
 لمدة شهر واحد ةق  ستح  إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة الم   لتقديم المحددتمديد الموعد 

 

ضريبة القيمة ل نليمسجّ موّجه إلى ال قرارفي  ،(الدولةاإلمارات العربية المتحدة ) في ب )الهيئة(أعلنت الهيئة االتحادية للضرائ

 ،2020مارس  31الضريبية المنتهية في  الفترةعن  الضريبة المستحقة وسداد اإلقرارات الضريبيةتمديد تاريخ تقديم  ،المضافة

التي  األعمالتخفيف عبء االمتثال على  بهدف وتأتي هذه التدابير االستثنائية التي اتخذتها الهيئة. استثنائيا   لمدة شهر واحدوذلك 

ادر الصّ  القراروتجدون  .19-كوفيد من انتشار فيروس للوقاية في الدولة ةقالمطبّ  االحترازية اإلجراءات في ظلّ تواجه تحديات 

 .اإلشعاربهذا  ا  مرفق الهيئةعن 

 

ليصبح  2020أبريل  28في  ستحقةم  التي كانت الضريبة  وسدادية ضريبال قراراتاإلتقديم  موعديتّم تمديد وعلى هذا األساس، 

إلى  2020مارس  1من  يةضريبالفترة ال عن المقدّمةالشهرية ة يضريبالقرارات اإلعلى  ذلكينطبق و. 2020مايو  28تاريخ  في

، 2020مارس  31إلى  2020ير ينا 1من ضريبية الفترة المة عن المقدّ  الربع سنوية يةضريبالقرارات اإل، و2020مارس  31

 .2020مايو  28في  بحٍد أقصىالدفع  الضريبة المستحقة الهيئة تستلمأن  على

 

 نإقراري تسليم، بة القيمة المضافة على أساس شهريالضرائب الذين يقدمون إقرارات ضريعي دافه سيتعيّن على أن المرّجحمن و

فترة ضريبية  عن موحدّ  يبدال  من إقرار ضريب ،2020مايو  28مارس وأبريل بحلول  لشهر يتينبيالضر نفترتيلعن امنفصلين 

التي ، واالنتقائية ضريبةالفيما يتعلق بإقرارات  مؤخرا  الهيئة  أعلنت عنهاالمماثلة التي  اإلجراءاتمع  شيا  اتم وذلك ،(شهرين)

فترات لليس هناك ما يشير إلى أنه سيتم منح تمديد إضافي ل ،تاريخهحتى و. الرابطهذا  عبر هاتفاصيل يمكنكم االطالع على

 مراقبة أي تطورات أخرى عن كثب.ب األعمال ستحسن أن تقومي   إال أنه، ستقبليةالم يةبيالضر

 

إقرارات ضريبة تقديم  التي يتوجب عليها األعمالعلى  فقطتنطبق هذه اإلجراءات  إلى أنّ تجدر اإلشارة إضافة إلى ما تقدّم، 

تسهيالت بير حتى اآلن لتطبيق اتخاذ أي تدا ، وأنه لم يتمّ 2020مارس  31المنتهية في لفترات الضريبية عن االقيمة المضافة 

 .2020مارس  31غير  آخر بتاريخ المنتهيةفيما يتعلق بالفترات الضريبية 

 

مضافة وعملية ضريبة القيمة ال إقرار بإعدادالتي ترغب في االستفادة من التمديد  األعمالنوصي بأن تقوم على ما تقدّم، فإننا  وبناء  

 ممكن مدى أقصى إلىوعتاد الزمني الم   جدولال ضمن 2020مارس  31لفترة الضريبية المنتهية في با يتعلق فيماالموافقة الداخلية 

 التقديم.حلول تاريخ عند مشاكل أو تأخيرات غير ضرورية  ب أيلتجنّ 

 

، السعوديةثلة في المملكة العربية تطورات مماحصول  في أعقابتأتي  الهيئةها تمنحالتمديد التي  مهلةوتجدر اإلشارة إلى أّن 

 ةدارياإلو ةماليالء اعباأل تواجهالتي  األعمالجراءات لتخفيف الضغط على باتخاذ إالضريبية في المنطقة  الجهات قامتحيث 

األخير  اإلشعاراالطالع على رجى ، ي  في هذا الشأنلمزيد من التفاصيل ولعن الظروف االقتصادية واالجتماعية الحالية.  ةناتجال

 ."ديلويت"ادر عن الصّ 
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