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VATP015 

  VAT Public Clarification توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة

  Transfer of a Business as a Going Concern عاملة ل األعمال كمنشأة اقانت

 

 الموضوع

 

Issue 

من المرسوم بقانون  (7)المادة ( من 2البند )نص بعمالً 

في شأن ضريبة القيمة  2018( لسنة 8اتحادي رقم )

أو جزء  أعمالفإن انتقال ، المضافة )"المرسوم بقانون"(

مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه 

ال يُعتبر توريداً  ،باالستمرار في هذه األعمال التي تّم نقلها

 لغايات ضريبة القيمة المضافة. 

In accordance with Article 7(2) of the Federal 

Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax 

(the “Decree-Law”), the transfer of whole or an 

independent part of a business from a person to a 

taxable person for the purposes of continuing the 

business that was transferred is not considered to 

be a supply for VAT purposes. 

"انتقال األعمال بـالمعروف عموماً  انتقال األعمال أنوحيث 

كمنشأة عاملة" أو "انتقال األعمال مع استمرارية التشغيل" 

 ها.فال يخضع للغايات ضريبة القيمة المضافة،  اً توريدال يُعد 

 . بشكٍل إلزاميهذه القاعدة يتم تطبيق و

As a consequence of not being a “supply” for VAT 

purposes, such transfer of a business, commonly 

known as a “transfer of business as a going 

concern” or a “TOGC”, is not subject to VAT.  This 

rule has a compulsory application. 

 

 ملخص

 

Summary 

الشروط التي يجب استيفاؤها  يتناول هذا التوضيح العام

عاملة منشأة لكانتقال أعمال يُعامل كي ل مؤهالً لاقتنليكون اال

 من المرسوم بقانون.  (7( من المادة )2للبند )وفقاً 

This Public Clarification discusses the conditions 

that have to be met for a transfer to qualify as a 

transfer of a going concern under Article 7(2) of the 

Decree-Law. 

 

 شرح تفصيلي

 

Detailed discussion 

 :Share sale vs assets sale :األصول بيع مقابل األسهم بيع
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أسهم تلك  نقلشراء شركة وبيعها عن طريق  الممكنمن 

، ال تشارك في المعاملة ذاتهاالشركة حيث أن و الشركة.

عمليات التغييرات في  ةاألسهم أي نقل عن ألن ينشبالتالي ف

ال ذلك إلى أن الشركة  عودوي - لشركةالخاصة باالتجارية 

وتراخيصها  والتزاماتهاتزال تحتفظ بجميع أصولها 

المالك الجديد الشركة التي تم  يستلموموظفيها وعالقاتها. 

 ةبما في ذلك أي - والتزاماتهاشراؤها بجميع أصولها 

 على الشركة. مستحقةالتزامات ضريبية 

A company can be bought and sold by transferring 

shares of that company.  The company itself is not 

involved in the transaction and therefore such a 

transfer of shares does not give rise to any changes 

in the business operations of the company – it still 

retains all its assets, liabilities, licences, employees 

and relationships.  The new owner takes over the 

purchased company with all of its assets and 

liabilities – including any existing tax obligations of 

the company.   

الشهرة نقل )بما في ذلك  األصول نقل يتضّمنفي المقابل، 

 من شخص األصول ملكية حق نقل والتراخيص التجارية(

 ينشأال  ،األصولآخر. في هذا النوع من معامالت بيع  إلى

كما وال ، المشاركة في المعاملة ملكيّة الكياناتفي  أي تغيير

من  اً جزًء صريح ليستالتزامات أية تحمل المشتري ي

 باألصل الذي تم شراؤه. ملحقةالمعاملة أو 

In contrast, a transfer of assets (including a transfer 

of goodwill or trading licences) involves a transfer 

of title in the assets from one person to another 

person.  In this kind of asset sale transaction, there 

is no change in the ownership of the entities 

involved in the transaction, and the purchaser does 

not take on liabilities that are not expressly part of 

the transaction or that are attached to the 

purchased asset. 

 األصول بيع أشكال أحد هو عاملةانتقال األعمال كمنشأة  إن

 تفصيالً ذلك على نحو أكثر  مناقشة تمتوسوليس بيع األسهم، 

 أدناه. 

A transfer of business as a going concern is a type 

of an asset sale, not a share sale.  This is discussed 

in more detail below. 

 

 بيع األصول مقابل بيع األعمال

 

Sale of assets vs sale of business: 

التفريق بين  يمن الضرورلغايات ضريبة القيمة المضافة، 

انتقال وبيع األصول كجزء من البيع العادي لألصول 

 .عاملةاألعمال كمنشأة 

For VAT purposes, it is important to distinguish 

between a normal sale of assets and a sale of assets 

as part of TOGC. 

بيع األصول من قبل خاضع للضريبة ادةً، تتم معاملة ع

 في حاالت محدودة. المناسبةكتوريد خاضع للضريبة بالنسبة 

Normally, a sale of assets by a taxable person is 

treated as a taxable supply subject to VAT at the 
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بيع بيع أرض فضاء أو  يجوز إعفاءعلى سبيل المثال،  -

  . ضريبة القيمة المضافةمن الضريبة لغايات  مبنى سكني

appropriate rate.  In some limited situations – for 

example, where there is a sale of bare land or 

residential property – the supply may be exempt 

for VAT purposes. 

انتقال بيع األصول كجزء من  في حال تمّ في المقابل، 

يُعامل هذا النقل على أنه توريداً  فال، عاملةاألعمال كمنشأة 

مضافة. القيمة الضريبة  ال تُستحقعلى اإلطالق وبالتالي 

بغض النظر عن معاملة  عمالاألهذه المعاملة على نقل  تُطبق

من  على أي تُطبقلكانت ضريبة القيمة المضافة التي 

 يتم نقلها.التي ساسية األصول األ

In contrast, where assets are sold as part of a 

transfer of a business as a going concern, the 

transfer is not a supply at all and therefore no VAT 

is charged.  This treatment applies to a transfer of 

the business irrespective of the VAT treatment 

which would apply to any of the underlying assets 

that are being transferred. 

يُعّد وحده  صنعمالبنى ع ببيع مُمصن ّ  قيامفعلى سبيل المثال، 

ومن ناحية  %. 5يداً لسلع يخضع للضريبة بنسبة تور

، معدات التصنيع إلى جانبع ببيع مصنعه صن ّ المُ  قيامأخرى، 

نقل ألعمال كمنشأة ، يُعد اتالتوريدو عقود الموظفين و

لغايات ضريبة القيمة  اً توريديعتبر عاملة وبالتالي ال 

  المضافة. 

For example, a manufacturer selling its factory 

building on its own is a supply of a good and is 

subject to VAT at 5%.  On the other hand, the 

manufacturer selling the factory building together 

with manufacturing equipment, and employment 

and supply contracts may be a transfer of business 

as a going concern, and therefore not a supply for 

VAT purposes.  

 

 :عاملةانتقال األعمال كمنشأة متطلبات 

 

Requirements for a TOGC: 

كتوريد  عاملةانتقال األعمال كمنشأة تم معاملة تحتى ال 

االنتقال أن يكون لغايات ضريبة القيمة المضافة، يجب 

 ً  اآلتية: لشروط ل مستوفيا

For a transfer not to be treated as a supply for VAT 

purposes, the following conditions must be met: 

  ؛األعمال بالكامل أو جزء مستقل منها نقليجب أن يتم   There must be a transfer of whole or an 

independent part of a business; 

  ؛للضريبة عإلى خاضيجب أن يتم النقل  The transfer must be made to a taxable person; 

and 
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  األعمال التي  االستمرار فيالمتلقي/المستلم  يقصدأن

 تم نقلها. ي

 The recipient intends to continue the business 

which was transferred. 

 

 األعمال بالكامل أو جزء مستقل منها:  انتقال

 

Transfer of the whole or an independent part of a 

business: 

( من المرسوم بقانون على 1تمّ تعريف "األعمال" في المادة )

أنها: "أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقاللية من 

قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو 

التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو 

ة أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادي

 غير المادية". 

Article 1 of the Decree-Law defines “business” as: 

“Any activity conducted regularly, on an ongoing 

basis and independently by any Person, in any 

location, such as industrial, commercial, 

agricultural, professional, service or excavation 

activities or anything related to the use of tangible 

or intangible property.” 

يجب أن ( من المرسوم بقانون، 7للمادة )النقل ى يخضع توح

ال األصول فقط نقل وبالتالي فإن  ،ألعمالانتقال يكون هناك 

 . عاملةلمنشأة كنقل  يصنف

For a transfer to be subject to Article 7 of the 

Decree-Law, there must be a transfer of a business, 

and a mere transfer of assets will not qualify as a 

TOGC. 

ً /للمتلقي النقلوعلى هذا النحو، يجب أن يمنح   المستلم فعليا

بشكل  همكن تشغيليها من ، أو جزءاً األعمال بالكاملحيازة 

جميع السلع والخدمات  توريد، يجب النقلمن  ءكجزمنفصل. 

إلى   منهااألعمال أو جزءً  هذهالستمرار تشغيل  الالزمة

قد يشمل ذلك من بين أمور وتبعاً للوقائع، فستلم. تلقي/المالم

واآلالت والمعدات  العمل ومكانوالتراخيص  الشهرةأخرى، 

 وااللتزامات.التي ال تزال سارية والموظفين والعقود 

As such, the transfer must effectively give the 

recipient the possession of the whole of a business, 

or part of a business where that part is capable of 

separate operation.  As part of the transfer, all of 

the goods and services that are necessary for the 

continued operation of that business or a part of a 

business must be supplied to the recipient.  

Depending on the facts, this may include, among 

other things, goodwill, licences, premises, 

machinery and equipment, employees, ongoing 

contracts, and liabilities. 

تكون  ، يجب أنعاملةلمنشأة كنقل النقل يصنف وحتى 

  في تاريخ النقل وقبله.  المنشأة عاملة

To qualify as a going concern, the transferred 

business must be operational before and at the 

time of transfer.   
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لم يتم بدء  األعمال التينقل وبالتالي، إذا تّم االتفاق على 

، عاملةمنشأة لكنقل ال يُعامل النقل تشغيلها بعد، فمثل هذا 

المنقول سيكون باستطاعة ألعمال  نقالً أنه ليس هناك حيث 

 . إليه مواصلة تشغيلها

As a consequence, where there is an agreement to 

transfer a business which is yet to commence, 

there will be no transfer of a business as a going 

concern since there is no transferred business 

which is yet capable of being continued by the 

transferee. 

، فلن النقل عن العمل قبل تاريخ األعمالوبالمثل، إذا توقفت 

 . عاملةمنشأة لكنقل  مؤهالً  النقليكون 

Similarly, where the business has ceased operation 

before the transfer date, the transfer will not 

qualify as a TOGC. 

 

 :إلى خاضع للضريبة النقليجب أن يتم 

 

The transfer must be made to a taxable person: 

، يجب أن يكون عاملةاألعمال كمنشأة نقل لكي يتم 

ويعني ذلك  -النقل المستلم خاضعاً للضريبة في وقت /المتلقي

ً بالتسجيل  أن يكون الخاضع للضريبة مسجالً أو ملزما

 لضريبة القيمة المضافة. 

For a TOGC to take place, the recipient must be a 

taxable person at the time of transfer – i.e. the 

recipient should be registered or obligated to 

register for VAT. 

إذا كان أياً مما يأتي نافذاً قد تم استيفاؤه وسيعتبر هذا الشرط 

 : النقلفي تاريخ 

This condition will be met if any of the following is 

in effect on the date of transfer: 

  لضريبة القيمة كان المتلقي/ المستلم مسجالً إذا

 ؛المضافة

 The recipient is registered for VAT; 

  بالتسجيل إذا ً ً كان المتلقي/ المستلم مطالبا قواعد ل وفقا

 ، وقام بتقديم طلب للتسجيل إلى الهيئة؛التسجيل اإللزامي

 او

 The recipient is required to be registered under 

the mandatory registration rules and has 

applied for registration to the FTA; or 

  التسجيل لضريبة القيمة  طلبب المتلقي/المستلم تقدمإذا

 .المضافة اختيارياً ووافقت الهيئة على طلب التسجيل

 The recipient has applied for voluntary VAT 

registration and the FTA has accepted the 

application. 

ً أن يكونأنه  إلى تجدر اإلشارة مسجالً د المورّ  ليس إلزميا

ففي حال . عاملةللقيام بتوريد لمنشأة  لضريبة القيمة المضافة

فإن  ،جيل االلزاميسكانت قيمة أنشطة المورد أقل من حد الت

لن يؤثر على متطلبات التسجيل عاملة انتقال األعمال كمنشأة 

It should be noted that there is no requirement for 

the supplier to be registered for VAT for a TOGC to 

take place.   Where the supplier is trading under 

the mandatory VAT registration threshold, the 
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ال يُعتبر توريداً لغايات االنتقال ، حيث أن هذا للموردبالنسبة 

 ضريبة القيمة المضافة. 

transfer of a business as a going concern will not 

affect the supplier’s registration requirements 

since it would not be a supply for VAT purposes.  

ال يعفي المورد من التزاماته عاملة انتقال األعمال كمنشأة إن 

الضريبية المستحقة عن الفترة التي كان يملك األعمال 

 .فيهااألساسية واألصول 

التزامه  ،خاطئبشكل  ،المورد إذا أغفلفعلى سبيل المثال، 

ضريبة القيمة  واحتسابضريبة القيمة المضافة لالتسجيل ب

مالكاً عن توريداته خالل الفترة التي كان فيها المضافة 

الهيئة االتحادية يظل المورد مسؤوالً أمام لألعمال، فس

 . عن هذه المخالفات للضرائب

The transfer of a business as a going concern does 

not relieve the supplier from its tax obligations 

incurred during its ownership of the business and 

the underlying assets.  For example, where the 

supplier has incorrectly omitted to register for VAT 

and charge VAT on its supplies during its ownership 

of the business, the supplier will remain liable to 

the FTA in respect of these violations. 

 

 : انتقالهااألعمال التي تم  االستمرار فيالمتلقي/المستلم  يقصد

 

The recipient intends to continue the business 

which was transferred: 

من  (7( من المادة )2البند ) منيتطلب الشرط األخير 

عمال أو جزء مستقل منها يكون انتقال األالمرسوم بقانون أن 

 ".تّم نقلها"لغايات االستمرار في هذه األعمال التي 

The final condition in Article 7(2) of the Decree-Law 

requires that the transfer of the whole or 

independent part of the business must be for the 

“purposes of continuing the business which was 

transferred”. 

المتلقي/المستلم طالما أن  قد تم اسيفاؤهذا الشرط وسيُعتبر ه

األعمال التي حصل  ه منذاتالنوع مواصلة ممارسة  يعتزم

على عقار  المستلم حصلإذا عليها. فعلى سبيل المثال، 

 يقصدستلم المإذا كان الشرط  قد تم استيفاء فيكون، ؤّجرمُ 

 على العقار.  ذاتهشاط نالممارسة االستمرار في 

This requirement will be met as long as the 

recipient of the business intends to carry on the 

same kind of business which it acquires.  For 

example, if the recipient acquires a property with a 

leasing business, the condition will be met if the 

recipient intends to continue carrying out the 

leasing business on the property.   

الشرط إذا قام قد تم استيفاء  يكونفي المقابل، لن 

بشكل التي حصل عليها األعمال بتغيير  المستلم/المتلقي

إذا حصل على سبيل المثال، ف. هااستخداملم يقم بأو  أساسي

In contrast, the condition will not be met if the 

recipient has fundamentally changed, or did not 

use, the business after acquiring it.  For example, it 



 

7 
 

م العقار ااستخد يقصدولكنه كان  ُمؤّجرالمستلم على عقار 

، فال يُعامل على أنه يمارس هه كمقر ألعمالئقام بشراالذي 

 ذات نوع األعمال. 

would not be the same kind of business if the 

recipient acquires the property leasing business 

but intends to use the purchased property as their 

own headquarters. 

 مهّماً ما إذا كانليس ، عاملةانتقال األعمال كمنشأة  لغايات

 مستقلاألعمال المنقولة بشكل  بتشغيل يقوم المالك الجديد

 .بالفعل أخرى يمارسهاأعمال  ةعن، أو كجزء من، أي

For the purposes of a TOGC, it is irrelevant whether 

the new owner will operate the transferred 

business separately from, or as part of, any other 

businesses that he is already operating. 

 تشغيلعلى الرغم من عدم وجود حد أدنى للفترة التي يجب 

إاّل ستلم، تلقي/المفي إطار ملكية المخاللها األعمال المنقولة 

 .يفعلي وحقيق استمرار األعمال القصدكون ييجب أن  أنه

Although there is no requirement for the minimum 

period for which the transferred business must be 

operational under the recipient’s ownership, the 

intention to continue the business must be 

genuine.  

فترة قصيرة مباشرة بعد لبشكٍل مؤقّت عمال األإغالق يجوز 

بدء للتجهيز األعمال ل اً ضروريفي حال كان ذلك  االنتقال

 ديدة.في إطار الملكية الج التشغيلب

A short period of temporary closure of the business 

immediately after the transfer is permissible if it is 

necessary to prepare the business for operation 

under the new ownership. 

 

 :القصد إثبات

 

Proof of intention: 

، عاملةانتقال األعمال كمنشأة لكي يتم ، هو موضح أعالهكما 

عمال التي استمرار األ يقصدالمستلم /المتلقي يكونأن يجب 

وبالتالي، وقبل معاملة النقل على أنه "ليس توريداً  .نقلهاتّم 

 (7( من المادة )2للبند )لغايات ضريبة القيمة المضافة" وفقاً 

على المورد أن يتأكد من أن  يجبمن المرسوم بقانون، 

 .بتشغيل األعمال االستمرار يعتزم المستلم/المتلقي

As discussed above, for a TOGC to take place, the 

recipient must intend to continue the business 

which was transferred.  As a consequence, prior to 

treating the transfer as a non-supply under Article 

7(2) of the Decree-Law, the supplier should satisfy 

themselves that the recipient intends to continue 

the business as a going concern. 

نقل على أنه  خاطئشكل ت معاملة التوريد بتم في حال

بأثر مستحقة ، فقد تكون ضريبة القيمة المضافة عاملةمنشأة ل

 اآلثاريجب على األطراف النظر في  عن التوريد.رجعي 

Where the supply has been incorrectly treated as a 

TOGC, VAT may be retrospectively due on the 

supply.  The parties should consider the potential 
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المحتملة ألية أخطاء من هذا القبيل عند الدخول في ترتيب 

 تعاقدي.

consequences of any such errors when entering 

into contractual arrangements. 

التوضيح العام الصادر عن الهيئة االتحادية للضرائب إلى  يهدف هذا

( لسنة 7توضيح بعض المواضيع المتعلقة بتطبيق القانون االتحادي رقم )

( 8رقم ) اتحادي المرسوم بقانونالضريبية و في شأن اإلجراءات 2017

 ة.ا التنفيذيمفي شأن ضريبة القيمة المضافة ولوائحه 2017لسنة 

This Public Clarification issued by the FTA is meant to clarify 

certain aspects related to the implementation of the Federal 

Law No 7 of 2017 on Tax Procedures, Federal Decree-Law No 8 

of 2017 on Value Added Tax and their Executive Regulations.   

ل يتضمن موقف الهيئة االتحادية للضرائب وال يُعّد العام هذا التوضيح

 ، فإنولذلك  التشريعات المذكورة. أحكام أي من وال يهدف إلى تعديل

 التشريعات الضريبيةاعتباراً من تاريخ تطبيق  ساريالتوضيح العام  هذا

 في النص.، ما لم يتم تحديد خالف ذلك المذكورة

This Public Clarification states the position of the FTA and 

neither amends nor seeks to amend any provision of the 

aforementioned legislation.  Therefore, it is effective as of the 

date of implementation of the relevant legislation, unless 

stated otherwise. 

  


