قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2017
في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )7لسنة 2017
بشأن اإلجراءات الضريبية
مجلس الوزراء:
 بعد االطالع على الدستور، وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )13لسنة  ،2016في شأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب، وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،2017بشأن اإلجراءات الضريبية، -وبنا ًء على ما عرضه وزير الماليّة ،وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

الباب األول
المادة ()1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لمم يقم سميا
النص بغير ذلك:
 :اإلمارات العربية المتحدة.
الدولة
 :الهيئة االتحادية للضرائب.
الهيئة
 :مجلس إدارة الهيئة.
مجلس اإلدارة
 :مدير عام الهيئة.
المدير العام
المحكمة المختصة  :المحكمة االتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها.
 :كل ضريبة اتحادية تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة.
الضريبة
ي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية.
القانون الضريبي  :أ ّ
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الشخص
 :أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقاللية من قبل أي شخص وفي أي مكان،
األعمال
كالنشمماط الصممناعي أو التجمماري أو الأراعممي أو المهنممي أو الحرفممي أو الخممدمي أو
أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
 :مكممان عمممل الشممخص الخاضممع للتممدقيق الضممريبي ،أو أي مكممان خممر يمممارس فيممه
المقر
أعماله ،أو يقوم بتخأين السلع أو حفظ السجالت فيه.
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الشخص
الخاضع للضريبة  :الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني.
 :أي شممخص ملممأم بممدفع الضممريبة فممي الدولممة بموجممب القممانون الضممريبي سممواء كممان
دافع الضريبة
خاضعا ً للضريبة أو مستهلكا ً نهائياً.
اإلقرار الضريبي  :المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التمي يقمدمها الخاضمع للضمريبة ،وفقما ً
للنموذج المعد من الهيئة.
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 :المدة الأمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الفترة الضريبية
التسجيل الضريبي  :إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسمجيل لغايمات الضمريبة
في الهيئة.
رقمممممممم التسمممممممجيل  :رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
الضريبي
 :الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المسجل
 :الممممدير بالنسمممبة لشمممركة مممما أو المممولي أو الوصمممي أو القممميم بالنسمممبة لفاقمممدي األهليمممة
الممثل القانوني
وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكممة بالنسمبة للشمركة التمي تكمون فمي
حالة إفالس ،أو أي شخص تم تعيينه قانونا ً لتمثيل شخص خر.
الضريبة المستحقة  :الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام القانون الضريبي.
الضريبة المستحقة  :الضريبة التي ح ّل موعد سدادها للهيئة.
الدفع
الغرامات اإلدارية  :مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئمة لمخالفتمه أحكمام القمانون أو القم انون
الضريبي.
الضممممريبة القابلممممة  :المبالغ التي تمم دفعهما ويمكمن للهيئمة ردهما أو جمأء منهما لمدافع الضمريبة ،بنما ًء علمى
القانون الضريبي الخماص بهما أو طلمب اسمتخدامها فمي سمداد مسمتحقات أو غراممات
لالسترداد
ً
إدارية أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة بنا ًء على نوع االسمترداد ،وفقما للقمانون
الضريبي.
 :قمممرار صمممادر عمممن الهيئمممة يتعلمممق بالضمممريبة المسمممتحقة المممدفع أو الضمممريبة القابلمممة
التقييم الضريبي
لالسترداد.
تقيممممميم الغراممممممات  :قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات اإلدارية المستحقة.
اإلدارية
 :إخطار الشخص المعنمي أو وكيلمه الضمريبي أو ممثلمه القمانوني بمالقرارات الصمادرة
التبليغ
ً
عن الهيئة ،وفقا للوسائل المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.
التصريح الطوعي  :نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد
في اإلقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو فمي طلمب اسمترداد الضمريبة ،وذلمك
وفقا ً ألحكام القانون الضريبي.
السجل
الوكيل الضريبي

:
:

التدقيق الضريبي

:

مدقق الضرائب
المستندات

:
:

األصول

:

سجل الوكالء الضريبيين.
أي شخص مس ّجل لدى الهيئة في السجل يوكل عن شمخص خمر لغايمات تمثيلمه لمدى
الهيئمممة ،ومسممماعدته فمممي القيمممام بالتأاماتمممه الضمممريبية وممارسمممة حقوقمممه الضمممريبية
المرتبطة.
إجراء تقوم به الهيئة لفحمص السمجالت التجاريمة أو أيمة معلوممات أو بيانمات متعلقمة
بشخص يمارس األعمال.
أي من موظفي الهيئة الذي تم تعيينه كمدقق ضرائب.
المستندات األصلية أو نسخ عنها ،والتي تتعلمق بمأاولمة الشمخص لاعممال ،وتشمكل
جأءا ً من سجالت الشخص القانونية.
األصول الملموسة بما فيها اآلالت واألجهأة والبضائع وغيرها ،التي تعتبرها الهيئة
مملوكممة أو م م جرة أو مسممتخدمة ألغممراض مرتبطممة بمأاولممة األعمممال مممن قبممل أي
شخص.
2

القانون

 :القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017بشأن اإلجراءات الضريبية.

الباب الثاني
مسك السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية
المادة ()2
مسك السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية
 .1تشمل السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية ما يأتي:
أ .الممدفاتر المحاسممبية فيممما يتعلممق بتلممك األعمممال ،والتممي تتضمممن قيممود المممدفوعات والمقبوضممات والمشممتريات
ي أممور مفروضمة بموجمب القمانون الضمريبي أو أي
ي أعممال وأ ّ
والمبيعات واإليرادات والمصمروفات ،وأ ّ
قانون خر معمول به ،ومن ذلك:
 .1الميأانية العمومية وحسابات األرباح والخسائر.
 .2سجالت الرواتب واألجور.
 .3سجالت األصول الثابتة.
 .4سجالت وحساب المخأون (المتضمنة الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة،
وجميع سجالت جرد المخأون الخاصة بكشوفات المخأون.
ب .السجالت اإلضافية على النحو الذي يقتضيه القانون الضريبي والئحته التنفيذية.
 .2باإلضافة إلى السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية المشار إليها في البند ( )1من هذه المادة ،للهيئمة أن تطلمب
ي معلومات أخرى من أجل التأكد من االلتأام الضريبي للشخص من خالل سلسلة مسمتندية قابلمة للتمدقيق بمما
أ ّ
في ذلك مس وليته عن التسجيل لغايات الضريبة.
المادة ()3
فترة حفظ السجالت
ي ممن السمجالت المشمار إليهما فمي الممادة ( )2ممن همذا القمرار ،أن
 .1يجب على كل شمخص يقموم بمسمك وحفمظ أ ّ
مخول من قبلها من التأكد من االلتأامات الضريبية المفروضة
ي موظف ّ
يحتفظ بها على نحو يُم ّكن الهيئة أو أ ّ
على الشخص المعني كما يأتي:
أ .لمدة ( )5سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها بالنسبة للخاضع للضريبة.
ب .لمدة ( )5سنوات ممن انتهماء السمنة الميالديمة التمي تمم إنشماء المسمتند المعنمي خاللهما بالنسمبة للشمخص غيمر
الخاضع للضريبة.
ج .للمدة التي يحددها القانون الضريبي فيما يخص السجالت العقارية.
 .2يجوز للهيئة وقبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة ،أن تقوم بتبليمغ الشمخص
باالحتفاظ بالسجالت لمدة إضافية ال تأيد على ( )4سنوات ،في الحاالت التمي تتطلمب ذلمك بمما فيهما الحماالت
اآلتية:
أ .إذا كانت االلتأامات الضريبية للشخص محل نأاع بينه وبين الهيئة.
ب .إذا كان الشخص خاضعا ً لتدقيق ضريبي قيد التنفيذ ولم يتم االنتهاء منه بعد.
ج .إذا أبلغت الهيئة الشخص عن عأمها بإجراء تدقيق ضريبي له ،قبل انتهاء المدّة المشار إليها فمي البنمد ()1
من هذه المادة.
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 .3إذا لم يعد الشخص خاضعا ً للضريبة ،فيتعيّن عليه االلتأام بأحكام الفقرة (ب) من البند ( )1من هذه المادة.
 .4إذا بمدأت إجممراءات اإلفممالس بالنسممبة للشممخص ،فيتعميّن علممى الممثممل القممانوني االحتفمماظ بالسممجالت لمممدة ()12
شهرا ً اعتبارا ً من التاريخ الذي تنتهي فيه إجراءات اإلفالس.
 .5ألغراض البند ( )4من هذه المادة ،في حال طلبت الهيئمة حفمظ السمجالت لفتمرة أطمول ،فيجموز لهما وضمع اليمد
على هذه السجالت فمي الوقمت المتفمق عليمه ممع الممثمل القمانوني المسم ول عمن القيمام بمإجراءات التفليسمة ذات
الصلة.

المادة ()4
كيفية حفظ السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية
 .1ما لم ينص القانون الضريبي على خالف ذلمك ،يتحقمق االلتمأام بحفمظ السمجالت المحاسمبية والمدفاتر التجاريمة
بأي من الوسائل اآلتية:
أ .إنشاء السجل مع االحتفاظ بالمستندات األصلية الم يدة للقيود الواردة فيه.
ب .إنشاء السجل مع االحتفاظ بالمعلومات الواردة في المستند األصلي ،شريطة:
 .1أن تكون همذه المعلوممات مطابقمة للبيانمات المواردة فمي المسمتند األصملي ،وأن تبقمى متاحمة خمالل الممدد
الأمنية المشار إليها في المادة ( )3من هذا القرار.
 .2أن تكون محفوظة أو مخأنة في شكل صورة ضوئية أو إلكترونية ،ويمكن استخراج نسخة عنها ضمن
مدة معقولة وبما يُم ّكن قراءتها بسهولة ،وذلك بنا ًء على طلب من الهيئة.
 .2للهيئممة وضممع قواعممد االحتفمماظ بالمعلومممات الممواردة ف مي السممجالت المحاسممبية والممدفاتر التجاريممة ،وأن تحممدد
المتطلبات المناسبة لضمان توفر هذه المعلومات كما لو كانت تلك السجالت األصلية هي التي تم حفظها.

.1
.2
.3
.4

المادة ()5
استخدام لغة غير اللغة العربية
ي مسمتندات أخمرى تتعلمق بأيمة ضمريبة إلمى الهيئمة
يقدم اإلقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجالت وأ ّ
باللغة العربيّة وفقًا لآللية التي يحددها القانون الضريبي.
استثنا ًء من البند ( ) 1من هذه المادة ،يجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسمجالت وأي مسمتندات أخمرى
تتعلق بأي ضريبة يتم تقديمها للهيئة باللغمة االنجليأيمة ،وللهيئمة وفقما ً لتقمديرها أن تطلمب ممن الشمخص ترجممة
بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.
إذا كانت البيانات والمعلومات والسجالت وأي مستندات أخمرى تتعلمق بمأي ضمريبة صمادرة بلغمة أجنبيمة غيمر
اإلنجليأية ،فيجب على الشخص تقديم هذه المستندات للهيئة مترجمة إلى اللغة العربية.
يكون الشخص الذي قدم أي ترجمة للبيانات والمعلومات والسجالت وأي مستندات أخمرى تتعلمق بمأي ضمريبة
للهيئة ،مس والً عن دقة وصمحة الترجممة ،كمما يتح ّممل جميمع التكماليف المترتبمة علمى ذلمك ،وللهيئمة الحمق فمي
االعتماد على الترجمة المقدمة.

الباب الثالث
التسجيل وإلغاء التسجيل لاغراض الضريبية
المادة ()6
إجراءات التسجيل الضريبي وإلغاؤه وتعديل بياناته
يُتبع في شأن التسجيل الضريبي وإلغائه اإلجراءات اآلتية:
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 .1يقدّم طلب التسجيل الضريبي من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص خر يحق له التسجيل إلمى
الهيئة ،وفقا ً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن.
 .2يقدم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة من قبل المسجل الذي يحق لمه أو يُطلمب منمه إلغماء التسمجيل ،وفقما ً للنمماذج
المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
 .3تقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل الضريبي أو إلغائه ،وفقًا للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.
 .4يتم التسجيل الضريبي أو إلغائه من خالل منح مقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي أو إلغاء هذا الرقم أو إعمادة
تفعيل الرقم عند إعادة الهيئة تسجيل الشخص نفسه بحسب األحوال.
 .5تقوم الهيئة بإبالغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغاء تسجيله الضريبي أو إعمادة تفعيلمه وفقًما لآلليمة المعتممدة
لديها في هذا الشأن.
 .6على المسجل إبالغ الهيئة خالل ( )20يوم عمل بأي مما يأتي:
أ .أي تغيير في اسم أو عنوان أو عقد تأسيس أو طبيعة العمل للمسجل.
ب .أي تغيير في العنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
 .7تقوم الجهة الحكومية المعنية بمنح تراخيص األعمال ،بإخطار الهيئة خطيًا أو من خالل النمماذج التمي تحمددها
الهيئة لهذا الغرض بمنحها أي ترخيص ،وذلك خالل ( )20يوم عممل ممن تماريخ إصمدار التمرخيص ،علمى أن
يتضمن اإلخطار ما يأتي:
أ .اسم األعمال.
ب .نوع الرخصة التجارية.
ج .رقم الرخصة التجارية.
د .تاريخ إصدار الرخصة التجارية.
ه .العنوان المس ّجل لاعمال.
و .وصف ألنشطة األعمال.
ز .تفاصيل مالكي األعمال والمدراء.
ح .أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
 .8على أي شخص يتم تعيينه ممثالً قانونيًا ،أن يقوم بإبالغ الهيئة عن تعيينه خالل ( )20يوم عمل من تاريخ
تعيينه ،ويكون اإلبالغ خطيًا أو من خالل أي نموذج خر تحدده الهيئة ،على أن يحتوي اإلبالغ ما يأتي:
أ .نوع التعيين.
ب .مس وليات الشخص.
ج .مدة التعيين ،في حال كانت محددة.
د .اسم الخاضع للضريبة ،وعنوانه ،ورقم تسجيله الضريبي إن وجد ،والذي ينوب عنه الممثل القانوني.
ه .اسم وعنوان الممثل القانوني.
و .األساس القانوني للتعيين.
ي إبممالغ للهيئممة وفقً ما للبنممد ( )8مممن هممذه المممادة ،فإنممه يتعممين إرفمما سممند إمبممات تعيممين الممثممل
 .9عنممد تق مديم أ ّ
القانوني ،مثل تقديم نسخة عن المستند الذي ينص على األساس القانوني للتعيين.
 .10للهيئة طلب أي معلومات أخرى من مقدم الطلب فيما يخمص تعيمين الممثمل القمانوني ،ولهما الحصمول علمى
معلومات تتعلق بالتعيين من أشخاص خرين للتحقق من تفاصيل ذلك التعيين.
 .11عند قبول الهيئة لتعيين الممثل القانوني ،تقوم الهيئة خالل ( )20يوم عمل من تاريخ قبولها للتعيمين بمإبالغ
الممثل القانوني بقبول التعيين.

الباب الرابع
االلتأامات الضريبية
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المادة ()7
تخصيص المدفوعات غير المحددة
سمدد المبلمغ
 .1إذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ للهيئة دون تحديد نوع الضمريبة أو الفتمرة الضمريبية التمي ُ
عنها ،فيجوز للهيئة تخصيص المبلغ المدفوع لتسوية أي ديون أو التأامات مستحقة للهيئة وبحسب األقدمية.
 .2إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة وفقًا للبند( )1من هذه المادة االلتأاممات الحاليمة علمى الخاضمع
للضريبة ،فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائ كرصيد دائن نظير التأامات الخاضع للضريبة المستقبلية ،مما لمم
يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائ .
ً
 .3تقوم الهيئة بإبالغ الخاضع للضريبة بكيفية تخصيص المبالغ المدفوعة من قبله وفقا للبند ( )1من هذه المادّة.

.1
.2

.3

.4

الباب الخامس
التصريح الطوعي
المادة ()8
النطا الأمني للتصريح الطوعي للهيئة
إذا تبين للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئمة
غير صحيح ،مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة المدفع وفقًما للقمانون الضمريبي بأقمل ممما يجمب بمما يأيمد
عن ( )10.000درهم ،فعليه تقديم تصريح طوعي خالل ( )20يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ.
إذا تبين للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئمة
غير صحيح ،مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب بمما ال يأيمد
عن ( )10.000درهم ،فيجب عليه ما يأتي:
أ .تصحيح الخطأ في اإلقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ ،وذلك إذا كان عليه
تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك الفترة الضريبية.
ب .تقديم تصريح طوعي خالل ( )20يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ ،وذلك إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي
يمكن من خالله تصحيح الخطأ وفقا للفقرة (أ) من هذا البند.
إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم ممن قبلمه للهيئمة غيمر صمحيح ،ممما أدى إلمى احتسماب
مبلغ االسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقا ً للقانون الضريبي بمما يأيمد عمن القيممة الصمحيحة ،فعليمه تقمديم
تصريح طوعي للهيئة خالل ( )20يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ ،ما لم ينشأ الخطأ نتيجة إقرار ضريبي أو
تقييم ضريبي غير صحيح ،فيراعى حكم البندين ( )1و( )2من هذه المادة.
ألغراض تنفيذ حكم هذه المادة ،يجب تقديم التصريح الطوعي وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.

الباب السادس
التبليغات الضريبية
المادة ()9
وسائل التبليغ والمراسلة الصادرة عن الهيئة
 .1تقوم الهيئة بتنفيذ التبليغ من خالل إحدى الوسائل اآلتية:
أ .البريد.
ب .البريد المسجل.
ج .البريد االلكتروني على العنوان المحدد من قبل الشخص المراد تبليغه.
د .اللصق على مقر الخاضع للضريبة.
ه .أي وسيلة أخرى يتم االتفا عليها بين الشخص والهيئة.
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 .2إذا رأت الهيئة أن تبليغ الشخص غير المسجل لدى الهيئة بالوسمائل المشمار إليهما فمي البنمد ( )1ممن همذه الممادة
غير مجدي ألي من حاالت التبليغ المنصوص عليها في المادة ( )13من هذا القمرار ،فيجموز تنفيمذه ممن خمالل
لصق التبيلغ بشكل مطبوع أو مكتوب في المقر الذي سيتم التدقيق الضريبي فيه.
 .3ألغراض البند ( )1ممن همذه الممادة ،للهيئمة اسمتخدام أي ممن عنماوين االتصمال التاليمة للشمخص ،وفقًما لاحموال
المذكورة:
أ .في حال التسليم عن طريق البريد أو البريد المسجل :فيمكن استخدام العنوان الذي حدده الشمخص للهيئمة أو
العنوان الذي يستخدمه عادة ً أو خر مكان إقامة أو أعمال معروف له.
ب .في حال الشخص الطبيعي :فيمكن اسمتخدام عنموان البريمد اإللكترونمي المذي حمدّده الشمخص للهيئمة أو خمر
عنوان بريد إلكتروني معروف له.
ج .في حال الشخص االعتباري :فيكون استخدام عنوان البريد اإللكتروني ،على الترتيب اآلتي:
 .1عنوان البريد اإللكتروني الذي تم توفيره للهيئة.
 .2عنمموان البريممد اإللكترونممي لشممخص يتصممرف لصممالح الشممخص المممراد تبليغممه أو مممن ينمموب عنممه فممي
الموضوع ذي الصلة.
 .3خر عنوان بريد إلكتروني متوفر لشخص يتصرف لصالح الشخص المراد تبليغه أو من ينوب عنه فمي
الموضوع ذي الصلة.
 .4أي عنوان بريد إلكتروني ألي شخص خر ،متى توافرت معه أسباب تدعو لالعتقاد بمأن ذلمك الشمخص
االعتباري سوف يصله التبيلغ من خالل ذلك الشخص.
 .4ألغراض إصدار المراسالت بموجب البندين ( )1و( )2من هذه المادة ،فللهيئة التواصل مع أي ممن يأتي:
أ .الشخص المعني.
ب .الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة.

الباب السابع
الوكالء الضريبيون
المادة ()10
إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه وإلتأاماته
 .1يشترط لمن يطلب قيده في السجل أن يستوفي الشروط اآلتية:
أ .أن يكون حسن السيرة والسلوك ،ولم يسبق الحكم عليه في جنايمة أو جنحمة مخلمة بالشمرف أو األمانمة ،وإن
كان قد رد إليه اعتباره.
ب .الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير علمى األقمل المعتممدة فمي مجمال الضمريبة أو المحاسمبة أو
القانون من م سسة تعليمية معترف بهما ،أو الحصمول علمى درجمة البكمالوريوس فمي مجمال خمر ،علمى أن
يكون لدية شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة.
ج .أن يكون لديه خبرة عملية حديثة لمدة ال تقل عن مالث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو
المحاماة ،مع قدرة على التواصل شفهيا وكتابيا باللغتين العربية واإلنجليأية.
د .اجتياز أية اختبارات الستيفاء معايير التأهيل التي تحددها الهيئة.
ه .أن يكون الئقا صحيا ألداء واجبات مهنته.
و .أن يكون لديه عقد تأمين ضد المس ولية عن األخطاء المهنية.
ز .أن يأاول نشاطه من خالل شخص اعتباري مرخص من وزارة االقتصاد والسلطة المحلية المختصة.
 .2يجب على الشخص تقديم طلب القيد في السجل للهيئة من خالل نموذج الطلب المعتمد لدى الهيئة.
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 .3يجوز للهيئة أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المتقمدم بطلمب القيمد ،وأن تطلمب مقابلمة شخصمية معمه أو
تستفسر عن المراجع المذكورة في طلب التسجيل ،وذلك قبل الموافقة أو الرف علمى قيمده فمي السمجل كوكيمل
ضريبي.
 .4تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المحالة إليها للقيد في السجل ،وعليها البت فيهما خمالل ( )15يموم عممل ممن تماريخ
استالم الطلب ،واستثنا ًء من ذلك ،إذا طلبت الهيئة معلومات إضافية وفقًا للبند ( )3من هذه المادة ،فعليهما البمت
في الطلب خالل ( )15يوم عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات.
 .5إذا وافقت الهيئة على طلب القيد في السجل ،فيتم قيمده خمالل ( )5أيمام عممل ممن تماريخ الموافقمة ،أو أي تماريخ
خر تحدده الهيئة ،وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
 .6يجوز للهيئة رف طلب قيد الشخص في السجل في أي من الحالتين اآلتيتين:
أ .عدم استيفائه شروط القيد المشار إليها في البند ( )1من هذه المادة.
ب .إذا كان قيده ي مر سلبا ً على نأاهة نظام الضرائب في الدولة.
 .7تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بقبول طلب قيده في السجل أو رفضه خالل ( )20يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة
على الطلب.
 .8يكون قيد الشخص في السجل لمدة مالث سنوات من تاريخ القيد فيه ،وعليه تجديد قيمده قبمل انقضماء همذه الممدة
وفقا لآللية التي تحددها الهيئة.
 .9يجوز للهيئة شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل في أي من الحاالت اآلتية:
أ .إذا مبت للهيئة بأنه ليس م هالً ألن يكون وكيالً ضريبياً.
ب .إذا تبين للهيئة بأن استمرارية قيده في السجل من شأنه أن ي مر سلبا ً على نأاهة النظام الضريبي.
ج .إذا ارتكب أية مخالفة جسيمة ألحكام القانون أو القانون الضريبي.
 .10إذا تم شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل ،فيجب على الهيئة إبالغه بقرار الشطب خالل ( )5أيام عمل من
تاريخ صدور القرار ،مع ذكر األسباب التي تم االستناد إليها في هذا القرار.
 .11إذا قام شخص بتعيين وكيل ضريبي للتصرف باسمه وبالنيابة عنه ،فعلى الوكيل الضريبي القيام بما يأتي:
أ .مساعدة الشخص بخصوص ش ونه الضريبية ،وفقا ً لالتفا بين الشخص والوكيل الضريبي.
ب .المحافظة على سريّة أية معلومات حصل عليها في سيا أداء مهامه كوكيل ضريبي ،وذلك دون اإلخمالل
بأي التأامات واردة في القانون.
ج .رف المشاركة في أي عمل أو خطة يمكن أن ت دي إلى خر أي قانون من قبل أي شخص أو يمكمن أن
ت مر سلبا ً على نأاهة النظام الضريبي .
 .12للوكيل الضريبي خالل قيامه بمهامه ،االعتماد على المعلومات التي حصل عليها من الشخص ،ما لم يكن لديه
أسباب تدعو لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير صحيحة.

الباب الثامن
عمليات التدقيق الضريبي
المادة ()11
انتظام عمليات التدقيق الضريبي
 .1يجب على الهيئة قبل قيامها باتخاذ قرارها بشأن التدقيق الضريبي على الشخص أو عمدم القيمام بمه ،أن تراعمي
ما يأتي:
أ .أن يكون التدقيق الضريبي ضروريا لحماية نأاهة النظام الضريبي.
ب .مس ولية الشخص أو أي شخص مرتبط به باالمتثال للقانون والقانون الضريبي.
ج .اإليرادات الضريبية المحتملة وأعباء االمتثال واألعباء اإلدارية لكل من الهيئة والشخص الناتجة عن القيام
بالتدقيق الضريبي.
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 .2إذا قمررت الهيئممة إعمادة التممدقيق علمى األعمممال ،فيجمب عليهمما أن تأخمذ بعممين االعتبمار نتممائق التمدقيق الضممريبي
السابق وأي معلومات أو بيانات جديدة من شأنها تغيير موقف الهيئة.
 .3على الرغم مما ورد فمي البنمدين ( )1و( )2ممن همذه الممادة ،فإنمه ال يحمق ألي شمخص االعتمراض علمى قمرار
الهيئة بإجراء التدقيق الضريبي.

المادة ()12
حق القيام بالتدقيق الضريبي
 .1يجوز للهيئة ألغراض إجراء التدقيق الضريبي ،فحص ما يأتي:
لمقر.
أ .ا ّ
ب .المستندات الموجودة في المقر.
ج .األصول الموجودة في المقر.
د .األنظمة المحاسبية التي يستخدمها الخاضع للتدقيق الضريبي.
 .2ألغراض تنفيذ حكم البنمد ( )4ممن الممادة ( )17ممن القمانون ،فيجمب علمى ممدقق الضمرائب قبمل قياممه بمإجراء
التدقيق الضريبي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الممدير العمام ،إضمافةً إلمى إذن ممن النيابمة العاممة
للدخول إلى الجأء من المقر ،إذا تم استخدام المقر أو جأء منه للسكن.
 .3ألغممراض تنفيممذ البنممد ( )1مممن هممذه المممادة ،يجممب علممى المسممتأجر الشمماغل للمقم ّمر أو أي شممخص تعتبممره الهيئممة
ميطرا عليممه فممي حممال غيمماب المسممتأجر الشمماغل للمقممر ،تأويممد الهيئممة بكافممة التسممهيالت المعقولممة الالزمممة
مسم ً
لممارسة سلطاتها بفعالية بموجب هذه المادّة.
المادة ()13
اإلبالغ بالتدقيق
 .1يجب أن يتضمن اإلبالغ ال ُمرسل من قبل الهيئة بالتدقيق الضريبي ،على العواقب المحتملة التي يمكن أن تمنجم
عن إعاقة ممارسة مدقق الضرائب لعمله.
 .2يجب على مدقق الضرائب المكلف بإجراء تدقيق ضمريبي وفقًما للبنمد ( )4ممن الممادة ( )17ممن القمانون ،تقمديم
إبالغ كتابي في بداية عملية التدقيق الضريبي إلى من يأتي:
أ .المستأجر الشاغل للمقر إذا كان حاضرا ً وقت بدء عملية التدقيق الضريبي.
ب .الشخص الذي يظهر أنه هو المس ول عن المقر في حال وجوده ،وغياب المستأجر الشاغل للمقر.
ج .اللصق في مكان بارز وواضح في المقر في أي حالة أخرى.
 .3يجوز ألي موظف لدى الهيئة مرافقة مدقق الضرائب إلى المقمر ،وذلمك فمي حمال اعتبمر ممدقق الضمرائب ذلمك
ضروريا ً لتمكينه من ممارسة سلطاته بفعالية وفقًا ألحكام هذا القرار.
 .4يجب علمى ممدقق الضمرائب المذي يممارس عمليمة التمدقيق بموجمب إذن صمادر عمن النيابمة العا ّممة وفقًما ألحكمام
المادة ( )12من هذا القرار ،أن يبرز الموافقة الصادرة من الهيئة واإلذن الصمادر ممن النيابمة العاممة باإلضمافة
إلى إمبات هويته كلما طلب منه ذلك.
المادة ()14
سلطة حجأ المستندات األصلية أو األصول واالحتفاظ بها أو نسخها
 .1إذا تم تقديم مستند أصلي إلى ممدقق الضمرائب أو تمم فحصمه ممن قبلمه خمالل التمدقيق الضمريبي ،فيجموز لممدقق
الضرائب ما يأتي:
أ .أخذ نسخ عن المستند.
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ب .حجأ المسمتند لممدة يحمددها إلنجماز مهاممه ،أو أخمذ نسمخة منمه خمالل فتمرة الحجمأ ،علمى أن يبلّمغ الشمخص
بذلك.
ي أصمل تمم تقديممه لمه أو تمم فحصمه ممن
 .2ألغراض المادة ( )12من هذا القرار ،يجوز لمدقق الضرائب حجمأ أ ّ
قبله للمدد التي تحددها الهيئة ،وذلك بهدف إتمام التدقيق الضريبي.
 .3إذا تم حجأ المستند وفقًا للبند ( )1من هذه المادة أو حجمأ األصمل وفقًما للبنمد ( )2ممن همذه الممادة ،فيجمب علمى
الهيئة أن تقدم سجالً يتضمن ما ت ّم حجأه خالل ( )10أيام عمل من تاريخ الحجأ ألي ممن يأتي:
أ .مالك المستند أو األصل.
ب .المستأجر الشاغل للمقر الذي تم به حجأ المستند أو األصل.
ج .الشخص الذي كان المستند أو األصل في حيازته أو تحت سيطرته قبل الحجأ مباشرةً.
 .4يتضمن السجل المشار إليه في البند ( )3من هذه المادة ما يأتي:
أ .الغاية من حجأ المستند أو األصل .
ب .طبيعة األصل أو المستند المحجوز.
ج .مكان تخأين األصل أو المستند وظروف التخأين.
د .المدّة المتوقعة للحجأ من قبل الهيئة.

المادة ()15
سلطة وضع عالمات على األصول وتسجيل المعلومات
للهيئة القيام بما يأتي:
 .1وضع عالمات على األصول بهدف اإلشارة إلى خضوعها للمعاينة.
 .2الحصممول علممى المعلومممات المتعلقممة ب مالمقر واألصممول والمسممتندات واألنظمممة المحاسممبية التممي تممم فحصممها،
وتسجيلها.

المادة ()16
تخأين المستندات واألصول التي تم حجأها والسماح بالوصول إليها
 .1تقمموم الهيئممة بحفممظ وتخممأين أيممة مسممتندات أو أصممول تممم حجأهمما بموجممب المممادة ( )14مممن هممذا القممرار للمممدة
المطلوبة الستكمال التدقيق الضريبي وفقًا للشروط الواردة في البندين ( )2و ( )3من هذه المادة.
 .2تتم إعادة المستندات أو األصول التي تم حجأها واالحتفماظ بهما إلمى الشمخص المذي تمم تقمديم سمجل إليمه وفقًما
ألحكام البند ( )3من المادة ( )14من هذا القرار في أفضل حالة ممكنة عمليما ً ،وللهيئمة المتخلص ممن األصمول
المعرضة للتلف بطبيعتها وبالتالي فقدان قيمتها وفق إجراءاتها الداخلية.
ً
 .3إذا كانت األصول قابلة للتلف ،فللهيئة حق التخلص منها بعد ( )45يوم عمل من حجأها وفقا لإلجراءات التمي
تحددها الهيئة.
 .4على الهيئة تبليغ مالك األصل بنيتها بالتخلص منه بالكامل أو جأء منه ،ومنحه فرصة السترجاعه بالكاممل أو
بع منه قبل ( )10أيام عمل من تخلصها منه وفقًا للبندين ( )2أو ( )3من هذه المادة.
 .5إذا قام الشخص الذي تم حجأ األصل أو المستند منه بتقديم طلب لالطالع عليها ،فيجوز للهيئة:
أ .السماح للشخص الذي تقدّم بطلب االطالع على ذلك المستند أو األصل تحت إشمراف الهيئمة ،بغمرض نسمخ
المستند ضوئيا ً أو تصويره فوتوغرافيا ً أو تصوير األصل.
ب .تصوير المستند أو نسخه ضوئيا ً أو تصوير األصل وتقديم الصورة الفوتوغرافيمة أو النسمخة الضموئية إلمى
الشخص المعني.
ج .رف الطلب إذا رأت أن القيام بذلك من شأنه أن ي دي إلى اإلخالل بأي مما يأتي:
 .1التدقيق الضريبي.
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 .2تدقيق ضريبي متعلق بشخص خر.
 .3أي تحقيق متعلق بأي من المستندات أو األصول المطلوب االطالع عليها.
 .4أي إجراءات جنائية ذات صلة بالمستند أو األصل المطلوب االطالع عليه.

المادة ()17
نتيجة التدقيق
 .1يتم تبليغ الشخص الخاضمع للتمدقيق الضمريبي بنتمائق التمدقيق الضمريبي خمالل ( )10أيمام عممل ممن انتهماء التمدقيق
الضريبي.
ً
 .2يجوز للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي في حال تبليغه بنتائق التدقيق الضريبي وفقا للبند ( )1من هذه المادة ،أن
يطلب االطالع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المسمتحقة ،علمى
أن يقدم طلب خطيا ً أو من خالل النموذج التي تضعه الهيئة لهمذا الغمرض ،بحيمث يحمدد فيمه المسمتند أو المعلوممات
المطلوب االطالع أو الحصمول عليهما ،وذلمك خمالل ( )20يموم عممل ممن تماريخ تبليغمه بنتيجمة التمدقيق الضمريبي،
وعلى الهيئة تأويده بالمعلومات المطلوبة خالل ( )10أيام عمل ،على النحو اآلتي:
أ .نسخة ورقية أو إلكترونية من المستند أو المعلومات المطلوبة.
ب .نسخة أصلية من المستند أو المعلومات المطلوبمة فمي حمال كانمت همذه المسمتندات أو المعلوممات تعمود للشمخص
الخاضع للتدقيق الضريبي الذي قام بتقديم الطلب.
 .3ال تلتأم الهيئة بتأويد ما يأتي:
أ .المستندات أو المعلومات التي يمكن أن تكشف عن أي مراسالت داخلية أو قرارات اتخذتها الهيئة.
ب .أي معلومات سريّة تخص شخصا خر أو أشخاصا خرين.
ج .أي مستندات أو معلومات يمكن أن تكون بحوزة الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي والمذي قمام بتقمديم الطلمب،
تمأود الشمخص الخاضمع للتمدقيق الضمريبي بالمعلوممات الكافيمة التمي تسممح لمه
وفي همذه الحمال علمى الهيئمة أن ّ
بتحديد المستندات والمعلومات المطلوبة.

المادة ()18
التبليغ بتقديم معلومات أو مستندات
للهيئة القيام بتبليغ الشخص بتوفير أي معلوممات أو إبمراز أي مسمتندات تتعلمق بمه أو بمأي شمخص خمر ،وذلمك فمي
حال كانت تلك المستندات أو المعلومات ضرورية وفق تقدير الهيئة.
المادة ()19
االمتثال للتبليغات
 .1إذا تممم إبممالغ الشممخص بتمموفير معلومممات أو تقممديم مسممتندات ،فيتعممين عليممه القيممام بممذلك خممالل الفتممرة الأمنيممة
وبالشكل والوسيلة التي تم تحديدها في التبليغ.
 .2إذا طلب من الشخص في التبليغ بتوفير مستندات أو معلومات ،فيتعين عليه تقديمها في أي من األماكن اآلتية:
أ .المكان الذي يتم االتفا عليه بين الشخص والهيئة.
ب .المكان الذي تحدده الهيئة على أن يكون مناسبا ،بشرط أال يكون مستخدما حصريا كمكان للسكن.
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الباب التاسع
تقييم الضريبة وتقييم الغرامات اإلدارية
المادة ()20
اعتبار الضرائب ديونا ً مستحقة للهيئة
عندما يتم تقييم مبلغ الضريبة أو الغرامة اإلدارية ،ويبلمغ بهما شمخص بموجمب القمانون الضمريبي ،فإنمه يصمبح فمي
حكم الدين ال ُمستحق السداد للهيئة ،ويمكن تحصيله على ذلك األساس.
المادة ()21
التبليغ بالتقييم الضريبي أو تقييم الغرامات اإلدارية
 .1يجب أن يحتوي التبليغ بالتقييم الضريبي على معلومات كافية حول التقييم الضريبي ،وأن يتضممن علمى األقمل
ما يأتي:
أ .اسم الخاضع للضربية وعنوانه.
ب .رقم التسجيل الضريبي الخاص بالخاضع للضريبة ،إن وجد.
ج .الرقم المرجعي للتقييم الضريبي.
د .نوع الضريبة محل التقييم.
ه .ملخص الضريبة ،ويتضمن :تفاصيل الضريبة المصرح عنها والتسويات التي تمت.
و .أسباب التقييم الضريبي.
ز .صافي مبلغ الضريبة المستحق للهيئة أو الذي سيتم ردّه من قبلها.
ح .موعد استحقا دفع الضريبة المستحقة وطريقة السداد.
 .2يجب أن يحتوي التبيلغ بتقييم الغرامات اإلدارية على معلومات كافية حول التقييم الضريبي ،وأن يتضمن على
األقل ما يأتي:
أ .اسم الشخص وعنوانه.
ب .رقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة ،إن وجد.
ج .الرقم المرجعي لتقييم الغرامات االدارية.
د .نوع الضريبة محل تقييم الغرامات اإلدارية بشأنها.
ه .المخالفة التي استوجبت تقييم الغرامات االدارية.
و .ملخص الغرامات اإلدارية ،ويتضمن :المبلغ المفروض ،ومبلمغ الضمريبة التمي تتعلمق بمه الغراممة اإلداريمة
المفروضة ،وأي تخفيضات للغرامات االدارية.
ز .إجمالي الغرامات اإلدارية المستحقة للهيئة.
ح .موعد استحقا دفع الغرامات اإلدارية المستحقة وطريقة السداد.
الباب العاشر
استرداد الضريبة
المادة ()22
إجراءات استرداد الضريبة
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.1
.2
.3

.4

مع مراعاة أي شروط أخرى واردة بالقانون الضريبي ،يجب على دافع الضريبة تقديم طلب االسمترداد وفقًما لآلليمة
التي تحددها الهيئة.
يتعين على الهيئة خالل ( )20يوم عمل من تقديم طلب االسترداد ،دراسة الطلب المقمدم ممم المرد علمى مقمدم الطلمب
إما بالموافقة على االسترداد أو رفضه ،وإذا كان لمدى الهيئمة أسمباب تتطلمب دراسمة طلمب االسمترداد فمي أكثمر ممن
( )20يوم عمل ،فيجب إبالغ دافع الضريبة بذلك.
إذا وافقت الهيئة على طلب االسترداد وفقًا للبند ( )2من همذه الممادة ،فيتعمين عليهما خمالل ( )5أيمام عممل رد المبلمغ
المطالب باسترداده للشخص أو إبالغ الشخص بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب استرداده مع أي ضريبة أخرى
أو غرامات إدارية مستحقة الدفع أو إبالغ الشخص بتأجيل الرد إلى حين استالم أية إقمرارات ضمريبية حمان موعمد
تسليمها للهيئة ولم يتم استالمها ،ويكون المبلغ الفائ فمي همذه الحمال متمى وجمد ً
قمابال للمرد ،ممع مراعماة الشمروط
الواردة في القانون الضريبي.
يتم رد المبلغ المطلوب استرداده إلى الشخص المستحق له من خالل الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

الباب الحادي عشر
حاالت اإلفالس
المادة ()23
مس ليات أمين التفليسة في حاالت إعالن اإلفالس
 .1إذا خضعت أعمال أو جأء منها إلجراءات اإلفالس ،فيتم تعيين شخص كأمين تفليسة ،وتتم معاملته على أنمه يمثمل
ويقوم بمأاولمة األعممال أو جمأء ممن األعممال ،وذلمك إلمى انتهماء ممدة تعيينمه كمأمين تفليسمة وفقًما للمرسموم بقمانون
اتحادي رقم ( )9لسنة  2016بشأن اإلفالس.
 .2إذا قامت الهيئمة بمإبالغ أممين التلفيسمة المعمين بمقمدار الضمريبة المسمتحقة ،فلمه طلمب مراجعمة الضمريبة المسمتحقة،
واالعتراض على القرار وفقًا لاحكام والضوابط المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون.
 .3يتعين على أمين التفليسة دفع الضريبة المستحقة الدفع إلى الهيئة وفقًا آللية سداد الضريبة المستحقة الدفع.
الباب الثاني عشر
اإلفصاح عن المعلومات
المادة ()24
اإلفصاح عن المعلومات
 .1يجممب علممى ممموظفي الهيئممة واألشممخاص الممذين يممتم تكلمميفهم مممن قبلهمما مممن أجممل تنفيممذ أحكممام القممانون أو القممانون
الضممريبي ،عممدم اإلفصمماح عممن المعلومممات التممي يطلعممون عليهمما بحكممم قيممامهم بأعمممالهم المكلفممين بهمما ،إال فممي
األحوال اآلتية:
أ .أن يكون اإلفصاح بنا ًء على قرار ممن السملطة قضمائية ،ألغمراض دعموى مدنيمة أو جأائيمة أممام المحكممة
المختصة في أمر واقع ضمن نطا عمل الهيئة
ب .أن يكون اإلفصاح لجهة حكومية مختصة بعد تحديدها بقرار من مجلس اإلدارة ،وذلك بإبرام مذكرة تنص
على اإلفصاح ،وتحديد االستخدام المسموح به للمعلومات المفصح عنها ،واإلجراءات التي تمت ممن أجمل
المراقبة واألمن والتصريح الالحق ودقة المعلومات ،بمما فمي ذلمك الوصمول إلمى همذه المعلوممات ممن قبمل
األشخاص.
ج .أن يكون اإلفصاح تنفيذًا التفاقيات أو معاهدات دولية.
د .أن يكون اإلفصاح متعلقا بالشخص أو وكيله الضريبي بنا ًء علمى طلمب ممن أحمدهما بشمأن ملفهمم الموجمود
لدى الهيئة.
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ه .أن يكون اإلفصاح ألحد موظفي الهيئة المختصين ،على أن يتم في مكمان وفقما ً للشمروط المتعلقمة بالسمرية،
والتي بموجبها تتوقع الهيئة من ذلك الشخص أن ي دي مهامه ووظيفته.
 .2لغايات تنفيذ أحكام البند ( )1من هذه المادة ،يقصد ب "موظفي الهيئة" كل ممن يأتي:
أ .رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
ب .المدير العام.
ي موظف لدى الهيئة.
ج .أ ّ
 .3لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة ،لمجلس اإلدارة تحديد ما يأتي:
أ .األشمخاص العماملين فمي الهيئممة المذين تسممح لهممم وظمائفهم باإلفصماح عمن المعلومممات ،وطبيعمة أو فئمة تلممك
المعلومات التي يُسمح باإلفصاح عنها.
ب .التاريخ الذي يُسمح باإلفصاح به.
المادة ()25
اإلفصاح عن المعلومات بعد ترك الموظف عمله
إذا تممرك الموظممف عملممه فممي الهيئممة ،فإنممه يبقممى خاض معًا لممذات التأامممات السممرية المتعلقممة بالمعلومممات التممي كانممت
صا ،إال في األحوال التي يصمدر بهما
بحوزته أو كان على علم بها عند أدائه لوظيفته في الهيئة بصفته مس والً مخت ً
قرار من المحكمة المختصة أو النيابة العامة في الدولة باإلفصاح عن تلك المعلومات.

الباب الثالث عشر
التخفي أو اإلعفاء من الغرامات اإلدارية
المادة ()26
التخفي أو اإلعفاء من الغرامات اإلدارية
ي شممخص مبتممت مخالفتممه ألحكممام القممانون أو القممانون
 .1يجمموز للهيئممة تخفممي الغرامممات اإلداريممة أو اإلعفمماء منهمما أل ّ
الضريبي ،وفقًا للضوابط اآلتية:
أ .أن يكون له عذر تقبله الهيئة.
ب .تقديم األدلة التي تبرر وجود العذر وقيام المخالفة بشأنه ،والتي أدت إلى فرض غرامات إدارية عليه.
ج .إخطار الهيئة بطلب التخفي أو اإلعفاء وفقًا لآللية التمي تحمددها ،وذلمك فمي خمالل ( )10أيمام عممل ممن زوال
العذر المقبول.
ي غرامات إدارية في السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
د .أن ال يكون الشخص خاضعًا أل ّ
ه .أن يثبت الشخص قيامه بتصحيح مخالفته.
 .2لغايات تنفيذ حكم الفقرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة ،يكون قبول العذر ،بنا ًء على قرار من لجنمة مالميمة يصمدر
بتشكيلها قرار من المدير العام ،وتختص هذه اللجنة بدراسة العذر الذي تقدم به الشخص المخمالف واألدلمة التمي تمم
تقديمها بشأن قيامه بالمخالفة ،وقبول ذلك أو رفضه ،وذلك دون اإلخالل بأحكام البندين ( )3و( )4من هذه المادّة.
 .3ال يُعتبر العذر مقبوالً ،إذا مبت أن قيام الشخص بالمخالفة كان عمداً.
عذرا ما يأتي:
 .4ال يعتبر ً
أ .عدم وجود أموال كفاية.
ب .االعتماد على شخص خر.
 .5تصدر الهيئة قرارها بتخفي الغرامات اإلدارية أو اإلعفاء منها خالل ( )20يوم عمل من تماريخ اسمتالم الطلمب،
ويتم إبالغ الشخص بذلك القرار خالل ( )10أيام عمل من تاريخ إصداره.
المادة ()27
إلغاء الحكم المخالف
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يُلغَى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة ()28
نشر القرار والعمل به
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه ،ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد ل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ  4 :محرم  1439ه
الموافق 24 :سبتمبر  2017م
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