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ن  الفواتير الضريبية واإلشعارات الدائنة الضريبيةبشأ 2019( لسنة 7قرار رقم )  

Decision No. 7 of 2019 on Tax Invoices and Credit Notes 

 

The Federal Tax Authority, 
 

 للضرائب،الهيئة االتحادية 

- In accordance with Clause 9 of Article 4 of 

the Federal Decree-Law No. 13 of 2016 on 

the Establishment of the Federal Tax 

Authority; 

( من 4( من المادة )9باإلشارة إلى البند ) -
 2016( لسنة 13المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 في شأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب، 

- Article 70 of the Federal Decree-Law No. 8 

of 2017 on Value Added Tax; and 

( من المرسوم بقانون اتحادي 70وإلى المادة ) -
بشأن ضريبة القيمة  2017( لسنة 8رقم )

 المضافة، 
- Clauses 1, 2 and 7 of Article 59 of the 

Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the 

Executive Regulation of the Federal 

Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added 

Tax; and 

( من 59( من المادة )7( و)2( و)1وإلى البنود ) -
في  2017( لسنة 52رقم )قرار مجلس الوزراء 
للمرسوم بقانون اتحادي  شأن الالئحة التنفيذية

في شأن ضريبة القيمة  2017( لسنة 8رقم )
 ،المضافة

- Clauses 1 and 2 of Article 60 of the Cabinet 

Decision No. 52 of 2017 on the Executive 

Regulation of the Federal Decree-Law No. 

8 of 2017 on Value Added Tax;  

( من قرار 60( من المادة )2( و)1وإلى البندين ) -
في شأن   2017( لسنة 52مجلس الوزراء رقم )

( 8يذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )التنف الالئحة
 المضافة، القيمة ضريبة في شأن 2017لسنة 

Has decided that: :قررت أن 

  
1. Where a taxable person is required to 

issue tax invoices and tax credit notes 

relating to different supplies, such tax 

invoices and tax credit notes may be 

issued in a single document that clearly 

displays “Tax Invoice/Tax Credit Note”.  

في حال كان على الخاضع للضريبة إصدار فواتير  .1
ضريبية وإشعارات دائنة ضريبية تتعلق بتوريدات 

إنه يجوز له إصدار مثل هذه الفواتير مختلفة، ف
الضريبية واالشعارات الدائنة الضريبة في مستند 
واحد مع عبارة "فاتورة ضريبية/إشعار ضريبي 

 دائن".
2. Where a Registrant makes a supply to 

another Person and such supply 

necessitated the issuance of a tax invoice 

or tax credit note, such tax invoice or tax 

credit note is not required to include the 

physical address of the supplier or the 

recipient of the goods or services  where 

the respective mailing address is stated on 

the respective tax invoice or tax credit 

note. 

بتوريد لشخص آخر وتطلب ذلك التوريد  إذا قام مسجل .2
إصدار فاتورة ضريبية أو إشعار دائن ضريبي، فإن 
تلك الفاتورة الضريبية أو اإلشعار الدائن الضريبي ال 
يتوجب عليها أن تتضمن العنوان الفعلي للمورد أو 
المستلم أو المتلقي في حال تضمنت تلك الفاتورة 

العنوان البريدي  الضريبية أو اإلشعار الدائن الضريبي
 لذلك المورد أو المستلم أو المتلقي.
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3. This decision only relates to the content 

and format of the tax invoice or tax credit 

note, and shall not impact any other 

requirements. 

يتعلق هذا القرار فقط بمحتويات وشكل الفاتورة  .3
الدائن الضريبي، وال يؤثر على الضريبية أو اإلشعار 

 أية متطلبات أخرى.

4. This decision supersedes Decision No. 3 of 

2018 on Tax Invoices and Tax Credit Notes 

and shall be effective from 1 January 2018 

until amended by a subsequent decision. 

تير بشان الفوا 2018( لسنة 3قرار رقم )يلغى ال .4
ويستبدل بهذا  الضريبية واإلشعارات الدائنة الضريبية

 إلى 2018من االول من يناير  ابتداء  القرار ويعمل به 
 تعديله بقرار الحق.  حين

  

  
Khalid Ali Al Bustani 

Director General of the Federal Tax Authority 

 خالد علي البستاني
 مدير عام الهيئة االتحادية للضرائب

  

  

Issued on 26 May 2019 2019مايو  26 در بتاريخص 
 

 


