أنظمـ ـ ــة األنشط ــة االقتصادي ـ ــة الو اقعيـ ــة
لدولة اإلمـ ــارات العربي ــة املتح ــدة
توجيهات
بشـ ـ ــأن اإلخط ــار

م ــا ه ــوالغ ــرض م ــن اإلخط ــار؟
الغرض من اإلخطار هو تزويد السلطات التنظيمية ببعض املعلومات األولية فيما يتعلق باملرخص لهم وأنشطتهم في دولة
ً
ً
اإلمارات بالنسبة للفترة املعنية الواجب اإلبالغ عنها ،إذ ّإن املعلومات املقدمة كجزء من اإلخطار تشكل شرطا مسبقا لتقديم
ً
تقرير األنشطة االقتصادية الواقعية عن نف ــس الفت ــرة (إن ك ــان مطلوبـ ــا).

م ــن ينبغ ــي علي ــه تقديم إخط ــار؟
ً
ً
عليكم تقديم إخطار في حال كنتم كيانا قانونيا (على سبيل املثال شركة ذات مسؤولية محدودة ،شركة مساهمة عامة ،شركة
مساهمة خاصة ،إلخ )..أو شراكات (شراكة محدودة املسؤولية ،شراكة تضامنية ،إلخ )..تزاول أي من األنشطة ذات الصلة
التالية خـ ــالل السنة املالية املعنيـ ــة (أنظر القس ــم (ج) ،السـ ــؤال (:))1
 األعمـ ــال املصرفيــة أعمـ ــال التأميـ ــن أعم ــال إدارة صنادي ــق االستثمــار أعم ــال التأجيــر التمويلــي أعم ــال املقـ ّـر الرئيس ي أعم ــال الشح ــن أعم ــال الشركــة القابض ــة أعمــال امللكيــة الفكريــة أعمــال مرك ــز التوزيــع وتقديم الخدم ــةً
ً
يشار إلى املنشآت التجارية اإلماراتية التي تزاول نشاطا واحدا أو أكثر من األنشطة أعاله خالل السنة املالية املعنية بـ "املرخص
له".
يرجى االطالع على دليــل األنشطــة ذات الصلــة في الجدول ( )1من القرار الوزاري رقم ( )100لعام  2020الصادر عن وزارة املالية
ملزيد من املعلومات والشرح عن كل من األنشطة ذات الصلة الواردة أعاله.

ً
ماذا يحدث إذا زاولت املنشأة التجارية نشاطا ذي صلة خالل جزء فقط من السنة ،هل مازال ُيطلــب منها
توجيــه إخطار؟
نعم ،ينبغي ع لى املنشأة التجارية اإلبالغ عن كافة األنشطة ذات الصلة التي تزاولها خالل السنة املالية ،بصرف النظر عما إذا
ّتمت مزاولة النشاط ذات الصلة خالل السنة املالية بكاملها أم ال.
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هــل يجــوز لعــدة مرخ ــص لهــم توجيــه إخطــارواح ــد؟

ً
ً
ً
كال ،ينبغي على كل مرخص له أن يقدم إخطارا خاصا به وحده ،بصرف النظر عما إذا كان املرخص له املعني يشكل جزءا من
مجموعة ّ
موحدة لألغــراض املحاسبيــة أو الضريبيــة أو ســوى ذلــك.

هــل ّ
يتوجــب علــى الف ــرع تقديــم إخط ــارمستقــل عن مق ـ ّـره الرئيســي؟

ً
ً
ً
كالّ ،
يقدم ّ
املقر الرئيس ي/الشركة األم في دولة اإلمارات العربية املتحدة إخطارا واحدا موحدا يتضمن تفاصيل جميع فروعه في
ً
نشاطا ذي صلة ،بصرف النظر عما إذا كان ّ
دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تزاول
املقر الرئيس ي يـ ـزاول بنفســه النشــاط ذات
الصلــة أم ال.

م ــا هي املهلــة الزمنيــة لتقديم اإلخط ــارات؟
ينبغي تقديم اإلخطار ضمن مهلة ستة أشهر تلي نهاية السنة املالية للمرخ ــص لــه.
علــى سبيــل املثــال:
نهايــة السنــة املاليــة
 31مــارس
 30يونيـ ــو
 30سبتمبــر
 31ديسمبــر

املهلــة الزمنيــة
 30سبتمبــر
 31ديسمبــر
 31م ــارس
 30يوني ـ ــو

كيـ ــف ينبغ ــي تقديم اإلخط ــار؟

ً
ّ
يتم تقديم اإلخطــار إلكترونيا من خالل بوابــة وزارة املاليــة.

مــا ه ــواإلج ـراء املتبــع إذا كــان املرخــص لــه فــي طــور التصفيــة؟

ً
إذا كان املرخص له يزاول نشاطا ذي صلة خالل سنة التصفية ،يتوجب على املنشأة أو املصفين التأكد من اإليفاء بكافة
االلتزامات الناشئة عن أنظمة األنشطة االقتصادي ــة الواقعية عن الفترة حتى تاريخ التصفية ،بما في ذلك توجيه اإلخطار
وتقديم تقرير األنشطة االقتصادية الواقعية (حيثم ــا ينطبــق).

ً
ّ
ما هي عو اقب تخلف املرخص له عن تقديم إخطارعلى الرغم من كونه ملزم ــا بذل ــك؟
تفرض غرامة وقدرها  20,000درهم إماراتي على عدم ّ
التقيد بالتزام تقديم إخط ــار قب ــل انقضــاء املهل ــة الزمنيــة.
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م ــاذا يحــدث إذا كانــت املعلومــات الــواردة في اإلخطــارغيــر صحيحــة؟
تفرض غرامة وقدرها  50,000درهم إماراتي عند تقديم معلومات غير صحيحة أو كاذبة في اإلخطار .كما ّأن تقديم معلومات
ً
عمدا على نحو غير صحيح ّ
غير صحيحة أو كاذبة عن قصد أو ّ
بأن املرخص له مستثنى من أنظمة األنشطة االقتصادية
االدعاء
ٍ
يستوف اختبار األنشطة االقتصادية الواقعية عن الفترة املعني ــة الواجب اإلبـ ــالغ عنهــا.
الواقعية قد ينشأ عنه اعتباره بأنه لم
ِ

أ.

بيان ــات املرخ ــص لــه

 .1اسـ ـ ــم املرخــص لـ ــه
يعن ــي االس ـ ــم املذكور في الرخصة التجارية أو في تصريح املرخــص ل ــه.
 .2هــل يحــوز املرخــص ل ــه رخصــة مزدوجــة؟
ّ
تتم اإلجابة ب ـ "نعم" فقط من قبل املرخص لهم الذين صدرت لصالحهم أكثر من رخصة تجارية واحدة أو تصريح واحد
من قبل سلطـ ـات ترخي ـص مختلف ـة.
 1 - 2رقــم الرخصــة التجاريــة/رقــم التصريــح
هو رقم التسجيل املوضح في الرخصة التجارية أو في تصريح املرخص له.
 2- 2سلط ــة الترخيــص
هي السلطة التي تصـدر الرخصة التجارية أو تصريح املرخــص ل ــه.
 .3السلطــة التنظيميــة الرئيسي ــة
ً
ً
مزدوجة أو كان يخضع لسلطات تنظيمية متعددةّ ،
فإن السلطة التنظيمية الرئيسية
إذا كان كان املرخص له يحوز رخصة
ّ
هي السلطة التنظيمية التي أصدرت له الرخصة التجارية الرئيسية عندما ّ
وتسجل في املكان الذي يقع
تأسس للمرة األولى
مقر أعماله ويتواجد فيه املوظفون التابعون له ّ
فيه ّ
وتكبد املصروفات املترتبة عليه.
 .4مك ــان التأسي ــس
يعتبر ذلك بمثابة تأكيد فيما لو كان مكان التأسيس الرئيس ي للمرخص له ( أي مكان التسجيل) هو منطقة حرة (بما في
ذلك املنطقة الحرة املالي ــة) أو في ّ
البر الرئيس ي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 .5عن ــوان املق ـ ّـرالرئيســي
هـو العنوان املوضح في الرخصة التجارية أو في تصريح املرخــص ل ــه.
 .6الشك ــل القانون ــي
هو الشكل القانوني للمرخص له حسبما هو محدد في مستنداته التأسيسية أو بخالف ذلك حسبما هو موضح بموجب
القوانين واألنظمة املعمول بها في بلد تأسيسه/تسجيله.
 .7هل املرخص له مسجل ألغراض الضريبة على القيمة املضافة في دولة اإلمارات العربية املتحدة /رقم التسجيل
الضريبي في اإلمارات؟
هو الرقم الفريد املؤلف من  15خانة والذي ّ
يتم الحصول عليه بعد التسجيل ألغراض الضريبة على القيمة املضافة في
دولة اإلمارات العربية املتحدة .يمكن الحصول على رقم التسجيل الضريبي من شهادة الضريبة على القيمة املضافة أو من
ً
اإلقرار الضريبي .في حال كان املرخص له جزءا من مجموعة مسجلة في ضريبة القيمة املضافة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،يرجى تدوين رقم التسجيل الضريبي للعضو التمثيلي ألغراض ضريبة القيمة املضافة.

ب.

بيان ــات الف ــرع

 .1هــل ُتبل ــغ ع ــن نشـ ــاط ذي صلــة يزاولــه الف ــرع؟
ينبغي على املرخص لهم الذين لديهم فروع في دولة اإلمارات العربية املتحدة تزاول أنشطة ذات صلة اإلبالغ عن تلك
األنشطة ذات الصلة التي تزاولها فروعهم في إخطار ّ
موحد واحد.
 1- 2رقــم الرخصــة التجاريــة/رقــم التصريــح
هو رقم التسجيل املوضح في الرخصة التجارية أو في تصريح الف ــرع.
 2- 2سلطة الترخيــص
ه ــي السلطـ ــة التي قامت بإصدار الرخصة التجارية أو تصريــح الف ــرع.

ج.

الفت ــرة الواجــب اإلبــالغ عنهــا
الفترة الواجب على املرخص له اإلبالغ عنها هي الفترة املحاسبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ  1يناير ّ 2019
ويتم تقديم اإلخطار
عنها .يصادف حلول نهاية الفترة الواجب اإلبالغ عنها في نهاية الفترة التي ت ّ
عد عنها البيان ــات املاليــة (إن وجــدت).
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ينبغي على املرخص لهم تدوين تاريخ "بدء" و "انتهاء" الفترة الواجب عليهــم اإلبالغ عنهــا حســب األمثلــة املوضحــة أدنــاه.
سنـ ـة املرخــص له املالي ــة تتوافــق مــع التقويــم امليــالدي
تاريــخ الب ـ ــدء  1 :يناي ــر 2019
تاريــخ االنتهـاء  31 :ديسمبــر 2019
ّتم تأسيس املرخص له بتاريخ  1أكتوبر  2019وتنتهي سنته املالية بتاريخ  31مارس ( 2020فتــرة محاسبيــة قصيــرة):
تاريــخ الب ـ ــدء  1 :أكتوبــر 2019
تاريــخ االنتهـاء  31 :م ــارس 2020
ّتم تأسيس املرخص له بتاريخ  1يناير  2019وتنتهي سنته املالية بتاريخ  31مارس ( 2020فتــرة محاسبيــة طويلــة):
تاريــخ الب ـ ــدء  1 :ينايــر 2019
تاريــخ االنتهـاء  31 :م ــارس 2020
بعد الفترة املحاسبية الطويلة األولى ،يجب أن يغطي إخطار املرخص ل ــه الالح ــق الفترة الواجــب اإلبالغ عنها التالية:
تاريــخ الب ـ ــدء  1 :أبري ــل 2020
تاريــخ االنتهـاء  31 :م ــارس 2021
املرخص له الذي ّتم تأسيسه في  1يوليو  2018وتنتهي سنته املالية بتاريخ  30يونيو  ،2019ال يترتب عليه توجيه إخطار
ً
عن تلك الفترة ،إذ ّإن األنظمة تنطبق على السنوات املالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد  1يناير  ،2019وبالتالي تكون الفترة
ً
األولى الواجب اإلبالغ عنها للمرخص له املذكور وفق ــا لآلتــي:
تاريــخ الب ـ ــدء  1 :يولي ــو 2019
تاريــخ االنتهـاء  30 :يونيــو 2020
ً
الفترة الواجب اإلبالغ عنها هي دائما الفترة املالية التي تسبق تلك التي ينبغــي تقديم اإلخط ــار خالله ــا.

د.

األنشط ــة ذات الصل ــة

ً
 .1هــل زاول املرخص له نشاطا ذات صلة خالل الفترة الواجب اإلبالغ عنها؟
ينبغي اعتماد نهج "ال جوهرغالب على الشكل" (أي أولوية الجوهر املحاسبي على الشكل القانوني) لتحديد ما إذا كان
ً
املرخص له يزاول نشاطا ذات صلة .يترتب على ذلك النظر إلى أبعد مما هو موضح في الرخصة التجارية أو في التصريح ،أي
ً
إلى األنشطة التي ّتمت مزاولتها فعليا خالل الفترة الواجب اإلبالغ عنها.
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-2أ يرجى تحديد النشاط/األنشطة ذات الصلة التي زاولها املرخص له خالل الفترة الواجب اإلبالغ عنها
يرجى االطالع على دليــل األنشطــة ذات الصلــة في الجدول ( )1من القرار الوزاري رقم ( )100لعام  2020ملزيد من املعلومات
فيما يتعلق ّ
بكل نشاط ذات صلة.
ً
 -2ب هل حقق املرخص له دخال من النشاط ذات الصلة خالل الفترة الواجب اإلبالغ عنها؟
ّ
يشكل ذلك إجمالي الدخل املحقق من النشاط ذات الصلة حسبما هو ّ
مدون في الدفاتر والسجالت للفترة الواجب اإلبالغ
ً
عنها امل ّ
عدة وفقا للمعايير املحاسبية واجبة التطبيق ،بما في ذلك ال دخل املحقق من مصادر خارج دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ودون اقتطاع أي نوع من التكاليف أو املصروفات.
في سياق الدخل املحقق من املبيعات أو الخدماتّ ،
فإن إجمالي الدخل يعني إجمالي اإليرادات من املبيعات أو الخدمات
دون اقتطاع تكاليف السلع املباعة أو تكاليف الخدمات.
 -2ج هــل تحقــق الدخ ــل مــن النشـ ــاط ذات الصل ــة؟
ً
خاضعا للضريبة عندما ّ
يتم احتسابه عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركة أجنبية أو منشأة أخرى
يعتبر الدخل
معنية في املجموعة تبلغ عن دخلها في اإلمارات ألغراض ضريبة الدخل على الشركات ،بصرف النظر عما إذا كان من املمكن
أن يستفيد الدخل املحقق في اإلمارات من اإلعفاء أو من أي شكل آخر من عدم الخضوع لضريبة الشركات في البلد األجنبي
ً
بموجب قانون الضريبة املحلي أو وفقا التفاقية االزدواج الضريبي.
 -2د السلط ــة التنظيمي ــة
هي السلطة املعينة بموجب أنظمة األنشطة االقتصادية الواقعية لتتولى مسؤولية مراجعة والتحقق من معلومات
املرخص له فيما يتعلق بالنشاط ذات الصلة.
ّ
 -2هـ أؤكد أنني لم أحقق أي دخل من النشاط/األنشطة ذات الصلة خالل الفترة الواجب اإلبالغ عنها
ً
ً
املرخص لهم الذين زاولوا نشاطا ذات صلة دون أن يحققوا دخال منه خالل الفترة الواجب اإلبالغ عنها غير مطالبين بتقديم
تقرير األنشطة االقتصادية الواقعية وإثبات واقعية أنشطتهم في اإلمارات عن الفترة الواجب اإلبالغ عنها املذكورة.
 .3في حال اختياركم "أعمال امللكية الفكرية" في السؤال ( -2أ) يرجى التأكيد إذا ما كان املرخص له يزاول نشاط امللكية
الفكرية عالي الخطورة
ً
ً
ً
إذا كان املرخص له يحقق دخال من أصول امللكية الفكرية ،ينبغي عليه أيضا أن يحدد ما إذا كان مرخصا له يزاول نشاط
امللكية الفكرية عالي الخطورة.
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املرخ ــص له الذي يزاول نشاط امللكية الفكرية عالي الخطورة هو مرخص له يمارس نشاط امللكية الفكرية ويفي بكافة
املتطلبات الثالثــة التالي ــة:
 -1لم يقم املرخص له بنفسه بإنشاء أصول امللكية الفكرية التي يحوزه ــا ألغ ــراض أنشطتــه؛ و
 -2أحــرز املرخــص لــه أصــول امللكيــة الفكريــة مــن:
شرك ــة تنتمــي إلــى املجموعــة؛ أو
أ-
مقابل تمويل البحث والتطوير الذي يقوم به شخص آخر يقع مق ــره فــي دولــة أجنبيــة؛ و
ب-
 -3يقوم املرخص له بترخيص أو بيع أصول امللكية الفكرية إلى شركة واحدة أو أكثر من شركات املجموعة ،أو بخالف
ً ً
ً
ذلك يحقق دخال منفصال قابال للتحديد (مثل العوائد أو رسوم الترخي ص) من شركة أجنبية تنتمي إلى املجموعة فيما
يتعلق باستخدام أو استغالل أصول امللكية الفكرية.
يرجى االطالع على دليل األنشطة ذات الصلة في الجدول ( )1من القرار الوزاري رقم ( )100لعام  2020ملزيد من املعلومات
فيما يتعلق باملرخص لهم الذين يزاولون نشاط امللكية الفكرية عالي الخطورة.

هـ.

االستثناءات

 .1يرجى التأكيد ما إذا كان املرخص له يستوفي تعريف مصطلح "مرخص له مستثنى"
إذا ّادعى املرخص له أنه "مرخص له مستثنى" ينبغي عليه تحديد األساس الذي يرتكز عليه االستثناء بموجب األسئلة م ــن
( -1أ) إلى (-1هـ) وتقديم املستندات الالزمة إلثبات وضع االستثناء الخاص به.
ال يتوجب على املرخص له املستثنى تقديم تقرير األنشطة االقتصادية الواقعية وإثبات مزاولة نشاط اقتصادي واقعي في
دولة اإلمارات العربية املتحدة عن الفترات الواجب اإلبالغ عنها التي يفي خاللها بمتطلبات املرخص ل ــه املستثنى.
ّ
أؤكد ّ
أن املرخص له ( )1مملوك بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين أوأفراد مقيمين في اإلمارات العربية املتحدة،
.1أ.
ً
( )2ليس جزءا من مجموعة متعددة الجنسيات ،و( )3يزاول األعمال فقط في دولة اإلمارات العربية املتحدة
ينبغي على املرخص لهم اململوكين بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين أو أفراد مقيمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة
ً
الذين ال يشكلون جزءا من مجموعة متعددة ال جنسيات والذين يزاولون األعمال في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط
ّ
(بما في ذلك األنشطة التي ال تشكل أنشطة ذات صلة) تقديم املستندات الداعمة ذات الصلة إلثبات وضع استثنائهم ،بما
في ذلك:
 سج ــل الشركــاء
 الرســم البيانــي لهيكلــة الشركــة
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 إثبات جنسية و/أو ّ
مقر إقامة الشريك (الشركاء) -على سبيل املثال :نسخة عن جواز السفر اإلماراتي/تأشيرة اإلقامة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة
 نسخة عن البيانات املالية للفترة ذات الصلة (أو حسابات اإلدارة في حال كانت البيانات املالية غير متوفرة)
ً ً
ً
ً
يعتبر املرخص ل ه جزءا من مجموعة متعددة الجنسيات في حال كانت شركته األم أجنبية أو كان لديه فرعا أو كيانا تابعا
ً
ً
أجنبيا ،أو في حال كان املرخص له أو أي كيان إماراتي آخر يخضع مللكية أو سيطرة مشتركة ،خاضعا للضريبة فيما يتعلق
بأنشطة ّ
تتم مزاولتها من خالل فرع أو مؤسسة دائمة في دولة أخرى.
 -1ب

ّ
أؤكد ّ
أن املرخص له هوصندوق استثمارحسب التعريف الوارد ل ــه ف ــي األنظم ــة

ً
ً
ذاتيا (حيث ّأن صناديق االستثمار التي ّ
ينبغي على صناديق االستثمار التي ال ّ
تتم إدارتها ذاتيا تعتبر بمثابة
تتم إدارتها
كاف إلثبات وضع االستثناء الخاص بهم ،على سبيل املثال:
"أعمال إدارة صناديق االستثمار") تقديم دليل مستندي ٍ
 نسخة عن املستندات التأسيسية
 نسخة عن دليل السياسة واإلجراءات/مذكرة املعلومات
 نسخة عن رخصة/تسجيل صندوق االستثمار (لصناديق االستثمار التي ّتم تأسيسها خارج دولة اإلمارات العربية
املتح ــدة)
"صن دوق استثمار" يعني املنشآت التي ّ
يتمثل نشاطها الرئيس ي في إصدار حقوق استثمارية لجمع األموال أو تجميع أموال
املستثمرين ،ألغراض تمكين صاحب صندوق االستثمار املذكور من االستفادة من األرباح أو العوائد الناتجة عن قيام تلك
املنشأة بشراء أو حيازة أو إدارة أو التصرف باالستثمارات ،وال يشمل املنشآت التي يقوم صندوق االستثمار من خاللها
باالستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر (انظر السؤال (-1ج)).
ّ
أؤكد ّ
أن املرخص له هو كيان ذات أغراض خاصة أو شركة قابضة لالستثمار تابعة لصندوق استثمارحسب
-1ج
التعريف الوارد له في األنظمة
ينبغي عل ى املرخص لهم الذين يقوم صندوق االستثمار من خاللهم باالستثمار أو مزاولة األعمال (ولكن ال يشمل ذلك
املنشأة أو املنشآت التي يستثمر فيها صندوق االستثمار بشكل أساس ي) تقديـ ــم املستندات الداعمة ذات الصلة إلثبات
وضع استثنائهم ،على سبيل املث ــال:
 الرسم البياني لهيكلية صندوق االستثمار واملنشآت الفرعية القابضة لالستثمار /الكيانات ذات األغراض الخاصة
التابعة له
 إثبات على وضع صنـ ــدوق االستثمار الذي ّ
أسس املنشآت في دولة اإلمارات العربية املتحدة (انظر السؤال ( -1ب)).
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لتجنب الشكّ ،
فإن عبارة "يقوم صندوق االستثمار من خاللها بصورة مباشرة أو غير مباشرة باالستثمار أو ممارسة
نشاطه" تشيـ ــر إلى أي منشآت قائمة في دولة اإلمارات العربية املتحدة وظيفتها الوحيدة تسهيل االستثمارات التي يقوم بها
صندوق االستثم ــار.
 -1د

ّ
أؤكد ّ
أن ّ
املقر الضريبي للمرخص له هو خارج دولة اإلمارات العربي ــة املتح ــدة
ينبغي على املرخص لهم الذي يكون ّ
مقرهم الضريبي خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة والذين يخضع دخلهم من نشاط
ً
ذات صلة لضريبة الدخل على الشركات في الدولة األجنبية التي يقيمون فيها ضريبيــا ،تقديم املعلومات الداعمة التالية
إلثبات وض ــع استثنائهم:

تفاصيل الدولة التي ّتدعي املنشأة بأنها تشكل ّ
مقر ها الضريبــي؛
-1
رقم التعريف الضريبي الصادر عن الدولة التي ي ّدعى بأنها تشكل ّ
مقرها الضريبي؛
-2
أي من املستندات الداعمة التالية إلثبات اإلقامة الضريبية في دولة أجنبية:
-3
 خطاب أو شهادة محررة من قبل أو صادرة عن السلطة املختصة للدولة املعنية تفيد ّ
بأن املنشأة تعتبر بأنها تقيم
ألغراض ضريبة الدخل على الشركات في تلك الدولة؛ أو
 نسخة عن تقييم ضريبة الدخل على الشركات ،طلب ضريبة الدخل على الشركات ،إثبات على ضريبة الدخل على
الشركات ،أو أي مستند آخر صادر عن ال سلطة املختصة للدولة املعنية.
ّ
أؤكد ّ
أن املرخص له هو فرع شركة أجنبية قائم في دولة اإلمارات العربية املتحدة وأن كامل دخل الفرع اإلماراتي
 -1هـ
خاضع للضريبة في الدولة حيث تكون الشركة األجنبية قائمة
ً
في حال كان املرخص له فرع شركة أجنبية قائم في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فيجوز اعتباره مرخصا له مستثنى إذا
كان كامل الدخل الذي يحققه من نشاط ذات صلة خاضع لضريبة الدخل على الشركات في الدولة في ّ
املقر الضريبي
لشركته األم ،مع مراعاة تقديم املعلومات الداعمة التالية:
ّ
تفاصيل عن الدولة حيث ّ
للمقر الرئيس ي؛
املقر الضريبي للشركة األم/
-1
رقم التعريف الضريبي للمقر الرئيس ي/الشركة األم صادر عن السلطة الضريبية املختصة في الدولة األجنبية؛ و
-2
أي من املستندات الداعمة التالية:
-3
 نسخة عن اإلقرار الضريبي أو النماذج والجداول املرفقة به التي ّتم تقديمها إلثبات اإلبالغ عن الدخل ذات الصلة في
ّ
للمقر الرئيس ي األجنبي
اإلقرار الضريبي
 نسخ ـ ـ ــة عن أي تقييم لضريبة الدخل على الشركات/طلب ضريبـ ــة الدخل على الشركات في الدولة األجنبية عن الفترة
ً
ذات الصلة صادر من قبل ّ
املقر الرئيس ي (في حال ك ــان متوف ـرا)
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املعلوم ــات الخاصــة بامللكي ــة

و.

 . 1الشرك ــة األم
إذا كانت الشركة األم للمرخص له هي املنشأة التي بشكل مباشر:
أ-
ب-
ج-
د-

تحوز أغلبية حقوق التصويت لدى املرخص له؛ أو
تتمتع بحق تعيين أو تنحية أغلبية مجالس اإلدارة لدى املرخص ل ــه؛ أو
ً
تسيطـ ـ ـ ــر وحدها وفقا لترتيبات مشتركة مع الشركاء أو األعضاء اآلخريـ ــن على أغلبية حقوق التصويت لدى املرخص
ل ــه؛ أو
ً ً
ً ً
تتمتع بحق ممارسة ،أو تمارس فعليا تأثيرا مباشرا كبيرا أو سيطرة مباشرة على املرخص له.

 1-1االسـ ــم
ه ــو اســم الشركــة األم.
 2-1رقــم التعريــف الضريب ــي
يعني رقم التعريف الصادر ألغراض ضريبة الدخل على الشركات من قبل اإلدارة الضريبية في الدولة التي يقع فيها ّ
مقر
الضريبي للشركة.
 3-1العن ــوان
هــو عنــوان الشركــة األم.
 4-1دولــة املقــرالضريبي
ّ
تشكل ّ
مقر الضريبي.
تعني الدولة التي ّتدعي الشركة األم أنها
 . 2الشرك ــة األم باملآل
الشركة األم باملآل للمرخص له هي كيان من مجموعة:
أ -يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة كافية في املرخص له أو املرخص له املستثنى تلزمه بإعداد بيانات مالية
ّ
موحدة بموجب املعايير املحاسبية واجبة التطبيق ،أو قد يطلب منه القيام بذلك فيما لو ّتم التداول بأسهمه في
سوق عامة لألوراق املالية في الدولة التي يقع فيه ــا مقره الضريبي؛ و
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ب -ال توجد منشأة أخرى في املجموعة تمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة كافية في الكيان املذكور تلزمه
بإعداد بيانات مالية موحدة بموجب املعايير املحاسبية واجبة التطبيق ،أو ق ـ ــد يطلـ ـ ــب منه القيام بذلك فيما لو ّتم
التداول بأسهمه في سوق عامة لألوراق املالية في الدولة التي يقع فيه ــا مقره الضريب ــي.
 1-2االسـ ــم
ه ــو اســم الشركــة األم باملآل.
 2-2رقــم التعريــف الضريب ــي
يعني رقم التعريف الصادر ألغراض ضريبة الدخل على الشركات من قبل اإلدارة الضريبية في الدولة التي يقع فيها ّ
املقر
الضريبي للشركة األم باملآل.
 3-2العن ــوان
هــو عنــوان الشركــة األم باملآل.
 4-2دولــة املقــرالضريبي
تعني الدولة التي ّتدعي الشركة األم النهائية أنها تشكل ّ
مقرها الضريبي.
 . 3املستفيد من ّ
امللكية باملآل
املستفيد من ّ
امللكية باملآل للمرخص له هو الفرد الذي يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة خمسة وعشرين باملائة
( )% 25أو أكثر من رأس املال أو حقوق امللكية لدى املرخص له .ويحق للمرخص له أن يكون لديه مستفيد من ّ
امللكية
باملآل واحد أو أكثر.
ً
حينئذ يكون املستفيد من ّ
امللكية باملآل هو الفرد الذي يمتلك بصورة مباشرة
في حال كان املرخص له فرعا لشركة أجنبية،
ٍ
أو غير مباشرة نسبة تعادل أو تتجاوز خمسة وعشرين باملائة ( )%25من رأس مال الشركة األجنبية.
 2-3نــوع املستفيد من ّ
امللكية باملآل
يشيـ ــر ذلك إلى العالقة بين املستفيد من ّ
امللكية باملآل واملرخــص ل ــه.
 3-3االسـ ــم
ه ــو اســم املستفيد من ّ
امللكية باملآل.
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 4-3رقــم التعريــف الضريب ــي
يعني رقم التعريف الصادر ألغراض ضريبة الدخل على الشركات أو األفراد من قبل اإلدارة الضريبية في الدولة التي يقع
املقر الضريبي للمستفيد من ّ
فيها ّ
امللكية باملآل.
 5-3العن ــوان
هــو عنــوان املستفيد من ّ
امللكية باملآل
 6-3دولــة املق ـ ّرالضريبي
ّ
تعني الدولة التي ّيدعي املستفيد من ّ
تشكل ّ
مقره الضريبي.
امللكية باملآل أنها
ز.

اإلق ـ ــرار
 . 1جهــة االتص ــال املحــددة
يجوز أن تكون جهة االتصال املخصصة لهذا الغرض أي شخص لديه الصالحية للرد على االستفسارات املطروحة من
قبل السلطة التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم ،ولتقديم املزيد من املستندات ومعلومات أخرى إليها.
تتضمــن األمثلــة علــى "جهــة االتصــال املحــددة" ما يل ــي:
مدي ــر عـ ــام املرخــص لــه؛
عضو مجلــس إدارة لدى املرخــص له؛
ضابط التقيد واالمتثال لدى املرخــص لــه.
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