
 دولةفي ال الزائرة ال األجنبيةلألعمرّد ضريبة القيمة المضافة 

 فتح الباب أمام تقديم طلبات االسترداد 
 

 

سترداد الللضرائب )الهيئة( االتحادية  الهيئةإلى  طلباآلن بم تقد  ال )الدولة( العربية المتحدةاإلمارات في  غير المقيمةألعمال ليمكن 

 .2019لسنة التقويمية عن ا ضريبة القيمة المضافة

 

 الموضوع ةخلفيّ 

 

أنه يجب على ذلك  ييعنو فقط، 2020أغسطس  31 حتى ضريبة القيمة المضافةترداد سالمقد مة الطلبات الالهيئة تقبل سوف 

 .ااسترداده اي يمكنهذالضريبة الساب مبلغ تحبا في أقرب وقت ممكنوالبدء  الضريبةالسترداد دى أهليتها تقييم م األعمال

 

 المتطلبات

 

 التي تستوفي المعايير التالية: لألعمال تاحةآلية رد  ضريبة القيمة المضافة مُ أن  يُرجى األخذ بالعلم 

 الدولة؛تأسيس أو منشأة ثابتة في  أال يكون لديها مقر  • 

 ؛يل ألغراض ضريبة القيمة المضافة(لتسجبا ةُملزمأو  ةل)أي غير مسج  لدولة للضريبة في ا ةخاضعكون تأال • 

 الدولة؛ وفي  ا  تجاري ا  نشاط اولتز أال• 

نشأة لدى الجهة كملة أي أن تكون مسج  ، الدولة لة لضريبة القيمة المضافة )أو ما يعادلها( خارجسج  تكون معمال وتمارس األ أن• 

 ولة التي تأسست فيها. ة في الدتص  المخ

 

 باإلضافة) األصلية فواتيرال بإرفاق تقضي طلب استردادألي  األساسيةالمتطلبات  أن  إحدى تجدر اإلشارة إلىإضافة إلى ما تقد م، 

 تجميع الفواتير واإلثباتات المطلوبة وقتا  من حيثتستغرق  قد العمليةه هذ أن  إلى  ا  ظرنو. االسترداد طلبمع ( سدادال اتإلى إثبات

 .إلجراءاتهذه اب تباشر فورا   عمال أنعلى األيجب ف، صحتها والتحقق من

 

 الدول المؤهلة

 

 األخيرة بالنظر فيقيام هذه على  ،ادر عن الهيئةوالص  الزائرة األجنبية  ألعماللضريبة القيمة المضافة  دليل المستخدم لرد   ينص  

 :ةالتالي الدولفي  المؤسسة األعمالمة من المقد   طلبات االسترداد

 

 النمسا 

 البحرين 

 بلجيكا 

 الدانمارك 

  فنلندا 

 فرنسا 

 ألمانيا 

 ايسلندا 

 جزيرة مان 

 كوريا 

  الكويت 

  في بعض الحاالت –لبنان 

 لوكسمبورج 

  في بعض الحاالت –ناميبيا 

 هولندا 



  نيوزلندا 

 النرويج 

 عمان 

 قطر 

  السعودية 

 جنوب أفريقيا 

  السويد 

  سويسرا 

  المملكة المتحدة 

  زيمبابوي 

 

 

ضريبة  ولم تتمكن من استردادهذه األعمال دت تكب  و ،أعاله الواردة أي من الدولتأسيس في أعمالكم مقر  يكن لدى  لم في حالو

دها غير القابلة لالسترداد التي يتم تكب  ضريبة التكلفة  لتخفيضتدابير بديلة يمكن النظر في ف، الدولةفي المتكبدة القيمة المضافة 

.المستقبلفي من قبل األعمال   


