
 

 

التعاون الخليجي النشرة األسبوعية للضريبة غير المباشرة في دول مجلس   

 ٢ ديسمبر ٩٢٠٢٠
 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 االتحادية للضرائب تنشر دليل ونموذج طلب االستثناءات اإلدارية للضريبة االنتقائية 

 

االستثناءات اإلدارية للضريبة  دليلنشرت الهيئة االتحادية للضرائب )"الهيئة"( في اإلمارات العربية المتحدة )"الدولة"( 

 الواجب تقديمه للحصول على االستثناء اإلداري. نموذج الطلبة باإلضافة إلى االنتقائي

 ة ومعايير التأهل لطلب االستثناء وإجراءات تقديم الطلب.ويلّخص الدليل ماهية االستثناءات اإلدارية للضريبة االنتقائي

أو االستثناءات بموجب تشريعات الضريبة االنتقائية في االمتيازات كما تقدّم االستثناءات اإلدارية للضريبة االنتقائية بعض 

 ائية.الدولة، وذلك في حال كانت هناك صعوبات تحول دون امتثال الخاضع للضريبة لبعض الجوانب اإلجر

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن منح االستثناءات اإلدارية إال فيما يتعلق بطلبات األدلة الداعمة البديلة لتأكيد تصدير السلع  

    االنتقائية من الدولة، مع ضرورة األخذ بالعلم أّن استثناءات التسجيل للضريبة االنتقائية ال تندرج في هذا السياق.

 

 االستثناء اإلداري للضريبة االنتقائية، يجب أن تنطبق المعايير التالية:وألغراض التقدّم بطلب 

 

 يجب أن يكون مقدّم الطلب مسجالً لدى الهيئة؛   •

 وجود ظروف خارجة عن إرادة مقدّم الطلب وحالت دون تمّكنه من الحصول على دليل رسمي أو تجاري للتصدير؛ و •

 تقديم كافة المستندات الداعمة للهيئة.  •

 

عند تقديم طلب االستثناء اإلداري، يجب على مقدّم الطلب تزويد الهيئة باألسباب/الظروف التي أدّت إلى عدم تمّكنه من تقديم 

 من الدولة.  دليل رسمي أو تجاري بحسب مقتضى التشريعات. كما يجب عليه تقديم أدلة بديلة لتأكيد تصدير السلع االنتقائية 

 

يشير الدليل إلى أنه يجوز تقديم طلب االستثناء اإلداري من قبل الشخص المخّول بالتوقيع نيابة عن المسّجل أو الوكيل و

الضريبي المعيّن من قبل المسّجل أو الممثل القانوني المعيّن من قبل المسجل. كما يشير الدليل تحديداً إلى أنه ال يُسمح 

    ين غير المسّجلين كوكالء ضريبيين بتقديم طلب نيابة عن المسّجل.للمستشارين الضريبي

الدليل كيفية تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، والتي يجب إرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني إضافة إلى ما تقدّم، يشرح 

( يوم عمل التخاذ قرار 40والجدير بالذكر أّن الهيئة قد تستغرق ما يصل إلى ) s@tax.gov.aespecialexceptionالتالي: 

 ( أيام عمل من صدور القرار. 5بشأن الطلب، والذي سيتّم إرساله عبر البريد اإللكتروني خالل )

 

https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Excise-Tax-Administrative-Exceptions-User-Guide---EN---24-12-2020.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/EN/PDF/Guides/Excise-Tax-Administrative-Exceptions-Form---EN---24-09-2020.pdf
mailto:specialexceptions@tax.gov.ae


 دليل المستخدم للتصريح عن االستيراد للضريبة االنتقائيةمحدّثة من وباإلضافة إلى الدليل المذكور، فقد نشرت الهيئة نسخاً 

دليل المستخدم لتقديم إقرارات الضريبة  و دليل المستخدم لشركة تخليص الضريبة االنتقائية )االستيراد واإلفراج واالستهالك(و

 ، والتي تتضمن المزيد من اإلرشادات لمساعدة دافعي الضريبة االنتقائية في استيفاء التزامات االمتثال المترتبة عليهم.االنتقائية

 

 

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة به. وال يغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة   الملخص مخصصهذا 

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