
الهيئة اإلتحادية للضرائب توضح كيفية معالجة ضريبة القيمة المضافة على العقود االنتقالية في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة

أعلنت الهيئة االتحادية للضرائب بيانًا هذا األسبوع يوضح الطرف الذي يجب عليه تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة في 

. ويوضح القانون أنه حين ينص العقد على أنه ال 2018يناير  1العقود التي تم إبرامها في اإلمارات العربية المتحدة قبل تاريخ 

إنه بإمكان المورد فرض ضريبة القيمة المضافة على سعر العقد، ولكن إذا كان العقد ينص على يشمل ضريبة القيمة المضافة، ف

شمولية ضريبة القيمة المضافة، فلن يتمكن المورد من زيادة التكلفة لتتضمن ضريبة القيمة المضافة. وبالنسبة للعقود التي ال 

للموردين بمراجعة عمالئهم فيما إذا كانوا مسجلين في نظام  تتضمن ضريبة القيمة المضافة، فقد سمحت القواعد االنتقالية

 2018يناير  1ضريبة القيمة المضافة ويمكنهم استرداد أي مبلغ ضريبي وفقًا لذلك. شريطة التواصل مع العمالء قبل تاريخ 

 .واعتمادًا على الرد، فإنه يمكن تحصيل ضريبة القيمة المضافة باإلضافة إلى قيمة العقد

رت بعض الشكوك المحيطة بسالمة التطبيق على العقود الحالية خالل شهر يناير، حيث قام ناٍد صحي كبير مقره وقد ظه

التي تم إدراجها  2018اإلمارات العربية المتحدة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على جزء بعض اشتراكات العضوية لعام 

أن رسوم االشتراك ال تشمل إضافة ضريبة القيمة المضافة وذلك ال ، وتم إبالغ النادي بأن العقود تنص على 2017في عام 

2018يناير  1يمنحه الحق بإضافة ضريبة القيمة المضافة على رسوم االشتراكات التي بدأت بتاريخ  . 

 عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة لزائري االمارات العربية المتحدة

ملخًصا للمستخدم يقدم للشركات األجنبية تفاصيل كيفية تقديم مطالبات استرداد ضريبة  أصدرت الهيئة االتحادية للضرائب دليالً 

من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في  67القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تتكبدها وفقاً للمادة 

شهر، وهو ما يعني أنه ال يمكن تقديم الطلب  12داد المبالغ فقط لكل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن تقديم طلبات استر

درهم إماراتي 2000، على أن يكون الحد األدنى للمطالبة ال يقل عن 2018األول إال بعد نهاية عام  . 

من ثم يجب تحميل نموذج من موقع الهيئة االتحادية للضرائب على اإلنترنت وإدخال التفاصيل و :خطوات العملية بسيطة

 .إرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني الوارد في الدليل. من المتوقع صدور دليل يحتوي على مزيد من التفصيل قريبًا

"GIBAN": طريقة جديدة لسداد ضريبة القيمة المضافة في االمارات العربية المتحدة 

يبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية وهي طريقة جديدة لسداد ضر "GIBAN" أطلقت الهيئة االتحادية للضرائب

المتحدة لألشخاص الخاضعين للضريبة، باإلضافة إلى الوسائل الموجودة مثل الدرهم اإللكتروني وتحويل 

مميز يتم تعيينه لكل شخص خاضع للضريبة، ويسمح للشخص الخاضع للضريبة تحويل  IBAN هو رقم GIBAN .األموال

تحادية للضرائب من خالل القنوات المصرفية عبر اإلنترنت أو عن طريق البنك. يتم توفير تفاصيل األموال إلى الهيئة اال

2018فبراير  28اإلجراءات خطوة بخطوة في دليل الهيئة االتحادية للضرائب. تم إتاحة هذه الوسيلة منذ تاريخ  . 

الهيئة العامة للزكاة والدخل موارد ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية على موقع  

يتوفر اآلن العديد من موارد معلومات ضريبة القيمة المضافة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع تحديث هذه المعلومات 

 بشكل مستمر. يمكنكم الحصول على نطاق واسع من اإلجابات على االستفسارات الشائعة عبر زيارة موقع الهيئة على االنترنت

قسم األسئلة الشائعة - . 

تنويه: في حين أن تلك المصادر تغطي بعض المواضيع الهامة، يجب عليكم االنتباه عند تطبيقها مباشرة على مشاريعكم 

 .التجارية ألنها لإلرشاد فقط وليس المقصود االعتماد عليها كليًا

لنشرة األسبوعیة للضریبة غیر المباشرة في دول مجلس التعاون الخلیجي
۱۲ مارس ۲۰۱۸ 



اريالبحرين وقطر: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية العام الج  

أعلن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مؤتمر االستثمار الشهر الماضي أن البحرين ستمضي قدًما في 

وذلك رغم المعارضة السياسية السابقة للضريبة الجديدة، ولم يصرح  2018ق ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام تطبي

ريبة. وقال مصدر إخباري في يناير أن البحرين ستقوم بتنفيذ نظام ضريبة القيمة للض الوزير عن تاريخ السريان الفعلي

. بالرغم من ذلك، لم يصدر عن الحكومة البحرينية بيانًا صحفيًا رسميًا بهذا الصدد2018المضافة في أوائل أكتوبر  . 

، وفقًا لمصدر إخباري غير 2019يناير  1خ كما ذكرت تقارير أن قطر تخطط لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بحلول تاري

 .رسمي ولم يتم تأكيده حتى اآلن من قبل المصادر الرسمية

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

ياته دون تلقي مشورة رسميةبالمواضيع التي ناقشها. لذا، نرجو عدم التصرف بناًء على محتو . 

 




