن زايد آل نييان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 16 :رمضاف 1438ىػ
المكافق 11 :يكنيك 2017ـ

