
 

 

القطاع  دليلمن  خة محّدثةونسبشأن ضريبة القيمة المضافة  ا  عام ا  الهيئة االتحادية للضرائب تنشر توضيح

 العقاري

 

 خلفية الموضوع 

معلومات ، بيع وشراء العقارات في مشاركةالل اعملألمّوجه وال ،ضريبة القيمة المضافة بشأن 8VATP01 العامّ يقدّم التوضيح 

 .من قبل المشتري للمبنى الالحقتوريد ى والمبنالة لبيع يضريبحول المعاملة ال إرشادية

 

 يينالعقار نمطوريتحديثات وتعديالت مهّمة لل يتضمن ، فهوالقطاع العقاري –ضريبة القيمة المضافة  دليلـ لـأما بالنسبة 

 لموظفيهم. السكن يوفّرون الذينعمل الأصحاب و المقاوالتوشركات 

 

 شأن تغيير االستخدام المصّرح به للمبنىب VATP018 العامّ التوضيح 

فيها بيع مبنى الستخدامه  التي يتمّ  الحاالتاآلثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة في  VATP018 العامّ يتناول التوضيح 

به  المصّرحاالستخدام بتغيير التوريد تاريخ في تاريخ الحق لالمشتري  يقوموسكني أو غير سكني(  استخدام )أي معيّنةبطريقة 

 للمبنى.

 

 وإنما ،للبيع السابقة يضريبالة ملمعاال يؤثر علىبه لن  المصّرحتغيير االستخدام  أنّ  VATP018 العامّ كما يشير التوضيح 

 .المصّرح به الستخدام الجديدا بموجبة ألي بيع الحق للمبنى من قبل المشتري يضريبالة ملمعاسيؤثر على ال

 

)مبنى غير  يةفندقشقة /دة بخدماتمزوّ بيع مبنى كشقة فيها  يتمّ  في الحاالت التيهذا السيناريو قد ينطبق ، على ذلككمثال و

 ،سكني فقطستخدام للمبنى إلى ابه  المصّرحاالستخدام بتغيير الحقاً المشتري  يقوم، وضريبة القيمة المضافة( لغاياتني سك

 بيع المبنى إلى طرف ثالث.من ثّم و

 

بالنسبة لضريبة القيمة المضافة خاضعاً  ،دة بخدماتمزوّ الستخدامه كشقة فندقية  ،شراء المبنى يكون، في هذا السيناريو

وفي هذه ، انتهائهتاريخ ثالث سنوات من خالل  تمّ الذي  ول للمبنىاأل البيع/التوريد٪ )على افتراض أنه لم يكن 5 األساسية

 (.يخضع البيع للضريبة بنسبة الصفرالحالة، 

 

معاملة لالمبنى سيخضع بعد ذلك ل أنّ بسكني يعني المبنى البعد تاريخ توريد به  المصّرحتغيير االستخدام وتجدر اإلشارة إلى اّن 

ً  المصّرح به - قام المشتري ببيع المبنى ي حالففمبنى سكني. المطبّقة على ة يضريبال إلى طرف ثالث،  -ي سكنكمبنى  حاليا

 ة للبيع السابق.يضريبال على المعاملة لن يؤثر، إال أنه ى من الضريبةعفمُ  اً توريديُعتبر ذلك 

 

افتراض أنه لم يكن على من ضريبة القيمة المضافة )ُمعفى بيعه كمبنى سكني  تمّ الذي مبنى ال يكون، مختلف في سيناريوو

وفي (. لنسبة الصفرالبيع  يخضع، وفي هذه الحالة انجازهتاريخ األولى التي تلي ثالث سنوات الخالل للمبنى  األول البيع/التوريد

دة مزوّ ، أي شقة فندقية إلى استخدام غير سكنيللمبنى به  المصّرح، بتغيير االستخدام بعد تاريخ التوريد قام المشتري حال

مبنى غير ونه ٪ ك5 بالنسبة األساسيةلضريبة القيمة المضافة  يخضع البيععندئٍذ ثم قام ببيع المبنى لطرف ثالث،  ،بخدمات

 سكني.

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP018---Real-Estate---Change-in-permitted-use-of-a-building.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Real-Estate-Guide-VATGRE1---EN---26-04-2020.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/VATP018---Real-Estate---Change-in-permitted-use-of-a-building.pdf


 العقاري تحديثات على دليل القطاع

 

 :يأتي فيما القطاع العقاري –دليل ضريبة القيمة المضافة  علىالتحديثات أبرز لت تمثّ 

 

 توريد مساكن العمال 

 ال فإنه ، السكن لتوفيرعلى موظفيه بفرض أي شكل من أشكال المقابل صاحب العمل الحاالت التي ال يقوم فيها  في

توفير السكن من لدة المتكبّ  تدخالم، ويمكن استرداد ضريبة الالمضافة توريد ألغراض ضريبة القيمةب يقومأنه يُعتبر 

دها صاحب العمل ث أن ضريبة المدخالت التي يتكبّ د الدليل المحدّ حدّ كما . نفقات عامة لألعمالباعتبارها  األعمالقِبل 

، مهام عملهألداء  اً ضروريالسكن للموظف موظف لن تكون قابلة لالسترداد إذا لم يكن توفير لمن أجل توفير سكن ل

 ندقية.فالشقق ال داخلاإلقامة عن  مثاالً  وأعطى

 

 األرض الفضاء

  ذاته إلى  حدّ ب يفضي، فإن القيام بذلك لن التشييد بدء أعمالعند  فضاءمتحركة على أرض  بُنىعند إقامة سياج أو

بة لمترتّ طالما أنها تستوفي الشروط األخرى ا ،ضريبة القيمة المضافة لغايات"مغطاة"  الفضاء بأنهااعتبار األرض 

ً  يكون عليها أاّل يجب  وبعبارة أخرى) الفضاءألرض ا تعريف على مستوى  إلى ما بعد مباني مكتملة أو مكتملة جزئيا

 هندسة مدنية(.أشغال أو  وضع األساسات

 

 على ها يؤدي إلى اعتبارتطويرها بما ب ويقوم هذا األخير ،مستأجر فضاء إلىأرض تأجير  في الحاالت التي يتّم فيها

ً  الفضاءألرض ا توريدتاريخ  نشأ في حال، مغطاةأنها  من خالل لمثال ، على سبيل ااألرض مغطاة صبحت أنقبل  فعليا

يأتي . وةيضريبال المعاملةجراء أي تعديل على لن تكون هناك حاجة إل، تاريخ بدء العقدقبل  كاملبال سداد مبلغ االيجار

 والذي أصبح ،بالفعل همستالذي تّم االمقابل ال بموجبها تجزئةمن الضروري  كاني تلاو ةالسابق إلرشاداتخالفاً لذلك 

 ً  في طبيعة التوريد. الحاصل للضريبة بعد التغيير اً خاضع الحقا

 

 عقد  نوتضمّ مغطاة، أرضاً  اعتبارها إلى حدّ  الفضاءالمستأجر بتطوير األرض  قامحيث وأعاله  الوارد في السيناريو

للفترة ة يضريبالمعاملة مغطاة وتعديل الد بأن األرض ر إخطار المورّ ، يجب على المستأجةدوري اتاإليجار دفع

 ألرض اً توريد يُعتبرلن  بما أّن التوريد األساسيةبالنسبة فرض ضريبة القيمة المضافة تُ من عقد اإليجار بحيث  المتبقية

 . فضاء

 

  المعنيّة بنفس أو البلدية واألمالك لدى دائرة األراضي  ةالمسّجلالمساطحة عقود  عامل، تُ أعالهالوارد في السيناريو

ة. يضريباللمعاملة ا على تعديل الحاجة إلى إجراء أيدون ، جار لمرة واحدةالبيع أو اإلي عقد عامل فيهاالطريقة التي يُ 

عقد أي معاملة  ابنفس الطريقة التي تتم ّفيهعامل عقد اإليجار يُ  بشكل صحيح، الً مسجّ  المساطحة يكن عقدإذا لم  أما

لهؤالء ، يمكن إرادتهمالمساطحة بسبب ظروف خارجة عن  عقدمن تسجيل  األطرافلم يتمكن  وفي حال. خرآ ايجار

 اإليجار.عقد  ةعاملمكيفية حول  الهيئة االتحادية للضرائبطلب توضيح من  األطراف

 

 

  الكيانات المعنّية باإلدارةوات المالك جمعيّ 

 

  وفي حين أّن جمعية . اإلدارةالمعنيّة ب الكيانات عن معلومات المحدّث، يتضمن الدليل المالك اتيجمعباإلضافة إلى

ر أو شركة المطوّ  تشمل قدالكيانات المعنيّة باإلدارة  إال أنّ ، ن مالكي الوحدات الفردية في مبنىتتكون عادةً م المالك

 .األحوالاإلدارة أو شركة إدارة المشاريع الفندقية حسب 

 

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Real-Estate-Guide-VATGRE1---EN---26-04-2020.pdf


  ضريبة القيمة  كـأشخاص لغاياتوالكيانات المعنيّة باإلدارة  جمعية المالك معاملة علىالجديدة ته نسخينّص الدليل في

ً سابق أماضريبة القيمة المضافة. اإللزامي لتسجيل  حدّ  توريداتهمجاوزت التسجيل إذا كونون ُملزمين بوي ،المضافة ، ا

 ضريبة القيمة المضافة.لبالتسجيل جمعية المالك  وجوب قيام علىالدليل فقط  نصّ فقد 

  تنطبق أيض بجمعيات المالكيبدو أن جميع األحكام األخرى المتعلقة ً  .الكيانات المعنيّة باإلدارةعلى  ا

 

 

 تحديثات أخرى 

 

لمباني ذات اصيانة تكاليف إصالح وب المرتبطةقيمة المضافة يبة البما في ذلك استرداد ضر، العديد من التحديثات األخرى ثمة

 يمكنرات التجارية )العقا اتبيعم عنضريبة القيمة المضافة  وسداد ضريبة القيمة المضافة( تجزئة)كيفية  المختلطاالستخدام 

عن ضريبة القيمة المضافة  استردادو( االتحادية للضرائبة ئالهي تحددهضريبة القيمة المضافة عن طريق بنك سداد  لمشتريل

 (.هيئة االتحادية للضرائبالاإللكترونية الخاصة ب بوابةال برلمسكن الجديد )يجب تقديم جميع الطلبات عا

 

 

 الخطوات التالية

 

 الجديد العامّ  التوضيحعلى باالطالع  ،الصلة في المعامالت ذات تلك المشاركةأو  العقاريقطاع الفي  األعمال تقومبأن  ينوص

 الّصادر عن الهيئة االتحادية للضرائب.  ثالمحدّ  والدليل اإلرشادي

 

 على وجه التحديد: 

 

  للموظفين مراجعة ما إذا كان يتم استرداد ضريبة المدخالت بشكل صحيح.المسكن التي توفر  األعماليجب على 

 

 

  ضريبة  فرض مراجعة ما إذا تمّ  لتطويرألغراض اراضي األعقود إيجار  بموجبيجب على المالك والمستأجرين

ً ممقدّ اإليجار  مبلغ سداد ما في حالالقيمة المضافة بشكل صحيح، ال سيّ   .ا

 

  ّالعقاراتلبيع ية ضريبالمعاملة ماهية الاإلدارية قابلة للتسجيل و جهاتهمرين النظر فيما إذا كانت يجب على المطو 

 السكنية.

 

لالتفاق على طريقة  التنسيق فيما بينهم دين والعمالءالمورّ  على، يجب ثةالمحدّ  اإلرشاداتالقائمة مع  العقود تتعارض حالفي 

ً للمضي قدم  .رةداصالاإلرشادات مع  يتماشى بماوتعديل العقود الحالية  ا

 

والتوضيح  ةالمحدَّث اإلرشاداتمن أجل تحديد كيفية تطبيق  الهيئة االتحادية للضرائبتوضيح إلى طلب تقديم  لألعمال كما يمكن

 .أحوالها بما يتوافق مع العامّ 

 

 التي تمّ  المسائل بشأن الهيئة االتحادية للضرائبموقف  نانيتضمّ اإلرشادي  والدليل العامّ  التوضيح أنّ  كما يُرجى األخذ بالعلم

 ةإضافي إرشاداتعلى أي  السبقلها  كوني التي الن التشريعات الحاليةما ال يعدّ أنه غير، تناولها
 

 

 

 

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

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


