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Introduction
This is a replication of the United Arab Emirates
Draft Federal Law No. (7) of 2017 regarding
the tax procedures published by the Ministry of
Finance on its website at 1 August 2017.
The English text in this document is not an
official translation and is provided for 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 cicumstances
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.

English

مقدمة
ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
 ﻓﻲ ﺷﺄن اﻹﺟﺮاءت۲۰۱۷ ) ﻟﺴﻨﺔ7( ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ
۲.2۰۱۷  أﻏﺴﻄﺲ۱ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﺮﺟﻲ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻨﺺ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
ﻟﯿﺲ ﺗﺮﺟﻤﺔ رﺳﻤﯿﺔ وﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻷﻏﺮاض ﺗﻮﻓﯿﺮ
 ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ دﯾﻠﻮﯾﺖ ﻻ،ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ
ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺄ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻮ وأ اﻟﺨﻄﺄ وﻋﻠﯿﮫ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺺ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ة.اﻟﺨﺎﺻﺔ
ّ
إن تطبيق المبادئ المنصوص عليها يتوقف على الظروف
الخاصة بكل حالة وينصح بالحصول على المشورة المهنية
قبل القيام أو اإلحجام عن أي تصرف باالعتماد على
ا.محتوى هذا التقرير
ا.اختر اللغة التي تفضلها

ﻋﺮﺑﻰ

Law
No.
(7)
of 2017
2017Federal
) لسنة7( رقم
اتحادي
قانون
مشروع
Regarding
Tax
اإلجراءات الضريبية
شأنProcedures
في

، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة- نحن خليفة بن زايد آل نهيان
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan – President of the United Arab
Emirates,
،الدستور
بعد االطالع على
-

Having reviewed the Constitution,
،وتعديالته

-

 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء1972 ) لسنة1( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، في شأن السجل التجاري1975 ) لسنة5( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته وتعديالته1981 ) لسنة11( وعلى القانون االتحادي رقم

-

Federal Law No. (1) of 1972, regarding the Competancies of the Ministriesand Powers of the Ministers and its amendments,

-

Federal Law No. (5) of 1975 regarding the Commercial Records,

-

Federal Law No. (11) of 1981, regarding the Imposition of a Federal Customs Tax on Imports of Tobacco and Tobacco Products
and its amendments,
، بإصدار قانون المعامالت المدنية وتعديالته1985 ) لسنة5( وعلى القانون االتحادي رقم

-

Federal Law No. (5) of 1985, promulgating the Civil Transactions
Law and
itsبإصدار
amendments,
،العقوبات وتعديالته
قانون
1987 لسنة

-

)3( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، بإصدار قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية وتعديالته1992 ) لسنة10( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، بإصدار قانون اإلجراءات المدنية وتعديالته1992 ) لسنة11( وعلى القانون االتحادي رقم

-

Federal Law No. (3) of 1987, promulgating Penal Law and its amendments,

-

Federal Law No. (10) of 1992, promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions and its amendments,

-

Federal Law No. (11) of 1992, promulgating the Law on Civil Procedures and its amendments,

-

اإلجراءات
بإصدار
1992 لسنة
Federal Law No. (35) of 1992 promulgating،وتعديالته
the Penalالجزائية
Procedures
Law قانون
and its
amendments,

-

، التجاريةTransactions
قانون المعامالتLaw,
بإصدار
Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial

-

Federal Law No. (17) of 2004 regarding the Commercial
Concealment
combat,
،التجاري
مكافحة التستر
شأن

-

)35( وعلى القانون االتحادي رقم

-

1993 ) لسنة18( وعلى القانون االتحادي رقم

-

 في2004 ) لسنة17( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية2006 ) لسنة1( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية2008 ) لسنة11( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم

-

Federal Law No. (1) of 2006 regarding electronic transactions and trading,

-

Federal Decree Law No. (11) of 2008, regarding Human Resources in the Federal Government and its amendments,

-

Federal Law No. (1) of 2011, regarding the State’s Public Revenues,

-

اإليراداتProfession,
 في شأن2011
Federal Law No. (6) of 2012, regarding the Organization،للدولة
of theالعامة
Translation

) لسنة1( وعلى القانون االتحادي رقم

-

) لسنة6( وعلى القانون االتحادي رقم

-

 بشأن تنظيم مهنة2014 ) لسنة12( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، في شأن الشركات التجارية2015 ) لسنة2( وعلى القانون االتحادي رقم

-

، بشأن اإلفالس2016 ) لسنة9( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم

-

-

تنظيم مهنة
 بشأن2012
Federal Law No. (12) of 2014, regarding the Organization of ،الترجمة
the Profession
of Auditors,

-

Federal Law No. (2) of 2015, regarding Commercial Companies;
،مدققي الحسابات

-

Federal Decree No. (9) of 2016 regarding Bankruptcy,

-

Federal Law No. (13) of 2016 regarding the Establishment of the Federal Tax Authority

-

Following the presentation of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet, Federal National Council and Federal
، بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب2016 ) لسنة13( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم
Supreme Council,

، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد، والمجلس الوطني االتحادي،وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء
We hereby issue the following Law:

:أصدرنا القانون اآلتي
Chapter One
Definitions and Scope of Application of the Law

الباب األول
Article (1)
 تطبيق القانونDefinitions
التعاريف ونطاق
)1( المادة
In the application of the provisions of this law, the following
words and expressions shall have the meanings set out against
each of them, unless the context otherwise requires: التعاريف
State: the United
Arabالنص
Emirates
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق
:بغير ذلك
Minister: the Minister of Finance.

 اإلمارات العربية المتحدة: الدولة

Authority: the Federal Tax Authority.

 وزير المالية: الوزير

Director General: the Director General of the Authority.

 الهيئة االتحادية للضرائب:الهيئة

Committee: the Tax Disputes Resolution Committee.

 مدير عام الهيئة:المدير العام

Competent Court: the court within whose jurisdiction the Authority’s Head Office or Branch
is located.
الضريبية
المنازعات
Tax: any federal tax administered, collectedفروعها
or enforced
by the
Authority.
للهيئة أو أحد
الرئيسي
المقر

 المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها:المحكمة المختصة

Tax Law: any federal law pursuant to which a Federal Tax is imposed.
وتنفيذها بالهيئة
Person: a natural or legal person.

 لجنة فض:اللجنة

 كل ضريبة اتحادية تناط إدارتها وتحصيلها:الضريبة

 أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية:القانون الضريبي
 الشخص الطبيعي أو االعتباري:الشخص
English
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-

Business:
any activity
conducted
in كالنشاط
an ongoing,
and independent
mannerواستمرارية
by any Person
in any
such as
المهني أو
الزراعي أو
التجاري أو
الصناعي أو
، مكانregular
شخص وفي أي
واستقاللية من قبل أي
بانتظامand
يمارس
نشاطlocation,
 أي:األعمال
industrial, commercial, agricultural, professional,
or service
anything
related
to the use
.الماديةvocational
المادية أو غير
الممتلكاتactivity,
باستعمالdrilling
ما يتعلقactivities
التنقيب أوorأنشطة
الخدمي أو
الحرفي أو
of material or non-material property.
. الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني:الخاضع للضريبة
Taxable Person: a Person who is subject to Tax under the provisions of the relevant Tax Law.
.ً أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعا ً للضريبة أو مستهلكا ً نهائيا:دافع الضريبة
Taxpayer: any Person who is obligated to pay Tax in the State under the Tax Law whether a Taxable Person or an end consumer.
. وفقا ً للنموذج المعد من الهيئة، المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة:اإلقرار الضريبي
Tax Return: information and data specified for Tax purposes, submitted by a Taxable Person in accordance with the form
. المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها:الفترة الضريبية
prepared by the Authority.

.الهيئةofفي
الضريبة
لغاياتofبالتسجيل
ممثله
الخاضع للضريبة
 بموجبهTax
 يقومmust
 إجراءbe
:الضريبي
Tax Period: a specified period
time
in respect
which القانوني
Tax must
be أو
calculated
and Payable
paid.

التسجيل

لغايات
تسجيله
 الهيئة بإصدارهregisters
خاص تقومfor
رقمTax
:الضريبي
التسجيل
ّ theشخص
Tax Registration: a procedure by which.الضريبة
a Taxable
Person
or يتم
Legalلكل
Representative
purposes
withرقم
the
Authority.
. الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي:المسجّل
Tax (Registration) No. (TRN): a unique number issued by the Authority for each Person registered for Tax purposes.

 أو الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي األهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة، المدير بالنسبة لشركة ما:الممثل القانوني
Registrant: a Taxable Person holding a TRN.
. أو أي شخص تم تعيينه قانونا ً لتمثيل شخص آخر،للشركة التي تكون في حالة إفالس
Legal Representative: the manager of a company
or a guardian
or custodian
of a minor
or التي
incapacitated
person,الضريبة
or the
أحكام أي قانون
وتفرض بمقتضى
تحتسب
 الضريبة:المستحقة
.ضريبي
bankruptcy trustee appointed by court for a company that is in a bankrupt situation, or any other Person appointed legally to
ّ  الضريبة التي:الضريبة المستحقة الدفع
.حل موعد سدادها للهيئة
represent another Person.
.الضريبيand
القـانون
القانون أو
لمخالفتهofالهيئة
الشخص
Due Tax: Tax that is calculated
levied
under هذا
the أحكام
provisions
anyقبل
TaxمنLaw.

 مبالغ مالية تفرض على:الغرامات اإلدارية

طلب
الخاص بها أو
الضريبي
القانون
 ًء علىdue
الضريبة بنا
منها لدافع
 المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها أو رد:الضريبة القابلة لالسترداد
Payable
Tax: Tax
that has
become
for payment
to جزء
the Authority.
ً  وفقا،استخدامها في سداد مستحقات أو غرامات إدارية أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة بنا ًء على نوع االسترداد
.
الضريبي
للقانون
Administrative Penalties: cash amounts imposed on a Person by the Authority for a breach of this Law or the Tax Law.
. قرار صادر عن الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة لالسترداد:التقييم الضريبي

Refundable Tax: amounts that have been paid and that the Authority can refund in whole or in part to the Taxpayer pursuant to the relevant Tax Law, or which it can require.المستحقة
to use in
the payment
amounts
or administrative
penalties
اإلدارية
 الغراماتof
بشأن
عن الهيئةdue
صادر
 قرار:الغرامات اإلدارية
تقييمor to
carry forward to coming Tax Periods depending on the nature of the refund under the Tax Law.

، إخطار الشخص المعني أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا ً للوسائل المنصوص عليها في هذا القانون:التبليغ
Tax Assessment: a decision issued by the Authority relating to the Payable Tax or Refundable Tax.
.والئحته التنفيذية
Administrative
Penalties
Assessment:
a
decision
issued
by
the
Authority
concerning
administrative
penalties
التصريح
 نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في اإلقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو: الطوعيdue.
فقا ً ألحكام القانونof
وذلك و
،الضريبة
استرداد
طلبAuthoriفي
Notification: notification to the concerned Person or his Tax Agent .الضريبي
or legal representative
decisions
issued
by the
ty through the channels stated in this Law and its Executive Regulations.
. سجل الوكالء الضريبيين:السجل

Voluntary Disclosure: a form prepared by the Authority pursuant to which the Taxpayer notifies the Authority of an error or

الضريبية
بالتزاماته
القيامReturn,
ومساعدته في
تمثيله لدى الهيئة
لغايات
شخص آخر
يوكل عن
الهيئة في
لدىthe
مسجّل
أي شخصof :الضريبي
الوكيل
omission
in the Tax
Tax Assessment
or Tax
Refund
Application
in السجل
accordance
with
provisions
the Tax Law.
الضريبية
حقوقه
وممارسة
.المرتبطة
Register: the Register of Tax Agents.
. إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجالت التجارية أو أية معلومات أو بيانات متعلقة بشخص يمارس األعمال:التدقيق الضريبي

Tax Agent: any Person registered with the Authority in the Register, who is appointed on behalf of another Person to represent him before the Authority and assist him in the fulfilment.ضرائب
of his Tax
obligations
andالهيئة
the exercise
his:الضرائب
associated
كمدقق
الذي تم تعيينه
من موظفيofأي
مدققtax
rights.

 استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها:التهرب الضريبي
Tax Audit: a procedure undertaken by the Authority to inspect the commercial records or any information or data related
. وفقا ً ألي قانون ضريبيto
a Person carrying on Business.
Tax Auditor: any member of the Authority’s staff appointed as a Tax Auditor.

)2( المادة
Tax Evasion: the use of illegal means resulting in lowering
the amount of tax due, non-payment of the tax due or a refund of
tax that he does not have the right to have refunded
under
any
Tax Law.
القانون
تطبيق
نطاق
.تسري أحكام هذا القانون على اإلجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة
Article (2)
Scope of Application of the Law

)3( المادة

The provisions of this Law apply to tax procedures related
to the administration, collection and implementation of Taxes by
أهداف القانون
the Authority.

:يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي

آخر يتعامل مع الهيئةArticle
( شخص3)
تنظيم الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي

Objectives
of القوانين
the Law
الدولة
الضريبية في
تنظيم اإلجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة

1.
2.

This Law aims to achieve the following:
1.

The regulation of the mutual rights and obligations between
the Authority and the Taxpayer and any other Person dealing with
الباب الثاني
the Authority;

2.

The regulation of the common procedures and rules applicable to all Tax Laws in the State.

االلتزامات الضريبية
الفصل األول
مسك السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية
Chapter Two
)4(
المادة
Tax
Obligations
السجالتPart
مسكOne

Keeping of Accounting Records and Commercial Books

English
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Article
(4)
والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة يحددها القانون الضريبي وأن
المحاسبية
 أن يمسك سجالت أعماله،على كل شخص يقوم بأية أعمال
Record Keeping
يحتفظ بها وفقا ً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

Any Person conducting any Business must keep Accounting Records and Commercial Books of his Business and any Tax
related information as determined by Tax Law and maintain the same according to the controls laid down by the Executive
)5( المادة
Regulations to this Law.

اللغة
 والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه تقديمها للهيئة باللغةArticle
(والسجالت5)
 على كل شخص أن يقدم اإلقرار الضريبي والبيانات والمعلومات1.
.العربية وفقا ً لما تحدده أحكام القانون الضريبي
Language
مترجمة
بنسخة
الهيئة
بتزويدthe
الشخص
 أن يلتزمdata,
أخرى على
بالضريبة بأية لغة
 والمستنداتrelated
والسجالتtoوالمعلومات
البيانات
للهيئة قبول
1. ألي
Each
Person
must
submit
Tax Return,
information,
recordsالمتعلقة
and documents
Tax that he
is required
to sub-2.
ً
.القانون
فقا
لهذا
التنفيذية
الالئحة
تحدده
لما
وو
،ذلك
طلب
تم
حال
في
ومسؤوليته
نفقته
على
العربية
اللغة
إلى
منها
mit to the Authority in Arabic as determined by the provisions of the Tax Law.
2.

The Authority may accept Tax related data, information, records and documents in any other language, provided that a the
Person must provide the Authority with a translated الثاني
copy of
any of them into Arabic at his expense and responsibility if so
الفصل
requested, and in accordance with the Executive Regulations to this Law.

التسجيل الضريبي
)6( المادة
Two
وإلغاؤه وتعديل بياناتهPart
الضريبي
التسجيل
Tax Registration
Article (6)

ً  التسجيل وفقاand
.الواردة لذلك في القانون الضريبيTax
لألحكام
بطلبDeregistration
له التسجيل أن يتقدمand
يحقAmendments
أو أي شخص آخرofالمسجل
Registration
Data على الخاضع للضريبة غير

1.

1.

:يأتي
 أن يقوم بماunder
المسجلthe
علىrele-2.
A non-registered Taxable Person or any other Person who has the right to register must apply for
registration
vant provisions of the Tax Law.

2.

Any Registrant must:

b.

أ.
.أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسالته وتعامالته مع الهيئة أو مع الغير وفقا ً ألحكام القانون الضريبي
 وذلك،ب أن يخطر الهيئة وفقا ً للنموذج المعد من قبلها بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
Include his TRN in all his correspondence and transactions with the Authority or with others in accordance with the provisions
.) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة20(خالل
of the Tax Law.
ً تسجيله وفقا
.القانون الضريبي
لألحكام الواردة لذلك
إلغاء
 أن يتقدمofج.
Inform the Authority, in the form prepared by it, of the occurrence
of anyفي
circumstance
that might
require
theبطلب
amendment

c.

Apply for the cancellation of his registration in accordance with the relevant provisions of the Tax Law.

a.

information related to his Tax record kept by the Authority, within 20 working days from the occurrence of such circumstance.
3.

.تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته لدى الهيئة

) عشرين يوم عمل من20(  وذلك خالل مدة أقصاها، تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص األعمال بإخطار الهيئة عند منحها ألي ترخيص4.
The Executive Regulations of this Law will specify the Tax Registration and Deregistration procedures
and the data amendتاريخ إصدار
.الترخيص ووفقا ً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون
ments with the Authority.

3.
4.

Government bodies that license businesses shall notify the Authority within (20) working days from the date of issuing the
)7(Regulations
المادة
licence and according to the provisions of the Executive
of this Law.

الممثل القانوني
) عشرين يوم عمل من تاريخ20(  عن الخاضع للضريبة أو عن أمواله أو عن تركته أن يبلغ الهيئة خالل،ًعلى أي شخص يتم تعيينه ممثالً قانونيا
Article (7)
. طبقا ً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون،التعيين
The Legal Representative

Any Person appointed as a Legal Representative of a Taxable Person or his funds or his inheritance must inform the Authority with الفصلto the provisions of the Executive Regulations of this Law.
in 20 working days from the date of the appointment, الثالث
and according

االلتزامات الضريبية
)8( Part
 المادةThree
Tax Obligations
اإلقرار الضريبي
إعداد وتقديم

Article (8)
Tax Return Preparation and Submission

:كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي

1.
أ-

a.

إعداد اإلقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية لكل ضريبة خالل المدة التي تم التسجيل فيها
ً الضريبي للهيئة وفقا
.الضريبي
والقانون
ألحكام هذا القانون
تقديم
Prepare the Tax Return for each Tax Period for each Tax within
the period
of registration
in accordance
with theاإلقرار
Tax Law.

ب-

b.

Submit
Taxهذا
Return
to theالزمنية
Authority
accordance
withأيthe
provisions
of this
theً فقاTax
Law.
والقانونthe
القانون
المحددة في
المهلةinخالل
تقييم ضريبي
الضريبي أو
اإلقرار
 فيLaw
تحديدهand
لما تم
الدفع و
مستحقة

ج-

1.

c.

ً

وفقا للقانون
Each Taxable Person must .الضريبي
do the following:

سداد أي ضريبة

Pay any Payable Tax as specified in the Tax Return or any Tax Assessment within the time limit laid down in this Law and
the Tax Law.
.الضريبي

2.

Any incomplete
Return
submitted
to theالبيانات
Authority
shall
treated
notغير
having
it if
it does
notأي
include
.القانون الضريبي
يحددها
األساسية التي
يتضمن
 لمbe
 إذا،قبلها
 منas
مقبول
للهيئةbeen
تسليمهaccepted
مكتمل يتمbyغير
ضريبي
إقرار
 يعتبرthe2.
basic information determined by the Tax Law.

3.

Each Taxable Person is responsible for the accuracy of the information and data in the Tax Return and in any of his correspondence with the Authority.
. على كل دافع للضريبة القيام بسداد أية غرامات إدارية مقررة خالل المدة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي4.

4.

Each Taxpayer must pay any administrative penalties prescribed within the time period laid down in this Law and the Tax Law.

.كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في اإلقرار الضريبي المتعلق به وأية مراسالت من قبله مع الهيئة

3.

)9( المادة
Article (9)
المستحقة الدفع عند السداد
تحديد الضريبة
Identification of Due Taxes Upon Payment
الذي
المبلغ
بتخصيص
الهيئة
وتقوم
،المبلغ
ذلك
تخص
التي
الضريبية
والفترة
الضريبة
 على الخاضع للضريبة عند سداده ألي مبلغ للهيئة أن يحدد نوع1.
ّ
1. The Taxable Person must, when paying any amount to the Authority, specify the type of Tax and the relevant Tax Period for
.تم سداده وفقا ً لذلك
that amount; the Authority shall allocate the paid amount accordingly.
ّ specifying
2.
تحددها
التي
فقا ً لآلليةPerson
جزءا ً منه و
المبلغ أو
للهيئة تخصيص
يحق
، الضريبيةthe
الفترةtype
الضريبة أو
نوعthe
تحديد
أي مبلغ
للضريبةshall
الخاضع
 إذاright
2. If a
Taxable
makes
any payment
without
of Tax or
Taxدون
Period,
theبسداد
Authority
haveقامthe
to allocate the full amount or part thereof according to the mechanism stated in the Executive Regulations
this Law.
.لهذا القانونofالتنفيذية
الالئحة
English
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3.الخاضع
If a Taxable
overpays
Taxتخصيص
due amount,
Authority
shall have
the right
to أكبر
allocate
to a later
ّ the فإنه
 ما لم يقمPerson
ضريبية الحقة
لفترةthe
الفارق
يحق للهيئة
،المستحقة الدفع
الضريبة
من قيمة
 مبلغthe
بسدادdifference
الخاضع للضريبة
إذا قامTax
Period, unless such Taxable Person submits a refund application in accordance with
the هذا
provisions
this Law.
.القانون
فقا ً ألحكامof
استرداده و
للضريبة بطلب
4.

If a Taxable Person pays less than the Tax due amount, the provisions of Chapter Three, Part Four of this Law shall apply.
.القانون
 تطبق األحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا،إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع

3.
4.

Part Four
Voluntary Disclosure

الرابعArticle
( الفصل10)
الطوعي
التصريح
Voluntary
Disclosure
1. If a Taxable Person becomes aware that a Tax Return)10(
submitted
 المادةby him to the Authority or a Tax Assessment sent to him from
the Authority are incorrect, resulting in a calculation of a payable Tax under the Tax Law that is less than required, the Taxالتصريح الطوعي
able Person must in that event apply to correct such Tax Return by submitting a Voluntary Disclosure within the determined
احتساب
غير صحيح
له من الهيئةofالمرسل
 إذا تبين للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي1.
period
setإلى
inأدى
theمما
Executive
Regulations
this Law.
المدة
خالل
الطوعي
التصريح
بتقديم
اإلقرار
هذا
تصحيح
يطلب
هذه الحالة أن
فيhe
فعليه
،يجب
 بأقل مماto
الضريبي
فقا ً للقانونis وincorrect,
المستحقة الدفع
الضريبةin a
2. If a Taxpayer becomes aware that a Tax refund application
that
has
submitted
the Authority
resulting
.القانون
التنفيذية لهذا
الالئحةheتحددها
calculation of a refund to which he is entitled under the Tax law in an amount more than
the proper
amount,
must التي
in that
event apply to rectify the Tax Refund application by submitting a Voluntary Disclosure within the period set out in the Execuاسترداده
 إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ االسترداد الذي كان يحق له2.
tive Regulations of this Law.
 فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي خالل المدة التي تحددها،وفقا ً للقانون الضريبي بأكثر مما يجب
3. If a Taxable Person becomes aware that a Tax Return submitted by him to the Authority or a Tax Assessment sent to him from
.الالئحة التنفيذية لهذا القانون
the Authority are incorrect, resulting in the calculation of Tax due under the Tax Law that is more than required, he may in
that
event
to rectify
the الهيئة
Return
a Voluntary
احتساب
إلىapply
مما أدى
غير صحيح
منby
 لهsubmitting
الضريبي المرسل
 أو التقييمDisclosure.
 إذا تبين للخاضع للضريبة أن اإلقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة3.
 التصريحbecomes
اإلقرار بتقديم
تصحيح هذا
يطلبrefund
الحالة أن
 له في هذهthat
يجوزhe
فإنهhas
،يجب
 بأكثر مماto
الضريبي
فقا ً للقانونis وincorrect,
المستحقة الدفع
الضريبةin the
4..الطوعي
If a Taxpayer
aware
that a Tax
application
submitted
the Authority
resulting
calculation
of
a
refund
amount
to
the
refund
of
which
he
is
entitled
pursuant
to
the
Tax
Law
less
than
the
proper
amount,
 إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ االسترداد الذي كان يحق له استردادهhe4.
may in that event apply to rectify the Tax Refund application by submitting a Voluntary Disclosure.
. فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي،وفقا ً للقانون الضريبي بأقل مما يجب
Chapter Three

1.
2.

الثالث
Taxالباب
Procedures
اإلجراءات الضريبية
Part One
األولNotification
الفصل
Article (11)
التبليغ
Methods of Notification
)11( المادة
The Authority shall notify a Person of any decisions or
procedures
التبليغ
 طرقthrough the address given in the correspondence between
the Authority and that Person.
. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأية قرارات أو إجراءات عن طريق العنوان المبين في المراسالت بين الهيئة وذلك الشخص1.
The Authority shall notify a Taxable Person through the address stated in the Tax Return, unless the Authority is informed of a

change قبل
in address
Taxable
hisيتم
Legal
Agent.
الخاضع
تغييره منby
 تمthe
العنوان قد
 بأنPerson,
إبالغ الهيئة
ما لمRepresentative
 اإلقرار الضريبيor
 فيhis
المبين
 تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة عن طريق العنوان2.
القانوني أو
 للضريبة أو ممثلهif it
3. In all cases, a Person shall be treated as having been notified of any decision and as having.وكيله
received
any correspondence
appears that the Authority has sent the notification and correspondence according to the provisions of subsections (1) and (2)
)2(و
)1(
للبندين
وفقا
ومراسالت
تبليغا
أرسلت
الهيئة
أن
تبين
إذا
مراسالت
أية
تلقى
وقد
قرار
بأي
تبليغه
تم
قد
أنه
الشخص
يعتبر
،الحاالت
 في جميع3.
of this Article.
.من هذه المادة
4. The Executive Regulations of this Law shall determine the means through which notifications and correspondence shall be effected.
. تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يتم من خاللها التبليغ والمراسالت4.
Part Two

 الثانيTax
الفصلAgent
الضريبي
(الوكيل12)
Article
Register
of Tax Agents
)12( المادة
There shall be established at the Authority a Register
of
Tax
Agents,
 سجل الوكالء الضريبيينand for each Tax Agent there will be a file in which all
matters related to the conduct by him of the profession shall be lodged.
. ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة،ينشأ في الهيئة سجل الوكالء الضريبيين
Article (13)
Tax
Agents
)13(
المادةRegistration

الضريبيين
الوكالء
It is not permitted for any Person to practise the
profession
of aتسجيل
Tax Agent in the State unless he is registered in the Register
and licensed in that respect by the Ministry of Economy and the competent local authority.
والسلطة
 والحصول على ترخيص بذلك من وزارة االقتصاد،ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إال بعد القيد في السجل
.المحلية المختصة
)14(Article
( المادة14)
Conditions of Registration in the Register
شروط القيد في السجل
1. Anyone entered in the Register must satisfy the following conditions:
: يشترط في من يقيد بالسجل ما يأتي1.

a. he must be of good conduct and behaviour and have never been convicted of a crime or misdemeaour prejudicial to honour or
أ.
. إليه اعتبارهthat
قد ردhe
كانmay
 وإنhave
،األمانةbeen
بالشرف أو
 ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة،أن يكون حسن السيرة والسلوك
honesty, notwithstanding
rehabilitated;

ًحاصال
ً وخبرة عملية وفقا
b..القانون
he must
hold anالالئحة
accredited
fromتخصصه
a recognised
or college
showing
practical
ب.
التنفيذية لهذا
لما تحددهqualification
 بها يفيدuniversity
المعاهد المعترف
الجامعات أو
إحدىhis
 منspecialisation
على مؤهل معتمدand
أن يكونexperience as specified in the Executive Regulations of this Law;
c.

he must be medically fit to perform the duties of the profession; and

.أن يكون الئقا ً صحيا ً ألداء واجبات مهنته
English
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ج.

.أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن األخطاء المهنية

د.

A Tax Agent must notify the Authority of any period during which he ceased practising his profession as a Tax Agent if he
.المانع
 ويكون له طلب إعادة ممارسته عند زوال ذلك،على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة بمدة توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي إذا قام لديه مانع

2.

d.
2.
3.

he must hold professional indemnity insurance

becomes debarred, and he can request to resume his practice when such bar ceases to exist.

. والشخص
والتزاماته أمام
وحقوقه
،السجل
الضريبي في
الوكيل
إجراءات تسجيل
التنفيذية لهذا
 تحدد3.
Procedures for registration
in الهيئة
the Register
of Tax
Agents
and the
rights and
obligations
of the القانون
Tax Agent
beforeالالئحة
the Authority
and the Person shall be specified in the Executive Regulations of this Law.

)15( المادة
Article
(15)
الوكيل الضريبي
تعيين
Appointment of a Tax Agent
.للشخص أن يعين وكيالً ضريبيا ً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه أمام الهيئة بخصوص شؤونه الضريبية دون اإلخالل بمسؤولية ذلك الشخص أمام الهيئة
1.

A Person may appoint a Tax Agent to act in his name and on his behalf before the Authority with regard to his Tax affairs
withoutالوكيل
prejudice
to الوكالة
that Person’s
responsibility
to the
.الضريبي
أو عزل
الهيئة بانتهاء
الشخص بإبالغ
هذاAuthority.
ال يجوز للهيئة أن تتعامل مع أي وكيل ضريبي بخصوص أي شخص إذا قام

2.

1.

1.
2.

It is not permitted for the Authority to deal with any Tax Agent regarding any Person if such Person informs the Authority that
the agency has terminated or that the Tax agent has been dismissed.

)16(Article
( المادة16)
الضريبي
الوكيل
لدى
الشخص
Person’s Records
with سجالت
the Tax Agent
.بتمثيله
يقومmust,
شخصupon
المطلوبة ألي
 والبياناتrequest,
والسجالتprovide
 والوثائقitالمعلومات
 أن يزودها،الهيئة
 على طلبrecords
 بنا ًء،الضريبي
الوكيلrequired
 على1.
The Tax
Agent
the Authority’s
with all بكافة
the information,
documents,
and data
for any Person represented by the Tax Agent.

.للهيئة أن تطلع على سجالت أي شخص موجودة لدى وكيله الضريبي وأن تعتمد عليها لغرض التدقيق الضريبي حتى بعد انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي

2.

الفصل الثالث
الضريبيPart
التدقيق
Three
Tax
Audits
)17( المادة
 بالتدقيق الضريبيArticle
(في القيام17)
حق الهيئة
The right of the Authority to perform a Tax Audit
.للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه باألحكام الواردة في هذا القانون والقانون الضريبي

1.

2.

1.

The Authority may review the records of any Person available with his Tax Agent and may rely on them for the purposes of a
Tax Audit, even after the expiry of the agency or the dismissal of the Tax Agent.

The Authority may perform a Tax Audit on any Person to ascertain the extent of that Person’s compliance with the provisions of
بتخزينthis
يقومLaw
األعمال أو
 للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقر الهيئة أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا2.
and theالشخص
Tax Law.
2.

فيه

3.

السجالت
 بحفظor
السلع أو
The Authority may perform the Tax Audit at its office or the place of business of the Person subject.فيه
to the
Tax Audit
any other
place
where
such
Person
carries
on
Business,
stores
goods
or
keeps
records.
 إذا قررت الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيه السلع أو يحفظ3.
If the Authority decides to perform a Tax
Audit التدقيق
at the بعملية
place القيام
of Business
theعمل
Person
subject
Tax Audit
or any
other place
.الضريبي
األقل قبلofعلى
خمسة أيام
)5(toقبلtheإبالغه
فعلى الهيئة
،السجالت
where such Person carries on his Business, stores goods or keeps records, the Authority must inform him at least five business
يتم
أعماله أو
 يحق لمدقق الضرائب الدخول إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع،) من هذه المادة3(  استثناء مما ورد في البند4.
ّ حيث
days
prior
to theللتدقيق
Tax Audit.

) اثنين وسبعين72(  وحسب األحوال يتم إغالقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة ال تجاوز،تخزين السلع أو حفظ السجالت فيه
4. By way of exception to subsection 3 of this Article, the Tax Auditor has the right of entry to any place where the Person subject
:اآلتية
إحدىasفيtheمسبق
دونbeساعة
to the Tax Audit carries on his Business or where the goods are stored or records
are الحاالت
kept, and
caseتبليغ
may
it will be
temporarily
closed
in
order
to
perform
the
Tax
Audit
for
a
period
that
does
not
exceed
72
hours
without
prior
notice
كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يشارك أو متورط في التهرب الضريبي فيما يتعلق بهذا الشخصinإذاany ofأ.
the following cases:
.أو شخص آخر
a. if the Authority has serious grounds to believe that the Person subject to the Tax Audit is participating or involved in tax evasion
التدقيق
ب إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بأن عدم إغالق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء.
whether related to this Person or another Person;
.الضريبي
b. if the Authority has serious grounds to believe that not temporarily closing the place where the Tax Audit is conducted will hinder
الذي سيقام
إلى المكانofالدخول
) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من3( ج إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقا بالتدقيق الضريبي وفقا للبند.
the conduct
the audit;
.الضريبي
فيه التدقيق
c. if the Person who has been given advance notice of the Tax Audit under subsection 3 of this Article attempts
to hinder
the Tax
Auditor’s
access
the
place
where
Taxالحصول
Audit isالضرائب
to be performed.
ً مسبقا
يجب
 كما،العام
المديرtoمن
كتابية
موافقة
علىthe
) من هذه المادة على مدقق4(  في جميع الحاالت المنصوص عليها في البند5.
.سكنthe
مكانTax
هوAuditor
الدخول إليه
المقرر
المكان
حالwritten
العامة في
من النيابة
الحصول
must
obtain
theكان
prior
consent
of إذن
theعلى
Director
General
5. In all cases stated in subsection 4 of this Article,
and must obtain a permit from the Public Prosecutor if the place to be accessed is a place of residence.
) اثنين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة72(  يجب إعادة فتح األماكن التي تم إغالقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة6.
6. Places closed under this Article must be reopened
uponساعة
the وسبعين
expiration
72 hours,
unless
the Authority
obtains
a permit
اثنينof)72(
انقضاء مدة
مماثلة قبل
اإلغالق لمدة
تمديد فترة
 يجيزfrom
.السابقة
the Public Prosecutor to extend the closure period for a similar period prior to the expiry of the preceding 72 hours.
. ال تحرك الدعوى الجزائية إال بنا ًء على طلب المدير العام7.
7. A criminal case (Prosecution) can be initiated only upon an application from the Director General.
8.

بالتدقيق
الالزمة المتعلقة
اإلجراءات
القانون
لهذا
The Executive Regulations of this Law shall specify the.الضريبي
necessary
procedures
regarding
the Tax
Audit.

تحدد الالئحة التنفيذية

)18(Article
( المادة18)
The Right of
the
Authority
to
Access
the
Original
Records
or Copies
Thereof
السجالت األصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي
الحصول على
الهيئة في
 حقDuring a Tax Audit

8.

Whileمن
conducting
a Tax أو
Audit,
the
Auditor
mayصور
obtain
original
records
orالحصول
copies thereof,
takeإجراء
samples
of the goods,
األصول من
عينات
األصلية أو
األجهزة أو غيرها
البضائع
منTax
عنها وأخذ
السجالت
على
،الضريبيor
التدقيق
الضرائب أثناء
لمدقق
equipment or other assets from the place at which the Person subject to the Tax Audit carries on his business or which are in
ً
.القانون
لهذا
التنفيذية
الالئحة
تحددها
التي
للضوابط
فقا
و
حجزها
أو
حوزته
في
التي
أو
أعماله
الضريبي
للتدقيق
الخاضع
الشخص
فيه
يمارس
الذي
المكان
his possession, or may attach them in accordance with the rules laid down in the Executive Regulations of this Law.

)19(Article
( المادة19)
Timing
of the
Tax Audit
الضريبي
التدقيق
أوقات
. ويجوز بقرار من المدير العام في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيا ً خارج هذه األوقات.تجرى عملية التدقيق الضريبي خالل أوقات الدوام الرسمي للهيئة
English
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The Tax Audit will be conducted during the official working
hours of the Authority. In case of necessity the Director General
)20( المادة
may by way of exception issue a decision to conduct the Audit outside such times.

ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي
 قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي على أن تسري عليهاArticle
معلومات جديدة
للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت
(20)
.التنفيذيةafter
والئحتهa القانون
إجراءات التدقيق الضريبي وفقا ً ألحكام هذا
Surfacing of New Information
Tax Audit

The Authority may audit any issue previously audited if new information surfaces that might impact the outcome of the Tax Audit,
provided the that the Tax Audit procedures shall apply in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations.

)21( المادة
التعاون أثناء التدقيق الضريبي
Article (21)
يمثله قانونا ً أن يقدم كافة التسهيالت والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب
على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من
Cooperation during the Tax Audit
.لتمكينه من أداء عمله

Any Person subject to a Tax Audit, his Tax Agent or Legal Representative must offer all possible facilities and assistance to the
Tax Auditor to enable him to perform his duties.

)22( المادة
للتدقيق الضريبي
(الخاضع22)
حقوق
Article
The Audited Person’s Rights
The audited Person has the right to:

ّ
:يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي

.الطلب من مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الوظيفية

1.

.الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي

2.

.حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة

3.

1.

request the Tax Auditors to show their job identification cards,

2.

obtain a copy of the Tax Audit Notification, and

3.

attend the auditing procedures which take place outside of the Authority.

الالئحة
 وفقا ً لما تحدده، الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي4.
Obtain copies of any original paper or digital documents removed or obtained by the Authority during the Tax Audit and ac.التنفيذية لهذا القانون
cording to the provisions of the Executive Regulations of this Law.

4.

1.

)23(Article
( المادة23)
Notification
of
the
Internal
Tax Audit Results
نتائج التدقيق الداخلي
التبليغ عن

The Authority
must
Person
subject
to Tax audit
the final
the Tax
Audit للتدقيق
pursuant
to the
Executive
ً  وفقاof
1.
.القانون
لهذاinform
التنفيذيةthe
الالئحة
تحددها
لإلجراءات التي
المدة و
 خاللresults
، النهائيةofبالنتيجة
الضريبي
الخاضع
إبالغ
على الهيئةRegulations of this Law.

ً

التيPerson
للضوابطsubject
المستحقة وفقا
تقديرmay
الهيئة في
استندتdocuments
والبيانات التيand
المستندات
والحصول على
االطالع
الضريبي
للخاضع للتدقيقof
The
to theالضريبة
Tax Audit
view إليها
or obtain
data which
the Authority
based
the assessment
.تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
Due Tax according to the limitations specified in the Executive Regulations of this Law.

2.

2.

Part Four
الفصل الرابع
Tax Assessments
the Assessment
Administrative Penalties
اإلداريةand
الغرامات
 الضريبي وتقييمof
التقييم

)24(Article
( المادة24)
Tax Assessments
التقييم الضريبي
1. The Authority must issue a Tax Assessment to determine the value of Payable Tax and serve it on Taxable Person within five
1.
وذلك في
اصدارهdays
تاريخ
خمسة أيام
)5(ofخالل
للخاضع
working
of من
its عمل
issuance
in any
the للضريبة
following
cases:على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع وتبليغه
الحاالت
من
أي
:اآلتية
a. if the Taxable Person fails to apply for registration within the timeframe specified by the Tax Law;
أ.
.الضريبي
بالقانونspecified
المهلة المحددة
خالل
b. if the Registrant fails to submit a Tax Return within the
timeframe
by the
Taxللتسجيل
Law; عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم
c.

ب.
if the Registrant fails to pay the Tax stated as Payable.الضريبي
on the Tax
Return
thatالمهلة
was خالل
submitted
within
theبتقديم
timeframe
specified
بالقانون
المحددة
الضريبي
اإلقرار
قيام المسجل
 عدمby
the Tax Law;

d.

if the Taxable Person submits an incorrect Tax Return;

.عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في اإلقرار الضريبي الذي تم تقديمه خالل المدة المحددة بالقانون الضريبي

ج.

.قيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح

د.

e. if the Registrant fails to calculate Tax on behalf of another Person when he is obligated to do so under the Tax Law; and
f.
2.

.الضريبي
للقانونofً فقاaوPerson’s
ملزما بذلك
يكون
آخر عندما
شخص
نيابة عن
باحتساب
المسجلsuch
عدم قيام
if there is a shortfall in Payable Tax
as a result
Tax
Evasion,
or as
a result
of a الضريبة
Tax Evasion
in which
Person ه.
was involved.
.إذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطئا فيه

و.

The Authority shall issue an estimated Tax Assessment if it has not been possible to determine the Tax deemed to be Payable
االسترداد
ولم تكنTax,
لالسترداد
أوdue
الدفعtoمستحقة
التي تعتبرasالضريبة
تحديد
تعذرbe. للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية إذا2.
or theمستحقة
Refundable
and itالقابلة
has الضريبة
not been
be refunded,
the case
may

.حسب األحوال

3.

The Authority may amend the estimated Tax Assessment based on new information that comes to light after the issue thereof. It
must
notify
theوعليها
concerned
Person
of these
amendments
(5)على
five ًءbusiness
the الضريبي
date of amendment.
المعني
الشخص
تبليغ
،إصداره
الحق من
في وقت
جديدة ظهرتwithin
معلومات
 تقديرية بناdays
بطريقةfrom
الذي تم
 على الهيئة تعديل التقييم3.

4.

عملbeأيام
) خمسة5(
خاللTax
التعديالت
بهذه
The Executive Regulations of this Law shall determine the information .التعديل
or dataتاريخ
that من
must
included
in the
Assessment.
.تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضمنها التقييم الضريبي
Article (25)
Assessment of Administrative Penalties

1.

4.

)25( المادة
The Authority must issue an assessment of Administrative
Penalties against a Person and notify him within (5) five working
days for any of the following violations:
تقييم الغرامات اإلدارية

a. if the Person carrying
onالمخالفات
Businessمن
fails
and
specified
in this
andالهيئة
the على
Tax Law;
1.
:اآلتية
 أيto
 فيkeep
 وذلكthe
عملrequired
خمسة أيامrecords
)5( خالل
 بهother
وتبليغهinformation
اإلدارية للشخص
الغرامات
تقييمLaw
إصدار
b.

if the Person carrying on Business fails to submit the data, records and documents related to Tax in Arabic to the Authority
.عدم قيام الشخص الذي يمارس األعمال بحفظ السجالت المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي
when requested;

English
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أ.

c.

if the Taxable
Person
fails إلى
to submit
a registration
application
within
the period
laid بتقديم
downاألعمال
in the يمارس
Tax Law;
.الطلب
الهيئة عند
باللغة العربية
المتعلقة بالضريبة
والمستندات
والسجالت
البيانات
الذي

عدم قيام الشخص

ب.

d.

if the Registrant fails to submit a deregistration application within the period laid down in the Tax Law;

.عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خالل المهلة المحددة بالقانون الضريبي

ج.

e. if the Registrant fails to inform the Authority of any circumstance that requires the adjustment of the information pertaining
.عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خالل المهلة المحددة بالقانون الضريبي
to his Tax Record kept by the Authority;

لدىRepresentative
الضريبي المحفوظforبسجله
المعلومات الخاصة
تعديلtoتتطلب
 حالة قدof
بأيhisالهيئة
المسجل بإبالغ
عدم قيام
f. if the Person appointed as.الهيئة
a Legal
the Taxable
Person fails
give notice
appointment
within
the
specified period, in which case the penalties will be due from the Legal Representative’s own funds;

د.
ه.

 على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من،و عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة باإلبالغ عن تعيينه ممثالً قانونيا ً له خالل المواعيد المحددة.
if the Person appointed as a Legal Representative for the Taxable Person fails to file a Tax Return
withinالقانوني
the specified
period,
.الخاصة
أموال الممثل
in which case the penalties will be due from the Legal Representative’s own funds;
 على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال،ز عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم اإلقرار الضريبي خالل المواعيد المحددة.
h. if the Registrant fails to submit the Tax Return within the period specified in the Tax Law;
.الممثل القانوني الخاصة
i. if the Taxable Person fails to pay the Tax stated as Payable in the submitted Tax Return or Tax Assessment of which he was
ح.
notified within the period specified in the Tax Law; .عدم قيام المسجل بتقديم اإلقرار الضريبي خالل المهلة المحددة بالقانون الضريبي
g.

if the
Registrant
incorrect
Return;
بهj.تبليغه
الذي تم
الضريبيsubmits
أو التقييمanتقديمه
الذي تمTax
الضريبي
ط عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في اإلقرار.
.بالقانون الضريبي
المحددة
خالل المهلة
k. if the Person voluntarily discloses errors in the Tax Return, Tax Assessment or Refund Application
pursuant
to Article
10 (1)
and (2) of this Law;
.ي قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
l. if the Taxable Person fails to voluntarily disclose errors in the Tax Return, Tax Assessment or Refund Application pursuant to
ً وفقاLaw
)10(
المادة10
(من1)
)2(و
)1((2)للبندين
الضريبة
استرداد
الضريبي أو
الضريبي أو
اإلقرار
أخطاء في
ك قيام الشخص بتصريح طوعي.
Article
and
of this
before
beingطلب
notified
that aالتقييم
Tax Audit
is to be
performed
onعن
him;
.من هذا القانون
m. if the Person carrying on Business fails to offer the facilities to the Tax Auditor in violation of the provisions of Article 21 of this
المادةLaw;
) من2() و1( ل عدم قيام دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في اإلقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقا ً للبندين.
الضريبي
الهيئة بالتدقيق
تبليغه بقيام
قبلisالقانون
من هذا
n. if the Registrant fails to calculate Tax on behalf of another Person.عليه
when
the registered
Taxable
Person
obligated
to )10(
do so
under the Tax Law; and
.) من هذا القانون21( م عدم قيام الشخص الذي يمارس األعمال بتقديم التسهيالت لمدقق الضرائب بالمخالفة ألحكام المادة.
o.

any other violation for which a resolution is issued by the Cabinet.

2.

The Executive Regulations of this Law shall determine the information and data that must be included in the Administrative
.أية مخالفة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
Penalty Assessment.

3.

The Cabinet shall issue a resolution .اإلدارية
that specifies
the
Administrative
Penalties
for each
of the القانون
violations
listed in
subsection
الغرامات
تقييم
يجب أن يتضمنها
والبيانات التي
المعلومات
التنفيذية لهذا
الالئحة
 تحدد2.
1 of this Article. Such Administrative Penalties shall be no less than 500 dirhams for any violation and shall not exceed three
اإلدارية
الغرامة
أال تقلofعلى
من هذهof)1(
 البندthe
الواردة في
من المخالفات
اإلدارية لكل
 يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد بموجبه الغرامات3.
times the
amount
Tax،المادة
in respect
which
Administrative
Penalty
was levied.

عن

.عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزما بذلك وفقا للقانون الضريبي

ن.
س.

تقييم الغرامات
إصدارpursuant
الضريبة التي تم
أضعافofثالثة
والother
مخالفةlaw
أليةshall
درهمnot
خمسمائة
)500(
The imposition.بشأنها
of anyاإلدارية
Administrative
Penalty
to the مقدار
provisions
this )3(
Lawتجاوز
or any
exempt
any
of his liability
pay
the Payable
Taxأي
in إعفاء
accordance
with
provisions
of this
Law إدارية
or theغرامة
Tax Law.
ألحكامPerson
المستحقة وفقا
 الضريبةto
سداد
مسؤولية
شخص من
قانون آخر
 أيthe
القانون أو
أحكام هذا
بمقتضى
ال يترتب على توقيع أي
.هذا القانون أو القانون الضريبي
4.

4.

Part Five
Penalties

الفصل الخامس
Article (26)
العقوبات
Tax Evasion Penalties
)26( المادة
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for under any other law, a sentence of detention and/or fine not exالضريبي
عقوبات التهرب
ceeding five times the amount of evaded Tax shall be imposed
on:
التي تمPerson
الضريبةwho
مقدار
خمسة أضعاف
)5(
التي ال
والغرامة
 يعاقب،قانون آخر
 دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي1.
a. التهرب
a Taxable
deliberately
fails
to تجاوز
pay any
Payable
Taxبالحبس
or Administrative
Penalties;
ً كال،العقوبتين
:منconsolidate
بإحدى
منها أو
b. a Taxable Person who deliberately understates the actual value of his Business or fails to
hisهاتين
related
Business
with the intent of remaining below the
required
registration
threshold;
أ.
.الخاضــع للضريبة الذي قام باالمتنــاع عمدا ً عن سداد أيــة ضريبة مستحقة الدفع أو غـرامات إدارية
c. a Person who imposes and collects amounts from his clients claiming them to be Taxes without being registered;
.ب الخاضع للضريبة الذي قام عمدا ً بتخفيض القيمة الفعلية ألعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب.
d.

a Person who deliberately provides false information and data and incorrect documents to the Authority;

.ًج الشخص الذي قـــام بفرض وتحصيل مبــالغ من عمالئه مدعيــا ً أنها ضريبة دون أن يكــون مسجال.
.للهيئة
ووثائق غير
وبيانات خاطئة
معلومات
عمدا ً بتقديم
الذي
الشخص
a Person who deliberately steals, miss uses or causes
theصحيحة
destruction
of documents
or other
materials
thatقام
are
in the
posses-د.

e. a Person who deliberately conceals or destroys documents or other material that he is required to maintain and provide to the Authority;
f.

sion of the Authority;

.الشخص الذي قام عمدا ً بإخفاء أو إتالف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة

ه.

.الشخص الذي قـــام بســرقة أو إساءة استخــدام أو التسبب في إتالف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة

و.

.الشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم

ز.

g.

a Person who prevents or hinders the Authority’s employees from performing their duties; and

h.

a Person who deliberately decreases the Payable Tax by Tax Evasion or conspiring to evade Taxes.

2.

The imposition of a penalty under the provisions of this Law or any other Law shall not exempt any Person from the liability to
ً ح الشخص الذي قام عمدا.
pay any Payable Taxes.الضريبي
or Administrative
Penalties
under the
provisions
this المستحقة
Law or any
Tax بتخفيض
Law.
التواطؤ في التهرب
الضريبي أو
التهرب
من خاللofالدفع
الضريبة

3.
The competent
courtالضريبة
shall impose
Tax Evasion
penalties
anyأيPerson
whoهذا
is أحكام
proven
to have
been
directly
الغرامات
المستحقة الدفع أو
مسؤولية سداد
شخص من
إعفاء أيagainst
قانون آخر
القانون أو
بمقتضى
عقوبة
توقيع أية
علىinvolved
 ال يترتبor
instrumental in Tax Evasion pursuant to Federal Law No. 3 of 1987 referred to.
4.

.اإلدارية وفقا ألحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي

2.

Without prejudice to subsection 2 of this Article, any Person who is proven to have been directly or instrumentally involved in

subsection
3 of
this أو
Article
be jointly
and أي
severally
liable التهرب
with the
Person
whom المحكمة
he has تطبق
assisted,
ً متسببا
3.
)3(Tax
رقمEvasion
 االتحاديpursuant
وفقا ً للقانونtoالضريبي
للتهرب
مباشرةshall
اشتراكه
شخص ثبت
الضريبي على
عقوبات
المختصة
to pay the Payable Tax and Administrative Penalties pursuant to this Law or any other Tax Law.
. المشار اليه1987 لسنة
، ) من هذه المادة3(  إذا ثبت قيام شخص باالشتراك مباشرة أو بالتسبب للتهرب الضريبي وفقا ً للبند،) من هذه المادة2(  دون اإلخالل بما ورد في البند4.
Chapter
Four
الضريبة مستحقة الدفع والغرامات اإلدارية وفقا ً ألحكام هذا القانون وأي قانون
عن سداد
فإنه يكون مسؤوالً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده
Objections
.ضريبي آخر
Part One
Application for Review

English
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1.

2.

الرابعArticle
( الباب27)
Procedures
for
Application for Review
االعتراض

Any Person may present a request to the Authority to review any of its decisions issued in connection with him, to review eiالفصل األول
ther the totality of the decision that has been issued or part thereof, and provided that this request shall be reasoned, within
طلب إعادة النظر
20 business days from his being notified of the decision.

)27(has
المادة
The Authority shall study an application for review that
fulfilled the requirements and issue its reasoned decision within
20 business days from receipt of such application.
Authority
must inform the applicant of its decision within five business
النظرThe
إعادة
إجراءات طلب
days of the making of the decision.

ألي شخص التقدم بطلب إلى الهيئة إلعادة النظر في أي قرار صدر عنها بشأنه سواء كان إلعادة النظر في القرار كله أو جزء منه على أن يكون الطلب
.) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه القرار20(  وذلك خالل،ًمسببا
Part Two
 وعلى الهيئة.) عشرين يوم عمل من تاريخ استالم الطلب20( مسبب خالل
تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر المستوفي الشروط والبت فيه بقرار
Objections to the Committee
.) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار5( تبليغ مقدم الطلب بقرارها خالل

1.
2.

Article (28)
Tax Disputes Resolution Committee

1.

2.

الفصل
One or more permanent committees shall be formedالثاني
known
as the “Tax Disputes Resolution Committee”, chaired by a member of the judicial authority and two expert members
registered on the Register of Tax Experts to be appointed
إلى اللجنةbeing
المقدمpersons
االعتراض
by a decision by the Minister of Justice in coordination with the Minister.
)28( المادة

A decision shall be issued by the Cabinet regarding the Committee’s practice rules, the remuneration of its members, and the
لجنة فض المنازعات الضريبية
procedures it shall follow.

تشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى “لجنة فض المنازعات الضريبية” برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء
.الضريبين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير
Article (29)
.المتبعة لديها
واإلجراءاتofأعضائها
 ومكافآت،يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة
Jursidictions
the Committee

1.
2.

The Committee shall have jurisdiction to:
1.

)29(
 المادةon applications for review;
determine objections submitted against the Authority’s
decisions

2.

determine applications for review submitted to the Authority but on which the Authority has not made a decision under this Law.

3.

any other jurisdictions entrusted to the Committee by the Cabinet.

اختصاصات اللجنة

:تختص اللجنة بما يأتي

.البت في االعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر
ً (ا ً وفقا30)
Article
.ألحكام هذا القانون
البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرار

1.

.أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء

3.

2.

Procedures for Lodging Objections

1.
2.
a.
b.

Objections to the Authority’s decisions on an application for review shall be submitted within 20 business days from the date
of service.

)30( المادةin the following instances:
Objections submitted to the Committee shall not be accepted
االعتراض
تقديمtoإجراءات
if an application for review had not been initially
submitted
the Authority;

.التبليغ
 تاريخto
منhave
يوم عمل
)20(
if the appealed Tax and Penalties
objected
notعشرين
been paid.

يقدم االعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خالل

1.

:ال يقبل االعتراض المقدم للجنة في الحاالت اآلتية

2.

.إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر للهيئة ابتدا ًء

أ.

.إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها

ب.

Article (31)
Committee Procedures
1.

The Committee shall study the objection and rule on it within 20 business days from receipt of the objection.

2.

The Committee may extend the time for issuance of its decision for no more than 20 business days after the end of the period
specified in subsection (1) of this Article if in its view there are reasonable grounds for the purposes of determining the objection.

3.

The Authority shall inform the objector of its decision
within
five business days of its issuance.
اللجنة
إجراءات

4.

)31( المادة

The Committee’s decision on the objection shall be treated as final if the total of the Tax and Administrative Penalties due is
.) عشرين يوم عمل من تاريخ استالم االعتراض20( تقوم اللجنة بدراسة االعتراض المقدم إليها والبت فيه خالل
not more than (100,000) Dirhams.

رأت
 إذاcase
 المادةmay
من هذه
)1(disputes
 في البندmay
الواردةbeالمدة
 انتهاءbefore
إضافية بعد
عشرين يوم
)20(
علىobjection
لمدة ال تزيد
االعتراض
فيfirst
البتsubmitted
للجنة تمديد أجل
In no
Tax
brought
theعمل
competent
court
if an
has
not been
to the
.أسبابا ً معقولة لغايات البت في االعتراض
Committee.
.) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره5( تقوم اللجنة بإبالغ مقدم االعتراض بالقرار الصادر عنها خالل
Articleالضريبة
(32) يعتبر قرار اللجنة نهائيا ً في شأن االعتراض إذا كان مجموع
) مائة ألف100,000( المستحقة والغرامات اإلدارية المحددة بموجبه ال يجاوز
Enforcement of Decisions of the Committee
. درهم
Final decisions issued by
the
Committee
regarding
disputes
which
are
less
than
(100,000)
One
Hunderd
Thousand
dirhams
.في جميع األحوال ال تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم االعتراض أمام اللجنة ابتدا ًء

5.

1.
2.
3.
4.
5.

shall be treated as executory instruments pursuant to this Law, final decisions of disputes exceeding (100,000) One Hunderd
Thousand dirhams shall be treated as executory instruments if they are not challenged before the court within 20 working
days from the date of rejection of the objection and shall be enforced through the execution judge at the competent court
)32( المادة
pursuant to the Law on Civil Procedures.

تنفيذ قرار اللجنة
 أما القرارات،) مائة ألف درهم سندا تنفيذيا وفقا ألحكام هذا القانون100,000(
تعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي تقل عن
Part Three
 لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة خالل مدة عشرون يوم عمل منChallenges
 سندا ً تنفيذيا ً إذاbefore
درهم فتعتبر
) مائة ألف100,000( النهائية للمنازعات التي تزيد على
Courts
. وتنفذ بوساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقا لقانون اإلجراءات المدنية الساري في الدولة،تاريخ رفض االعتراض
English
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1.

الثالثArticle
( الفصل33)
Challenge
Procedures
 الطعن أمام المحاكمbefore Courts

Without prejudice to the provisions of Article 32 of this Law, the Authority and a Person may challenge any of the Committee’s
)33( المادة
decisions before the competent court within 20 business days from the objector being notified of the Committee’s decision.

إجراءات الطعن أمام المحاكم
) عشرين يوم عمل من20( للهيئة وللشخص الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خالل،) من هذا القانون32(  دون اإلخالل بأحكام المادة1.
a. objection to the decision of the Committee in whole or in part;
.تاريخ تبليغ المعترض بقرار اللجنة
b. non-issuance of a decision by the Committee in connection with an objection submitted to it in accordance with the provisions
: يكون الطعن أمام المحكمة المختصة في الحالتين اآلتيتين2.
of this Law.

2.

Challenges shall be before the competent court in the following instances:

.االعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي
Chapter
.هذا القانونFive
مقدّم لها وفقا ً ألحكام
Refund of Tax and Collection Thereof

عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض

أ.
ب.

Part One

الخامس
 البابof Tax
Refund
الضريبة وتحصيلها
Articleاسترداد
(34)
Application
 الفصل األولfor Tax Refunds
A Taxpayer may apply for the refund of any Taxes he
has paid
if he is entitled to a refund of it under the Tax Law and it apالضريبة
استرداد
pears that the amount he has paid is in excess of the Payable Tax and Administrative Penalties, pursuant to the procedures
specified in the Executive Regulations of this Law. )34( المادة
طلب استرداد الضريبة
ً
 يحق له استردادها وفقا للقانون الضريبي وتبين أن المبلغ الذي قام بسدادهArticle
وذلك إذا كان
يحق لدافع الضريبة تقديم طلب استرداد أية ضريبة قام بسدادها
(35)
. وفقا ً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون،تجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات اإلدارية
Tax Refund Procedures
1.

The Authority shall conduct a set-off between the amount applied to be refunded and any other Payable Tax or Administrative
)35(
Penalties due from the Taxpayer who has applied for
theالمادة
refund pursuant to the Tax Return or Tax Assessment issued by the
الضريبة
إجراءات رد
Authority before refunding any amount relating to
a particular
tax.

2.بطلب
The
Authority
may
to غرامات
refund the
amounts
in subsection
of this المبلغ
Article
it appears
it that
thereعلى
are
المتقدم
الضريبة
دافعdecline
إدارية من
الدفع أو
مستحقةmentioned
ضريبة أخرى
إعادته مع أي1المطلوب
بينif مقاصة
بإجراءtoتقوم
الهيئة أن
other disputed Tax amounts.معينة
that are
dueخاص
in relation
thatقبل
Person
decisionالتقييم
of the
court.
ً االسترداد وفقا
بضريبة
أي مبلغtoإعادة
 الهيئةor
عنunder
الصادرa الضريبي
أوcompetent
لإلقرار الضريبي

1.

3.

The Authority shall issue a Tax Refund under this Article pursuant to the procedures and rules in the Executive Regulations of this Law. 2.
الشخص
) من هذه المادة إذا تبين لها أن هناك مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها مستحقة الدفع تتعلق بذلك1( للهيئة عدم إعادة المبالغ الواردة في البند
.أو بموجب قرار من المحكمة المختصة
ً
Part
Two
. تقوم الهيئة بإعادة الضريبة بموجب هذه المادة وفقا لإلجراءات والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون3.
Tax Collection

Article (36)
الفصل
Collection of Payableالثاني
Taxes
and Administrative Penalties

1.

الضريبة
 تحصيلPenalties within the specified timeframe under this Law
If a Taxable Person fails to pay any Payable Taxes or
Administrative
and the Tax Law, the following measures will be taken:
)36( المادة
The Authority shall send the Taxableاإلدارية
Personوالغرامات
a noticeالدفع
to pay
Payable
Taxesتحصيل
and Administrative Penalties within 20 working
المستحقة
الضريبة
days of the date of notification.

إذا تخلف الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات اإلدارية خالل المهل المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي تتخذ

2. If the Taxable Person fails to make payment after the notification pursuant to subsection 1 of this Article, the Director General
:اإلجراءات اآلتية
shall issue a decision requiring the Taxable Person to pay the Payable Taxes and Administrative Penalties, and it shall be communicated
to him
five business
from
the issue
of theالدفع
decision
accompanied
the Tax
and Administrative
Penalty1.
.تبليغه
من تاريخ
 عملwithin
عشرين يوم
)20( خاللdays
المترتبة
اإلدارية
والغرامات
المستحقة
لسداد الضريبةbyً إخطارا
للضريبة
توجه الهيئة للخاضع
Assessments.

) من هذه المادة يصدر المدير العام قرارا ً بإلزام الخاضع للضريبة بدفع الضريبة1(  في حال تخلف الخاضع للضريبة عن السداد بعد إخطاره وفقا ً للبند2.
The decision of the Director General concerning
the Tax and Administrative Penalty Assessments shall be treated as an execu.صدورالقرار مرفقا ً به التقييم الضريبي وتقييم الغرامات اإلدارية
) خمسة أيام عمل من تاريخ5(  ويبلغ خالل،المستحقة الدفع والغرامات اإلدارية
tory instrument for the purposes of enforcement through the execution judge at the competent court.
. يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات اإلدارية سندا ً تنفيذيا ً لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة3.

3.

Part Three
Payment and Collection of Taxes
and
Administrative Penalties in Special Cases
الفصل الثالث

Articleالضريبة
(37) سداد وتحصيل
والغرامات اإلدارية في حاالت خاصة
Obligations of the Legal Representative
)37( المادة
The Legal Representative must continue to submit the required Tax Returns to the Authority on behalf of the Taxable Person.
التزامات الممثل القانوني
.على الممثل القانوني االستمرار في تقديم اإلقرارات الضريبية الالزمة للهيئة عن الخاضع للضريبة
Article (38)
Liability to Pay in the Case of a Partnership

If multiple people participate in a Business that does )38(
not have
المادةindependent corporate personality, each of them shall be jointly
and severally liable towards the Authority
for any
Taxes
andمسؤولية
Administrative Penalties related to such Business.
الشراكة
حالPayable
الضريبة في
سداد

 يكون كل منهم مسؤوالً أمام الهيئة بالتكافل والتضامن عن الضريبة،إذا اشترك عدة أشخاص في أعمال ال تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة
Article (39)
.المستحقة الدفع والغرامات اإلدارية عن تلك األعمال
Tax and Administrative Penalty Payment in Special Cases

English
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1.
a.
b.

In cases of death, Payable Taxes shall be paid as follows:
)39(

المادة
for Payable Taxes due from a naturalخاصة
Person
prior
the date
of death,
payment
حاالت
فيtoاإلدارية
والغرامات
الضريبة
 سدادshall be made from the value of the elements
of the inheritance or income arising thereout prior to distribution among the heirs or legatees;
: تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حاالت الوفاة على النحو اآلتي1.
if it transpires after the distribution of the inheritance that there are Payable Taxes still outstanding, recourse shall be had

على
توزيعها
عنها
الناتج
من الدخل
عناصر التركة
قيمةoutstanding
 تسدد من،وفاتهtaxes,
 تاريخunless
الطبيعي قبل
على الشخص
المستحقة الدفع
للضريبة
بالنسبةfrom أ.
against
the قبل
heirs
and
legatees
forأوpayment
of such
a Clearance
certificate
has been
obtained
the Authority for the inheritance representative or any of the heirs.
.الورثة أو الموصى لهم
2. Payable
Taxesفيand
Administrative
due from
Taxable
capacity,
or وجود
who is
absent
orبعد
missing,
التركة لسداد
نصيبه
 لهم كل بحدودPenalties
الورثة والموصى
 علىaالرجوع
 يتمPerson
، سدادهاof
يتمdefective
مستحقة الدفع لم
ضريبة
التركة
توزيع
 إذا تبينor aب.
person without a known
place
of
residence,
or
the
like,
shall
be
paid
by
their
Legal
Representative
from
the
funds
and
assets
. وذلك ما لم يكن قد تم الحصول على شهادة براءة ذمة من الهيئة لممثل التركة أو ألي من الورثة،الضريبة المستحقة الدفع
of the Taxable Person.
 تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات اإلدارية على الخاضع للضريبة ناقص األهلية أو الغائب أو المفقود أو غير المعروف محل إقامته ومن في2.
3. Payable Taxes and Administrative Penalties by a Taxable Person who is an incapacitated person shall be paid by their Legal
. وذلك من أموال وأمالك الخاضع للضريبة،ً من قبل من يمثله قانونا،حكمهم
Representative from the funds and assets of the Taxable Person.
. تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات اإلدارية على الخاضع للضريبة فاقد األهلية من قبل من يمثله قانونا وذلك من أموال وأمالك الخاضع للضريبة3.
Article 40
Payment of Tax in Bankruptcy Case

)40( المادة

1.

The appointed Trustee shall communicate theاإلفالس
Authority
him
of the Due Tax or of its intention to perform a Tax Audit
 حالةto
فيnotify
الضريبة
سداد
for the specified Tax Period or Tax Periods.

2.

The Authority shall notify the Trustee of the amount of Payable Tax or of the Tax Audit within 20 working days after receiving
the notification
sent
by the
Trustee.
التفليسة
إخطار وكيل
لوصول
التالية
) عشرين يوم عمل20(  على الهيئة إبالغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خالل2.

3.

The Trustee may object or appeal regarding the Authority’s assessment or payment of the Due Tax.

4.

The Executive Regulations shall specify the procedures of communication, objection, appeal and tax payment with the Authority.

.إليها

.على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة إلبالغه بالضريبة المستحقة أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبية المحددة

1.

.ألمين التفليسة التظلم واالعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة

3.

.تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم واالعتراض وسداد الضريبة

4.

Chapter Six

السادس
الباب
General
Provisions
أحكام عامة
Part One
Confidentiality
األول
الفصل
Article (41)
السرية
Professional Confidentiality
)41( المادة
1. Employees of the Authority must not disclose information that they have obtained or to which they have had access in their
السرية المهنية
capacity as employees or by reason of such capacity while they are serving, save as specified or defined in accordance with
تحديده أو
على ما يتمRegulations.
 يلتزم موظفو الهيئة بعدم اإلفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إال بنا ًء1.
the Executive
التنفيذة لهذا
فقا ً لالئحةauthorised
تعريفه و
2. In all cases provided for in subsection 1 of this Article, disclosure may be made only with.القانون
the approval
of officers
by
the
Authority’s
board
of
directors,
in
accordance
with
the
Executive
Regulations.
ً  وذلك وفقا، ال يجوز اإلفصاح إال بعد موافقة الموظفين المخولين من قبل مجلس إدارة الهيئة،) من هذه المادة1(  وفي جميع األحوال المبينة في البند2.
3. Employees of the Authority shall, after cessation of their services, continue to maintain professional
confidentiality,
.القانون
 التنفيذية لهذاand
لالئحةshall
not disclose information that they have obtained or to which they have had access in their capacity as employees or by rea أوson
الوظيفية
بصفتهم
اطلعوا عليها
 أوotherwise
التي حصلواrequested
عن المعلومات
وعدمauthorities
السرية المهنية
على
خدماتهم
انتهاء
موظفو الهيئة
 يلتزم3.
of such
capacity,
unless
by اإلفصاح
the judicial
and
in بالحفاظ
accordance
with
theبعد
Executive
Regulations.
. إال بناء على طلب من السلطات القضائية ووفقا ً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون،بسببها
4. Any person who has obtained information pursuant to the provisions of this Law shall not disclose or use the information for
دونpurposes
 وذلك،عليها
حصل
أجلها
التي من
إال للغايةthe
المعلومات
استعمال
 أوobtained,
 بعدم إفشاء،القانون
فقا ً ألحكامtoمعلومات و
علىarising
من حصل
 يلتزم كل4.
any
other
than
those
for which
information
was
withoutهذا
prejudice
the liability
therefrom
where appropriate.
.اإلخالل بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند االقتضاء
5.فيThe
Authority’s
board of ،الهيئة
directors
shall issue
theلحماية
regulations
instructions
regulating
internal
procedures
protect
confi- 5.
الضريبي
والتزامات الوكيل
المعلومات في
سرية
 الداخليةand
اإلجراءات
الخاصة بتنظيم
والتعليمات
اللوائح
إدارة الهيئةtoمجلس
يصدر
dentiality of information within the Authority, and the obligations of the tax agent in this regard.
.هذا الشأن
الفصل الثاني
Partالمدد
Two
ومرور الزمن
Timeframes and Lapse of Time
)42( المادة
Article (42)
التقادم
Time-Barring
من نهاية
سنواتofخمس
)5( Tax
مرورEvasion
ضريبي بعد
يجوز للهيئة إجراء تقييم
 ال،الضريبي
الضريبي أو عدم
التهرب
حاالت ثبوت
1.الفترة
Except
in cases
proven
or non-registration
for Tax
purposes,التسجيل
the Authority
shall not
be permitted
to باستثناء
conduct 1.
.الضريبية ذات الصلة
any Tax Assessment after the expiration of five years from the end of the relevant Tax Period.
2.
In
cases
of
proven
Tax
Evasion,
the
Authority
may
conduct
a
Tax
Assessment
within
15
years
from
the
of ثبوت
the Tax
.) خمسة عشر سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خاللها التهرب الضريبي15(  يجوز للهيئة إجراء تقييم ضريبي خالل، الضريبيend
التهرب
حالةPeriod
 في2.
in which the Tax Evasion occurred.

3.

) خمسة عشر سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع15(  يجوز للهيئة إجراء تقييم ضريبي خالل،في حالة عدم التسجيل الضريبي

3.

In cases of non-registration for Tax purposes, the Authority may conduct a Tax Assessment within 15 years from the date on
.للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي
which the Taxable Person should have registered.

)43(Article
( المادة43)
The
Authority’s
Right to Claim
بالمطالبة
حق الهيئة
Payable
Taxفيand
Penalties
which
theالTaxable
Person
has تبليغ
beenتمnotified
do not
lapse with
andالضريبة
the Author.أي وقت
 بهاAdministrative
ويجوز للهيئة المطالبة
 الزمنof
بمرور
تسقط
للضريبة بها
الخاضع
اإلدارية التي
والغرامات
 الدفعtime
المستحقة
ity may claim them at any time.
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)44(Article
( المادة44)
Timeframes
for Tax
االلتزامات الضريبية
 مدةLiabilities

Unless a timeframe is specified for the performance of any liabilities or other procedure in this Law or the Tax Law, then the
 تمنح الهيئة الخاضع للضريبة مدة لهذه الغاية،ما لم تحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا القانون أو القانون الضريبي
Authority shall grant the Taxable Person a period of grace appropriate to the nature of the obligation or procedure of not less
نشوء
ّتbusiness
الواقعة التي أد
تاريخ
أربعين يوم
 علىdays
وال تزيد
عملthe
أيامdate
خمسةof)5(
ال تقل
أو اإلجراء
طبيعةofمعthe
تتناسب
thanإلى
five
days
andمن
notعمل
exceeding
40 )40(
business
from
theعن
event
resulting
in االلتزام
the arising
obliga.باإلجراء
القيام
أو
االلتزام
tion or the conduct of the procedure.

)45(Article
( المادة45)
Calculation of Periods

احتساب المدد الزمنية
: يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القواعد اآلتية،في جميع األحوال

In all events, the following rules shall be observed when calculating periods:
1.

The day of notification or the day of occurrence of the event by reason of which the period began to run shall not form part of the period.

2.

If the last day of the period coincides with a public holiday, the period shall be extended to the first business day thereafter.

.ال يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها

1.

.إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه

2.

Article (46)
Reduction of or Exemption
)46( المادةfrom Administrative Penalties

إذا

If the Authority imposes an Administrative
any Person
for تخفيض
a violation of the provisions of this Law or the Tax Law,
منهاPenalty
 اإلعفاءon
اإلدارية أو
الغرامات
the Authority may reduce or exempt the Person from such Penalty if the Person produces evidence justifying the reason for
اإلدارية
الغرامةtoمنcomply,
أو تعفيهpursuant
 أن تخفّضto
للهيئة
القانون
أحكام هذا
شخص لمخالفته
 أيLaw.
إذا قامت الهيئة بتوقيع غرامة إدارية على
his failure
the،الضريبي
rules setالقانون
out inأوthe
Executive
Regulations
of this

. وذلك وفقا ً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون،قام بتقديم األدلة التي تبرر سبب عدم التزامه
Article (47)

Calendar
)47( المادة
Periods and times provided for in this Law and the Tax Law
التقويمshall be calculated according to the Gregorian calendar.
.تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون والقانون الضريبي بالتقويم الميالدي
Part Three
Closing Provisions

الثالثArticle
( الفصل48)
ختامية
أحكام
Proof
of Accuracy
of Data
The burden of proving the accuracy of the Tax Return)48(
falls المادة
upon the Taxable Person, and the burden of proof in cases of Tax
Evasion falls upon the Authority.
إثبات صحة البيانات

. ويقع عبء اإلثبات في حاالت التهرب الضريبي على عاتق الهيئة.يقع عبء إثبات صحة اإلقرار الضريبي على الخاضع للضريبة
Article (49)
Conflict of Interest

)49( المادة
All Authority staff members are prohibited from performing
or participating in any tax procedures related to any Person in the
تضارب المصالح
following cases:
1.

If the staff member and that
Person
are في
related
to تتعلق
the fourth
:اآلتية
الحاالت
شخصupبأي
ضريبيةdegree;
إجراءات

2.

If there is a common interest between the staff member and Person.الشخص
or between
of their
up toحتى
theقرابة
thirdصلة
degree;
 وذلكany
الموظف
 بينrelatives
الدرجة الرابعة
وجودand.1.

3.

يحظر على كل موظف في الهيئة القيام أو المشاركة بأية

If the Director General decides that the staff member should not perform any tax procedures related to that Person owing to
. وجود مصلحة مشتركة بين الموظف وذلك الشخص أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة2.
a case of conflict of interest.

.إذا قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص لوجود أي حالة من حاالت تضارب المصالح

3.

Article (50)
Judicial Officers

)50( المادة

The Director General and Tax Auditors appointed by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister
الضبطية القضائية
shall have the capacity of Judicial Officers in recording violations of the provisions of this Law, the Tax Law or decisions issued
 يقعin ماimplementation
 القضائي في إثباتthereof.
يكون للمدير العام ومدققي الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط

.من مخالفات ألحكام هذا القانون أو القانون الضريبي أو القرارات الصادرة تنفيذا ً لهما
Article (51)
Authority Fees

) رسوم الهيئة51( المادة

The Cabinet shall, upon a proposal from the Minister, issue a decision determining the fees due in implementation of the provisions of this Law and its
Executive
Regulations.
.التنفيذية
والئحته
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الرسوم المستحقة تنفيذا ً ألحكام هذا القانون

ً

Article (52)
)52( المادة
Repeal of Conflicting Provisions
All provisions contrary to or in conflict with the provisions of this Law are repealed.

إلغاء الحكم المخالف

.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
English
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)53(Article
( المادة53)
Executive
Regulations
الالئحة التنفيذية

The Cabinet shall, upon a proposal from the Minister, issue the Executive Regulations of this Law within 6 months of the issu.يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره
ance of the Law.

)54(Article
( المادة54)
Publication
and Coming
into Force of this Law
والعمل به
نشر القانون

This Law shall be published in the Official Gazette.نشره
and تاريخ
shall من
come
force
30بعد
days
from الرسمية
the date
of publication.
ً يوماinto
ثالثين
)30(
ويعمل به
الجريدة
هذا القانون في

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi
On: 16 Ramadan 1438H
Corresponding to: 11 June 2017

ينشر

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
هـ۱٤۳۸  رﻣﻀﺎن۱6 :بتاريخ
م۲۰۱۷ ﯾﻮﻧﯿﻮ۱1 :الموافق

English

ﻋﺮﺑﻲ
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