
 

 

 النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 ١٨ يونيو ٢٠١٨ 

 

 إتاحة خيار تقديم التصريح الطوعي في اإلمارات العربية المتحدة

. لضرائب اآلن بات بإمكان المكلفين في اإلمارات العربية المتحدة تقديم تصريحات طوعية من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية ل

 الهيئة لم تقم بنشر دليل المستخدم في هذا الشأن. وبالرغم من إتاحة تلك الخاصية من خالل موقعها اإللكتروني إال أن 

بشأن  2017( لسنة 7في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ) 2017( لسنة 36من قرار مجلس الوزراء رقم ) 8لمادة رقم لوفقًا 

  ، فإنه يجب تقديم التصريح الطوعي للهيئة في الحاالت التالية:اإلجراءات الضريبية

  مما أدى إلى احتساب الضريبة غير صحيحإذا تبين أن اإلقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل من الهيئة ،

 ( درهم. 10,000) يزيد عنالمستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما 

 مرسل من الهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة إذا تبين أن اإلقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي ال

( درهم، وذلك إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خالله 10,000الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما ال يزيد عن )

 تصحيح الخطأ. 

 إلى احتساب مبلغ االسترداد الذي كان يحق للمكلف استرداده وفقًا  إذا تبين أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى

 للقانون الضريبي بما يزيد عن القيمة الصحيحة، ما لم ينشأ الخطأ نتيجة إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي غير صحيح. 

إقرار ضريبي ُمقدّم )على صفحة  يمكن تقديم التصريح الطوعي من خالل الضغط على "تقديم تصريح طوعي" الذي يظهر اآلن إلى جانب كل

فة إقرارات ضريبة القيمة المضافة على بوابة الخدمات اإللكترونية الخاصة بالمستخدم(. ومن خالل تبويب منفصل بعنوان "ضريبة القيمة المضا

 اط المذكورة أعاله. التصريح الطوعي / التقييم الضريبي" بإمكانك اإلطالع على مزيد من التفاصيل حول معاملة كل من النق – 211

 بالخطأ وإال فستتعرض للغرامات. العلممن تاريخ  ( يوم عمل20)يجب تقديم التصريح الطوعي خالل 

يرجى التواصل مع جهات االتصال المذكورة أدناه في حال رغبتكم في مناقشة التصريح الطوعي في اإلمارات العربية المتحدة، او 

 في ديلويت. التواصل مع جهة االتصال المعتادة 

 

 قبول سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للهيئة االتحادية للضرائب من خالل جي سي سي للصرافة

 GCC)جي سي سي للصرافة  صرحت، بعد اإلعالن األسبوع الماضي عن خيارات الدفع البديلة في اإلمارات العربية المتحدة 

Exchange التحويل األجنبي في اإلمارات العربية المتحدة، قبولها تسديد ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الهيئة  مؤسسات(، وهي إحدى

 اإلتحادية للضرائب. 

اإلشارة إلى أنه بات بإمكان الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الهيئة والحاصلين على رقم تسجيل ضريبي صحيح ورقم حساب  وتجدر

 (، تسديد ضريبة القيمة المضافة من خالل أي فرع من فروع جي سي سي للصرافة في اإلمارات العربية المتحدة. GIBANبنكي )

 

 سجيل الضريبي وذلك إلتمام عملية السداد.يرجى العلم أنه يجب تقديم شهادة الت

https://www.tax.gov.ae/pdf/Cabinet-Decision-36-of-2017-on-Executive-Regulation-on-Tax-Procedures.pdf
https://www.tax.gov.ae/pdf/Cabinet-Decision-36-of-2017-on-Executive-Regulation-on-Tax-Procedures.pdf
http://www.gccexchange.com/vat-payment
http://www.gccexchange.com/vat-payment


 

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

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


