
ق" لتسهيل االمتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة باقة "مَوفَّ

"Muwafaq" Package Facilitating Tax Compliance for SMEs

الصغيــرة  الشــركات  أصحــاب  الســادة 
والمتوسطة،

فــي إطــار اســتراتيجيتها للمســاهمة فــي إطالق مشــروعات 
ــز علــى خلــق االقتصــاد ا�نشــط  ليــة ُكبــرى وســريعة ُتركِّ تحو�
للعمــل  الجديــدة  للمنهجيــة  وتنفيــذ�  عالمــي�،  وا�فضــل 
الحكومــي؛ بــدأت الهيئــة االتحاديــة للضرائــب فــي تصميــم 
ــم  ــى تقدي ــدف إل ــي ته ــق" الت ــة "مَوفَّ ــروع باق ــذ مش وتنفي
الضريبــي  االمتثــال  لتســهيل  ُمبتكــرة  ضريبيــة  حلــول 
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة عبــر آليــات تتميــز بالســرعة 
يــص� ِلُتناســب هــذه الفئــة  مــة ِخصِّ والســهولة والدقــة، ُمصمَّ
إطالق  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  الشــركات  مــن  الهامــة 
ــوا  ــن أن يكون ــم م ــن لتمكينه ــة للمواطني ــات الكامن الطاق
ريــادة  لثقافــة  تعزيــز�  الوطنــي  لالقتصــاد  دافعــة  قــوة 

ا�عمال واالبتكار.

ــق" التــي تعتــزم الهيئــة إطالقهــا  ــر باقــة "مَوفَّ توفِّ
مــن  متنوعــة  مجموعــة  المقبلــة  الفتــرة  خالل 

التسهيالت من بينها:

ــق" ضمــن خطــط الهيئــة للمحافظــة  يأتــي إطالق باقــة "مَوفَّ
ــق�  ــال وف ــى االمتث عة عل ــجِّ ــة ُمش ــة مثالي ــة ضريبي ــى بيئ عل
ــي  ــاهمة ف ــفافية، والمس ــة والش ــر الحوكم ــل معايي �فض
ا�عمــال،  رواد  لتشــجيع  المتواصلــة  الحكوميــة  الجهــود 
ــي  ــوري ف ــا المح ــطة، لدوره ــرة والمتوس ــاريع الصغي والمش
نجــاح سياســات تنويــع مصــادر الدخــل، وتنميــة وبنــاء المــوارد 

والقدرات البشرية الوطنية.

مع أطيب التمنيات،
الهيئة االتحادية للضرائب

FTA will cooperate with service 
providers and facilitation o�ces to 
provide certain taxpayers support 
services for SMEs.

لــرواد  الضريبــي  التســجيل  إجــراءات  تســريع  آليــة 
ا�عمال.

ــع  ــل م ــة للتعام ــات ضريبي ــي عالق ــر متخصص توفي
قطاعــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة (حســب 

تصنيفها).

ــة  ــة منخفض ــبية ضريبي ــج محاس ــرح برام ــداد وط إع
التكاليــف لتخفيــف ا�عبــاء الماليــة عــن هــذه الفئــة 

من الشركات. 

ا�ولويــة  ومنــح  اســتباقية،  خدمــات  تقديــم 
لمعالجــة الطلبــات المقدمــة مــن ممثلــي الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة.

ــم  ــب تقدي لين أو مكات ــغِّ ــع ُمش ــة م ــاون الهيئ تتع
المثــال)  علــى ســبيل  تســهيل  (مكاتــب  خدمــات 
بعــض خدمــات دعــم دافعــي  تقديــم  لتســهيل 

الضرائب.

The Muwafaq package o�ers several 
important benefits to increase compliance 
with tax laws and procedures. The Authority 
is always keen to support SMEs in all their 
business sectors due to the importance of 
their contribution to the economic 
development of the UAE, and their pivotal 
role in the success resource diversification 
policies and develop building national 
capabilities.


