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 تقديم طلبات االعتراضات أمام لجان فض المنازعات الضريبية 

يتم تقديم طلب االعتراضات عن القرارات الضريبية الصادرة عن الهيئة االتحادية للضرائب من  •

  -خالل اتباع الخطوات التالية:  

 تعبئة كافة البيانات بالنموذج المعد لتقديم االعتراضات.  -1

 لصفة، الممثل القانوني، المذكرة الشارحة لالعتراض، قرار الهيئةا)ارفاق المستندات الالزمة  -2

 . (داد الضريبة أو الغرامات المحددةاالتحادية للضرائب المعترض عليه، إيصال س

 إلى البريد االلكتروني المخصص لتقديم (PDF) نموذج االعتراض والمستندات بصيغةارسال  -3

  Tax.disputes@moj.gov.ae  :االعتراض والمحدد بالتالي 

  -اإلجراءات المتبعة في قيد االعتراضات أمام لجان فض المنازعات الضريبية:  •

يعتبر االعتراض مقيد بمجرد وصوله مشتمالً على كافة المستندات إلى البريد االلكتروني  -1

 المخصص للتقديم.  

الخاص به  يتلقى الموظف المختص االعتراض فيتم مراجعته وقيده في السجالت بوضع الترقيم -2

 خالل ثالث أيام عمل. 

 خالل يومي عمل.  -بعد القيد في السجالت  -يتم وإحالة االعتراض إلى اللجنة المختصة  -3

يتولى أمين سر اللجنة تلقي االعتراضات وتزويد أعضاء اللجنة بملف االعتراض لتحديد موعد  -4

 لنظرها.  

مة والمعترض بموعد الجلسات والقرارات يتولى أمين سر اللجنة تبليغ الهيئة وإدارة قضايا الحكو -5

 الصادرة عن اللجنة حول االعتراض. 

 : لالستفسارات يرجى التواصل على التحويلة التالية -

 026921128 - 026921059 

 نموذج طلب تقديم اعتراض إلى لجنة فض المنازعات الضريبية

  بشأن قرارات الهيئة االتحادية للضرائب 
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 Data 
 ساسيةالبيانات ااأل

Necessary Information 
 البيانات 

Applicant’s 

Name(*):  
 اسم  مقدم الطلب)*(:   

Applicant’s 

Address(*):    
عنوان مقدم 

 الطلب)*(: 

Contact  
Information(*):  

Phone #:       :رقم الهاتف 
بيانات التواصل:)*(  

    :Email ألغراض اإلعالن
البريد 

  االلكتروني: 

 Data 
 بيانات الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني

Information of Legal Representative 
 البيانات 

NAME(*):     )*(:اسم  الوكيل 

Address(*):     )*(:عنوان الوكيل 

Phone 

number(*):   
Phone #:       :رقم الهاتف 

بيانات التواصل:)*(  

 ألغراض اإلعالن
Email(*):  Email:    

البريد 

 االلكتروني:  

 Data 
 بيانات الرخصة التجارية

Information of Commercial License 
 البيانات 

Name of the 

owner(*):     
اسم ترخيص الشخص 

 االعتباري:)*( 

Tax License 

NO(*):   
 الرقم الضريبي:)*(   

Date of Issues:     :تاريخ إنشاء الرخصة 

Expiry date :    
تاريخ صالحية 

 الرخصة: 

# of  
Branches(*):  

 دد الفروع:)*( ع                       

Address of 

branches(*):  

Main  
Branch(*):    

الفرع  -1

 الرئيسي:)*( 

 2-  عناوين الفروع : 

 -3 

Name OF the 

partners(*):  

 -1 

 -2 

 -3 

 اسماء

كاء:)*( الشركاءلشر

 إن وجد
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 Data 

 المقدم أمام الهيئة االتحادية للضرائب  -بيانات طلب إعادة النظر 

Information For Federal Tax Authority  

Reconsideration   

 البيانات 

Application 

Date(*):    
تاريخ تقديم طلب 

 إعادة النظر:)*( 

Date of 

reconsideration 

Decision(*):  
  

تاريخ القرار الصادر 

بشأن إعادة 

 النظر:)*( 

Reconsideration 

Decision(*):  
   

القرار الصادر بشأن 

 إعادة النظر:)*( 

  

 ةأسباب االعتراض أمام اللجن  

Reasons Of Objection 
 

 

Value Of Tax  NO  

 
 

 Yes  ال

 

 نعم
قرار بشأن تقرير 

 الضرائب 

Value Of Fines  NO 
  Yes  ال 

 
 

 نعم
قرار بشأن الغرامات 

 المحددة  

Value Of Fines 

& Tax  
NO  ال  Yes 

 

 نعم
قيمة الضرائب 

 أوالغرامات المحددة 

 بيانات االعتراض المقدم  

Objection Information 

  

# of the 

Objector’s 

Decision  

 
  

رقم القرار المعترض  

 : (*)عليه

This is Firs   
Objection?  

No 

 

 Yes   ال

 

 نعم
هل سبق وأن تقدمت 

 باعتراض سابق 

The total value  
of the objection  

  

 
  

 القيمة اإلجمالية 

  : لالعتراض

  

    

  



  

Page 4 of 4  

  

  

 موضوع االعتراض

Object Of Objection 

 

 

   

 موضوع 

 االعتراض:)*( 

 )صحيفة االعتراض(

  
  

       مقدم االعتراض 

 االسم   : .................................................... . 

 التوقيع : .....................................................  
  خ : .................................................... .التاري

  مالحظة 

 عتراض تقديم المستندات التالية: يشترط للنظر في اال  •

 القرار المعترض عليه الصادر من الهيئة االتحادية للضرائب.   

 . )دإن وج(النظر في موضوع االعتراض رد الهيئة االتحادية للضرائب بشأن طلب إعادة   

  تقديم ما يفيد قيام المعترض بسداد قيمة الضرائب والغرامات.  


