
Further to our recent correspondence in relation to

“Value Added Tax (‘VAT’) in UAE”, please be advised

Standard Chartered Bank has implemented VAT in accordance 

with the UAE VAT Law and the recent guidance issued by the 

Central Bank (‘CB’) of the UAE via Notice No.421/2017 dated 

28 December 2017 (‘CBN’) as detailed below:

Standard Chartered Bank will continue updating its

website (sc.com/ae) with new developments relating to the 

introduction of VAT in the UAE.

Please note that this communication has been prepared for 

information purposes only and is not intended to provide,

and should not be relied on, for tax advice. You should

consult your own tax advisors for any tax-related queries

you might have.

In case of any queries, please send your queries to 

GCC.VAT@sc.com or your usual points of contact. For further 

information please visit the websites of the UAE Ministry of 

Finance[1] and the UAE Federal Tax Authority[2]

[1] https://www.mof.gov.ae/En

[2] https://tax.gov.ae

Important information about Central Bank
clarification on Value Added Tax.

معلومات مهمة عن توضيح املصرف املركزي بشأن
ضريبة القيمة املضافة.

لن يزيد ستاندرد تشارترد بنك هيكلة الرسوم احلالية على 
العمالء األفراد وغير األفراد نتيجة فرض ضريبة القيمة 

ً من ١ يناير ٢٠١٨، وإن كنا نحتفظ باحلق في فرض  املضافة اعتبارا
ضريبة القيمة املضافة على هيكل الرسوم احلالية مستقبالً، 

ً من ١ يناير ٢٠١٨. إذا سمح املصرف املركزي بذلك، اعتبارا

نتطلع قدما ً للمزيد من التعاون معكم.

Standard Chartered Bank will not be increasing the 

existing fees structure for individual and non-individual 

customers as a result of VAT on 1 January 2018. However, 

where applicable, we reserve the right to levy VAT over 

and above existing fees structure in future, if permitted by 

the CB, effective 1 January 2018.

Until further notice, where applicable, existing fees 

structure will be considered as inclusive of VAT 

effective 1 January 2018. 

Please note that the CBN does not apply to

Standard Chartered Bank DIFC Branch. 

حتى إشعار آخر، حيثما ينطبق ، سيتم اعتبار هيكلة 
الرسوم احلالية شامالً لضريبة القيمة املضافة 

اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨.

ونلفت انتباهكم إلى أن إشعار املصرف املركزي ال يسري على
فرع ستاندرد تشارترد بنك مبركز دبي املالي العاملي. 

ً على رسالتنا األخيرة بخصوص "ضريبة القيمة املضافة في  تعقيبا
دولة اإلمارات العربية املتحدة"، نلفت انتباهكم إلى أن ستاندرد 

ً عمالً بقانون ضريبة  تشارترد بنك طبق ضريبة القيمة املضافة حاليا
القيمة املضافة بدولة اإلمارات العربية املتحدة والتوجيهات الصادرة 
ً عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي عبر اإلشعار رقم  مؤخرا
٢٠١٧/٤٢١ بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧  على النحو املبني تفصيالً أدناه:

وسيواصل ستاندرد تشارترد بنك نشر آخر مستجدات ضريبة 
القيمة املضافة املفروضة في اإلمارات العربية املتحدة على 

 .(sc.com/ae) موقعه

ونؤكد أننا أرسلنا هذه الرسالة للعلم فقط، وليس استشارة 
ضريبة، وال ينبغي التعامل معها هكذا.  لذلك، يرجى 
مراجعة مستشاركم الضريبي حول أي استفسارات 

ضريبية. 

للمزيد من االستفسارات، يرجى التواصل معنا على العنوان التالي
GCC.VAT@sc.com أو االتصال بنا على األرقام املعروفة. ملزيد 
من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني لوزارة املالية في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة [1] وهيئة الضرائب االحتادية اإلماراتية [2]
https://www.mof.gov.ae/En [1]

https://tax.gov.ae [2]

Thank you for banking with us.


