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 املعلومات األ  .1
 
 األجنبيةألعمال القيمة املضافة لضريبة  استردادقة بساسية املتعل

 الضريبة املدفوعة( في حاالت محددة. استرداد)وذلك من خالل  من ضريبة القيمة املضافة تثناءاسمخّولة بالحصول على  األعمال األجنبية قد تكون 

  مْن يحق له املطالبة بالسترداد؟ .1.1

 وتستوفي الشروط اآلتية )ويشار إليها هنا وفيما بعد بــ "األعمال األجنبية"( بتقديم
ً
سترداد طلب ال  ُيسمح فقط لألعمال األجنبية التي تمارس أعماال

 الضريبة: 

  3قة.في الدولة أو الدولة املطبّ  2أو منشأة ثابتة 1كون لألعمال األجنبية مقر تأسيستأن ال 

  4للضريبة في الدولة ةخاضع كون تأن ال. 

  فيها.  تكمنشأة لدى الجهة املختصة في الدولة التي تأسس ةكون مسجلتأن 

  كون منتميتأن 
ً
 . مماثلة للكيانات املنتمية للدولةتجيز استرداد ضريبة القيمة املضافة في حاالت و  تطبق ضريبة القيمة املضافة دولةل ة

 

 

 يرجى العلم: 

 

  القيمة  ضريبةاسترداد دولة مطبقة، تقديم طلب ال تعتبر بموجب هذا النظام، يجوز لألعمال املقيمة في أي من دول مجلس التعاون والتي

 املتكبدة في الدولة.  املضافة

 

 ال ُيتاح االسترداد في أي من الحاالت اآلتية: 

  آللية االحتساب الإذا كانت األعمال األجنبية تقوم بتوريدات 
ً
 بحساب الضريبة وفقا

ً
 ؛(عكس يفي الدولة )ما لم يكن املتلقي أو املستلم ملزما

 قانون ادردستال ا منة ناتثمسأو خدمات  سلع فيما يختص بأيضريبة املدخالت ت إذا كان 
ً
من قبل الخاضع  اهال يجوز استردادبذلك و ا

ن في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانو  2017لسنة  52( من قرار مجلس الوزراء رقم 53في الدولة )يرجى االطالع على املادة ) للضريبة

 ؛ أو(في شأن ضريبة القيمة املضافة 2017( لسنة 8اتحادي رقم )

 غير مقيمة.شركة سياحية  األجنبية إذا كانت األعمال 

 

                                            
 في دولة ما بحسب قرار إنشاؤه  1

ً
مارس فيه وظائف اإلدارة املركزية.و املقر الذي تأسست فيه األعمال قانونا

ُ
 تتخذ فيه قرارات اإلدارة الهامة أو ت

لع أو خدمات ويشمل التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سأي مكان عمل ثابت غير مقر  2

 ذلك الفروع التابعة للشخص.

ارات اإلمبعترف والتي ت لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربيةباالتفاقية املوحدة ضريبة القيمة املضافة مع االلتزام الكامل دول مجلس التعاون التي تطبق 3

 . مطبقةالعربية املتحدة كدولة 

 مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب قانون ضريبة القيمة املضافة. كل شخص 4
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 أهم النقاط اإلجرائية .1.2

  امليالدية(. بالنسبة للمطالبات املتعلقة بالسنة 2018ديسمبر  31 - 2018يناير  1 من مثال) ميالدية واحدةسنة  طلب لكل االسترداد فترةتكون 

 1 هو طلبات االستردادتقديم  سيكون تاريخ بدءف ،لسنوات الالحقةافي شأن أما  .2019أبريل  1لبات االسترداد من ، يمكن تقديم ط2018

 منقبول طلبات االسترداد سيتم  ،2019ديسمبر  31إلى  2019يناير  1للفترة من  أنه بالنسبة مارس )أي
ً
 .(2020مارس  1 اعتبارا

 أو مشتريات واحد شراء يشمل ذلك قد و  .درهم 2,000هو  يجوز تقديمه ريبة قيمة مضافةض يكون الحد األدنى لكل طلب استرداد

 .متعددة

  املطالبة بالسترداد .1.3

  
ً
ى فيما يتعلق بآلية تقديم الطلبات. ومع ذلك، يرجستقوم الهيئة االتحادية للضرائب، في تاريخ الحق، بإصدار أدلة إرشادية أكثر تفصيال

طالب بتقديم الفواتير الضريبية األصلية التي ترغب في استرداد ضريبة القيمة املضافة بشأنها كجزء من الط
ُ
لب، العلم أنه من املتوقع أن ت

 .ُيرجى التأكد من االحتفاظ بها لكلذ


