
 

 

 في اإلمارات العربية المتحدة تعديالت نهاية السنة الضريبية

 

بإجراء  2020فبراير أو مارس في الضريبية سنتها  يهتنلقيام األعمال التي تزاول أنشطتها في الدولة وت يقترب الموعد النهائي

 . ربع سنويةتعديالت نهاية السنة الضريبية على إقراراتها الضريبية ال

 

 

 المواعيد النهائية 

 

لفترة الضريبية ي عن اضريبالقرار اإل في التعديالت إدراج، يجب 2020الضريبية في فبراير  تهاسن التي تنتهيلألعمال بالنسبة 

 .2020يونيو  28تقديمها بحلول  والواجب، 2020التي تنتهي في مايو  الربع سنوية

 

لفترة ا ي عنضريبالقرار اإلالتعديالت في  إدراج، يجب 2020الضريبية في مارس  تهاسن تنتهيالتي  األعمالبالنسبة إلى أما 

 .2020يوليو  28تقديمها بحلول  والواجب، 2020التي تنتهي في يونيو  الربع سنويةالضريبية 

 

 

 من ينبغي عليه االطالع على هذا اإلشعار؟ 

 

، باإلضافة إلى أي ولةالد فيمن الضريبة عفاة م  أخرى قوم بتوريدات خاضعة للضريبة والتي تل اعماألهذا اإلشعار موّجه إلى 

 لألعمال أهمية خاصةذو  اإلشعارهذا  ي عتبر، تحديدال وعلى وجهألغراض ضريبة القيمة المضافة.  ةرأسمالي لا وتمتلك أصأعمال 

 .2020مارس  31أو  2020فبراير  29الضريبية في تها سنتنتهي التي 

 

عن تلك ضريبة المدخالت التالية الالزمة على تعديالت الوإجراء  بالحساباتلقيام ا األعمال، يتعين على في نهاية سنتها الضريبية

 لسنة:ا

 

 احتساب التعديالت السنوية 

  الفعلي" )في الحالت التي تّم فيها استخدام اآللية األساسية لتجزئة ضريبة المدخالت خالل السنة تعديل "الستخدام

 الضريبية(

 ا لتعديل إجراء ال  نظام األصول الرأسماليةوفقا

 

التي التعديالت المذكورة أعاله في إقرار ضريبة القيمة المضافة المتعلق بالفترة الضريبية األولى  إدراجيجب إضافة إلى ما تقدّم، 

 نهاية السنة الضريبية. تلي

 

 

 تجزئة ضريبة المدخالت 

 

توريدات ب لقيامااستخدامها ب ي قصدأو  تخدملخدمات التي است  السلع وا عندة يحق لألعمال استرداد ضريبة المدخالت المتكبّ 

 خاضعة للضريبة.

 



عمليات الشراء مرتبطة مباشرةا  فيها تكون في الحالت التي بة المدخالت غير قابلة لالستردادضري تكون، وبناءا على ذلك

 . لغير أغراض األعمالعفاة أو م   بتوريدات

 

 

 ـب أو ما ي عرفللضريبة )خاضعة غير أخرى خاضعة للضريبة وتوريدات  عنمدخالت الد ضريبة تكبّ تيجب على األعمال التي 

، األمر ضريبة المدخالتتجزئة بأو ما ي عرف  ،الستردادالقابلة لضريبة المدخالت  ساب نسبةتحا"ضريبة المدخالت المتبقية"( 

 ةمراجعللبعد ذلك  تخضعيجب أن ، والتي خالل السنةيبة المدخالت ضر تجزئةل مؤقتة إجراء حسابات الذي يترتب عليه وجوب

 تم تحديد المنهجيات التفصيلية لهذا الغرض.وقد إلى األرقام السنوية في نهاية السنة الضريبية.  اا استناد

 

كمال ستالبيانات الالزمة لها تملك ضمان أن ،من الضريبة عفاةم   وأخرى خاضعة للضريبةتوريدات ب تقومالتي  األعماليجب على 

 ضريبيةالفترة عن ال يضريباإلقرار الالصلة في  اتذ تالتعديال إدراجكذلك و المحددالتفصيلية في الوقت  يةحسابعمليات الهذه ال

 نهاية السنة الضريبية. األولى التي تلي

 

 

 نظام األصول الرأسمالية 

 

ومتطلبات استكمال  تدخالمضريبة ال بتجزئة الخاصّ  العالقة بين التعديل السنويالتي غفلت عن مالحظة  األعمالالعديد من هناك 

 األمر الذي، سنةفي نفس الوقت من كل إجراؤهما يجب هما مترابطان ويكل، خاصة وأّن األصول الرأسمالية نظامبموجب تعديل ال

 عند الشراء. عنهاد ضريبة القيمة المضافة نة والتي تم تكبّ معيّ قيمة  أصول ذاتينطبق على 

 

 قضيالذي ي األول المطلب األعمال تواجهالعديد من  فإنّ ، 2018يناير  1ضريبة القيمة المضافة في  تطبيق بالنظر إلى أنه تمّ و

 .ةسنال هذهاألصول الرأسمالية  نظامبموجب تعديل الساب تحبا

 

السنة التي المدخالت قابلة لالسترداد في ، تكون ضريبة إنشائهاأو  ةل رأسماليوأص بالحصول األعمالفيها تقوم  في الحالت التي

 ضريبة المدخالت المذكورة أعاله. وتخضع لنسبة تجزئة، األصل الحصول علىتّم فيها 

 

لزمة، لألصول ذات القيمة الكبيرةالطويل  الفتراضيالعمر بالنظر إلى و، على الرغم مما تقدّمو مراقبة ب تكون األعمال م 

استرداد على عملية تعديالت سنوية ه ينتج عن، األمر الذي ور الوقتمرمع ول الرأسمالية لألغراض الضريبية استخدام األص

 . لولألص فتراضيالالعمر  عنستحق ت  والتي ضريبة المدخالت األصلية 

 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط ول ينبغي أخذ المشورة به. ول يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة بالمواضيع  هذا الملخص مخصص

 التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناءا على محتوياته دون تلقي مشورة رسمية. 


