رضيبة دخـل الرشكــات باإلمـارات

)UAE’s Corporate Income Tax (CIT
إجابات أسئلة شائعة من وزارة المالية

FAQs as answered by the MoF

مالحظة
تهــدف المعلومــات الــواردة يف هــذه الصفحــة إىل تقديــم
مقدمــة أوليــة لنظــام رضيبــة الــركات المقــرح يف اإلمــارات
العربيــة المتحــدة قبــل وضــع اللمســات األخــرة وإصــدار
الترشيعــات ذات الصلــة .لــم تتطــرق األســئلة إىل جميــع
الجوانــب الممكنــة بشــكل شــامل أو تقديــم إجابــات محــددة
لنظــام رضيبــة الــركات المقــرح تطبيقــه يف الدولــة ،وال
ينبغــي اســتخدامه للقــرارات الفرديــة أو التجاريــة ألنــه ال يمثــل
الترشيــع النهــايئ.
هذا المستند قابل للتغيري دون إشعار مسبق.
ســيتم توفــر المزيــد مــن المعلومــات حــول التفاصيــل الفنيــة
وخصائــص أخــرى لنظــام رضيبــة الــركات المقــرح تطبيقــه
يف وقــت الحــق.

Note
The information in this page is meant to provide an initial
introduction to the proposed UAE Corporate Income
Tax (CIT) regime in advance of relevant legislation
being finalised and promulgated. It is not intended to
comprehensively address all possible aspects of the UAE
CIT regime or to provide definitive answers, and should
not be used for individual or business decisions as it does
not represent the final legislation.
This document is subject to change without notice.
Further information on the technical details and other
specifics of the UAE CIT regime will be made available in
due course.

مقدمة
ما هي رضيبة دخل الرشكات؟

Introduction

?What is Corporate Income Tax

رضيبــة دخــل الــركات الــي ســيتم تطبيقهــا يف الدولــة هــي شــكل
مــن أشــكال الرضائــب المبــارشة المفروضــة عــى صــايف الدخــل أو
الربــح الــذي تحققــه الــركات واألعمــال األخــرى.

Corporate Income Tax is a form of direct tax levied on the net
income or profit of corporations and other businesses.

يف بعــض الــدول األخــرى ،تتــم اإلشــارة إىل رضيبة الــركات بــ«رضيبة
دخــل الــركات» أو «رضيبــة أربــاح األعمال».

Corporate Tax is sometimes referred to as “Corporate Income
Tax” or “Business Profits Tax” in other jurisdictions.
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لمحة عامة
لماذا تستحدث اإلمارات العربية المتحدة رضيبة الرشكات؟

Overview
?)Why is the UAE introducing Corporate Income Tax (CIT

بنــاء عــى أفضــل الممارســات
إن فــرض رضيبــة دخــل الــركات
ً
الدوليــة ســيعزز مكانــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمركــز عالمــي
رائــد لألعمــال واالســتثمار ،ويــرع تطويــر الدولــة وتحولهــا لتحقيــق
أهدافهــا االســراتيجية.

A competitive CIT regime based on international best practices
will cement the UAE’s position as a leading global hub for
business and investment, and accelerate the UAE’s development
and transformation to achieve its strategic objectives.

مــع اســتحداث رضيبــة الــركات ،تجــدد الدولــة الزتامها نحو اســتيفاء
المعايــر الدوليــة للشــفافية الرضيبيــة ومنــع الممارســات الرضيبيــة
الضارة.

Introducing a CIT regime reaffirms the UAE’s commitment
to meeting international standards for tax transparency and

مىت ستصبح رضيبة الرشكات يف الدولة سارية؟
ســترسي رضيبــة الــركات يف الدولــة للســنوات الماليــة الــي ســتبدأ
مــن أو بعــد  1يونيــو 2023
عىل سبيل المثال:
ســتخضع األعمــال الــي تبدأ ســنتها المالية يف  1يوليــو  2023وتنتهي
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preventing harmful tax practices.

?When will the UAE CIT regime become effective
The UAE CIT regime will become effective for financial years
starting on or after 1 June 2023
Examples:
- A business that has a financial year starting on 1 July 2023 and

لمحة عامة

Overview

يف  30يونيــو  2024لرضيبــة الــركات يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
اعتبــارًا مــن  1يوليــو ( 2023وهــي بدايــة الســنة الماليــة األوىل الــي
تبــدأ مــن أو بعــد  1يونيــو )2023

ending on 30 June 2024 will become subject to UAE CIT from 1
July 2023 (which is the beginning of the first financial year that
)starts on or after 1 June 2023

واألعمــال الــي لهــا ســنة ماليــة (تقويميــة) تبــدأ مــن  1ينايــر 2023
وتنتهــي يف  31ديســمرب  2023ســتخضع لرضيبــة الــركات يف الدولــة
اعتبــارًا مــن  1ينايــر ( 2024وهــي بدايــة الســنة الماليــة األوىل الــي تبــدأ
مــن أو بعــد  1يونيــو .)2023

-A business that has a (calendar year) financial year starting on
1 January 2023 and ending on 31 December 2023 will become
subject to UAE CIT from 1 January 2024 (which is the beginning
of the first financial year that starts on or after 1 June 2023).

هــل ســيتم تطبيــق رضيبــة الــركات عــى األعمــال يف لك
إمــارة؟

?Will UAE CIT be applicable to businesses in each Emirate

رضيبــة الــركات يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي رضيبــة اتحاديــة
وبالتــايل ســيتم تطبيقهــا عــى لك اإلمــارات.
ما هو دور الهيئة االتحادية للرضائب؟
ســتكون الهيئــة االتحاديــة للرضائــب هــي الجهــة المســؤولة عــن إدارة
وتحصيــل وتنفيــذ رضيبــة الــركات يف الدولــة.
ما هو دور وزارة المالية؟
ســتبقى وزارة الماليــة «الجهــة المختصــة» ألغــراض االتفاقــات
الثنائية/المتعــددة األطــراف والتبــادل الــدويل للمعلومــات ألغــراض
الرضيبــة.
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The UAE CIT is a Federal tax and will therefore apply across all
Emirates.

?What will be the role of the Federal Tax Authority
The Federal Tax Authority will be responsible for the
administration, collection, and enforcement of UAE CIT.

?What will be the role of the Ministry of Finance
’The Ministry of Finance will remain the ‘competent authority
for purposes of bilateral/multilateral agreements and the
international exchange of information for tax purposes.

نطاق التطبيق ونسبة الرضيبة
من سيخضع لرضيبة الرشكات؟

Scope and Rate
?Who will be subject to UAE CIT

تطبــق رضيبــة الــركات عــى كافــة األعمــال واألنشــطة التجاريــة
يف الدولــة ،باســتثناء أنشــطة اســتخراج المــوارد الطبيعيــة والــي
ســتبقى خاضعــة لرضائــب الــركات عــى مســتوى اإلمــارة المحليــة.

UAE CIT will apply to all UAE businesses and commercial
activities alike, except for the extraction of natural resources,
which will remain subject to Emirate level corporate taxation.

كيــف ســيتم تحديــد مــا إذا كان للكيــان القانــوين «أعمــال» تقــع
ضمــن نطــاق رضيبــة الــركات يف الدولة؟

How do you determine whether a legal entity has a
?“business” that will be within the scope of UAE CIT

ســيتم اعتبــار جميــع األنشــطة الــي يقــوم بهــا الكيــان القانــوين
«أنشــطة أعمــال تجاريــة» وبالتــايل تقــع هــذه األنشــطة ضمــن
نطــاق رضيبــة الــركات يف الدولــة.

All activities undertaken by a legal entity will be deemed
“business activities” and hence be within the scope of
UAE CIT.

كيــف ســيتم تحديــد مــا إذا كان للفــرد «أعمــال» تقــع ضمــن
نطــاق رضيبــة الــركات يف الدولــة؟

How do you determine whether an individual has a
?“business” that will be within the scope of UAE CIT

ً
عموما بالرجــوع إىل الفرد الذي يحمــل (أو يتوجب
يمكــن تحديــد ذلــك
عليــه الحصــول) عــى رخصــة تجاريــة أو ترصيــح للقيــام بالنشــاط
التجــاري و  /أو الصناعــي و  /أو المهــي ذو الصلــة يف الدولــة.

www.xb4.ae

This would generally be done by reference to the individual
having (or being required to obtain) a business license or
permit to carry out the relevant commercial, industrial and/or
professional activity in the UAE.

نطاق التطبيق ونسبة الرضيبة

Scope and Rate

كيــف يتــم تحديــد ربــح  /دخــل األعمال الــذي ســيخضع لرضيبة
الــركات يف الدولة؟

How do you determine the business profit / income that
?will be subject to UAE CIT

ســيكون الدخــل الخاضــع للرضيبــة هــو صــايف الربــح المحاســي
لألعمــال ،بعــد إجــراء تعديــات عــى بعــض العنــارص الــي ســيتم
تحديدهــا بموجــب قانــون رضيبــة الــركات يف الدولــة..

The taxable income will be the accounting net profit of a
business, after making adjustments for certain items to be
specified under the UAE CIT law

إن صــايف الربــح المحاســي لألعمــال هــو المبلــغ المعلــن عنــه
ً
وفقــا لمعايــر المحاســبة المقبولــة
يف بياناتهــا الماليــة المعــدة
دول ًيا.

The accounting net profit of a business is the amount reported
in the financial statements prepared in accordance with
internationally acceptable accounting standards.

ما هي نسبة رضيبة الرشكات؟
إن نسب رضيبة الرشكات هي كاآليت:

?What will the UAE CIT rates be
The CIT rates are:

•صفر %للدخل الخاضع للرضيبة حىت  375,000درهم؛

;•	 0% for taxable income up to AED 375,000

•  %9للدخــل الخاضــع للرضيبــة الــذي يزيــد عــن  375ألــف درهــم؛
و

;•	 9% for taxable income above AED 375,000

نســبة رضيبيــة مختلفــة عــى الــركات الكــرى متعــددة الجنســيات
المســتوفية لمعايــر محــددة يتــم وضعهــا وفــق «الركــزة الثانيــة»
لمــروع تــآلك الوعــاء الرضيــي ونقــل األربــاح التابــع لمنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة..
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and
A different tax rate for large multinationals that meet
specific criteria set with reference to ‘Pillar Two’ of
the OECD Base Erosion and Profit Shifting project.

نطاق التطبيق ونسبة الرضيبة
ما المقصود بالرشكات الكربى متعددة الجنسيات؟
الرشكــة متعــددة الجنســيات هــي رشكــة تعمــل يف بلدهــا األم،
وكذلــك يف دول أخــرى مــن خــال رشكــة تابعــة أجنبيــة أو فــرع أو أي
شــكل آخــر مــن أشــكال التواجــد  /التســجيل .إن كســب الدخــل مــن
خــارج بلــد األم دون وجــود أو تســجيل أجنــي لــن يؤهــل األعمــال
كرشكــة متعــددة الجنســيات.
يف ســياق الحــد األدىن لمعــدل الرضيبــة الفعــي العالمــي كمــا
هــو مقــرح يف إطــار «الركــزة الثانيــة» لمــروع منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة لتــآلك الوعــاء الرضيــي ونقــل األربــاح ،يشــر
مصطلــح «الرشكــة الكبــرة» إىل رشكــة متعــددة الجنســيات لديهــا
إيــرادات عالميــة مجمعــة تزيــد عــن  750مليــون يــورو ( 3.15مليــار
درهــم إمــارايت تقريبًــا).
ُ
المكتســب
هــل ســيتم فــرض رضيبــة الــركات عــى الراتــب
مــن الوظيفــة؟
لــن يتــم تطبيــق رضيبــة الــركات يف الدولــة عــى راتــب الفــرد أو
إيــراد آخــر ُمكتســب مــن الوظيفــة ســواء تــم اســتالمه مــن العمــل
الحكومــي أو مــن القطــاع الخــاص.
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Scope and Rate
?What is meant by “large” multinationals
A multinational corporation is a corporation that operates in its
home country, as well as in other countries through a foreign
subsidiary, branch or other form of presence / registration.
Merely earning income from outside its home country without
a foreign presence or registration would not make a business a
multinational corporation.
In the context of the global minimum effective tax rate as
proposed under ‘Pillar Two’ of the OECD Base Erosion and Profit
Shifting project,” large” refers to a multinational corporation
that has consolidated global revenues in excess of EUR 750m
(c. AED 3.15 bn).

?Will an individual’s salary income be subject to UAE CT
UAE CIT will not apply on an individual’s salary and other
employment income (whether received from the public or
private sector).

نطاق التطبيق ونسبة الرضيبة
هــل ســيخضع الفــرد الــذي لديــه رخصــة تجاريــة لممارســة
األعمــال التجاريــة يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة إىل رضيبــة
الــركات يف الدولــة؟
ســيقع الدخــل الــذي يكتســبه فــرد لديــه رخصــة تجاريــة ضمــن نطــاق
رضيبــة الــركات يف الدولة.
هــل يخضــع الفــرد الــذي يقــوم باالســتثمار يف العقــارات يف
الدولــة لرضيبــة الــركات يف الدولــة؟

Scope and Rate
Will an individual who has a commercial license to carry
?out business in the UAE be subject to UAE CIT
Business income earned under a commercial license will be
within the scope of UAE CIT.

Will an individual who invests in UAE real estate be subject
?to UAE CIT

إن االســتثمار يف العقــارات مــن قبــل األفــراد بصفتهــم الشــخصية
ال يخضــع لرضيبــة الــركات يف الدولــة يف حــال ال ُيشــرط حصــول
األفــراد عــى ترخيــص تجــاري أو ترصيــح لممارســة هــذا النشــاط يف
الدولــة.

The investment in real estate by individuals in their personal
capacity should not be subject to UAE CIT provided the
individual is not required to obtain a commercial license or
permit to carry out such activity in the UAE.

هــل يخضــع الفــرد لرضيبــة الــركات عــى عائداتــه المكتســبة
مــن االســتثمار؟

?Will an individual be subject to CIT on investment returns

لــن يتــم إخضــاع األفــراد لرضيبــة الــركات يف الدولــة عــى أربــاح
األســهم واألربــاح الرأســمالية وأي دخــل آخــر محقــق عــر تملكهــم
لألســهم أو أي أوراق ماليــة أخــرى بصفتهــم الشــخصية.
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Individuals will not be subject to UAE CIT on dividends, capital
gains and other income earned from owning shares or other
securities in their personal capacity.

نطاق التطبيق ونسبة الرضيبة
هــل ســيخضع الدخــل الــذي يكســبه المحــرف المســتقل
لرضيبــة الــركات؟

Scope and Rate
Will the income earned by a freelance professional be
?subject to UAE CIT

ُ
عمومــا عــى اإليــرادات المكتســبة مــن
تطبــق رضيبــة الــركات
األنشــطة الــي تتــم ممارســتها ضمــن الرخصــة التجاريــة للمحــرف
المســتقل ،إال أنــه لــن يتــم اســتحقاق الرضيبــة مــا لــم يجــاوز صــايف
دخلــه الســنوي  375,000درهــم.

UAE CIT will generally apply to income earned from activities
carried out under a freelance license / permit, albeit no CIT
will be payable unless the annual net income of the freelance
professional exceeds AED 375,000.

هــل يخضــع الدخــل الــذي يكتســبه الفــرد مــن الودائــع البنكية
لرضيبــة الرشكات؟

Will income earned by an individual from bank deposits
?be subject to UAE CIT

لــن تخضــع الفوائــد وأنــواع الدخــل األخــرى مــن الودائــع البنكيــة أو
برامــج االدخــار الــي يكتســبها األفــراد لرضيبــة الــركات يف الدولــة.

Interest and other income earned by an individual from bank
deposits or saving schemes will not be subject to UAE CIT.

يف حــال حققــت إحــدى األعمــال دخــل خاضــع للرضيبــة بقيمــة
 400،000درهــم إمــارايت يف ســنة ماليــة معينــة ،فمــا هــي قيمــة
رضيبــة الــركات المســتحقة الدفع؟

If a business has earned taxable income of AED 400,000
in a given financial year, what will be the UAE CT amount
?payable

ســيتم احتســاب رضيبــة الــركات المســتحقة الدفــع عــى النحــو
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The CIT liability will be calculated as follows:

نطاق التطبيق ونسبة الرضيبة

Scope and Rate

التــايل:
•الدخــل الخاضــع للرضيبــة مــن  0إىل  375,000درهــم إمــارايت بنســبة
 0 = ٪0درهــم إمــارايت
•حصــة الدخــل الخاضــع للرضيبــة الــذي يتجــاوز  375,000درهــم
إمــارايت (أي  25,000 = 375,000 – 400,000درهــم إمــارايت) بنســبة %9
=  2,250درهــم إمــارايت
ســتكون رضيبــة الــركات المســتحقة الدفــع عــن الســنة الماليــة
 2,250 = 2,250 + 0درهم إمارايت
ســيتم تخفيــض الرضيبــة المســتحقة الدفــع بمقــدار أي رضائــب
أجنبيــة مدفوعــة يتــم تكبدهــا عــى الدخــل ذو الصلــة (يرجــى االطالع
أدنــاه عــى قســم «الرصيــد الرضيــي»)
هل سيتم إعفاء أي شخص من رضيبة الرشكات؟
ســتبقى األعمــال العاملــة يف مجــال أنشــطة اســتخراج المــوارد
الطبيعيــة خاضعــة لرضائــب الــركات عــى مســتوى اإلمــارة المحليــة
وســتكون خــارج نطــاق رضيبــة الــركات االتحاديــة يف الدولــة
ســيتم توفــر المزيــد مــن المعلومــات حــول اإلعفاءات واالســتثناءات
األخــرى يف فــرة الحقة.
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• Taxable income of AED 0 - AED 375,000 at 0% = AED 0
• Portion of taxable income exceeding AED 375,000 (i.e. AED
400,000 - AED 375,000 = AED 25,000) at 9% = AED 2,250
= The UAE CIT liability for the year will be AED 0 + AED 2,250
AED 2,250
The final amount of UAE CT payable will be reduced by any
foreign taxes incurred on the relevant income (see below under
‘Tax Credits’ section).

?Will anyone be exempt from UAE CIT
Businesses engaged in the extraction of natural resources will
remain subject to Emirate level corporate taxation and be
outside the scope of UAE CIT.
Information on other UAE CIT exemptions and exclusions will
be provided in due course.

الدخل المعفى من رضيبة دخل الرشكات
هل سيتم إعفاء أي دخل من رضيبة الرشكات؟

سـ ُ
ـتعفى األعمــال يف الدولــة مــن ســداد رضيبــة الــركات عــى أربــاح
المســتلمة مــن حصصهــا ُ
األســهم واألربــاح الرأســمالية ُ
المؤهلــة.
ما المقصود بالحصص «المؤهلة»؟

Income exempt from CIT
?Will any income be exempt from UAE CIT
Dividends and capital gains earned by a UAE business from its
qualifying shareholdings will be exempt from UAE CIT.

?What is a ‘qualifying’ shareholding

تشــر الحصــص المؤهلــة إىل حصــص الملكيــة يف رشكــة يف الدولــة
أو رشكــة أجنبيــة تســتويف رشوط معينــة يتــم تحديدهــا يف قانــون
رضيبــة الــركات يف الدولــة.

A qualifying shareholding refers to an ownership interest in a
UAE or foreign company that meets certain conditions to be
specified in the UAE CIT law.

هــل ســيتم إعفــاء المعامــات داخــل المجموعــة الرضيبيــة
مــن رضيبــة الــركات؟

?Will intra-group transactions be exempt from UAE CIT

لــن يتــم تطبيــق رضيبــة الــركات يف الدولــة عــى المعامــات
المؤهلــة بــن الــركات يف ذات المجموعــة الرضيبيــة وإعــادة
الهيكلــة رشيطــة اســتيفاء الــروط الالزمــة.

www.xb4.ae

Qualifying intra-group transactions and reorganizations will
not be subject to UAE CIT provided the necessary conditions
are met.

األشخاص األجانب

Foreign persons

هــل ســيتم فــرض رضيبــة الــركات عــى الــركات األجنبيــة
واألفــراد األجانــب؟

Will a foreign company or individual be subject to UAE
?CIT

ســتخضع الــركات األجنبيــة واألفــراد األجانــب لرضيبــة الــركات يف
الدولــة يف حــال قيامهــم بنشــاط تجــاري مســتمر أو منتظــم يف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Foreign entities and individuals will be subject to UAE CIT only
if they conduct a trade or business in the UAE in an ongoing or
regular manner.

هــل ســيتم إخضــاع الدخــل الــذي يكتســبه المســتثمر األجنــي
لرضيبــة الــركات يف الدولــة؟

Will income earned by a foreign investor be subject to UAE
?CIT

لــن يتــم فــرض رضيبــة لــركات عمومـ ًـا عــى دخــل المســتثمر األجنــي
الناجــم عــن أربــاح األســهم واألربــاح الرأســمالية والفوائــد وحقــوق
االمتيــاز والعائــدات االســتثمارية األخــرى.
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UAE CIT will generally not be levied on a foreign investor’s
income from dividends, capital gains, interest, royalties and
other investment returns.

المناطق الحرة
ُ
المؤسســة يف المناطــق الحــرة
هــل ســتخضع األعمــال
لرضيبــة الــركات يف الدولــة؟
ســتخضع األعمــال المؤسســة يف المناطــق الحــرة لرضيبــة الــركات
يف الدولــة ،ولكــن سيســتمر نظــام رضيبــة الــركات يف الدولــة يف
تقديــم حوافــز رضيبــة الــركات المقدمــة حاليـ ًـا لألعمــال ُ
المؤسســة
يف المناطــق الحــرة والممتثلــة لكافــة المتطلبــات التنظيميــة والــي
ال تمــارس أنشــطة تجاريــة يف أرايض دولــة اإلمــارات الرئيســية.

Free zones
?Will a free zone business be subject to UAE CIT
Free zone businesses will be subject to UAE CIT, but the UAE
CIT regime will continue to honour the CT incentives currently
being offered to free zone businesses that comply with all
regulatory requirements and that do not conduct business
with mainland UAE.

هــل يتوجــب عــى األعمــال القائمــة يف المناطــق الحــرة
التســجيل وتقديــم إقــرارات رضيبــة الــركات؟

Will a free zone business be required to register and file a
?CIT return

عــى األعمــال القائمــة يف المناطــق الحــرة التســجيل للرضيبــة
وتقديــم إقــرارات رضيبــة دخــل الــركات

A business established in a free zone will be required to register
and file a CIT return

ســيتم توفــر المزيــد مــن التفاصيــل حــول متطلبــات االمتثــال مــن
قبــل األعمــال القائمــة يف المنطقــة الحــرة يف وقــت الحــق.

Further details on the compliance obligations of free zone
businesses will be provided in due course.

هــل ســتكون المعاملــة الرضيبيــة لرضيبــة الــركات يف
ُ
المؤسســة يف المنطقــة
الدولــة مختلفــة بالنســبة لألعمــال
الحــرة الماليــة؟

Will the UAE CIT treatment be different for a free zone
?business established in a financial free zone

ســيتم تطبيــق ذات المعاملــة الرضيبيــة لرضيبــة الــركات عــى
جميــع األعمــال المؤسســة يف كافــة المناطــق الحــرة.
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The UAE CIT treatment that will apply to businesses in free
zones will be the same across all free zones.

القطاعات

Industry sectors

هــل ســيخضع قطــاع النفــط والغــاز وقطاعــات الصناعــات
االســتخراجية األخــرى لنظــام رضيبــة الــركات يف الدولــة؟

Will the oil and gas sector and other extractive industries
?be subject to the UAE CIT regime

ســتبقى الــركات العاملــة يف مجــال أنشــطة اســتخراج المــوارد
الطبيعيــة خاضعــة لرضائــب الــركات عــى مســتوى اإلمــارة المحليــة
وســتكون خــارج نطــاق رضيبــة الــركات االتحاديــة يف الدولــة.

Businesses engaged in the extraction of natural resources will
remain subject to Emirate level corporate taxation and be
outside the scope of the UAE CIT.

هــل ســيخضع القطــاع المــريف لنظــام رضيبــة الــركات
يف الدولــة؟

?Will the banking sector be subject to the UAE CIT regime
Banking operations will be subject to UAE CIT.

ســتخضع العمليــات المرصفيــة لرضيبــة الــركات يف الدولــة .ســيتم
توفــر المزيــد مــن التفاصيــل حــول رضائــب الــركات الحاليــة عــى
مســتوى اإلمــارة المحليــة يف وقــت الحــق.

Further details on the current Emirate level corporate taxation
will be provided in due course.

هل سيخضع القطاع العقاري لنظام رضيبة الرشكات؟

?Will the real estate sector be subject to the UAE CIT regime

ســتخضع الــركات العاملــة يف مجــال إدارة العقــارات ،وأعمــال
البنــاء ،والتطويــر العقــاري ،والــوكاالت العقاريــة ،وأنشــطة الســمرسة
العقاريــة لرضيبــة الــركات يف الدولــة.
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Businesses engaged in real estate management, construction,
development, agency and brokerage activities will be subject
to UAE CIT.

الخسائر
هــل سيســمح نظــام رضيبــة الــركات يف الدولــة باســتخدام
خســائر الســنة الســابقة لتخفيــض الدخــل الخاضــع للرضيبــة
المســتقبيل؟
سيســمح نظــام رضيبــة الــركات لألعمــال باســتخدام الخســائر
المتكبــدة (مــن تاريــخ رسيــان رضيبــة الــركات) لتخفيــض الدخــل
الخاضــع للرضيبــة يف الفــرات الماليــة الالحقــة

Losses
Will the UAE CIT regime allow prior year losses to reduce
?future taxable income
The UAE CIT regime will allow a business to use losses incurred
(as from the UAE CIT effective date) to offset taxable income in
subsequent financial periods.
A loss for CIT purposes (tax loss) would arise when the total
deductions the businesses can claim are greater than the total

ستنشــأ الخســائر لغايــات رضيبــة الــركات (أي الخســائر الرضيبيــة)
عنــد تجــاوز إجمــايل الخصومــات الــي يحــق لألعمــال المطالبــة بهــا
الدخــل اإلجمــايل للفــرة الماليــة المعنيــة.

income for the relevant financial period.

ُ
سيســمح برتحيــل الخســائر الرضيبيــة الفائضــة
هــل
واســتخدامها يف الســنوات المقبلــة؟

Will excess CIT losses be allowed to be carried forward
?and used in future years

يمكــن ترحيــل الخســائر الرضيبيــة الفائضــة واســتخدامها مقابــل
الدخــل الخاضــع للرضيبــة يف الســنوات المقبلــة ،رشيطــة اســتيفاء
رشوط محــددة

Excess tax losses may be carried forward and used against
taxable income in future years, provided certain conditions are
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met

الخسائر

Losses

ســيتم توفــر المزيــد مــن المعلومــات حــول رشوط ترحيــل الخســائر
الرضيبيــة يف وقــت الحــق.

Further information on the UAE CIT loss carry-forward rules
will be provided in due course.

هــل ســتتمكن المجموعــة مــن االســتفادة مــن الخســائر
الرضيبيــة إلحــدى الــركات ضمــن مجموعتهــا مقابــل الدخــل
الخاضــع للرضيبــة لرشكــة أخــرى ضمــن المجموعــة؟

Will a group be able to utilise the tax losses of one group
company against the taxable income of another group
?company

يمكــن اســتخدام الخســائر الرضيبيــة مــن إحــدى الــركات يف
المجموعــة لخصــم الدخــل الخاضــع للرضيبــة لرشكــة أخــرى ضمــن
ذات المجموعــة ،رشيطــة اســتيفاء رشوط محــددة

Tax losses from one group company may be used to offset
taxable income of another group company, provided certain
conditions are met.

ســيتم توفــر المزيــد مــن المعلومــات حــول رشوط اســتخدام خســائر
المجموعــة يف وقــت الحــق.

Further information on the group loss utilization rules will be
provided in due course.
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المجموعة الرضيبية

Tax Group

هــل ســتتمكن مجموعــة من الــركات يف الدولة من تشــكيل
«وحــدة ماليــة» ألغراض رضيبة الــركات يف الدولة؟

Will a group of UAE companies be able to form a “fiscal
?unity” for UAE CIT purposes

يمكــن لمجموعــة مــن الــركات يف الدولــة التقــدم بطلــب تشــكيل
مجموعــة رضيبيــة وتتــم معاملتهــا كشــخص واحــد خاضــع للرضيبــة،
رشيطــة اســتيفاء رشوط محــددة

A UAE group of companies can elect to form a tax group and be
treated as a single taxable person, provided certain conditions
are met.

ســتكون المجموعــة الرضيبيــة يف الدولــة ُمطالبــة بتقديــم إقــرار
ً
نيابــة عــن كامــل المجموعــة.
رضيــي واحــد فقــط

A UAE tax group will only be required to file a single tax return
for the entire group.

الرصيد الرضييب
هــل ســيتم أخــذ رضيبــة الــركات األجنبيــة المدفوعــة عــى
الدخــل الخاضــع للرضيبــة يف الدولــة يف االعتبــار يف نظــام
رضيبــة الــركات يف الدولــة؟
سيســمح نظــام رضيبــة الــركات يف الدولــة باســتخدام الرضيبــة
األجنبيــة المدفوعــة خــارج الدولــة كرصيــد رضيــي مقابــل رضيبــة
الــركات المســتحقة يف الدولــة.
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Tax credits
Will foreign CIT paid on UAE taxable income be recognised
?under the UAE CT regime
Foreign CIT paid on UAE taxable income will be allowed as a
tax credit against the UAE CIT liability.

الرضيبة المقتطعة عند المنبع
ما هي الرضيبة المقتطعة عند المنبع؟

Withholding tax
?What is withholding tax

الرضيبــة المقتطعــة عنــد المنبــع هــي الرضيبــة الــي يتــم تحصيلهــا
عنــد المنبــع (المصــدر) مــن قبــل الدافــع نيابــة عــن ُمســتلم الدخــل

Withholding tax is tax collected at source by the payer on
behalf of the recipient of the income

تتواجــد الرضائــب المقتطعــة عنــد المنبــع يف العديــد مــن األنظمــة
الرضيبيــة ُ
وتســتخدم عــى نطــاق واســع فيمــا يتعلــق بأرباح األســهم،
والفائــدة ،وحقــوق االمتيــاز والمدفوعــات المماثلة.

Withholding taxes exist in many tax systems and are typically
used in respect of dividends, interest, royalties and similar
payments.

ماهــي نســبة الرضيبــة المقتطعــة عنــد المنبــع يف نظــام
رضيبــة الــركات يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟

?What is the withholding tax rate under the UAE CIT regime

لــن يتــم تطبيــق أي رضيبــة مقتطعــة عنــد المنبــع يف اإلمــارات
العربيــة المتحــدة عــى أي نــوع مــن المدفوعــات المحليــة
والمدفوعــات الخارجيــة (أي المدفوعــات عــر الحــدود) ضمــن نظــام
رضيبــة الــركات يف الدولــة.
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UAE withholding tax will not be applicable on domestic and
cross-border payments of any nature under the UAE CIT regime.

التسعري التحوييل
ما هي قواعد التسعري التحوييل؟

Transfer pricing
?What are transfer pricing rules

تســعى قواعــد التســعري التحويــي لضمــان تنفيــذ المعامــات بــن
األطــراف المرتبطــة عــى أســاس مبــدأ الســعر المحايــد (أي كمــا لــو
كانــت المعاملــة قــد تمــت بــن أطــراف مســتقلة).

Transfer pricing rules seek to ensure that transactions between
related parties are carried out on arm’s length terms (i.e. as if
the transaction was carried out between independent parties).

هــل ســتنطبق قواعــد التســعري التحويــي عــى األعمــال يف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟

?Will transfer pricing rules be applicable to UAE businesses

عــى األعمــال يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة االمتثــال لقواعــد
ً
وفقــا إلرشــادات التســعري
التســعري التحويــي ومتطلبــات التوثيــق
التحويــي الخاصــة بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
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UAE businesses will need to comply with transfer pricing rules
and documentation requirements set with reference to the
OECD Transfer Pricing Guidelines.

اإلدارة
هــل يتوجــب عــى األعمال التســجيل ألغــراض رضيبــة الرشكات
يف اإلمــارات العربيــة المتحدة؟
نعــم ،وســيتم توفــر المزيــد مــن المعلومــات حــول إجراءات التســجيل
والزتامــات االمتثــال لألعمــال يف وقــت الحق.
كم مرة يتوجب عىل األعمال تقديم إقرار رضيبة الرشكات؟
يتوجــب تقديــم إقــرار رضيــي واحــد فقــط عــن لك فــرة ماليــة.
ولــن ُتطالــب األعمــال بتقديــم إقــرارات رضيبيــة مؤقتــة أو بســداد
مدفوعــات رضيبيــة مســبقة
ً
عموما سنة.
تكون مدة الفرتة المالية
هل سيتعني تقديم إقرار رضيبة الرشكات إلكرتونياً؟

ً
إلكرتونيا
يتعني تقديم إقرار رضيبة الرشكات

ســيتم إصــدار المزيــد مــن اإلرشــادات يف هــذا الصــدد يف وقــت
الحــق.
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Administration
?Will businesses be required to register for UAE CT purposes
Yes. More information on the registration process and ongoing
compliance obligations for businesses will be provided in due
course.

How often will UAE businesses need to file a UAE CIT
?return
Only one CIT return will need to be filed per financial period.
No provisional or advance CIT filings will be required.
A financial period is generally a year.

?Will the CIT return need to be filed electronically
The CIT return will need to be filed electronically.
Further guidance will be issued in this regard in due course.

اإلدارة
هــل ســيتوجب عــى األعمــال ســداد مدفوعــات رضيبيــة
مســبقة ؟
ال يتعني عىل األعمال سداد مدفوعات رضيبية مسبقة.
هــل هنــاك أي عواقــب لعــدم االمتثــال لنظــام رضيبــة
الــركات؟
كمــا هــو الحــال للرضائــب األخــرى المفروضــة يف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة (عــى ســبيل المثــال رضيبــة القيمــة المضافــة) ،ســتخضع
األعمــال لغرامــات نتيجــة عــدم االمتثــال لنظــام رضيبــة الــركات
الجديــد .ســيتم توفــر المزيــد مــن المعلومات حول الزتامــات االمتثال
والغرامــات ُ
المطبقــة يف وقــت الحــق.
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Administration
?Will businesses be required to pay tax in advance
UAE businesses will not be required to make advance UAE CIT
payments.

Are there any consequences for non-compliance under
?the CIT regime
Similar to other taxes in the UAE (e.g. VAT), businesses will be
subject to penalties for non-compliance with the CT regime.
Further information on the UAE CIT compliance obligations
and applicable penalties will be released in due course.
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