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 عن دليل املستخدم ملحة مختصرة .1

تم إعداد هذا الدليل ليساعدك على االنتقال عبر صفحات املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة االتحادية للضرائب واستكمال نموذج تسجيل 

 . وقد ُصمم الدليل ملساعدتك للقيام بما يلي:وإلغاءه تعديل التسجيل وفهم إجراءاتاملجموعة الضريبية 

  ضريبة للدى الهيئة االتحادية للضرائب )وهي الخطوة التي يتعين عليك القيام بها قبل التسجيل  اإللكترونيةإنشاء حساب الخدمات

 القيمة املضافة وتشكيل مجموعة ضريبية(؛

 لإلجابة عن األسئلة الواردة في نموذج تسجيل املجموعة الضريبية ونموذج تعديل التسجيل من خالل شرح  إدخال املعلومات الدقيقة

 علومات التي سيطلب منك إدخالها؛ امل

  التسجيل نموذجالتي قد تراها خالل عملية استكمال  فهم األيقونات والرموز. 

 

سم عملية إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية بالبساطة فال تختلف عن طريقة إعداد أي من حساباتك اإللكترونية األخرى. وتجدر اإلشارة 
ّ
إلى تت

 تصميم نموذج تسجيل املجموعة الضريبية ليكون بسيط ومباشر وبعيد عن التعقيد حتى أنها مزّودة بخاصية استكمال البيانات 
ً
 تلأنه تّم أيضا

ً
قائيا

 كلما أمكن ذلك.  

 

مساعدة في إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية أو في حال كانت لديك أية أسئلة حول نموذج تسجيل  تحتاج إلىيرجى التواصل معنا في حال كنت 

 املجموعة الضريبية.
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 الخدمات اإللكترونية ب كإنشاء واستخدام حساب  .2

ستالحظ في الزاوية اليمنى  للضرائب،عند دخولك إلى املوقع اإللكتروني للهيئة االتحادية 

أو في خدمة حساب الخدمات اإللكترونية  "إنشاء حساب" إمااثنين: أعلى الصفحة خيارين 

 في حسابك املسجل من قبل بالخدمات اإللكترونية. "تسجيل الدخول "

 

 )املستخدمون الجدد(إنشاء حساب للخدمات اإللكترونية   2.1

 انشاء حساب  2.1.1

في الصفحة  "إنشاء حساب"على خيار  الضغطإلنشاء حساب جديد، ما عليك سوى 

  الرئيسية.

 

وإلنشاء حساب جديد يجب إدخال بريد إلكتروني صحيح باإلضافة إلى كلمة سر  

 على أن تتضمن العناصر التالية على األقل: 20إلى  6خاصة مؤلفة من 
ً
 حرفا

  
ً
؛رقما

ً
 واحدا

  ؛
ً
 واحدا

ً
 حرفا

 .)*أحد الرموز الخاصة )أي @، #، $، %، & و 

يتوجب عليك أن تؤكد أنك مستخدم حقيقي من خالل استكمال اختبار 

CAPTCHA .أو االختبار األبجدي والرقمي الذي سيظهر على الشاشة أمامك 

ة في املرحلة األخيرة، سيكون عليك اختيار سؤال الحماية، وأن تدخل اإلجاب 

ساعدك على استعادة كلمة السر في حال مالحظة تالصحيحة عليه باإلضافة إلى 

 نسيتها.

بنود وشروط الهيئة االتحادية للضرائب املتعلقة باستخدام  قراءةيرجى منك 

 على مربع الضغطالخدمات اإللكترونية وموقع الهيئة اإللكتروني وقبولها قبل 

 "إنشاء حساب".
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 الخدمات اإللكترونية ب كتأكيد حساب  2.1.2

 ستصلك رسالة إلكترونية إلى بريدك اإللكتروني املسّجل لتأكيد بريدك اإللكتروني

 "انقر هنا لتأكيد بريدك اإللكتروني"على عبارة  الضغطيمكنك القيام بذلك عبر  

 املوجود في نص الرسالة اإللكترونية التي تلقيتها.

ساعة من تقديم طلب إنشاء حساب  24تأكيد بريدك اإللكتروني خالل يرجى 

وإال فستنتهي صالحية الرابط اإللكتروني وسيكون عليك  ،الخدمات اإللكترونية

 خرى.أمرة لحساب أن تعاود عملية التسجيل 

بعد تأكيد بريدك اإللكتروني، سيتّم إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وستتم 

 دعوتك لتسجيل دخولك للمرة األولى.

 لخدمات اإللكترونية )املستخدمون املسجلون(احساب  استخدام 2.2

عند دخولك إلى موقع الهيئة اإللكتروني بعد إنشاء حسابك الخاص بالخدمات  

قم بإدخال اسم املستخدم  " تسجيل الدخول “على  الضغطاإللكترونية، ما عليك سوى 

 أن تستكمل االختبار األبجدي 
ً
وكلمة املرور عندما ُيطلب منك ذلك. وسيتعين عليك أيضا

 الرقمي للتحقق من أنك مستخدم حقيقي.

.  للخروج من "ملفي الشخص ي"على تبويب  اضغطفي حال أردت تغيير كلمة السر أو سؤال/إجابة الحماية في حسابك للخدمات اإللكترونية، 

 أعلى الشاشة إلى جهة اليمين. "تسجيل الخروج"على اضغط الحساب، 

 الخدمات اإللكترونية ب كالخدمات املتاحة من خالل حساب 2.2.1

ر لك حساب الخدمات اإللكترونية مجموعة من الخدمات املخصصة ملساعدتك. اآلن بإمكانك الدخول إلى
ّ
 ::يوف

 " ضريبة القيمة املضافة؛لاألساسية املتعلقة بتسجيلك التي تعرض املعلومات  "لوحة التحكم 

 "الذي يحتوي على مجموعة من املعلومات املتعلقة بحساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك؛ "حسابي 

 " من التوجيهات التفصيلية املعّدة ملساعدتك على تكوين صورة أوضح وإدارة التزاماتك الضريبية  "للتنزيلملفات 
ً
التي تتضمن مزيدا

 اليومية.
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 تغيير عنوان البريد اإللكتروني ملستخدم الخدمة اإللكترونية 2.3

 تاليتين:يمكن ملستخدم الخدمة اإللكترونية تغيير عنوان بريده اإللكتروني املرتبط بحسابه ، عند الضرورة. وتنقسم هذه العملية إلى الخطوتين ال

 تأكيد عنوان البريد اإللكتروني الجديد؛ .1

 تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني.  .2

 

 من عنوان البريد اإللكتروني الجديد التحقق 2.3.1

 للتحقق من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد، قم باتباع الخطوات التالية:

 ب إلى "حسابي" .قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكتروني ثم الذها 

  سيظهر أمامك أسفل الشاشة خيار إضافة عنوان بريد إلكتروني جديد. قم

يرجى تأكيد عنوان البريد بإضافة عنوان البريد اإللكتروني الجديد والضغط على "

 اإللكتروني"

  ستتلقى رسالة على عنوان بريدك اإللكتروني الجديد تحتوي على رابط للتحقق

 روني.من عنوان بريدك اإللكت

  " رجى الضغط هنا للتحقق قم بالتحقق من بريدك اإللكتروني بالضغط على يُ

 في متن الرسالة التي تلقيتها. "من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد

 

 إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني  طلب تقديم  2.3.2

قديم طلب بعد القيام بالتحقق من عنوان البريد اإللكتروني الجديد ومن أجل ت

 تغيير عنوان البريد اإللكتروني إلى الهيئة، قم باتباع الخطوات التالية:

  قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية )باستخدام عنوان بريدك

 اإللكتروني القديم( ثم اذهب إلى التبويب "حسابي".

 

  الهيئة في مراجعة طلبك قم بتحميل املستندات املؤيدة التي تساعد

التقديم لتغيير عنوان البريد اإللكتروني واملوافقة عليه ثم اضغط على "

 ".للموافقة

 

 وقد تتضمن املستندات املؤيدة ما يلي: 

  خطاب موقع ومختوم من املخول بالتوقيع عن الشركة لطلب تغيير عنوان البريد اإللكتروني، على أن يتضمن هذا الخطاب التفاصيل

جواز السفر وغيرذلك(. كما  ورقمتعلقة بصاحب عنوان البريد اإللكتروني الجديد والقديم )مثل: االسم وعنوان البريد اإللكتروني امل

 " .يجب تقديم هذا الخطاب على األوراق الرسمية للشركة، مع ختم الشركة وبيانات االتصال الخاصة بها
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  اإللكتروني القديم والجديد.صورة من جواز السفر لصاحب عنوان البريد 

  .)صورة من الهوية اإلماراتية لصاحب عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد )إن وجد 

 

بعد تقديم الطلب، سيتم عرض رسالة تأكيد، كما هو ظاهر في الصورة. ستقوم الهيئة بمراجعة 

إذا كانت الهيئة في حاجة ملزيد من املعلومات . أيام عمل 5طلبك واتخاذ اإلجراءات املناسبة خالل 

 املعلومات التي يجب عليك 
ً
ملعالجة طلبك، فستتلقى إشعار على عنوان بريدك اإللكتروني محددا

 تقديمها إلى الهيئة.

 

  على بريدك اإللكتروني بشأن عنوان بريدك 
ً
عند املوافقة على الطلب، ستتلقى إشعارا

 ، كم
ً
 ا سيتم تحديثه في النظام.اإللكتروني املسجل حديثا

 

 بريدك  :مالحظة هامة
ً
بعد تحديث عنوان البريد اإللكتروني الجديد في النظام، لن يكون بإمكانك الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية مستخدما

ي حال كنت تريد استخدام البريد اإللكتروني اإللكتروني القديم. يرجى استخدام البريد اإللكتروني الجديد للدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية. ف

 القديم مرة أخرى ، يجب اتباع نفس اإلجراءات املذكورة أعاله.

 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم إرسال جميع اإلشعارات والتبليغات املتعلقة بحسابات الخاضع للضريبة املرتبطة بهذا الحساب إلى عنوان البريد  

 اإللكتروني الجديد.
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  للضريبة الخاضعحساب و  الخدمة اإللكترونية ومستخدمالحساب  إداري وخصائص تعريفات  عن نبذة .3

 االتحادية للهيئةبوابة الخدمات اإللكترونية ب/ الراغبون في تسجيل حساب الخاضع للضريبة  ون املسجل ون الحسابات )أي املستخدم إداريي بإمكان

أحد الخاضعين  حسابستخدمين الستعراض وإدارة امل من عدد ربط( إدارة عدة حسابات ضريبية من خالل بريد إلكتروني واحد أو للضرائب

 .للضريبة

 على سبيل املثال:

  عدالشخص يملك /الكيانإذا كان 
ً
األعمال  لجميعبالدخول إلى الحسابات الضريبية  يرغبالشخص /الكيان ذلكعمال وكانت األ  من دا

 من خالل بريد إلكتروني واحد، فبإمكانه القيام بذلك من خالل هذه الخاصية

  القيام بذلك باستخدام  فبإمكانهمللضريبة،  ينخاضعال أحد حسابيرغبون بالدخول إلى خدمات إلكترونية إذا كان عدة مستخدمين

 .
ً
 هذه الخاصية أيضا

 التعريفات  

 تنطبق التعريفات التالية ضمن سياق هذه الخاصية:

 التعريف املصطلح

 أخرى متعلقة بالضريبة أنشطةأي جهة تم إنشاؤها للسماح بتسجيل الشخص الخاضع للضريبة و/أو أي  الخاضع للضريبةحساب 

بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة للهيئة االتحادية  خالل مناملستخدمون الذين قاموا بالتسجيل  الخدمة اإللكترونيةمستخدم 

 للضرائب

الخاضع حساب لوحة تحكم 

 للضريبة

ل اثامل سبيل على بالضريبة،املتعلقة  األنشطة جميع بإجراءلوحة التحكم التي تسمح للمستخدمين 

 واالسترداد وما إلى ذلك فعوالد الضريبية اإلقرارات وتقديمالتسجيل 

الخدمة لوحة التحكم ملستخدم 

 اإللكترونية

خاضعين للضريبة باإلضافة إلى حسابات بإضافة  الخدمة اإللكترونيةلوحة التحكم التي تسمح ملستخدم 

على حساب الخاضع التعديل /االطالعحق  الخدمة اإللكترونية مستخدميمثل منح  إتخاذ إجراءات

 للضريبة.  

الذي قام بإنشاء حساب الخاضع  الخدمة اإللكترونيةهو مستخدم  للضريبة الخاضع حساب إداري  اإلداري 

الذي قام بإنشاء ملف الخاضع للضريبة في نظام  الخدمة اإللكترونيةللضريبة في النظام )أي مستخدم 

على  القدرة له من حساب الخاضع للضريبة هو فقطإداري ن أ إلى اإلشارة تجدرالخدمات اإللكترونية(. 

 اآلخرين أو إلغاءها. الخدمة اإللكترونيةمنح حقوق الدخول ملستخدمي 

. للضريبة الخاضع حساب على فقط التعديل/الدخول لالطالع الخدمة اإللكترونيةمستخدمي  بإمكان حقوق الدخول 

يرجى العلم بأنه سيكون هناك مستخدم واحد فقط لديه حق الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة 

 في أي وقت من األوقات. تعديللل
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 الخصائص 

 .للضريبة الخاضعينحسابات و  الحسابات إدارييو  الخدمة اإللكترونية مستخدمي وامتيازات أدوار شرح التالية األقسام تستعرض

املتعلقة بالضريبة  األنشطة جميعالقدرة على تنفيذ  ذلك من ويقصد، عدة حسابات ضريبية باستخدام بريد إلكتروني واحد إدارة -

خاضعين حسابات لللعدة  ذلك،مثل التسجيل وتقديم اإلقرارات الضريبية ودفع الضريبة وطلب االسترداد وإلغاء التسجيل وما إلى 

 الخدمة اإللكترونية(ستخدم مل ذاته الحساب باستخدام أي) اإللكتروني ذاتهللضريبة باستخدام البريد 

الحساب التحكم  إداري  بإمكان. ومنحهم حق الدخول إلى أحد حسابات الخاضع للضريبة خدمات إلكترونيةعدة مستخدمين  ربط -

منح حق االطالع على  اإلداري  بإمكان. للمستخدمينالبيانات التي يتم منحها تعديل الحساب أو  علىحق االطالع  أيبمستويات الدخول 

 اإلداري إال ملستخدم واحد. بشكل أساس ي، فإن  البيانات وإضافة تعديلال ُيمنح حق  بينمامستخدمين  لعدةالخاضع للضريبة  حساب

 الة ضريبية.أو تعيين وك للخدمة اإللكترونيةوكذلك حرية منح ذلك الحق إلى مستخدم آخر  تعديل،الهو الذي لديه حق 

تعيين وكالة ضريبية ملساعدتهم في إدارة مسؤولياتهم الضريبية. يتعين على الوكاالت الضريبية  لإلداريينيمكن  .وكالة ضريبيةزل ع /تعيين -

إضافة الوكالة إلى حساب لإلداري الخاضع للضريبة. ومن ثم يمكن  حساب إداري مع  للوكالة املحدداملعتمدة مشاركة حساب املستخدم 

إلى الوكالة التي تقوم بدورها بتعيين وكيل ضريبي للعمل بشكل فعلي على حساب الخاضع للضريبة. حق التعديل الخاضع للضريبة ونقل 

 الوكالة الضريبية لعزل حساب الخاضع للضريبة في أي وقت دون الحاجة  تعديلاسترداد حق لإلداري  ويجوز 

األقسام  تستعرضالخدمة اإللكترونية. ص بمن لديه حقوق الدخول وماهية تلك الحقوق من خالل لوحة التحكم ملستخدم يمكن االطالع على ملخ

 .للضريبة الخاضع مسؤوليات بتنفيذ الخدمة اإللكترونية مستخدمالتالية كيفية قيام 

 

 (الخدمة اإللكترونيةالخاضعين للضريبة )لوحة التحكم ملستخدم حسابات  وربطانشاء 

 خاضع للضريبة جديد )غير مسجل بعد( إلى حسابيحساب  اضافة 3.1

الحساب املسجل ببوابة الخدمات اإللكترونية انشاء حساب واحد أو  إلداري يجوز 

 عليها فقط.  االطالعبهدف إدارة حساباتهم أو  أكثر لخاضعين للضريبة

اضافة ‘الضغط على ثم قم ب املستخدمتحكم  إلى لوحةأذهب من أجل القيام بذلك، 

 .’خاضع للضريبة جديد

قم بإدخال االسم القانوني للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية ثم الضغط على 

 )أي ال تتطلب موافقة(حساب ، ومن ثم ستتم إضافة نشاء خاضع للضريبة"إ‘
ً
 .الخاضع للضريبة تلقائيا
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  الخدمة اإللكترونية بحساب الخاضع للضريبة مستخدمربط  3.2

الذين بإمكانهم الدخول إلى حساب  ربط مستخدمى الخدمة اإللكترونيةالحساب  إداري الخاضع للضريبة، سيكون بإمكان حساب بعد انشاء 

 الخاضع للضريبة. 

 الحساب اتباع الخطوات التالية من خالل شاشة الخاضع للضريبة:  مالكوللقيام بذلك، يجب على 

 ’جديدة/ اضافة مستخدم جديدتعيين وكالة ضريبية ‘على  بالضغطقم  .1

 للضرائب، و االتحاديةاملسجل بالفعل لدى الهيئة  ملستخدم الخدمة اإللكترونيةقم بإدخال عنوان البريد اإللكتروني  .2

 للتحقق من البريد االلكتروني.  بحث" قم بالضغط على " .3

 

 حساب الخاضع للضريبة. ب الخدمة اإللكترونية مستخدم لربط" ربط"ان البريد اإللكتروني، قم بالضغط على و بعد التحقق من عن .4
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 ملستخدمي الخدمة اإللكترونيةتعديل ال منح حق  3.3

سيكون حساب الخاضع للضريبة، بواحد أو أكثر  خدمة إلكترونيةمستخدم  ربطبعد 

اختيار حقوق الدخول التي يرغب بمنحها لكل الخاضع للضريبة حساب  إداري  بإمكان

يجب اتباع الخطوات التالية من  بذلك،على حدة، وللقيام  إلكترونيةخدمة مستخدم 

 : املستخدمخالل شاشة 

وسيظهر أمامك  "همتم ربط الذينن ي"عرض املستخدمقم بالضغط على  .1

 .للضريبةالخاضع حساب شاشة "املستخدمون املرتبطون ب

 

 ربط
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الستكمال اإلجراءات.  "نعم". سيظهر أمامك على الشاشة رسالة تأكيد، قم بالضغط على تعديل"ال"منح صالحية قم بالضغط على  .2

 على تعديل بيانات حساب الخاضع للضريبة والتصرف الإمكانية  مستخدم الخدمة اإللكترونيةسيتم منح 
ً
 نيابةتعديل وسيكون قادرا

 عنه. 

الحساب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه  إداري ترة زمنية محددة. خالل ف واحدملستخدم إلكتروني  التعديل: تمنح صالحية ملحوظة

 منح تلك الصالحية.   

 الحساب إداري حساب الخاضع للضريبة من قبل  من مستخدم الخدمة اإللكترونيةالغاء ربط  3.4

 وحساب الخاضع للضريبة من خالل اتباع الخطوات التالية:  مستخدم الخدمة اإللكترونيةالحساب الغاء الربط بين  إلداري يجوز 

 .مستخدم الخدمة اإللكترونيةالدخول إلى لوحة تحكم  .1

 "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة".الذهاب إلى قسم  .2

 "إلغاء الربط".الضغط على  .3

للضريبة. إذا تم إلغاء ربط املستخدم  لخاضعل. سيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة التحكم "نعم"تأكيد الطلب بالضغط على  .4

 "همتم ربط الذينعرض املستخدمون اإللكتروني فلن يتم إدراجه ضمن القائمة. بإمكانك التأكد من ذلك من خالل الضغط على "

 

 اإللكتروني مع حساب خاضع للضريبة  مستخدم الخدمة اإللكترونيةالغاء ربط  3.5

 إلغاء ربطه مع حساب الخاضع للضريبة باتباع الخطوات التالية:  ةاإللكتروني مستخدم الخدمةبإمكان 

 .ملستخدم الخدمة اإللكترونيةالدخول إلى لوحة التحكم  .1

 . للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة" "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة"الذهاب إلى قسم  .2

 "نعم"طلب بالضغط على وتأكيد ال "إلغاء الربط".الضغط على  .3
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فلن يتم إدراجه  مستخدم الخدمة اإللكترونية. إذا تم إلغاء ربط مستخدم الخدمة اإللكترونيةسيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة تحكم 

 ضمن القائمة. 

 

  للضريبة الخاضعحساب إداري تغيير  3.6

حساب الخاضع للضريبة إلى مستخدم آخر للخدمة اإللكترونية. يمكن االطالع على تعريف  إداري بإمكان مستخدمي الخدمة اإللكترونية تغيير 

 أعاله. ولتغيير اإلداري، يجب تطبيق الخطوات التالية: 3" في البنداإلداري "

 .ملستخدم الخدمة اإللكترونيةالدخول إلى لوحة التحكم  .1

 أعاله. 3.1 بندد للحساب من خالل اتباع الخطوات املوضحة في الإضافة مستخدم الخدمة اإللكتروني الذي سيصبح اإلداري الجدي .2

 .. للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة""ن الذين تّم ربطهميعرض املستخدم"الذهاب إلى قسم  .3

 
 

 ".نعم" ثم تأكيد الطلب بالضغط على " تعين إداري الضغط على " .4
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 (للضريبة الخاضع تحكم)لوحة  للضريبة الخاضعين حسابات بين ما االنتقال 3.7

 مناالنتقال  الخدمة اإللكترونيةوبإمكان مستخدم  يجوز ربط العديد من حسابات الخاضعين للضريبة ملستخدم خدمة إلكترونية واحد. 

 :التالية الخطوات باتباع وذلك للضريبة الخاضعخالل لوحة تحكم  للضريبة منالخاضعين حساب إلى آخر من حسابات 

 ".ياتحساب" -تحكم الخاضع للضريبة والضغط على  لوحةإلى  الدخول  .1

 
 

  .املرور كلمة تأكيد إعادة منك سُيطلب ذلك، بعد .2

 

لوحة التحكم  ستنتقل إلى. دخول"تسجيل ال"بإدخال كلمة املرور والضغط على  قم .3

حساب بإمكانك اختيار  والتي من خاللها سيكون  الخدمة اإللكترونيةملستخدم 

 ترغب بالدخول إليه. الخاضع للضريبة اآلخر الذي
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 تسجيل مجموعة ضريبية .4

ة املحتملة التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية. وللقيام بذلك، يجب أن يكون لدى العضو يالضريب عن املجموعةُيسمح فقط للعضو املمثل 

 معضريبة القيمة املضافة طلب للتسجيل ل بتقديمأو يكون قد قام ضريبة القيمة املضافة لاملمثل رقم تسجيل ضريبي 
ً
تقديمه طلب تشكيل  تزامنا

 ضريبية.الجموعة امل

 أن يكون: املحتملينأعضاء املجموعة الضريبية عضو من على كل 

  
ً
 اعتباريا

ً
 شخصا

  في اإلمارات 
ً
 في مجموعة ضريبية أخرى.يكون  وأالالعربية املتحدة مقيما

ً
 عضوا

  تكون يجب أن فإذا رغبتم بتقديم طلب لتشكيل مجموعة ضريبية بصفتكم العضو املمثل، 
ً
  مسجال

ً
وإذا لم تكن ضريبة القيمة املضافة، لأوال

 بعد فيتعين
ً
 ضريبة القيمة املضافة.لتقديم طلب إلكتروني للتسجيل  عليك مسجال

 
ً
 قد حصل على رقم تسجيل ضريبي. ضريبة القيمة املضافة فسوف يكون لإذا كان العضو املمثل مسجال

 ضريبة القيمة املضافة لغاياتتسجيل العضو املمثل  4.1

، ُيرجى اتباع  إذا كنت املضافة،ضريبة القيمة للتقديم طلب إلكتروني للتسجيل 
ً
 ممثال

ً
عضوا

 الخطوات التالية:

 ضريبةل التسجيلمربع على  الضغطب قم اإللكترونية،الخدمات ك بعند الدخول إلى حساب

 حضريبة القيمة املضافة كما هو موضلج التسجيل . سوف يظهر أمامكم نموذالقيمة املضافة

 أدناه:

 بطيرجى اختيار "نعم" عند اإلجابة على سؤال "هل 
ً
 "ضريبية؟لب لتشكيل أو االنضمام إلى مجموعة ستتقدم أيضا
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. وهذا الرقم ال يعتبر تعريف ضريبيسوف تحصلون على رقم  الطلب،ضريبة القيمة املضافة وتقديمه. عند تقديم لقوموا بتعبئة طلب التسجيل 

لوحة يصدر عن الهيئة ألغراض تسجيل املجموعة الضريبية وسيتم عرضه على صفحة " تعريف ضريبيبل هو رقم  ،صحيحرقم تسجيل ضريبي 

 ". التحكم

طلب لتشكيل مجموعة ضريبية نيابة عن باقي األعضاء تقديم  ، سيكون بإمكانكرقم التعريف الضريبيعلى  الحاصلالعضو املمثل  بصفتك

 املحتملين في املجموعة.

 العضو املمثل من قبلتسجيل املجموعة الضريبية  4.2

خانات  أمامك)كما يمكن أن تظهر  مجموعة ضريبية إلى تسجيلمربع يدعوك  أمامك يظهربصفتك العضو املمثل للمجموعة الضريبية، سوف 

 ضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية(.التسجيل في كل من  تدعوك للتسجيلأخرى 

 

  فسوف تبدأ إجراءات طلب تسجيل املجموعة الضريبية.  املربع،هذا على  الضغطبمجرد 
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 الضريبية املجموعات بدء تسجيلدليل   4.2.1

 تسجيل" مربععلى  الضغطسوف يظهر هذا الدليل أمامك بمجرد 

 "  مجموعة ضريبية

الدليل مصمم ملساعدتك في فهم بعض املتطلبات املهمة التي تتعلق هذا 

بتسجيل املجموعات الضريبية في اإلمارات. وهو مقسم إلى عدد من 

 اإلقسام القصيرة التي تتطرق إلى عدة جوانب من عملية التسجيل.

كما يقدم التوجيهات حول املعلومات التي يجب أن تكون متوفرة لديك  

 ئة نموذج تسجيل املجموعة الضريبية.عند القيام بتعب

وعند االنتهاء من قراءة  من املستحسن أن تقرأ جميع األقسام بعناية.

 .  أنك قد قرأت وقبلت شروط وأحكام الهيئة االتحادية للضرائب تأكيدلل "املتابعة"على  اضغطالدليل، 

 طلب تسجيل املجموعة الضريبية استكمال تعبئة 4.2.2

 " كما هو موضح طلب تسجيل املجموعة الضريبية بصفتك العضو املمثل للمجموعة؟ بتقديم  ترغبيرجى اختيار "نعم" لإلجابة عن سؤال "هل 

 .بالشكل

 مع اسمك القانوني باللغتين العربية واإلنجليزية  رقم التعريف الضريبي الخاص بكرقم التسجيل الضريبي/ سوف يظهر 
ً
موضح كما هو  تلقائيا

 أدناه. بالشكل
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 التسجيل. نموذجيمكنك بعد ذلك إضافة أعضاء املجموعة الضريبية في القسم التالي من 

 في السابق لدى الهيئة، ُيرجى اختيار "نعم" عند اإلجابة على السؤال "هل هذا العضو مسجل
ً
لدى  إذا كان أحد أعضاء املجموعة الضريبية مسجال

 الهيئة؟"

" كما هو موضح أدناه. من خالل الضغط تحققلذلك العضو والضغط على خانة " الضريبي رقم التعريفرقم التسجيل الضريبي/ إدخاليمكنك 

إذا كان رقم و الذي قمتم بإدخاله صحيح أم ال.  رقم التعريف الم، يقوم املوقع بالتحقق مما إذا كان رقم التسجيل الضريبي/ التحققعلى خانة 

، فسوف تظهر األسماء القانونية )باللغتين العربية واإلنجليزية( لذلك العضو  م التعريف الضريبيرقالتسجيل الضريبي/ 
ً
 صحيحا

ً
في نموذج  تلقائيا

 طلب التسجيل.

 

 إلضافة العضو إلى املجموعة الضريبية. "إضافة عضو إلى املجموعة خانة " على الضغطُيرجى 

 في السابق لدى الهيئة، ُيرجى اختيار "إذا لم يكن أحد أعضاء املجموعة الضريبية 
ً
" عند اإلجابة على السؤال "هل هذا العضو مسجل المسجال

 لدى الهيئة؟".

 أدناه.بالشكل الخاصة بذلك العضو في النموذج كما هو موضح  ستكمال البياناتال " إضافة عضو"خانة  على الضغطيرجى  

 

 املطلوبة إلضافة عضو آخر إلى املجموعة الضريبية.استكمال املعلومات بهذا النموذج  يسمح لك
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". سوف يظهر العضو الذي تمت إضافته إضافة عضو إلى املجموعة، ُيرجى الضغط على خانة ""إضافة عضو " بعد أن تقوموا باستكمال نموذج

 بالشكل أدناه.كما هو موضح في النموذج 

 

عند قيام العضو املمثل ملجموعة ضريبية بإضافة عضو  مالحظة هامة:

تتغير حالة رقم التسجيل الضريبي للعضو مسجل لدى الهيئة بصفة مستقلة، 

الذي حصل على موافقة باالنضمام إلى مجموعة ضريبية من "تمت املوافقة" 

 ."قيد اإلجراءإلى "

ضاف تقديم إقرار ضريبي نهائي يت
ُ
م توليده من كما قد يتعين على العضو امل

االلتزام بتقديم اإلقرار الضريبي النهائي أو تسوية مبلغ  معدخالل النظام. 

  قد يعرضك للغرامة.، إن وجدالضريبة مستحق الدفع في موعده املحدد، 

  ضريبة القيمة املضافة" ملزيد من التفاصيل.قرارات رجى مراجعة "دليل املستخدم إليُ 

 على طلب إضافة عضو 
ً
ستكمل إجراءات تعليق رقم التسجيل الضريبيجديدمحتمل تجدر اإلشارة إلى أنه إذا وافقت الهيئة مبدئيا

ُ
 الحالي ، فلن ت

 تقديم اإلقرار الضريبي النهائي. يقوم العضو املحتمل بإذا لم ، عضو لل

 ُيرجى استكمال باقي الخانات األخرى في نموذج التسجيل.

حفظ ومراجعة النموذج الذي قمت بتعبئته فيجب استكمال جميع العناصر من أجل 

( *اإللزامية في الجزء الحالي. تعتبر كافة الخانات التي يظهر أمامها رمز نجمة حمراء اللون )

  نتقال إلى القسم التالي.ويجب تعبئتها لال  إلزاميةخانات 
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البيانات اإللزامية في الخانات املخصصة لها، ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة املعنية إذا حاولت حفظ النموذج ومراجعته من دون استكمال 

  لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية.

ُيرجى املوافقة على اإلقرار في أسفل النموذج من  

" كما هو أقبل وأوافقخالل التأشير داخل مربع "

 .يمين الصفحةموضح على 

 التسجيل  البيانات اثناء استكمالحفظ  4.2.3

" املوجود في أسفل حفظ كمسودةعلى " الضغطمن املستحسن أن تعمد إلى حفظ بياناتك بين الحين واآلخر عبر  

 في حال عدم قيامك بأي نشاط على الصفحة ملدة عشر الشاشة. 
ً
سيتم تسجيل خروجك من الصفحة تلقائيا

 .دقائق متواصلة

الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليمين لكي تتمكن من  "الحفظ واملراجعة"على اضغط بعد تعبئة جميع الخانات اإللزامية، 

 .التالياالنتقال إلى القسم 

لع على اإلجابات التي أدخلتها قبل إرسال الطلب.
ّ
 لن يتّم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك أن تط

 تقديم طلبك لتسجيل املجموعة الضريبية 4.2.4

 لتقديم نموذج تسجيل املجموعة الضريبية، عليك بمراجعة والتأكد من دقة كافة املعلومات التي قمتم بتعبئتها في النموذج بحرص بعد الضغط

 .الحفظ واملراجعةعلى مربع 

 مين.الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة الي "للموافقة التقديم"على  اضغطبعد التأكد من صحة املعلومات التي أدخلتها، 

وستصلك رسالة إلكترونية عبر بريدك اإللكتروني لتأكيد  "قيد اإلجراء"إلى لوحة التحكم ستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على 

 استالم طلبك.

عبر البريد في حال كانت الهيئة االتحادية للضرائب في حاجة الى تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من صحة بيانات طلبك، فسيصلك إخطار 

 اإللكتروني يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها.

 طلب تسجيل املجموعة الضريبية الخاص بك حالةمراجعة  4.2.5

على املعلومات التي تظهر  " واالطالعتبويب "لوحة التحكم الرئيسيةملراجعة وضع طلب تسجيل املجموعة الضريبية الخاص بك، ُيرجى الضغط على 

 :الحالةبجانب كلمة 

 تعني أن نموذج التسجيل غير مكتمل أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ مسودة 

 من املعلومات من قبلك؛ اإلجراء،تعني أن الهيئة قد تلّقت نموذج التسجيل وأنه ال يزال قيد  قيد اإلجراء 
ً
 أو قد تعني أننا ننتظر مزيدا

  :في انتظار  لناز مزيد من املعلومات حول الطلب وال بذلك، قد أرسلنا إليك طلب  ، معقبلنا التسجيل منتعني أنه تم استالم نموذج اعادة التقديم

 اعادة تقديم الطلب. 

 تعني أن الهيئة قد رفضت طلب التسجيل؛ مرفوض 
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 تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب تسجيل املجموعة الضريبية وأنه قد تم تسجيل املجموعة الضريبية بنجاح.: تمت املوافقة  

 ضريبيةالجموعة امل تسجيلتعديل  .5

وال يمكن القيام بذلك إال بعد موافقة الهيئة  ُيسمح فقط للعضو املمثل للمجموعة الضريبة املسجلة بالتقدم بطلب لتعديل املجموعة الضريبية.

ويجب على العضو املمثل الدخول إلى حساب الخدمات اإللكترونية حيث يوفر املوقع تسهيالت لعمل  على طلب تسجيل املجموعة الضريبية.

 التعديالت التالية على تسجيل املجموعة الضريبية:

 .إضافة عضو جديد إلى املجموعة الضريبية 

  الضريبية؛حذف عضو من املجموعة 

 .تعديل بيانات املجموعة الضريبية 

 :يجب أن يكون  أن كل عضو والتأكد منعند إضافة عضو/أعضاء إلى املجموعة الضريبية، يتعين على ممثل املجموعة توخي الحرص 

  
ً
 اعتباريا

ً
 شخصا

  في اإلمارات العربية املتحدة؛ 
ً
 مقيما

  في مجموعة ضريبية 
ً
 خرى. أليس عضوا

خانة على  الضغطبعد الدخول إلى حساب الخدمات اإللكترونية، يجب 

داخل مربع املجموعة  لوحة التحكمفي  املجموعة الضريبية تعديل

 الضريبية كما هو موضح بالشكل. 

 يظهر أمامك، سوف تعديل املجموعة الضريبيةعلى  الضغطبعد 

خيارات إضافة عضو أو حذف عضو أو تعديل بيانات املجموعة 

 الضريبية املسجلة كما هو موضح في الشكل. 
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 لدى الهيئة أم لم يتم تسجيلهم بعد. بإمكانك إضافة
ً
وسيكون لدى األعضاء  أعضاء إلى مجموعة ضريبية مسجلة سواء كان األعضاء مسجلين مسبقا

بينما األعضاء الجدد الذين قدموا طلبات للتسجيل في  ضافة لدى الهيئة رقم تسجيل ضريبي،ضريبة القيمة امللالذين تمت املوافقة على تسجيلهم 

، بل هو رقم تصدره صحيحليس رقم تسجيل ضريبي  القيمة املضافة، فسوف يكون لديهم رقم تعريف ضريبي. ورقم التعريف الضريبينظام ضريبة 

 الهيئة ألغراض التعريف الضريبي فقط.

 من خالل نموذج تعديل املجموعة الضريبية إضافة أعضاء إلى مجموعة ضريبية مسجلة 5.1

إذا كان العضو الذي ترغب بإضافته إلى املجموعة إضافة عضو إلى املجموعة الضريبية.  فسيكون بوسعكعند الدخول إلى نموذج تعديل املجموعة الضريبية، 

 
ً
 لدى الهيئة، ُيرجى اختيار "نعم" عند اإلجابة على السؤال "هل هذا العضو مسجل لدى الهيئة ؟". بالفعل الضريبية مسجال

 

 

 

 

 

 " كما هو موضح بالشكل.تحققعلى " الضغطيجب إدخال رقم التسجيل الضريبي/رقم التعريف الضريبي لهذا العضو و 

، فسوف يظهر االسم القانوني )باللغتين العربية واإلنجليزية( لذلك العضو ت
ً
 في النموذج.إذا كان رقم التسجيل الضريبي/ رقم التعريف الضريبي صحيحا

ً
 لقائيا

 ُيرجى استكمال باقي الخانات األخرى في النموذج.
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ً
لدى الهيئة، ُيرجى اختيار "ال" عند اإلجابة على السؤال "هل هذا  بالفعلإذا لم يكن العضو الذي ترغب بإضافته إلى املجموعة الضريبية مسجال

 ضريبة القيمة املضافة؟".للدى الهيئة بالفعل العضو مسجل 

 وسوف يظهر أمامك نموذج إضافة عضو كما هو موضح بالشكل. "إضافة عضو“ على اضغط

 

 

  "حفظ"على  الضغطقم باستكمال جميع الخانات في النموذج وحفظ التعديالت التي قمت بإدخالها من خالل  

عند قيام العضو املمثل ملجموعة ضريبية بإضافة عضو مسجل لدى  مالحظة هامة:

رقم التسجيل الضريبي للعضو الذي حصل على تتغير حالة فسالهيئة بصفة مستقلة، 

ق"
ّ
 .موافقة باالنضمام إلى مجموعة ضريبية من "تمت املوافقة" إلى "ُمعل

من خالل النظام. إنشائه تقديم إقرار ضريبي نهائي يتم باملحتمل العضو ُيطالب كما قد 

والتعديالت "دليل املستخدم لضريبة القيمة املضافة )التسجيل االطالع على ُيرجى 

  " ملزيد من التفاصيل.2018وإلغاء التسجيل( أبريل 

 ضمن نموذج تعديل املجموعة الضريبية حذف أعضاء من مجموعة ضريبية مسجلة  5.2

بيانات ، ستظهر صفحة جديدة بها جدول يضم أسماء جميع األعضاء في املجموعة الضريبية املسجلة باإلضافة إلى تعديل مجموعة ضريبيةعلى  الضغطبعد 

 معينة عن كل عضو من أعضاء املجموعة.
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  أمام العضو الذي ترغب بحذفه من املجموعة الضريبية. سُيطلب منك بعدها تأكيد ما إذا كنت ترغب بحذف ذلك العضو.   علىاضغط  

نموذج "التأكيد  أمامك" إذا كنت ترغب باالستمرار وسوف يظهر موافقعلى " اضغط

  كما في الشكل املوضح. والحذف".

 ُيرجى استكمال باقي الخانات األخرى في النموذج.

. سوف تعود مرة أخرى إلى الصفحة زالةالتأكيد واال على  الضغطقم بتقديم التعديالت التي أجريتها من خالل 

 .تعديل املجموعة الضريبيةعلى  الضغطالتي ستظهر بعد السابقة 

 األعضاء بعد اإلزالة حالة 5.2.1

 املوافقة على نموذج التعديل إلزالة أحد أعضاء املجموعة الضريبية، ستتغير حالة األعضاء على النحو التالي:بعد 

  ستتغير حالة تسجيلهم الضريبي من  -بالنسبة لألعضاء الذين كان لديهم رقم تسجيل ضريبي قبل االنضمام إلى املجموعة الضريبية

ق" إلى "تمت املوافقة" ويصبح رقم 
ّ
 مرة أخرى. ويكون لألعضاء حرية االستمرار بممارسة األعمال باستخدام "ُمعل

ً
التسجيل الضريبي فاعال

رقم تسجيلهم الضريبي األول ، كما سُيطالبون بتنفيذ جميع األنشطة املرتبطة بالضريبة مستخدمين ذلك الرقم. وفي حال كان هؤالء 

يبة القيمة املضافة، فبإمكانهم القيام بذلك من خالل تقديم طلب إلغاء األعضاء مطالبون أو رغبوا بإلغاء تسجيلهم الضريبي لضر 

 التسجيل الضريبي.
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  ستتغير حالة رقم تعريفهم الضريبي من  -بالنسبة لألعضاء الذين كان لديهم رقم تعريف ضريبي قبل االنضمام إلى املجموعة الضريبية

 للتعدي
ً
ق" إلى "مسودة". ويكون طلب التسجيل قابال

ّ
ل ويمكن للعضو إعادة تقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة املضافة بناء على "ُمعل

الوضع الحالي للعضو. ويتعين على مثل هؤالء األعضاء إعادة النظر في وضعهم الفردي بعد الخروج من املجموعة )أو عند إلغاء تسجيل 

ة القيمة املضافة. يرجى الرجوع إلى "دليل املستخدم لضريبة املجموعة( وتحديد ما إذا كانوا ملزمين أو راغبين بالتسجيل لغايات ضريب

القيمة املضافة )التسجيل والتعديالت وإلغاء التسجيل(" ملزيد من التفاصيل واملعلومات حول كيفية تقديم طلب التسجيل لضريبة 

 القيمة املضافة.

 

  يتم إنشاء  –بالنسبة لألعضاء الذين تم تسجيلهم من قبل العضو املمثل

ساب خاضع للضريبة جديد وربطه بحساب مستخدم الخدمة اإللكترونية ح

للعضو املمثل. عند الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة هذا، ستظهر حالة 

رقم التعريف الضريبي على أنها "مسودة".   وسيكون طلب التسجيل لضريبة 

 للتعديل ويمكن للعضو إعادة تقديم طلب التسجيل
ً
 القيمة املضافة قابال

لضريبة  القيمة املضافة بناء على الوضع الحالي للعضو. ويتعين على مثل هؤالء 

األعضاء إعادة النظر في وضعهم الفردي بعد الخروج من املجموعة )أو عند 

إلغاء تسجيل املجموعة( وتحديد ما إذا كانوا ملزمين أو راغبين بالتسجيل 

ليل املستخدم لضريبة لغايات ضريبة القيمة املضافة. يرجى الرجوع إلى "د

القيمة املضافة )التسجيل والتعديالت وإلغاء التسجيل(" ملزيد من التفاصيل 

 واملعلومات حول كيفية تقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة املضافة.

 مجموعة الضريبيةللمثل العضو املتغيير  5.3

املجموعة الضريبية" والضغط “التحكم وتغييره، وللقيام بذلك يجب الدخول إلى لوحة  بيانات العضو املمثلبإمكان املجموعة الضريبية تحديث 

  ".تغيير املمثلعلى "

 )تأكد من إضافة العضو الجديد في تلك املرحلة(. ليكون هو العضو املمثلاختر العضو الجديد  -العضو الجديد من القائمة  باختيارقم 

 . "تقديم طلب تغيير املمثل إلى الهيئة"قم بالضغط على قم بإدخال السبب ثم تحميل املستندات املطلوبة. 
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  سيتم تحويل طلبك إلى الهيئة للموافقة وستتلقى رسالة نصية بذلك.

 

 

  في موقع الخدمات اإللكتروني للهيئة حساب كال يملاملجموعة الضريبية  ممثلكان  إذا 5.3.1

حساب في موقع الخدمات اإللكترونية للهيئة،  كال يملليكون شخص خاضع للضريبة ة يمجموعة الضريبلمثل لاملعضو ال ليدترغب في تعإذا كنت 

 إلكمالخول إلنشاء حساب على موقع الخدمات اإللكترونية للهيئة. شخص املفيمكن ملمثل املجموعة الضريبية املعين استخدام البريد اإللكتروني لل

اإللكتروني"، سيتم إرسال إشعار بالبريد اإللكتروني وسيطلب من الشخص تأكيده  وعنوان البريدط على الخيار "نسيت كلمة املرور ذلك اضغ

 .بالضغط على الرابط املقدم في البريد اإللكتروني

 .حساب املجموعة الضريبية كعضو ممثلبمجرد أن يقوم ممثل املجموعة الضريبية الجديد بالتحقق من الرابط، سيكون قادرا على الدخول إلى 

 في نموذج تعديل املجموعة الضريبية تعديل بيانات املجموعة الضريبية 5.4

، سوف يظهر أمامك بعض البيانات الخاصة باملجموعة الضريبية املسجلة أسفل الجدول الذي تظهر فيه أسماء تعديل املجموعة الضريبيةعلى  الضغطبعد 

 أعضاء املجموعة الضريبية.

 وسيكون  وسوف تتم تعبئة كافة خانات هذا النموذج وعرضها 
ً
 بإمكانك تعديل الخانات التي ترغب بتغييرها. تلقائيا

لحفظ نموذج تعديل املجموعة  "حفظ كمسودة"على  الضغطقم بحفظ التعديالت التي أجريتها من خالل 

 الضريبية الذي يضم البيانات الجديدة.
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 الضريبية تقديم طلب تعديل املجموعة  5.5

الحفظ  " على الضغطقم بلخانات اإللزامية، جميع التعديالت على املجموعة الضريبية واستكمال  إجراءبعد 

الزاوية اليمنى أسفل الشاشة لالنتقال إلى القسم التالي. قم بمراجعة كافة البيانات التي قمت  " فيواملراجعة

 ."الحفظ واملراجعة"على  الضغطبإدخالها بعد 

 الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليمين. "للموافقة التقديم"على اضغط بعد التأكد من صحة املعلومات التي أدخلتها، 

 وستصلك رسالة إلكترونية عبر بريدك اإللكتروني لتأكيد استالم طلبك. "قيد اإلجراء"إلى لوحة التحكم ستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على 

الهيئة االتحادية للضرائب في حاجة الى تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من صحة بيانات طلبك، فسيصلك إخطار عبر البريد في حال كانت 

 اإللكتروني يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها.

 طلبك لتعديل املجموعة الضريبية  حالةمراجعة  5.6

على املعلومات التي تظهر  " واالطالعبك، ُيرجى الضغط على تبويب "لوحة التحكم الرئيسيةملراجعة حالة طلب تعديل املجموعة الضريبية الخاص 

 :الحالةبجانب كلمة 

 ؛غير مكتمل أو أنه لم يتم إرساله من قبل مقدم الطلبطلب التعديل  نموذجتعني أن  مسودة 

  من املعلومات من قبلك؛أو قد تعني تعني أننا استلمنا نموذج التعديل وهو قيد املراجعة  اإلجراءقيد 
ً
 أننا ننتظر مزيدا

  :قبلنا، مع ذلك، قد أرسلنا إليك طلب بمزيد من املعلومات حول الطلب وال زلنا في انتظار  التسجيل منتعني أنه تم استالم نموذج اعادة التقديم

 اعادة تقديم الطلب. 

  التعديل؛ وتعني أن الهيئة قد رفضت طلب تم الرفض 

  ي أننا وافقنا على نموذج طلب التعديل وبأنه قد تم تعديل املجموعة الضريبية بنجاح.تعنتمت املوافقة 

 الغاء تسجيل املجموعة الضريبية .6

 ؟الخاصيةمتى ينبغي استخدام هذه 

 إللغاء تسجيل مجموعة ضريبية في الحالتين التاليتين: الخاصيةيجوز لك استخدام هذه 

 كمجموعة ضريبية.لم تعد تنطبق عليك متطلبات التسجيل  إذا 

 .إذا قررت إلغاء تسجيل املجموعة الضريبية 
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ُ
 قدم الطلب؟كيف ت

لفتح  املجموعة الضريبيةبند في لوحة التحكم تحت  "إلغاء التسجيل"على  اضغط

  .النموذج

 

 

 

 

 طلب إلغاء التسجيل؟باستكمال كيف تقوم 

 وتفاصيل معينة في طلب إلغاء التسجيل تتم تعبئتها  بنودهناك 
ً
يجب عليك أخرى  بنودهناك بينما بناء على املعلومات املتوفرة في ملفك،  تلقائيا

 .تعبئتها

 رقم التسجيل الضريبي للمجموعة الضريبية  سيظهر (1
ً
 .املعني طلب التسجيلفياملتوفرة  على أساس املعلومات تلقائيا

 
 إدخالهاالتي يجب العضو حالة تفاصيل  (2

 :العضوبحالة  املتعلقةاملعلومات اآلتية  إدخالسوف ُيطلب منك ، املجموعة الضريبية عند تقديم طلب إلغاء تسجيل

  رأسمالية خاضعة 
ً
 الطلب؟ إنفاذ في تاريخاألصول الرأسمالية  لنظامهل يملك أي من األعضاء أصوال

  إذا  سُيعفىهل 
ً
 هذا التغيير؟ حدثأي من األعضاء جزئيا

  بعد إلغاء تسجيل  فيما يتعلق دفعة أولىمسبق أو  أي دفعأو تلقى  أعالههل قدم أي من األعضاء 
ً
 أو كليا

ً
بأي توريد سيُسلم جزئيا

 املجموعة؟

  املجموعة تتعلق بأي توريد )بما في ذلك أي توريدات داخل املجموعة  خروجه منهل يتوقع أي من األعضاء تكّبد ضريبة مدخالت بعد

 في املجموعة؟سبق إغفالها( قام به العضو أثناء فترة عضويته 

 نعم".“بـ  أعالهكتابة االسم القانوني لألعضاء املعنيين إذا أجبت عن أي من األسئلة كما هو موضح أدناه، عليك 
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 وتاريخ سريانه أسباب إلغاء التسجيل إدخال يجب (3

تطلبات األهلية )أو ال ُيتوقع مل مستوفاهفيه املجموعة الضريبية  لم تعدإدخال التاريخ الذي اختيار سبب إلغاء التسجيل ثم  سوف ُيطلب منك

وتحديد سبب  عن التاريخ الذي يجب عليك إلغاء التسجيل فيه اختلفقترح إللغاء التسجيل إذا املتاريخ ال(. ويجوز إدخال استيفاؤهامنها 

 .ذلك

 

 لتأثيره على تاريخ  التواريخ/: يرجى التأكد من إدخال التاريخمالحظة مهمة 
ً
 ملجموعة الضريبية.اإلغاء تسجيل  سريانبدقة، نظرا

 

، ثم قم بالضغط على بجانبهاملربع في عالمة بالتوقيع وتأكيد اإلقرار من خالل وضع باملخول قم بتحديث بيانات البريد اإللكتروني الخاصة  (4

 .للمتابعة" تقديم"
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املوافقة على طلب اإللغاء أو  فيها يوم في الفترة الضريبية التي تمت األخيراليوم يسري إلغاء تسجيل املجموعة الضريبية ابتداء من : مالحظة مهمة

 .أي تاريخ آخر تحدده الهيئة

 

 ما هي الخطوات التالية؟

 لوحة التحكم من وقت آلخر. فيطلبك  حالةبإمكانك التحقق من سيكون طلبك إلى "قيد اإلجراء" و  حالةبعد تقديم طلبك، يتم تعديل 

"املوافقة املبدئية"  التحكم إلىيتغير وضع طلبك الظاهر في لوحة سيتم إبالغك باملوافقة املبدئية و س التسجيل،طلب إلغاء  بقبول  الهيئةبعد تأكيد 

 لضريبة القيمة املضافة النهائي ويصبح اإلقرار الضريبي 
ً
  .متاحا

 معلومات عن اإلقرار الضريبي النهائي:

ة األخيرة في اإلقرار الضريبي النهائي هو اإلقرار الخاص بآخر فترة ضريبية كانت املجموعة الضريبية مسجلة لدى الهيئة فيها. وتنتهي الفترة الضريبي

 إلغاء التسجيل الذي صدرت به موافقة مبدئية من الهيئة. إنفاذتاريخ 

  فترة ضريبية كانت املجموعة مسجلة فيها ألغراض ضريبة القيمة  ي آلخرالنهائالضريبي  هايجب على املجموعة الضريبية تقديم إقرار

 املضافة؛

 النهائي؛ اإلقرار الضريبيتقديم  وتاريخ استحقاقبالفترة الضريبية  بإبالغكتقوم الهيئة س 
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  الضريبي النهائيقرار اإليجب استكمال  
ً
على أي إقرار  املطبقةاألحكام واإلجراءات  لذاتللفترة الضريبية املعنية وتقديمه إلى الهيئة وفقا

 ضريبي آخر لضريبة القيمة املضافة؛

  ،فرض الغرامات
ُ
ضريبة مبلغ الضريبة القيمة املضافة أو تسوية الضريبي النهائي لقرار اإلتقديم  التخلف عن، في حال إن وجدتت

 الدفع في موعده. املستحق

 

 الوضع عند إلغاء التسجيل 

 لدى الهيئة أو رصيد دائنمستحقة الدفع  التزامات أيةلم يكن لديك في وقت إلغاء التسجيل إذا  أ. 

، فإنه بإمكان املجموعة الضريبية أو رصيد دائن لدى الهيئة ضريبية املجموعة الضريبية أية التزامات علىإذا، في وقت إلغاء التسجيل، لم يكن 

  أعاله. إلغاء تسجيلها باتباع الخطوات املذكورة 

 

 إلغاء التسجيل في وقتالهيئة االتحادية للضرائب  إلى مستحقة الدفعالتزامات إذا كانت لديك  ب. 

 إللغاء تسجيلك  في حال قمت بتقديم
ً
الهيئة االتحادية للضرائب، ووافقت  إلىمستحقة الدفع  التزامات ضريبية متأخرة هناكوكانت  الضريبيطلبا

قاملتتغير حالة إلغاء التسجيل في لوحة التحكم إلى "سالهيئة على طلب إلغاء تسجيلك، عندئذ 
َ
التزاماتك  تقوم بسداد" إلى أن ة املبدئيةواف

 .املتأخرة

 .املتأخرةدفع التزاماتك إجراءات سيصلك إشعار من خالل البريد اإللكتروني إلعالمك بحالة طلبك، وملطالبتك باستكمال 

"دفع ضريبة  بندتي" ثم إلى اعو دفم، انتقل إلى تبويب "املتأخراتالستكمال دفع 

 ل
ً
 لرسالة التي ستظهر أمامكـالقيمة املضافة والغرامات"، وأدخل املبلغ وفقا

ملزيد من التفاصيل  الدفع.الستكمال  "دفع""، ثم اضغط على املتأخرات"مجموع 

االطالع على "دليل املستخدم للدفع" وهو متاح من خالل املوقع اإللكتروني يرجى 

 للهيئة.

تحت  "إلغاء التسجيل"بعد إتمام الدفع، انتقل إلى لوحة التحكم واضغط على 

 ضريبة القيمة املضافة الستكمال طلب إلغاء التسجيل. بند

 

 للضرائبالهيئة االتحادية  في ذمة مترصدةمبالغ إذا كانت لديك  ج. 

 إللغاء تسجيلك  في حال قمت بتقديم
ً
االتحادية للضرائب، ووافقت الهيئة على طلب إلغاء الهيئة  مترصدة في ذمةمبالغ  هناكوكانت الضريبي طلبا

دليل املستخدم السترداد ضريبة  االطالع علىيرجى  للهيئة.الخدمات اإللكترونية بوابة سترداد من خالل اال تسجيلك، فبإمكانك البدء في عملية 

 السترداد.االقيمة املضافة لالطالع على الخطوات املفصلة لتقديم طلب 
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غ املسّجل بقرارها، وإضافة إلى ذلك، قد تطلب يتبلمن ثم ستقوم بالهيئة على الطلب أو ترفضه، و فقد توافق طلب إلغاء التسجيل،  تقديمبعد 

 .ملؤيدةاوثائق مزيد من الالهيئة منك تقديم 

يوم عمل من التاريخ الذي يتوجب فيه على املجموعة الضريبية إلغاء  20طلب إلغاء التسجيل  تقديميرجى العلم أنه إذا تجاوز موعد مالحظة مهمة: 

 ليكون أحد أعضاء املجموعة الضريبي، تسجيلها،
ً
فقد  أو إذا تخلفت املجموعة الضريبية عن تبليغ الهيئة بعضو املجموعة الذي لم يعد مؤهال

 يؤدي ذلك إلى فرض الغرامات. 

 تفاصيل حالة طلب إلغاء التسجيل

 عندما تقدم املجموعة الضريبية طلب إلغاء التسجيل.: قيد اإلجراء 

  أن تطلب الهيئة االتحادية للضرائب معلومات إضافية. بعدم: يقدتالإعادة 

 املجموعة الضريبية املعلومات اإلضافية املطلوبة. تقديم عند: قيد اإلجراء 

 قامل
َ
 .مستحقة الدفع متأخرات مع وجودالهيئة على طلب إلغاء التسجيل  عند موافقة: بدئيةامل ةواف

 بتقديم املجموعة الضريبية  تقومبعد أن  أومستحقة الدفع  متأخرات الهيئة على طلب إلغاء التسجيل مع عدم وجود موافقةبعد : يملغ

قة  حصل علىلطلب  وسداد جميع املستحقات الضريبيةالنهائي إقرارها الضريبي 
َ
 .املبدئيةاملواف

 

ضريبة القيمة املضافة. يرجى مراجعة ل ستتغير حالة طلب تسجيل األعضاء بمجرد املوافقة على طلب إلغاء التسجيل،يرجى العلم أنه مالحظة مهمة: 

 لالطالع على مزيد من املعلومات. حالة األعضاء بعد اإلزالة 5.2.1 بندال
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 خرى أمتاحة خالل الشاشة ونصائح أدوات مفيدة ملحق أ: 
 

 على الرمز الظاهر في أعلى الشاشة إلى جهة اليمين لتغيير اللغة. الضغط بوسعك تغيير لغة نموذج الطلب من العربية إلى اإلنجليزية من خالل

ر الحاسوب لتظهر أمامك iيظهر رمز صغير " 
ّ
" إلى جانب بعض الخانات. المس الرمز بواسطة مؤش

 .معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة بالذات

على اضغط وحدد امللف الذي تريد اختياره ومن ثم  "اختيار امللفات"على اضغط لتحميل ملف، 

لتحميل امللف. يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من ملف واحد. لحذف ملف تّم  "فتح“

 الحمراء الظاهرة على الشاشة. Xعلى عالمة اضغط تحميله، 

واملوجود إلى على السهم الذي يشير إلى أسفل اضغط الستكمال خانة من خالل القائمة املنسدلة،  

يمين الخانة املعنية، ومن ثم حدد الخيار املناسب. ال يمكنك تحديد أكثر من خيار واحد في معظم 

 .الحاالت

على رمز التقويم إلى يمين الخانة ومن اضغط الستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ، 

 ة بالترتيب التالي: اليوم/الشهر/السنة.سيظهر التاريخ عندئٍذ في الخان ثم حدد التاريخ من التقويم.
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 تعبئة طلب تسجيل املجموعة الضريبيةملحق ب: 

مقدم الطلب )أي العضو املمثل املحتمل للمجموعة الضريبية( وباقي البيانات املتعلقة بمن  مجموعةنموذج تسجيل املجموعة الضريبية  يتضمن

حة داخل النموذج لكي تتمكن من تعبئة املطرو التالية ملساعدتك في فهم األسئلة  إعداد التوجيهاتأعضاء املجموعة الضريبية املحتملين. وقد تم 

 بشكل صحيح.النموذج بدقة و 
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 العضو املمثل

 

تقديم طلب لتسجيلك كعضو ممثل تقوم بهل 

 الضريبية؟ عن املجموعة

 

 

 مجموعة ضريبية طلب تشكيل بتقديمللعضو املمثل فقط ُيسمح 

 

ضريبة القيمة املضافة واالسم لرقم التعريف الضريبي يظهر رقم التسجيل الضريبي/ 

 في النموذج.)باللغتين العربية واإلنجليزية(  املمثل القانوني للعضو
ً
 تلقائيا

 

 

 أعضاء املجموعة الضريبية 

 

  

ضريبة القيمة هل هذا العضو مسجل ل

 ؟للضرائب االتحادية املضافة لدى الهيئة

 

رقم التعريف رقم التسجيل الضريبي/ 

 *الضريبي

    إلخ.

  

 لدى الهيئة 
ً
للضرائب )الهيئة(  االتحاديةُيعتبر العضو املحتمل في املجموعة الضريبية مسجال

ضريبة القيمة ل تعريف ضريبيفقط في حال كان للشخص رقم تسجيل ضريبي أو رقم 

 املضافة.

 

 رقم التعريف الضريبيإدخال رقم التسجيل الضريبي/  يجباإلجابة بنعم،  إذا اخترت 

 ضريبة القيمة املضافة الخاص بذلك العضو ثم الضغط على خانة "التحقق".ل

 

 اإلجابة عن األسئلة الالحقة. يتوجبإذا اخترت اإلجابة بال، 

 

 على "إضافة عضو". الضغطيمكنك إضافة أعضاء آخرين إلى املجموعة الضريبية من خالل  

 

  أن هذا العضو هو شخص اعتباري تأكيد 

 

في اإلمارات العربية  مقيمهذا العضو  تأكيد أن

 املتحدة

 

 من أي  تأكيد أن
ً
هذا العضو ليس جزءا

 مجموعة ضريبية أخرى 

 

 لدى الهيئة،  فيما يتعلق بأي
ً
م طلب تسجيل وألغراض تقديعضو محتمل ليس مسجال

 اهذا ما إذا كان يجب تأكيد املجموعة الضريبية، 
ً
 اعتباريا

ً
 لعضو املحتمل شخصا

ً
في  مقيما

 في مجموعة أنه و  اإلمارات العربية املتحدة
ً
 ضريبية أخرى.ليس جزءا

 

 

 

 

 اسم العضو 
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* اإلنجليزية()باللغة  للكياناالسم القانوني 

    

     

 

 ملسجل أو املتعارف عليه للمنشأة.االسم ا

 في 
ً
إذا كنت تحمل رخصة تجارية صادرة في اإلمارات، فستجد اسمك القانوني مسجال

 الرخصة. وقد تجده مدرج تحت "اسم الشركة" أو "االسم التجاري".

 

التجاري )إن وجد( على  هذه املعلومات، باإلضافة إلى اسمكسوف تظهر  :مالحظة هامة

شهادة تسجيل املجموعة الضريبية. وعليه، من املهم أن تقوم بإدخال التفاصيل بشكل 

 صحيح.

 

 *العربية( لغة االسم القانوني للعضو )بال

 

تضطر إلى طلب املساعدة من مترجم  اسم املنشأة القانوني باللغتين العربية واإلنجليزية. قد

 معتمد الستكمال هذه العملية.

 

ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة أي من املعلومات  مالحظة هامة: 

 الواردة في نموذج الطلب.

 

 عن االسم 
ً
 مختلفا

ً
 تجاريا

ً
هل تستخدم اسما

 املحدد أعاله؟

 
ً
االسم التجاري هو االسم املستخدم ملزاولة العمل، ويختلف عن االسم القانوني.  وأحيانا

 لي".يغاالسم التجاري بمصطلح "االسم التشُيشار إلى 

 

ري )إن وجد( في الرخصة إذا كان لديك رخصة تجارية إماراتية، فسوف تجد اسمك التجا

 التجارية.

 عن املذكور  
ً
االسم التجاري إذا كان مختلفا

 عربية(لغة الأعاله )بال

 

عليك إدخال االسم التجاري للمنشأة باللغتين العربية واإلنجليزية. قد تضطر إلى طلب 

 املساعدة من مترجم معتمد الستكمال هذه العملية.

 

أي من املعلومات ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة  مالحظة هامة: 

 الواردة في نموذج الطلب.
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  هوية العضو

هل يوجد لدى هذا العضو رخصة تجارية في 

 اإلمارات؟

 

 ما يستخدم مصطلح "
ً
بالترادف مع  اإلمارات العربية املتحدةالتجارية" في  الرخصغالبا

رخصة العمل أو الرخصة التجارية أو ما شابه ذلك. ويعنى بها أي رخصة صادرة عن جهة 

 بما فيها جهات الترخيص في املناطق الحرة. اإلمارات العربية املتحدةمرخصة داخل 

 

في حال كنت تملك رخصة تجارية أو أكثر، يتعين عليك اإلجابة عن هذا السؤال بـ "نعم" ومن  

ثم إدخال املعلومات اإلضافية املطلوبة.  وإال فعليك اإلجابة بـ "ال" )ويشمل ذلك الحاالت التي 

 بالتسجيل في الدولة
ً
 (.يكون فيها عمل غير مقيم مطالبا

 

 خصة التجارية*اسم الجهة التي صدرت عنها الر 

 

ستظهر أمامك في نموذج التسجيل قائمة منسدلة تتضمن جميع الجهات التي تمنح الترخيص 

 التجاري في اإلمارات. حدد الجهة ذات الصلة.

 

 في بعض الحاالت برقم التسجيل. اإلشارة إليهوهو موجود على الرخصة التجارية. وتتم  رقم الرخصة التجارية* 

 

 تاريخ انتهاء الصالحية كما هو مدّون في رخصتك التجارية. الرخصة التجارية*تاريخ انتهاء 

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي   تحميل صورة من الرخصة التجارية*
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

شهادة التأسيس هي وثيقة قانونية تتعلق بتأسيس املنشأة. وهي بمثابة رخصة لتأسيس شركة  (إذا وجدتتحميل نسخة من شهادة التأسيس )

 .الدول وتصدر عن الحكومة، أو عن جهات غير حكومية في بعض 

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 
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، في اإلماراتفي بعض الحاالت املحدودة حيث ال يكون لديك رخصة تجارية أو شهادة تأسيس  تحميل أي وثائق داعمة ذات صلة 

 يتعين عليك تحميل أي مستندات داعمة أخرى ذات صلة قد تكون لديك.

 

 أن تقوم بتحميل معلومات إضافية إذا كنت قد قدمت رخصة تجارية إماراتية  
ً
ليس إلزاميا

 .املفعول  أو شهادة تأسيس ساريةو/

 

 إلى أساس التسجيل فقد تتضمن هذه املستندات ما يلي:
ً
 استنادا

 عقد التأسيس 

  اتفاقية الشراكة 

 مستندات مشابهة توضح املعلومات الخاصة بملكية األعمال 

 يرية )التي املستندات واألدلة الداعمة لتسجيل األندية أو املؤسسات أو الجمعيات الخ

 نادي، جمعية خيرية أو مؤسسة"( -"شخص اعتباري  في حال اختياركتنطبق 

  جهة حكومية اتحادية"  -نسخة من املرسوم )تنطبق في حال اختيارك "شخص اعتباري

 جهة حكومية محلية "( -أو "شخص اعتباري 

  الوثائق واملستندات ذات الصلة األخرى التي تتضمن معلومات حول مؤسستك، بما في

 غير ذلك"( -وحجمها )في حال حددت خيار "شخص اعتباري ذلك أنشطتها 

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 باألعمالالخاصة تفاصيل االتصال 

 

 

 اسم ورقم املبنى* 

    الشارع*

    إلخ.

 

استخدام عنوان شركة أخرى )كعنوان شركة عنوان الشركة هنا. ال يجوز يتم إدخال 

(. في حال وجود أكثر من عنوان واحد للمنشأة، يرجى إدخال 
ً
املحاسبة التي تتعامل معها مثال

زاول فيه معظم أنشطة العمل اليومية.
ُ
 بيانات مقر الشركة الذي ت

 

 

 أنشطة األعمال الخاصة بالعضو 

 النشاط الرئيس ي لألعمال*

 

 تقصدالحالية أو التي  املنسدلة أفضل وصف ألنشطة أعمالك االختيار من القائمة يتم

 ممارستها.

 

 إضافة أي أنشطة أخرى )أو أنشطة مقترحة(

 

   خرى من القائمة املنسدلة لألنشطةإضافة أي أنشطة أ 
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 الفعلية أو التقديرية للمعامالت القيم املالية

 املاضية 
ً
اإليرادات خالل االثني عشرة شهرا

 إماراتي( *)درهم 

 إضافة ما يلي: تتمعند حساب هذا الرقم، 

 التوريدات الخاضعة للضريبة (1

 التوريدات الخاضعة للنسبة األساسية 

 التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر 

 التوريدات االعتبارية 

 

ضافال  :مالحظة هامة
ُ
 قيمة التوريدات املعفاة من الضريبة. ت

 

 السلع والخدمات املستوردة (2

 

ضاف قيمة الواردات إذا لم تكن مقيم في  :مالحظة هامة
ُ
اإلمارات العربية ال ت

وكان عميلك هو املسؤول عن احتساب ضريبة القيمة املضافة بموجب آلية  املتحدة

 االحتساب )التكليف( العكس ي.

 

قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها األعمال أو جزء األعمال الذي  (3

 عليه عند شراء األعمال أو جزء منها.   استحوذت

 

 فقط. يدرهم اإلماراتالويجب تسجيل هذا الرقم ب

 

ؤيدة لألرقام التي تم املمستندات للتحميل  

 تقديمها*

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 املقبلة 
ً
اإليرادات املتوقعة خالل الثالثين يوما

 اإلمارات( *)بدرهم 

 

 فقط. يدرهم اإلماراتاليجب تسجيل هذا الرقم ب
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النفقات املتوقعة )الخاضعة لضريبة القيمة  

 املاضية.
ً
 املضافة( خالل االثني عشرة شهرا

 

 شمول النفقات الخاضعة لضريبة القيمة املضافة فقط. يتم

 

 املشتريات من السلع والخدمات التي: إضافة تتم 

  ؛ أو5تخضع لضريبة القيمة املضافة اإلماراتية بنسبة% 

 ( في اإلمارات%0تخضع لضريبة القيمة املضافة بنسبة الصفر ) 

 

 املشتريات من السلع والخدمات: استثناء يتم

  ؛ أوفي اإلماراتاملعفاة من ضريبة القيمة املضافة 

  في اإلماراتالواقعة خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة. 

 

 فقط. يجب تسجيل األرقام بالدرهم اإلماراتي 

  

املؤيدة  تحميل نسخة من املستندات الثبوتية 

 *لألرقام التي تم تقديمها

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

النفقات املتوقعة )الخاضعة لضريبة القيمة 

 املقبلة. 
ً
   املضافة( خالل الثالثين يوما

 

  

 بالتسجيل  قومإذا كنتم ت
ً
 هذه املعلومات. تقديم، فال يتعين عليك إلزاميا

 

 فقط. يدرهم اإلماراتاليجب تسجيل األرقام ب 

 

قيمة ضريبة ال تجاوز قيمةهل تتوقع أن  

ضريبة القيمة  املضافة املفروضة على نفقاتك

املضافة املفروضة على توريداتك الخاضعة 

 للضريبة بصفة منتظمة؟

 

تسمح لنا هذه املعلومات بفهم ما إذا كنت ستكون بشكل عام في وضع يسمح لك بدفع 

 .استردادهاضريبة القيمة املضافة أو 

خاضعة غير القيام بتوريدات  هل تتوقع

 للضريبة؟

 

 التوريدات املعفاة من الضريبة تشمل ما يلي:

 توريد خدمات مالية محددة؛ 

  البيع األول؛ خالفتوريد املباني السكنية 

  توريد األرض الفضاء؛ 

 .توريد خدمات النقل املحلي للركاب 

 

 

 املفوض بالتوقيع
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 االسم باللغة اإلنجليزية*

 العربية* االسم باللغة

 إلخ.

 

 بالتوقيع على 
ً
يجب أن يكون القائم بالتوقيع على نموذج تسجيل املجموعة الضريبية مفوضا

 النموذج.

 

  ،
ً
 اعتباريا

ً
وبالتالي، إذا كان القائم بتقديم الطلب هو شخص مسجل ولكنه ليس شخصا

 الشخص  فيعتبر ذلك
ً
 بالتوقيع نيابة عن نفسه/ مفوضا

ً
 .الضريبيةاملجموعة تلقائيا

 

  
ً
شخص اعتباري )أو جهة(، فال بد أن يكون القائم  نيابة عنأما إذا كان الطلب ُمقدما

 من قبل على الطلب بالتوقيع 
ً
 للقيام بذلك. ذلك الشخص االعتباري مفوضا

 

تتضمن مستندات التخويل بالتوقيع التوكيل القانوني أو ما يشبهه من وثائق في حالة تسجيل 

 ريين.األشخاص االعتبا

 

 

 عن املجموعة الضريبية

هل استلم أي من أعضاء املجموعة املقترحين 

أي دفعات مسبقة أو دفعات مقدمة تتعلق بأي 

 بعد 
ً
 أو جزئيا

ً
توريدات سيتم تسليمها كليا

 *املجموعة؟ انضمامه إلى 

 دفعات تتعلقإذا كان أي من األعضاء الذين ستتم إضافتهم إلى املجموعة قد استلم أي 

 اختيار "نعم". فيتمبتوريد سيتم تسليمه بعد انضمام ذلك العضو إلى املجموعة الضريبية، 

 تقديم بيانات التسليم. فيجبإذا تم اختيار "نعم" أعاله،  يرجى تقديم البيانات ذات الصلة*

 

 تاريخ سريان تسجيل املجموعة الضريبية

التاريخ الذي سيتم تجاوز / من املتوقع أن يتم 

 تجاوز حد التسجيل فيه 

 حد التسجيل.
ً
 ُيرجى إدخال التاريخ املتوقع أن تتجاوز فيه املجموعة الضريبية مجتمعة
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املقترح إلضافة  املفضلالتاريخ يرجى إدخال  

 العضو إلى املجموعة الضريبية

 

أسباب اختيار التاريخ املفضل يرجى إدخال 

 أعاله

 :2018يناير  1في حال تقديم الطلب قبل 

 ،
ً
أو أي تاريخ آخر  2018يناير  1يكون تاريخ سريان تسجيل املجموعة الضريبية هو تلقائيا

 تحدده في بعض الحاالت الخاصة 
ً
 آخرا

ً
 مالئما

ً
تحدده الهيئة.  ويمكن أن تقبل الهيئة تاريخا

   املحدودة.

غير تلك  يرجى التواصل معنا إذا رغبت باقتراح تاريخ سريان آخر لتسجيل املجموعة الضريبية

 التواريخ املذكورة أعاله.

 

 :2018يناير  1في حال تقديم الطلب بعد  

 

، يكون التاريخ الفعلي النضمام العضو للمجموعة هو أول يوم في الفترة الضريبية 
ً
تلقائيا

 
ً
الالحقة للفترة الضريبية التي تم استالم الطلب فيها أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، وذلك تبعا

 اإلجراءات الالزمة. الستكمال

 

 في حاالت خاصة محدودة. إذا رغبت باقتراح تاريخ 
ً
 بديال

ً
 مالئما

ً
ويمكن أن تقبل الهيئة تاريخا

 مالئم إلضافة عضو إلى املجموعة الضريبية، يرجى اإلشارة إليه هنا وتقديم األسباب.

 

املناسب لسريان  قد تقوم الهيئة باالتصال بك لطلب املزيد من املعلومات لتقييم التاريخ 

 التسجيل.

 

 قيم املعامالت املالية الفعلية أو املتوقعة للمجموعة 

 املاضية 
ً
اإليرادات خالل االثني عشرة شهرا

 )درهم إماراتي( *

تشير اإليرادات إلى التوريدات الخاضعة للضريبة للمجموعة الضريبية )بما في ذلك املعامالت 

 الواحدة(.الداخلية بين أعضاء املجموعة 

 

 اإلماراتي فقط. بالدرهميجب تسجيل هذا الرقم 

تحميل أي مستندات مؤيدة لألرقام التي تم  

 تقديمها*

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 املقبلة 
ً
اإليرادات املتوقعة خالل الثالثين يوما

 اإلماراتي( *)بالدرهم 

 

تشير اإليرادات إلى التوريدات الخاضعة للضريبة للمجموعة الضريبية )بما في ذلك املعامالت 

 الداخلية بين أعضاء املجموعة الواحدة(.

 يجب تسجيل هذا الرقم بالدرهم اإلماراتي فقط.

النفقات )الخاضعة لضريبة القيمة املضافة( 

 املاضية )بال
ً
درهم خالل االثني عشرة شهرا

 *اإلماراتي( 

النفقات املتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة للمجموعة الضريبية )بما في ذلك املعامالت 

 الداخلية بين أعضاء املجموعة الواحدة(.

 يجب تسجيل هذا الرقم بالدرهم اإلماراتي فقط.

تحميل إثباتات مستندية للمصروفات أو  

 اإليرادات حسب الحال*

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 
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النفقات املتوقعة )الخاضعة للضريبة( خالل 

 املقبلة )بالدرهم 
ً
 *اإلماراتي( الثالثين يوما

املعامالت النفقات املتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة للمجموعة الضريبية )بما في ذلك 

 الداخلية بين أعضاء املجموعة الواحدة(.

 يجب تسجيل هذا الرقم بالدرهم اإلماراتي فقط.

 

هل من املتوقع القيام بتوريدات غير خاضعة  

 للضريبة؟ *

 

 التوريدات املعفاة من الضريبة تشمل ما يلي:

 توريد خدمات مالية محددة؛ 

 توريد املباني السكنية خالف البيع األول؛ 

  توريد األرض الفضاء؛ 

 .توريد خدمات النقل املحلي للركاب 

 

 

 شروط السيطرة على املجموعة الضريبية

 

دليل على استيفاء شروط السيطرة على 

املجموعة الضريبية وبأن أعضاء املجموعة هم 

أطراف مرتبطون.  يجب مراجعة التوجيهات 

 اإلرشادية لالطالع على مزيد من التفاصيل.

املجموعة التنظيمي بما في ذلك  )مثال هيكل

بيانات الحصص اململوكة في الشركات التابعة.( 

* 

 

 باآلخر بالقدر الكافي. وفي هذا السياق، فإن "االرتباط" بين 
ً
يجب أن يكون كل عضو مرتبطا

األعضاء يعني وجود روابط اقتصادية ومالية وتنظيمية )سواء من حيث القانون أو نسبة 

 على السيطرة امللكية أو حقوق ال
ً
تصويت( فيما بينهم. ويجب أن يكون أحد األشخاص قادرا

 على األعضاء.

 

 بين شخصيتين اعتباريتين 
ً
 -وتكون "السيطرة" موجودا

 

... حيث يجتمع شخص أو 

شخصان أو أكثر ضمن 

 ...  1عالقة شراكة رسمية

 

 مما يلي:
ً
 ...يملكون أيا

i)  حصة في تلك الشركات تسمح لهم

 % عند جمعها؛ أو50قل عن بالتصويت ال ت

ii)  حصة في القيمة السوقية لكل من تلك

 % عند جمعها؛ أو50الشركات ال تقل عن 

iii)   التحكم بأي وسيلة أخرى 

 ذو صلة بشخص اعتباري  ...أو حيث يكون كل منهم...
ً
 ...طرفا

 

أقر بأن جميع األعضاء املقترحين لتشكيل 

املجموعة الضريبية تتوافر لديهم جميع شروط 

السيطرة بالشكل املذكور في التعليمات/ دليل 

 بدء تسجيل املجموعة الضريبية *

 

 ويكون اإلقرار من خالل التأشير داخل املربع لالنتقال إلى الجزء التالي.

 

                                                           
يما بينهم وكذلك قدرة األطراف املعنيين في الحاالت التي ال تكون فيها عالقة الشراكة رسمية بين الشركاء، سيتعّين على األطراف إبراز أدلة تثبت طبيعة العالقة غير الرسمية ف1

 الهيمنة املطلوبةعلى ممارسة 
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م  
ّ
يمكن أن يكون العضو املنظم عبارة عن فرد أو شركة أو شراكة تتحكم باملجموعة.  وهو إما   *للمجموعة؟ هل هناك منظ

 يكون: أن

  العضو املنظم للمجموعة الذي يتحكم بكافة األعضاء املقترحين في املجموعة )ويمكن

 عن العضو املمثل(.
ً
 أن يكون مختلفا

  خارج املجموعة سواء كانت شركة أخرى أو شخص أو شراكة تتحكم بكل من 
ً
شخصا

 األعضاء املقترحين.

 

هل أي من أعضاء املجموعة هو العضو  

م؟ 
ّ
 *املنظ

العضو املمثل للمجموعة هو العضو هل 

م؟ *
ّ
 املنظ

 

م 
ّ
إذا كان أي من أعضاء املجموعة هو العضو املنظم، فيجب اختيار اسم العضو املنظ

 للمجموعة من القائمة املنسدلة وإدخال البيانات ذات الصلة. 

 

 املفوض بالتوقيع

 املسمى الوظيفي 

 االسم باللغة اإلنجليزية*

 العربية*االسم باللغة 

 إلخ.

 

 بالتوقيع على 
ً
يجب أن يكون القائم بالتوقيع على نموذج تسجيل املجموعة الضريبية مفوضا

 النموذج.

 

  ،
ً
 اعتباريا

ً
وبالتالي، إذا كان القائم بتقديم الطلب هو شخص مسجل ولكنه ليس شخصا

 بالتوقيع نيابة عن نفسه/ املجموعة الضريبية.
ً
 تلقائيا

ً
 فيعتبر ذلك الشخص مفوضا

 

 نيابة عن شخص اعتباري )أو جهة(، فال بد أن يكون القائم  
ً
أما إذا كان الطلب ُمقدما

 من قبل ذلك الشخص االعتباري للقيام بذلك.بالتوقيع على الطلب مف
ً
 وضا

 

تتضمن مستندات التخويل بالتوقيع التوكيل القانوني أو ما يشبهه من وثائق في حالة تسجيل 

 األشخاص االعتباريين.

 

التأكد من إدخال جميع البيانات املطلوبة في النموذج  التحقق علىيساعدك استخدام قائمة  إقـــــرار

 بشكل دقيق وصحيح وإرفاق جميع النماذج واملستندات املطلوبة منك.

 

 


