
 

 

 للضريبة االنتقائية االستيرادللتصريح عن دليل املستخدم ملخص 

 ن(و املسّجلون وغير املسّجلاملستوردون )

 دولة الاالنتقائية إلى أراض ي استيراد السلع  املضافة: لضريبة االنتقائية وضريبة القيمة ل ون املستوردون املسّجل

 قّدم تصريح استيراد السلع االنتقائية عند االستيراد أو قبله  .1

 تقديم إقرارك للضريبة االنتقائية عندسدد الضريبة االنتقائية املستحقة  .2

 قّدم تصريحك الجمركي  .3

 إقرارك لضريبة القيمة املضافة تقديم عندسدد ضريبة القيمة املضافة املستحقة  .4

 دولة الاالنتقائية إلى أراض ي استيراد السلع  :ضريبة القيمة املضافةللضريبة االنتقائية ومسّجل لمستورد غير مسّجل 

 قّدم تصريح استيراد السلع االنتقائية عند االستيراد أو قبله .1

 االنتقائية تصريح استيراد السلعتقديم  عندسدد الضريبة االنتقائية املستحقة  .2

 قّدم تصريحك الجمركي .3

 تقديم إقرارك لضريبة القيمة املضافة عندسدد ضريبة القيمة املضافة املستحقة  .4

 دولةالاالنتقائية إلى أراض ي لضريبة االنتقائية وضريبة القيمة املضافة: استيراد السلع لمستورد غير مسّجل 

 عند االستيراد أو قبله تصريح االستيرادقّدم  .1

 نفس الوقتسدد الضريبة االنتقائية املستحقة في  .2

 قّدم تصريحك الجمركي .3

 القيمة املضافةللوصول إلى نموذج سداد ضريبة بوابة الخدمات اإللكترونية في  لضريبة القيمة املضافة  االستيرادادخل إلى نموذج التصريح عن  .4

 سداد ضريبة القيمة املضافة املستحقة لماكتساقم ب  .5

القيمة املضافة(  ريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية: استيراد السلع االنتقائية إلى منطقة محددة للضريبة االنتقائية )وليس منطقة محددة لضريبةضلمستورد مسجل 

 من السلع لدى دخولها الدوائر الجمركيةحيث تتحقق 

 السلع االنتقائية عند االستيراد أو قبله تصريح استيرادقّدم  .1

 قّدم تصريحك الجمركي .2

 على ذات السلع االنتقائية  ستيراداال  ند عالضريبة املصرّح بها  وادخل مبلغحددة املنطقة املدخلت واذكر فيه أن السلع  نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصمقّدم   .3

 إن ُوجد الدوائر الجمركيةتك بالضريبة االنتقائية القابلة للخصم باإلضافة إلى أي إثبات حصلت عليه من حّمل تصريح االستيراد كمستند إثبات ملطالب .4

 في وقت تقديم إقرارك لضريبة القيمة املضافةبالنسبة إلى ضريبة القيمة املضافة: سدد ضريبة القيمة املضافة املستحقة   .5

ضريبة االنتقائية( ضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية: استيراد السلع االنتقائية إلى منطقة محددة لضريبة القيمة املضافة )وليس منطقة محددة لللمستورد مسجل 

 من السلع لدى دخولها الدوائر الجمركيةحيث تتحقق 

 و قبلهالسلع االنتقائية عند االستيراد أ تصريح استيرادقّدم  .1

 الجمركي تصريحكقّدم  .2

 الحالة ه؛ مع العلم أن ضريبة القيمة املضافة ال تطبق في هذتقديم إقرارك للضريبة االنتقائيةعند  سدد الضريبة االنتقائية املستحقة  .3

للضريبة االنتقائية  محددتين طقتان لضريبة االنتقائية وضريبة القيمة املضافة: نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى حيث تكون املنلاملستورد املسّجل 

 .يةركجمرقابة الولضريبة القيمة املضافة وخاضعتين لل

 عند االستيراد أو قبلهالسلع االنتقائية  استيرادتصريح قّدم  .1

 قّدم تصريحك الجمركي .2

 على ذات السلع االنتقائية ستيراداال  ند عالضريبة املصرّح بها  وادخل مبلغدخلت املنطقة املحددة السلع أن واذكر فيه  نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصمقّدم   .3

 إن ُوجد   الدوائر الجمركيةحّمل تصريح االستيراد كمستند إثبات ملطالبتك بالضريبة االنتقائية القابلة للخصم باإلضافة إلى أي إثبات حصلت عليه من  .4

 الحالة ههذال تطبق ضريبة القيمة املضافة في  .5


