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 األعمالو في شأن الضريبة على الشركات  مرسوم بقانون اتحادي

 
 

 2022( لسنة 47)مرسوم بقانون اتحادي رقم 

 في شأن الضريبة على الشركات واألعمال 

 نحن محمد بن زايد آل نهيان                                               رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

 بعد االطالع على الدستور، −

 صاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، وتعديالته،بشأن اخت 1972( لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديالته، 1981( لسنة 26وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 بإصدار قانون املعامالت املدنية، وتعديالته،1985( لسنة 5وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 انون املعامالت التجارية، وتعديالته،بإصدار ق 1993( لسنة 18وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع، وتعديالته، 2000( لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 في شأن املناطق الحرة املالية، 2004( لسنة 8وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 ظيم أعمال التأمين، وتعديالته،في شأن تن 2007( لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم ) −

فىىىىىىىي شىىىىىىىأن التمعيىىىىىىىات واملعسسىىىىىىىات األهليىىىىىىىة  ات الن ىىىىىىىع العىىىىىىىام،  2008( لسىىىىىىىنة 2وعلىىىىىىىى القىىىىىىىانون االتحىىىىىىىادي رقىىىىىىىم ) −

 وتعديالته،

 بإعادة تنظيم ديوان املحاسبة، 2011( لسنة 8وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 نافسة،في شأن تنظيم امل 2012( لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 بشأن املشاريع واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، 2014( لسنة 2وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديالته، 2014( لسنة 12وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 بشأن اإلفالس، وتعديالته، 2016( لسنة 9وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب، وتعديالته، 2016( لسنة 13بقانون اتحادي رقم ) وعلى املرسوم −

 في شأن الضريبة االنتقائية، وتعديالته، 2017( لسنة 7وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 في شأن اإلجراءات الضريبية، وتعديالته، 2017( لسنة 7وعلى القانون االتحادي رقم ) −

 في شأن ضريبة القيمة املضافة، وتعديالته، 2017( لسنة 8بقانون اتحادي رقم )وعلى املرسوم  −

في شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة املاليىىة،  2018( لسنة 14وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 وتعديالته،

 موال العامة،في شأن تحصيل اإليرادات واأل  2018( لسنة 15وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 في شأن املالية العامة، 2019( لسنة 26وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 بشأن العهدة، 2020( لسنة 19وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 ،وتعديالته ،والعقوباتبإصدار قانون الترائم  2021( لسنة 31وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 بشأن الشركات التجارية، 2021( لسنة 32ي رقم )وعلى املرسوم بقانون اتحاد −

 بشأن الستل التجاري، 2021( لسنة 37وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 بشأن املعامالت اإللكترونية وخدمات الثقة، 2021( لسنة 46وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 اإلثبات في املعامالت املدنية والتجاريةبإصدار قانون  2022( لسنة 35وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) −

 وبناًء على ما عرضه وزير املالية، وموافقة مجلس الوزراء، −

 أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي:
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 األعمالو في شأن الضريبة على الشركات  مرسوم بقانون اتحادي

 
 

 الفصل األول 

 األحكام العامة

 (1املادة )

 التعاريف 

رين كىىلم ما،ىىا، مىىا لىىم يقىى   في تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون، ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة ق

 سياق النص بغير  لك:
 الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 اإلمارات العربية املتحدة. :

الحكومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االتحاديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة. :

 الحكومةةةةةة ا ح يةةةةةة 
 

 أي من حكومات اإلمارات األعضاء في االتحاد. :

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزارة
 

 وزارة املالية. :

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزير
 

 وزير املالية. :

 لهيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا
 

 الهيئة االتحادية للضرائب. :

 ضةةةةةةةريبة الشةةةةةةةركات
 

الضىىىىريبة الفىىىىم ت ىىىىرا بموجىىىىب هىىىىذا املرسىىىىوم بقىىىىانون علىىىىى األ ىىىى ا  االعتبىىىىاريين ودخىىىىل  :

 األعمال.

 األعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
 

أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقاللية من قبل أي   ص وفىىي أي مكىىان، مثىىل  :

ي أو الحرفي أو املنهم أو ال دمي أو أنشىىطة التنقيىىب النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراع

 أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال املمتلكات املادية أو غير املادية.

 الةةةةةةةةةةةةةةد ل امل  ةةةةةةةةةةةةةةل
 

 لضىىىريبة  :
ً
أي دخىىىل محقىىىق مىىىن قبىىىل  ىىى صم معهىىىلم قىىىائمم فىىىي املنطقىىىة الحىىىرة يكىىىون خاضىىىعا

 للنسىىبة املنصىىو  علل،ىىا فىىي ال قىىرة )أ( مىىن ال
ً
( مىىن هىىذا 3( مىىن املىىادة )2بنىىد )الشىىركات وفقىىا

 املرسوم بقانون.

 الجهةةةةةةة الحكوميةةةةةةة 
 

الحكوميىىة واألجهىىزة الحكوميىىة  الحكومة االتحادية والحكومات املحليىىة والىىوزارات والىىدوائر :

 .االتحادية أو للحكومات املحلية والهيئات، واملعسسات العامة للحكومة

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةة التا عةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 للحكومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

وك بالكامىىل ومسىىيطر عليىىه بالكامىىل بشىىكل مباشىىر أو غيىىر مباشىىر أي   ص اعتبىىاري مملىى  :

مىىن جهىىة حكوميىىة، يىىتم تحديىىدا بموجىىب قىىرار يصىىدر مىىن مجلىىس الىىوزراء بنىىاًء علىىى اقتىىرا  

 الوزير.

 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

   ص طبيعي أو   ص اعتباري. أي :

 نشةةةةةةةةةةةةا  األعمةةةةةةةةةةةةال
 

ص فىىي سىىياق أي معاملىىة أو نشىىاط أو سلسىىلة معىىامالت أو سلسىىلة أنشىىطة يمارسىىها ال ىى   :

 أعماله.

 النشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 املك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 للسىىىىىند القىىىىىانوني الىىىىىذي ينشىىىىى ،ا أو ينظمهىىىىىا  :
ً
أي نشىىىىىاط تمارسىىىىىه جهىىىىىة تابعىىىىىة للحكومىىىىىة وفقىىىىىا

 والذي يتم تحديدا بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير.

 إق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 علوها.أراض م الدولة وبحرها اإلقليمم وال ضاء التوي الذي ي :

 املةةةةةةةوارد ال بيعيةةةةةةةة 
 

نىىة بشىىكل طبيعىىي، وغيرهىىا مىىن املىىوارد الطبيعيىىة  : املياا والن ط والغاز وال حم واملعىىادن املكوة

 غير املتجددة وغير الحية الفم تستخرج من إقليم الدولة.

األعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت را ية 
 

وارد الطبيعيىىىة األعمىىىال أو أنشىىىطة األعمىىىال املتعلقىىىة باستكشىىىاف أو اسىىىتخراج أو إزالىىىة املىىى  :

 ملا  فل،اأو أي مصلحة  تلك املوارداستغالل  وأللدولة، أو إنتاج 
ً
 .الوزير ُيحدداوفقا

معاملت،ىىا أعمال أو أنشطة األعمال املتعلقة ب صل املوارد الطبيعية للدولة أو معالتت،ا أو  :أعمةةةةةةةةةةةةةةةةةال املةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
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 ال بيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 غيةةةةس االسةةةةت را ية 
 

 .ا أو نقلها أو تسويقها أو توزيعهاتنقيت،ا أو تكريرها أو تخزيا،أو 

 هةةةةة النفةةةة  العةةةةام 

 امل   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون ويصىىدر 9أي جهىىة تسىىتوفي الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي املىىادة ) :

 بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير.

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندو  

 االسةةةةة امار امل  ةةةةةل
 

ة لتمىىىىىع األمىىىىىوالأي جهىىىىىة يكىىىىىون نشىىىىىاطها الرئ  ىىىىى م إصىىىىىدار حصىىىىى  : تجميىىىىىع ، أو ص اسىىىىىيثمارية

األمىىوال صىىحات تلىىك أب،ىىدف تمكىىين   إنشىىاء صىىندوق اسىىيثمار مشىىترك  أو  أموال املسيثمرين 

االسىىيثمارات  امىىتالكأو العوائد الناتجة عىىن االسىىتحوا  أو   املسيثمرة من االنت اع باألربا 

 لليشىىىىىىريعات املعمىىىىىىول  أو إدارت،ىىىىىىا أو التصىىىىىىرف فل،ىىىىىىا،
ً
 ب،ىىىىىىا ومفىىىىىى  اسىىىىىىتوف و لىىىىىىك كلىىىىىىه وفقىىىىىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.10الشروط املنصو  علل،ا في املادة )

عفةةةةةةة 
 
 الشةةةةةةة   امل

 

 للمادة ) :
ً
 ( من هذا املرسوم بقانون.4ال  ص املع ى من ضريبة الشركات، وفقا

 ال اضةةة  ل ضةةةريبة 
 

 ال  ص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا املرسوم بقانون. :

 لتةةةةةةةةةةةةةس ي  هةةةةةةةةةةةةةة ا
 

 .التهة امل تصة بترخيص أو إجازة األعمال أو نشاط األعمال في الدولة :

 التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس ي 
 

الوثيقىىىىة الصىىىىادرة عىىىىن جهىىىىة التىىىىرخيص، الفىىىىم يسىىىىمش بموج ،ىىىىا ممارسىىىىة األعمىىىىال أو نشىىىىاط  :

 األعمال في الدولة.

الةةةةةةةةةد ل ال اضةةةةةةةةة  

 ل ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريبة 
 

 .الدخل ال اضع لضريبة الشركات بموجب هذا املرسوم بقانون  :

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة املاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 ( من هذا املرسوم بقانون.57ال ترة املحددة بموجب املادة ) :

 اإلقةةةةةةةةةةرار الضةةةةةةةةةةري  
 

 للنمىىىىىا ج واإلجىىىىراءات الفىىىىىم  :
ً
معلومىىىىات مقدمىىىىة إةىىىىىى الهيئىىىىة ألغىىىىىراا ضىىىىريبة الشىىىىىركات وفقىىىىا

حددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في  لك أي تعديل لها.
ُ
 ت

 الضةةةةةةةةري ية الفتةةةةةةةةسة 
 

 ال ترة الفم يجب تقديم اإلقرار الضريبم عا،ا. :

 ال ةةةةةةةةةةةر  املةةةةةةةةةةةرتب 
 

( مىىن هىىذا 35( مىىن املىىادة )1أي   ص مرتبط بال اضع للضريبة كمىىا هىىو ُمحىىدد فىىي البنىىد ) :

 املرسوم بقانون.

 اإليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرادات
 

 إجماةي مبلغ الدخل املحقق خالل فترة ضريبية. :

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهم 

 املعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 

اق األسىىىىىهم املنشىىىىىأة داخىىىىىل الدولىىىىىة الفىىىىىم يىىىىىتم ترخيصىىىىىها وتنظيمهىىىىىا مىىىىىن التهىىىىىة أي مىىىىىن أسىىىىىو  :

ة، أو ما يماثلها من أسواق األسهم املنشأة خارج الدولة. ة امل تصة  املعنية

 الشةةةةةةةةة   املقةةةةةةةةةيم
 

 ( من هذا املرسوم بقانون.11( من املادة )3ال اضع للضريبة املحدد في البند ) :

 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس املقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم
 

 ( من هذا املرسوم بقانون.11( من املادة )4ريبة املحدد في البند )ال اضع للض  :

 املن قةةةةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةةةةرة
 

املنطقىىىة التغرافيىىىة امل صصىىىة واملحىىىددة املوجىىىودة فىىىي الدولىىىة الفىىىم يىىىتمة تحديىىىدها بموجىىىب  :

 الوزير. قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا 

الشةةةةةةةة   القةةةةةةةةائم 

 فةةةةي املن قةةةةة الحةةةةرة
 

 أو تىىىىىم تسىىىىىتيله  س سىىىىىه أو إنشىىىىىاقا فىىىىىي املنطقىىىىىة الحىىىىىرة،اري الىىىىىذي تىىىىىمة تأال ىىىىى ص االعتبىىىىى  :

 بأي شكل آخر فل،ا، ويشمل فرع ال  ص غير املقيم املستل في املنطقة الحرة.

 االئةةةةةتش  املشةةةةةتس 
 

 الشىىراكة أو العهىىدة أو أي ارتبىىاط آخىىرك عالقىىة تنشىىأ بموجىىب عقىىد بىىين   صىىين أو أك ىىر،  :

 لليشريعات السارية في الدولة.، وف  صين أو أك ر بين مشابه
ً
 قا

 املنشةةةةةةةةةةأة الدائمةةةةةةةةةةة 
 

مىىارس فيىىه األعمىىال أو أي شىىكل مىىن أشىىكال الوجىىود فىىي الدولىىة لل ىى ص غيىىر  :
ُ
املكىىان الىىذي ت

 للمادة )
ً
 ( من هذا املرسوم بقانون.14املقيم، وفقا

 ملىىا ،ىىا ما املتحقىىقفىىي الدولىىة أو  املسىىتحقالىىدخل  :الةةةد ل النا ةةة   فةةةي 
ً
( مىىن 13هىىو منصىىو  عليىىه فىىي املىىادة )وفقىىا
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 الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 هذا املرسوم بقانون.

الشةةةةةة   امل  ةةةةةةل 

القةةةائم فةةةي املن قةةةة 

 الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة
 

( 18ال ىى ص القىىائم فىىي املنطقىىة الحىىرة الىىذي يسىىتوفي الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي املىىادة ) :

( مىىن 3( مىىن املىىادة )2مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون ويخضىىع لضىىريبة الشىىركات بموجىىب البنىىد )

 وم بقانون.هذا املرس

 مةةةةةةةةةةةدير االسةةةةةةةةةةة امار 
 

م خىىىدمات الوسىىىاطة أو خىىىدمات إدارة االسىىىيثمار  :
خضىىىع للرقابىىىة التنظيميىىىة وي ىىى ص ُيقىىىدة

ة في الدولة.  من التهة امل تصة

ضةةةةةةةريبة الشةةةةةةةركات 

 املسةةةةةةتحقة الةةةةةةةد  
 

ضريبة الشركات الفم حل أو سىىيحل موعىىد سىىدادها إةىىى الهيئىىة عىىن فتىىرة ضىىريبية واحىىدة أو  :

 أك ر.

 ة األ ن يةةة الشةةرا 
 

عالقىىة تنشىىأ بموجىىب عقىىد بىىين   صىىين أو أك ىىر، كالشىىراكة أو العهىىدة أو أي ارتبىىاط آخىىر  :

 لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبم  ،مشابه بين   صين أو أك ر
ً
 .وفقا

رصةةةةةةةةةةةيد الضةةةةةةةةةةةريبة 

 األ ن يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

خل الضريبة املسددة بموجب اليشريعات املطبقىىة فىىي دولىىة أخىىرى أو إقلىىيم أجنبىىم علىىى الىىد :

 للشىىىىروط املنصىىىىو  
ً
أو األربىىىىا ، القابلىىىىة لل صىىىىم مىىىىن ضىىىىريبة الشىىىىركات املسىىىىتحقة، وفقىىىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.47( من املادة )2علل،ا في البند )

 امل سسةةة العائ يةةة 
 

( مىىن 17أي معسسىىة أو عهىىدة أو كيىىان مماثىىل يسىىتوفي الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي املىىادة ) :

 .هذا املرسوم بقانون 

 ائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدةالف
 

مقابىىىل اسىىىتخدام املىىىال أو االئتمىىىان، بمىىىا فىىىي  لىىىك ال صىىىومات متكبىىىد أو مسىىىتحق أي مبلىىىغ  :

واألقسىىىىاط واألربىىىىا  املدفوعىىىىة بواسىىىىطة أداة ماليىىىىة إسىىىىالمية، وأي دفعىىىىات أخىىىىرى معادلىىىىة 

لل ائىىىىىىىدة مىىىىىىىن الناحيىىىىىىىة االقتصىىىىىىىادية، وأي مبىىىىىىىالغ أخىىىىىىىرى متكبىىىىىىىدة تتعلىىىىىىىق بالحصىىىىىىىول علىىىىىىىى 

 صل املبلغ.التمويل، باستثناء دفعات أ

 الةةةةةةد ل ا حاسةةةةةة  
 

 للقىىىىىوائم املاليىىىىىة  :
ً
صىىىىافي الىىىىىربش أو ال سىىىىارة املحاسىىىىىبية عىىىىن ال تىىىىىرة الضىىىىريبية املعنيىىىىىة، وفقىىىىا

 ألحكام املادة )
ً
ة طبقا  ( من هذا املرسوم بقانون.20املعدة

عفةةةةةةةةةةةةةةة 
 
 الةةةةةةةةةةةةةةةد ل امل

 

 أي دخل ُمع ى من ضريبة الشركات بموجب هذا املرسوم بقانون. :

تصةةةةل
 
 الشةةة   امل

 

( مىىىن هىىىذا 36( مىىىن املىىىادة )2أي  ىىى ص تىىىابع لل اضىىىع للضىىىريبة كمىىىا هىىىو محىىىدد فىىىي البنىىىد ) :

 املرسوم بقانون.

ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة 

 الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري ية 
 

الىىىىىىدخل السىىىىىىلبم ال اضىىىىىىع للضىىىىىىريبة عىىىىىىن ال تىىىىىىرة الضىىىىىىريبية املعنيىىىىىىة، الىىىىىىذي يىىىىىىتم احيسىىىىىىابه  :

 بموجب هذا املرسوم بقانون.

نشةةةةةةةةةةةةا  األعمةةةةةةةةةةةةال 

ل  امل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 يدا بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير.أي نشاط يتمة تحد :

املنشةةةةةةةةأة األ ن يةةةةةةةةة 

 الدائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

مىىىىىىن أشىىىىىىكال الوجىىىىىىود خىىىىىىارج الدولىىىىىىة آخىىىىىىر املكىىىىىىان الىىىىىىذي تمىىىىىىارس فيىىىىىىه األعمىىىىىىال أو أي شىىىىىىكل  :

 للمعايير املنصو  علل،ا في املادة )
ً
( من هذا 14لل  ص املقيم، والذي يتمة تحديدا وفقا

 نون.املرسوم بقا

 القيمةةةةةةةة السةةةةةةةوقية 
 

مبىىدأ السىىعر املحايىىد وفىىق عليه في معاملىىة سىىوقية حىىرة  االت اقأن يتم  يمكن    الذيالسعر   :

 بين األ  ا  الذين ل سوا أطراف مرتبطة أو أ  ا  ُمتصلة في ظروف مماثلة.

 ا جموعةةةة امل   ةةةة 
 

( مىىن 2بنىىد )  صين أو أك ر خاضعين للضريبة يسىىتوفون الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي ال :

 ( من هذا املرسوم بقانون.26املادة )

نفقةةةةةةةةةةةةةات الفائةةةةةةةةةةةةةدة 

 الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ية 
 

:  
ً
ن قىىىات ال ائىىىدة الفىىىم تزيىىىد عىىىن مبلىىىغ الىىىدخل املحقىىىق مىىىن ال ائىىىدة الفىىىم يىىىتم تحديىىىدها وفقىىىا

 ألحكام هذا املرسوم بقانون.

 املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 

ال ىىىىى ص املىىىىىرخص فىىىىىي الدولىىىىىة كمصىىىىىرف أو معسسىىىىىة تمويىىىىىل، أو نشىىىىىاط مىىىىىرخص مماثىىىىىل  :
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ف فىىىي اليشىىىريعات السىىىارية فىىىي بقبىىىول لىىىه مو  ومسىىى  الودائىىىع ومىىىنش االعتمىىىادات كمىىىا هىىىو ُمعىىىرة

 الدولة.

م  دمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأمين
 

ال ىى ص املىىرخص فىىي الدولىىة كمقىىدم خىىدمات تىىأمين الىىذي يقبىىل امل ىىاطر عىىن طريىىق إبىىرام  :

، بمىىا أو تن يىىذ عقىىود التىىأمين فىىي قطىىاعي التىىأمين علىىى الحيىىاة وتىىأمين امل ىىاطر علىىى حىىًد سىىواء

في  لك عقود إعادة التأمين والتأمين االحتكاري، كما هو ُمعرةف في اليشىىريعات السىىارية فىىي 

 الدولة.

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتحكم
 

 للشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي  :
ً
توجيه أي   ص أو التأثير عليه من قبىىل  ىى ص آخىىر وفقىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.35( من املادة )2البند )

ا جموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري ية 
 

ان أو أك ىىىىر خاضىىىىعين للضىىىىريبة يعىىىىامالن ك ىىىى ص واحىىىىد خاضىىىىع للضىىىىريبة، و لىىىىك   صىىىى  :

 .( من هذا املرسوم بقانون 40بحسب الشروط املنصو  علل،ا في املادة )

رصةةةةةةةةةةةيد الضةةةةةةةةةةةريبة 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن املقت عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 املنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 للشىىروط  :
ً
مبلغ ضريبة الشركات الىىذي يمكىىن خصىىمه مىىن ضىىريبة الشىىركات املسىىتحقة وفقىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.46( من املادة )2ند )املنصو  علل،ا في الب

الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريبة 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناملقت عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 املنبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

:  
ً
( مىىن 45للمىىادة ) ضىىريبة الشىىركات الفىىم يىىتمة اقتطاعهىىا مىىن الىىدخل الناوىى   فىىي الدولىىة وفقىىا

 هذا املرسوم بقانون.

ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيل 

 الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  
 

 ركات.إجراء يقوم بموجبه ال  ص باليستيل لدى الهيئة ألغراا ضريبة الش :

رقةةةةةةةةةةةةةةةةم ال سةةةةةةةةةةةةةةةةجيل 

 الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  
 

رقىىىىم خىىىىا  يىىىىتمة إصىىىىدارا مىىىىن الهيئىىىىة لكىىىىل  ىىىى ص مسىىىىتل ألغىىىىراا ضىىىىريبة الشىىىىركات فىىىىي  :

 الدولة.

إلغةةةةةةةةةةةا  ال سةةةةةةةةةةةجيل 

 الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  
 

 إجراء يتم بموجبه إلغاء تستيل ال  ص لدى الهيئة ألغراا ضريبة الشركات. :

قةةةةةةانون اإل ةةةةةةرا ات 

 الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري ية 
 

 إلجراءات الضريبية في الدولة.الذي ينظم ااالتحادي القانون  :

 الغرامةةةات اإلداريةةةة 
 

مبىىىىالغ ماليىىىىة يىىىىتم فرضىىىىها وتحصىىىىيلها بموجىىىىب هىىىىذا املرسىىىىوم بقىىىىانون أو قىىىىانون اإلجىىىىراءات  :

 .الضريبية

 الفصل الااني

  رض ضريبة الشركات والنسب امل بقة

 (2املادة )

  رض ضريبة الشركات 

 را ضىىريبة الشىىركات علىىى الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة
ُ
وفىىق النسىىب املحىىددة بموجىىب هىىذا املرسىىوم بقىىانون، وتسىىتحق  ت

 الدفع للهيئة بموجب هذا املرسوم بقانون وقانون اإلجراءات الضريبية.

 (3املادة )

 نسبة ضريبة الشركات 

 را ضريبة الشركات على الدخل ال اضع للضريبة بالنسب اآلتية: .1
ُ
 -ت

للضىىريبة الىىذي ال يتجىىاوز املبلىىغ الىىذي ُيحىىدد بموجىىب %( ص ر باملائىىة علىىى التىىزء مىىن الىىدخل ال اضىىع 0نسبة ) .أ
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 قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير.

ُيحىىدد بموجىىب قىىرار يصىىدر  %( تسىىعة باملائىىة علىىى الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة الىىذي يتجىىاوز املبلىىغ الىىذي9نسىىبة ) ت

 .من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير

 را ضريبة الشركات على  .2
ُ
 -ال  ص املعهل القائم في املنطقة الحرة بالنسب اآلتية: ت

 %( ص ر باملائة على الدخل املعهل.0نسبة ) .أ

 بموجىىىىىب املىىىىىادة )9نسىىىىىبة ) . ت
ً
 مىىىىىعهال

ً
 ( 18%( تسىىىىىعة باملائىىىىىة علىىىىىى الىىىىىدخل ال اضىىىىىع للضىىىىىريبة الىىىىىذي ال يكىىىىىون دخىىىىىال

 . على اقترا  الوزيربناءً  من هذا املرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن

 الفصل الاالث 

عف 
 
 الش   امل

 (4املادة )

عف 
 
 الش   امل

1.  
ُ
 -من ضريبة الشركات:األ  ا  التالية ع ى ت

 التهة الحكومية. .أ

 التهة التابعة للحكومة. . ت

( 7املىىادة ) ال ىى ص الىىذي يقىىوم بممارسىىة األعمىىال االسىىتخراجية، الىىذي يسىىتوفي الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي  . ج

 سوم بقانون.من هذا املر 

ال  ص الذي يقوم بممارسة أعمال املوارد الطبيعيىىة غيىىر االسىىتخراجية، الىىذي يسىىتوفي الشىىروط املنصىىو   . د

 ( من هذا املرسوم بقانون.8علل،ا في املادة )

 ( من هذا املرسوم بقانون.9جهة الن ع العام املعهلة بموجب املادة ) . ه

 ا املرسوم بقانون.( من هذ10صندوق االسيثمار املعهل بموجب املادة ) . و

صىىىندوق املعاشىىىات أو التأمينىىىات االجتماعيىىىة العىىىام، أو صىىىندوق املعاشىىىات أو التأمينىىىات االجتماعيىىىة ال ىىىا   . ز

ة فىىي الدولىىة والىىذي يسىىتوفي أي شىىروط أخىىرى قىىد ُيحىىددها  الىىذي يخضىىع للرقابىىة التنظيميىىة مىىن التهىىة امل تصىىة

 الوزير.

ر عليىىهال  ص االعتباري الذي تم تأس سه في الدولة الىى  .   ه بالكامىىل وُيسىىيط 
ُ
كىى ع ىىى  بالكامىىل ذي يمل 

ُ
ال ىى ص امل

 -:( من هذا املادة والذي يزاول أي مما يأتي1املحدد في ال قرات )أ( و )ت( و )و( و )ز( من البند )

ع ى بشكل جزئي أو كامل. (1
ُ
 القيام بنشاط ال  ص امل

2)  
ُ
 بحيازة األصول أو اسيثمار األموال ملن عة ال  ص امل

ً
 ع ى.القيام حصريا

ع ى. (3
ُ
 بأنشطة مساندة لألنشطة الفم يقوم ب،ا ال  ص امل

ً
 القيام حصرا

 أي   ص آخر قد يتمة تحديدا بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير. .ط

( مىىن هىىذا املىىادة والىىذي يكىىون 1تتمة معاملة ال  ص املنصو  عليىىه فىىي ال قىىرات )أ( و )ت( و )ج( و )د( مىىن البنىىد ) .2

 للضىىريبة بالقىىدر الىىذي يتعلىىق بىىأي أعمىىال أو نشىىاط أعمىىال بموجىىب املىىواد )
ً
( مىىن هىىذا 8( أو )7( أو )6( أو )5خاضىىعا

 .( من هذا املرسوم بقانون 40( و )38( و )27( و )26املواد ) ألغراا املرسوم بقانون ك  ص ُمع ى

( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة حسىىىىب الحىىىىال، 1)يجىىىىب علىىىىى األ ىىىى ا  املحىىىىددين فىىىىي ال قىىىىرات )و( و )ز( و) ( و)ط( مىىىىن البنىىىىد  .3

 للنمىىا ج واإلجىىراءات وخىىالل 
ً
تقديم طلب للهيئة لغاية إع ائ،م من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقىىا

حددها الهيئة في هذا الشأن
ُ
 .املدة الفم ت

ملىىىادة حسىىىب ( مىىىن هىىذا ا1يسىىري اإلع ىىىاء مىىن ضىىىريبة الشىىركات بموجىىىب ال قىىرات )و( و )ز( و) ( و )ط( مىىىن البنىىد ) .4

حددا الهيئة.
ُ
 من بداية ال ترة الضريبية املحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر ت

ً
 الحال، اعتبارا
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ع ى أي من الشروط  .5
ُ
في األحكام  ات الصلة من هذا املرسوم بقانون في أي الواردة في حال لم يستوف ال  ص امل

لغايىىات هىىذا املرسىىوم بقىىانون مىىن بدايىىة تلىىك وقىى  معىىين خىىالل ال تىىرة الضىىريبية، يتوقىىخ اعتبىىارا ك ىى ص ُمع ىىى 

 ال ترة الضريبية.

جيىىر اسىىتمرار اعتبىىار ال ىى ص ك ىى ص ُمع ىىى، 5البند )  ألغراا .6
ُ
( من هذا املادة، للوزير أن ُيحدد الشىىروط الفىىم ت

خ اعتبارا ك  ص ُمع ى من تاريخ مختلخ في أيم من الحاالت اآلتية: وق 
ُ
 -أو ت

 ج عن تص ية أو انت،اء ال  ص.أن يكون عدم اسيي اء الشروط نات .أ

أن يكىىىىىىون عىىىىىىدم اسىىىىىىيي اء الشىىىىىىروط  و طبيعىىىىىىة معقتىىىىىىة وسىىىىىى تم ت ىىىىىىحيحه دون تىىىىىىأخير، وتىىىىىىم وضىىىىىىع اإلجىىىىىىراءات  . ت

 املناسبة ملراقبة االمتثال للشروط  ات الصلة من هذا املرسوم بقانون.

 أي حاالت أخرى قد ُيحددها الوزير. . ج

 (5املادة )

 الجهة الحكومية 

ع ى التهة الحكومي .1
ُ
 ة من ضريبة الشركات وال تسري علل،ا أحكام هذا املرسوم بقانون.ت

( مىىن هىىذا املىىادة، تخضىىع التهىىة الحكوميىىة ألحكىىام هىىذا املرسىىوم بقىىانون فىىي حىىال كانىى  1البنىىد ) أحكىىاممىىن  اسىىتثناءً  .2

 .تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص

التهىىة الحكوميىىة بموجىىب تىىرخيص صىىادر عىىن جهىىة التىىرخيص، كأعمىىال  تعامل أي أعمىىال أو نشىىاط أعمىىال تمارسىىه .3

 مستقلة، وعلى التهة الحكومية االحت اظ بقوائم مالية لتلك األعمال بشكل من صل عن أنشطت،ا األخرى.

تقىىىىىىوم التهىىىىىىة الحكوميىىىىىىة باحيسىىىىىىات الىىىىىىدخل ال اضىىىىىىع للضىىىىىىريبة عىىىىىىن األعمىىىىىىال أو نشىىىىىىاط األعمىىىىىىال الىىىىىىذي تقىىىىىىوم بىىىىىىه  .4

 ألحكام هذا املرسوم بقانون  ( من هذا املادة2بند )واملنصو  عليه في ال
ً
 .بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقا

( مىىن هىىذا املىىادة وغيرهىىا مىىن 2تعتبىىر املعىىامالت الفىىم تىىتمة بىىين األعمىىال أو نشىىاط األعمىىال املنصىىو  عليىىه فىىي البنىىد ) .5

 أل 
ً
( مىىن هىىذا املرسىىوم 34حكىىام املىىادة )األنشىىطة الفىىم تمارسىىها التهىىة الحكوميىىة معىىامالت بىىين أطىىراف مرتبطىىة، وفقىىا

 بقانون.

يجوز للتهة الحكومية أن تتقدم بطلب إةىىى الهيئىىة ملعاملىىة جميىىع األعمىىال وأنشىىطة األعمىىال الفىىم تمارسىىها ك ىى ص  .6

 لغايات هذا املرسوم بقانون شريطة اسيي اء الشروط الفم ُيحددها الوزير. واحد خاضع للضريبة

 (6املادة )

 مة الجهة التا عة للحكو 

ع ى التهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات وال تسري  .1
ُ
 علل،ا أحكام هذا املرسوم بقانون. ت

( مىىن هىىذا املىىادة، تخضىىع التهىىة التابعىىة للحكومىىة ألحكىىام هىىذا املرسىىوم بقىىانون فىىي حىىال 1البنىىد ) أحكىىاممن  استثناءً  .2

 .اب، ةاملكل ضمن األنشطة كان  تمارس أعمال أو نشاط أعمال ال يكون 

تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه التهة التابعة للحكومة، والذي ال يكون نشاطها املكلخ به، بأن،ا أعمال  .3

مستقلة، وعلى التهة التابعة للحكومة االحت اظ بقىىوائم ماليىىة لتلىىك األعمىىال بشىىكل من صىىل عىىن نشىىاطها املكلىىخ 

 به.

ريبة عىىىن أعمالهىىىا أو نشىىىاط أعمالهىىىا الىىىذي ال يكىىىون تقىىىوم التهىىىة التابعىىىة للحكومىىىة باحيسىىىات الىىىدخل ال اضىىىع للضىىى  .4

 ألحكام هذا املرسوم بقانون.
ً
 نشاطها املكلخ به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقا

وغيرهىىا مىىن  ( مىىن هىىذا املىىادة2تعتبىىر املعىىامالت الفىىم تىىتمة بىىين األعمىىال أو نشىىاط األعمىىال املنصىىو  عليىىه فىىي البنىىد ) .5

 ألحكىىىام املىىىادة ) تابعىىىة للحكومىىىةاألنشىىىطة الفىىىم تمارسىىىها التهىىىة ال
ً
( مىىىن هىىىذا 34معىىىامالت بىىىين أطىىىراف مرتبطىىىة، وفقىىىا

 املرسوم بقانون.
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 (7املادة )

 األعمال االست را ية 

ُيع ىىى ال ىى ص مىىن ضىىريبة الشىىركات وال تسىىري عليىىه أحكىىام هىىذا املرسىىوم بقىىانون عنىىد ممارسىىته أنشىىطة متعلقىىة  .1

 شروط اآلتية:االستخراجية في حال اسيي ائه لتميع ال هبأعمال

أن يملىىىك أو أن يكىىىون لديىىىه مصىىىلحة، بشىىىكل مباشىىىر أو غيىىىر مباشىىىر، فىىىي حىىىق أو امتيىىىاز أو تىىىرخيص صىىىادر عىىىن  .أ

 الحكومة املحلية للقيام بأعماله االستخراجية.

 لحكم البند ) أن يخضع . ت
ً
 للضريبة بموجب اليشريعات السارية في اإلمارة وفقا

ً
 ( من هذا املادة.6فعليا

  . ج
ً
 للنما ج واإلجراءات املت ق علل،ا مع الحكومة املحلية.أن يقدم إخطارا

ً
 إةى الوزارة، وفقا

 مىىىىىىن أعمىىىىىىال 1إ ا حقىىىىىىق ال ىىىىىى ص الىىىىىىذي يسىىىىىىتوفي الشىىىىىىروط املنصىىىىىىو  علل،ىىىىىىا فىىىىىىي البنىىىىىىد ) .2
ً
( مىىىىىىن هىىىىىىذا املىىىىىىادة دخىىىىىىال

 استخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا املرسوم بقانون، يطبق اآلتي:

 ىىىرا الضىىىريبة عليىىىه بموجىىىب اليشىىىريعات السىىىارية فىىىي تال االسىىىتخراجية و الىىىدخل املحقىىىق مىىىن األعمىىى يحيسىىىب  .أ

 اإلمارة.

الىىدخل املحقىىق مىىن األعمىىال األخىىرى ألحكىىام هىىذا املرسىىوم بقىىانون مىىا لىىم تسىىتوف تلىىك األعمىىال شىىروط يخضىىع  . ت

 ( من هذا املرسوم بقانون.8اإلع اء من ضريبة الشركات املنصو  علل،ا في املادة )

 مىىن أي أعمىىال أخىىرى إ ا كانىى  تلىىك األعمىىال   ( من 2لغايات البند ) .3
ً
هذا املادة، ال يعتبر ال  ص أنه قد حقق دخىىال

األخىىىرى مسىىىاندة أو عارضىىىة لألعمىىىال االسىىىتخراجية العائىىىدة لىىىذلك ال ىىى ص ولىىىم تتجىىىاوز اإليىىىرادات لتلىىىك األعمىىىال 

 ي ال ترة الضريبية  ات،ا.%( خمسة باملائة من إجماةي اإليرادات لذلك ال  ص ف5األخرى في فترة ضريبية نسبة )

 ألغراا احيسات الدخل ال اضع للضريبة عن أعمال ال  ص األخرى، ُيطبق اآلتي: .4

عامىىىىل  .أ
ُ
بشىىىىكل من صىىىىل عىىىىن األعمىىىىال  متعلقىىىىة ب،ىىىىا بقىىىىوائم ماليىىىىةويحىىىىت   األعمىىىىال األخىىىىرى كأعمىىىىال مسىىىىتقلة، ت

 االستخراجية.

  . ت
ُ
ألعمال األخرى لل  ص بنسىىبة متناسىىبة مىىع قسم أي ن قات مشتركة بين األعمال االستخراجية وغيرها من ات

اإليىىىرادات ال اصىىىة بكىىىل ما،ىىىا فىىىي ال تىىىرة الضىىىريبية، مىىىا لىىىم يىىىتم أخىىىذ هىىىذا الن قىىىات فىىىي االعتبىىىار بنسىىىب مختل ىىىة 

حسىىات الضىىريبة الواجبىىة الىىدفع مىىن قبىىل ال ىى ص بموجىىب اليشىىريعات السىىارية فىىي اإلمىىارة املعنيىىة،  ألغىىراا

 وفي هذا الحالة يتم تقسيم الن قات بحسب النسبة األخيرة.فيما يتعلق بأعماله االستخراجية، 

لىىىدخل ال اضىىىع للضىىىريبة ألعمالىىىه األخىىىرى بشىىىكل مسىىىتقل لكىىىل فتىىىرة ضىىىريبية احيسىىىات اال ىىى ص يتعىىىين علىىىى  . ج

 ألحكام هذا املرسوم بقانون.
ً
 وفقا

بىىين أطىىراف مرتبطىىة  تعتبر املعامالت الفم تتم بين األعمال االستخراجية واألعمال األخرى لذات ال  ص معامالت .5

 
ً
( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون، مىىا لىىم تكىىن هىىذا األعمىىال األخىىرى ُمع ىىاة مىىن ضىىريبة الشىىركات بموجىىب 34للمىىادة ) وفقىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.8املادة )

6.  
ً
 للضريبة بموجب اليشريعات السىىارية فىىي اإلمىىارة  لغايات هذا املادة، ُيعتبر ال  ص خاضعا

ً
فرضىى  فىىي حىىال فعليا

نىىوع أو أي  متيىىازاال حىىق  رسىىم اإليىىرادات أوضىىريبة علىىى األربىىا  أو  أي ضىىريبة علىىى الىىدخل أو علىىى  كومىىة املحليىىةالح 

 ذلك ال  ص.ال اصة بباألعمال االستخراجية  يتعلق خرآفرا ماةي  أو أي  آخر من الضرائب أو الرسوم

البىىىاطن أو املىىىوردين أو أي  ىىى ص آخىىىر يىىىتم  املقىىىاولين أو املقىىىاولين مىىىن علىىىى هىىىذا املىىىادة الىىىوارد فىىىي اإلع ىىىاء ينطبىىىق ال  .7

اسىىىىتخدامه أو ُي تىىىىرا اسىىىىتخدامه فىىىىي أي جىىىىزء مىىىىن أداء األعمىىىىال االسىىىىتخراجية الفىىىىم ال ت ىىىىي فىىىىي حىىىىد  ات،ىىىىا شىىىىروط 

 ( من هذا املرسوم بقانون.8هذا املادة أو املادة ) اإلع اء من ضريبة الشركات املنصو  علل،ا في 

 (8املادة )

 غيس االست را ية  أعمال املوارد ال بيعية

ُيع ىىىى ال ىىى ص مىىىن ضىىىريبة الشىىىركات وال تسىىىري عليىىىه أحكىىىام هىىىذا املرسىىىوم بقىىىانون عنىىىد مزاولتىىىه أنشىىىطة متعلقىىىة  .1

 بأعمال املوارد الطبيعية غير االستخراجية العائدة له في حال اسيي ائه لتميع الشروط اآلتية:
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حىىىق أو امتيىىىاز أو تىىىرخيص صىىىادر عىىىن  أن يملىىىك أو أن يكىىىون لديىىىه مصىىىلحة، بشىىىكل مباشىىىر أو غيىىىر مباشىىىر، فىىىي  .أ

 الحكومة املحلية ملمارسة أعمال املوارد الطبيعية غير االستخراجية العائدة له في الدولة.

 من األ  ا  الذين يمارسىىون األعمىىال  . ت
ً
أن يحقق دخله من أعمال املوارد الطبيعية غير االستخراجية حصرا

 أو نشاط األعمال.

  . ج
ً
 لحكم البند )للضريبة بموجب  أن يخضع فعليا

ً
 ( من هذا املادة.6اليشريعات السارية في اإلمارة وفقا

 للنما ج واإلجراءات املت ق علل،ا مع الحكومة املحلية. . د
ً
 إةى الوزارة، وفقا

ً
 أن يقدم إخطارا

 مىىىن أعمىىىال املىىىوارد 1إ ا حقىىىق ال ىىى ص الىىىذي يسىىىتوفي الشىىىروط املنصىىىو  علل،ىىىا فىىىي البنىىىد ) .2
ً
( مىىىن هىىىذا املىىىادة دخىىىال

 -ة غير االستخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا املرسوم بقانون، ُيطبق اآلتي:الطبيعي

 ىىىىىرا الضىىىىىريبة عليىىىىىه بموجىىىىىب تالىىىىىدخل املحقىىىىىق مىىىىىن أعمىىىىىال املىىىىىوارد الطبيعيىىىىىة غيىىىىىر االسىىىىىتخراجية و يحيسىىىىىب  .أ

 اليشريعات السارية في اإلمارة.

تسىىتوف تلىىك األعمىىال شىىروط اإلع ىىاء  الىىدخل املحقىىق مىىن األعمىىال األخىىرى لهىىذا املرسىىوم بقىىانون مىىا لىىميخضىىع  . ت

 ( من هذا املرسوم بقانون.7املنصو  علل،ا في املادة ) من ضريبة الشركات

 مىىن أي أعمىىال أخىىرى إ ا كانىى  تلىىك األعمىىال 2لغايات البند ) .3
ً
( من هذا املادة، ال يعتبر ال  ص أنه قد حقق دخىىال

سىىىىىتخراجية العائىىىىىدة لىىىىىذلك ال ىىىىى ص ولىىىىىم تتجىىىىىاوز األخىىىىىرى مسىىىىىاندة أو عارضىىىىىة ألعمىىىىىال املىىىىىوارد الطبيعيىىىىىة غيىىىىىر اال 

%( خمسة باملائة من إجماةي اإليرادات لذلك ال  ص في 5اإليرادات لتلك األعمال األخرى في فترة ضريبية نسبة )

 ال ترة الضريبية  ات،ا.

 ألغراا احيسات الدخل ال اضع للضريبة عن أعمال ال  ص األخرى، ُيطبق اآلتي: .4

عامىىل  .أ
ُ
بقىىوائم ماليىىة بشىىكل من صىىل عىىن أعمىىال املىىوارد الطبيعيىىة  وُيحىىت  كأعمىىال مسىىتقلة،  األعمىىال األخىىرى ت

 غير االستخراجية.

تقسم أي ن قات مشتركة بين أعمال املوارد الطبيعية غير االستخراجية وغيرها من األعمال األخرى لل ىى ص  . ت

تم أخىىذ هىىذا الن قىىات فىىي االعتبىىار بنسبة متناسبة مع اإليرادات ال اصة بكل ما،ا في ال ترة الضريبية، مىىا لىىم يىى 

بنسىىىىب مختل ىىىىة ألغىىىىراا حسىىىىات الضىىىىريبة الواجىىىىب دفعهىىىىا مىىىىن ال ىىىى ص بموجىىىىب اليشىىىىريعات السىىىىارية فىىىىي 

اإلمارة املعنية، فيما يتعلق بأعمال املوارد الطبيعية غير االستخراجية، وفي هذا الحالة يتم تقسىىيم الن قىىات 

 النسبة األخيرة. بحسب

 لىىدخل ال اضىىع للضىىريبة ألعمالىىه األخىىرى بشىىكل مسىىتقل لكىىل فتىىرة ضىىريبيةت ااحيسىىا ال ىى صيتعىىين علىىى  . ج

 ألحكام هذا املرسوم بقانون.
ً
 وفقا

تعتبىىىىىر املعىىىىىامالت الفىىىىىم تىىىىىتم بىىىىىين أعمىىىىىال املىىىىىوارد الطبيعيىىىىىة غيىىىىىر االسىىىىىتخراجية واألعمىىىىىال األخىىىىىرى الفىىىىىم تعىىىىىود لىىىىىذات  .5

 ألحكام املادة )
ً
هىىذا املرسىىوم بقىىانون، مىىا لىىم تكىىن هىىذا األعمىىال ( من 34ال  ص معامالت بين أطراف مرتبطة وفقا

 ( من هذا املرسوم بقانون.7األخرى مع اة من ضريبة الشركات بموجب املادة )

 للضريبة بموجب اليشريعات السىىارية فىىي اإلمىىارة  .6
ً
 فعليا

ً
فرضىى  فىىي حىىال لغايات هذا املادة، يعتبر ال  ص خاضعا

آخىىر نىىوع أي  أو متيىىازاال حىىق  اإليىىرادات أو رسىىمضىىريبة علىىى    أواألربىىا الحكومىىة املحليىىة أي ضىىريبة علىىى الىىدخل أو

بأعمىىال املىىوارد الطبيعيىىة غيىىر االسىىتخراجية العائىىدة لىىذلك يتعلىىق  فىىرا مىىاةي آخىىرأو أي  مىىن الضىىرائب أو الرسىىوم

 .ال  ص

 ىىى ص آخىىىر يىىىتم  املقىىىاولين أو املقىىىاولين مىىىن البىىىاطن أو املىىىوردين أو أي علىىىى  هىىىذا املىىىادةالىىىوارد فىىىي اإلع ىىىاء ينطبىىىق ال  .7

استخدامه أو ُي ترا استخدامه في أي جزء من أداء أعمال املوارد الطبيعية غير االستخراجية الفم ال ت ي في حد 

 ( من هذا املرسوم بقانون.7 ات،ا شروط اإلع اء من ضريبة الشركات املنصو  علل،ا في هذا املادة أو املادة )

 (9املادة )

  هة النف  العام امل   ة 



 
 

10 
 األعمالو في شأن الضريبة على الشركات  مرسوم بقانون اتحادي

 
 

ع  .1
ُ
 ى جهة الن ع العام املعهلة من ضريبة الشركات في حال اسيي اء جميع الشروط اآلتية:ت

 إ ا تم تأس سها وتشغيلها ألي مما يأتي: .أ

 لتحقيىىق األغىىراا الدينيىىة أو ال يريىىة أو العلميىىة أو ال نيىىة أو الثقافيىىة أو الرياضىىية أو التعليميىىة  (1
ً
حصىىرا

 الحيوان أو غيرها من األغراا املماثلة. أو ال حية أو البيئية أو اإلنسانية أو حماية

 لتعزيىىىىىز الرعايىىىىىة االجتماعيىىىىىة  (2
ً
 العمىىىىىل كمعسسىىىىىة مهنيىىىىىة، أو غرفىىىىىة تجىىىىىارة أو جهىىىىىة مماثلىىىىىة تعمىىىىىل حصىىىىىريا

 العامة.املصلحة أو 

 إةىىى تحقيىىق األغىىراا  . ت
ً
أال تمىىارس األعمىىال أو أنشىىطة األعمىىال، باسىىتثناء األنشىىطة الفىىم تتعلىىق أو ت،ىىدف مباشىىرة

 ها ألجلها.الفم تم تأس س

 ل دمىىىىة الغىىىىرا الىىىىذي تىىىىم تأس سىىىىها ألجلىىىىه أو لسىىىىداد أي ن قىىىىات  . ج
ً
أن يىىىىتم اسىىىىتخدام دخلهىىىىا أو أصىىىىولها حصىىىىريا

 ضرورية ومعقولة متكبدة ألغراا مرتبطة به.

أال يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحتىىه بىىأي شىىكل آخىىر، لتحقيىىق من عىىة   صىىية ألي مسىىاهم أو  . د

والىىذي ال يكىىون فىىي  اتىىه جهىىة ن ىىع عىىام معهلىىة أخىىرى أو جهىىة  منشىى   عهىىدة فل،ىىا، عضىىو أو أمىىين أو معسىىس أو

 حكومية أو جهة تابعة للحكومة.

  أي شروط أخرى  . ه
ُ
 .على اقترا  الوزير بناءً  مجلس الوزراء حدد بقرار يصدر من ت

 مىىىن بدايىىىة ال تىىىرة الضىىىريبية الفىىىم يىىىتم خ1بموجىىىب البنىىىد ) يسىىىري اإلع ىىىاء .2
ً
اللهىىىا إدراج جهىىىة ( مىىىن هىىىذا املىىىادة اعتبىىىارا

 الن ع العام املعهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناًء على اقترا  الوزير أو من أي تاريخ آخر ُيحددا الوزير.

( مىىن هىىذا املىىادة، 1املنصىىو  علل،ىىا فىىي البنىىد ) ألغراا مراقبة استمرارية امتثال جهة الن ع العام املعهلة للشروط .3

حددهاأي مع أن تطلب ما،ايجوز للهيئة 
ُ
 .الهيئة لومات أو ستالت  ات صلة خالل املدة الفم ت

 ( 10املادة )

 صندو  االس امار امل  ل

 يجىىىوز لصىىىندوق االسىىىيثمار أن يتقىىىدم بطلىىىب إةىىىى الهيئىىىة إلع ائىىىه مىىىن ضىىىريبة الشىىىركات كصىىىندوق اسىىىيثمار معهىىىل، .1

 -:في حال اسيي اء جميع الشروط اآلتية

 االسىىىيثمار للرقابىىىة التنظيميىىىة مىىىن جهىىىة مختصىىىة فىىىي الدولىىىة، أن يخضىىىع صىىىندوق االسىىىيثمار أو مىىىدير صىىىندوق  .أ

 لغايات هذا املادة.  أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة

أن يىىىتمة تىىىداول الحصىىىص فىىىي صىىىندوق االسىىىيثمار مىىىن خىىىالل سىىىوق األسىىىهم املعتمىىىد، أو يىىىتم تسىىىويقها وتوفيرهىىىا  . ت

 بشكل كافم على نطاق واسع للمسيثمرين.

 م أو الرئ س لصندوق االسيثمار تجنب ضريبة الشركات.أال يكون الهدف األساس  . ج

  أي شروط أخرى  .د 
ُ
 .على اقترا  الوزير بناءً  مجلس الوزراء من يصدر حدد بقرار ت

( مىىىىن هىىىىذا 1ألغىىىىراا مراقبىىىىة اسىىىىتمرارية امتثىىىىال صىىىىندوق االسىىىىيثمار املعهىىىىل للشىىىىروط املنصىىىىو  علل،ىىىىا فىىىىي البنىىىىد ) .2

حددها.املادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو ستال 
ُ
 ت  ات صلة خالل املدة الفم ت

 الفصل الرا  

 ال اض  ل ضريبة ووعا  ضريبة الشركات 

 ( 11املادة )

 ال اض  ل ضريبة 

 للنسب املحددة بموجب هذا املرسوم بقانون. .1
ً
 را ضريبة الشركات على ال اضع للضريبة وفقا

ُ
 ت

 أو   ص غير مقيم.لغايات هذا املرسوم بقانون، يكون ال اضع للضريبة إما   ص مقيم  .2

 من األ  ا  اآلتية: .3
ً
 -يكون ال  ص املقيم أيا

 ال  ص االعتباري الذي تمة تأس سه، أو إنشاقا أو االعتراف به بأي شكل آخر، بموجب اليشريعات السارية .أ
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 في الدولة، بما في  لك ال  ص القائم في املنطقة الحرة.

عتىىىراف بىىىه بىىىأي شىىىكل آخىىىر، بموجىىىب تشىىىريعات دولىىىة ال ىىى ص االعتبىىىاري الىىىذي تىىىمة تأس سىىىه، أو إنشىىىاقا أو اال  . ت

 أخرى أو إقليم أجنبم والذي تتمة إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.

 ال  ص الطبيعي الذي يزاول األعمال أو نشاط األعمال في الدولة. . ج

 أي   ص آخر قد يتمة تحديدا بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير. . د

 بموجب البنىىد ) .4
ً
 مقيما

ً
( مىىن هىىذا املىىادة، وتنطبىىق عليىىه أي 3ال  ص غير املقيم هو ال  ص الذي ال ُيعد   صا

 -من الحاالت اآلتية:

 .( من هذا املرسوم بقانون 14يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصو  عليه في املادة ) .أ

 في الدولة كما هو منصو  عليه في ا . ت
ً
 ناشئا

ً
 .( من هذا املرسوم بقانون 13ملادة )يحقق دخال

 يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديدا بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير.  . ج 

( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة، كىىىىذات ال ىىىى ص ال اضىىىىع 3يعامىىىىل ال ىىىىرع املوجىىىىود فىىىىي الدولىىىىة لل ىىىى ص املشىىىىار إليىىىىه فىىىىي البنىىىىد ) .5

 للضريبة.

 ُيحىىىدد فيىىىه فئىىىات يصىىىدر مجلىىىس الىىىوز  .6
ً
راء بنىىىاًء علىىىى اقتىىىرا  الىىىوزير وبالتنسىىىيق مىىىع التهىىىات املعنيىىىة امل تصىىىة، قىىىرارا

األعمىىىال أو نشىىىاط األعمىىىال الفىىىم يمارسىىىها ال ىىى ص الطبيعىىىي املقىىىيم أو غيىىىر املقىىىيم الفىىىم تخضىىىع لضىىىريبة الشىىىركات 

 .بموجب هذا املرسوم بقانون 

 ( 12املادة )

 وعا  ضريبة الشركات 

، لضىىريبة الشىىركات علىىى دخلىىه ال اضىىع للضىىريبة املحقىىق مىىن يخضع ال ىى ص املقىى  .1
ً
 اعتباريىىا

ً
يم الىىذي يكىىون   صىىا

 ألحكام هذا املرسوم بقانون.
ً
 داخل الدولة أو من خارجها، وفقا

، هو الدخل الىىذي يحققىىه مىىن داخىىل الدولىىة  .2
ً
 طبيعيا

ً
الدخل ال اضع للضريبة لل  ص املقيم الذي يكون   صا

يتعلىىق بأعمىىال أو نشىىاط األعمىىال الىىذي يمارسىىه ال ىى ص الطبيعىىي داخىىل الدولىىة كمىىا  أو مىىن خارجهىىا بالقىىدر الىىذي

 ( من هذا املرسوم بقانون.11( من املادة )6هو منصو  عليه في البند )

 يخضع ال  ص غير املقيم لضريبة الشركات على ما يأتي: .3

 ملنشأته الدائمة في الدولة. الدخل ال اضع للضريبة العائد .أ

 دائمة في الدولة.ال تهي الدولة الذي ال يعود ملنشأالدخل الناو   ف . ت

الىىىدخل ال اضىىىع للضىىىريبة العائىىىد لصىىىلته فىىىي الدولىىىة علىىىى النحىىىو الىىىذي يىىىتم تحديىىىدا بموجىىىب قىىىرار يصىىىدر مىىىن  . ج

 لل قرة )ج( من البند ) مجلس الوزراء
ً
 ( من هذا املرسوم بقانون.11( من املادة )4وفقا

 ( 13املادة )

 الد ل النا    في الدولة 

 في الدولة، في أي من الحاالت اآلتية:يُ  .1
ً
 ناشئا

ً
 -عتبر الدخل أنه دخال

 إ ا تمة تحقيقه من   ص مقيم. .أ

 إ ا تىىىىمة تحقيقىىىىه مىىىىن  ىىىى ص غيىىىىر مقىىىىيم، وكىىىىان الىىىىدخل املسىىىىتلم قىىىىد تىىىىم دفعىىىىه أو اسىىىىتحقاقه فيمىىىىا يتعلىىىىق . ت

 باملنشأة الدائمة لذلك ال  ص غير املقيم في الدولة ومخصص لها.

سىىىتحقاقه بىىىأي شىىىكل كىىىان مىىىن أنشىىىطة تىىىمة تن يىىىذها فىىىي الدولىىىة، أو مىىىن أصىىىول موجىىىودة إ ا تىىىم تحقيقىىىه أو ا . ج

 داخلهىىىىىىىىا أو مىىىىىىىىن رأس مىىىىىىىىال مسىىىىىىىىيثمر فل،ىىىىىىىىا أو مىىىىىىىىن حقىىىىىىىىوق مسىىىىىىىىتخدمة فل،ىىىىىىىىا أو مىىىىىىىىن خىىىىىىىىدمات تىىىىىىىىمة تقىىىىىىىىديمها

 .أو االست ادة ما،ا في الدولة

 -الحصر، ما يأتي: مع مراعاة أي شروط وقيود قد ُيحددها الوزير، يشمل الدخل الناو   في الدولة، دون  .2

 الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة. .أ

 .الدخل الناتج عن خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو االنت اع ب،ا في الدولة . ت
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 الدخل الناتج عن عقد بقدر ما تم تن يذا أو االست ادة منه بشكل كلي أو جزئي في الدولة. . ج

 .ولة في الدولةالدخل الناتج عن األموال املنقولة أو غير املنق . د

 الدخل الناتج عن التصرف في األسهم أو رأس املال اململوك ل  ص مقيم. . ه

الىىىدخل النىىىاتج عىىىن اسىىىتخدام أو حىىىق اسىىىتخدام حقىىىوق امللكيىىىة ال كريىىىة أو املعنويىىىة فىىىي الدولىىىة، أو مىىىنش اإل ن  . و

 باستخدامها في الدولة.

 من الشروط اآلتية: . ز
ً
 -ال ائدة الفم تستوفي أيا

 ضمون بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة.أن يكون القرا م (1

قتر ا   ص مقيم. (2
ُ
 أن يكون امل

قتر ا جهة حكومية. (3
ُ
 أن يكون امل

 -أقساط التأمين أو إعادة التأمين، في أي من الحاالت اآلتية: .  

 في الدولة. (1
ً
 أن يكون األصل املعمن عليه موجودا

. املعمن لهأن يكون  (2
ً
 مقيما

ً
   صا

 في الدولة. عليه املعمن نشاط الة ممارسأن يتم   (3

 ( 14املادة )

 املنشأة الدائمة

 -يكون لل  ص غير املقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحاالت اآلتية: .1

 إ ا كان له مكان ثاب  أو دائم في الدولة يزاول من خالله أعماله أو أي جزء ما،ا. .أ

مارسة األعمال أو نشاط األعمال في الدولة نيابة عىىن إ ا ُوجد   ص لديه صالحية ويزاولها بشكل اعتيادي مل . ت

 قيم.املال  ص غير  

إ ا كان لديه أي شكل آخر من أشكال الصلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديدا بموجب قىىرار يصىىدر مىىن  . ج

 مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير.

 -الثاب  أو الدائم اآلتي: ( من هذا املادة، يشمل املكان1لغايات ال قرة )أ( من البند ) .2

 اتخا  القرارات اإلدارية والتجارية الضرورية ملمارسة األعمال. .أ
ً
 مكان إدارة يتم فيه فعليا

 فرع. . ت

 مكتب. . ج

 مصنع. . د

 ورشة. . ه

 أراض م أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى. . و

 تجهيرات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة. . ز

املوارد الطبيعيىىة، بمىىا فىىي  لىىك السىى ن واملنصىىات  أو مقلع أو أي مكان آخر الستخراج منجم أو بئر ن ط أو غاز .  

 املستخدمة الستخراج تلك املوارد.

ان للتجميع أو للتجهير، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقىىط فىىي حىىال زادت أو مكإنشاء مشروع أي موقع بناء أو   .ط

شطة، سواء بشكل من صىىل أو مىىع مواقىىع أو مىىع مشىىاريع أو مدة العمل في  لك املوقع، أو في املشروع أو في األن

أو املشىىروع مىىن  املرتبطة الفم تتمة ممارست،ا في املوقىىع  ، وتشمل األنشطة( ستة أشهر6)  لى مع أنشطة أخرى، ع 

 قبل   ص أو أك ر من األطراف املرتبطة بال  ص غير املقيم.

يعتبىىىر املكىىىان الثابىىى  أو الىىىدائم فىىىي الدولىىىة منشىىىأة دائمىىىة ( مىىىن هىىىذا املىىىادة، ال 2( و)1البنىىىدين ) أحكىىىام مىىىن  اسىىىتثناءً  .3

 ألي من األغراا اآلتية:
ً
 -لل  ص غير املقيم إ ا كان يستخدم حصرا

 تخزين أو عرا أو تسليم السلع أو البضائع اململوكة لذلك ال  ص. .أ
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 للمعالتىىىة مىىىن قياالحت ىىىاظ بمخىىىزون سىىىلع أو بضىىىائع مملوكىىىة لىىىذلك ال ىىى ص إ ا كانىىى  مخصصىىىة حصىىىر  . ت
ً
بىىىل ا

   ص آخر.

 شراء السلع أو البضائع أو جمع املعلومات لل  ص غير املقيم. . ج

 القيام بأي أنشطة أخرى  ات طابع تحضيري أو مساند لل  ص غير املقيم. . د

( مىىن هىىذا املىىادة، 3فىىي ال قىىرات )أ( و)ت( و)ج( و)د( مىىن البنىىد ) القيىىام بىىأي مجموعىىة أنشىىطة املنصىىو  علل،ىىا . ه

 اةي  و طابع تحضيري أو مساند.شريطة أن يكون النشاط اإلجم

 ( مىىىن هىىذا املىىىادة علىىىى املكىىان الثابىىى  أو الىىىدائم فىىي الدولىىىة الىىىذي يسىىتخدمه ال ىىى ص غيىىىر املقىىىيم 3ال ينطبىىق البنىىىد ) .4

أو يحىىىت   بىىىه، إ ا كىىىان  لىىىك ال ىىى ص أو الطىىىرف املىىىرتبط بىىىه يىىىزاول أعمىىىال أو نشىىىاط أعمىىىال فىىىي هىىىذا املكىىىان أو فىىىي 

 -يي اء جميع الشروط اآلتية:مكان آخر في الدولة في حال اس

  لك املكان أو املكان اآلخر منشأة دائمة تعود لل  ص غير املقيم أو للطرف املرتبط به. إ ا كان .أ

أال يكىىون النشىىاط اإلجمىىاةي النىىاتج عىىن مجموعىىة األنشىىطة الفىىم يزاولهىىا ال ىى ص غيىىر املقىىيم والطىىرف املىىرتبط بىىه فىىي   . ت 

   األنشطة تلك  تشكل    وكان  مساند،  ضيري أو  املكان  اته أو في املكانين،  و طابع تح 
ً
   مجمعة

ً
 متماسكا

ً
 تجاريا

ً
  عمال

  
ً
 لم يتمة تجزئت،ا. لو  واحدا

( مىىن هىىذا املىىادة، ُيعتبىىر ال ىى ص لديىىه صىىالحية ويزاولهىىا بشىىكل اعتيىىادي ملمارسىىة 1لغايىىات ال قىىرة )ت( مىىن البنىىد ) .5

 -اآلتية: حال اسيي اء أي من الشروطأعمال أو نشاط أعمال في الدولة نيابة عن ال  ص غير املقيم، في 

 عن ال  ص غير املقيم بشكل اعتيادي. .أ
ً
 إبرام العقود نيابة

 الت ىىىىىىىىاوا بشىىىىىىىىكل اعتيىىىىىىىىادي بخصىىىىىىىىو  العقىىىىىىىىود الفىىىىىىىىم يبرمهىىىىىىىىا ال ىىىىىىىى ص غيىىىىىىىىر املقىىىىىىىىيم دون الحاجىىىىىىىىة إلحىىىىىىىىدا  . ت

 أي تعديالت جوهرية علل،ا من قبل ال  ص غير املقيم.

طبىىىىق أحكىىىىام ال قىىىىرة )ت( مىىىىن البنىىىىد ) .6
ُ
مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة فىىىىي الحالىىىىة الفىىىىم يىىىىزاول فل،ىىىىا ال ىىىى ص أعمىىىىال أو نشىىىىاط  (1ال ت

 ويتصىىىرف لصىىىالي ال ىىى ص غيىىىر املقىىىيم فىىىي السىىىياق املعتىىىاد لتلىىىك األعمىىىال 
ً
 مسىىىتقال

ً
 أعمىىىال فىىىي الدولىىىة بصىىى ته وكىىىيال

 عىىن ال ىى ص غيىىر املقىىيم أو 
ً
أو نشاط األعمال، إال إ ا تصرف  لك ال  ص بشكل حصري أو شبه حصىىري نيابىىة

 عن ال  ص غير املقيم من الناحية القانونية في ا
ً
لحاالت األخرى الفم ال يمكن فل،ا اعتبار  لك ال  ص مستقال

 أو االقتصادية.

( مىىن هىىذا املىىادة، للىىوزير تحديىىد الشىىروط الفىىم ال يعتبىىر فل،ىىا مجىىرد وجىىود  ىى ص طبيعىىي فىىي الدولىىة 3لغايىىات البنىىد ) .7

 بأن تصبش لل  ص غير املقيم منشأة دائم
ً
 -ة في إحدى الحالتين:سببا

 إ ا كان هذا الوجود نييجة لوضع معق  واستثنائي. .أ

 لدى ال  ص غير املقيم، شريطة اسيي اء كافة الشروط اآلتية: . ت
ً
 -إ ا كان ال  ص الطبيعي موظ ا

 مىىىن األنشىىىطة األساسىىىية املولىىىدة  تكىىىون األنشىىىطة الفىىىمأال  (1
ً
يمارسىىىها ال ىىى ص الطبيعىىىي فىىىي الدولىىىة جىىىزءا

 املقيم أو األطراف املرتبطة به. للدخل لل  ص غير

 في الدولة.ال يحقق أ (2
ً
 ناشئا

ً
 ال  ص غير املقيم دخال

 ( 15املادة )

 إعفا  مدير االس امار

 عنىىدما يتصىىرف 14( مىىن املىىادة )6لغايىىات البنىىد ) .1
ً
 مسىىتقال

ً
( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون، ُيعتبىىر مىىدير االسىىيثمار وكىىيال

 عن ال  ص غير املقيم، في حال اس
ً
 -توفى مدير االسيثمار جميع الشروط اآلتية:نيابة

 أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة االسيثمارات أو الوساطة. .أ

بل التهة امل تصة في الدولة. . ت  أن يخضع للرقابة التنظيمية من ق 

 أن يتمة تن يذ املعامالت في السياق املعتاد ألعمال مدير االسيثمار.  . ج

 . أن يتصرف في املعامالت بص ة مستقلة . د

 أن يتعامىىىىىل مىىىىىع ال ىىىىى ص غيىىىىىر املقىىىىىيم علىىىىىى أسىىىىىاس مبىىىىىدأ السىىىىىعر املحايىىىىىد وأن يحصىىىىىل علىىىىىى املقابىىىىىل املسىىىىىتحق . ه
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 لل دمات الفم يقدمها.

 لل ىىىى ص غيىىىىر املقىىىىيم فىىىىي الدولىىىىة فيمىىىىا يتعلىىىىق بىىىىأي دخىىىىل أو معاملىىىىة أخىىىىرى خاضىىىىعة لضىىىىريبة  . و
ً
أال يكىىىىون ممىىىىثال

 الشركات خالل ال ترة الضريبية  ات،ا.

  أي شروط أخرى  . ز
ُ
 .على اقترا  الوزير بناءً  مجلس الوزراء من يصدر بقرار حدد ت

 -"املعامالت" أي من اآلتي: ( من هذا املادة، ُيقصد بىىىىىى1لغايات البند ) .2

 املعامالت الفم تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو األسهم أو املشتقات املالية أو األوراق املالية بكافة أشكالها.  . أ 

 في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيخ األموال مقابل فائدة. املعامالت املتمثلة . ت

أي معىىىىىامالت أخىىىىىرى مسىىىىىمو  بمزاولت،ىىىىىا مىىىىىن قبىىىىىل مىىىىىدير االسىىىىىيثمار نيابىىىىىة عىىىىىن ال ىىىىى ص غيىىىىىر املقىىىىىيم بموجىىىىىب  . ج

 اليشريعات السارية في الدولة.

 ( 16املادة )

 الشركا  في ائتش  مشتس 

ملىىىادة، ومىىىع مراعىىىاة أي شىىىروط قىىىد ُيحىىىددها الىىىوزير، ال يعتبىىىر ( مىىىن هىىىذا ا8مىىىا لىىىم يىىىتم تقىىىديم طلىىىب بموجىىىب البنىىىد ) .1

 للضىىىريبة بحىىىد  اتىىىه، ويعامىىىل األ ىىى ا  الىىىذين يمارسىىىون األعمىىىال مىىىن خىىىالل االئىىىتالف 
ً
االئىىىتالف املشىىىترك خاضىىىعا

 املشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات هذا املرسوم بقانون.

 في ائتالف مشترك على أنه: ( من هذا املادة، تتمة معاملة1في حال تطبيق البند ) .2
ً
 -ال  ص الذي يكون شريكا

 يزاول أعمال االئتالف املشترك. .أ

 يكون له شكل وأهداف وأغراا االئتالف املشترك. . ت

 يملك األصول العائدة لالئتالف املشترك. . ج

 فيه. . د
ً
 في أي ترت بم يكون االئتالف املشترك طرفا

ً
 يعد طرفا

خصيص أصول والترامات ودخل ون قات االئتالف املشىىترك لكىىل شىىريك بمىىا ( من هذا املادة، يتمة ت1لغايات البند ) .3

حددها الهيئة في حال ال يمكن تحديد الحصة
ُ
 ييناسب مع حصته املوزعة في االئتالف املشترك، أو بالطريقة الفم ت

 املوزعة للشريك.

 -عند تحديد الدخل ال اضع للضريبة للشريك في االئتالف املشترك يعخذ في االعتبار: .4

 ن قات متكبدة من الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال االئتالف املشترك. .أ

 ن قات ال ائدة الفم يتكبدها الشريك فيما يخص املساهمات املقدمة إةى حسات رأس مال االئتالف املشترك. . ت

عامىىل ال ائىىدة املسىىددة مىىن االئىىتالف املشىىترك للشىىريك عىىن حسىىات رأس مالىىه علىىى أن،ىىا تخصىىيص دخىىل للشىى  .5
ُ
ريك ت

عد ن قات قابلة لل صم ألغراا احيسات الدخل ال اضع للضريبة لذلك الشريك.
ُ
 وبالتاةي ال ت

ألغىىىراا احيسىىىات وتسىىىوية ضىىىريبة الشىىىركات املسىىىتحقة الىىىدفع علىىىى شىىىريك فىىىي االئىىىتالف املشىىىترك بموجىىىب أحكىىىام  .6

رك كرصىىىيد للضىىىريبة ال صىىىل الثالىىىم عشىىىر مىىىن هىىىذا املرسىىىوم بقىىىانون، أي ضىىىريبة أجنبيىىىة يتحملهىىىا االئىىىتالف املشىىىت

 في االئتالف املشترك. األجنبية تخصص لكل شريك بما ييناسب مع الحصة املوزعة له

لغايىىىىات هىىىىذا املرسىىىىوم بقىىىىانون، يىىىىتم معاملىىىىة الشىىىىراكة األجنبيىىىىة علىىىىى أن،ىىىىا ائىىىىتالف مشىىىىترك فىىىىي حىىىىال اسىىىىيي اء جميىىىىع  .7

 -الشروط اآلتية:

 أخرى أو إقليم أجنبم. أال تخضع الشراكة األجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة .أ

أن يخضىىع كىىل شىىريك فىىي الشىىراكة األجنبيىىة بشىىكل فىىردي للضىىريبة، فيمىىا يتعلىىق بحصىىته املوزعىىة مىىن أي دخىىل  . ت

 لها.
ً
 يعود للشراكة األجنبية عندما يتم استالم الدخل من قبل الشراكة األجنبية أو يكون مستحقا

 أي شروط أخرى قد ُيحددها الوزير. . ج

 مشترك التقدم بطلب إةى الهيئة ملعاملة االئتالف املشترك كخاضع للضريبة. للشركاء في ائتالف يجوز  .8
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 -( من هذا املادة:8في حال املوافقة على الطلب املقدم بموجب البند ) .9

طبىىق أحكىىام البنىىود مىىن ) .أ
ُ
( مىىن هىىذا املىىادة علىىى الشىىركاء فىىي االئىىتالف املشىىترك فيمىىا يتعلىىق باألعمىىال 6( إةىىى )1ال ت

 تالف املشترك.الفم يمارسها االئ

 بالتضىىامن والتكافىىل عىىن ضىىريبة الشىىركات املسىىتحقة الىىدفع مىىن  يظىىل . ت
ً
كىىل شىىريك فىىي االئىىتالف املشىىترك مسىىعوال

 قبل االئتالف املشترك عن ال ترات الضريبية الفم يكونوا فل،ا شركاء في االئتالف املشترك.

الئتالف فىىي أي الترامىىات أو إجىىراءات يتم تعيين أحد الشركاء في االئتالف املشترك كشريك مسعول لينوت عن ا . ج

 تتم بموجب هذا املرسوم بقانون.

( مىىن هىىذا املىىادة، يعامىىل االئىىتالف املشىىترك كخاضىىع للضىىريبة 8في حال املوافقة على الطلىىب املقىىدم بموجىىب البنىىد ) .10

 من بداية ال ترة الضريبية الفم تىىم فل،ىىا تقىىديم الطلىىب أو
ً
أو أي تىىاريخ آخىىر  مىىن بدايىىة أي فتىىرة ضىىريبية الحقىىة اعتبارا

حددا الهيئة.
ُ
 ت

 ( 17املادة )

 امل سسة العائ ية

ملعاملت،ىىا كىىائتالف مشىىترك لغايىىات هىىذا املرسىىوم بقىىانون، فىىي  أن تتقىىدم بطلىىب إةىىى الهيئىىة معسسىىة عائليىىةيجىىوز ألي  .1

 الشروط اآلتية: حال اسيي ائ،ا جميع

و يمكىىىن تحديىىىدهم، أو ملن عىىىة جهىىىة إ ا تىىىم تأسىىى س املعسسىىىة العائليىىىة ملن عىىىة أ ىىى ا  طبيعيىىىين، محىىىددين أ .أ

 ن ع عام، أو ملن عة كلل،ما.

أن يكون النشاط الرئ س للمعسسىىة العائليىىة اسىىتالم أو احت ىىاظ أو اسىىيثمار أو إن ىىاق األمىىوال أو التصىىرف فىىي  . ت

 األصول املرتبطة باملدخرات، أو االسيثمار أو إدارت،ا بأي شكل آخر.

( مىىن 6رج ضىىمن م هىىوم األعمىىال أو نشىىاط األعمىىال بموجىىب البنىىد )أال تىىزاول املعسسىىة العائليىىة أي نشىىاط ينىىد . ج

( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون، و لىىك إ ا تىىم مزاولىىة النشىىاط أو االحت ىىاظ باألصىىول بشىىكل مباشىىر مىىن 11املىىادة )

 قبل معسس املعسسة أو منش   العهدة، أو أي من املست يدين ما،ا.

 لية تجنب ضريبة الشركات.أال يكون الهدف األساس م أو الرئ س للمعسسة العائ . د

 أي شروط أخرى قد ُيحددها الوزير. . ه

( مىىن هىىذا املىىادة، تعامىىل املعسسىىة العائليىىة كىىائتالف مشىىترك 1فىىي حىىال املوافقىىة علىىى الطلىىب املقىىدم بموجىىب البنىىد ) .2

 من بداية ال ترة الضريبية الفم تم فل،ا تقديم الطلب أو
ً
تىىاريخ آخىىر من بداية أي فترة ضريبية الحقىىة، أو أي  اعتبارا

حددا الهيئة.
ُ
 ت

( مىىن هىىذا املىىادة، يجىىوز 1ألغراا مراقبة استمرارية امتثال املعسسىىة العائليىىة للشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي البنىىد ) .3

حددها.
ُ
 للهيئة طلب أي معلومات أو ستالت  ات صلة خالل املدة الفم ت

 الفصل ال امس 

 الش   القائم في املن قة الحرة 

 ( 18املادة )

  ل القائم في املن قة الحرة الش   امل  

 ال  ص املعهل القائم في املنطقة الحرة هو ال  ص القائم في املنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي: .1

 يحاف  على وجود واقعي وكافم في الدولة. .أ

 يحقق الدخل املعهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير. . ت

 ( من هذا املرسوم بقانون.19ختر ال ضوع لضريبة الشركات بموجب املادة )لم ي . ج

 ( من هذا املرسوم بقانون.55( و)34يمتثل ألحكام املادتين ) . د
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 يستوفي أي شروط أخرى قد ُيحددها الوزير. . ه

 مىىن الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي البنىىد ) .2
ً
مىىن  (1فىىي حىىال لىىم يسىىتوف ال ىى ص املعهىىل القىىائم فىىي املنطقىىة الحىىرة أيىىا

 فىىي املنطقىىة الحىىرة مىىن بدايىىة 
ً
 قائمىىا

ً
 مىىعهال

ً
هذا املادة في أي وق  معين خىىالل فتىىرة ضىىريبية، يتوقىىخ اعتبىىارا   صىىا

 تلك ال ترة الضريبية.

جيىىىىر اسىىىىتمرار اعتبىىىىار 2البنىىىىد )مىىىىن أحكىىىىام  اسىىىىتثناءً  .3
ُ
( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة، للىىىىوزير أن ُيحىىىىدد الشىىىىروط أو الحىىىىاالت الفىىىىم ت

خ اعتبىىارا ك ىى ص معهىىل قىىائم فىىي املنطقىىة الحىىرة مىىن ال ىى ص ك ىى ص معهىىل قىىائم فىىي  وقىى 
ُ
املنطقىىة الحىىرة، أو ت

 تاريخ مختلخ.

طبىىق أحكىىام ال قىىرة )أ( مىىن البنىىد ) .4
ُ
( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون علىىى  ىى ص معهىىل قىىائم فىىي املنطقىىة 3( مىىن املىىادة )2ت

لسىىارية فىىي املنطقىىة الحىىرة الفىىم تىىمة الحرة للمدة املتبقية من فترة الحوافز الضريبية املنصو  علل،ا في اليشريعات ا

فل،ا تستيل ال  ص املعهىىل القىىائم فىىي املنطقىىة الحىىرة، ويجىىوز تمديىىد فتىىرة الحىىوافز الضىىريبية املشىىار إلل،ىىا ل تىىرات 

 ألي شروط  
ً
 أخرى وفقا

ُ
، علىىى أال تتجىىاوز أي فتىىرة يىىتم بنىىاًء علىىى اقتىىرا  الىىوزير مجلىىس الىىوزراء مىىن يصدر حدد بقرار ت

 ( خمسين سنة.50تمديدها مدة )

 ( 19املادة )

 ا تيار ال ضوع لضريبة الشركات 

يحىىق لل ىى ص املعهىىل القىىائم فىىي املنطقىىة الحىىرة أن يختىىار ال ضىىوع لضىىريبة الشىىركات بالنسىىب املنصىىو  علل،ىىا فىىي  .1

  ( من هذا املرسوم بقانون.3( من املادة )1البند )

 من أي من اآلتي: ( من هذا املادة1يسري اختيار ال ضوع لضريبة الشركات املنصو  عليه في البند ) .2
ً
 اعتبارا

 بداية ال ترة الضريبية الفم تم فل،ا اختيار ال ضوع. .أ

 .بداية ال ترة الضريبية الالحقة لل ترة الضريبية الفم تمة فل،ا اختيار ال ضوع . ت

 الفصل السادس 

 اح ساب الد ل ال اض  ل ضريبة 

 ( 20املادة )

 ضريبةالقواعد العامة لتحديد الد ل ال اض  ل 

ُيحىىىدد الىىىدخل ال اضىىىع للضىىىريبة لكىىىل خاضىىىع للضىىىريبة بشىىىكل من صىىىل، و لىىىك علىىىى أسىىىاس قىىىوائم ماليىىىة مناسىىىبة  .1

ة ألغراا إعداد التقارير املالية وفق املعايير املحاسبية املقبولة في الدولة.  ومستقلة ُمعدة

ة، والىىذي تىىمة تعديلىىه، حسىىبما يكون الدخل ال اضع للضريبة عن ال ترة الضريبية هو الىىدخل املحاسىىبم لهىىذا ال تىىر  .2

 لآلتي:
ً
 يقتض م األمر، وفقا

 ( من هذا املادة.3أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند ) .أ

ع ى املنصو  عليه في ال صل السابع من هذا املرسوم بقانون. . ت
ُ
 الدخل امل

 اليسهيالت املنصو  علل،ا في ال صل الثامن من هذا املرسوم بقانون. . ج

   علل،ا في ال صل التاسع من هذا املرسوم بقانون.ال صومات املنصو  . د

تصىىلة واألطىىراف املرتبطىىة واملنصىىو  علل،ىىىا فىىي ال صىىل العاشىىر مىىن هىىىذا  . ه
ُ
املعىىامالت الفىىم تىىتمة مىىع األ ىىى ا  امل

 املرسوم بقانون.

 تسهيالت ال سائر الضريبية املنصو  علل،ا في ال صل الحادي عشر من هذا املرسوم بقانون. . و

ل املحىىددة بموجىىب قىىرار يصىىدر مىىن مجلىىس الىىوزراء بنىىاًء أي حىىوافز أو تسىىه . ز يالت خاصىىة لنشىىاط األعمىىال املعهىىة

 على اقترا  الوزير.

احيسىىات الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة بموجىىب  أي دخىىل أو ن قىىات لىىم تعخىىذ فىىي االعتبىىار بىىأي شىىكل آخىىر ألغىىراا .  
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حدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بنا
ُ
 ًء على اقترا  الوزير.أحكام هذا املرسوم بقانون قد ت

 أي تعديالت أخرى قد ُيحددها الوزير. .ط

ألغىىىىراا احيسىىىىات الىىىىدخل ال اضىىىىع للضىىىىريبة عىىىىن ال تىىىىرة الضىىىىريبية املعنيىىىىة، يجىىىىوز لل اضىىىىع للضىىىىريبة الىىىىذي ُيعىىىىد  .3

قوائمىىه املاليىىة علىىى أسىىاس االسىىتحقاق أن يختىىار األخىىذ فىىي االعتبىىار املكاسىىب وال سىىائر علىىى أسىىاس التحقىىق فيمىىا 

 أي من اآلتي و لك مع مراعاة أي شروط قد ُيحددها الوزير:يتعلق ب

 للمعىىايير  .أ
ً
كافىىة األصىىول وااللترامىىات الفىىم تكىىون خاضىىعة للمحاسىىبة بالقيمىىة العادلىىة أو بانخ ىىاا القيمىىة وفقىىا

 املحاسبية املعمول ب،ا.

ي حىىىين يىىتم األخىىذ فىىىي كافىىة األصىىول وااللترامىىات املحىىىت   ب،ىىا فىىي حسىىىات رأس املىىال فىىي ن،ايىىة ال تىىىرة الضىىريبية، فىى  . ت

االعتبىىار أي مكاسىىب أو خسىىائر غيىىر محققىىة تنشىىأ فيمىىا يتعلىىق باألصىىول وااللترامىىات املحىىت   ب،ىىا فىىي حسىىىات 

 اإليرادات في ن،اية تلك ال ترة الضريبية.

 -( من هذا املادة:3لغايات ال قرة )ت( من البند ) .4

ال ُيتىىىاجر ب،ىىىا ال ىىى ص، أو األصىىىول املعهلىىىة ُيقصىىىد باألصىىىول املحىىىت   ب،ىىىا فىىىي حسىىىات رأس املىىىال: األصىىىول الفىىىم  .أ

 للمعىىىىىايير املحاسىىىىىبية املعمىىىىىول ب،ىىىىىا كممتلكىىىىىات أو آالت أو معىىىىىدات أو 
ً
لالسىىىىىت،الك أو األصىىىىىول الفىىىىىم تعامىىىىىل وفقىىىىىا

 أو غيرها من األصول طويلة األجل. ممتلكات اسيثمارية أو أصول غير مادية

لترامات الفىىم ال تعتبىىر معهلىىة لل صىىم بموجىىب ال صىىل ُيقصد بااللترامات املحت   ب،ا في حسات رأس املال: اال . ت

 للمعايير املحاسبية املعمول ب،ا.
ً
عد طويلة األجل وفقا

ُ
 التاسع من هذا املرسوم بقانون أو االلترامات الفم ت

ُيقصىىد باألصىىول وااللترامىىات املحىىت   ب،ىىا فىىي حسىىات اإليىىرادات: األصىىول وااللترامىىات غيىىر تلىىك املحىىت   ب،ىىا فىىي  . ج

 املال. حسات رأس

 تشمل املكاسب أو ال سائر غير املحققة املكاسب أو ال سائر غير املحققة في سعر صرف العمالت. . د

 للوزير تحديد أي من اآلتي: من هذا املادة، ولغايات هذا املرسوم بقانون، (3) ( و1البندين ) أحكام  من   استثناءً  .5

املاليىىىىىىة باسىىىىىىتخدام األسىىىىىىاس النقىىىىىىدي الحىىىىىىاالت والشىىىىىىروط الفىىىىىىم يجىىىىىىوز بموج ،ىىىىىىا ألي  ىىىىىى ص إعىىىىىىداد القىىىىىىوائم  .أ

 املحاسبم. 

 أي تعديالت على املعايير املحاسبية ليتم تطبيقها ألغراا تحديد الدخل ال اضع للضريبة ل ترة ضريبية. . ت

ل. . ج  أساس مختلخ لتحديد الدخل ال اضع للضريبة لنشاط أعمال معهة

وز لل اضىىىع للضىىىريبة أن يتقىىىدم بطلىىىب إةىىىى ( مىىىن هىىىذا املىىىادة، يجىىى 5مىىىع مراعىىىاة أي شىىىروط منصىىىو  علل،ىىىا فىىىي البنىىىد ) .6

الهيئة لتغيير طريقة املحاسبة من األساس النقىىدي إةىىى أسىىاس االسىىتحقاق مىىن بدايىىة ال تىىرة الضىىريبية الفىىم تىىم فل،ىىا 

 الحقة. من بداية أي فترة ضريبية تقديم الطلب، أو

املعمىىىول ب،ىىىا، تسىىىود أحكىىىام هىىىذا  فىىىي حالىىىة وجىىىود أي تعىىىارا بىىىين أحكىىىام هىىىذا املرسىىىوم بقىىىانون واملعىىىايير املحاسىىىبية .7

 املرسوم بقانون إةى هذا الحد الذي يزيل التعارا.

 ( 21املادة )

 تسهيشت األعمال الصغيسة

 أن يختىىار أن تىىتم معاملتىىه  .1
ً
 مقيمىىا

ً
لىىم يحقىىق أي دخىىل خاضىىع علىىى أنىىه يجىىوز لل اضىىع للضىىريبة الىىذي يكىىون   صىىا

 :ةاآلتيلشروط اللضريبة عن ال ترة الضريبية، إ ا انطبق عليه جميع 

ة وال ترات السابقة الحد الذي ُيحددا الوزير  . أ   .لم تتجاوز إيرادات ال اضع للضريبة عن ال ترة الضريبية املعنية

 اسيي اء ال اضع للضريبة كافة الشروط األخرى الفم ُيحددها الوزير. . ت

م التاليىىة مىىن هىىذا املرسىىوم ( مىىن هىىذا املىىادة علىىى ال اضىىع للضىىريبة، ال تسىىري عليىىه األحكىىا1فىىي حىىال تطبيىىق البنىىد ) .2

 بقانون:

ع ى املنصو  عليه في ال صل السابع من هذا املرسوم بقانون. .أ
ُ
 الدخل امل
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 اليسهيالت املنصو  علل،ا في ال صل الثامن من هذا املرسوم بقانون. . ت

 ال صومات املنصو  علل،ا في ال صل التاسع من هذا املرسوم بقانون. . ج

 علل،ا في ال صل الحادي عشر من هذا املرسوم بقانون. تسهيالت ال سارة الضريبية املنصو  . د

 .من هذا املرسوم بقانون  (55املادة ) . ه

( مىىىن هىىىذا املىىىادة، ويجىىىوز لهىىىا طلىىىب أي 1يجىىىوز للهيئىىىة اتخىىىا  اإلجىىىراءات الالزمىىىة للتأكىىىد مىىىن االلتىىىرام بشىىىروط البنىىىد ) .3

حددمعلومات أو ستالت  ات صلة من 
ُ
 ة.لهيئها اال اضع للضريبة خالل املدة الفم ت

 الفصل السا  

عف 
 
 الد ل امل

 ( 22املادة )

عف 
 
 الد ل امل

 ال يدخل في احيسات الدخل ال اضع للضريبة الدخل والن قات املرتبطة باآلتي:

1.  
ً
 مقيما

ً
 .أربا  األسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات األربا  املحصلة من   ص اعتباري والذي يكون   صا

وزيعىىات األربىىا  املحصىىلة مىىن حصىىص املشىىاركة فىىي  ىى ص اعتبىىاري أجنبىىم مىىن ترهىىا أربىىا  األسىىهم أو الحصىىص وغي .2

 .( من هذا املرسوم بقانون 23املنصو  علل،ا في املادة )

 .( من هذا املرسوم بقانون 23في املادة ) عن حصص املشاركة املنصو  علل،اج نات آخر دخلأي   .3

( مىىن هىىذا املرسىىوم 24املىىادة ) ملنصىىو  عليىىه فىىي رط االشىى  الدخل الناتج عن املنشأة األجنبية الدائمة الىىذي يسىىتوفي  .4

 بقانون.

الىىىدخل الىىىذي يحققىىىه  ىىى ص غيىىىر مقىىىيم مىىىن تشىىىغيل الطىىىائرات أو السىىى ن فىىىي حركىىىة النقىىىل الىىىدوةي الىىىذي يسىىىتوفي  .5

 ( من هذا املرسوم بقانون.25الشروط املنصو  علل،ا في املادة )

 ( 23املادة )

 إعفا  املشار ة 

املنصىىو   لشىىروطالذي يتمة تحقيقه من حصص املشىىاركة، و لىىك مىىع مراعىىاة خل االد ُيع ى من ضريبة الشركات .1

 .علل،ا في هذا املادة

ك حصص ملكية ،ُيقصد بحصص املشاركة .2
ة
%( خمسة باملائة أو أك ىىر فىىي أسىىهم أو رأس مىىال  ىى ص 5بنسبة ) تمل

 :تيةط اآلاعتباري ويشار إليه ألغراا هذا ال صل باملشاركة، في حال اسيي اء جميع الشرو 

( 12احت اظ ال اضع للضريبة بحصص املشاركة أو إبداء الرغبة في االحت اظ ب،ىىا ملىىدة متواصىىلة ال تقىىل عىىن ) .أ

.
ً
 اثنم عشر شهرا

خضىىىىىىىوع املشىىىىىىىاركة لضىىىىىىىريبة الشىىىىىىىركات أو أي ضىىىىىىىريبة أخىىىىىىىرى مماثلىىىىىىىة لضىىىىىىىريبة الشىىىىىىىركات، م روضىىىىىىىة بموجىىىىىىىب  . ت

 نسىىبة ال تقىىل عىىن تلىىك املنصىىو  علل،ىىاي، بتبار تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبم يقيم فيه ال  ص االع 

 ( من هذا املرسوم بقانون.3( من املادة )1في ال قرة )ت( من البند )

ل الحصة اململوكة في املشاركة ال اضع للضىىريبة للحصىىول علىىى نسىىبة ال تقىىل عىىن ) . ج  
%( خمسىىة باملائىىة 5أن تعهة

ئىىة مىىن عائىىدات التصىى ية نييجىىة النت،ىىاء املاسىىة ب%( خم5مىىن األربىىا  املتاحىىة للتوزيىىع، وعلىىى نسىىبة ال تقىىل عىىن )

 املشاركة.

%( خمسىىىين فىىىي املائىىىة مىىىن حصىىىص امللكيىىىة أو  50أال تشىىىكل األصىىىول املباشىىىرة أو غيىىىر املباشىىىرة للمشىىىاركة أك ىىىر مىىىن )  . د 

ال اضىىع للضىىريبة    تملىىك املسىىتحقات الفىىم لىىم تكىىن لتعهىىل لرع ىىاء مىىن ضىىريبة الشىىركات بموجىىب هىىذا املىىادة، إ ا  

حدد بموجب ال قرة )ه( من هذا البند ل مب بشك   تلك األصول 
ُ
 .اشر، و لك مع مراعاة أي شروط قد ت

 أي شروط أخرى قد ُيحددها الوزير. . ه

عىىىد املشىىىاركة مسىىىتوفية للشىىىرط املنصىىىو  عليىىىه فىىىي ال قىىىرة )ت( مىىىن البنىىىد ) .3
ُ
( مىىىن هىىىذا املىىىادة فىىىي حىىىال اسىىىيي اء 2ت

 جميع الشروط اآلتية:
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هو امتالك واالستحوا  على األسهم أو الحصىىص املتكافئىىة والفىىم ركة  لمشاإ ا كان الهدف والنشاط األساس م ل .أ

 ( من هذا املادة.2البند ) تستوفي الشروط املنصو  علل،ا في 

إ ا تحقق دخل املشاركة خالل ال ترة الضريبية أو ال ترات الضىىريبية  ات الصىىلة بشىىكل أساسىى م مىىن حصىىص  . ت

 املشاركة.

عىىد املشىىاركة فىىي  ىى ص معهىىل قىىائم فىىي  .4
ُ
الحىىرة أو فىىي  ىى ص ُمع ىىى مسىىتوفية للشىىرط املنصىىو  عليىىه فىىي طقىىة املنت

 ( من هذا املادة، و لك مع مراعاة أي شروط قد ُيحددها الوزير.2ال قرة )ت( من البند )

( من هذا املادة، ال يعخذ في االعتبىىار عنىىد تحديىىد 2في حال االستمرار باسيي اء الشروط املنصو  علل،ا في البند ) .5

 بة، الدخل اآلتي:لضريضع لالدخل ال ا

أربا  األسهم أو الحصص وغيرهىىا مىىن توزيعىىات األربىىا  املحصىىلة مىىن املشىىاركة األجنبيىىة علىىى أال تكىىون املشىىاركة  .أ

 بموجب ال قرة )ت( من البند )
ً
 مقيما

ً
 .( من هذا املرسوم بقانون 11( من املادة )3  صا

التصىىىىىرف فل،ىىىىىا أو أي جىىىىىزء ما،ىىىىىا بعىىىىىد أو  يعهىىىىىااملكاسىىىىىب أو ال سىىىىىائر الناشىىىىىئة عىىىىىن نقىىىىىل حصىىىىىص املشىىىىىاركة أو ب . ت

 من هذا املادة.  (9)( أو البند  2انقضاء املدة املنصو  علل،ا في ال قرة )أ( من البند )

 املكاسب أو ال سائر عن سعر صرف العمالت املرتبطة بحصص املشاركة. . ج

 مكاسب أو خسائر انخ اا القيمة املرتبطة بحصص املشاركة. . د

في هىىذا املىىادة علىىى الىىدخل الىىذي يحققىىه ال اضىىع للضىىريبة مىىن حصىىص املشىىاركة   عليهصو   ال يسري اإلع اء املن .6

 يلي: بقدر ما

إ ا كىىىىان بإمكىىىىان املشىىىىاركة أن تطالىىىىب بخصىىىىم ألربىىىىا  األسىىىىهم أو الحصىىىىص وغيرهىىىىا مىىىىن التوزيعىىىىات املقدمىىىىة إةىىىىى  .أ

 ال اضع للضريبة بموجب اليشريعات الضريبية السارية.

اا القيمىىة القابلىىة لل صىىم ال اصىىة بحصىىص املشىىاركة، و لىىك قبىىل انخ ىى ارة  إ ا تكبد ال اضع للضىىريبة خسىى  . ت

 ( من هذا املادة.2تاريخ اسيي اء حصص املشاركة للشروط املنصو  علل،ا في البند )

إ ا تكبىىىىد ال اضىىىىع للضىىىىريبة، أو الطىىىىرف املىىىىرتبط بىىىىه الىىىىذي يخضىىىىع لضىىىىريبة الشىىىىركات بموجىىىىب هىىىىذا املرسىىىىوم  . ج

 ل صم الفم تتعلق بقروا مستحقة من تلك املشاركة.لة للقاببقانون، خسارة انخ اا القيمة ا

( مىىىن هىىىذا املىىىادة فىىىي فتىىىرة ضىىىريبية 6إ ا انعكسىىى  خسىىىارة انخ ىىىاا القيمىىىة املشىىىار إلل،ىىىا فىىىي ال قىىىرة )ج( مىىىن البنىىىد ) .7

 الحقة، ُيع ى الدخل املرتبط ب،ا العائد لل اضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلىىك ال تىىرة الضىىريبية بقىىدر مبلىىغ

ع ى بموجب ال قرة )ج( من البند )خل االد
ُ
 ( من هذا املادة.6لناجم عن حصص املشاركة الفم لم ت

 ال يسري اإلع اء املنصو  عليه في هذا املادة على ال سائر املتكبدة عند تص ية املشاركة. .8

( سىىىىنتين، إ ا تىىىىمة االسىىىىتحوا  علىىىىى املشىىىىاركة مقابىىىىل نقىىىىل 2ال يسىىىىري اإلع ىىىىاء املنصىىىىو  عليىىىىه فىىىىي هىىىىذا املىىىىادة ملىىىىدة ) .9

ا املىىادة أو النقىىل الىىذي تىىم إع ىىاقا ( مىىن هىىذ2حصىىص امللكيىىة الفىىم لىىم تسىىتوف  الشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي البنىىد )

 ( من هذا املرسوم بقانون.27( أو )26بموجب املادة )

%( خمسىىىىىة باملائىىىىىة أو أك ىىىىىر مىىىىىن حصىىىىىص امللكيىىىىىة فىىىىىي املشىىىىىاركة ملىىىىىدة 5حىىىىىت   ال اضىىىىىع للضىىىىىريبة بنسىىىىىبة )إ ا لىىىىىم ي .10

 بموجىىب هىىذا املىىادة، فىىي 12متواصلة ال تقل عىىن )
ً
، يىىتمة إدراج أي دخىىل لىىم يعخىىذ باالعتبىىار مسىىبقا

ً
( اثنىىم عشىىر شىىهرا

حصىىص امللكيىىة فىىي املشىىاركة  احيسىىات الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة خىىالل ال تىىرة الضىىريبية الفىىم تىىنخ   فل،ىىا نسىىبة

 %( خمسة باملائة.5دون نسبة )

للوزير أن يقرر أن حصىىص امللكيىىة فىىي أسىىهم أو رأس مىىال ال ىى ص االعتبىىاري مسىىتوفية للحىىد األدنىىى مىىن متطلبىىات  .11

( من هذا املادة، إ ا تجاوزت تكل ة االستحوا  على تلك الحصص امللكية الحد 2امللكية املنصو  علل،ا في البند )

 قرر من قبل الوزير.امل

 ( 24املادة )

 إعفا  املنشأة الدائمة األ ن ية
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يجىىوز لل ىى ص املقىىيم أن يختىىار عىىدم األخىىذ فىىي االعتبىىار، الىىدخل والن قىىات املرتبطىىة بىىه ملنشىىآته األجنبيىىة الدائمىىة  .1

 .عند تحديد دخله ال اضع للضريبة

غىىراا تحديىىد الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة أو أل  يجىىب علىىى ال ىى ص املقىىيم ( مىىن هىىذا املىىادة،1في حال تطبيىىق البنىىد ) .2

 ضريبة الشركات املستحقة الدفع عن ال ترة الضريبية، عدم األخذ في االعتبار جميع ما يأتي:

ة  .أ ال سائر في أي من منشىىآته األجنبيىىة الدائمىىة الفىىم يىىتم حسىىاب،ا كمىىا لىىو كانىى  املنشىىآت الدائمىىة األجنبيىىة املعنيىىة

 بموجب هذا املرسوم بق
ً
 مقيما

ً
 انون.  صا

الىىىدخل والن قىىىات املرتبطىىىة بىىىه فىىىي أي مىىىن منشىىىآته األجنبيىىىة الدائمىىىة، الفىىىم يىىىتم حسىىىاب،ا كمىىىا لىىىو كانىىى  املنشىىىآت  . ت

 بموجب هذا املرسوم بقانون.
ً
 مقيما

ً
ة   صا  الدائمة األجنبية املعنية

ر بموجىىب ( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون إ ا لىىم يىىتم االختيىىا47أي رصىىيد للضىىريبة األجنبيىىة متىىا  بموجىىب املىىادة ) . ج

 ( من هذا املادة. 1البند )

لغايىىات هىىذا املىىادة، يقصىىد بالىىدخل والن قىىات املرتبطىىة بىىه العائىىدة للمنشىىآت الدائمىىة األجنبيىىة لل اضىىع للضىىريبة  .3

 خالل ال ترة الضريبية، إجماةي الدخل والن قات املرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية  ات الصلة.

ة األجنبيىىة الدائمىىة والن قىىات املرتبطىىة بىىه، تىىتم معاملىىة ال ىى ص املقىىيم وكىىل منشىىأة ألغىىراا تحديىىد دخىىل املنشىىأ .4

 أجنبية دائمة مملوكة له كأ  ا  من صلين ومستقلين.

( مىىىىىن هىىىىىذا املىىىىىادة، يعامىىىىىل نقىىىىىل األصىىىىىول أو االلترامىىىىىات بىىىىىين ال ىىىىى ص املقىىىىىيم ومنشىىىىىأته األجنبيىىىىىة 4لغايىىىىىات البنىىىىىد ) .5

فىىي تىىاريخ النقىىل ألغىىراا تحديىىد الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة لىىذلك ال ىى ص الدائمىىة، بأنىىه قىىد تىىم بالقيمىىة السىىوقية 

 املقيم.

( من هذا املادة على كافىىة املنشىىآت األجنبيىىة الدائمىىة اململوكىىة لل ىى ص املقىىيم الفىىم 1ُيطبق اإلع اء بموجب البند ) .6

 ( من هذا املادة.7تستوفي الشرط املنصو  عليه في البند )

 علىىى املنشىىأة األجنبيىىة الدائمىىة الفىىم تكىىون خاضىىعة لضىىريبة ( 1يسىىري اإلع ىىاء بموجىىب البنىىد ) .7
ً
مىىن هىىذا املىىادة حصىىرا

الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب اليشريعات السارية للدولة األخرى أو اإلقلىىيم األجنبىىم املعنىىم، بنسىىبة 

 وم بقانون.( من هذا املرس3( من املادة )1ال تقل عن تلك املنصو  علل،ا في ال قرة )ت( من البند )

 ( 25املادة )

 النقل الدولي  الش   غيس املقيم الذي يشغل ال ائرات أو السفن في حر ة

ال يخضىىع لضىىريبة الشىىركات الىىدخل املحقىىق مىىن قبىىل ال ىى ص غيىىر املقىىيم عىىن تشىىغيل الطىىائرات أو السىى ن فىىي حركىىة 

 النقل الدوةي، و لك في حال اسيي اء جميع الشروط اآلتية:

 من األعمال اآلتية:  أن يزاول ال  ص غير .1
ً
 املقيم أيا

 النقل الدوةي للركات أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق التو أو البحر. .أ

 تأجير الطائرات أو الس ن املستخدمة في حركة النقل الدولية. . ت

 النقل الدولية.تأجير املعدات األساسية إلبحار الس ن أو تحليق الطائرات، املستخدمة في حركة  . ج

( مىىن هىىذا املىىادة، أو يكىىون غيىىر خاضىىع 1أن ُيع ىىى ال ىى ص املقىىيم الىىذي يىىزاول أي مىىن األنشىىطة املىىذكورة فىىي البنىىد ) .2

لضىىريبة مماثلىىة لضىىريبة الشىىركات، بموجىىب اليشىىريعات السىىارية فىىي الدولىىة األخىىرى أو اإلقلىىيم األجنبىىم الىىذي يقىىيم 

 فل،ا ال  ص غير املقيم.

 الفصل الاامن 

 هيشت ال س

 ( 26املادة )

 النقل دا ل ا جموعة امل   ة
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عند تحديد الدخل ال اضع للضريبة، يجوز عدم األخذ باالعتبار أي مكاسىىب أو خسىىائر ناجمىىة عىىن نقىىل واحىىد أو  .1

َعين للضريبة أعضاء في املتموعة املعهلة  ات،ا  .أك ر من األصول أو االلترامات الفم تتمة بين   صين خاض 

 -َعين للضريبة كأعضاء في املتموعة املعهلة  ات،ا في حال اسيي اء جميع الشروط اآلتية:يعامل   صين خاض   .2

 غيىىر مقيمىىين اعتبىىاريين لىىد ،ما منشىىأة  .أ
ً
 مقيمىىين اعتبىىاريين، أو أ  اصىىا

ً
َعين للضىىريبة أ  اصىىا أن يكىىون ال اضىى 

 دائمة في الدولة.

َعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، . ت %( خمسة وسىىبعين باملائىىة علىىى 75نسبة ) أن يملك أي من ال اض 

بشىىكل مباشىىر أو  األقل من حصص امللكية في ال ىى ص اآلخىىر ال اضىىع للضىىريبة، أو أن يملىىك  ىى ص ثالىىم،

َعين 75غيىىىىر مباشىىىىر، نسىىىىبة ) لم مىىىىن ال اضىىىى 
ُ
%( خمسىىىىة وسىىىىبعين باملائىىىىة علىىىىى األقىىىىل مىىىىن حصىىىىص امللكيىىىىة فىىىىي كىىىى

 للضريبة.

 ُمع ى . ج
ً
 .أال يكون أي ما،ما   صا

 في املنطقة الحرة.أال  . د
ً
 قائما

ً
 معهال

ً
 يكون أي ما،ما   صا

 أن تنتهم السنة املالية لكل ما،ما في  ات التاريخ. . ه

 أن يقوم كل ما،ما بإعداد قوائمه املالية باستخدام  ات املعايير املحاسبية. . و

ادة، يجىىب مراعىىاة ( مىىن هىىذا املىى 1لغايىىات هىىذا املرسىىوم بقىىانون، إ ا اختىىار ال اضىىع للضىىريبة تطبيىىق أحكىىام البنىىد ) .3

 جميع ما يأتي:

 لقيمت،ىىا الدفتريىىة الصىىافية فىىي تىىاريخ النقىىل بحيىىم ال تنشىىأ أي  .أ
ً
تعامىىل األصىىول أو االلترامىىات بأن،ىىا قىىد نقلىى  وفقىىا

 مكاسب أو خسائر.

 تكون قيمة املقابل املدفوع أو املستلم لنقل األصول أو االلترامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية لها. . ت

طب .4
ُ
 من الحاالت اآلتية:2( من هذا املادة، إ ا حدث  خالل )1ق أحكام البند )ال ت

ً
 ( سنتين من تاريخ النقل، أيا

 إ ا كان هناك نقل الحق لألصول أو االلترامات خارج املتموعة املعهلة. .أ

 إ ا لم َيُعد ال اضعين للضريبة أعضاء في املتموعة املعهلة  ات،ا. . ت

املادة، ُيعتبر نقل األصول أو االلترامات قد تىىمة بالقيمىىة السىىوقية فىىي تىىاريخ النقىىل، ( من هذا 4في حال تطبيق البند ) .5

 للضريبة عن ال ترة الضريبية املعنية. ال اضعينو لك ألغراا تحديد دخل 

 ( 27املادة )

 تسهيشت إعادة  يك ة األعمال
 سائر في أي من الحاالت اآلتية:عند تحديد الدخل ال اضع للضريبة، يجوز عدم األخذ باالعتبار أي مكاسب أو خ .1

إ ا قىىىام ال اضىىىع للضىىىريبة بنقىىىل كامىىىل أعمالىىىه أو أي جىىىزء مسىىىتقل ما،ىىىا إةىىىى  ىىى ص آخىىىر خاضىىىع للضىىىريبة أو  .أ

 للضىىىريبة نييجىىىة للنقىىىل، و لىىىك مقابىىىل أسىىىهم أو حصىىىص ملكيىىىة لل اضىىىع للضىىىريبة املنقولىىىة 
ً
سيصىىىبش خاضىىىعا

 إليه األعمال.

قىىىىل كامىىىىل أعمىىىىالهم إةىىىىى  ىىىى ص آخىىىىر خاضىىىىع للضىىىىريبة أو سيصىىىىبش إ ا قىىىىام خاضىىىىع للضىىىىريبة واحىىىىد أو أك ىىىىر بن . ت

 للضىىريبة نييجىىة للنقىىل، و لىىك مقابىىل أسىىهم أو غيرهىىا مىىن حصىىص
ً
امللكيىىة لل اضىىع للضىىريبة املنقولىىة  خاضىىعا

إليىىه تلىىك األعمىىال ولىىم يعىىد ال اضىىع للضىىريبة أو ال اضىىعين للضىىريبة الىىذين قىىاموا بنقىىل أعمىىالهم موجىىودون 

 بسبب النقل.

طبق .2
ُ
 ( من هذا املادة في حال اسيي اء جميع الشروط اآلتية:1ام البند )أحك ت

 للشروط امل روضة بموج ،ا .أ
ً
 لليشريعات السارية في الدولة، ومستوفيا

ً
 .أن يتمة النقل وفقا

 غير مقيمين لد ،م منشأة دائمة في الدولة . ت
ً
 مقيمين، أو أ  اصا

ً
 .أن يكون ال اضعين للضريبة أ  اصا

 ما،م . ج
ً
   ص ُمع ى. أال يكون أيا

 في املنطقة الحرة . د
ً
 قائما

ً
 معهال

ً
 ما،م   صا

ً
 .أال يكون أيا

 .أن تنتهم السنة املالية لكل ما،م في  ات التاريخ . ه

 .أن يقوم كل ما،م بإعداد قوائمه املالية باستخدام  ات املعايير املحاسبية . و

 للبنىىىد ) . ز
ً
يىىىة أو ألغىىىراا أخىىىرى غيىىىر ماليىىىة ( مىىىن هىىىذا املىىىادة قىىىد تىىىم ألغىىىراا تجاريىىىة حقيق1أن يكىىىون النقىىىل وفقىىىا
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 تعكس الواقع االقتصادي.

( مىىن هىىذا املىىادة يجىىب مراعىىاة جميىىع مىىا 1لغايىىات هىىذا املرسىىوم بقىىانون إ ا اختىىار ال اضىىع للضىىريبة تطبيىىق البنىىد ) .3

 يأتي:

 لقيمت،ىىىا الدفتريىىىة الصىىىافية فىىىي تىىىاريخ النقىىىل، دون أي مكاسىىىب أو  .أ
ً
تعامىىىل األصىىىول وااللترامىىىات بأن،ىىىا نقلىىى  وفقىىىا

 خسائر.

( مىىىن هىىىذا املىىىادة، 1ال يجىىىوز أن تتعىىىدى قيمىىىة األسىىىهم أو حصىىىص امللكيىىىة املشىىىار إلل،ىىىا فىىىي ال قىىىرة )أ( مىىىن البنىىىد ) . ت

 ما،ا قيمة أي مقابل تمة تحصيله.
ً
 صافي القيمة الدفترية لألصول وااللترامات املنقولة مخصوما

( مىىن 1موجىىب ال قىىرة )ت( مىىن البنىىد )ال يجىىوز أن تتعىىدى قيمىىة األسىىهم أو حصىىص امللكيىىة الفىىم تىىمة تحصىىيلها ب . ج

 ما،ا قيمة أي مقابل تمة تحصيله.أو الحصص هذا املادة، القيمة الدفترية لألسهم 
ً
 املتنازل عا،ا، مخصوما

يجىىوز اعتبىىار أي خسىىائر ضىىريبية غيىىر مسىىتخدمة تكبىىدها ال اضىىع للضىىريبة الناقىىل لألصىىول وااللترامىىات قبىىل  . د

لىىىة لصىىىالي 1ل بموجىىىب البنىىىد )ال تىىرة الضىىىريبية الفىىىم تىىىمة فل،ىىىا النقىىى  ( مىىىن هىىىذا املىىىادة، بأن،ىىىا خسىىىائر ضىىىريبية ُمرحة

 ال اضع للضريبة املنقولة إليه األصول وااللترامات، و لك مع مراعاة الشروط الفم ُيحددها الوزير.

طبىىىق أحكىىىام هىىىذا املىىىادة، حسىىىب مقتضىىى   الحىىىال، فىىىي سىىىياق أحكىىىام النقىىىل املنصىىىو  علل،ىىىا فىىىي البنىىىد ) .4
ُ
( مىىىن هىىىذا 1ت

 ادة في أي من الحاالت اآلتية:امل

 إ ا تم استالم األسهم أو حصص امللكية من قبل   ص آخر غير ال اضع للضريبة الذي قام بالنقل. .أ

 .إ ا تم إصدار أو منش األسهم أو حصص امللكية من قبل   ص آخر غير ال اضع للضريبة املنقول إليه . ت

 فىىي ائىىتالف مشىىترك إ ا لم يتم استالم األسهم أو حصص امللكية مىىن قبىىل ال   . ج
ً
اضىىع للضىىريبة الىىذي يكىىون شىىريكا

 ألحكام البند )
ً
 ( من هذا املرسوم بقانون. 16( من املادة )9ُيعامل كخاضع للضريبة وفقا

طبىىىق ال قىىىرة )د( مىىىن البنىىىد ) .5
ُ
( مىىىن هىىىذا املىىىادة 3فىىىي حىىىال قىىىام ال اضىىىع للضىىىريبة بنقىىىل جىىىزء مسىىىتقل مىىىن أعمالىىىه، ت

 على ال سائر الضريبية غير ا
ً
ملستخدمة الفم يمكن تخصيصها بشىىكل معقىىول لصىىالي  لىىك التىىزء املسىىتقل حصرا

 املنقول من األعمال.

طبق أحكام البند ) .6
ُ
 :( سنتين من تاريخ النقل2خالل ) أي من اآلتي ( من هذا املادة، إ ا حد 1ال ت

هىىا أو التصىىرف فىىي ال اضىىع للضىىريبة الناقىىل أو املنقىىول إليىىه، أو نقل إ ا تىىمة بيىىع أسىىهم أو حصىىص ملكيىىة أخىىرى  .أ

، إةى   ص آخر لىى س 
ً
 أو جزئيا

ً
 فل،ا بأي شكل كان، كليا

ً
فىىي املتموعىىة املعهلىىة الفىىم ينتمىىم إلل،ىىا ال اضىىع  عضىىوا

 للضريبة املعنم. 

( مىىن هىىذا 1في حال إجراء أي نقل أو تصرف الحق في األعمال املنقولة أو أي جىىزء مسىىتقل ما،ىىا بموجىىب البنىىد ) . ت

 .املادة

( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة، ُيعامىىىىل نقىىىىل األعمىىىىال أو أي جىىىىزء مسىىىىتقل ما،ىىىىا، بأنىىىىه قىىىىد تىىىىمة بالقيمىىىىة 6فىىىىي حىىىىال تطبيىىىىق البنىىىىد ) .7

 السوقية في تاريخ النقل.

 الفصل التاس 

 ال صومات 

 ( 28املادة )

 النفقات القاب ة لل صم

مىىىع مراعىىىىاة أحكىىىام هىىىىذا املرسىىىوم بقىىىىانون، تكىىىون الن قىىىىات الفىىىم يىىىىتمة تكبىىىدها بشىىىىكل كلىىىي وحصىىىىري ألغىىىراا أعمىىىىال  .1

قابلة لل صم في ال تىىرة الضىىريبية الفىىم تىىم فل،ىىا تكبىىد  اضع للضريبة، والفم ال تكون ن قات رأسمالية في طبيعت،ا،ال  

 الن قات.

 ألغراا احيسات الدخل ال اضع للضريبة عن ال ترة الضريبية، ال يجوز خصم اآلتي: .2
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 الن قات الفم لم يتمة تكبدها ألغراا أعمال ال اضع للضريبة. .أ

ع ىالن قات الفم  . ت
ُ
 .تمة تكبدها لتحقيق الدخل امل

 ال سائر الفم ال ترتبط بأعمال ال اضع للضريبة أو لم تنشأ عا،ا. . ج

 أي ن قات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير. . د

 إ ا تم تكبد الن قات ألك ر من غرا، يجوز خصم ما يأتي: .3

حديد من تلك الن قات إ ا تمة تكبدها بشكل كلي وحصري من أجىىل تحقيىىق الىىدخل أي جزء أو نسبة قابلة للت .أ

 ال اضع للضريبة.

لتحقيىىق الىىدخل ال اضىىع  أي نسىىبة مالئمىىة مىىن أي جىىزء أو نسىىبة مىىن الن قىىات غيىىر القابلىىة للتحديىىد واملتكبىىدة . ت

 ألسىىس عادلىىة ومعقولىىة بعىىد األخىىذ فىىي االعتبىىار الحقىىائق وا
ً
حدد وفقا

ُ
لظىىروف املحيطىىة بأعمىىال للضريبة والفم ت

 ال اضع للضريبة.

 ( 29املادة )

 نفقات الفائدة 

( مىىىن هىىىذا املرسىىىوم بقىىانون، تكىىىون ن قىىىات ال ائىىىدة قابلىىىة 28( مىىن املىىىادة )2ال قىىىرة )ت( مىىىن البنىىىد ) أحكىىىام مىىىن  اسىىتثناءً 

مىىن  (31( و)30املىىادتين )( و 28لل صىىم فىىي ال تىىرة الضىىريبية الفىىم تىىمة تكبىىدها فل،ىىا، مىىع مراعىىاة األحكىىام األخىىرى مىىن املىىادة )

 هذا املرسوم بقانون.

 ( 30املادة )

 القاعدة العامة لقيود  صم الفائدة

 هن باملائة مىىن أرباحىى ي%( ثالث30تكون ن قات ال ائدة الصافية لل اضع للضريبة قابلة لل صم بنسبة ال تزيد عن ) .1

ل تىىرة الضىىريبية املعنيىىة مىىع اسىىيبعاد أي املحاسبية قبل خصم ال ائدة والضريبة واالست،الك واإلط ىىاء العائىىد عىىن ا

 ( من هذا املرسوم بقانون. 22دخل ُمع ى بموجب املادة )

دة خىىالل  .2 يكىىون مبلىىغ ن قىىات ال ائىىدة الصىىافية لل اضىىع للضىىريبة فىىي فتىىرة ضىىريبية، هىىو مبلىىغ ن قىىات ال ائىىدة املتكبىىة

لىىة بموجىىب ا ( مىىن هىىذا املىىادة، الىىذي يتجىىاوز 4لبنىىد )ال تىىرة الضىىريبية باإلضىىافة إةىىى مبىىالغ ن قىىات فائىىدة صىىافية مرحة

 دخل ال ائدة ال اضع للضريبة املحقق خالل  ات ال ترة الضريبية.

( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة، إ ا لىىىىم تتجىىىىاوز ن قىىىىات ال ائىىىىدة الصىىىىافية لل اضىىىىع 1ال يطبىىىىق القيىىىىد املنصىىىىو  عليىىىىه فىىىىي البنىىىىد ) .3

 .للضريبة عن ال ترة الضريبية املعنية املبلغ الذي ُيحددا الوزير

( مىىن هىىذا املىىادة، وخصىىمه فىىي 1يجىىوز ترحيىىل مبلىىغ ن قىىات ال ائىىدة الصىىافية غيىىر املسىىمو  بخصىىمه بموجىىب البنىىد ) .4

 ( من هذا املادة.2( و )1ال ترات الضريبية العشر الالحقة، حسب ترت ب تكبدا مع مراعاة البندين )

سىىىيثن  ن قىىىات ال ائىىىدة غيىىىر املسىىىمو  بخصىىىمها بموجىىىب أي أحكىىىام أخىىىرى مىىىن هىىىذا ا .5
ُ
ملرسىىىوم بقىىىانون مىىىن احيسىىىات ت

 ( من هذا املادة.2ن قات ال ائدة الصافية بموجب البند )

طبق أحكام البنود من ) .6
ُ
 ( من هذا املادة على األ  ا  اآلتية:5( إةى )1ال ت

 املصارف. .أ

 مقدمي خدمات التأمين. . ت

 ال  ص الطبيعي الذي يزاول األعمال أو نشاط األعمال في الدولة. . ج

 دا الوزير.أي   ص آخر قد ُيحد . د

( مىىىن هىىىذا املىىىادة علىىىى ال اضىىىع للضىىىريبة الىىىذي يىىىرتبط 2( و )1تطبيىىىق البنىىىدين )آليىىىة للىىىوزير إصىىىدار قىىىرار لتحديىىىد  .7

بموجىىىىىب املعىىىىىايير الدوليىىىىىة املحاسىىىىىبية  علىىىىىل،مالتىىىىىرام  ويوجىىىىىدب ىىىىى ص آخىىىىىر أو أك ىىىىىر مىىىىىن خىىىىىالل امللكيىىىىىة أو الىىىىىتحكم 

 املنطبقة أن تكون القوائم املالية موحدة.
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 ( 31املادة )

 القاعدة ال اصة لقيود  صم الفائدة 

من   .1 مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  علل،ا،  الحصول  تمة  قروا  عن  تكبدها  تمة  فائدة  ن قات  أي  يجوز خصم  ال 

 طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من املعامالت اآلتية: 

 أربا  األسهم أو الحصص أو توزيعات أربا  الفم تسدد إةى الطرف املرتبط. .أ

 من قبل الطرف املرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته.  استرداد رأس املال . ت

 مساهمة في رأس مال الطرف املرتبط.  . ج

 بعد االستحوا .  . د
ً
 مرتبطا

ً
 االستحوا  على حصص امللكية في   ص يكون أو يصبش طرفا

2. ( البند  أحكام  طبق 
ُ
ت األساس 1ال  الغرا  أن  إثبات  للضريبة  ال اضع  بإمكان  كان  إ ا  املادة  هذا  من  من  (  م 

( من هذا املادة لم يكن لتحقيق أي ميرة ترتبط 1الحصول على القرا أو إجراء املعامالت املشار إلل،ا في البند )

 بضريبة الشركات. 

3. ( البند   2لغايات 
ً
خاضعا املرتبط  الطرف  كان  إ ا  الشركات  بضريبة  ترتبط  ميرة  أي  تنشأ  ال  املادة،  هذا  من   )

مماثل ضريبة  ألي  أو  الشركات  على  لضريبة   را 
ُ
ت أجنبم  إقليم  أو  أخرى  دولة  في  سارية  تشريعات  بموجب  ة 

 ( من هذا املرسوم بقانون.3( من املادة )1ال ائدة نسبة ال تقل عن تلك املنصو  علل،ا في ال قرة )ت( من البند )

 ( 32املادة )

 نفقات التس ي 

%( خمسىىين باملائىىة مىىن 50ضىىريبة خصىىم )( من هىىذا املرسىىوم بقىىانون، يجىىوز لل اضىىع لل28مع مراعاة أحكام املادة ) .1

 أي ن قات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمة تكبدها خالل ال ترة الضريبية.

( من هذا املادة على أي ن قات تمة تكبدها ألغراا اسىىتقبال وترفيىىه عمىىالء ال اضىىع للضىىريبة 1يطبق حكم البند ) .2

 مىىن الن قىىات املتعلقىىة بىىأي أو املسىىاهمين أو املىىوردين أو غيىىرهم مىىن شىىركاء األعمىىال، ويشىى 
ً
مل  لىىك دون الحصىىر أيىىا

 :مما يأتي

 الوجبات. .أ

 اإلقامة. . ت

 النقل. . ج

 رسوم الدخول. . د

 املرافق واملعدات املستخدمة املتعلقة بذلك الترفيه أو اليسلية أو االستجمام. . ه

 أي ن قات أخرى ُيحددها الوزير. . و

 ( 33املادة )

 النفقات غيس القاب ة لل صم

 مما
ً
 يأتي: ال يجوز خصم أيا

قدم إةى جهة ل س  جهة ن ع عام معهلة. .1
ُ
 التبرعات أو املنش أو الهدايا الفم ت

 بالعقود. كتعوي  عن األضرار أو اإلخالل  فيما عدا املبالغ املحكوم ب،ااملالية  العقوباتو  الغرامات .2

 الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة. .3

دفع ملالك ال اضع للضريبةأو توزيعات األربا  أو منافع  ا أو الحصص أربا  األسهم .4
ُ
 .ت طبيعة مماثلة ت

 للضريبة بموجب ال قرة )ج( من البند ) .5
ً
( من 3املبالغ املسحوبة من األعمال من قبل   ص طبيعي يكون خاضعا

 في ائتالف مشترك.11املادة )
ً
 ( من هذا املرسوم بقانون أو شريكا

 رسوم بقانون.ضريبة الشركات امل روضة على ال اضع للضريبة بموجب هذا امل .6
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ضريبة القيمة املضافة على املدخالت الفىىم يتكبىىدها ال اضىىع للضىىريبة القابلىىة لالسىىترداد بموجىىب املرسىىوم بقىىانون  .7

 .املشار إليه أو ما يحل محله 2017( لسنة 8رقم )

 الضريبة على الدخل الفم يتم فرضها على ال اضع للضريبة خارج الدولة. .8

 أي ن قات أخرى  .9
ُ
 .على اقترا  الوزير بناءً  مجلس الوزراءمن  يصدرحدد بقرار ت

 الفصل العاشر

تص ين 
 
 املعامشت بين األطرا  املرتب ة واألش اص امل

 ( 34املادة )

 مبدأ السعر ا حايد 

عند تحديد الدخل ال اضع للضريبة، يجب أن تستوفي املعىىامالت والترت بىىات بىىين األطىىراف املرتبطىىة معيىىار السىىعر  .1

حدد بقرار يصدر من 5( و)4( و)3( و)2في البنود ) املحايد املنصو  عليه
ُ
 الهيئة. ( من هذا املادة وأي شروط قد ت

تعتبىىر املعىىامالت أو الترت بىىات بىىين األطىىراف املرتبطىىة مسىىتوفية ملعيىىار السىىعر املحايىىد إ ا كانىى  نتىىائج تلىىك املعىىامالت  .2

 مرتبطىىة فىىي إطىىار معىىامالت أو أو الترت بات تتوافق مىىع النتىىائج الفىىم قىىد تتحقىىق إ ا كانىى  بىىين أ ىى ا  
ً
ل سىىوا أطرافىىا

 ترت بات مماثلة وفي ظروف مماثلة.

حىىدد نييجىىىة السىىىعر املحايىىىد للمعىىىامالت أو الترت بىىات بىىىين األطىىىراف املرتبطىىىة مىىىن خىىالل تطبيىىىق طريقىىىة أو أك ىىىر مىىىن  .3
ُ
ت

 طرق اليسعير التحويلي اآلتية:

 طريقة السعر املستقل املقارن. .أ

 طريقة سعر إعادة البيع. . ت

 إلل،ا هامش ربش.طر  . ج
ً
 يقة التكل ة اإلجمالية مضافا

 طريقة صافي هامش ربش املعاملة. . د

 طريقة تقسيم أربا  املعاملة. . ه

( مىىن هىىذا 3فىىي البنىىد ) لل اضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى لليسعير التحويلي غيىىر الطىىرق املنصىىو  علل،ىىا .4

تطبيىىىق أي مىىىن الطىىىرق املىىىذكورة أعىىىالا بشىىىكل معقىىىول املىىىادة إ ا كىىىان بإمكىىىان ال اضىىىع للضىىىريبة إثبىىىات أنىىىه ال يمكىىىن 

لتحديىىد نتىىائج السىىعر املحايىىد للمعاملىىة، وأن أي طريقىىة أخىىرى لليسىىعير التحىىويلي تىىم اسىىتخدامها تسىىتوفي الشىىرط 

 ( من هذا املادة.2في البند ) املنصو  عليه

( مىىن هىىذا 4( أو )3البنىىدين )فىىي  اختيىىار وتطبيىىق طريقىىة أو أك ىىر مىىن طىىرق اليسىىعير التحىىويلي املنصىىو  علل،ىىايجىىب  .5

 املادة مع مراعاة الطريقة األك ر موثوقية، مع األخذ باالعتبار العوامل اآلتية:

 الشروط التعاقدية للمعامالت أو الترت بات. .أ

 خصائص املعامالت أو الترت بات. . ت

 الظروف االقتصادية الفم تم  فل،ا املعامالت أو الترت بات. . ج

بىىل األطىىراف املرتبطىىة الفىىم تىىدخل فىىي املعىىامالت أو املهىىام املن ىىذة واألصىىول املسىى  . د تخدمة وامل ىىاطر املتوقعىىة مىىن ق 

 الترت بات.

بل األطراف املرتبطة الفم تدخل في املعامالت أو الترت بات. . ه  استراتيجيات األعمال املستخدمة من ق 

ترت بىىىىات ال اضىىىىع يسىىىىيند تىىىىدقيق الهيئىىىىة فىىىىي مىىىىدى اسىىىىيي اء الىىىىدخل والن قىىىىات الناجمىىىىة عىىىىن معىىىىامالت أو يجىىىىب أن  .6

بىىل ال اضىىع للضىىريبة  للضىىريبة  ات الصىىلة بمعيىىار السىىعر املحايىىد إةىىى طريقىىة اليسىىعير التحىىويلي املسىىتخدمة مىىن ق 

 
ً
( مىىىن هىىىذا املىىىادة شىىىريطة أن تكىىىون طريقىىىة اليسىىىعير التحىىىويلي مناسىىىبة مىىىع مراعىىىاة العوامىىىل 4( أو )3للبنىىىد ) وفقىىىا

 ( من هذا املادة.5املذكورة في البند )
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( مىىن هىىذا 4( أو )3ي تطبيىىق طريقىىة أو أك ىىر مىىن طىىرق اليسىىعير التحىىويلي الفىىم يىىتم اختيارهىىا بموجىىب البنىىد )قىىد يىىعد .7

عىىىىىد مقبولىىىىىة لتأسىىىىى س نتىىىىىائج السىىىىىعر املحايىىىىىد 
ُ
املىىىىىادة إةىىىىىى مجموعىىىىىة مىىىىىن نتىىىىىائج أو معشىىىىىرات ماليىىىىىة للسىىىىىعر املحايىىىىىد ت

حدد بقرار تصدرا الهيئة.للمعامالت أو الترت بات بين األطراف املرتبطة، و لك مع مراعاة أي شرو 
ُ
 ط ت

نييجىىىة املعىىىامالت أو الترت بىىىات بىىىين األطىىىراف املرتبطىىىة ضىىىمن نطىىىاق السىىىعر املحايىىىد، علىىىى الهيئىىىة تعىىىديل  تقىىىعإ ا لىىىم  .8

لتحقيىىىق نييجىىىىة السىىىعر املحايىىىىد الفىىىم تعكىىىىس حقىىىائق وظىىىىروف املعىىىامالت أو الترت بىىىىات  الىىىدخل ال اضىىىع للضىىىىريبة

 .بأفضل صورة

( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة، فعلل،ىىىىا أن تسىىىىيند علىىىىى 8ل الىىىىدخل ال اضىىىىع للضىىىىريبة بموجىىىىب البنىىىىد )عنىىىىد قيىىىىام الهيئىىىىة بتعىىىىدي .9

 املعلومات الفم يمكن أو س تم إتاحت،ا لل اضع للضريبة.

فىىىىي حىىىىال قيىىىىام الهيئىىىىة أو ال اضىىىىع للضىىىىريبة بتعىىىىديل الىىىىدخل ال اضىىىىع للضىىىىريبة ملعاملىىىىة أو ترت ىىىىب السىىىىيي اء معيىىىىار  .10

 في السعر املحايد، على الهيئة إجراء ت
ً
عديل مقابل على الدخل ال اضع للضريبة للطرف املرتبط الذي يكون طرفا

 املعاملة أو الترت ب املعنم.

في حال قيام جهة أجنبية مختصىىة بىىإجراء تعىىديل علىىى معاملىىة أو ترت ىىب يتعلىىق بال اضىىع للضىىريبة السىىيي اء معيىىار  .11

هيئة إلجراء تعديل مقابل على دخلىىه ال اضىىع السعر املحايد، يجوز لذلك ال اضع للضريبة أن يتقدم بطلب إةى ال

 للضريبة.

 ( 35املادة )

 األطرا  املرتب ة وضواب  التحكم 

 اآلتي:  أي من لغايات هذا املرسوم بقانون، ُيقصد باألطراف املرتبطة  .1

  صىىىىىىان طبيعيىىىىىىان أو أك ىىىىىىر تربطهمىىىىىىا صىىىىىىلة قرةىىىىىىى بالنسىىىىىىب أو املصىىىىىىاهرة حفىىىىىى  الدرجىىىىىىة الرابعىىىىىىة أو بىىىىىىالتبنم أو  .أ

 .الوصاية

   ص طبيعي و  ص اعتباري في أي من الحاالت اآلتية: . ت

فىىىي ال ىىى ص أو شىىىركاء إ ا كىىىان ال ىىى ص الطبيعىىىي أو طىىىرف مىىىرتبط بىىىه أو أطىىىراف مرتبطىىىة بىىىه مسىىىاهمون  (1

 أو مىىىىع األطىىىىراف
ً
املرتبطىىىىة بىىىىه، بشىىىىكل مباشىىىىر أو غيىىىىر  االعتبىىىىاري، مفىىىى  امتلىىىىك ال ىىىى ص الطبيعىىىىي من ىىىىردا

  ر من حصص امللكية في ال  ص االعتباري.%( خمسين باملائة أو أك 50مباشر، نسبة )

 أو مىىىىع األطىىىىراف املرتبطىىىىة بىىىىه، بشىىىىكل مباشىىىىر أو غيىىىىر مباشىىىىر،  ال ىىىى ص الطبيعىىىىي كىىىىان إ ا  (2
ً
يىىىىتحكم من ىىىىردا

 بال  ص االعتباري.

   صان اعتباريان أو أك ر في أي من الحاالت اآلتية: . ج

 أو مىىىعكىىىان إ ا  (1
ً
يتملىىىك مباشىىىر أو غيىىىر مباشىىىر،  األطىىىراف املرتبطىىىة بىىىه، بشىىىكل ال ىىى ص االعتبىىىاري من ىىىردا

 %( خمسين باملائة أو أك ر من حصص امللكية في ال  ص االعتباري اآلخر.50نسبة )

يىىىىتحكم ال ىىى ص االعتبىىىاري من ىىىردا أو مىىىىع األطىىىراف املرتبطىىىة بىىىه، بشىىىىكل مباشىىىر أو غيىىىر مباشىىىر، كىىىان إ ا  (2

 بال  ص االعتباري اآلخر.

 أو مع األطراف املرتكان  إ ا   (3
ً
%( 50نسىىبة )يتملىىك  بطة به، بشكل مباشر أو غيىىر مباشىىر،أي   ص من ردا

 خمسين باملائة أو أك ر من حصص ملكية في كل من ال  صين االعتباريين أو أك ر، أو تحكم فل،م.

 ال  ص ومنشآته الدائمة أو منشأته األجنبية الدائمة. . د

   صان أو أك ر شركاء في ن س االئتالف املشترك. . ه

 ، واألطراف املرتبطة به.،ماأو مست يد ما أو معسسة معسس أو منش   عهدةال  ص الذي يكون أمين أو  . و

لغايىىات هىىذا املرسىىوم بقىىانون، ُيقصىىد بىىالتحكم قىىدرة أي  ىى ص للتىىأثير علىىى  ىى ص آخىىر بموجىىب أي حىىق مك ىىول  .2

 له أو ات اق أو أي ترت بات أخرى ويشمل  لك اآلتي:

 من حقوق التصوي  لدى ال  ص اآلخر.%( خمسين باملائة أو أك ر 50القدرة على ممارسة نسبة ) .أ
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 %( خمسين باملائة أو أك ر من أعضاء مجلس إدارة ال  ص اآلخر.50القدرة على تحديد نسبة ) . ت

 %( خمسين باملائة أو أك ر من أربا  ال  ص اآلخر.50القدرة على الحصول على نسبة ) . ج

ال علىىى تسىىيير أعمىىال القىىدرة علىىى أخىىذ قىىرار ليسىىيير أعمىىال وشىىعون ال ىى ص اآلخىىر، أو ممارسىىة ا . د لتىىأثير ال عىىة

 وشعون ال  ص اآلخر.

 ( 36املادة )

تص ين 
 
 الد عات لألش اص امل

( مىىىىىن هىىىىىذا املرسىىىىىوم بقىىىىىانون، تكىىىىىون الىىىىىدفعات أو املن عىىىىىة الفىىىىىم يقىىىىىدمها ال اضىىىىىع 28دون اإلخىىىىىالل بأحكىىىىىام املىىىىىادة ) .1

تصل به قابلة لل صم فقط في حال وبالقدر الىىذي ييناسىىب
ُ
مىىع القيمىىة السىىوقية لل دمىىة  للضريبة إةى ال  ص امل

تصل، وأن يتكبدها ال اضىىع للضىىريبة بشىىكل كلىىي وحصىىري 
ُ
بل ال  ص امل  أو املن عة أو أي و مء آخر مقدم من ق 

 ألغراا أعماله.

 بال اضع للضريبة، في أي من الحاالت اآلتية: .2
ً
 متصال

ً
 لغايات هذا املرسوم بقانون، يعتبر ال  ص   صا

 ل .أ
ً
 ل اضع للضريبة.إ ا كان  لك ال  ص مالكا

 لدى ال اضع للضريبة. . ت
ً
 أو مسعوال

ً
 إ ا كان  لك ال  ص مديرا

 بىىأي مىىن األ ىى ا  املشىىار إلىىل،م فىىي ال قىىرتين )أ( و)ت( مىىن البنىىد ) . ج
ً
 مرتبطىىا

ً
( مىىن 2إ ا كىىان  لىىك ال ىى ص طرفىىا

 هذا املادة.

 ىى ص طبيعىىي يملىىك، بشىىكل ( مىىن هىىذا املىىادة، ُيقصىىد بمالىىك ال اضىىع للضىىريبة أي 2لغايات ال قرة )أ( من البنىىد ) .3

 مباشر أو غير مباشر، حصص ملكية في ال اضع للضريبة، أو يتحكم فيه.

تصىىىل أي شىىىريك آخىىىر فىىىي  ات االئىىىتالف  .4
ُ
 فىىىي ائىىىتالف مشىىىترك، ُيقصىىد بال ىىى ص امل

ً
إ ا كىىان ال اضىىىع للضىىىريبة شىىىريكا

 بذلك الشريك.
ً
 مرتبطا

ً
 املشترك وأي   ص يكون طرفا

طبق أحكام املادة ) .5
ُ
ذا املرسىىوم بقىىانون، حسىىب مقتضىى   الحىىال، لتحديىىد مىىا إ ا كانىى  الىىدفعات واملنىىافع ( من هىى 34ت

تصىىىل فىىىي 
ُ
املقدمىىىة مىىىن ال اضىىىع للضىىىريبة تعىىىادل القيمىىىة السىىىوقية لل دمىىىة أو أي وىىى مء آخىىىر مقىىىدم مىىىن ال ىىى ص امل

 .املقابل

 :ما يلي ( من هذا املادة على أيم م1ال يطبق البند ) .6

تداول أسهمه في سوق  .أ
ُ
 األسهم املعتمد. خاضع للضريبة ت

 خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة. . ت

 .على اقترا  الوزير بناءً  مجلس الوزراءمن يصدر حدد بقرار يُ أي   ص آخر  . ج

 الفصل الحادي عشر 

 أحكام ال سارة الضري ية

 ( 37املادة )

 تسهيشت ال سارة الضري ية

ل ال اضىىع للضىىريبة لل تىىرات الضىىريبية الالحقىىة و لىىك الحيسىىات الىىدخل يجوز خصم ال سارة الضريبية من الىىدخ .1

 ال اضع للضريبة عن تلك ال ترات الضريبية.

ال يجىىىوز أن يتجىىىاوز مبلىىىغ ال سىىىارة الضىىىريبية املسىىىتخدمة لتخ ىىىي  الىىىدخل ال اضىىىع للضىىىريبة ألي فتىىىرة ضىىىريبية  .2

حىىدد بم75الحقة نسبة )
ُ
وجىىب قىىرار يصىىدر مىىن مجلىىس الىىوزراء بنىىاًء %( خمسة وسبعين باملائىىة أو أي نسىىبة أخىىرى ت

علىىىى اقتىىىرا  الىىىوزير، مىىىن الىىىدخل ال اضىىىع للضىىىريبة عىىىن تلىىىك ال تىىىرة الضىىىريبية قبىىىل تطبيىىىق أي تسىىىهيالت لل سىىىارة 

 الحاالت الفم الضريبية، إال في 
ُ
 على اقترا  الوزير. بناءً ء مجلس الوزراحدد بموجب قرار يصدر من ت

 سهيل ال سارة الضريبية أليم مما يأتي:ال يجوز لل اضع للضريبة أن يطلب ت .3
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 ال سائر املتكبدة قبل تاريخ فرا ضريبة الشركات. .أ

 للضريبة بموجب هذا املرسوم بقانون. . ت
ً
 ال سائر املتكبدة قبل أن يصبش ال  ص خاضعا

ال سائر املتكبدة من األصول أو النشاط الذي ُيع ى دخله، أو لىىم يعخىىذ فىىي االعتبىىار بىىأي شىىكل آخىىر، بموجىىب  . ج

 ذا املرسوم بقانون.ه

يجب خصم ال سائر الضريبية الفم تمة ترحيلها إةى فتىىرة ضىىريبية الحقىىة مىىن الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة لتلىىك ال تىىرة  .4

الضريبية الالحقة، و لك قبل ترحيىىل مىىا تبقىىى ما،ىىا إةىىى فتىىرة ضىىريبية الحقىىة أخىىرى أو اسىىتخدام أي خسىىائر ضىىريبية 

 وم بقانون.( من هذا املرس38منقولة بموجب املادة )

 ( 38املادة )

 نقل تسهيشت ال سارة الضري ية 

يجىىوز خصىىم ال سىىارة الضىىريبية أو أي جىىزء ما،ىىا، مىىن الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة العائىىد ل اضىىع للضىىريبة آخىىر، فىىي  .1

 حال اسيي اء جميع الشروط اآلتية:

َعين للضريبة   صين اعتباريين. .أ ال ال اض   أن يكون ك 

َعين للضر  . ت ال ال اض   يبة   صين مقيمين.أن يكون ك 

َعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة ) . ج %( خمسة وسىىبعين باملائىىة علىىى 75أن يملك أٌي من ال اض 

األقل من حصص امللكية في ال  ص اآلخر، أو أن يملك   ص ثالم، بشكل مباشىىر أو غيىىر مباشىىر، نسىىبة 

(75 
ُ
َعين للضريبة. لم من %( خمسة وسبعين باملائة على األقل من حصص امللكية في ك  ال اض 

 

قائمىىة منىىذ بدايىىة ال تىىرة  ( مىىن هىىذا املىىادة1أن تكون امللكية املشتركة املنصىىو  علل،ىىا فىىي ال قىىرة )ج( مىىن البنىىد ) . د

الضريبية الفم تمة فل،ا تكبد ال سارة الضريبية ولغاية ن،اية ال ترة الضريبية الفم يقوم فل،ا ال اضىىع للضىىريبة 

 بخصمها من دخله ال اضع للضريبة. املنقولة إليه ال سارة

 ُمع ى . ه
ً
 .أال يكون أٌي ما،ما   صا

 في املنطقة الحرة . و
ً
 قائما

ً
 معهال

ً
 .أال يكون أٌي ما،ما   صا

 .أن تنتهم السنة املالية لكل ما،ما في  ات التاريخ . ز

 أن يقوم كل ما،ما بإعداد قوائمهم املالية باستخدام  ات املعايير املحاسبية. .  

( مىىىن هىىىذا املىىىادة، يجىىىب 1للضىىىريبة بموجىىىب البنىىىد )آخىىىر ع للضىىىريبة خسىىىارته الضىىىريبية إةىىىى خاضىىىع إ ا نقىىىل ال اضىىى  .2

 مراعاة اآلتي:

بخصىىمها مىىن دخلىىه ال اضىىع للضىىريبة عىىن ال تىىرة  أن يقىىوم ال اضىىع للضىىريبة املنقولىىة إليىىه ال سىىارة الضىىريبية .أ

 الضريبية املعنية.

 اضع للضريبة املنقولة إليه املبلىىغ املسىىمو  بخصىىمه أال يتجاوز إجماةي خصم ال سارة الضريبية من دخل ال . ت

 ( من هذا املرسوم بقانون.37( من املادة )2بموجب البند )

املنقولىىىىة لل اضىىىىع الضىىىىريبية أن يخصىىىىم ال اضىىىىع للضىىىىريبة ال سىىىىارة الضىىىىريبية املتاحىىىىة بقىىىىدر مبلىىىىغ ال سىىىىارة  . ج

 للضريبة اآلخر لل ترة الضريبية املعنية.

 ( 39املادة )

 ل سائر الضري ية قيود ترحيل ا

 ألحكىىىىام البنىىىىد ) .1
ً
( مىىىىن هىىىىذا 37( مىىىىن املىىىىادة )2يجىىىىوز ترحيىىىىل ال سىىىىائر الضىىىىريبية إةىىىىى فتىىىىرة الحقىىىىة واسىىىىتخدامها وفقىىىىا

 املرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:

%( خمسىىىين باملائىىىة علىىىى األقىىىل مىىىن حصىىىص 50أن يملىىىك  ات ال ىىى ص أو األ ىىى ا  بشىىىكل مسىىىتمر نسىىىبة ) .أ

ضىىريبة، و لىىك منىىذ بدايىىة ال تىىرة الضىىريبية الفىىم تىىم فل،ىىا تكبىىد ال سىىائر الضىىريبية ولغايىىة امللكيىىة فىىي ال اضىىع لل
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ن،اية ال ترة الضريبية الفم تم فل،ا خصم ال سائر الضريبية، أو جزء ما،ا، من الدخل ال اضىىع للضىىريبة عىىن 

 تلك ال ترة الضريبية.

ته أو مىىا يشىىاب،ه بعىىد تغييىىر يزيىىد عىىن نسىىبة أن يستمر ال اضع للضريبة بممارسة األعمال أو نشاط األعمال  ا . ت

 %( خمسين باملائة في امللكية.50)

حىىىىىدد مىىىىا إ ا كىىىىىان خاضىىىىىع 1لغايىىىىات ال قىىىىىرة )ت( مىىىىىن البنىىىىد ) .2
ُ
( مىىىىىن هىىىىىذا املىىىىادة، تشىىىىىمل العوامىىىىىل  ات الصىىىىلة الفىىىىىم ت

باشىىرة أو غيىىر  اتىىه أو مىىا يشىىاب،ه، فىىي حىىال تغييىىر امللكيىىة امل للضىىريبة مسىىتمرا بممارسىىة األعمىىال أو نشىىاط األعمىىال

 أي ما يأتي: املباشرة،

 استمرار ال اضع للضريبة في استخدام األصول  ات،ا أو أي جزء ما،ا كما كان قبل تغيير امللكية. .أ

 عدم قيام ال اضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات األساسية ألعماله منذ تغيير امللكية.  . ت 

جة تطوير األصىىول أو اسىىتغاللها أو ال ىىدمات أو اإلجىىراءات أو السىىلع أو األسىىاليب إ ا تم إجراء أي تغييرات نيي . ج

 الفم كان  موجودة قبل تغيير امللكية.

 ال اضع للضريبة املدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.على ( من هذا املادة 1البند ) ال يسري  .3

 الفصل الااني عشر

 أحكام ا جموعة الضري ية

 ( 40املادة )

 الضري ية ا جموعة 

بالشىىركة األم أن يتقىىدم بطلىىب إةىىى الهيئىىة ليشىىكيل  املرسىىوم بقىىانون يجىىوز ل ىى ص مقىىيم ويشىىار إليىىه ألغىىراا هىىذا  .1

رم أو أك ىىىىر، يشىىىىار إلىىىىل،م ألغىىىىراا هىىىىذا ال صىىىىل بالشىىىىركة التابعىىىىة فىىىىي حالىىىىة 
َ
مجموعىىىىة ضىىىىريبية مىىىىع  ىىىى ص مقىىىىيم آخىىىى

 اسيي اء جميع الشروط اآلتية:

 اعتباريين.أن يكون األ  ا  املقيمين أ  ا .أ
ً
 صا

%( خمسىىىة وتسىىىعين باملائىىىة علىىىى األقىىىل مىىىن رأس مىىىال الشىىىركة 95أن تملىىىك الشىىىركة األم بشىىىكل مباشىىىر نسىىىبة ) . ت

 التابعة، أو بشكل غير مباشر من خالل شركة تابعة واحدة أو أك ر.

 %( خمسىىة وتسىىعين باملائىىة علىىى األقىىل مىىن حقىىوق التصىىوي 95أن تحت   الشركة األم بشكل مباشر بىنسبة ) . ج

 في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خالل شركة تابعة واحدة أو أك ر.

%( خمسىىىىة 95أن يكىىىىون للشىىىىركة األم بشىىىىكل مباشىىىىر الحىىىىق فىىىىي أربىىىىا  وصىىىىافي أصىىىىول الشىىىىركة التابعىىىىة بىىىىىنسبة ) . د

 وتسعين باملائة على األقل، أو بشكل غير مباشر من خالل شركة تابعة واحدة أو أك ر.

 ُمع ى.أال تكون الشركة ا . ه
ً
 ألم أو الشركة التابعة   صا

 في املنطقة الحرة. . و
ً
 قائما

ً
 معهال

ً
 أال تكون الشركة األم أو الشركة التابعة   صا

 أن يكون لكل من الشركة األم والشركة التابعة السنة املالية  ات،ا. . ز

 ير املحاسبية  ات،ا.أن تقوم كل من الشركة األم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم املالية باستخدام املعاي .  

( مىىن هىىذا املىىادة، يجىىوز لشىىركة تابعىىة واحىىدة أو أك ىىر تملىىك فل،ىىا التهىىة 1ال قىىرة )ه( مىىن البنىىد ) أحكىىام مىىن  اسىىتثناءً  .2

%( خمسىىة وتسىىعين باملائىىة علىىى األقىىل مىىن حصىىص امللكيىىة كمىىا 95الحكوميىىة بشىىكل مباشىىر أو غيىىر مباشىىر نسىىبة )

 1( مىىن البنىىد )هىىو منصىىو  عليىىه فىىي ال قىىرات )ت( و )ج( و )د
ً
( مىىن هىىذا املىىادة أن تشىىكل مجموعىىة ضىىريبية، وفقىىا

حددها الهيئة.
ُ
 للشروط الفم ت

بىىىل الشىىىركة األم وكىىىل شىىىركة تابعىىىة تسىىىعى 1يقىىىدم الطلىىىب املشىىىار إليىىىه فىىىي البنىىىد ) .3 ( مىىىن هىىىذا املىىىادة إةىىىى الهيئىىىة مىىىن ق 

 لالنضمام إةى املتموعة الضريبية. 

عامل امل .4
ُ
لة بموجب البند )لغايات هذا املرسوم بقانون، ت

ة
شك

ُ
( من هذا املادة ك  ص واحد 1تموعة الضريبية امل

 الشركة األم. تمثلهخاضع للضريبة، 
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يجب على الشركة األم االمتثال لكافة االلترامات املنصو  علل،ا فىىي ال صىىل الرابىىع عشىىر وال صىىل السىىادس عشىىر  .5

 الضريبية.ة وال صل السابع عشر من هذا املرسوم بقانون، نيابة عن املتموع 

تكون الشىىركة األم وكىىل شىىركة تابعىىة مسىىعولة بالتضىىامن والتكافىىل عىىن ضىىريبة الشىىركات املسىىتحقة الىىدفع مىىن قبىىل  .6

 املتموعة الضريبية عن ال ترات الضريبية الفم يكونوا فل،ا أعضاء ضمن املتموعة الضريبية.

( مىىىىىىن هىىىىىىذا املىىىىىىادة عىىىىىىن ال تىىىىىىرة 6د )بنىىىىىى يجىىىىىىوز أن تقتصىىىىىىر املسىىىىىىعولية التضىىىىىىامنية والتكافليىىىىىىة املنصىىىىىىو  علل،ىىىىىىا فىىىىىىي ال .7

 الضريبية املعنية على عضو أو أك ر من املتموعة الضريبية بناًء على موافقة الهيئة.

 ( من هذا املرسوم بقانون.45تبقى الشركة األم وكل شركة تابعة مسعولة عن االمتثال ألحكام املادة ) .8

علىىىى طلىىىب يقىىىدم إةىىىى الهيئىىىة مىىىن قبىىىل الشىىىركة األم  ءً يحىىىق لشىىىركة تابعىىىة االنضىىىمام إةىىىى مجموعىىىة ضىىىريبية قائمىىىة بنىىىا .9

 والشركة التابعة املعنية.

 يجب على الشركة التابعة مغادرة املتموعة الضريبية، في أي من الحالتين اآلت تين: .10

 بعد موافقة الهيئة على الطلب املقدم إلل،ا من قبل الشركة األم والشركة التابعة املعنية. .أ

د الشىىىركة الت . ت عىىىُ
َ
عىىىة املعنيىىىة مسىىىتوفية لشىىىروط العضىىىوية فىىىي املتموعىىىة الضىىىريبية املنصىىىو  علل،ىىىا فىىىي ابإ ا لىىىم ت

 ( من هذا املادة.1البند )

 املتموعة الضريبية في أي من الحالتين اآلت تين:ينتهم وجود  .11

 بعد موافقة الهيئة على الطلب املقدم إلل،ا من قبل الشركة األم. .أ

( مىىن هىىذا 1املتموعىىة الضىىريبية املنصىىو  علل،ىىا فىىي البنىىد ) يلإ ا لم تعد الشركة األم مستوفية لشىىروط تشىىك . ت

 ( من هذا املادة.12املادة وبما يتوافق مع أحكام البند )

يجىىىىوز للشىىىىركة األم فىىىىي املتموعىىىىة الضىىىىريبية أن تتقىىىىدم بطلىىىىب إةىىىىى الهيئىىىىة السىىىىيبدالها بشىىىىركة أم أخىىىىرى دون توقىىىىخ  .12

 املتموعة الضريبية، في أي من الحالتين اآلت تين: 

( مىىن هىىذا املىىادة واملرتبطىىة بالشىىركة األم 1 اء الشىىركة األم التديىىدة للشىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىي البنىىد )يياسىى  .أ

 السابقة.

 لهىىىا فىىىي الشىىىركة األم السىىىابقة انتهىىى  وجىىىودإ ا  . ت
ً
 قانونيىىىا

ً
، وأصىىىبح  الشىىىركة األم التديىىىدة أو شىىىركة تابعىىىة خل ىىىا

 كافة حقوقها وواجبات،ا.

 لتقىىديرها، حىىل املتموعىىة الضىىريبية 12( و )11البنىىدين ) أحكىىام مىىن  اسىىتثناءً   .13
ً
( مىىن هىىذا املىىادة، يجىىوز للهيئىىة، وفقىىا

أو تغييىىىىر الشىىىىركة األم للمجموعىىىىة الضىىىىريبية بنىىىىاًء علىىىىى املعلومىىىىات املتىىىىوفرة لىىىىد ،ا، علىىىىى أن تقىىىىوم الهيئىىىىة بإخطارهىىىىا 

 بذلك.

 ( 41املادة )

 تاريخ تشكيل وانتها  ا جموعة الضري ية

ذا املرسىىوم بقىىانون، يىىتمة تشىىكيل املتموعىىة الضىىريبية أو انضىىمام شىىركة تابعىىة جديىىدة إةىىى ه  ( من 40لغايات املادة ) .1

 مىىن بدايىىة ال تىىرة الضىىريبية املحىىددة فىىي الطلىىب املقىىدم للهيئىىة أو أي فتىىرة ضىىريبية 
ً
مجموعىىة ضىىريبية قائمىىة اعتبىىارا

حددها الهيئة.
ُ
 أخرى ت

( مىىىىن هىىىىذا املرسىىىىوم 40( مىىىىن املىىىىادة )11ة )أ( مىىىىن البنىىىىد )قىىىىر ( وال 40( مىىىىن املىىىىادة )10لغايىىىىات ال قىىىىرة )أ( مىىىىن البنىىىىد ) .2

 مىىن بدايىىة ال تىىرة 
ً
بقانون، يعامىىل العضىىو املعنىىم فىىي املتموعىىة الضىىريبية بأنىىه غىىادر تلىىك املتموعىىة الضىىريبية اعتبىىارا

حددها الهيئة.
ُ
 الضريبية املحددة في الطلب املقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى ت

( مىىىن هىىىذا املرسىىىوم 40( مىىىن املىىىادة )11( وال قىىىرة )ت( مىىىن البنىىىد )40( مىىىن املىىىادة )10لبنىىىد )ا لغايىىات ال قىىىرة )ت( مىىىن  .3

 مىىن بدايىىة ال تىىرة 
ً
بقانون، يعامىىل العضىىو املعنىىم فىىي املتموعىىة الضىىريبية بأنىىه غىىادر تلىىك املتموعىىة الضىىريبية اعتبىىارا

 ( من هذا املرسوم بقانون.40ة )اد( من امل1الضريبية إ ا لم تعد مستوفية للشروط املنصو  علل،ا في البند )
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 ( 42املادة )

 الد ل ال اض  ل ضريبة ل مجموعة الضري ية 

ألغىىراا تحديىىد الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة للمجموعىىة الضىىريبية، علىىى الشىىركة األم جمىىع النتىىائج املاليىىة، واألصىىول  .1

مالت بىىىىين الشىىىىركة األم وأي عىىىىاوااللترامىىىىات العائىىىىدة لكىىىىل شىىىىركة تابعىىىىة عىىىىن ال تىىىىرة الضىىىىريبية املعنيىىىىة، واسىىىىيبعاد امل

 شركة تابعة عضو في املتموعة الضريبية.

طبق األحكام  ات الصلة من هذا املرسوم بقانون على املتموعة الضريبية، حسب مقتض   الحال .2
ُ
 .ت

بل الشركة التابعىىة قبىىل انضىىمامها إةىىى املتموعىىة الضىىريبية، وتىىتم  .3 ستخدم من ق 
ُ
في حال وجود خسائر ضريبية لم ت

إلل،ىىىىا ألغىىىىراا هىىىىذا املىىىىادة بال سىىىىائر الضىىىىريبية السىىىىابقة لالنضىىىىمام للمجموعىىىىة، يىىىىتمة ترحيلهىىىىا للمجموعىىىىة ة اإلشىىىىار 

الضىىريبية، ويجىىوز اسىىتخدامها ل  ىى  الىىدخل ال اضىىع للضىىريبة للمجموعىىة الضىىريبية بقىىدر مىىا كىىان  لىىك الىىدخل 

 للشركة التابعة املعنية.
ً
  عائدا

الضريبية والفم لم تستخدمها قبل انضمام شركة تابعة جديدة  عةال يجوز استخدام ال سائر الضريبية للمجمو  .4

 للشىىىركة التابعىىىة 
ً
إلل،ىىىا، ل صىىىم الىىىدخل ال اضىىىع للضىىىريبة للمجموعىىىة الضىىىريبية بقىىىدر مىىىا كىىىان  لىىىك الىىىدخل عائىىىدا

 التديدة.

ملرسوم ا ( من هذا39( و )37( من هذا املادة للشروط املنصو  علل،ا في املادتين )4( و )3يخضع تطبيق البندين ) .5

 .بقانون 

ضىىريبية، يجىىب أن تبقىىى ال سىىائر الضىىريبية للمجموعىىة الضىىريبية ضىىمن الفىىي حىىال مغىىادرة شىىركة تابعىىة املتموعىىة  .6

عائىىىىىدة للشىىىىىركة التابعىىىىىة تلىىىىىك املتموعىىىىىة الضىىىىىريبية، باسىىىىىتثناء أي خسىىىىىائر ضىىىىىريبية سىىىىىابقة لالنضىىىىىمام للمجموعىىىىىة 

 لم يتمة استخدامها.املعنية 

 ريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير املستخدمة على النحو اآلتي:لض في حال انت،اء املتموعة ا .7

 إ ا استمرت الشركة األم كخاضع للضريبة، تبقى جميع ال سائر الضريبية معها. .أ

 للضىىريبة، ال يجىىوز خصىىم ال سىىائر الضىىريبية للمجموعىىة الضىىريبية مىىن  . ت
ً
ُعد الشركة األم خاضىىعا

َ
 دخىىلإ ا لم ت

اء املتموعىىىىىىىة الضىىىىىىىريبية، باسىىىىىىىتثناء أي خسىىىىىىىائر ضىىىىىىىريبية سىىىىىىىابقة لالنضىىىىىىىمام ت،ىىىىىىى تحققىىىىىىىه بعىىىىىىىد ان شىىىىىىىركة تابعىىىىىىىة

 لم يتمة استخدامها.عائدة للشركة التابعة املعنية للمجموعة 

طبق أحكام ال قرة )ت( من البند ) .8
ُ
( 12( من هذا املىىادة فىىي حىىال اسىىتمرار املتموعىىة الضىىريبية بموجىىب البنىىد )7ال ت

 ون.ان( من هذا املرسوم بق40من املادة )

طبق أحكام البند ) .9
ُ
( من هذا املادة في حال تم نقل أصول أو الترامىىات بىىين أعضىىاء املتموعىىة الضىىريبية وغىىادر 1ال ت

( سنتين من تاريخ النقل، ما لم يكن الدخل املرتبط ُمع ى مىىن 2الناقل أو املنقول إليه املتموعة الضريبية خالل )

 أحكام أخرى من هذا املرسوم بقانون. أيضريبة الشركات أو لم يعخذ باالعتبار بموجب 

 9يجب مراعاة الدخل املتعلق بالنقل املنصو  عليه في البند ) .10
ً
( من هذا املادة والىىذي لىىم يعخىىذ باالعتبىىار، اعتبىىارا

مىىىىىن تىىىىىاريخ مغىىىىىادرة الناقىىىىىل أو املنقىىىىىول إليىىىىىه املتموعىىىىىة الضىىىىىريبية، ويترتىىىىىب علىىىىىى  لىىىىىك تعىىىىىديالت مقابلىىىىىة فىىىىىي التكل ىىىىىة 

 .أو لاللترامات  ات الصلة ألغراا ضريبة الشركاتل األساسية لألصو 

 للمعايير املحاسبية املعمول ب،ا في الدولة. .11
ً
 على املتموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقا

 الفصل الاالث عشر 

 اح ساب ضريبة الشركات املستحقة 

 ( 43املادة )

 العم ة 
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اإلمىىاراتي ويجىىب تحويىىل أي مبلىىغ مقىىدر بعملىىة أخىىرى  بالىىدرهمغ لغايىىات هىىذا املرسىىوم بقىىانون، يجىىب تقىىدير جميىىع املبىىال

حىىدد  حسىىب سىىعر الصىىرف املحىىدد مىىن 
ُ
مصىىرف اإلمىىارات العربيىىة املتحىىدة املركىىزي، و لىىك مىىع مراعىىاة أي شىىروط قىىد ت

 بقرار يصدر من الهيئة.

 ( 44املادة )

 اح ساب وسداد ضريبة الشركات 

 حسب الترت ب اآلتي: قانون ب هذا املرسوم تسدد ضريبة الشركات املستحقة بموجب

( مىىن هىىذا 46واملحىىدد بموجىىب املىىادة ) املنبىىع العائىىدة لل اضىىع للضىىريبة مىىن  باسىىتخدام رصىىيد الضىىريبة املقتطعىىة .1

 املرسوم بقانون.

( مىىن هىىذا املىىادة، يسىىتخدم رصىىيد 1فىىي حىىال وجىىود مبلىىغ متبقىىي مىىن ضىىريبة الشىىركات املسىىتحقة بعىىد تطبيىىق البنىىد ) .2

 ( من هذا املرسوم بقانون.47  لل اضع للضريبة واملحدد بموجب املادة )تاالضريبة األجنبية امل

( مىىىن هىىىذا املىىىادة، يسىىىتخدم أي 2بعىىىد تطبيىىىق البنىىىد ) فىىىي حىىىال وجىىىود مبلىىىغ متبقىىىي مىىىن ضىىىريبة الشىىىركات املسىىىتحقة .3

حدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير
ُ
 .أرصدة أو أشكال أخرى من اليسهيالت ت

 3البند ) الدفع بعد تطبيق في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات املستحقة .4
ً
 ( من هذا املادة، يسدد وفقىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.48للمادة )

 ( 45املادة )

 املنب   من الضريبة املقت عة

حىىىىدد ي ( صىىىى ر باملائىىىة أو أ%0املنبىىىىع بنسىىىبة )مىىىن يخضىىىع الىىىىدخل املىىىذكور أدنىىىىاا للضىىىريبة املقتطعىىىىة  .1
ُ
نسىىىىبة أخىىىرى ت

 بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير:

فئىىات الىىدخل الناوىى   فىىي الدولىىة الفىىم يحققهىىا  ىى ص غيىىر مقىىيم املحىىددة بموجىىب القىىرار الصىىادر مىىن مجلىىس  .أ

 .املشار إليه في هذا املادة، بقدر ما كان الدخل ال يعود ملنشأة دائمة عائدة له في الدولة الوزراء

 .أي دخل آخر ُيحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير . ت

مىىىن هىىىذا املىىىادة مىىىن املبلىىىغ اإلجمىىىاةي  (1)املنبىىىع املسىىىتحقة الىىىدفع بموجىىىب البنىىىد مىىىن يىىىتمة خصىىىم الضىىىريبة املقتطعىىىة  .2

حددها اله
ُ
 للنما ج واإلجراءات وخالل املدة الفم ت

ً
 ة.يئللدفعة، وسدادها إةى الهيئة وفقا

 ( 46املادة )

 املنب  من رصيد الضريبة املقت عة 

 للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخ ي  ضريبة الشركات املستحقة بموجب املادة ) .1
ً
( 3إ ا أصبش   ص خاضعا

 املنبع عن ال ترة الضريبية  ات،ا.من من هذا املرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة املقتطعة 

 املنبع بموجب هذا املرسوم بقانون، هو األقل مما يأتي:من رصيد الضريبة املقتطعة ل يكون الحد األقص   .2

 ( من هذا املرسوم بقانون.45( من املادة )2مبلغ الضريبة املقتطعة عند املنبع امل صومة بموجب البند ) .أ

 مبلغ ضريبة الشركات املستحقة بموجب هذا املرسوم بقانون. . ت

( مىىىن هىىىذا 2ضىىىريبية الناوىىى   نييجىىىة لتطبيىىىق البنىىىد )ال لل تىىىرة املنبىىىعمىىىن تطعىىىة قيجىىىب رد فىىىائ  رصىىىيد الضىىىريبة امل .3

 
ً
  ( من هذا املرسوم بقانون.49للمادة ) املادة، لل اضع للضريبة، وفقا

 ( 47املادة )

 رصيد الضريبة األ ن ية
رصىىىيد  لىىىغ( مىىىن هىىىذا املرسىىىوم بقىىىانون، بمىىىا يعىىىادل مب3يجىىىوز تخ ىىىي  ضىىىريبة الشىىىركات املسىىىتحقة بموجىىىب املىىىادة ) .1

 الضريبة األجنبية لل ترة الضريبية املعنية.
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يجب أال يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة األجنبية بموجب هذا املرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات املستحقة عن  .2

 الدخل املعنم.

 اتل تىىىىر  ( مىىىىن هىىىىذا املىىىىادة2ال يجىىىىوز ترحيىىىىل أي رصىىىىيد الضىىىىريبة األجنبيىىىىة غيىىىىر املسىىىىتخدم نييجىىىىة لتطبيىىىىق البنىىىىد ) .3

 ضريبية الحقة أو سابقة.

 يجب على ال اضع للضريبة االحت اظ بكافة الستالت الالزمة ألغراا املطالبة برصيد الضريبة األجنبية. .4

 الفصل الرا   عشر 

 سداد واستسداد ضريبة الشركات 

 ( 48املادة )

 سداد ضريبة الشركات 
( تسىىعة 9املرسىىوم بقىىانون خىىالل مىىدة ) ذاعلىىى ال اضىىع للضىىريبة سىىداد ضىىريبة الشىىركات املسىىتحقة الىىدفع بموجىىب هىى 

حددا الهيئة.
ُ
 أشهر من تاريخ انت،اء ال ترة الضريبية املعنية أو أي تاريخ آخر ت

 ( 49املادة )

 استسداد ضريبة الشركات 
فىىي  ،يجوز لل اضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قىىانون اإلجىىراءات الضىىريبية .1

 اآلت تين:  ينأي من الحالت

املتاحىىىة لل اضىىىع للضىىىريبة ضىىىريبة الشىىىركات املسىىىتحقة  مىىىن املنبىىىعإ ا تجىىىاوز مبلىىىغ رصىىىيد الضىىىريبة املقتطعىىىة  .أ

 الدفع على ال اضع للضريبة.

إ ا تبىىىىىين للهيئىىىىىة بىىىىىأي شىىىىىكل آخىىىىىر قيىىىىىام ال اضىىىىىع للضىىىىىريبة بسىىىىىداد ضىىىىىريبة الشىىىىىركات بمبلىىىىىغ يزيىىىىىد عىىىىىن قيمت،ىىىىىا  . ت

 املستحقة الدفع عليه.

 ألحكىىىام 1ضىىىع للضىىىريبة بقرارهىىىا فىىىي الطلىىىب املقىىىدم بموجىىىب البنىىىد ) اتخطىىىر الهيئىىىة ال .2
ً
( مىىىن هىىىذا املىىىادة و لىىىك وفقىىىا

 قانون اإلجراءات الضريبية.

 الفصل ال امس عشر 

 قواعد مكا حة إسا ة االست دام 

 ( 50املادة )

 القواعد العامة ملكا حة إسا ة االست دام 

طبق هذا املادة على املعامالت أو الترت بات بعد   .1
ُ
اعاة جميع الظروف  ات العالقة، إ ا كىىان باإلمكىىان االسىىتنتاج مر ت

 بشكل معقول، جميع ما يأتي:

أن الىىىدخول فىىىىي تلىىىىك املعىىىىامالت أو الترت بىىىىات، أو أي جىىىىزء ما،ىىىىا أو تن يىىىىذها، لىىىىم يكىىىىن لغىىىىرا تجىىىىاري حقيقىىىىي أو  .أ

 لغرا غير ماةي يعكس الواقع االقتصادي.

اسىىىىىية مىىىىىن املعىىىىىامالت أو الترت بىىىىىات، أو أي جىىىىىزء ما،ىىىىىا، هىىىىىو سأن يكىىىىىون الغىىىىىرا األساسىىىىى م أو أحىىىىىد األغىىىىىراا األ  . ت

 الحصول على ميرة تتعلق بضريبة الشركات ال تتوافق مع غايات أو أهداف هذا املرسوم بقانون.

 لغايات هذا املادة، تعتبر ميرة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي من اآلتي: .2

 .استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات .أ

 تجنب أو تخ ي  ضريبة الشركات املستحقة الدفع. . ت

 تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعتيل استردادها. . ج

 تجنب االلترام بخصم ضريبة الشركات أو احيساب،ا. . د

فىىي حىىىال تطبيىىق أحكىىىام هىىذا املىىىادة علىىى املعىىىامالت أو الترت بىىات، للهيئىىىة اتخىىا  قىىىرار بالتعىىديل أو التصىىىدي ألي ميىىىرة  .3

 لق بضريبة الشركات تمة الحصول علل،ا نييجة لتلك املعامالت أو الترت بات.تعمحددة أو أك ر ت
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 بموجىىىب البنىىىد ) .4
ً
إصىىىدار تقيىىىيم ضىىىريبم إلن ىىىا  القىىىرار والىىىذي قىىىد  ( مىىىن هىىىذا املىىىادة، علل،ىىىا3إ ا اتخىىىذت الهيئىىىة قىىىرارا

 من اآلتي:
ً
 يشمل أيا

ال اضىىع للضىىريبة أو ضىىريبة ل السىىما  أو عىىدم السىىما  بىىأي خصىىم أو إع ىىاء أو تسىىهيل عنىىد احيسىىات الىىدخ .أ

 الشركات املستحقة الدفع، أو أي جزء ما،ما.

 تخصيص أي إع اء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إةى أ  ا  آخرين. . ت

 إعادة تصنيخ طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي جزء منه، لغايات هذا املرسوم بقانون. . ج

 طبيق أحكام أخرى من هذا املرسوم بقانون.ت  عدم األخذ باألثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن  . د

 مع جواز إجراء تعديالت تعويضية على الترام ضريبة الشركات ألي   ص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.

 يجب مراعاة اآلتي:تطبيق أحكام هذا املادة على املعامالت أو الترت بات،  التحقق من مدى وجوت  ألغراا .5

 لدخول في املعامالت أو الترت بات أو تن يذها.ا الطريقة الفم تمة ب،ا .أ

 شكل ومضمون املعامالت أو الترت بات. . ت

 إجراء املعامالت أو الترت بات.توقي    . ج

 نييجة املعامالت أو الترت بات فيما يتعلق بتطبيق هذا املرسوم بقانون. . د

معقىىىول مىىىن املعىىىامالت أو  كلأي تغييىىىر فىىىي الوضىىىع املىىىاةي لل اضىىىع للضىىىريبة نىىىتج أو سىىىينتج أو يتوقىىىع أن ينىىىتج بشىىى  . ه

 الترت بات.

أي تغييىىىىىر فىىىىىي الوضىىىىىع املىىىىىاةي ل ىىىىى ص آخىىىىىر نىىىىىتج أو سىىىىىينتج أو يتوقىىىىىع أن ينىىىىىتج بشىىىىىكل معقىىىىىول مىىىىىن املعىىىىىامالت أو  . و

 الترت بات.

 بىىىىىين أ ىىىىى ا  يتعىىىىىاملون مىىىىىع بعضىىىىىهم  . ز
ً
إ ا نىىىىىتج عىىىىىن املعىىىىىامالت أو الترت بىىىىىات حقىىىىىوق أو الترامىىىىىات ال تنشىىىىىأ عىىىىىادة

 ملبدأ السعر ا
ً
 حايد فيما يتعلق بتلك املعامالت أو الترت بات.ملالبع  وفقا

 . ات صلة أي معلومات وظروف أخرى  .  

بين أن القرار الذي تم اتخا ا بموجب البنىىد ) .6
ُ
( 3يجب على الهيئة عند اتخا  أي إجراءات لتطبيق هذا املادة، أن ت

 من هذا املادة عادل ومناسب.

 الفصل السادس عشر 

 ال سجيل الضري   وإلغاؤه 

 ( 51)ة املاد

 ال سجيل الضري   

 للنمىىا ج واإلجىىراءات وخىىالل املىىدة الفىىم  .1
ً
يجب على أي خاضع للضريبة اليستيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقا

حددها الهيئة والحصول على رقم تستيل ضريبم، إال في  
ُ
 ُيحددها الوزير. الفم حاالتالت

هىىذا  ( مىىن 53( مىىن املىىادة )6ن، أو لغايىىات البنىىد )نو ألغىىراا اإلع ىىاء مىىن ضىىريبة الشىىركات بموجىىب هىىذا املرسىىوم بقىىا .2

املرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من ال  ص املعنم بموجب ال قرات من )ه( و )و( و )ز( و ) ( و )ط( مىىن البنىىد 

( من هذا املرسوم بقانون، أو االئتالف املشىىترك، حسىىب الحىىال، أن ُيسىىتل لضىىريبة الشىىركات وأن 4( من املادة )1)

 .رقم تستيل ضريبمى يحصل عل

 مىىن التىىاريخ  .3
ً
 لتقىىديرها وبنىىاًء علىىى املعلومىىات املتاحىىة لهىىا، تسىىتيل ال ىى ص لضىىريبة الشىىركات اعتبىىارا

ً
للهيئىىة، وفقىىا

 للضريبة. الذي يصبش
ً
 فيه خاضعا

 ( 52املادة )

 إلغا  ال سجيل الضري   
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اليسىىىتيل الضىىىىريبم إ ا ء يجىىىب علىىىى ال ىىى ص الحاصىىىل علىىىى رقىىىم اليسىىىتيل الضىىىريبم، التقىىىدم للهيئىىىة بطلىىىب إلغىىىا .1

 للنمىىىىىا ج 
ً
 للحىىىىىل أو التصىىىىى ية أو ألي أسىىىىىبات أخىىىىىرى، وفقىىىىىا

ً
توقىىىىىخ عىىىىىن مزاولىىىىىة األعمىىىىىال أو نشىىىىىاط األعمىىىىىال نييجىىىىىة

حددها الهيئة. واإلجراءات وخالل املدة
ُ
 الفم ت

، مىىلال يجىىوز إلغىىاء تسىىتيل ال اضىىع للضىىريبة إال بعىىد سىىداد ضىىريبة الشىىركات والغرامىىات اإلداريىىة املسىىتحقة بالكا .2

وتقىىديم جميىىع اإلقىىرارات الضىىريبية الواجىىب تقىىديمها بموجىىب هىىذا املرسىىوم بقىىانون، بمىىا فىىي  لىىك اإلقىىرار الضىىريبم 

 عن ال ترة الضريبية حف  تاريخ التوقخ عن العمل ويشمل  لك التاريخ.

شىىركات الفي حال املوافقة على طلب إلغاء اليستيل الضريبم، على الهيئة إلغاء تستيل ال  ص ألغراا ضريبة  .3

حددا الهيئة.
ُ
 من تاريخ التوقخ عن العمل أو أي تاريخ آخر قد ت

ً
 اعتبارا

 لتقىىديرها وبنىىاًء  في حال عدم امتثال ال  ص ملتطلبات إلغاء اليستيل الضريبم بموجب .4
ً
هذا املادة، للهيئة، وفقىىا

 من التاريخ ا
ً
 :حق من أي مما يأتيلال على املعلومات املتاحة لد ،ا، إلغاء تستيل ال اضع للضريبة اعتبارا

( مىىىن 2الشىىىروط املنصىىو  علل،ىىا فىىىي البنىىد ) أن تىىاريخ اليىىوم األخيىىىر مىىن ال تىىرة الضىىىريبية الىىذي تبىىىين فيىىه للهيئىىة .أ

 هذا املادة قد تم اسيي اقها.

 تاريخ انعدام وجود ال اضع للضريبة. . ت

 الفصل السا   عشر 

 اإلقرارات الضري ية والتوضيحات 

 ( 53املادة )

 ية ت الضري رااإلقرا

( مىىىن هىىىذا املرسىىىوم بقىىىانون، علىىىى ال اضىىىع للضىىىريبة تقىىىديم اإلقىىىرار الضىىىريبم حسىىىب الحىىىال، 51مىىىع مراعىىىاة املىىىادة ) .1

بلهىىا خىىالل مىىدة ال تتجىىاوز )  للنمىىا ج واإلجىىراءات املحىىددة مىىن ق 
ً
( تسىىعة أشىىهر مىىن تىىاريخ انت،ىىاء ال تىىرة 9للهيئىىة وفقىىا

حددا ا
ُ
 يئة. لهالضريبية املعنية أو أي موعد آخر ت

 مل اإلقرار الضريبم حسب الحال، على األقل املعلومات اآلتية:يش .2

 ال ترة الضريبية الفم يتعلق ب،ا اإلقرار الضريبم. .أ

 اسم وعنوان ال اضع للضريبة ورقم اليستيل الضريبم ال ا  به. . ت

 تاريخ تقديم اإلقرار الضريبم. . ج

 أسس املحاسبة املستخدمة في القوائم املالية. . د

 لل ترة الضريبية.للضريبة ع الدخل ال اض . ه

 ( من هذا املرسوم بقانون.37( من املادة )1مبلغ تسهيالت ال سائر الضريبية املطالب به بموجب البند ) . و

 ( من هذا املرسوم بقانون.38مبلغ ال سائر الضريبية املنقولة بموجب املادة ) . ز

 رسوم بقانون.ن هذا املم (47( و)46األرصدة الضريبية املتاحة املطالب ب،ا بموجب املادتين ) .  

 ضريبة الشركات املستحقة الدفع عن ال ترة الضريبية. .ط

علىىى ال اضىىع للضىىريبة تزويىىد الهيئىىة بىىأي معلومىىات أو مسىىيندات أو سىىتالت تطل ،ىىا بالقىىدر املالئىىم ألغىىراا تطبيىىق  .3

 أحكام هذا املرسوم بقانون.

ن، للىىىىىوزير أن ُيحىىىىىدد النمىىىىىا ج وم بقىىىىىانو رسىىىىى أحكىىىىىام هىىىىىذا املىىىىىادة وأي حكىىىىىم آخىىىىىر  و صىىىىىلة مىىىىىن هىىىىىذا املمىىىىىن اسىىىىىتثناًء  .4

واإلجىىىراءات لتقىىىديم اإلقىىىرار الضىىىريبم ومعلومىىىات أخىىىرى للهيئىىىة خاصىىىة بخاضىىىع للضىىىريبة قىىىد يشىىىكل اإلفصىىىا  عىىىن 

 معلوماته إعاقة لألمن الوطنم أو معارضة للمصلحة العامة. 

( مىىن 4( مىىن املىىادة )1نىىد )( من الب)طللهيئة أن تطلب من األ  ا  املذكورين في ال قرات )ه( و )و( و )ز( و ) ( و  .5

 هذا املرسوم بقانون تقديم تصريش.
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للهيئىىة أن تطلىىب، عبىىر إخطىىار أو قىىرار يصىىدر ما،ىىا، مىىن الشىىىريك امل ىىوا فىىي ائىىتالف مشىىترك لىىم تىىتم املوافقىىة علىىىى  .6

 يحمىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون، أن يقىىدم تصىىر  (16)( مىىن املىىادة 8طلبىىه لل ضىىوع لضىىريبة الشىىركات بموجىىب البنىىد )
ً
ا

 عن جميع الشركاء في االئتالف املشترك. نيابة

 على الشركة األم تقديم اإلقرار الضريبم إةى الهيئة نيابة عن املتموعة الضريبية. .7

 ( 54املادة )

 القوائم املالية

للهيئىىة أن تطلىىب مىىن ال اضىىع للضىىريبة، بموجىىب إخطىىار أو قىىرار يصىىدر ما،ىىا، أن يقىىدم القىىوائم املاليىىة املسىىتخدمة  .1

حددها الهيئة.الدخل ا يدلتحد
ُ
 للنما ج واإلجراءات وخالل املدة الفم ت

ً
 ل اضع للضريبة ل ترة ضريبية وفقا

 بإلزام فئات من ال اضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة واالحت اظ ب،ا .2
ً
 .للوزير أن يصدر قرارا

الئىىتالف املشىىترك تقىىديم القىىوائم املاليىىة ريك فىىي الشىى ( مىىن هىىذا املىىادة، للهيئىىة أن تطلىىب مىىن ا1لغايىىات أحكىىام البنىىد ) .3

 الفم تبين جميع ما يأتي:

 مجموع األصول وااللترامات ودخل ون قات االئتالف املشترك. .أ

 الحصة املوزعة للشريك في أصول والترامات ودخل ون قات االئتالف املشترك. . ت

 ( 55املادة )

 مس ندات ال سعيس التحويلي 

  وجىىب إخطىىار أو قىىرار يصىىدر ما،ىىا،ريبة، بملضىى للهيئىىة أن تلىىزم ال اضىىع ل .1
ً
إرفىىاق تصىىريش مىىع اإلقىىرار الضىىريبم وفقىىا

حىىىىىددا يشىىىىىمل املعلومىىىىىات املرتبطىىىىىة باملعىىىىىامالت والترت بىىىىىات الفىىىىىم يقىىىىىوم ب،ىىىىىا ال اضىىىىىع للضىىىىىريبة مىىىىىع 
ُ
للنمىىىىىو ج الىىىىىذي ت

تصلين به.
ُ
 األطراف املرتبطة به واأل  ا  امل

تصىىىلة بىىىه ل تىىىرة اضىىىع للضىىىر ل  فىىىي حىىىال اسىىىيي اء املعىىىامالت الفىىىم تىىىتم بىىىين ا .2
ُ
يبة واألطىىىراف املرتبطىىىة بىىىه واأل ىىى ا  امل

ضريبية للشروط الفىىم ُيحىىددها الىىوزير فىىي هىىذا الشىىأن، يجىىب علىىى ال اضىىع للضىىريبة االحت ىىاظ بملىىخ رئ  ىى م وملىىخ 

حددا الهيئة.
ُ
 للنمو ج الذي ت

ً
 محلي وفقا

( ثالثىىين يىىوم، أو أي 30ئىىة خىىالل فتىىرة )إةىىى الهية مىىن هىىذا املىىاد (2فىىي البنىىد ) يجب تقديم املسىىيندات املنصىىو  علل،ىىا .3

حددا الهيئة، من تاريخ طلب الهيئة.
ُ
 موعد آخر ت

 مىىن تىىاريخ الطلىىب، أو أي موعىىد 30على ال اضع للضىىريبة بنىىاًء علىىى طلىىب الهيئىىة، تزويىىدها خىىالل فتىىرة ) .4
ً
( ثالثىىين يومىىا

حىىىددا الهيئىىىة، بىىىأي معلومىىىات لىىىدعم طبيعىىىة السىىىعر املحايىىىد للمعىىىا
ُ
ترت بىىىات الفىىىم يقىىىوم ب،ىىىا ال اضىىىع ت أو المال آخىىىر ت

تصلين به.
ُ
 للضريبة مع األطراف املرتبطة به واأل  ا  امل

 ( 56املادة )

 حفظ السجشت

قىىانون اإلجىىراءات الضىىريبية، علىىى ال اضىىع للضىىريبة االحت ىىاظ بجميىىع السىىتالت واملسىىيندات  اسىىتثناًء مىىن أحكىىام .1

 تعلق ب،ا والفم تحقق اآلتي:ة الفم تبي( سبع سنوات بعد انت،اء ال ترة الضري7ملدة )

م في اإلقرار الضريبم أو في أي مسيند آخر يتمة تقديمه إةى الهيئة. .أ  دعم صحة املعلومات الفم تقدة

 تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل ال اضع للضريبة لل اضع للضريبة. . ت

 اسىىىتثناًء مىىىىن أحكىىىىام  .2
ُ
اظ بجميىىىع السىىىىتالت الفىىىىم تمكىىىىن ى االحت ىىىى ع ىىىى قىىىانون اإلجىىىىراءات الضىىىىريبية، علىىىىى ال ىىى ص امل

ع ى ملدة )
ُ
( سبع سنوات بعد ن،ايىىة ال تىىرة الضىىريبية الفىىم تتعلىىق 7الهيئة من التحقق بسهولة من وضع ال  ص امل

 ب،ا.

 ( 57املادة )
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 الفتسة الضري ية

 بم عا،ا.ريال ترة الضريبية لل اضع للضريبة هي السنة املالية أو جزء ما،ا، الفم يتعين تقديم إقرار ض .1

  االثنم( 12السنة امليالدية أو فترة ) لغايات هذا املرسوم بقانون، تكون السنة املالية لل اضع للضريبة .2
ً
عشر شىىهرا

 الفم يقوم ال اضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.

 58)املادة )

 تغييس الفتسة الضري ية 

لضىىريبة التقىىدم بطلىىب إةىىى الهيئىىة لتغييىىر تىىاريخ لل اضىىع ل ز ( من هذا املرسىىوم بقىىانون، يجىىو 57حكم املادة ) من  استثناءً  

 للشروط الفم تضعها الهيئة.
ً
 بدء وانت،اء ال ترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختل ة، وفقا

 ( 59املادة )

 التوضيحات 

عير تسىىىى ألي  ىىىى ص تقىىىىديم طلىىىىب توضىىىىيش إةىىىىى الهيئىىىىة فيمىىىىا يتعلىىىىق بأحكىىىىام هىىىىذا املرسىىىىوم بقىىىىانون أو إبىىىىرام ات اقيىىىىة  .1

 ة بشأن املعامالت أو الترت بات الفم قام أو من املحتمل أن يقوم ب،ا ال  ص.مسبق

حدد الهيئة اإلجراءات والنما ج الفم يجب وفقها تقديم الطلب املشار إليه في البند ) .2
ُ
 ( من هذا املادة.1ت

 الفصل الاامن عشر 

 ا  الفات والعقوبات 

 ( 60املادة )

 ت ما تقييم ضريبة الشركات والغرا

 ألحكامه   ل  ص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون اإلجراءات الضريبية يخضع ا  .1
ً
 .والقرارات الصادرة تن يذا

حىىىىىدد  أحكىىىىىام قىىىىىانون اإلجىىىىىراءات الضىىىىىريبيةاسىىىىىتثناًء مىىىىىن  .2
ُ
 ألحكامىىىىىه، يجىىىىىوز للهيئىىىىىة أن ت

ً
والقىىىىىرارات الصىىىىىادرة تن يىىىىىذا

الحىىىاالت والشىىىروط الفىىىم قىىىد يطلىىىب لضىىىريبة و ل الحىىىاالت والشىىىروط الفىىىم بموج ،ىىىا قىىىد تصىىىدر تقيىىىيم ضىىىريبم لل اضىىىع

 ال اضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبم له.

 ألحكامىىه، التىىزاءات والغرامىىات املتعلقىىة بتطبيىىق هىىذا  .3
ً
ُيحدد قانون اإلجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تن يذا

 .املرسوم بقانون 

 الفصل التاس  عشر

 أحكام انتقالية

 ( 61املادة )

 نتقاليةا أحكام

تكون امليرانية االفتتاحية لل اضع للضريبة هي امليرانيىىة ال تاميىىة املعىىدة ألغىىراا إعىىداد   لغايات ضريبة الشركات، .1

التقىىارير املاليىىة علىىى أسىىاس املعىىايير املحاسىىبية املعمىىول ب،ىىا فىىي الدولىىة، فىىي اليىىوم األخيىىر مىىن السىىنة املاليىىة الفىىم تنتهىىم 

 ى، و لك مع مراعاة أي شروط أو تعديالت أخرى قد ُيحددها الوزير.ية األوةيبمباشرة قبل ابتداء ال ترة الضر 

 للمىىادة  (1يىىتم إعىىداد امليرانيىىة االفتتاحيىىة املشىىار إلل،ىىا فىىي البنىىد ) .2
ً
مىىن هىىذا املىىادة بمراعىىاة مبىىدأ السىىعر املحايىىد وفقىىا

 ( من هذا املرسوم بقانون.34)

(  50( مىىن هىىذا املرسىىوم بقىىانون، تسىىري أحكىىام املىىادة ) 70املىىادة ) ن أحكىىام  مىى   ( مىىن هىىذا املىىادة، واسىىتثناء 2( و ) 1لغايىىات البنىىد )  .3

 من تاريخ نشرا في التريدة الرسمية. 
ً
 من هذا املرسوم بقانون على املعامالت أو الترت بات الفم تم الدخول فل،ا اعتبارا

 ُيحىىىدد فيىىىه إجىىىراءات انتق .4
ً
تتعلىىىق بين يىىىذ هىىىذا يىىىة أخىىىرى الملتلىىىس الىىىوزراء بنىىىاًء علىىىى اقتىىىرا  الىىىوزير، أن يصىىىدر قىىىرارا

 املرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.
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 الفصل العشرون 

 األحكام ال تامية 

 ( 62املادة )

 تفويض الصشحيات

.
ً
 للوزير أن ي وا الهيئة للقيام ببع  أو كامل صالحياته املنصو  علل،ا في هذا املرسوم بقانون، كما يراا مناسبا

 ( 63املادة )

 ارية دالسياسات واإل را ات اإل 

 ر الهيئىىة بالتنسىىيق مىىع الىىوزارة السياسىىات واإلجىىراءات اإلداريىىة والتعليمىىات العامىىة املتعلقىىة باملتطلبىىات امل روضىىةتصىىد

 بموجب هذا املرسوم بقانون. على ال  ص

 ( 64املادة )

 التعاون م  الهيئة 

حكىىىام هىىىذا املرسىىىوم لتطبيىىىق أم علىىىى التهىىىات الحكوميىىىة فىىىي الدولىىىة التعىىىاون بشىىىكل كامىىىل مىىىع الهيئىىىة للقيىىىام بكىىىل مىىىا يلىىىز 

ع ى
ُ
 .بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطل ،ا تتعلق بىال اضع للضريبة أو ال  ص امل

 ( 65املادة )

 اإليرادات  تقاسم

تخضىىىع إيىىىرادات ضىىىريبة الشىىىركات والغرامىىىات اإلداريىىىة الفىىىم يىىىتمة تحصىىىيلها بموجىىىب هىىىذا املرسىىىوم بقىىىانون للتقاسىىىم بىىىين 

 ألحكام القانون االتحادي الصادر في هذا الشأنحكومة االال
ً
 .تحادية والحكومات املحلية وفقا

 ( 66املادة )

 االتفاقيات الدولية 

فىىىىي حىىىىال تعىىىىارا أي حكىىىىم مىىىىن أحكىىىىام هىىىىذا املرسىىىىوم بقىىىىانون مىىىىع أي ات اقيىىىىة دوليىىىىة نافىىىىذة فىىىىي الدولىىىىة، فىىىىإن األولويىىىىة فىىىىي 

 ية.ولالتطبيق تكون ألحكام تلك االت اقية الد

 ( 67دة )املا

 القرارات التنفيذية 

مىىع مراعىىاة الصىىالحيات املنوطىىة بمجلىىس الىىوزراء فىىي هىىذا املرسىىوم بقىىانون، يصىىدر الىىوزير والهيئىىة، كىىلة فيمىىا يخصىىه،  .1

 قانون.بالقرارات الالزمة لتن يذ أحكام هذا املرسوم 

 .بقانون ذا املرسوم أحكام ه يذملتلس الوزراء بناًء على اقترا  الوزير، أن يصدر القرارات الالزمة لتن  .2

 ( 68املادة )

 اإللغا ات 

 يخالخ أو يتعارا مع أحكام هذا املرسوم بقانون. ُيلغى كل حكم

 ( 69املادة )

 ت بيق املرسوم بقانون على الفتسات الضري ية 

 .2023يونيو 1ُيطبق هذا املرسوم بقانون على ال ترات الضريبية الفم تبدأ في أو بعد تاريخ 
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 ( 70املادة )

 رسوم بقانون والعمل ب نشر امل

 من تاريخ نشرا.15ُينشر هذا املرسوم بقانون في التريدة الرسمية، وُيعمل به بعد )
ً
 ( خمسة عشر يوما
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