
 

 
 
 
 

 
   

 

 
 
 

ن الفواتير الضريبيةبشأ 2018( لسنة 3قرار رقم )  
Decision No. (3) of 2018 on Tax Invoices 

 
The Federal Tax Authority, 
 

 الهيئة االتحادية للضرائب،

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

 الهيئة االتحادية للضرائب،

- Clauses 1 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 

قرار ( من 59( من المادة )7و)( 1)وإلى البنود  -
في شأن  2017( لسنة 52مجلس الوزراء رقم )

( 8للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) التنفيذيةالالئحة 
 ،في شأن ضريبة القيمة المضافة 2017لسنة 

- 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 البنود ) -
شأن في  2017لسنة  (52)مجلس الوزراء رقم 

 (8)الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 
 في شأن ضريبة القيمة المضافة. 2017لسنة 

Has decided that: ررت أن:ق 

1. Where a Registrant makes a supply to 
another Person and such supply 
necessitated the issuance of a tax 
invoice or credit note, such tax invoice or 
credit note may not include the physical 
address of the recipient of goods or 
recipient of services where the mailing 
address was included on the tax invoice. 
 

لشخص آخر وتطلب ذلك يد قام مسجل بتورإذا  .1
التوريد إصدار فاتورة ضريبية أو إشعار دائن 
ضريبي يتضمن عنوان المستلم أو المتلقي، يجوز 
للفاتورة الضريبية أو اإلشعار الدائن الضريبي أن 
ال يتضمن العنوان الفعلي للمستلم أو المتلقي إذا 

 تم توضيح العنوان البريدي.

2. This decision only relates to the content 
of the tax invoice or credit note, and shall 
not impact the place of supply. 

يتعلق هذا القرار فقط بمحتويات الفاتورة  .2
الضريبية أو اإلشعار الدائن الضريبي، وال يؤثر 

 على مكان التوريد.
  

3. This decision shall be effective from 1 
January 2018 until amended with a 
subsequent decision. 

 

من االول من يناير  يكون القرار ساري ابتداء   .3

  تعديله بقرار الحق. إلى حين 2018

  

Khalid Ali Al Bustani 
Director General of the Federal Tax 
Authority 

 خالد علي البستاني
 مدير عام الهيئة االتحادية للضرائب

  

  

Issue on 20/05/2018  20/05/2018صدر بتاريخ 




