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  دليل املستخدم إلقرارات الضريبة اإلنتقائيةملخص 

عند تقديم إقرار الضريبة االنتقائية الخاص  اتباعهااملسجل الخاضع للضريبة سيتم عرض أهم الخطوات التي يجب على لخص املمن خالل هذا 

  به. 

 تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية

من كل  الخامس عشريوم ال، على أن يكون تاريخ استحقاق تقديم اإلقرار الضريبي هو شهري بتقديم إقرار الضريبة االنتقائية على أساس  عليك

 اساس استكمال النماذج التالية )بحسب الحاجة(: علىالضريبة االنتقائية اقرارات شهر. يتم احتساب 

 :املتعلقةو نماذج تصريحات الضريبة االنتقائية )التي تتطلب تخليص جمركي(  .1

 انتقائية 
ً
 باستيراد سلعا

 باإلفراج عن السلع االنتقائية من املناطق املحددة 

 انتقائية أو اإلفراج عن سلع انتقائية  مالحظة هامة:
ً
من منطقة محددة )تتطلب يتعين تقديم تلك النماذج في كل مرة تقوم فيها باستيراد سلعا

 في نموذج اإلقرار الضريبي عند قيامك بتقديم 
ً
  الضريبي الشهري. إقراركتخليص جمركي( . سيتم تعبئة قيم تلك التصريحات تلقائيا

 

 :ريبة االنتقائية، مرة واحدة كل شهر، واملتعلقةنماذج التزامات الض .2

 بااللتزام الضريبي على انتاج السلع االنتقائية 

  جمركي. تخليص باإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة محددة دون الحاجة إلى 
 

يتعين عليك و املخزنة، فصاح عن السلع لل نموذج مستقل  لست مطالب بتقديمتخزين السلع االنتقائية:  عنالضريبة االنتقائية املستحقة  .3

 في اإلقرار الضريبي. 
ً
  إدخال الضريبة املستحقة عن تخزين السلع االنتقائية يدويا

 

  مرة واحدة كل شهر. يجب استكمال هذا النموذج  الضريبة االنتقائية القابلة للخصم: .4

 التالية:  باع الخطواتتيجب الغايات استكمال النماذج الواردة أعاله ، 

 الى التبويب "الضريبة االنتقائية"  ذهبا .1

 بنود السلع االنتقائية املستوردة/ املفرج عنها.  أرقامل دخأل البيانات املطلوبة. عند الطلب، دخأالنموذج املعني و  تراخ .2

  خطوات إضافةبإمكانك تكرار 
ً
 وكميتها.  السلعللفصاح عن املزيد من منتجات الى التصريح مرارا

 . بهم النموذج بعد مراجعته والتأكد من صحة جميع البيانات املدرجة يقدبتقم  .3

 عند الدخول. الجمركية  الدائرةوتقديمه إلى طباعة تأكيد التصريح املرسل إليك عبر بريدك اإللكتروني بقم  .4

، سيتم تخزين جميع بيانات معامالتك لغايات تعبئة إقرارك الضريبي الشهري. سيظهر املبلغ على تأكيد التصريح الجمركيةالدائرة فور موافقة 

 في إقرار الضريبة االنتقائية. 
ً
 تلقائيا

 الضريبة االنتقائية من خالل تبويب "مدفوعاتي".  بسدادقم  .5


