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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Introduction of UAE Value Added Tax 

1. Why is VAT being introduced?

In 2015, the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries, Kingdom of Saudi Arabia (KSA),

Kuwait, the United Arab Emirates (UAE), Qatar, Bahrain, and Oman agreed a Unified Value

Added Tax (VAT) Agreement. The backdrop to this change was the desire for a new source of

income and a reduction of many GCC countries’ dependence on hydrocarbon-related revenue.

2. Which countries are introducing VAT?

All six GCC countries are introducing VAT.

3. Is there a UAE Regulation published on VAT?

Yes. The UAE Executive Regulation (Cabinet Decision no. 52) was issued on the 28th

November 2017 (click here to view). External useful web links to the main laws and regulations

are provided at the end of the document.

4. What is the rate of VAT?

VAT is being launched at a rate of 5%, exempt or zero-rated in the UAE. 

5. When will VAT become applicable?

Legalisation has been issued in KSA and UAE with the expectation to commence VAT on 1st

January 2018.  The remaining four countries still have to issue their respective laws.  Timings

cannot be confirmed at this stage.

6. What services are in scope of VAT?

The standard VAT rate of 5% has been agreed by all Member States of the GCC, and will be

applied on goods and services (e.g. food, consulting services, maintenance works etc.) that are

not VAT exempt or zero-rated. The Federal VAT Law subjects a number of specific transactions

to the zero rate or designates them as exempt from VAT, meaning VAT will not be accounted

https://www.mof.gov.ae/en/resourcesAndBudget/Pages/vatquestions.aspx
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for on these supplies.  Companies are advised to contact their tax advisors for specific advice 

on which services are categorised at which rate. 

7. Does my organisation have to register for VAT?

Yes. During October 2017, the Federal Tax Authority (“FTA”) opened the registration process

for companies.  Full details can be found at https://www.tax.gov.ae/index.aspx.

There is a registration threshold of AED 375,000 a year. Companies can voluntarily register

beyond a threshold of AED 187,000 a year. Companies operating in the UAE with revenues

above the threshold should immediately register.

8. What do I need to do now?

Companies needs to work with qualified tax advisors to understand the implications for their

organisation, the registration process and implement internal processes to account for and

settle VAT.

9. What are some of the implications for my organisation?

Companies will have to implement end to end processes to account for and settle VAT.  Whilst

not exhaustive, considerations include Finance, I.T., Compliance and Operations.

10. How will my organisation pay VAT?

At this stage we understand that settlement will be permissible via the UAE e-Dirham service.

Citi is in contact with the UAE Government and the relevant advisors to clarify this aspect of

VAT as we recognise the importance and implications on clients given their existing accounts

payable process.  Information will be provided as soon as confirmation is received.

11. Can my organisation pay VAT in another currency or is AED the settlement currency?

Settlement of VAT will only be permissible in AED.

12. Is a separate VAT account required to register with the Federal Tax Authority?

We are not aware of any requirement to open a designated VAT account.  As part of the

registration process, companies are required to provide their bank account details. Further

details will be provided as the UAE release settlement process details.

https://tax.gov.ae/en/taxes/Vat/vat.topics.aspx
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13. Is there any special reference to be used? (e.g. to match VAT payment with particular
VAT return)

Whilst not confirmed, Citi anticipates that your organisation’s unique FTA account reference

and/or the relevant tax return reference number will need to accompany any electronic

settlement with the FTA.

14. Can my organisation pay VAT from an overseas account?

Whilst not confirmed by the FTA at this stage, we expect that settlement of VAT will only be

permissible from a UAE account in AED.  Further clarity is expected.

15. Are non-UAE registered entities required to obtain TRN?

VAT will not be applicable to non-UAE registered entities.

16. Will VAT impact my bank fees?

Citi’s understanding is that bank fees will not be exempt from VAT. All the bank account fees

charged by Citi are exclusive of taxes.  Companies are advised to work with their tax advisors to

confirm which fees are exempt, zero-rated or will attract VAT.

17. a) How will the VAT charges appear on my bank statement?

The VAT charges on bank fees will be included in your monthly statement as a separate line

item.

17. b) Will you be providing me with a separate tax invoice?

Yes, you will be provided with a separate tax invoice document, which will detail the VAT

charges on bank fees for the respective period.

Useful External Links: 

https://www.tax.gov.ae/index.aspx 
https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/default.aspx 
https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/pages/EstablishmentFederalTaxAuthority.aspx 
https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx 
https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/VAT-law.aspx 

https://www.mof.gov.ae/en/resourcesAndBudget/Pages/vatquestions.aspx
https://tax.gov.ae/en/taxes/Vat/vat.topics.aspx
https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/VAT-law.aspx
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 األسئلة المتداولة 

إقرار ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات  حول 
 العربية المتحدة 

 

 
 إقرار ضريبة القيمة المضافة؟  ما الهدف من  .1

 
صادقت دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر    ،2015في عام  

رغبة الدول الست في توفير    من منطلقجاء إقرار ضريبة القيمة المضافة  .  والبحرين وعمان، على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

 (. النفط)اعتمادها على اإليرادات المتأتية من المواد الهيدروكربونية مصدر جديد للدخل وتقليل 

 ما هي الدول التي أقرت العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة؟  .2

 
 . جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست تطبق ضريبة القيمة المضافة

 
 هل هناك الئحة إماراتية منشورة حول ضريبة القيمة المضافة؟  .3

 
  28،  في  52أصدرت  دولة اإلمارات العربية المتحدة الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  .  نعم

للقوانين واللوائح الرئيسية  تشتم(.  انقر هنا لالطالع عليها)  2017نوفمبر   ل الصفحة األخيرة من هذا المستند على روابط ويب خارجية 

 . المعمول بها في هذا الصدد 

 ما هو معدل ضريبة القيمة المضافة ؟   .4

 
 . لنسبة الصفر في اإلمارات العربية المتحدة على السلع والخدمات، ما لم تكن معفاة أو خاضعة    %5بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 

 
 ضريبة القيمة المضافة؟   متى سيتم تطبيق .5

 
  1اعتباًرا من ضريبة القيمة المضافة  في تحصيل  بدء  التم إصدار التشريع في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة مع توقع  

 . وال يمكن تأكيد توقيت تطبيق الضريبة في هذه المرحلة  ، اصةوال يزال يتعين على البلدان األربعة المتبقية إصدار تشريعاتها الخ.  2018يناير  

 ما هي الخدمات التي تقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة؟  .6

 
، وتُطبق على السلع  %5اتفقت جميع الدول األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل قياسي قدره  

غير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لنسبة  (  مثل األغذية والخدمات االستشارية وأعمال الصيانة وما إلى ذلك)والخدمات  

  ، الصفر أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة   لنسبةف قانون ضريبة القيمة المضافة االتحادي بعض التعامالت على أنها خاضعة  يُصن .  الصفر

مستشاريها الضريبيين للحصول    بالتواصل معنُوصي الشركات  .  على هذه التوريدات  مما يعني أنه لن يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة

   . على مشورة بشأن الخدمات الخاضعة للضريبة ومعدل تطبيقها

https://www.mof.gov.ae/en/resourcesAndBudget/Pages/vatquestions.aspx
http://www.citibank.com/uae/commercial/commercial_banking/pdf/CabinetDecision.pdf
https://www.mof.gov.ae/en/resourcesAndBudget/Pages/vatquestions.aspx
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 هل يتعين على مؤسستي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟  .7

 
ويمكن االطالع على التفاصيل الكاملة  .  باب التسجيل للشركات "(  FTA)"فتحت هيئة الضرائب االتحادية    ،2017أكتوبر  شهر  خالل  .  نعم

 . s://www.tax.gov.ae/index.aspxhttp هنا

درهم إماراتي في    187,000يمكن للشركات التسجيل طواعية عند تجاوز عتبة  و.  درهم إماراتي  375,000يبلغ حد التسجيل اإللزامي  

 . التسجيل فوًرايجب على الشركات العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تزيد إيراداتها عن الحد األدنى  . السنة

 ماذا علي أن أفعل اآلن؟  .8

 
والتعرف على إجراءات التسجيل واتخاذ التدابير   عليها،تحتاج الشركات إلى التواصل مع مستشارين ضريبين مرخصين لفهم اآلثار المترتبة  

 .الداخلية الالزمة لحساب ضريبة القيمة المضافة وتسويتها

 ما هي بعض اآلثار المترتبة على مؤسستي؟  .9

 
تبار هي  ومن بين الجوانب التي يتعين أخذها بعين االع.   سيتعين على الشركات تنفيذ عمليات شاملة لحساب ضريبة القيمة المضافة وتسويتها

 . التمويل وتكنولوجيا المعلومات واالمتثال والعمليات

 ضريبة القيمة المضافة؟  لشركتي دفع  يمكنكيف  .10

 
بها في دولة اإلمارات   القيمة المضافة في هذه المرحلة عبر منظومة الدرهم اإللكتروني المعمول  بحسب معلوماتنا، يمكن تسوية ضريبة 

كنا ألهمية مسألة تسوية ضريبة القيمة المضافة واآلثار المترتبة على العمالء  فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة  وانطالقًا من إدرا.  العربية المتحدة

باستمرار مع   التواصل  تحرص مجموعة سيتي على  الحالية،  في حكومةالدفع على حساباتهم  المعنية  المتحدة   الجهات  العربية  اإلمارات 

وسيتم توفير المعلومات لعمالئنا بمجرد  .  ث المستجدات في هذا الجانب من ضريبة القيمة المضافةوالمستشارين المعنيين للتعرف على أحد

 . تلقي الرد من الجهات المعنية

 ماراتي وحده هو العملة المعتمدة لسداد ضريبة القيمة المضافة؟ اإلدرهم  ال دفع ضريبة القيمة المضافة بعملة أخرى أم أن    لشركتي هل يمكن   .11

 
 . بتسوية ضريبة القيمة المضافة إال بالدرهم اإلماراتيال يسمح 

 
 الهيئة االتحادية للضرائب؟  لدىهل يلزم وجود حساب منفصل لضريبة القيمة المضافة للتسجيل  .12

 
لكن عملية التسجيل تتطلب من الشركات   ،ال تتوفر لدينا أي معلومات تفيد بوجود أي متطلبات لفتح حساب مخصص لضريبة القيمة المضافة

بمجرد اإلعالن عن تفاصيل إجراءات التسوية الضريبية من قبل    المعلوماتسيتم تزويد العمالء بمزيد من  .  تقديم تفاصيل حساباتها المصرفية

 . الجهات المعنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

https://tax.gov.ae/en/taxes/Vat/vat.topics.aspx
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 لمطابقة سداد ضريبة القيمة المضافة مع إقرار ضريبة القيمة المضافة(  ،يتعين استخدامه؟ )على سبيل المثالهل هناك أي مرجع محدد   .13

 
يجب أن تتضمن رقم الحساب  حيث  على الرغم من عدم تأكدنا من هذه المعلومة، تتوقع سيتي أن أي تسوية إلكترونية لضريبة القيمة المضافة  

 . أو الرقم المرجعي لإلقرار الضريبي ذي الصلة/ و لشركتكالتحادية الفريد الذي تصدره هيئة الضرائب ا 

 دفع ضريبة القيمة المضافة من حساب خارجي؟   لشركتي هل يمكن   .14

 
لكننا نتوقع أن يقتصر تسوية ضريبة القيمة المضافة على    ،على الرغم من عدم تأكيد ذلك من قبل هيئة الضرائب االتحادية في هذه المرحلة

 . ونحن بانتظار ورود مزيد من المعلومات الستيضاح هذا الجانب.  وحة في اإلمارات العربية المتحدة وبالدرهم اإلماراتي فقطالحسابات المفت 

 هل يتعين على الكيانات غير المسجلة في اإلمارات الحصول على رقم تسجيل ضريبي؟  .15

 
 . إلمارات العربية المتحدةلن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكيانات غير المسجلة في دولة ا

 
 هل ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المصرفية المستحقة مني/منا؟  .16

 
القيمة المضافة  يتم إعفاء الرسوم المصرفية من ضريبة  التي .  بحسب معلومات سيتي، لن  ثم فإن جميع رسوم الحسابات المصرفية  ومن 

لذا، نُوصي الشركات بالتواصل مع مستشاريها الضريبيين لمعرفة الرسوم المعفاة أو الخاضعة  .  ضريبة القيمة المضافةتفرضها سيتي ال تشمل  

 . لنسبة الصفر أو التي تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة

 لمضافة في كشف حسابي المصرفي؟ أ( كيف ستظهر رسوم ضريبة القيمة ا .17

 
 .سيتم إدراج مدفوعات ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الرسوم المصرفية في كشف حسابك الشهري كبند منفصل

 . ب( هل ستزودنا سيتي بفاتورة ضريبية منفصلة؟ 17

 
بفاتورة ضريبية منفصلة  ،نعم بيان مفصل بمدفوعات ضريبة القيمة المضافة المستحقة على    ،سيتم تزويدكم  الفاتورة على  وستشتمل هذه 

 الرسوم المصرفية للفترة المعنية 

 

 : روابط خارجية مفيدة
 

 https://www.tax.gov.ae/index.aspx
 mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/default.aspx./wwwhttps:/
 /govLaws/pages/EstablishmentFederalTaxAuthority.aspxmof.gov.ae/En/lawsAndPolitics./wwwhttps:/
 https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx

law.aspx-https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/VAT 
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	gcc_vat_faqs(en).pdf
	gcc_vat_faqs(ar).pdf

