
 

 

 الهيئة اإلتحادية للضرائب تصدر دليل المستخدم لطلب التوضيحات

 

باإلضافة إلى  دليل المستخدم لطلب التوضيحات أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب في اإلمارات العربية المتحدة

. تم إعداد الدليل للمساعدة في تقديم طلب التوضيح من خالل تعريفه وماهي الشروط المطلوبة نموذج طلب التوضيح

 لتقديم طلب التوضيح ومن بإمكانه تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر.  

ليل لتحديد الهدف من عملية طلب التوضيح، باإلضافة إلى المخرجات المتوقعة من هذا الطلب. فهو يقوم تم تصميم الد

 .  بما يخص القانون بتوضيح العملية والتفويض المطلوب والشخص المؤهل لطلب الحصول على توضيح 

 : معالجة الحاالت التي تتضمن تهدف عملية تقديم طلب التوضيح إلى في هذا الصدد، و

 لكن الطلب، تقديم قبل اإلرشادية واألدلة الصلة ذات واللوائح الضريبية القوانين بدراسة الشخص قيام 

 مؤكدة غير تزال ال على استفساراته اإلجابة

 المسألة بتلك يتعلق فيما مصلحة الشخص لدى يكون أن 

  الهيئة لم يتم تناول هذه المسألة من خالل توضيح سابق صادر عن 

 

 المستندات التالية:  الطلب نموذج أن يتضمن يجب

 نسخةمكتملة  إلكترونية نسخة ( بصيغة  موقعة من نموذج الطلبPDF ) 

 بشأنها؛ التوضيح تطلب التي المسألة بشأن تم الحصول عليها ضريبية مشورة أي 

 الضريبية املةوالمع الفنية ورؤية مقدم الطلب القانونية، والمراجع الحقائق، تفاصيل يتضمن رسمي خطاب 

 توضيحها؛و الهيئة من تطلب التي األسئلة إلى تطبيقها، باإلضافة الممكن من قد يرى المقدم أنها التي البديلة

 ذلك ويشمل الطلب مقدم لتعريف الداعمة التفاصيل تقديم فينبغي للضريبة، مسجل غير الطلب مقدم كان إذا 

 التفويض إثبات الى باالضافة سفره جواز من نسخة أو بالتوقيع للمخول الهوية اإلماراتية من نسخة اما

 بالمخول الخاص االكتروني البريد من التوضيح طلب تقديم فينبغي للضريبة، مسجل الطلب مقدم كان إذا 

 بالتوقيع

 

 تطلب فقد مكتمل، غير كان الطلب وإذا .التوضيح طلب على للرد عمل يوم 40 فترة الهيئة تستغرق أن الممكن من

 على الطلب.  للرد إضافي عمل يوم 40 الهيئة تستغرق قد التقديم إعادة بعد ، ومستندات إضافية تقديم  الهيئة

 

 إلعادة الهيئة إلى طلب تقديم هل يجوز فإنه ، التوضيح بطلب يتعلق فيما رد الهيئة  علىيوافق مقدم الطلب  لم إذا

 تحديد الطلب.  يجب على المقدم نتيجة استالم تاريخ من عمل يوم 20 خالل التالي الرابط خالل من قرارها في النظر

يوم عمل من  20التوضيح، وستقوم الهيئة بإصدار القرار المعدل خالل  طلب بشأن الهيئة قرار قبول عدم أسباب

 الطلب. استالمتاريخ 

 

تمتلك شركة ديلويت الخبرة الكافية لمساعدة العمالء في تقديم طلبات التوضيح، ولديها ثروة من الخبرة المحلية 

وانين ضريبة القيمة المضافة المطبقة والدولية في مساعدة العمالء في هذا المجال بالتحديد الذي يستوجب تطبيق ق

 على الشركات العاملة في المنطقة.
 

https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/clarifications-user-guide.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/pdf/clarification-application-form.pdf
https://www.tax.gov.ae/ar/contact-us.aspx
https://www.tax.gov.ae/ar/contact-us.aspx

