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 هذا المستند باللغتين العربية واالنجليزية لمشروع نظام
الضريبة االنتقائية لإلمارات العربية المتحدة والمنشورعلى

 موقع وزارة المالية في تاريخ 21 أغسطس 2.2017

 يرجي العلم أن النص اإلنجليزي المدرج في هذا المستند
 ليس ترجمة رسمية وتم تقديمة فقط ألغراض توفير

 المعلومات، في حين تم اتخاذ كل الرعاية الضرورية
 لضمان دقة النص المترجم، فإن شركة ديلويت ال تضمن

 أن تكون الترجمة خالية من السهو أو الخطأ وعليه يتم استخدام
النص اإلنجليزي على مسئولية المستخدم الخاصة.ة

 إّن تطبيق المبادئ المنصوص عليها يتوقف على الظروف
 الخاصة بكل حالة وينصح بالحصول على المشورة المهنية

 قبل القيام أو اإلحجام عن أي تصرف باالعتماد على
محتوى هذا التقرير.ا

اختر اللغة التي تفضلها.ا

This document is a bilingual version of 
the United Arab Emirates Excise Tax Law 
published by the Ministry of Finance on the 
official website at 21 August 2017. 
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information purposes only.  While every care 
has been taken to ensure accuracy, Deloitte 
does not guarantee that the translation is 
free from error or omission.  Use of the 
English text is at the user’s own risk. 

You cannot rely on this document to cover 
specific situations; application of the principles 
set out will depend upon the particular 
circumstances involved and we recommend 
that you obtain professional advice before 
acting or refraining from acting on any of 
the contents of this publication.

Choose the language you prefer.
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The United Arab Emirates Excise Tax Law
Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax 

We Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, the President of United Arab Emirates 
upon reviewing the constitution, 

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers, and 
Laws amending thereof;

And Federal Law No 11 of 1981 regarding the implementation of federal custom duties over  tobacco and tobacco 
derivatives, and Laws amending thereof;

And Federal Law no 26 of 1981 regarding Maritime Commercial Law, and Laws amending thereof; 

And Federal Law no 5 of 1985 on issuance of Civil Transactions Law, and Laws amending thereof;

And Federal Law no. 3 of 1987 on issuance of Penal Law, and Laws amending thereof;

And Federal Law no 10 of 1992 on issuance of Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and Laws 
amending thereof;

And Federal Law no. 11 of 1992 on issuance of Civil Procedures Law, and Laws amending thereof; 

And Federal Law no. 18 of 1993 on issuance of Commercial Transactions Law, and Laws amending thereof; 

And Federal Law no. 8 of 2004 regarding the Financial Free zones , and Laws amending thereof; 

And Federal Law no. 1 of 2006 regarding electronic Transactions and trading; 

And Federal Law no. 2 of 2008 regarding the National Societies and Associations of Public Welfare, and Laws 
amending thereof; 

And Federal Law no. 15 of 2009 regarding Tobacco Control;

And Federal Law no. 1 of 2011 regarding State’s general revenues;

And Federal Law no. 8 of 2011 regarding the re-regulation of State Audit Institution; 

And Decree of Federal Law no. 8 of 2011 regarding the Rules of  preparing the General  Budget and Balance 
Sheet; 

And Federal Law no. 4 of 2012 regarding the regulation of Competition; 

And Federal Law no. 12 of 2014 regarding the Regulation of Auditors Profession;

And Federal Law no. 2 of 2015 regarding the Commercial Companies; 

And Decree of Federal Law no. 13 of 2016 regarding the establishment of Federal Tax Authority;

And Federal Law no. (7) of 2017 regarding Tax Procedures;

And based on the recommendations submitted by the Minister of Finance and the approval of the Council of Min-
isters, the Federal National Council and on the sanction of the Supreme Council of the Federation, we do hereby 
issue the following Law:

Chapter 1
Definitions
Article 1

For the implementation of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the mean-
ings assigned opposite each of them as shown hereunder unless otherwise is required by the context:

State: The United Arab Emirates.

Minister: Minister of Finance.

Authority: Federal Tax Authority.

Tax: Excise Tax.

Excise Goods: Goods which are identified according to a resolution issued by the Cabinet upon the recommen-
dations of the Minister as being subject to tax.

Import: The arrival of Goods to the territories of the State. 

Export: The departure of Goods from the territories of the State. 

The Person:  Natural or legal person. 

Taxable Person: Each person registered or who is obligated to register for tax purposes according to this Law.

نظام الضريبة االنتقائية لإلمارات العربية المتحدة
مرسوم بقانون إتحادي رقم )7( لسنة 2017 في شأن الضريبة االنتقائية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان         رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم )26( لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم )5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعامالت المدنية وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم )10( لسنـة 1992 بإصـدار قـانون اإلثبات في المعامـالت المدنية والتجارية وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم )18( لسنة 1993 بإصدار قانون المعامالت التجارية وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم )8( لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2006 في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية،

وعلى القانـون االتحـادي رقم )2( لسنة 2008 في شـأن الجمعيـات والمؤسسات األهلية ذات النفـع العام وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم )15( لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ،

وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2011 في شأن اإليرادات العامة للدولة،
وعلى القانون االتحادي رقم )8( لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم بقانون اتحـادي رقم )8( لسنة 2011 في شـأن قواعد إعـداد الميزانية العـامة والحسـاب الختامي،
وعلى القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى القانون االتحادي رقم )12( لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
وعلى القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، 

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )13( لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب،
وعلى القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2017 في شأن اإلجراءات الضريبية،

وبناًء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

أصدرنا القانون اآلتي:

الفصل األول
التعاريف
المادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: اإلمارات العربية المتحدة.

الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة االتحادية للضرائب.

الضريبة: الضريبة االنتقائية.
السلع االنتقائية: السلع التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها خاضعة للضريبة.

االستيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة.
التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة.

الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا القانون.



Designated Zone: Any fenced area established as a free zone area where entry thereto or exit therefrom is 
not possible except through a designated road, and any area allocated by the Authority as being subject to the 
supervision of Warehouse Keeper according to the Executive Regulations of this Law.

Warehouse Keeper: Any Person approved and registered by the Authority to supervise the Designated Zone 
according to the Executive Regulations of this Law. 

Tax Registration: A procedure whereby the Taxable Person registers for Tax purposes at the Authority.

Tax Registration Number (TRN): A unique number produced by the Authority for each person registered for 
Tax purposes. 

Registrant: Taxable Person with TRN.

Importer: The person whose name appears for the purposes of Custom Clearance as the person who imported 
these Excise Goods on the date of import. 

Tax Return: Information and data identified for Tax purposes and provided by the Taxable Person in the form 
prepared by the Authority.

Excise Price: The price calculated according to the resolution of the Cabinet upon the recommendation of the 
Minister. 

Businesses: Any activity performed regularly, continuously and independently by any person and in any Place, 
which includes or would include Excise Goods trading. 

Refundable Tax: Amounts that have been paid and can be refunded by the Authority to the Person according to 
the provisions of this Law. 

Due Tax: Tax which is calculated and charged under this Law.

Payable Tax: Tax which fell due to the Authority.

Deductible Tax: Tax paid by the Taxable Person or deemed as have been paid by the Taxable Person.

Tax Period: Timeline through which Due Tax shall be calculated and paid.

Administrative Penalties: Sums of money charged to the Person, by the Authority, for violating the provisions 
of this Law and Federal Law no (7) of 2017 regarding Tax Procedures. 

Administrative Penalties Assessment:  A decision issued by the Authority regarding payable administrative 
penalties.

Stockpiler: The Person who is holding Excise Goods, and could not prove that those Goods have been previous-
ly subject to tax according to terms and conditions mentioned in the Executive Regulations of this Law.  

Customs Legislations: Federal and local legislations regulating customs within the State.

Implementing States: GCC member States which are implementing Tax Laws as per enacted Laws.

Tax Evasion: The Person uses illegal methods resulting in reducing the value of Due Tax, or the non-payment of 
tax or the refund of tax which he is not eligible to refund according to the provisions of this Law.   

 

Chapter 2
Implementation, Scope of Tax and Calculation

Article 2
Implementation and Scope of Tax

1. The provisions of this Law are applied on the Excise Goods determined according to a resolution issued by the 
Cabinet upon the recommendation of the Minister. 

2. Tax shall be imposed on the following activities in respect of Excise Goods:

a. Production of Excise Goods in the State, where production is made within the course of business. 

b. Import of Excise Goods. 

c. Release of Excise Goods from a Designated Zone. 

d. Stockpiling of Exicse Goods in the State, where stockpiling is made within the course of business. 

 

Article 3
Tax Calculation

Upon the recommendation of the Minister, the Cabinet will issue a resolution to identify the Tax Rates charged on 
Excise Goods and the method of calculating the Excise Price.  

المنطقة المحددة: أي منطقة مسيجة يقصد بإنشائها منطقة حرة ال يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إال عن طريق محدد، وأي منطقـة 
تحددها الهيئة على أنهـا تخضع إلشراف أمين المستودع وفقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون.

أمين المستودع: أي شخص يتم قبوله وتسجيله لدى الهيئة للقيام باإلشراف على منطقة محددة وفقاً لالئحة التنفيذية لهذا القانون.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.

رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتّم تسجيله لغايات الضريبة.
المسّجل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.

المستورد: الشخص الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع االنتقائية في تاريخ االستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي.
اإلقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

السعر االنتقائي: السعر المحتسب وفقاً لقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
األعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقاللية من قبل أي شخص، وفي أي مكان، والذي يتضمن أو من الممكن أن يتضمن 

التجارة بالسلع االنتقائية.
الضريبة القابلة لالسترداد: المبـالغ التي تم دفعها ويمكـن للهيئة ردها للشخص وفقاً ألحكام هذا القانون.

الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام هذا القانون.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة المستحقة التي حّل موعد سدادها للهيئة.

الضريبة القابلة للخصم: الضريبة المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة أو التي تعتبر وكأنها ضريبة مدفوعة من قبله.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.

الغرامات اإلدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا القانون أو القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2017 في 
شأن اإلجراءات الضريبية.

تقييم الغرامات اإلدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات اإلدارية المستحقة.
الشخص الُمخّزن: الشخص الذي يمتلك سلعا انتقائية، وال يمكنه إثبات أنها خضعت سابقا للضريبة وفقاً للشروط المذكورة في الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
 التشريعات الجمركية: التشريعات االتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.

الدول المطبقــة: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر.
التهرب الضريبي: استخدام شخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم 

يكن له حق استردادها وفقاً ألحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها

المادة )2(
سريان ونطاق فرض الضريبة

تسري أحكام هذا القانون على السلع االنتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.. 1
تُفرض الضريبة على األنشطة التالية التي تتعلق بالسلع االنتقائية:. 2

أ إنتاج السلع االنتقائية في الدولة، وكان اإلنتاج في سياق األعمال.	-
أ استيراد السلع االنتقائية.	-
أ اإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة محددة.	-

أ تخزين السلع االنتقائية في الدولة، وكان التخزين في سياق األعمال.	-

المادة )3(
احتساب الضريبة

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع االنتقائية وكيفية احتساب السعر 
االنتقائي.



Article 4
Tax Liabilities

1. Due Tax shall be charged on the following:

a. The Person who is practicing any of activities mentioned in Paragraph 2 of Article 2 of this Law.

b. The Person who is participating in any of activities mentioned in Paragraph 2 of Article 2 of this Law where the 
Person who is performing this activity failed to meet the obligation to pay Tax as determined in the Executive Regula-
tions of this Law.

c. The Warehouse Keeper, where Excise Goods are released from the Designated Zone and Due Tax was not previous-
ly paid, as determined in the Executive Regulations of this Law.

2. As an exception to the provisions of paragraph 1 of this Article, Tax should not be charged on the following:  

a. The Person who is importing Excise Goods of a value less than the value prescribed by Custom Legislations if these 
Excise Goods are accompanied by the Person on an international journey for non-business purposes.

b. The Person who is storing Excise Goods according to circumstances determined in the Executive Regulations of this 
Law.

Chapter 3
Tax Registration and Deregistration

Article 5
Tax registration

1. Each Person obligated to account for Tax according to Article 4 of this Law, shall apply to the Authority for tax 
Registration according to the provisions of Federal Law no (7) of 2017 regarding Tax Procedures, within 30 
days of the end of any month in which the Person performs or intends to perform any of activities mentioned 
in Paragraph (2) of Article 2 of this Law, or from the effective date of Law, whichever is later. 

2. The date on which Registration comes into effect is the date prescribed in the Executive Regulations of this 
Law.

3. Any person must not perform any activity, which falls within Paragraph (2) of Article 2 of this Law until he is 
registered for tax purposes according to the provisions of this Law. 

 

Article 6
Registration Exceptions

1. The Authority may except any Person from Tax Registration if Tax becomes due according to sub-paragraphs 
(b) and (c) of paragraph 2 of Article 2 of this Law, if he proved to the Authority that he will not regularly im-
port Excise Goods, and as determined in the Executive Regulations of this Law.  

2. Any person excepted from Tax Registration, according to paragraph 1 of this Article, shall immediately inform 
the Authority of any changes to his circumstances that would make him subject to Tax according to the pro-
visions of this Law, and according to periods and procedures determined in the Executive Regulations of this 
Law. 

3. The Authority has the right to collect any Due Tax or Administrative Penalties from the Person excepted from 
Tax Registration according to the provisions of paragraph 1 of this Article. 

Article 7
Tax Deregistration

The registrant, who is no longer obligated to account for Tax, shall apply to the Authority for Tax Deregistration 
according to the provisions of Article 4 of this Law according to periods prescribed in the Executive Regulations 
of this Law.

Article 8
Registration as a Warehouse- Keeper

1. Every Person who operates or intends to operate a Designated Zone, shall apply to the authority for Registration 
as a Warehouse Keeper as determined in the Executive Regulations of this Law. 

2. The date on which Registration comes into effect is the date prescribed in the Executive Regulations of this Law.

3. Any Person must not act as a Warehouse Keeper until he is registered according to the provisions of this Law. 

المادة )4(
االلتزامات الضريبية

تفرض الضريبة المستحقة على كل ممن يأتي: . 1
أ شخص الذي يقوم بأي من األنشطة المذكورة في البند )2( من المادة )2( من هذا القانون.	-

أ الشخص الذي يشارك بأي من األنشطة المذكورة في البند )2( من المادة )2( من هذا القانون، وذلك في الحاالت التي لم يقم فيها الشخص 	-
الذي قام بالنشاط بمتطلبات دفع الضريبة، وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

أ أمين المستودع، وذلك في حال اإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة محددة، ولم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقا لما 	-
تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

استثناًء من أحكام البند )1( من هذه المادة، ال تفرض الضريبة على من يأتي:. 2
أ الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حـال كانت هذه السلـع االنتقائيـة 	-

بصحبة الشخص ضمـن رحلـة دولية وألغراض غير تجارية.
أ الشخص الُمخّزن، وفقاً للحاالت التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.	-

الفصل الثالث
التسجيل الضريبي وإلغاؤه

المادة )5(
التسجيل الضريبي

على كل شخص ملزم باحتساب الضريبة وفقاً للمادة )4( من هذا القانون أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل الضريبي وفقا ألحكام القانون . 1
االتحادي رقم )7( لسنة 2017 في شأن اإلجراءات الضريبية، وذلك خالل )30( ثالثين يوماً من نهاية أي شهر قام أو قصد به القيام 

باألنشطة المذكورة في البند )2(  من المادة )2( من هذا القانون أو من تاريخ نفاذ هذا القانون، أيهما تم الحقاَ.

تاريخ سريان التسجيل هو التاريخ الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.. 2

يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يندرج ضمن األنشطة المذكورة في البند )2( من المادة )2( من هذا القانون قبل تسجيله لغايات . 3
الضريبة وفقا ألحكام هذه المادة.

المادة )6(
االستثناء من التسجيل

يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي في حال استحقاق الضريبة وفقاً للفقرتين )ب( و )ت( من البند )2( من المادة )2( من . 1
هذا القانون، إذا أثبت للهيئة بأنه لن يقوم باستيراد السلع االنتقائية بشكل منتظم، وذلك وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

يجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقاً للبند )1( من هذه المادة، أن يخطر الهيئة بأي تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله . 2
خاضعاً للضريبة وفقاً ألحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للمهل واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

للهيئة الحق بتحصيل أي ضريبة مستحقة وأي غرامات إدارية من الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب أحكام البند )1( من هذه . 3
المادة.

المادة )7(

إلغاء التسجيل الضريبي
على المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد ملزما باحتساب الضريبة وفقا ألحكام المادة )4( من هذا القانون، 

وذلك وفقا للمهلة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.



Article 9
Procedures, Rules and Conditions of Tax Registration and Deregistration

The Executive Regulations of this Law determines the procedures, rules and conditions of Tax Registration and 
Deregistration, the rejection of the application of Tax Registration and Tax Deregistration. 

Chapter 4
Rules Pertaining to Tax Payment and Exemptions

Article 10
Date of Tax Calculation

Tax shall be calculated according to the following:

1. The date on which Excise Goods are imported.

2. The date on which the stockpiler acquired Excise Goods, and in case that was occurred before the effective date 
of Law then the date on which Tax is calculated is the same date on which Law comes into force.  

3. As an exception to two cases mentioned in paragraph 1 and 2 of this Article, Tax shall be calculated on the date 
on which Excise Goods are released for consumption as determined in the Executive Regulations of this Law. 

Article 11
Stated Price Inclusive Tax

The stated prices of Excise Goods at the point of sale shall include Tax. The Executive Regulations of this Law 
determines the cases where the price does not include Tax.

Article 12
Tax Exemption

1. Exported Excise Goods are exempted from Tax.

2. The Executive Regulations of this Law determines the conditions, and rules of exemption mentioned in para-
graph 1 of this Article. 

Chapter 5
Designated Zone 

Article 13
Designated Zone

1. The Designated Zone that meets the terms and conditions determined in the Executive Regulations of this 
Law shall be treated for Tax purposes as being outside the territories of the State. 

2. As an exception to paragraph (1) of this Article, the Executive Regulations of this Law determines the con-
ditions under which Businesses performed within the Designated Zone shall be treated as being performed 
within the State. 

Article 14
Transfer of Excise Goods in the Designated Zone

1. Excise Goods can be transferred from one Designated Zone to another Designated Zone without any Tax 
becoming due. 

2. The Executive Regulations of this Law determine the procedures and conditions for the transfer of Excise 
Goods from and to the Designated Zone, and the process of maintenance, storage and handling of these 
Excise Goods therein. 

Chapter 6
Calculation of Due Tax

Article 15
Tax Calculation

The Payable Tax due on the Taxable Person shall be calculated for any Tax Period as being Due Tax from the Tax-
able Person for this Tax Period less the total of Deductible Tax as calculated according to the provisions of Article 
16 of this Law.  

المادة )8(
التسجيل كأمين مستودع

على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا . 1
القانون. 

تاريخ سريان التسجيل هو التاريخ الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.. 2
يحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع، قبل تسجيله وفقا ألحكام هذه المادة.. 3

المادة )9(
إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه، ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه.  

الفصل الرابع
القواعد المتعلقة بدفع الضريبة واإلعفاء منها

المادة )10(
تاريخ احتساب الضريبة

يكون تاريخ احتساب الضريبة وفقا لما يأتي: 
تاريخ استيراد السلع االنتقائية.. 1
التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع االنتقائية من قبل الشخص الُمخّزن، وفي حال كان ذلك قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فيكون تاريخ . 2

احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ القانون.
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين )1( و )2( من هذه المادة، يكون احتساب الضريبة في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع . 3

االنتقائية لالستهالك وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة )11(
شمول السعر المعلن للضريبة

يجب أن تكون األسعار المعلنة للسلع االنتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت التي تكون فيها 
األسعار غير شاملة للضريبة.

المادة )12(
اإلعفاء من الضريبة

تعفى من الضريبة السلع االنتقائية التي يتم تصديرها.. 1
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القـانون شروط وضـوابط اإلعفاء من الضريبة المذكور في البنـد )1( من هذه المادة.. 2

الفصل الخامس
المناطق المحددة

المادة )13(
المنطقة المحددة

تعامل المنطقة المحددة المستوفية الشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون على أنها خارج أراضي الدولة ألغراض الضريبة.. 1
استثناء من أحكام البند )1( من هذه المادة، تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التي تعتبر فيها األعمال التي تمارس داخل المنطقة . 2

المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.

المادة )14(
نقل السلع االنتقائية في المناطق المحددة



Article 16
Deductible Tax

1. The Deductible Tax consists of the following:

a. Tax paid on the Excise Goods that has been exported.

b. Tax paid on the Excise Goods which become a component in another Excise Good over which Tax is or will be 
due. 

c. Amounts paid by error.

2. The Executive Regulations of this Law determine the conditions and rules for Tax deduction under the cir-
cumstances mentioned in paragraph 1 of this Article. 

Chapter 7
Tax Period, Tax Return and Payment

Article 17
Tax Period 

The Executive Regulations of this Law determine the Tax Period and exceptional circumstances whereby the 
Authority may change the Tax Period. 

Article 18
Tax Return

The Taxable Person shall submit his Tax Return to the Authority at the end of each Tax Period within the periods 
and according to procedures determined in the Executive Regulations of this Law.

Article 19
Tax Payment

1. The Taxable Person shall pay the Payable Tax stated in the Tax Return on the same date on which he sub-
mits his Tax Return according to the provision of Article 18 of this Law and according to the procedures de-
termined by the Authority. 

2. The Person excepted from Tax Registration under paragraph 1 of Article 6 of this Law shall pay the Due Tax 
at the time of importing Excise Goods.

Chapter 8
Deferral of Refundable Excess Tax

Article 20
Refundable Excess Tax

1. The Taxable Person must carry forward the excess of Refundable Tax to the following Tax Periods, and offset such 
excess against Payable Tax or Administrative Penalties imposed under this Law or Federal Law No. (7) of 2017 
regarding Tax Procedures in the following Tax Periods until such excess is utilised in full, in the following cases.

a. If the Deductible Tax by the Taxable Person exceeds, according to the provisions of Article 16 of Law, the 
Due Tax for the Same Tax Period.

b. If the Tax paid to the Authority by the Taxable Person exceeds the Payable Tax according to the provisions of 
Law.

2. If there remains any excess of Refundable Tax for any Tax Period after being carried forward for a period of time, 
the Taxable Person may apply to the Authority to recover the remaining excess under the periods and proce-
dures determined by the Executive Regulations of this Law. 

Article 21
Tax Refunds in Special Circumstances

The Authority may repay Tax upon a submitted refund request, to the following:

1. Foreign governments, international organizations, diplomatic bodies and missions tax paid in the course of prac-
ticing their official duties, under the conditions, rules and procedures determined by the Executive Regulations of 
this Law and on condition of reciprocity. 

2. The Person who is registered in an Implementing State if he paid the Due Tax in the State then exported the 
Excise Goods to an Implementing State under the conditions, rules and procedures determined by the Executive 
Regulations of this Law.

يجوز نقل السلع االنتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها.. 1
تحدّد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط نقل السلع االنتقائية من وإلى المنطقة المحددة، وآلية المحافظة عليها وتخزينها . 2

ومعالجتها فيها.

الفصل السادس
احتساب الضريبة المستحقة

المادة )15(
احتساب الضريبة

يتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن 
تلك الفترة الضريبية مخصوماً منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها وفقاً ألحكام المادة )16( من هذا القانون.

المادة )16(
الضريبة القابلة للخصم

تتكّون الضريبة القابلة للخصم مما يأتي:. 1
أ الضريبة المدفوعة على السلع االنتقائية التي تم تصديرها.	.
أ الضريبة المدفوعة على السلع االنتقائية التي أصبحت مكّوناّ في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة. 	.

ج.      المبالغ المدفوعة عن طريق الخطأ.
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خصم الضريبة في الحاالت المذكورة في البند )1( من هذه المادة.. 2

الفصل السابع
الفترة الضريبية واإلقرار الضريبي وسداد الضريبة

المادة )17(
الفترة الضريبية

 تحدّد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الفترة الضريبية والحاالت االستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديلها.

المادة )18(
اإلقرار الضريبي

على الخاضع للضريبة تقديم اإلقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية، وذلك ضمن المهل واالجراءات التي تحددها الالئحة 
 التنفيذية لهذا القانون.

المادة )19(
سداد الضريبة

على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع التي تظهر في اإلقرار الضريبي، وذلك في ذات تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي وفقا . 1
ألحكام المادة )18( من هذا القانون ووفقاً لإلجراءات التي تحددها الهيئة.

على الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب البند )1( من المادة )6( من هذا القانون أن يقوم بسداد الضريبة المستحقة عند استيراد . 2
 السلع االنتقائية.

الفصل الثامن
ترحيل فائض الضريبة القابلة لالسترداد

المادة )20(
فائض الضريبة القابلة لالسترداد

على الخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة لالسترداد إلى الفترات الضريبية الالحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض . 1
والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تّم فرضها وفقاً ألحكام هذا القانون أو القانون االتحادي رقم ) 7 ( لسنة 2017 في شأن 

اإلجراءات الضريبية في الفترات الضريبية الالحقة إلى حين استنفاد الفائض، وذلك في الحاالت اآلتية:
أ إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تتجاوز الضريبة المستحقة الدفع وفقاً ألحكام هذا القانون.	-



3. Any Persons or categories identified within a resolution issued by the Cabinet upon the recommendation of the 
Minister.

Chapter 9
Fines and Penalties

Article 22
Imposition of Severest Penalties

The imposition of penalties stated in this Law shall not prejudice with any severe penalty stated in any other 
Law. 

Article 23
Assessment of Administrative Penalties

Without prejudice to the provisions of Federal Law No. (7) of 2017 regarding Tax Procedures, the Authority shall 
issue an Administrative Penalty Assessment to the Taxable Person and notify him with the same within five (5) 
working days from the date of issuance in case of committing any of the following violations:

1. If the Taxable Person failed to display prices including Tax according to Article 11 of this Law.

2. If the Taxable Person failed to comply with required conditions and procedures related to the transfer of Excise 
Goods from a Designated Zone to another Designated Zone and the process of maintaining, storing and handling 
such Excise Goods therein. 

3. If the Taxable Person failed to provide the Authority with the price lists of Excise Goods, which the Taxable Per-
son is producing, or importing or selling as determined by the Executive Regulations of this Law. 

Article 24
Tax Evasion

Without prejudice to the cases of Tax Evasion mentioned in the Federal Law no. (7) of 2017 regarding Tax Pro-
cedures and penalties applied in this regard, the Person is deemed to have committed a Tax Evasion violation in 
any of the following:  

1. Bringing or attempting to bring Excise Goods to the State, or removing or attempting to remove the Excise 
Goods from the State without paying the Due Tax in full or part, or in a way violating the provisions of this Law. 

2. The production, transformation, acquisition, storage, transfer or receipt of Excise Goods  for which the Due Tax 
has not been paid with the intent to avoid the payment of Due Tax or in a way violating the provisions of this 
Law.

3. Putting false labels on the Excise Goods, in a way violating the provision of paragraph 2 of Article (25) of this 
Law, with the intent to avoid the payment of Due Tax or to receive refunds unrightfully. 

4. Submission of incorrect, false or fraudulent documents, records or Tax Returns or to place false labels with the 
intent to avoid the payment of Due Tax or to receive refunds unrightfully.

Chapter 10
General Provisions

Article 25
Records Keeping and Evidential Requirements

1. Without prejudice to the provisions related to record keeping mentioned in any other Law, the Taxable Person 
shall maintain the following records:

2. Records of all Excise Goods which are produced, imported or stored.

3. Records of the Excise Goods which have been exported and evidence of this export.

4. Records of stock level, including details of lost or destroyed items.
5. Tax records which include the following information: 

a. Due Tax on the imported Excise Goods.
b. Due Tax on the produced Excise Goods. 
c. Due Tax on the stored Excise Goods.
d. Deductible Tax according to the provisions of Article 16 of this Law. 

6. Upon the recommendations of the Minister, the Cabinet shall determine the Excise Goods which should be la-
belled to indicate that Tax has been paid on them, in addition to relevant conditions and procedures.  

إذا تبقّى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، فيجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلباً للهيئة السترداد الفائض المتبقي، . 2
وذلك وفقا للمدد واإلجراءات التي تحدّدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة )21(
االسترداد في حاالت خاصة

للهيئة رد الضريبة بناًء على طلب استرداد يقدم إليها وذلك إلى كل مما يأتي:

الحكومات األجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية التي تم دفعها من قبلهم في سياق ممارسة أنشطتهم الرسمية، وذلك . 1
وفقاً للشروط والضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.

الشخص المسجل في إحدى الدول المطبقة في حال قيامه بدفع الضريبة المستحقة في الدولة ومن ثم قام بتصدير السلع االنتقائية إلى إحدى . 2
الدول المطبقة وفقاً للشروط والضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

أي أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.. 3

الفصل التاسع
المخالفات والعقوبات

المادة )22(
تطبيق العقوبة األشد

 ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة )23(
تقييم الغرامات اإلدارية

مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2017 في شأن اإلجراءات الضريبية، تقوم الهيئة بإعداد تقييم للغرامات اإلدارية للخاضع 
للضريبة وتبلغه بها خالل )5( خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أيا من المخالفات اآلتية:

عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض األسعار شاملة للضريبة، وفقا ألحكام المادة )11( من هذا القانون. . 1
عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع االنتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها . 2

فيها.
عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع االنتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها، للهيئة وفقاً لما تحدده الالئحة . 3

التنفيذية لهذا القانون.
المادة )24(

حاالت التهرب الضريبي
مع مراعاة حاالت التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2017 في شأن اإلجراءات الضريبية والعقوبات 
الواردة بشأنها، يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بأي مما يلي:
1.    إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو بالكامل أو 

      خالفاً ألحكام هذا القانون.
2.   إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة      

       أو خالفاً ألحكام هذا القانون.

3.   وضع عالمات مميزة غير صحيحة على السلع االنتقائية، خالفاً للنص الوارد في الفقرة )2( من المادة )25( من هذا القانون، وذلك بقصد 
    التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.

4.  تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجالت غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع عالمات غير صحيحة بقصد التهرب من تأدية 
     الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.

الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة )25(

االحتفاظ بالسجالت والمتطلبات الثبوتية



7. The Executive Regulations of this Law determine the periods, rules and conditions required for keeping records 
as stated in paragraph 1 of this Article.

Article 26
Insertion of Tax Registration Number

The Taxable Person or any Person authorized in writing by the Taxable Person shall state the TRN of the Taxable 
Person on each practices and transactions with the Authority, each Tax Return, or any other document related to 
Tax.

Chapter 11
Concluding Provisions

Article 27
Executive Regulations

Upon the recommendation of the Minister, the Cabinet will issue the Executive Regulations of this Law. 

Article 28
Revenue Sharing

The Tax revenue and the administrative penalties, which are collected according to the provisions of this Law, 
are subject to sharing between the Federal Government and Local Governments of each Emirate in virtue to the 
Decree of Federal Law no. 13 of 2016 for the Establishment of Federal Tax Authority.     

Article 29
Conflicting Provisions

All provisions or rules which are in contradiction with or in violation of the provisions of this Law shall be null and 
void. 

Article 30
Enforcement and Publication of Law

This Law shall be published in the official gazette and come into force from (……….).  

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, the President of United Arab Emirates

Issued in the Presidential Palace, Abu Dhabi

On : 25 Dhul Qi’da 1437 H.  

Corresponding to: 17 August 2017 

دون اإلخالل باألحكام المتعلقة باالحتفاظ بالسجالت المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق اآلتية:. 1
أ سجالت لجميع السلع االنتقائية المنتجة أو المستوردة أو المخزنة.	-

أ سجالت السلع االنتقائية التي تم تصديرها وإثباتات ذلك التصدير.	-
أ سجالت عن نسب المخزون، بما في ذلك تفاصيل المواد المفقودة أو المتلفة	-
أ سجل ضريبي يحتوي على البيانات اآلتية:	-

الضريبة المستحقة على السلع االنتقائية المستوردة.( 1

الضريبة المستحقة على السلع االنتقائية المنتجة.( 2

الضريبة المستحقة على السلع االنتقائية التي تم تخزينها.( 3

الضريبة القابلة للخصم وفقاً ألحكام المادة )16( من هذا القانون.( 4

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير السلع االنتقائية التي يجب وضع عالمات مميزة عليها لبيان تلك التي تم دفع الضريبة عنها . 2
باإلضافة إلى الشروط واإلجراءات المرتبطة بذلك.

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المدد والشروط والضوابط الالزمة لالحتفاظ بالسجالت المنصوص عليها في البند )1( من هذه المادة.. 3

المادة )26(
إدراج رقم التسجيل الضريبي

على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل ممارساته وتعامالته مع 
الهيئة، وعلى كل إقرار ضريبي، وعلى أي مستند يتعلق بالضريبة.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة )27(

الالئحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون.

المادة )28(
تقاسم اإليرادات

تخضع إيرادات الضريبة والغرامات اإلدارية التي يتم تحصيلها وفقاً ألحكام هذا القانون للتقاسم بين الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات 
استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )13( لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب.

المادة )29(
مخالفة األحكام

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة )30(
العمل بالقانون ونشره

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2017.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي 
بتاريخ:    25 / ذي القعدة / 1438هـ
الموافق:   17 / أغسطس / 2017م
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