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 المستخدم هذادليل نبذة مختصرة عن  .1

 إلى االستثناء"( "طلب بــ إليه )ويشار نتقائيةاال ضريبةلل اإلداري االستثناء طلب تقديم في لمساعدتك الدليل هذا إعداد تم  

 :اإلرشادي الدليل هذا ويقدم .أدناه موضحة محددة ةبحال علقوالمت )"الهيئة"( للضرائب االتحادية الهيئة

 

 بشأنها. استثناء طلب تقديم يمكن التي الفئة عن مختصرة نبذة •

  النموذج. ستكمالال تعبئتها إلى تحتاج أو اهاتر قد التي والمعلومات رموزلل شرح •

 

 التواصل رجىي   نتقائية،اال ضريبةلل اإلداري االستثناء نموذج في محددة بنود   بشأن االستفسارات من المزيد لديك تكان إذا

 info@tax.gov.ae على معنا

 

 نتقائيةضريبة االلالهدف من نموذج االستثناء اإلداري ل .2

 ؟ نتقائيةضريبة االلما هو االستثناء اإلداري ل .2.1

لين تمنح آلية هي نتقائيةاال ضريبةلل اإلداري االستثناء آلية  اتحادي بقانون المرسوم بموجب استثناءات أو امتيازات المسج 

 شأن في 2017 لسنة (37) رقم الوزراء مجلس قرار أو القانون"()" نتقائيةاال ضريبةال شأن في 2017 لسنة (7) رقم

 حال في التنفيذية"( الالئحة)" االنتقائية ضريبةال شأن في 2017 لسنة (7) رقم اتحادي بقانون للمرسوم التنفيذية الالئحة

  التنفيذية. الالئحة أو بالقانون المتعلقة اإلجرائية الجوانب لبعض امتثالهم دون تحول صعوبات هناك تكان

بديلة لتأكيد تصدير السلع المة داعالدلة األ إال فيما يتعلق بطلباتللضريبة االنتقائية دارية اإلستثناءات الا منحال يمكن 
 . )الدولة( إلمارات العربية المتحدةمن ااالنتقائية 

 
 .من هذا الدليل 2.3ضمن البند  االستثناء طلبتقديم  بموجبهاالتي يمكن  بالظروفشرح التفاصيل المتعلقة  سيتم  

 
 
 

  اآللية. هذه ضمن االنتقائية لضريبةل التسجيل استثناءات تندرج ال :مالحظة
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 ؟نتقائيةضريبة االلاالستثناء اإلداري لطلب لمؤهل ال من .2.2

 :أن الطلب ممقد   على يجب

 يكون مسجالً لدى الهيئة؛ •

 ؛أدناهالصلة، كما هو محدد  يلشروط المتعلقة بطلب االستثناء ذيستوفي المتطلبات وا •

 المستندات الداعمة ذات الصلة.  كافةم يقد   •

 

 ؟تقديم طلب االستثناء اإلداري للضريبة االنتقائية بموجبهاالتي يجوز ما هي الظروف  .2.3

طلبات األدلة الداعمة البديلة لتأكيد تصدير السلع لب االستثناء إال فيما يتعلق بال يجوز تقديم ط كما هو موضح أعاله،

 :الصلة اتذ ةالقانوني ياتجانب المرجعاالستثناء إلى هذا لشروط األساسية لطلب . وفيما يلي توضيح لاالنتقائية من الدولة

 

 الشروط  المرجعية القانونية الحالة/ السيناريو الفئة

األدلة الداعمة 
لتأكيد تصدير 
 السلع االنتقائية

بديلة أدلة إذن لالحتفاظ بطلب  لللمسج   يجوز
الدليل التجاري  غير تثبت تصدير السلع من الدولة

( من 4الرسمي المنصوص عليهما في البند )و
 ( من الالئحة التنفيذية.  14المادة )

 
ل لالحتفاظ و للهيئة الموافقة على طلب المسج 

إلثبات أن  السلع االنتقائية قد باألدلة البديلة 
الهيئة، بعد تيقنت غادرت الدولة، وذلك في حال 

د بتقديم طلب خطي بهذا الخصوص،  قيام المور 
 :اآلتيأي  من  حصولمن 
 

ل إرادةظروف خارجة عن  •  تجعل المسج 
ل دليل من الحصول على  غير متمكن المسج 
 للتصدير. رسمي

ل،  إرادةظروف خارجة عن  • تجعل المسج 
دليل من الحصول على  المسجل غير متمكن

 .للتصدير تجاري

 المادة من( 5) البند
( من الالئحة 14)

 التنفيذية

ل تقديم  يجب على المسج 
التي تبرر األسباب/الظروف 

عدم حصوله على الدليل الرسمي 
التجاري المنصوص عليهما أو 

 في القانون. 
 

ل أن يكون كما يجب  قادراً المسج 
أدلة بديلة إلثبات  على تقديم
السلع االنتقائية من تصدير 
 الدولة.  
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 تقديم الطلب؟كيف يتم  .2.4

من خالل البريد اإللكتروني نتقائية ضريبة االلل تقديم طلب االستثناء اإلداري ليتعين على المسج  

specialexceptions@tax.gov.ae  من هذا الدليل لمزيد من التفاصيل بشأن التقديم. 5 البندرجى االطالع على . ي 

 

 نيابة عنك؟ االنتقائيةضريبة للاالستثناء اإلداري  نموذجنه تقديم مكي من   .2.5

 من قبل: نتقائية ضريبة االليجوز تقديم طلب االستثناء اإلداري ل

 ل؛ل بالتوقيع نيابة عن المسج  الشخص المخو   •

 ؛ أولمن قبل المسج   نالمعي   يالضريب يلالوك •

 ل. من قبل المسج   نالممثل القانوني المعي   •

داري اإلستثناء لال اتطلبأي ( بتقديم ينضريبي الءكوك ين)غير المسجل ينالضريبي ينسمح للمستشار: ال ي  مالحظة هامة

 .لنيابة عن المسج  نتقائية ضريبة االلل

 

 ؟النتقائيةضريبة الاإلداري لاالستثناء  نموذجمال إكعند  تقديمهاما هي المعلومات التي يجب عليك  .3

 مع نموذج الطلب:  اآلتيةيتعين عليك تقديم المعلومات 

 ؛ لمعايير المذكورة أعالها وفقنتقائية ضريبة االلل اإلداريطلب االستثناء  ألسباب تقديم تفصيلي شرح •

الفواتير أو  ناتعي  والقانونية التي يستند إليها الطلب )على سبيل المثال،  الماديةيدعم األسباب  ثبوتيأي مستند  •

 (.ذلك غيرالعقود أو قسائم الدفع أو 

 

من عنوان البريد نتقائية ضريبة االل، يتعين عليك إرسال نموذج االستثناء اإلداري لاً ضريبي : إذا كنت وكيالً هامة مالحظة

بك(  الهيئة كوكيل ضريبي )أي حساب مستخدم الخدمة اإللكترونية الخاص   اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل لدى

إرسالها من قبل الوكيل الضريبي من أي عنوان بريد إلكتروني  تجاهل أي رسائل يتم   والمرتبط بالخاضع للضريبة. سيتم  

 .على هذه الرسائل ولن تقوم الهيئة بالرد  آخر 

 

mailto:specialexceptions@tax.gov.ae
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 نتقائيةضريبة االلكمال نموذج االستثناء اإلداري لإ .4

تعبئتها لكي نبغي توجميع الخانات المشار إليها بعالمة النجمة )*( إلزامية  يع الخانات الواردة في النموذج.تعبئة جمرجى ت

بدالً من ذلك  ،التي ي طلب فيها تحميل المستندات الخاناتفي  بياناتتتمكن من تقديم النموذج. لست بحاجة إلى إدخال أي 

إلى نتقائية اال ضريبةلل اإلداري، مع نموذج االستثناء ةعماد اتكمستند الصلة، ذات والمستندات المعلوماتإرسال  يجب

 عنوان البريد اإللكتروني المحدد.

ً تعبئة  جبت  ال ت قبل النماذج المكتوبة بخط اليد.. النموذج إلكترونيا

لكي نتقائية ضريبة االلفهم األسئلة المطروحة في نموذج االستثناء اإلداري لرشادات التالية لمساعدتك في إلإعداد ا تم  لقد 

 النموذج بشكل دقيق وصحيح. إكمالتتمكن من 

 

 الطلب مقدم بيانات .1

 .الهيئة لدى التسجيل طلب في هو كما الكامل االسم إدخال رجىي    الطلب* مقدم اسم

  .االنتقائية ضريبةلل الضريبي تسجيلك رقم إدخال رجىي   الضريبي التسجيل رقم
 

 االعتماد رقم إدخال يرجى ،لالمسج   عن نيابة بالطلب تتقدم اً ضريبي وكيالً  كنت إذا الضريبي الوكيل اعتماد رقم
  هنا. الضريبي

 

 الطلب مبمقد   ةالخاص   االتصال بيانات .2

 البريد وعنوان المتحرك الهاتف رقم
 اإللكتروني

 *ذلك إلى وما
 

  هنا. بك ةالخاص   االتصال بيانات دخالإ رجىي  
 
  

 نتقائيةاال ضريبةلل اإلداري االستثناء طلب عن معلومات .3

 إلى بطلب تقدمت وأن سبق هل
 إداري استثناء على للحصول الهيئة

  *؟االنتقائية ضريبةلل

ً إداري استثناءً  طلبت أن لك سبق إذا الهيئة إبالغ يجب  من نتقائيةاال ضريبةلل ا
 الهيئة.

 
 كان إذا ذاته نتقائيةاال ضريبةلل اإلداري االستثناء طلب تقديم يجوز ال :مالحظة

ً  رفضه تم   استثناء لطلب اً مطابق كضعو  رفض سيتم   أنه حيث الهيئة قبل من سابقا
 كذلك. الجديد طلبك

 

 إدخال رجىي   بنعم، االجابة كانت إذا
 طلبك بشأن الصادر القرار رقم

 السابق

 الكاملة بالمعلومات الهيئة تزويد عليك يجب - مكررة طلبات تقديم عدم رجىي  
 أوو/ مشابهة طلبات وجود حال في لب.الط لتقييم الالزمة والدقيقة الصلة ذات

 .السابق طلبك أنبش الصادر القرار رقم إدخال رجىي   سابق، بطلب متعلقة إضافية
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 نتقائيةضريبة االلاالستثناء اإلداري ل نموذجتقديم  .5

قابلة للتعديل( على   PDFصيغةبرجى إرسال نسخة إلكترونية )، ي  االنتقائيةضريبة لنموذج االستثناء اإلداري ل إكمالبعد 

 إلى جانب المستندات الداعمة.  specialexceptions@tax.gov.ae عنوان البريد اإللكتروني

 بالهيئة.  على أي عنوان بريد إلكتروني آخر خاص   ةرسلعلى أية طلبات م   لن تقوم الهيئة بالرد  

 10األقصى لحجم مجموع الملفات هو  الحد  و PDF، JPG، PNG، JPEG :الملفات القابلة للتحميل هي أنواع
 .ميجابايت

 
 

  االنتقائية للضريبة اإلداري االستثناء طلب تقديم أسباب .4

 ألسباب تفصيلي شرح تقديم رجىي  
 دارياإل ستثناءاال طلب كتقديم

 أدلة ستخدامال نتقائيةاال ضريبةلل
 السلع تصدير لتأكيد بديلة داعمة

 العربية اإلمارات من االنتقائية
  *المتحدة

 

 .كلمة 500 عن النص   يزيد أال   يجب

 يدعم ثبوتي مستند أي تقديم رجىي  
 التي والقانونية المادية األسباب

 ،المثال سبيل )على الطلب إليها نديست
 قسائم أو العقود أو الفواتير عينات
 * ذلك( غير أو الدفع

 

 إخفاء يمكنك طلبك. معالجة لتسهيل الصلة ذات الداعمة المستندات إرفاق يمكنك
 )المستندات(. المستند إرسال عند التجارية الناحية من الحساسة المعلومات بعض

 

 بالتوقيع لالمخو   .5

 لقبال
 *االسم
 اإللكتروني* البريد
 البلد* رمز مع الهاتف رقم

 ذلك وغير
 

ً  بالتوقيع لالمخو   يكون أن يجب  بذلك، للقيام مفوضا
 اإلداري االستثناء طلب تقديم حال في أنه ذلك ويعني

 أن يجب الطلب على الموقع فإن ،االنتقائية ضريبةلل
ً  يكون   بذلك. للقيام المسجلة األعمال قبل من مفوضا
 
 أي أو ةينالقانو الوكالة ويضالتف مستند يشمل قد

 االعتباريين. األشخاص حالة في مماثل مستند
 

 اإلقرار
 وإرفاق وصحيح دقيق بشكل المطلوبة البيانات جميع بإدخال قيامك من التأكد في هذه التحقق قائمة استخدام يساعدك
 إرسالها. منك المطلوب األخرى والمستندات النماذج جميع

mailto:specialexceptions@tax.gov.ae
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 نتقائيةضريبة االلرد  الهيئة على طلب االستثناء اإلداري ل .6

 الخاص  نتقائية ضريبة االلطلب االستثناء اإلداري ل إلصدار قرار بشأن يوم عمل (40)من الممكن أن تستغرق الهيئة فترة 

 بك. 

 منك هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المعلومات إلى الهيئة، فقد تطلبكانت : إذا كان طلبك غير مكتمل، أو مالحظة هامة

أخرى  يوم عمل (40)قد تستغرق الهيئة فترة  ،مرة أخرىكامالً اإلضافية. بعد تقديم الطلب /ئة تقديم المستندات المطلوبةالهي

 . للحصول على استثناء إدارياالستثناء  على طلب للرد  

 

 . االنتقائيةضريبة لالرفض على الحقائق المقدمة من قبلك وقت تقديم طلب االستثناء اإلداري لالهيئة بالموافقة أو  سيستند رد  

د النهائي على طلب االستثناء اإلداري ل م رسل كمرفق إلى عنوان بريدك  رسمي قراربصيغة نتقائية ضريبة االليكون الر 

 .   القرار صدورأيام عمل من ( 5)خالل  اإللكتروني

 
 
 

 
 


