
 

1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022 المالي للرئيس التنفيذي ملخص

 قانون ضرائب الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاء بناًء على هذه الوثيقة. الر يتخذه أي طرف أي مسؤولية عن أي إجراء  AJMS Global Consulting LLCتقبلال.ذه الوثيقة مكتوبة للمنفعة العامةه

 .استخدام تقديرك الخاص.شكًرا لك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 | P a g e  
 

 

تمحتوياال  

 

 0.مقدمة عن ضريبة الشركات اإلماراتية .............. . .......... ..................... .... ........... 6

 1.تعاريف........... ..................... .......... .... ........................... ....... ......... ..... 6

 2.فاتورة ضريبة الشركات .......................... ............ .......... ............... .............. 10

      2.1.الخاضعون للضريبة ....................... .......... ............................ ..... ............ 10

 2.2.معدل الضريبة .............. ......... .......... .......... .................................. ...... 10

 3.األشخاص المعفون ..................................... .......... ..................................... 10

 3.1.فئات المعفيين .............................................. .... .......... .......................... 10

 3.2.الموارد الطبيعية االستخراجية وغير االستخراجية ... ................. ............. ......... ... 10

 3.3.الجهات ذات النفع العام ....................... ..... ...... ... .............. ...................... 10

 3.4.صناديق االستثمار.............................................. ..... ............... ............... 10

 4.الشخص الخاضع للضريبة والمبلغ الضريبي ............................ . .................. ....... 10

 4.1.فئات الخاضعين للضريبة .............................................. .. ............ ............ 10

 4.2.الشخص المقيم ................................................ ..................... ... ...... ..... 11

 4.3.الشخص الغير مقيم ............................................ ............ ........................ 11

 4.4.اإلقامة الضريبية ................................ .................... ................... .......... 11

 4.5.الدخل من مصدر الوالية ......................... .........  ............. ....... .. ............. 11

 4.6.المنشأة الدائمة........................................ . ........ ......... ..... .... ........ ...... 11

 4.7.شراكة غير مدمجة ........................................ ..................... ....... ....... ... 11

 4.8.مؤسسة األسرة ................................................ ..... .... ..................... .... 11

 5.شخص المنطقة الحرة ............................................. ... ..... ............. ............11

 5.1.الشخص المؤهل للمنطقة الحرة .............................................. ........ .......... . 11

 5.2.إجازة ضريبية لشخص مؤهل في المنطقة الحرة ............................. .......... ...... . 11

 5.3.الحد األقصى للوقت المسموح به للعطلة الضريبية لشخص مؤهل من المنطقة الحرة ......... 11

 6.حساب الدخل الخاضع للضريبة ....................................... .......... .......... ... .... 12

 6.1.تعديالت .............................................................. ........ ....... ............. 12



 

4 | P a g e  
 

 6.2.المكاسب والخسائر غير المحققة لألصول والخصوم المحتفظ بها في حساب رأس المال .. .. 12

 6.3.المكاسب والخسائر غير المحققة لألصول والخصوم المحتفظ بها في حساب اإليرادات.. . ... 12

 6.4.مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية غير المحققة ............... ... ..................... 12

 6.5.التغيير من األساس النقدي للمحاسبة إلى أساس االستحقاق ... ............... ... .............. 12

 6.6.إغاثة األعمال الصغيرة ..................................... ....... ............. ....... .... ... 12

 7.الدخل المعفى .................................................................... ..... ............... 13

 7.1.فئات الدخل المعفى .............................................. ................ ........... ..... 13

 7.2.شروط اإلعفاء من الدخل من حصة مشاركة .......................................... .. ....... 13

 7.3.إعفاء المنشأة األجنبية الدائمة ............................. ........ ..... ......................... 13

  7.4.شخص غير مقيم يقوم بتشغيل طائرات أو سفن في النقل الدولي ..………………………14

 8.المخففات .............................. ....... ............ ...... .................................... 14

 8.1.تحويالت األصول والخصوم ضمن مجموعة مؤهلة....... ........ ..... ....................... 14

 8.2.شروط معاملة الخاضعين للضريبة كأعضاء في نفس المجموعة الضريبية . .................. 14

 8.3.إغاثة إعادة هيكلة األعمال التي ال تكسب وال تخسر....... ......... .......................... 15

 8.4.معالجة الخسائر الضريبية في سياق إعادة هيكلة األعمال .. .............. ......................15

 9.الخصومات .................. ........ .... ............... ........................................... 16

 9.1.المصروفات القابلة للخصم ......... ........ .. ... ...... ..................................... . 16

 9.2.مصروفات الفوائد.......................... ................... ............................. ..... 16

 9.3.قاعدة حدود خصم الفائدة المحددة ......... ........... .......... ................................ 17

 9.4.نفقات الترفيه ....................... ............... ........... ................. ................. 17

 9.5.نفقات غير قابلة للخصم ................... ............ .............. ..... ..................... 17

 10.المعامالت مع األطراف ذات الصلة واألشخاص المرتبطين .... ...... ........................ 18

 10.1.مفهوم األطراف ذات العالقة ..................... ................. ........................... 18

 10.2.مبدأ طول الذراع ... .............. ........... ................ ................... ............ 18

 10.3.اختيار طريقة تسعير المعامالت .................. ................. ............ .... ......... 18

 10.4.امتياز السلطة لمعيار طول الذراع ... ..... .............. .................. ................. 19

 10.5.مفهوم الرقابة في سياق األطراف ذات العالقة ... ............... ........................... 19

 10.6.مفهوم األشخاص المتصلين ................... ....................... ....................... 19



 

5 | P a g e  
 

 10.7.استقطاع المدفوعات لألشخاص المتصلين ... ..... ............... ......................... 20

 11.أحكام الخسارة الضريبية .................... ... .................... ........................... 20

 11.1.إعفاء من خسارة الضرائب ................................ ......... ........................ 20

 11.2.تحويل الخسارة الضريبية ......................... ................................. ......... 20

 11.3.تحديد الخسائر الضريبية للمرحلة .... ........................ ..................... ........ 21

 12.أحكام المجموعة الضريبية ...... ....... .......... ....... ........................ ...... ..... 21

 12.1.شروط تكوين مجموعة ضريبية ....... ....... ........................ ........ ............ 21

 12.2.نتائج المجموعة الضريبية ................ ........................ ........ ...... ........... 22

 12.3.الدخول والخروج من وقف مجموعة ضريبية .. ....................... ........ ...... ... 22

 12.4.تاريخ تكوين وإيقاف المجموعة الضريبية ... ....................... ........ .... . ... ...  23

 12.5.الدخل الخاضع للضريبة لمجموعة ضريبية ... ............. ........ .... .. ... . ... ...   23

 12.6.قبل / بعد التجميع الخسائر الضريبية والتغييرات في المجموعة الضريبية... ... . ... .... 23

 13.حساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع ....... ........ ... ....... ..... ..... ..... .. ... ... 24

 13.1.العملة ... .. ....... ........ ... ....... .... ... ....... ..... ...... .....  ..... .. ... ...... 24

 13.2.حساب وتسوية ضريبة الشركات ...... ........ ... ....... .... ... ....... ..... ........... 24

 13.3.تجميد الضرائب.. .... ... ....... ..... ....... ....... ..... ............................ .... 24  

 13.4.ائتمان الضريبة المقتطعة ............... ..... ....... ....... ..... .......................... 24

 13.5.االئتمان الضريبي األجنبي .. ............... ..... ....... ....... ..... .................... .24

 14.دفع واسترداد ضريبة الشركات .... ............... ..... ....... ....... ..... ................. 25

 14.1.الحد األقصى للوقت المسموح به لتسوية ضريبة الشركات المستحقة . ............... ..... 25

 14.2.استرداد ضريبة الشركات ........................ .. .......................................... 25

 15.قواعد مكافحة اإلساءة ........................... ................ ....................... ........ 25

 15.1.مفهوم مناهضة اإلساءة ...... ...... ........ .................................................. 25

 15.2.اختصاص الهيئة في مكافحة اإلساءة ............... . ........................................ 25

 16.التسجيل الضريبي والتسجيل ........... .......... ....... ....................................... 26

 16.1.التسجيل الضريبي ............ .......... ............ ................................ ........ 26

 16.2.إلغاء التسجيل الضريبي ................... ...................... ......................... ... 26

 17.اإلرجاع الضريبي والتوضيحات .............. . ..................................... .......... 27



 

6 | P a g e  
 

 17.1.اإلقرارات الضريبية .......................... ........... ........................... ......... 27

 17.2.القوائم المالية .......................... .................. ....... ............. ................ 27

 17.3.وثائق تسعير المعامالت ............ ......... ................................... . ... ....... 27

 17.4.حفظ السجالت ..................... ............................................... ....... ..... 28

 17.5.الفترة الضريبية ......................... ............................................ ........... 28

 17.6.تغيير الفترة الضريبية ........................... ....................................... ....... 28

 17.7.توضيحات ................................................. .......... ...... ... ......... ...... 28

 18.االنتهاكات والعقوبات ................ ....... .......... ...... ... ......... ......... ............ 28

 18.1.تقييم ضرائب الشركات والغرامات ............................. ............................... 28

 19.القواعد االنتقالية ................. ............. .......... ......................................... 29

 19.1.الميزانية العمومية االفتتاحية ............ .......... ......... .................................. 29

 19.2.تسري أحكام مكافحة التعسف فور نشر هذا القانون . ........ ................................ 29

 20.أحكام ختامية ......................... ........ ....... ........ .................................... 29

 20.1.تفويض السلطة ... ...... ........ ....... ........ ............. .................... ..........  29

 20.2.السياسات واإلجراءات اإلدارية .......... ............. .................... ............  ..... 29

 20.3.التعاون مع الهيئة ..................... ........... ............................. ................ 29

 20.4.تقاسم اإليرادات ............ .............. ................................... .................. 29

 20.5.االتفاقيات الدولية ............................. ............. .................................... 29

 20.6.تنفيذ القرارات ......................... .......... ............................................ ..30

 20.7.إلغاء األحكام المتعارضة .............................. ............. .......................... 30

 20.8.تطبيق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية .... .......... ............ ... ........  30

 20.9.نشر هذا المرسوم بقانون وتطبيقه . . ............. ... . ..................................... 30

 

 

 

 

 

 

 



 

7 | P a g e  
 

 

 0.مقدمة عن ضريبة الشركات اإلماراتية

، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الواليات المتحدة 2022في الثالث من أكتوبر   

بعنوان ضرائب الشركات والمؤسسات 2022لسنة  47العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم اإلمارات  أصدرت دولة . 

ويشكل 2022نُشر القانون في الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في اليوم التاسع من ديسمبر   

ية المتحدةالتشريع األساسي لجباية ضريبة الشركات في دولة اإلمارات العرب . 

 1.تعاريف

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة

ادية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدةالحكومة االتح . 

 .الحكومة المحلية أي من حكومات اإلمارات األعضاء في االتحاد

 .وزارة المالية

 .وزير وزير المالية

 .الهيئة الهيئة االتحادية للضرائب

عمالم بقانون على األشخاص االعتباريين ودخل األلمفروضة بموجب هذا المرسوضريبة الشركات: الضريبة ا  

 .األعمال

األنشطة المهنية  وفي أي مكان ، مثل الصناعية والتجارية والزراعية والمهنية ، أي نشاط يتم إجراؤه بشكل منتظم ومستمر ومستقل من قبل أي شخص

.علق باستخدامأو الخدمية أو أعمال التنقيب أو أي نشاط آخر مت   

 .الخصائص الملموسة أو غير الملموسة

المؤهلالدخل   

من 2بالمعدل المحدد في الفقرة )أ( من البند  أي دخل يحصل عليه شخص مؤهل من المنطقة الحرة يخضع لضريبة الشركات  

.من هذا المرسوم بقانون 3المادة    

حكوميةالجهة ال  

زارات والدوائر الحكومية ،الحكومة االتحادية والحكومات المحلية والو  

أو الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة االتحاديةالوكاالت الحكومية   

 الحكومة

 الكيان الخاضع للسيطرة

 أي شخص اعتباري ، مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل 

الوزير. راء بناًء على االقتراحالمحدد في قرار من مجلس الوزالجهة الحكومية ، على النحو   

 .الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري

 النشاط التجاري

من قبل شخص في سياق عملها لة أنشطة يتم إجراؤهاأي معاملة أو نشاط أو سلسلة معامالت أو سلس  
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 النشاط المفوض

صك قانوني يؤسس أو ينظم الكيان المحدد في قرار أي نشاط يقوم به كيان تسيطر عليه الحكومة وفقًا لـ . 

 إقليم الوالية: أراضي الوالية ، والبحر اإلقليمي ، والمجال الجوي الذي يعلوها

 الموارد الطبيعية

 الماء والنفط والغاز والفحم والمعادن المكونة بشكل طبيعي وغيرها من المواد غير المتجددة وغير الحية

اضي الواليةقد يتم استخراجها من أرالموارد الطبيعية التي  . 

 األعمال االستخراجية

 النشاط التجاري أو التجاري لالستكشاف أو االستخراج أو اإلزالة أو غير ذلك

التي يحددها الوزير ل الموارد الطبيعية للدولة أو أي مصلحة فيهاإنتاج واستغال  

 غير استخالصي

 مصدر طبيعي

عمالا  

.نقل أو تسويق أو توزيع الموارد الطبيعية للحالة جة والتكرير والمعالجة والتخزين ،المتمثل في الفصل والمعال النشاط التجاري أو التجاري  

 الجمهور المؤهل

المنفعةكيان   

.الوزير مدرجة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ( من هذا المرسوم بقانون وذاك9أي جهة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة )  

تأهيلال  

 صندوق االستثمار

إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف  أو تجميع أموال المستثمرين أو أي كيان يتمثل نشاطه الرئيسي في إصدار حصص استثمارية لجمع األموال

األرباح أو ستثمارية لالستفادة من صاحب مثل هذه المصلحة اال أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف التمكين التمكين

التشريعات المعمول بها ومتى تستوفي الشروط مع  اقتناء الكيان لالستثمارات أو امتالكها أو إدارتها أو التخلص منها ، وفقًا لذلك المكاسب من

.المنصوص عليها في المادة  

  و القانون هذا المرسوم اهيةم

م بقانونمن هذا المرسو 4الشركات بموجب المادة الشخص المعفى: الشخص المعفى من ضريبة   

المرسوم بقانونالشخص الخاضع للضريبة: الشخص الخاضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا   

 سلطة الترخيص

نشاط األعمال في الدولة السلطة المختصة المختصة بترخيص أو ترخيص عمل أو  

 نشاط األعمال في الدولة

 الرخصة

أن يكون النشاط في الدولة عمل ويتم الالتي بموجبها سلطة الترخيص  وثيقة صادرة عن  

نونالدخل خاضع لضريبة دخل الشركات بموجب هذا المرسوم بقا  

من هذا المرسوم بقانون 57السنة المالية: الفترة المحددة في المادة   
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ضريبيالقرار اال  

وأي تعديل  بالطريقة التي تحددها الهيئة ، بما في ذلك أي جدول أو ملحق بها ، ل والمعلومات المقدمة إلى الهيئة ألغراض ضريبة الشركات في شك

 .عليها

التي يلزم فيها تقديم اإلقرار الضريبيالفترة الضريبية الفترة  . 

 الطرف ذو الصلة

35من هذا المرسوم بقانون  من المادة  1أي شخص مرتبط بشخص خاضع للضريبة كما هو محدد في البند   

مالي مبلغ الدخل المحقق خالل الفترة الضريبيةدات إجاإليرا . 

 األسهم المعترف بها

 التبادل

السلطة المختصة ذات الصلة ، أو أي بورصة تأسست خارج دولة صة ومنظمة من قبلأي بورصة تأسست في الدولة ومرخ  

ةمكانة متساوي . 

لمرسوم بقانونمن هذا ا 11من المادة  3المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند   

من هذا المرسوم بقانون 11من المادة  4غير المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند  . 

 المنطقة الحرة 

 منطقة جغرافية محددة ومحددة داخل الوالية المحددة في أ

 .قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

 شخص المنطقة الحرة

بما في ذلك فرع شخص غير مقيم مسجل في منطقة حرة جل بطريقة أخرى في منطقة حرة ،شخص اعتباري مؤسس أو مؤسس أو مس . 

ؤسسيةغير م شراكة  

التشريعات المعمول بها في الدولة الشراكة أو الثقة أو أي جمعية مماثلة أخرى لألشخاص ، وفقًا لـالقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر ، مثل ع . 

 مؤسسة

من هذا المرسوم بقانون 14وفقا للمادة  اجد في الدولة لشخص غير مقيمآخر من أشكال التو مكان عمل أو أي شكل . 

الدولةمصدر   

 الدخل 

من هذا المرسوم بقانون 13الدخل المتولد في الدولة أو المتأتية منه على النحو المحدد في المادة  . 

 المنطقة الحرة المؤهلة

 شخص

لمرسوم من هذا ا 3من المادة  2خاضعة لضريبة الشركات بموجب البند  من هذا المرسوم بقانون 18ط المادة هو شخص المنطقة الحرة المستوفي لشرو

 بقانون

 مدير االستثمار

 للرقابة التنظيمية للسلطة المختصة في الدولة الشخص الذي يقدم خدمات الوساطة أو إدارة االستثمار الخاضعة

 الضريبة على الشركات
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 مستحق الدفع

ت المستحقة أو التي ستصبح مستحقة الدفع للهيئة فيما يتعلق بهاالشركاضريبة   

ثرفترة ضريبية واحدة أو أك . 

 الشراكة الخارجية

قوانين والية قضائية أجنبيةالشراكة أو الثقة أو أي جمعية مماثلة أخرى لألشخاص ، وفقًا لـعالقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر ، مثل  . 

بيضريبي األجنالئتمان الا  

يتم خصمها من ضريبة الشركات المستحقة ، وفقًا لشروط البند قد تكونضريبة مدفوعة بموجب قوانين والية قضائية أجنبية على الدخل أو األرباح التي 

 .من هذا المرسوم بقانون 47المادة 2

 مؤسسة األسرة

 .مرسوم بقانون هذامن  17أي مؤسسة أو ائتمان أو كيان مماثل يستوفي شروط المادة 

 الفائدة

 األقساط واألرباح المدفوعة فيما يتعلق بأداة مالية إسالمية في ذلك الخصومات ، أي مبلغ مستحق أو مدفوع مقابل استخدام المال أو االئتمان ، بما
 .مدفوعات المبلغ األصلي لتمويل ، باستثناءفيما يتعلق بجمع ا المدفوعات المعادلة اقتصاديًا للفائدة ، وأي مبالغ أخرى يتم تكبدها فيها وغيرها

 الدخل المحاسبي

 .من هذا المرسوم بقانون 20البيانات المعدة وفقا ألحكام المادة  للفترة الضريبية ذات الصلة حسب البيانات المالية صافي الربح أو الخسارة المحاسبي

 :الدخل المعفى

 .بقانونأي دخل معفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم  

 شخص متصل

من 36من المادة  2أي شخص تابع لشخص خاضع للضريبة كما هو محدد في البند   

 خسارة ضريبية

 أي دخل خاضع للضريبة سالب كما تم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون لضريبة معينة

 األعمال المؤهلة

 نشاط

الوزير أي نشاط يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح . 

 مؤسسة

 من هذا 14يتم تحديدها وفقًا للمعايير المنصوص عليها في المادة التي  مكان عمل أو أي شكل آخر من أشكال التواجد خارج دولة الشخص المقيم

 .مرسوم بقانون

 القيمة السوقية

 .ي ظروف مماثلةمرتبطة أو أشخاًصا متصلين ف األشخاص الذين ليسوا أطرافًا السعر الذي يمكن االتفاق عليه في صفقة سوق حرة بين الطرفين

 المجموعة المؤهلة

مرسوم بقانون من هذا 26من المادة  2ضريبة يستوفون شروط البند شخصان أو أكثر خاضعون لل  
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 صافي الفائدة

 المصروفات

 .محددة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون مبلغ مصروفات الفوائد الزائدة عن مبلغ إيرادات الفوائد

بنكال  

 الذي يسمح بأخذ الودائع ومنح االئتمانات على النحو المحدد فيالنشاط  الشخص المرخص له في الدولة كمصرف أو مؤسسة مالية أو من في حكمهما

 .التشريعات المعمول بها في الدولة

 شركة التأمين

الحياة وغير الحياة ، أمين ، في كل من قطاعفي أو تنفيذ عقود الت شخص مرخص له في الدولة كمقدم تأمين يقبل المخاطر بدخوله  

مين األسير ، على النحو المحدد في القانون المعمول بهبما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأ  

 تشريعات الدولة

 مراقبة

من هذا المرسوم بقانون 35من المادة  2شروط البند  التوجيه والتأثير على شخص من قبل شخص آخر وفقًا لـ . 

بيةة الضريالمجموع  

من هذا المرسوم بقانون 40شروط المادة  للضريبة وفقًا لـيعامل شخصان أو أكثر من األشخاص الخاضعين للضريبة كشخص واحد خاضع   

 تجميد الضرائب

مرسوم بقانونمن هذا ال 46من المادة  2وفقا لشروط البند  مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة في تنسب إليه  

 تجميد الضرائب

مصادر الدولة وفقًا للمادةضريبة الشركات التي سيتم اقتطاعها من الدخل من   من هذا المرسوم بقانون 45

 التسجيل الضريبي إجراء يسجل الشخص بموجبه

 

 التسجيل الضريبي

 الرقم 

 رقم فريد تصدره الهيئة لكل شخص مسجل له

 أغراض ضريبة الشركات في الدولة

ء التسجيل الضريبيغاإل  

الشركاتإجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل شخص ألغراض ضريبة   

 السلطة

 قانون اإلجراءات الضريبية القانون االتحادي الذي ينظم اإلجراءات الضريبية في الدولة

االدارية الغرامات  

الضريبية مبالغ الغرامات المفروضة والمحصلة بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون اإلجراءات  
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 2.مصاريف ضريبة الشركات

 2.1.األشخاص الخاضعون للضريبة

 درهم إماراتي )"الحد األدنى"( أو أكثر 375000تخضع تلك الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، والتي تحقق دخاًل خاضعًا للضريبة بقيمة 

 .لضريبة الشركات في اإلمارات العربية المتحدة

 2.2.معدل الضريبة

ريبة الحد األدنى وشركات المنطقة الحرةمعدل الضريبة لشركات البر الرئيسي التي يتجاوز دخلها الخاضع للض  

٪0إلى  لضريبة على الشركات ٪. سيخضع اآلخرون9الذين دخلهم غير مؤهل لإلعفاء ، يجب أن يدفعوا ضريبة بنسبة   

 3.األشخاص المعفون

 3.1.فئات األشخاص المعفيين

وبعض الجهات االستخراجيةلجهات الحكومية والهيئات الخاضعة للرقابة الحكومية ، م اإلعفاء ليمنح المرسو  

 األعمال التجارية ، بعض شركات الموارد الطبيعية غير االستخراجية ، الكيانات ذات النفع العام ، االستثمار المؤهل

شخص من قبل  ة لشروط معينة ، والكيانات المملوكة بالكامل والمسيطر عليهاالصناديق والمعاشات التقاعدية وصناديق الضمان االجتماعي المستوفي

.معفي  

 3.2.الموارد الطبيعية االستخراجية وغير االستخراجية

( أعمال الموارد الطبيعية غير االستخراجية و2( األعمال االستخراجية وغيرها ، أو )1بالنسبة للكيانات التي تنفذ )  

منفصل ، التكاليف اتها المعفاة والخاضعة للضريبة بشكللوقت ، يتم احتساب إيراداألعمال األخرى في نفس ا  

٪ من 5من  تم التأكد منها بشكل منفصل ، وفرض الضرائب على أرباح الشركات األخرى بشكل منفصل ، بشرط أن تكون األعمال األخرى أكثر

.لمثل هذه األعمال األخرى حتفاظ ببيانات مالية منفصلةإجمالي إيرادات ذلك الكيان. ستحتاج هذه الكيانات أيًضا إلى اال  

ت المنافع العامةكيانا .3.3 

فقط ألغراض الصالح العام ، ال يستخدم األمناء أموال هذه  فيما يتعلق بإعفاء كيانات النفع العام ، يفرض المرسوم شروطا معينة مثل استخدام األموال

.الكيانات ، أو توفير المعلومات ، إلخ  

االستثمار ديقصنا .3.4 

شروط معينة مثل تداول األوراق المالية المكونةإلعفاء صناديق االستثمار ، يتم فرض   

 .في بورصة أوراق مالية معترف بها ، ال ينبغي أن تكون نية هذا اإلنشاء التهرب من الضرائب ، وما إلى ذلك

 4.الشخص الخاضع للضريبة والقاعدة الضريبية

بةفئات الخاضعين للضري .4.1 

مقيم ، ويعني ذلك التأسيس أوالمعترف به من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دولة  ة إماألغراض هذا المرسوم ، يكون الشخص الخاضع للضريب

 أجنبية ؛

 وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس األعمال التجارية في اإلمارات العربية المتحدة ، أو

غير المقيمال - لمصطلح يتصوريع األشخاص بخالف المقيمين. ومع ذلك ، فإن ارف بأنه جم، والذي يع   الغير مقيم 

 الدخل دخاًل من مصادر في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، يكسب دخالً من دولة اإلمارات العربية المتحدة دون أن يكون  لديك مؤسسة دائمة

 أو لديه اإلمارات العربية المتحدةب
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 4.2.شخص مقيم

يدفع ضريبة على الدخل من مصادر إماراتية وأجنبية ولكنه طبيعياالعتباري المقيم ، على سبيل المثال ، شركة ، خص الش  

 الشخص يدفع ضريبة على الدخل من مصادر اإلمارات العربية المتحدة وفقط ذلك الجزء من الدخل األجنبي الذي يتعلق 

.تحدةاألعمال الجارية في دولة اإلمارات العربية المب  

 4.3.شخص غير مقيم

ضريبة على الدخل من دولة اإلمارا ت العربية المتحدة يدفع الشخص غير المقيمان  ما علىئً سواء كان قا  المستمد  المؤسسة الدائمة باإلضافة إلى دخل 

ودرجة النشاط التجاري لدافع الضرائب رة مقدايتناول مفهوم الصل بالدخل في اإلمارات العربية المتحدة من دولة اإلمارا ت العربية المتحدة من ارتباطه

ي اإلمارات العربية المتحدة حتى يخضع دافع الضرائب لضريبة الشركات في اإلمارات العربية المتحدةفيكون موجًودا  يجب أن الذي  

 

 4.4.اإلقامة الضريبية

2022سبتمبر  2الصادر في  - 2220لعام  85تم شرح مفهوم اإلقامة الضريبية بالتفصيل في قرار مجلس الوزراء رقم   

( 2023مارس  1اعتباًرا من سارية  ). 

 4.5.الدخل من مصدر الدولة

سبب األعمال اإلماراتية. يتم تعريف عدة فئات لهذا بيمثل مفهوم الدخل من مصادر الدولة بشكل شامل اإليرادات التي يحققها األشخاص من و في و

.الغرض  

 4.6.منشأة دائمة

األعمال التجارية في اإلمارات العربية المتحدة دائًما يتم من خالله إجراءنًا ثابتًا أو سسة الدائمة مكايتصور معنى المؤ  الغيرمقيم 

 يعطي المرسوم أمثلة عديدة لمكان العمل في هذا الصدد

 4.7.شراكة غير مؤسسية

الشخص المسؤول ومع ذلك ، يجب أن األثر وشريك واحد هو  لكال تعتبر الشراكات غير المسجلة أشخاًصا خاضعين للضريبة ما لم يتم تقديم طلب لذ

.مسؤول عن حصة تلك المسؤولية الضريبية يكون كل شريك على حدة  

 4.8.مؤسسة األسرة

التقدم للتسجيل كشراكة غير مؤسسية وفًقا للشروط المحددة في المرسوماألسرة يمكن لمؤسسة   

 

 5.شخص المنطقة الحرة

حرةمؤهل شخص المنطقة ال .5.1 

رة المؤهل هو شخص مسجل في منطقة حرة ويحافظ على كفاءتهشخص المنطقة الح  

 مادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، تستمد دخاًل مؤهالً ، ولم تختر أن تخضع لضريبة الشركات ، وتقوم بتنفيذها

 المعامالت مع األطراف ذات الصلة التي تلبي معايير االستخدام التجاري

المنطقة الحرةبية لتأهيل شخص ضري عطلة .5.2 

 يتعين على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة التقدم للحصول على ما تبقى من الحافز الضريبي المتعلق بـ

.الضريبةحافزالمنطقة الحرة ، التي تم تسجيل ذلك الشخص فيها ، وفي هذه الحالة يجوز منحه باقي   
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ة الحرةلشخص مؤهل في المنطقأقصى وقت مسموح به للعطلة الضريبية  .5.3 

عاًما 50يجب أال يتجاوز الحد األقصى للوقت المسموح به لهذا اإلعفاء الضريبي لشخص مؤهل في المنطقة الحرة  . 

 6.حساب الدخل الخاضع للضريبة

 6.1.التعديالت

حو التاليالدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لتلك الفترة المعدل على الن  

أو خسارة غير محققةأي ربح  • 

 •الدخل المعفى

 •اإلغاثة

 •الخصومات

 •المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألشخاص المتصلين

 •إعفاء من خسارة الضرائب

 •أي حوافز أو إعفاءات خاصة

 •أي دخل أو نفقات لم يتم أخذها في االعتبار

 •أي تعديالت أخرى

وليات المحتجزة على حساب رأس المالققة لألصول والمسؤالمكاسب والخسائر غير المح .6.2 

أن يأخذ األرباح في االعتباربيجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي يعد البيانات المالية على أساس االستحقاق أن يختار  • 

:والخسائر المحققة المتعلقة بما يلي  

" صول التياألصول المحتفظ بها في حساب رأس المال" والتي تشير إلى األ  • 

األصول غير الملموسة ،  ،تعامل بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية،لإلهالك  ةمؤهل تاجرة ،غير م

 أو غيرها من األصول غير المتداولة

" تشير إلى الخصوم  " والتيالخصوم المحتفظ بها في حساب رأس المال • 

ال يترتب على تكبدها نفقات قابلة للخصم   المحاسبية المعمول بها كخصوم غير متداولة،لمعايير تعامل بموجب ا   

 6.3.المكاسب والخسائر غير المحققة لألصول والمسؤوليات المحتفظ بها على حساب اإليرادات

و ى األصولهناك استثناء مقدم إلى "األصول والخصوم المحتفظ بها في حساب اإليرادات" ، والتي تشير إل  

 االلتزامات بخالف تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال ، حيث يجوز للخاضع للضريبة أن يختار المحاسبة عنها

 األرباح والخسائر غير المحققة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة

 6.4.مكاسب وخسائر صرف أجنبية غير متوقعة

محققة من العمالت األجنبية وال يتم احتسابها لفترة سارة غيريتضمن "الربح أو الخسارة غير المحققة" مكاسب أو خ  

 حساب الدخل الخاضع للضريبة
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 6.5.التغيير من األساس النقدي للمحاسبة إلى أساس االستحقاق

يبية التي تم ترة الضرعلى أساس االستحقاق من بداية الف يمكن للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير أسلوبه في المحاسبة من األساس النقدي

 بدء فترة ضريبية مستقبلية فيها تقديم الطلب أو من

 6.6.تخفيف األعمال الصغيرة

 يجوز للشخص المقيم الخاضع للضريبة اختيار معاملته على أنه لم يحصل على أي دخل خاضع للضريبة لفترة ضريبية إذا

الصلة والفترات السابقة الحد الذي حدده ال تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترات الضريبية ذات  

 الوزير والخاضع لضريبة جميع الشروط األخرى المقررة. في هذه الحالة تتعلق أحكام هذا القانون

 الدخل المعفى ، واإلعفاءات ، والخصومات ، وتخفيف الخسارة الضريبية ، والتوثيق والتقرير المتعلق بتسعير التحويل

.طبقنال ت  

 7.الدخل المعفى

 7.1.فئات الدخل المعفى

:يعامل الدخل والنفقات التالية المتعلقة بما يلي على أنها معفاة  

أي دخل آخر من فائدة  المشاركة في مصلحة شخص اعتباري أجنبيتوزيعات األرباح وتوزيعات األرباح األخرى المتلقاة من شخص اعتباري مقيم 

 و السفن في النقل الدولي من قبل شخص غير مقيمطائرات أتشغيل الالدخل من  مؤسسة أجنبية دائمة مشاركة

 7.2.شروط اإلعفاء من الدخل من مصلحة مشاركة

 - يُعفى الدخل من حصة مشاركة من ضريبة الشركات ، إذا

٪ )خمسة بالمائة( أو أكبر حصة ملكية في أسهم أو رأس مال 5حصة المشاركة  • 

اثني عشر شهًرا 12فترة ال تقل عن  حتفاظ بحصة مشاركة دون انقطاعينوي االحتفظ أو أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد ا • 

ذات طبيعة مماثلة لضريبة الشركات بمعدل ال  المشاركة خاضعة للضريبة المفروضة من قبل الدولة التي يقيم فيها الشخص االعتباري ، والتي هي•

 يقل عن معدل الضريبة المفروض بموجب هذا القانون

٪ 5في المشاركة الخاضع للضريبة ما ال يقل عن الملكية خول حصة ت • 

عند وقف المشاركة تتم التصفية و االرباح المتاحة للتوزيع عن طريق المشاركة • 

٪ من األصول المباشرة وغير المباشرة للمشاركة تتكون من حصص ملكية50ما ال يزيد عن  • 

خاضع للضريبة محتفًظا به مباشرةً القانون إذا كان الالشركات بموجب هذا لن يكون مؤهالً لإلعفاء من ضريبة   

-:ال يسري هذا اإلعفاء إذا كانت المشاركة •  

المطالبة بخصم أرباح األسهم أو التوزيعات األخرى التي يتم إجراؤها على الخاضع للضريبة بموجبأن تكلون  • 

 التشريعات الضريبية المعمول بها

 مستوفية لشروط استحقاق اإلعفاء  مصلحة مشاركة  حصة المشاركة قبلقابلة للخصم فيما يتعلق ب بخسارة انخفاض في القيمةاعترف قد •

سارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بقرض مستحق خ اعترف الشخص الخاضع للضريبة أو الطرف المرتبط به ، والذي يخضع لضريبة الشركات ، بخصم•

 .من المشاركة
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بيةإعفاء المنشأة الدائمة األجن .7.3 

تشمل النفقات المرتبطة بمؤسساتها األجنبية الدائمة ، مع مراعاة  عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، يمكن للمقيم اختيار عدم أخذ الدخل في االعتبارو

 :ما يلي

 •لدخل اإليجابي والنفقات المرتبطة بها في أي من مؤسساتها األجنبية الدائمةالخسائر أو ا

 نبية الدائمة ذات الصلة شخًصا مقيًما بموجب هذا القانوننت المؤسسات األجمحسوبة كما لو كا

 •أي ائتمان ضريبي أجنبي كان متاًحا إذا لم يتم إجراء مثل هذا االختيار

 •أشخاص مستقلون مؤسساته األجنبية الدائمة على أنها منفصلة ويعامل الشخص المقيم وكل من 

يتم التعامل معها على أنها حدثت بالقيمة السوقية ص المقيم ومؤسسة أجنبية دائمةأي تحويل لألصول أو الخصوم بين الشخ • 

ة مماثلة بموجب التشريع المعمول به في الوالية ضريبة ذات طبيعأو  ال ينطبق هذا اإلعفاء إال على مؤسسة أجنبية دائمة تخضع لضريبة الشركات• 

 محدد في هذا القانونعدل المن الم القضائية األجنبية ذات الصلة بمعدل ال يقل

 7.4.شخص غير مقيم يشغل طائرات أو سفن في النقل الدولي

 الدخل الذي يحصل عليه الشخص غير المقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في النقل الدولي

:ضع لضريبة الشركات في حالة استيفاء جميع الشروط التاليةال تخ  

-:ن األعمال التاليةأن يكون الشخص غير المقيم يعمل في أي م • 

 النقل الدولي للركاب أو المواشي أو البريد أو الطرود أو البضائع أو البضائع عن طريق الجو أو البحر

تأجير المعدات التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من صالحية السفنأو  في النقل الدوليتأجير أو استئجار الطائرات أو السفن المستخدمة أو   

.المستخدمة في النقل الدولي الطائرات للطيران لإلبحار أو صالحية   

 

 اإلقليم الذي يقيم فيه الشخص غير المقيمالدولة أو  سيتم إعفاء الشخص المقيم الذي يؤدي أيًا من األنشطة المذكورة أعاله بموجب التشريع المعمول به•

 8.المخففات

 8.1.عمليات تحويل األصول والمسؤوليات داخل مجموعة مؤهلة

يلزم أخذ أي مكسب أو خسارة في االعتبار عند التحقق من الدخل الخاضع للضريبة من تحويل األصول أو المطلوبات ال  

المؤهلةبين شخصين خاضعين للضريبة أعضاء في نفس المجموعة   

 ال يلزم أخذ أي مكسب أو خسارة في االعتبار عند التحقق من الدخل الخاضع للضريبة من نقل األصول أو •

تزامات بين شخصين خاضعين للضريبة أعضاء في نفس المجموعة المؤهلةلاال  

 في ذلك الوقتهذا يعني أنه يجب معاملة هذا األصل أو االلتزام على أنه تم تحويله بصافي قيمته الدفترية  •

 التحويل بحيث ال ينشأ مكسب وال خسارة ؛ و

 يخ التحويل ، أي من( سنتين من تار2حيث ، في غضون ) NBV ال تنطبق معاملة •

 :ما يلي يحدث

 .هناك نقل الحق لألصل أو االلتزام خارج المجموعة المؤهلة -

 .لم يعد الخاضعون للضريبة أعضاء في نفس المجموعة المؤهلة -
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 الً من ذلك ، يجب معاملة تحويل هذا األصل أو االلتزام على أنه حدث بالقيمة السوقية فيوبد •

  .الفترة الضريبية ذات الصلة يبة لكل من الخاضعين للضريبةحديد الدخل الخاضع للضرتاريخ التحويل ألغراض ت

الضريبيةشروط معاملة األشخاص الخاضعين للضريبة كأعضاء في نفس المجموعة  .8.2 

 - يتم التعامل مع شخصين خاضعين للضريبة كعضوين في نفس المجموعة المؤهلة ، إذا كانا

 .موناألشخاص المعنويون المقي •

 األشخاص غير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة •

 .خص الخاضع للضريبة اآلخر٪ على األقل في الش75يمتلك الشخص الخاضع للضريبة حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة  •

 ها٪ )خمسة وسبعون بالمائة( في كل من75أو لدى شخص ثالث حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة ال تقل عن  •

 .الخاضعين للضريبة. ال أحد من األشخاص معفي

 .ال يوجد أي شخص من األشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة •

 .للضريبة في نفس التاريختنتهي السنة المالية لكل من الخاضعين  •

 .يقوم كال الخاضعين للضريبة بإعداد بياناتهما المالية باستخدام نفس المعايير المحاسبية •

 إعادة هيكلة األعمال التجارية بدون ربح وال خسارة فتخفي 8.3

 - ال ينشأ مكسب أو خسارة خاضعة للضريبة في الحاالت التالية •

 للضريبة )"المحول"( بتحويل أعماله بالكامل أو جزء مستقل من أعماله إلىيقوم الشخص الخاضع  -

 تحويل مقابل األسهم أو غيرهاشخص آخر خاضع للضريبة أو شخص من سيصبح خاضعًا للضريبة بسبب ال

 .مصالح ملكية المحولمن 

 مل إلىيقوم شخص أو أكثر من األشخاص الخاضعين للضريبة )"المحولون"( بتحويل أعمالهم بالكا

 شخص آخر خاضع للضريبة أوالشخص الذي سيصبح شخًصا خاضعًا للضريبة بسبب التحويل مقابل األسهم أو غيرها

 .بسبب التحويلاصة بالمحولين من الوجود وتنتهي مصالح الملكية الخ

 :ال يُمنح اإلعفاء أعاله إال إذا •

 .عمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدةيتوافق التحويل مع جميع الشروط التي تفرضها التشريعات الم -

 الخاضعون للضريبة هم -

o األشخاص المقيمون ، أو 

o مة دائمة في الدولةاألشخاص غير المقيمين الذين لديهم إقا. 

 .ال أحد من األشخاص معفي -

 .ال يوجد أي شخص من األشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة -

 .الخاضعين للضريبة في نفس التاريخ تنتهي السنة المالية لكل من -

 .يقوم الخاضعون للضريبة بإعداد بياناتهم المالية باستخدام نفس المعايير المحاسبية -

 من هذه المادة ألسباب تجارية صحيحة أو ألسباب أخرى غير مالية 1وجب البند التحويل بميتم إجراء  -

 .التي تعكس الواقع االقتصادي
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 :يل ساريًا ، يجب مراعاة كل ما يليلكي يكون هذا التحو •

 تعامل األصول والخصوم المحولة على أنها محولة على أساس القيمة الحالية -

قيمة أي ناقصا صافي القيمة الحالية لألصول المنقولة والخصوم المفترضة )أي صافي األصول( ة بوضم أو حصص الملكية المقأال تتجاوز قيمة األسه -

 .مقابل المستلمشكل آخر من أشكال ال

 ناقصاالقيمة الدفترية لألسهم أو حقوق الملكية المتنازل عنها  أال تتجاوز قيمة األسهم أو حصص الملكية المقبوضة -

 .شكل آخر من أشكال المقابل المستلمأي  قيمة

 تاريختحويل الموجودات والمطلوبات بدون ربح أو خسارة يصبح باطالً إذا ، في غضون عامين من  •

 :النقل ، يحدث أي مما يلي

 بيع أو نقل ملكية األسهم أو حصص الملكية األخرى في المحول أو المنقول إليه -

 ؤهلة ، والتي ينتمي إليها المحولى شخص ليس عضًوا في المجموعة المخالفًا لذلك ، تم التخلص منها إل

 .والمنقول إليه

 مستقل من األعماليوجد نقل أو تصرف الحق للشركة أو الجزء ال -

 في هذه الحالة ، يتم التعامل مع نقل األعمال أو الجزء المستقل من العمل على أنه -

 قد حدث بالقيمة السوقية في تاريخ التحويل.

 

 معالجة الخسائر الضريبية في سياق إعادة هيكلة األعمال 8.4.

 ل صافي األصول )أي المحول(أي خسائر ضريبية غير مستخدمة يتكبدها الخاضع للضريبة عند تحوي •

 قبل الفترة الضريبية التي اكتمل فيها التحويل ، قد تصبح خسائر ضريبية ُمرّحلة لـ

 .ويله إليهالشخص الخاضع للضريبة الذي يتم تح

 مذاهب المالك المستفيد النهائي وإعادة توصيف وظيفة المعامالت في القانون يجوز •

 :حويل ، إن أمكن ، في السيناريوهات التالية ، حيثتدخل حيز التنفيذ في سياق هذا الت

 .يتم استالم األسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير المحول -

 شخص آخر غير المنقول إليه ؛ أوالملكية أو منحها من قبل يتم إصدار األسهم أو حصص  -

 الخاضع للضريبة وهو شريك فيال يستلم الخاضع للضريبة أي حصص ملكية أو حصص ملكية من قبل  -

 .شركة غير مسجلة تعامل كشخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون

 فإن الخسائر الضريبية التي يمكن تحملها عندما يقوم شخص خاضع للضريبة بتحويل جزء مستقل من أعماله ، •

 ل إلىإلى األمام فقط تلك الخسائر الضريبية غير المستغلة التي يمكن عزوها بشكل معقو

 .جزء مستقل من األعمال التي يتم نقلها

 الخصومات 9.

 اإلنفاق المخصوم 9.1.

 اض هذا القانونمع مراعاة أحكام القانون ، أية نفقات يتم تكبدها كليًا وحصريًا ألغر •



 

19 | P a g e  
 

 تكون أعمال الخاضع للضريبة غير الرأسمالية بطبيعتها قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تكون فيها

 .تكبدها

 :ال يُسمح بالخصم لما يلي •

 .المصروفات التي لم يتم تكبدها ألغراض أعمال الخاضع للضريبة -

 .المصروفات المتكبدة في الحصول على دخل معفى -

 .ر غير المرتبطة أو الناشئة عن أعمال الشخص الخاضع للضريبةالخسائ -

 .الوزراءالمصروفات األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس  -

 إذا تم تكبد نفقات ألكثر من غرض واحد ، فيسمح بخصم •

 .أي جزء يمكن تحديده يتم تكبده كليًا وحصريًا ألغراض جني الدخل الخاضع للضريبة -

 بة مناسبة من أي جزء غير محدد من النفقات المتكبدة ألغراضنس -

 .معقولاشتقاق الدخل الخاضع للضريبة الذي تم تحديده على أساس عادل و

 مصروفات الفوائد 9.2.

 .يتم خصم مصروفات الفوائد في الفترة الضريبية التي يتم تكبدها فيها •

 ٪ من الخاضع للضريبة30 للخصم حتى يكون صافي مصروفات الفوائد للخاضع للضريبة قابالً  •

عندما ال لفترة الضريبية ذات الصلة ، باستثناء أي دخل معفى. ال ينطبق هذا القيد ل األرباح المحاسبية قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 .وزير )يتم وصفه في المستقبل( المحدد من قبل للضريبة عن الفترة الضريبية ذات الصلة المبلغ ةنفقات الخاضع حيث صافي الفائدةتتجاوز

 يبية هو المبلغ الذي يتم بموجبه إنفاق الفوائدصافي مصروفات الفوائد للشخص الخاضع للضريبة للفترة الضر •

ة الناتج خالل نفس الفترة المتكبدة خالل الفترة الضريبية ، بما في ذلك مبلغ أي صافي مصروفات الفوائد المرحلة يتجاوز دخل الفوائد الخاضع للضريب

 .دخل أي مصروفات الفوائد مطروًحا منه الفائدة

 .فترات ضريبية بالترتيب الذي تم فيه تكبد المبلغ ة لعشرةات الفوائد غير المسموح بها وخصمه في الفترة الالحققد يتم ترحيل مبلغ صافي مصروف •

 ير المسموح بها بموجب أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانونتستثنى من بنود هذا المرسوم بقانون مصروفات الفوائد غ •

 .حساب صافي مصروفات الفوائد

 ند مصروفات الفوائد المذكور أعاله على البنوك ومقدمي التأمين واألشخاص الطبيعيينال ينطبق ب •

 ليه القانونمزاولة نشاط تجاري أو تجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وأي شخص آخر ينص ع

 قاعدة تحديد خصم المصالح المحددة 9.3.

 قرض تم الحصول عليه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ،ال يُسمح بأي خصم لنفقات الفوائد المتكبدة على  •

 :من طرف ذي عالقة فيما يتعلق بأي من المعامالت التالية

 .توزيعات أرباح أو أرباح على طرف ذي صلة -

 .شراء أو تخفيض أو إعادة رأس المال إلى طرف ذي صلةاسترداد أو إعادة  -

 .مساهمة رأسمالية لطرف ذي عالقة -

 االستحواذ على حصة ملكية في شخص يكون أو يصبح طرفًا ذا عالقة بعد -

 .استحواذ
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 لن يتم تطبيق الحظر أعاله حيث يمكن للخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الرئيسي منه •

 .ذ المعامالت المشار إليها أعاله ال يعني الحصول على ميزة ضريبية على الشركاتالحصول على القرض وتنفي

 اعتبار أي ميزة ضريبية على الشركات قد نشأت عندما يخضع الطرف ذو الصلة للضريبة بموجب قانون الشركاتلن يتم  •

 لضريبة المفروضالتشريع المعمول به في والية قضائية أجنبية على الفائدة بمعدل ال يقل عن معدل ا

 .بموجب هذا المرسوم بقانون

 نفقات الترفيه 9.4.

 ٪ من أي نفقات ترفيهية أو ترفيهية أو ترفيهية50صم يسمح للخاضع للضريبة بخ •

 .المتكبدة خالل الفترة الضريبية

 نفقات الترفيه تشير إلى أي نفقات يتم تكبدها ألغراض االستالم والترفيه •

 .ريبة أو المساهمين أو الموردين أو شركاء األعمال اآلخرينعمالء الشخص الخاضع للض

 الوجبات ، واإلقامة ، والنقل ، ورسوم القبول ، والمرافق و أمثلة على هذه النفقات تشمل •

 المعدات المستخدمة فيما يتعلق بهذا الترفيه أو التسلية أو االستجمام وما إلى ذلك

 .ستقبلالنفقات التي قد يحددها القانون في الم

 اإلنفاق غير القابل للخصم 9.5.

 :ال يُسمح بالخصم من أجل

 .الهدايا المقدمة إلى كيان ليس كيانًا مؤهاًل للمنفعة العامةالتبرعات أو المنح أو  •

 .الغرامات والجزاءات ، بخالف المبالغ الممنوحة كتعويض عن األضرار أو اإلخالل بالعقد •

 .ت غير المشروعةالرشاوى أو غيرها من المدفوعا •

 .المدفوعة لمالك الشخص الخاضع للضريبة توزيعات األرباح أو توزيعات األرباح أو المزايا ذات الطبيعة المماثلة •

 .المبالغ المسحوبة من األعمال من قبل شخص طبيعي خاضع للضريبة بموجب هذا القانون أو شريك في شراكة غير مسجلة •

 .الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون ضريبة الشركات المفروضة على •

الشخص الخاضع للضريبة والتي يمكن استردادها بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات ضريبة القيمة المضافة التي يتكبدها  •

 .العربية المتحدة

 .عربية المتحدةالضريبة على الدخل المفروضة على الخاضع للضريبة خارج دولة اإلمارات ال •

 .على اقتراح الوزير المصروفات األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء •

 المعامالت مع األطراف ذات الصلة واألشخاص المرتبطين 10.

 مفهوم األطراف ذات الصلة 10.1.

 :األطراف ذات الصلة" تعني أيًا مما يلي"

 ن المرتبطين ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو االنتماء ، بما في ذلك القرابةشخصان أو أكثر من األشخاص الطبيعيي •

 .قة التبني أو الوصايةطري

 :الشخص الطبيعي والمعنوي حيث •
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 يكون الشخص الطبيعي أو واحد أو أكثر من األطراف ذات الصلة للشخص الطبيعي مساهمين في السلطة االعتبارية -

 بمفرده أو مع األطراف ذات الصلة ، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص ، والشخص الطبيعي ، 

حصة الملكية في الشخص االعتباري أوالشخص الطبيعي ، بمفرده أو مع األطراف المرتبطة به ، يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر  أو أكثر من 50٪

 في السلطة القضائية

 :شخصان اعتباريان أو أكثر حيث •

 و٪ أ50واحد ، بمفرده أو مع األطراف المرتبطة به ، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر  شخص اعتباري -

 مصلحة ملكية أكبر في الشخص االعتباري اآلخر ؛

 يتحكم شخص اعتباري ، بمفرده أو مع األطراف المرتبطة به ، بشكل مباشر أو غير مباشر في اآلخر -

 من ٪ أو أكثر50ف ذات العالقة ، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة شخص اعتباري أوأي شخص ، بمفرده أو مع األطرا

 .ة في أو يتحكم في هذين الشخصين المعنويين أو أكثرمصلحة الملكي

 .الشخص ومنشأته الدائمة أو المنشأة األجنبية الدائمة •

 .شخصان أو أكثر يكونون شركاء في نفس الشراكة غير الُمدمجة •

 .بها وصيًا أو مؤسًسا أو مستوطنًا أو مستفيًدا من ائتمان أو مؤسسة ، واألطراف المرتبطةالشخص الذي يكون  •

 

 مبدأ االستقاللية هو شرط أو حقيقة أن أطراف الصفقة مستقلون وعلى قدم المساواة. 10.2.

 بـعند تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، يجب أن تفي المعامالت والترتيبات بين األطراف ذات العالقة 

 .على النحو المحدد في هذا القانونمبدأ االستقاللية 

 األطراف ذات العالقة يفي بمعيار التجارة الحرة إذا كانت نتائجمعاملة أو ترتيب بين  •

 المعاملة أو الترتيب المتسق مع النتائج التي كان يمكن تحقيقها إذا كان األشخاص الذين

 .معاملة أو ترتيب مماثل في ظل ظروف مماثلة لم تكن األطراف ذات العالقة قد انخرطت في

 التعامل التجاري أو الترتيب بين األطراف ذات العالقة من خالليجب أن يتم تحديد نتيجة  •

 :تطبيق واحد أو مجموعة من طرق التسعير التحويلي التالية

 .طريقة السعر المقارن غير المنضبط -

 .طريقة سعر إعادة البيع -

 .إلضافيةطريقة الكلفة ا -

 .طريقة صافي هامش المعامالت -

 .طريقة تجزئة الربح -

 تيار طريقة تسعير التحويلاخ 10.3.

 يجوز للخاضع للضريبة تطبيق أي طريقة تسعير تحويلية بخالف الطرق المذكورة أعاله ، حيث •

 - يمكن للشخص الخاضع للضريبة إثبات أن

 ومبدأ االستقاللية بشكل معقول لتحديد نتيجة ال يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعاله  -
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 تحويلية أخرى مستخدمة تفي بمعيار النتائج المتسق مع ما قد يحدثأي طريقة تسعير  -

 قد تم تحقيقها إذا تمت المعاملة المعنية بين أشخاص لم يكونوا كذلك

 التحويليجب أن يكون اختيار وتطبيق طريقة تسعير التحويل أو مجموعة من طرق تسعير  •

 :مراعاة العوامل التاليةأخذ في االعتبار طريقة تسعير التحويل األكثر موثوقية و

 .الشروط التعاقدية للصفقة أو الترتيب -

 .خصائص الصفقة أو الترتيب -

 .الظروف االقتصادية التي تجري فيها الصفقة أو الترتيب -

 تتحملها األطراف ذات العالقة التي تدخل في الوظائف المؤداة ، واألصول المستخدمة ، والمخاطر التي -

 .معاملة أو ترتيب

 .إستراتيجيات العمل المستخدمة من قبل األطراف ذات العالقة التي تدخل في الصفقة أو الترتيب -

 السلطة امتياز على معيار طول الجيش 10.4.

 للضريبة فحص الهيئة لمعرفة ما إذا كانت اإليرادات والنفقات الناتجة عن الخاضع •

 تفي بالمعيار التجاري الحر على تسعير التحويليجب أن تستند المعامالت أو الترتيبات ذات الصلة التي 

 الطريقة التي يستخدمها الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون ، بشرط أن تكون طريقة تسعير التحويل هذه مناسبة

 .مع مراعاة العوامل المذكورة أعاله

 حويلتطبيق طريقة تسعير التحويل المحددة أو مجموعة من طرق تسعير التقد ينتج عن ذلك  •

 ضمن نطاق تجاري متكافئ من النتائج المالية أو المؤشرات المقبولة لتحديد نتيجة االستقاللية

 لمعاملة أو ترتيب بين األطراف ذات العالقة ، مع مراعاة أي شروط محددة في القرار

 .صادرة عن الهيئة

 ضمن نطاق الذوقنتيجة الصفقة أو الترتيب بين األطراف ذات العالقة ال تقع  إذا كانت •

 مدى الطول ، يجب على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة

 .يعكس حقائق وظروف الصفقة أو الترتيب

 ريبة ، يجب على الهيئة االعتمادفي حالة قيام الهيئة بإجراء تعديل مشار إليه أعاله على الدخل الخاضع للض •

 .و سيتم توفيرها للخاضع للضريبةعلى المعلومات التي يمكن أ

 عندما تقوم الهيئة أو الشخص الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب •

 لدخل الخاضع للضريبةاستيفاًء لمعايير االستخدام التجاري الحر ، يجب على الهيئة إجراء تعديل مقابل على ا

 .المعاملة أو الترتيب ذي الصلةمن الطرف ذي الصلة الذي يعد طرفًا في 

ذا عندما تقوم سلطة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يفي بالمعايير البحتة ، ويمكن له •

 .جراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبةة إلالى السلط الشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب

 مفهوم السيطرة في سياق األطراف ذات الصلة 10.5.

 السيطرة" تعني قدرة الشخص ، سواء أكان ذلك في حقه الخاص أو باالتفاق أو بأي شكل آخر على التأثير"

 :شخص آخر ، بما في ذلك
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 .لشخص آخر ٪ أو أكثر من حقوق التصويت50القدرة على ممارسة  •

 .من أعضاء مجلس اإلدارة من شخص آخر٪ أو أكثر 50القدرة على تحديد تكوين  •

 .٪ أو أكثر من أرباح شخص آخر50القدرة على الحصول على  •

 القدرة على تحديد ، أو ممارسة تأثير كبير على ، إدارة األعمال والشؤون •

 .شخص اخر

 مفهوم األشخاص المتصلين10.6.

 :شخًصا مرتبًطا بالخاضع للضريبة إذا كان يعتبر الشخص •

 .لخاضع للضريبةمالك ا -

 مدير أو مسؤول الخاضع للضريبة -

 .طرف مرتبط بأي من األشخاص المشار إليهم أعاله -

 مالك الشخص الخاضع للضريبة هو أي شخص طبيعي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية •

 .م فيهفي الشخص الخاضع للضريبة أو يتحك

 شريًكا في شراكة غير مدمجة ، فإن الشخص المتصل هو أي شخص آخرعندما يكون الشخص الخاضع للضريبة  •

 .شريك في نفس الشراكة غير المسجلة وأي شخص طرف مرتبط بذلك الشريك

 خصم المدفوعات لألشخاص المرتبطين 10.7.

 بة إلى الشخص المتصل به إال إذا ، وال يتم خصم أي دفعة أو منفعة يقدمها الشخص الخاضع للضري •

 حد الذي يتوافق فيه الدفع أو الميزة مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو غير ذلكإلى ال

 المقدمة من قبل الشخص المتصل يتم تكبدها كليًا وحصريًا ألغراض الخاضع للضريبة

 لقيمة السوقيةتحديد أن دفعة أو منفعة يقدمها الخاضع للضريبة تتوافق مع ا •

 شخص المتصل في المقابل ، األحكام ذات الصلة من الخدمة أو التي يقدمها ال

 .في هذا القانون حسب مقتضيات السياق الستقالليةا تطبق مبادئ

 :ال ينطبق شرط الخصم على أساس القيمة السوقية المشار إليه أعاله على أي مما يلي •

 .ول أسهمه في بورصة معترف بهاالشخص الخاضع للضريبة الذي يتم تدا -

 .الخاضع للضريبة الخاضع للرقابة التنظيمية من قبل سلطة مختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدةالشخص  -

 .أي شخص آخر يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء •

 أحكام الخسارة الضريبية 11.

 تخفيف الخسارة الضريبية 11.1.

 ترات الضريبية الالحقة للوصول إلى الخاضع للضريبةضريبية مقابل الدخل الخاضع للضريبة للفيمكن تعويض الخسارة ال •

 .الدخل لتلك الفترات الضريبية الالحقة

 ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لخفض الدخل الخاضع للضريبة ألي فترة ضريبية الحقة •

 ريبية قبل أي تخفيف للخسارة الضريبية ،الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الض أو أي نسبة مئوية أخرى محددة من 75٪
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 .إال في األحوال التي يحددها القانون

 :ال يمكن للخاضع للضريبة المطالبة بتخفيف الخسارة الضريبية عن •

 .الخسائر المتكبدة قبل تاريخ بدء ضريبة الشركات -

 .انونص خاضعًا للضريبة بموجب هذا المرسوم بقالخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخ -

 الخسائر المتكبدة من أصل أو نشاط تم إعفاء دخله منه أو لم يتم الدخول فيه بأي طريقة أخرى -

 .حساب بموجب هذا المرسوم بقانون

 يجب تسوية الخسارة الضريبية المرحلة إلى فترة ضريبية الحقة مقابل الدخل الخاضع للضريبة لذلك •

 بلغ متبقي إلى فترة ضريبية الحقة أخرى ، أوترة الضريبية الالحقة ، قبل ترحيل أي مالف

 .يمكن االستفادة من أي خسارة ضريبية تم تحويلها بموجب هذا القانون

 تحويل الخسارة الضريبية 11.2.

 للضريبة حيث قد يتم تعويض الخسارة الضريبية أو جزء منها مقابل الدخل الخاضع للضريبة لشخص آخر خاضع •

 :الشروط التاليةتم استيفاء جميع 

 .كال الخاضعين للضريبة شخصان اعتباريان -

 .كال الخاضعين للضريبة هم أشخاص مقيمون -

 ٪ في اآلخر ، أو للثالث75إما أن يكون للخاضع للضريبة حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة ال تقل عن  -

 .كل من األشخاص الخاضعين للضريبة ٪ على األقل في75مباشرة بنسبة يمتلك الشخص حصة ملكية مباشرة أو غير 

 يجب أن تكون الملكية المشتركة المشار إليها أعاله موجودة من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها الخسارة الضريبية -

 ويض الخسارة الضريبية المحولةيتم تكبدها حتى نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة اآلخر بتع

 .مقابل دخلها الخاضع للضريبة

 .ال أحد من األشخاص معفي -

 .ال أحد من األشخاص هو شخص مؤهل في المنطقة الحرة -

 .تنتهي السنة المالية لكل من الخاضعين للضريبة في نفس التاريخ -

 .نفس المعايير المحاسبية يقوم كال الخاضعين للضريبة بإعداد بياناتهما المالية باستخدام -

 - ا قام شخص خاضع للضريبة بتحويل خسارته الضريبية إلى شخص آخر خاضع للضريبةإذ •

 يلتزم الخاضع للضريبة الذي تم تحويل الخسارة الضريبية إليه بتخفيض دخله الخاضع للضريبة -

 الفترة الضريبية

 ٪ كحد أقصى أو كما قد يكون75ن )غ المسموح به بموجب هذا القانويجب أال يتجاوز إجمالي تعويض الخسارة الضريبية المبل -

 المنصوص عليها(؛ و

 يجب على الخاضع للضريبة تخفيض خسائره الضريبية المتاحة بمقدار مبلغ الخسارة الضريبية المحولة إلى -

 .شخص آخر خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية ذات الصلة
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 امئر الضريبية المنقولة إلى األمالقيود المفروضة على الخسا 11.3.

 ٪ أو75ال يمكن ترحيل الخسائر الضريبية واالستفادة منها إال وفقًا للحد المحدد في هذا القانون ) •

 :حسب ما قد يتم وصفه( شريطة أن

 من بداية الفترة الضريبية التي تكبدت فيها الخسارة الضريبية حتى نهاية الفترة الضريبية فيها -

 منها مقابل الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة ، نفس الشخص أو مقاصة الخسارة الضريبية أو جزءالتي يتم 

 .٪ على األقل في الشخص الخاضع للضريبة50يمتلك األشخاص باستمرار حصة ملكية بنسبة 

 استمر الخاضع للضريبة في مزاولة نفس النشاط التجاري أو نشاط تجاري مشابه بعد  -

 .٪50ية أكثر من تغيير في ملك

 العوامل ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص الخاضع للضريبة قد استمر في السلوك نفسه أو ما شابه •

 :ة المباشرة أو غير المباشرة ما يلييشمل النشاط التجاري أو النشاط التجاري بعد التغيير في الملكي

 انت قبل تغيير الملكية ؛يستخدم الخاضع للضريبة بعض أو كل األصول نفسها كما ك -

 لم يقم الخاضع للضريبة بإجراء تغييرات جوهرية على الهوية أو العمليات األساسية ألعماله -

 منذ تغيير الملكية ؛ و

 وير األصول أو استغاللها ،في حالة وجود أي تغييرات ناتجة عن تط -

 .قبل تغيير الملكيةالخدمات أو العمليات أو المنتجات أو األساليب التي كانت موجودة 

 ٪ من الخسائر الضريبية أو حد آخر كما قد يتم تحديده على الخاضع للضريبة75ال ينطبق حد المقاصة البالغ  •

 .مالية معترف بهاالشخص الذي يتم إدراج أسهمه في بورصة أوراق 

 أحكام المجموعة الضريبية 12.

 شروط تكوين المجموعة الضريبية 12.1.

 مقيم ، المشار إليه باسم "الشركة األم" ، تقديم طلب إلى الهيئة لتشكيل أيمكن للشخص ال •

 تابعة" ألغراضمجموعة ضريبية مع واحد أو أكثر من األشخاص المقيمين اآلخرين ، يشار إلى كل منهم على أنه "شركة 

 :هذا الفصل حيث تتوافر فيه جميع الشروط اآلتية

 .المقيمون أشخاص اعتباريون -

 ٪ من رأس مال الشركة التابعة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر95الشركة األم ما ال يقل عن تمتلك  -

 .من خالل شركة تابعة واحدة أو أكثر

 قوق التصويت في الشركة التابعة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر٪ من ح95تمتلك الشركة األم ما ال يقل عن  -

 .من خالل شركة تابعة واحدة أو أكثر

 ٪ على األقل من أرباح الشركة التابعة وصافي أصولها ، إما بشكل مباشر95يحق للشركة األم الحصول على  -

 .أو بشكل غير مباشر من خالل شركة تابعة واحدة أو أكثر

 .ة األم وال الشركة التابعة شخًصا معفيًاليست الشرك -
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 .ين في المنطقة الحرةليست الشركة األم وال الشركة التابعة من األشخاص المؤهل -

 .الشركة األم والشركة التابعة لها نفس السنة المالية -

 .اساسيات الحسابات البياناتتقوم كل من الشركة األم والشركة التابعة بإعداد بياناتهما المالية باستخدام نفس  -

 ٪ من الملكية95ال يقل عن شركة تابعة واحدة أو أكثر تمتلك فيها جهة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر ما  •

 .يمكن أن تشكل المصلحة مجموعة ضريبية ، وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة

 عة تسعى إلى أن تصبحيجب تقديم طلب إلى الهيئة من قبل الشركة األم وكل شركة تاب •

 .أعضاء المجموعة الضريبية

 عواقب المجموعة الضريبية12.2.

 ريبية التي يتم تشكيلها بهذه الطريقة كشخص واحد خاضع للضريبة بموجب هذا القانونيتم التعامل مع المجموعة الض •

 .من قبل الشركة األم

 .هذا القانون نيابة عن المجموعة الضريبيةتلتزم الشركة األم بجميع االلتزامات المنصوص عليها في  •

 بة الشركات المستحقة الدفع من قبلتكون الشركة األم وكل شركة تابعة مسئولة بالتضامن والتكافل عن ضري •

 .المجموعة الضريبية لتلك الفترات الضريبية عندما يكونون أعضاء في المجموعة الضريبية

 لمتعددة لفترة ضريبية على عضو واحد أو أكثر في المجموعة الضريبيةيمكن أن تقتصر المسؤولية المشتركة وا •

 .بعد موافقة الهيئة

 .ركة تابعة مسؤولة عن االلتزام بأحكام هذا القانونتظل الشركة األم وكل ش •

 الدخول والخروج من المجموعة الضريبية والتوقف عنها 12.3.

 ة قائمة بعد تقديم طلب إلى الهيئة من قبليمكن للشركة التابعة االنضمام إلى مجموعة ضريبي •

 .الشركة األم والشركة التابعة ذات الصلة

 :غادرة المجموعة الضريبية في الحاالت التاليةيجب على الشركة التابعة م •

 .بعد موافقة الهيئة على طلب الشركة األم وذوي العالقة -

 المحددة في الشروط لتشكيل مجموعة ية في المجموعة الضريبيةإذا لم تعد الشركة التابعة ذات الصلة تفي بشروط العضو -

 .ضريبية أعاله 

 :د في أي من الحاالت التاليةتتوقف المجموعة الضريبية عن الوجو •

 .بعد موافقة الهيئة على طلب الشركة األم -

 .في حالة عدم استيفاء الشركة األم لشروط تشكيل مجموعة ضريبية كما هو محدد أعاله -

 .في أي من الظروف التالية دون توقف المجموعة الضريبية ، أخرى شركة أما بيمكن للشركة األم لمجموعة ضريبية تقديم طلب إلى الهيئة الستبداله •

 .الشركة األم الجديدة تستوفي الشروط المتعلقة بالشركة األم السابقة -

 م الجديدة أو الشركة التابعة عالميةلم تعد الشركة األم السابقة من الوجود وأصبحت الشركة األ -

 وعة ضريبيةيجوز للهيئة ، حسب تقديرها ، حل مجموعة ضريبية أو تغيير الشركة األم لمجم •

 .بناًء على المعلومات المتاحة للهيئة ، وإخطار الشركة األم بما تم اتخاذه من إجراءات
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 تاريخ تكوين المجموعة الضريبية وانقطاعها 12.4.

 يل مجموعة ضريبية ، أو يجب أن تنضم شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة منذ بدايةيجب تشك •

 .المدة التي تحددها الهيئة في الطلب المقدم للهيئة أو من بداية أي ضريبة أخرى الفترة الضريبية المحددة

 بداية الفترة الضريبيةيعامل عضو المجموعة الضريبية على أنه ترك تلك المجموعة الضريبية من  •

 .التي تحددها الهيئة المحدد في الطلب المقدم للهيئة ، أو من بداية أي فترة ضريبية أخرى

 عضو المجموعة الضريبية على أنه ترك تلك المجموعة الضريبية من بداية الفترة الضريبية في يعامل •

 .التي لم تعد شروط تشكيل المجموعة الضريبية مستوفاة

 دخل الخاضع للضريبة لمجموعة ضريبيةال 12.5.

 تائج المالية ،للتأكد من الدخل الخاضع للضريبة لمجموعة ضريبية ، يجب على الشركة األم توحيد الن •

 موجودات ومطلوبات كل شركة تابعة للفترة الضريبية ذات الصلة ، مع استبعاد المعامالت بين

 .ة الضريبيةالشركة األم وكل شركة تابعة هي عضو في المجموع

 .تسري األحكام ذات الصلة من هذا القانون حسب ما يقتضيه السياق على المجموعة الضريبية •

 ريبية والتغييرات السابقة / بعد التجميع في المجموعة الضريبيةالخسائر الض 12.6.

 ذه المادة باسم "ضريبة ما قبل التجميعالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركة تابعة تنضم إلى مجموعة ضريبية )يشار إليها في ه •

لة للمجموعة الضريبية ويمكن استخدامها لموازنة ا  لضريبة الخاضعة للضريبةالخسائر "( خسائر ضريبية ُمرحَّ

 .دخل المجموعة الضريبية إذا كان هذا الدخل منسوبًا إلى الشركة التابعة ذات الصلة

تستخدم لمقاصة  ريبية حالية ، ال يمكن للخسائر الضريبية غير المستخدمة للمجموعة الضريبية الحاليةعندما تنضم شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ض •

 .شركة فرعيةلل للمجموعة الضريبية بقدر ما ينسب هذا الدخل إلى الدخل الجديد الدخل الخاضع للضريبة

 .المجموعة الضريبية لألحكام العامة للضريبةتخضع الخسائر الضريبية غير المستغلة للتجميع المسبق للشركة التابعة أو  •

 عة الضريبية مع المجموعة الضريبية ، باستثناءعندما تترك الشركة التابعة مجموعة ضريبية ، تظل الخسائر الضريبية للمجمو •

 .عن أي خسائر ضريبية غير مستخدمة قبل التجميع للشركة التابعة ذات الصلة

 :يتم توزيع الخسائر الضريبية غير المستخدمة للمجموعة الضريبية على النحو التالي عند توقف المجموعة الضريبية ، •

 .خًصا خاضعًا للضريبة ، تظل جميع الخسائر الضريبية مع الشركة األمفي حالة استمرار كون الشركة األم ش -

 األم خاضعًا للضريبة ، فلن تكون الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية متاحة لها تعد الشركةإذا لم  -

 غير مستخدم مقاصة مقابل الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة للشركات التابعة الفردية ، بصرف النظر عن أي تجميع مسبق

 .خسائر الضريبية لهذه الشركات التابعةلل

 .الوالد بموجب هذا القانون لة استمرار المجموعة الضريبية عن طريق استبداللن يتم تطبيق الحظر أعاله في حا •

إليه يترك المجموعة الضريبية في  أعضاء المجموعة الضريبية وإما المحول أو المحول ال ينطبق شرط التوحيد عند نقل أصل أو التزام فيما بينهما •

  بط معفيًا من ضريبة الشركات أومن تاريخ التحويل ، ما لم يكن الدخل المرت غضون عامين

 .ال يعتبر بموجب أي أحكام أخرى من هذا القانون

محول أو المحول إليه المجموعة الضريبية وينتج التاريخ الذي يترك فيه ال أي دخل لم يتم اعتباره فيما يتعلق بالتحويل الموضح أعاله سيتم اعتباره في •

 .ريبة الشركات لألصل أو االلتزام ذي الصلةأساس التكلفة ألغراض ضعنه تعديل مماثل لـ
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 .تقدم في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب على المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية موحدة وفقًا لمعايير المحاسبة •

 الشركات المستحقة الدفعاحتساب ضريبة  13.

 عملةال13.1.

 اإلماراتي. أي مبلغ محدد بعملة أخرىيجب تحديد جميع المبالغ بالدرهم 

 يجب تحويلها بسعر الصرف المعمول به والذي يحدده مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ، مع مراعاة ذلك

 .بأية شروط قد تحددها الهيئة بقرار من الهيئة

 تسوية ضريبة الشركاتحساب و13.2.

 :رسوم بقانون بالترتيب التالييتم تسوية ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا الم

 .، على النحو المحدد بموجب هذا القانون المجمدة أوالً ، باستخدام ائتمان ضريبة االستقطاع المتاح للخاضع للضريبة •

 ، باستخدام الشخص الخاضع للضريبة المتاح المجمدة ضريبةال نإلى الحد الذي يوجد فيه مبلغ متبقي بعد مقاصة ائتما •

 .الضريبي األجنبي على النحو المحدد بموجب هذا القانونئتمان لال

 ، باستخدام أي ائتمانات أو أشكال أخرى من اإلعفاء الضريبة األجنبية إلى الحد الذي يوجد فيه مبلغ متبقي بعد ائتمان •

 .راء بناء على اقتراح الوزيرالمحددة بقرار من مجلس الوز

يجب تسوية مبلغ ضريبة  وائتمانات وإعفاءات أخرى،هذا الضريبة األجنبية وائتمان المجمدة ضريبةال متبقي بعد رصيدإلى الحد الذي يوجد فيه مبلغ  •

 .الشركات المستحقة الدفع بالطريقة المنصوص عليها في القانون

 

 تجميد الضرائب 13.3.

 معدل آخر٪ )صفر بالمائة( أو أي 0لتالي لضريبة االستقطاع بنسبة يخضع الدخل ا •

 :على النحو المحدد في قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

 فئات الدخل من مصادر اإلمارات العربية المتحدة التي يحصل عليها شخص غير مسجل كما هو منصوص عليه في القانون ، في حدود هذه الفئات -

 .مارات العربية المتحدةنسب الدخل إلى مؤسسة دائمة لشخص غير مسجل في دولة اإلال يُ 

 .اي ايرادات اخرى يحددها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير -

 يتم خصم الضريبة المقتطعة المستحقة الدفع من المبلغ اإلجمالي للدفع وتحويلها إلى •

 .دول الزمني الذي تحدده الهيئةالسلطة بالشكل والطريقة وضمن الج

 االئتمان الضريبياقتطاع 13.4.

 إذا أصبح الشخص خاضعًا للضريبة في فترة ضريبية ، يمكن تخفيض ضريبة الشركات المستحقة على الشخص من قبل •

 .مبلغ الخصم الضريبي المقتطع عن تلك الفترة الضريبية

 :ذا المرسوم بقانون هو أقل مما يليالحد األقصى لالئتمان الضريبي المقتطع بموجب ه •

 .من هذا المرسوم بقانون 45من المادة  2الضريبة المقتطعة المقتطعة بموجب البند مقدار  -

 .ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون -

 ذلكأي زيادة في االئتمان الضريبي المقتطع لفترة ضريبية يجب ردها إلى الخاضع للضريبة وفقًا ل •
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 .بهذا القانون

 نبيةائتمان الضريبة األج13.5.

 .يمكن تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بمقدار مبلغ االئتمان الضريبي األجنبي للفترة الضريبية ذات الصلة •

 ال يجوز أن يتجاوز االئتمان الضريبي األجنبي بموجب هذا القانون مبلغ ضريبة الشركات المستحقة على ذات الصلة •

 .راداتاإلي

 .ال يمكن ترحيله أو ترحيلهأي ائتمان ضريبي أجنبي غير مستخدم  •

 .يجب على الخاضع للضريبة االحتفاظ بجميع السجالت الالزمة ألغراض المطالبة بائتمان ضريبي أجنبي •

 دفع واسترداد ضريبة الشركات 14.

 أقصى وقت مسموح به لتسوية ضريبة الشركات المستحقة الدفع14.1.

 أشهر من تاريخ 9مستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون في غضون على الخاضع للضريبة تسوية ضريبة الشركات ال يجب •

 .نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة ، أو في أي تاريخ آخر تحدده الهيئة

 استرداد ضريبة الشركات 14.2.

 الشركات وفقًا لذلك يجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة السترداد ضريبة •

 :الضريبية في األحوال اآلتيةأحكام قانون اإلجراءات 

 

 يتجاوز ائتمان الضريبة المقتطعة المتاح للخاضع للضريبة ضريبة الشركات التي يفرضها الشخص الخاضع للضريبة -

 .مستحق الدفع

 نإذا اقتنعت الهيئة بأن الخاضع للضريبة قد دفع ضريبة الشركات بما يزيد ع -

 .للخاضع للضريبةضريبة الشركات المستحقة الدفع 

 .من هذه المادة وفقا لقانون اإلجراءات الضريبية 1البند  تصدر الهيئة إخطاراً للخاضع للضريبة بقرار الهيئة بشأن الطلب المقدم بموجبها •

 قواعد مكافحة اإلساءة 15.

 مفهوم مكافحة اإلساءة15.1.

 :استنتاج ما يلي بشكل معقولأو ترتيب إذا أمكن  تنطبق هذه القواعد على صفقة •

 .سبب تجاري أو غير مالي آخر يعكس الواقع االقتصادي ب الدخول في الصفقة أو الترتيب أو تنفيذهما ، أو أي جزء منه ، غير صالح -

 الغرض الرئيسي أو أحد األغراض الرئيسية للمعاملة أو الترتيب ، أو أي جزء منه ، هو -

 .لشركات ال تتفق مع غرض أو غرض هذا القانونى ميزة ضريبية على االحصول عل

 :ألغراض هذه المادة ، تشمل ميزة ضريبة الشركات ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي •

 .استرداد أو زيادة استرداد ضريبة الشركات -

 .تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع -

 .ضريبة الشركاتت أو تقديم استرداد تأجيل دفع ضريبة الشركا -

 .تجنب االلتزام بخصم أو حساب ضريبة الشركات -
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 السلطة امتياز لمكافحة اإلساءة 15.2.

 حيثما تنطبق هذه القاعدة على صفقة أو ترتيب ، يجوز للهيئة أن تقرر ذلك واحًدا أو أكثر •

 و الترتيبيها بسبب المعاملة أيجب أن تكون مزايا ضرائب الشركات المحددة التي تم الحصول عل

 .تمت مواجهته أو تعديله

 في حالة اتخاذ مثل هذا القرار ، يجب على الهيئة إصدار تقييم ينفذ القرار ، •

 :والتي قد تشمل

 السماح أو عدم السماح بأي إعفاء أو خصم أو إعفاء في حساب الدخل الخاضع للضريبة أو -

 أي جزء منها ؛ضريبة الشركات المستحقة الدفع ، أو 

 آخرين.تخصيص أي إعفاء أو خصم أو إعفاء من هذا القبيل ، أو أي جزء منه ، ألي أشخاص  -

 إعادة توصيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر ، أو أي جزء منها ؛  -

 تجاهل األثر الذي قد ينجم لوال ذلك عن تطبيق أحكام أخرى من هذا القانون -

 المسؤولية الضريبية للشركات ألي شخص آخر يتأثر بهاعلى ويمكنه إجراء تعديالت تعويضية 

 .القرار الصادر عن الهيئة

 :لتحديد ما إذا كانت هذه القواعد تنطبق على صفقة أو ترتيب ، يجب مراعاة ما يلي •

 .الطريقة التي تم بها الدخول في الصفقة أو الترتيب أو تنفيذها -

 .شكل وجوهر الصفقة أو الترتيب -

 .فقة أو الترتيبالص توقيت -

 .نتيجة الصفقة أو الترتيب فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون -

 أي تغيير في المركز المالي للخاضع للضريبة نتج ، أو سينتج ، أو يحتمل حدوثه -

 .من المتوقع بشكل معقول أن ينتج عن المعاملة أو الترتيب

 .من المتوقع أن ينتج عن المعاملة أو الترتيب ينتج ، أو قد يكون معقوالً أو سأي تغيير في المركز المالي لشخص آخر نتج ،  -

تم إنشاؤها بين األشخاص الذين يتعاملون مع بعضهم البعض على  ما إذا كانت المعاملة أو الترتيب قد خلقت حقوقًا أو التزامات ليست كذلك في العادة -

 .الترتيب أو ةأسس تجارية بحتة فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصل

 .أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة -

 .القرار على هذا النحو عادل ومعقول في أي إجراء يتعلق بتطبيق هذه القواعد ، يجب على الهيئة إثبات أن •

 التسجيل الضريبي وشطبها 16.

 التسجيل الضريبي 16.1.

 هيئة بشكل وطريقة وداخلاليجب على أي شخص خاضع للضريبة التسجيل في ضريبة الشركات لدى  •

 الجدول الزمني الذي تحدده الهيئة والحصول على رقم التسجيل الضريبي ، إال في الظروف

 .التي يحددها الوزير

 لإلعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا القانون أو األحكام المتعلقة باإلقرارات الضريبية ، الهيئة •
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 لى النحو المنصوص عليه في هذا القانون ، أو الشراكة غير الموحدةع يجوز أن تطلب من الشخص المعفى ذي الصلة

 .التسجيل في ضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي

 يجب أن تتمتع الهيئة ، حسب تقديرها وبناًء على المعلومات المتاحة للهيئة ، بالقدرة على ذلك •

 .يخ أن يصبح الشخص خاضعًا للضريبةارتسجيل شخص في ضريبة الشركات ساري المفعول من ت

 التسجيل الضريبي 16.2.

 يجب على الشخص الذي لديه رقم تسجيل ضريبي تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي إلى الهيئة حيث •

 توقف نشاطه التجاري أو نشاطه التجاري ، سواء عن طريق الحل أو التصفية أو غير ذلك ، في

 .زمني الذي تحدده الهيئةالجدول الالشكل واألسلوب وضمن 

 ال يجوز إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة ما لم يكن قد دفع جميع ضرائب الشركات والغرامات اإلدارية •

 جميع اإلقرارات الضريبية المستحقة والمقدمة بموجب هذا القانون ، بما في ذلك اإلقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى و

 .وقفتاريخ التبما في ذلك 

 في حالة الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي ، تقوم الهيئة بإلغاء تسجيل الشخص للضريبة على الشركات •

 .سلطة األغراض التي يسري مفعولها من تاريخ التوقف أو من أي تاريخ آخر قد تحدده

هيئة ، وفقًا لتقديرها وبناًء على المعلومات المتاحة للهيئة ، إلغاء لل يجوز دةإذا لم يلتزم الشخص بمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه الما

:ساري المفعول من وقت الحق ألي من تسجيل الخاضع للضريبة  

تمت إزالة الشخص الذي تم منحه إلغاء التسجيل و اليوم األخير من الفترة الضريبية الذي تبين للهيئة أن األوضاع متوقفة  

 اضع للضريبة.تاريخ انتهاء وجود الخ• 

 اإلرجاع الضريبي والتوضيحات17.

 عائدات الضرائب 17.1.

 من هذا المرسوم بقانون ، يجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي ، حسب مقتضى الحال ، إلى 51مع مراعاة المادة  •

 خ االنتهاء( تسعة أشهر من تاري9والطريقة التي تحددها الهيئة في موعد ال يتجاوز )السلطة بالشكل 

 .من الفترة الضريبية ذات الصلة ، أو في أي تاريخ آخر حسب توجيهات الهيئة

 :يجب أن يتضمن اإلقرار الضريبي على األقل المعلومات التالية ، حسب االقتضاء •

 .ار الضريبيالفترة الضريبية المتعلقة باإلقر -

 .اسم وعنوان ورقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة -

 .يخ تقديم اإلقرار الضريبيتار -

 .األساس المحاسبي المستخدم في البيانات المالية -

 .الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية -

 .مبلغ اإلعفاء الضريبي المطالب به بموجب هذا القانون -

 .الخسارة الضريبية المحولة بموجب هذا القانونمقدار  -

 .لب بها بموجب هذا القانوناإلعفاءات الضريبية المتاحة المطا -

 .ضريبة الشركات المستحقة عن الفترة الضريبية -
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 يجب على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجالت كما يجب •

 .المعقول لغايات تنفيذ أحكام هذا القانونتطلبها الهيئة في حدود 

 م بها تقديم اإلقرار الضريبي والمعلومات األخرى إلىيجوز للوزير أن يصف النموذج والطريقة التي يت •

 سلطة من قبل الشخص الخاضع للضريبة حيث قد يؤدي اإلفصاح عن المعلومات إلى إعاقة األمن القومي أو قد يكون كذلك

 .ة العامةيتعارض مع المصلح

 .يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص تقديم إقرار •

 المفوض بإشعار أو بقرار صادر من الهيئة يجوز للهيئة أن تطلب من الشريك •

 في شراكة غير مسجلة لم يتم الموافقة على طلب معاملتها كشخص خاضع للضريبة

 .لتقديم إقرار نيابة عن جميع الشركاء في الشراكة غير الُمدمجة

 .يجب على الشركة األم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية •

 قوائم الماليةال 17.2.

 يجوز للهيئة بموجب إشعار أو قرار صادر عن الهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة •

 تقديم البيانات المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية بالشكل و

 .بالطريقة وضمن الجدول الزمني الذي تحدده الهيئة

 عين للضريبة بإعداد ومتابعة التدقيقللوزير إصدار قرار بإلزام فئات الخاض •

 .أو البيانات المالية المعتمدة

 يجوز للهيئة أن تطلب من شريك في شراكة غير مسجلة تقديم بيانات مالية •

 :تظهر كل ما يلي

 .م واإليرادات والمصروفات الخاصة بشراكة غير مدمجةإجمالي األصول والخصو -

 .المصروفات وم ودخل والحصة التوزيعية للشريك في أصول وخص -

 وثائق تسعير التحويل 17.3. 

 يجوز للهيئة بموجب إشعار أو قرار صادر عن الهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة تقديم ملف •

 إفصاح يحتوي على معلومات تتعلق بالخاضع للضريبةإلى جانب اإلقرار الضريبي الخاص بهم ، 

 ة واألشخاص المتصلين بالشكل المنصوص عليه فيالمعامالت والترتيبات مع األطراف ذات الصل

 .السلطة

 إذا كانت معامالت الشخص الخاضع للضريبة مع األطراف ذات الصلة واألشخاص المتصلين لفترة ضريبية تفي بـ •

 يحددها الوزير ، يجب على الخاضع للضريبة االحتفاظ بملف رئيسي وملف محليالشروط التي 

 .بالشكل الذي تحدده الهيئة

 يوًما بعد طلب الهيئة ، 30يجب تقديم الوثائق إلى الهيئة في غضون  •

 .أو بأي تاريخ الحق آخر حسب توجيهات الهيئة

 لهيئة بأي معلومات لدعمهابناء على طلب الهيئة ، يجب على الخاضع للضريبة تزويد ا •
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 طبيعة معامالت أو ترتيبات الشخص الخاضع للضريبة مع األطراف ذات العالقة

 يوًما من طلب الهيئة ، أو في أي تاريخ الحق آخر 30األشخاص المتصلون ، في غضون 

 .حسب توجيهات الهيئة

 حفظ السجالت17.4.

 المستندات لمدة سبع سنوات بعد االنتهاءيجب على الخاضع للضريبة االحتفاظ بكافة السجالت و •

 :من الفترة الضريبية المتعلقة بما يلي

 ي سيتم تقديمها في اإلقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يتم تقديمه إلىدعم المعلومات الت -

 .سلطة

 .تمكين الخاضع للضريبة من التحقق من الدخل الخاضع للضريبة بسهولة من قبل الهيئة -

 الشخص المعفى االحتفاظ بجميع السجالت التي تمكن من التحقق من حالة الشخص المعفى بسهولة يجب على •

 .هيئة لمدة سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية المتعلقة بهامن قبل ال

 الفترة الضريبية17.5.

 إلقرار الضريبيالفترة الضريبية للشخص الخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها الذي يتطلب ا •

 السنة المالية للخاضع للضريبة هي السنة الميالدية أو فترة االثني عشر شهًرا •

 .قوم الخاضع للضريبة بإعداد البيانات المالية لهاي   

 تغيير الفترة الضريبية 17.6.

 .يمكن للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء الفترة الضريبية وانتهائها •

 .أو استخدام فترة ضريبية مختلفة ، مع مراعاة الشروط التي تحددها الهيئة

 التوضيحات17.7.

 أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة فيما يتعلق بمعاملة أو ترتيب ي شخص تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على إيضاح بشأن تطبيق هذا القانونيجوز أل •

 .مقترح أو دخل من قبل الشخص

 .تقديم الطلب بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئةيجب  •

 االنتهاكات والعقوبات 18.

 والعقوباتتقدير ضريبة الشركات  18.1.

 قد يخضع أي شخص لتقييم ضريبي على الشركات وفقًا لقانون اإلجراءات الضريبية و •

 .القرارات الصادرة تنفيذا ألحكامه

من أحكامها ، للهيئة أن تحدد الظروف والشروط التي بموجبها يتم  لضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهعلى الرغم من أحكام قانون اإلجراءات ا •

 .يجوز للخاضع للضريبة طلب الربط أو إصداره من الهيئةو  ض ضريبة الشركاتفر

 .الصلة بتنفيذ هذا القانون العقوبات والغرامات ذات يحدد قانون اإلجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكامه •

 القواعد االنتقالية 19.

 فتح كشف الرصيد 19.1.

 فتتاحية للخاضع للضريبة ألغراض ضرائب الشركات هي الميزانية الختاميةتكون الميزانية العمومية اال •
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 اإلمارات العربية المتحدة في اليوم األخير منأعدت ألغراض إعداد التقارير المالية بموجب المعايير المحاسبية المطبقة في دولة 

 .أو التعديالت التي قد يحددها الوزير مع مراعاة أي شروطالسنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل بدء الفترة الضريبية األولى لها ، 

 .القانون وفقا لهذا يجب إعداد الميزانية العمومية االفتتاحية مع األخذ في االعتبار مبدأ التنازعة في •

 أحكام مكافحة إساءة االستخدام لتطبيق أحكامها عند نشر هذا القانون 19.2.

 القانون على المعامالت أو الترتيبات التي يتم الدخول فيها أو بعد ذلك تسري أحكام مكافحة التعسف في هذا •

 .تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 .المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وتطبيق أحكامه لوزير إصدار قرار بتحديد إجراءات انتقالية أخرىلمجلس الوزراء بناء على اقتراح ا •

 أحكام ختامية 20.

 فويض السلطةت 20.1.

 .الوزير يراه مناسبا للوزير أن يفوض صالحياته بموجب هذا المرسوم بقانون كلياً أو جزئياً إلى الهيئة حيثما كان •

 واإلجراءات اإلداريةالسياسات 20.2.

ا القانون من الهيئة بالتنسيق مع يصدر الشخص المشمول بهذ السياسات واإلجراءات والتعليمات اإلدارية العامة فيما يتعلق بالمتطلبات المفروضة •

 .الوزارة

 

 التعاون مع السلطة 20.3.

 اون الكامل مع الهيئة لتنفيذ كل ما هويجب على جميع الجهات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة التع •

 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات و

 .قة بشخص خاضع للضريبة أو معفي حسب ما تطلبه الهيئةالمستندات المتعل

 تقاسم اإليرادات 20.4.

 بموجب هذا المرسوم بقانونتخضع إيرادات ضرائب الشركات والغرامات اإلدارية المحصلة  •

 .القانون الصادر في هذا الشأن المشاركة بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية على أساس أحكام اتحادية

 اتفاقات دولية20.5.

 .ون تسري أحكام االتفاقية الدوليةأحكام هذا المرسوم بقان إلى المدى الذي تتعارض فيه بنود اتفاقية دولية سارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع •

 تنفيذ القرارات 20.6.

القرارات الالزمة ، كل فيما يخصه  لتنفيذ أحكام هذا  ر والسلطةمع مراعاة الصالحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب هذا القانون ، يصدر الوزي •

 .القانون

 .فيذية لهذا المرسوم بقانونلمجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير إصدار القرارات التن •

 إلغاء األحكام المتضاربة20.7.

 .يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون •

 المرسوم بقانون على فترات الضرائب تطبيق هذا20.8.

 .2023يونيو  1يسري هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد  •
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 وتطبيق هذا المرسوم بقانوننشر  20.9.

 يوماً من تاريخه 15ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد  •

 

 

 .تاريخ النشر

 النهاية


