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 دليل ال هذا لمحة عامة موجزة عن .1

في شأن ردّ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة  2020( لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم ) بموجب

المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة  2020في إكسبو  ينالرسمي ينتب المشاركالمكدبي، فإنه يجوز  2020بإكسبو 

  .محددة خدماتسلع وعلى استيراد أو توريد  من قبلهم المتكبدة

 : باآلتيفيما يتعلق  2020في إكسبو  ينالرسمي ينلمكتب المشاركات التوجيهقدم ي المستندهذا  إنّ 

  لمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة؛للتمّكن من االشروط الواجب استيفاؤها 

 و اآللية المتبعة للمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة؛ 

  النماذج ذات الصلة. المعلومات المطلوبة لتعبئة 

 .اركمالجواالستيراد  بياناتبشأن  تفاصيل إلى جانبالتسجيل،  متطلبات بشأنمزيد من المعلومات دليل الالهذا  كما يتضمن

بنوٍد محددة في نموذج االسترداد أو نموذج الطلب، يرجى التواصل معنا على فيما يتعلق بإذا كانت لديك أية استفسارات أخرى 

 info@tax.gov.aeالبريد اإللكتروني 
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 التعاريف .2

 فيما يلي المصطلحات الشائع استخدامها في هذا المستند: 

  :اإلمارات العربية المتحدةالدولة. 

 الهيئة االتحادية للضرائبة: ئالهي. 

   :وزير الماليةالوزير. 

  :ضريبة القيمة المضافةالضريبة. 

  :الشخص الطبيعي أو االعتباريالشخص. 

  :الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي حددها السلع

 المشار إليه. 2017( لسنة 52قرار مجلس الوزراء رقم )

   :أي شيء يمكن توريده غير السلع.الخدمات 

 حتى  2020أكتوبر  20المعرض المسجل والمقرر عقده في دبي من (: 2020 دبي )إكسبو 2020كسبو إ

    .2021أبريل  10

  ( لسنة 30رقم )بموجب المرسوم المنشأ دبي  2020مكتب إكسبو مكتب: ال دبي / 2020مكتب إكسبو

 عن حاكم إمارة دبي. الصادر  2014

  :الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تلقّت ووافقت على الدعوة الرسمية المشارك الرسمي /المشارك

 .دبي، كعارض على أساس غير تجاري 2020إكسبو الصادرة من الدولة للمشاركة في 

  :وذلك لكامل الفترة  الدولةالمكتب الممثل للمشارك الرسمي المنشأ بناء على أنظمة مكتب المشارك الرسمي

شغيل وتفكيك األجنحة وتنفيذ كافة األعمال واألنشطة الالزمة للمشاركة داخل وخارج موقع الممتدة إلعداد وت

 دبي، ويشمل ذلك مكتب المفوض العام للقسم. 2020إكسبو 

 للمادة : للقسم المفوض العام ً من معاهدة باريس  (13)الشخص المعين من قبل المشارك الرسمي وفقا

   في شأن المعارض الدولية. 1928نوفمبر  22المؤرخة في 

  :فريق عمل المفوض العام للقسم ونائب المفوض العام للقسم ومدير الجناح والموظفين المباشرين فريق القسم

   اآلخرين للمفوض العام للقسم.

  :عام للقسم ومدير األجنحة مع زوجاتهم، أفراد أسرة المفوض العام للقسم ونائب المفوض الالمستفيدون

سنة، واألشخاص الضروريون المطلوبون لرعاية أفراد تلك األسر  (21)وأصولهم، وفروعهم تحت سن 

  .(ا)إن وجدو الذين يؤدون عادة تلك المهام المحددة لمصلحة أفراد األسرة

  :أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو  كل ما تم استالمه أو من المتوقع استالمه لقاء توريد السلعالمقابل

  غير ذلك مما يصح استالمه كعوض.
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 آلية االسترداد .3

 

 كيفية تطبيق هذه اآللية .3.1

ضريبة القيمة المضافة  2020في إكسبو  نوالرسمي نوسيتحمل المشارك في الدولة، قواعد العادية لضريبة القيمة المضافةوفقاً لل

 . 2020عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 

السترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بعض السلع  ةمؤهل ينالرسمي ينتب المشاركامككون ت ،في حاالت محددة

باستخدام إحدى الطرق  القيمة المضافة المتكبدةاسترداد ضريبة تقديم طلب  ويمكن. هاؤاقتناتّم استيرادها أو والخدمات التي 

 اآلتية:

  لضريبة القيمة المضافة في الدولة، فسيكون بإمكانه تقديم طلب االسترداد  مسجالً في حال لم يكن المشارك الرسمي

 من خالل تقديم طلب استرداد خاص إلى المكتب.المكتب  عن طريق

  من  ضريبة القيمة المضافة ، فسيكون بإمكانه استردادالقيمة المضافةفي حال كان المشارك الرسمي مسجالً لضريبة

 خالل إقراره الضريبي. 

الخاضعة  توريداتهجاوزت قيمة تعلى المشارك الرسمي التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا  تجدر اإلشارة إلى أنه يتعين

البالغ  كان من المتوقع أن تجاوز حد التسجيل اإللزاميأو  في الدولة تجارية أو غير رسمية(ألغراض ) هواردات للضريبة أو

دليل المستخدم يرجى االطالع على  ،حول كيفية التسجيل لضريبة القيمة المضافة درهم. لمزيد من التفاصيل 375,000

 .يبة القيمة المضافة )التسجيل وتعديله وإلغاءه(لضر

 

 القابلة لالسترداد القيمة المضافة ما هي ضريبة .3.2

هذه السلع والخدمات  تكون نحييجوز للشخص استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الدولة عن السلع والخدمات  ،عادةً 

توريدات بأية ي حال كانت النفقات المتكبدة غير مرتبطة فيام بتوريدات خاضعة للضريبة. وقلل مستخدمة أو يقصد استخدامها

 ضريبة القيمة المضافة المدفوعة قابلة لالسترداد. تكون  فال بها الشخص، قامخاضعة للضريبة 

استيراد  المتكبدة علىضريبة القيمة المضافة  المطالبة باسترداد ينالرسمي ينتب المشاركالمك يجوزعلى الرغم مما ذكر أعاله، 

  ضريبة:خاضعة للتقديم توريدات دون الحاجة الستخدامها في  اآلتية الخمسالخدمات  وأفئات السلع  أي من اقتناءأو 
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سلع وخدمات ترتبط بشكل مباشر بإنشاء وتركيب  علىضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل المشارك الرسمي  .أ

 ؛مساحة المعرض الخاص بهديكور وتفكيك أعمال وتعديل و

وأنشطة ترتبط بشكل مباشر بأعمال سلع وخدمات  علىضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل المشارك الرسمي  .ب

 ؛2020في موقع إكسبو وفعاليات مساحات المشاركين الرسميين في المعرض وأية استعراضات وتشغيل تنظيم 

للمشارك ة يترتبط بأعمال التنظيم الفعلسلع وخدمات  علىضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل المشارك الرسمي  .ج

باسترداد الضريبة المتكبدة عنها  مكتب المشارك الرسمي يُطالب خدمة تقل قيمة كل سلعة أو أال، شريطة الرسمي

 ؛درهم 200عن 

مرتبطة بجميع العمليات والخدمات واألنشطة المقدمة والضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل المشارك الرسمي  .د

 ؛ وو خارجهأ 2020دبي سواء تمت داخل حدود موقع إكسبو  2020لغرض المشاركة في إكسبو 

لالستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم التابع  سلع مخصصةالقيمة المضافة المتكبدة على استيراد ضريبة  .ه

 للمشارك الرسمي، وفريق القسم والمستفيدين.

النفقات في إطار  المتكبدة علىمؤهالً السترداد ضريبة القيمة المضافة  المشارك الرسمي وتجدر اإلشارة إلى أنه لكي يكون

 أحقية االستردادشهادة يه لدكون ت، يجب أن و "ب"(أأو النفقات المرتبطة بعدة فئات بما فيها الفئتين "أ" )" ب"أو "أ" و/ الفئتين

لفئات "ج" أو "د" أو ا تشملإنما "ب" ووفي الحاالت التي ال تكون فيها النفقات مرتبطة بالفئات "أ" أما  .المكتب نعصادرة ال

  طلب استرداد الضريبة.  التقدم بمن أجل  شهادة أحقية االسترداد المشارك الرسمي بحاجة للحصول على كونلن يف "ه"،

بيع هذه السلع  يجوزال المشارك الرسمي فيما يتعلق بأي استيراد لسلع، فإنه  مكتب رد الضريبة الىفي حال تّم  مالحظة هامة:

ً لإلجراءات المتفق عليها بين الهيئة االتحادية الحصول على مجاناً من دون  التنازل عنهامقابل أو نظير  موافقة مسبقة وفقا

 الضريبة.  سدادمكتب، ومن دون الللضرائب و

 الدولة، فمنالمشارك الرسمي مسجالً لضريبة القيمة المضافة في مكتب باإلضافة إلى فئات النفقات المذكورة أعاله، إذا كان 

العامة المتعلقة  قواعدالأنواع أخرى من النفقات بموجب  عنعلى استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة  الممكن أن يكون قادراً 

 .في حال كانت النفقات المتكبدة مرتبطة بتقديم توريدات خاضعة للضريبةعلى سبيل المثال، ف - ضريبة المدخالتباسترداد 

 الحالة الخاصة للواردات .3.3

الضريبي استخدام رقم التسجيل  لهميجوز  ، تجدر اإلشارة إلى أنهونالرسمي ونالمشارك يقوم بهي ذال باالستيرادا يتعلق فيم

(TRN) توإذا كان، 3.2 البند من بو أ تندرج تحت الفئات فقط إذا كانت السلع المعنية، هبالتنسيق معولمكتب، با خاصال 

القيمة المضافة فرض ضريبة  ن يتمّ ، فلالخاص بالمكتبرقم التسجيل الضريبي  استخدامتّم في حال . شهادة أحقية االسترداد لديهم

 هذه السلع في أي طلب استرداد.  إدراجكما أنه ال ينبغي ، استيراد السلععلى 
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 شهادة أحقية االسترداد .4

 

 ؟ما هي شهادة أحقية االسترداد .4.1

طلب للحصول على شهادة تقديم غير مسجل(  وأ لضريبة القيمة المضافة مسجالً مكتبه  كان يجب على المشارك الرسمي )سواء

ً السلع والخدمات  عنأحقية االسترداد قبل المطالبة باسترداد الضريبة المتكبدة   3.2 البندفي  تينالمذكور (ب)و (أ)لفئتين ل وفقا

الخاصة سيحصل المشارك الرسمي على رقم مرجعي للشهادة والذي يتعين اإلشارة إليه في جميع طلبات االسترداد  .أعاله

 .(ب)و (أ) الفئتينالمتعلقة بالسلع والخدمات التي تندرج تحت 

 معايير أهلية الحصول على شهادة أحقية االسترداد .4.2

 :شهادة أحقية االستردادمؤهالً لتقديم طلب للحصول على المشارك الرسمي كون يلكي 

  2020كسبو إل صالحدبي ويحمل رقم ترخيص  2020يجب أن يكون مقدم الطلب مشاركاً رسمياً في إكسبو. 

 ألغراض يتم استخدامه أو يقصد استخدامه  تم أو ٪ من مساحة المعرض أو العرض20 يجب أن يكون ما ال يتعّدى

 تجارية أو غير رسمية. 

من  %20استخدام ما يزيد عن  كان سيتمشهادة أحقية االسترداد )على سبيل المثال، إذا  يتّم منح المشارك الرسميإذا لم 

المشارك الرسمي المطالبة  مكتب فلن يكون بإمكان مساحة المعرض أو العرض ألغراض تجارية أو غير رسمية(،

في المذكورة  (ب)و (أ) الفئتينمبلغ ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالسلع والخدمات المندرجة ضمن كامل باسترداد 

 تإذا كان فيما المشارك الرسمي إلى النظرمكتب وبدالً من ذلك، قد يحتاج أعاله بموجب القواعد الخاصة.  3.2البند 

لالسترداد بموجب القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة  بهذه السلع والخدمات قابلة المرتبطةمضافة القيمة الضريبة 

استخدام آلية بإمكان المشارك الرسمي  ظلّ إضافة إلى ما تقّدم، سي المطبقة على الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة.

إذا كانت و "ب" على النفقات غير المشمولة ضمن الفئات "أ" سترداد ضريبة القيمة المضافة من أجل ااالسترداد الخاصة 

   الفئات من "ج" إلى "ه". المشمولة في من ضمن

وفقاً لدليل المستخدم السترداد ضريبة القيمة يجب تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالدبلوماسيين مالحظة: 

 فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.  المضافة

 أحقية االستردادشهادة كيفية تقديم طلب للحصول على  .4.3
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وترد . عبر البريد اإللكترونيوتقديمه إلى المكتب  االسترداد طلبطلب االسترداد مباشرة إلى المكتب من خالل تعبئة يتّم تقديم 

 تفاصيل هذه العملية في البند التالي. 

 

 نموذج طلب شهادة أحقية االسترداد )نموذج الطلب(  .4.4

لتقديم طلب للحصول على الشهادة، يجب على المشارك الرسمي تقديم نموذج الطلب إلى المكتب. يجب أن يتضمن نموذج الطلب 

 المعلومات اآلتية: 

 )المستخدم من قبل المشارك الرسمي. مساحة الجناح )بالمتر المربع 

 مكان الجناح. 

  ن وجد()إونسبته التفاصيل المتعلقة باالستخدام التجاري للمساحة. 

  مساحة الجناح للغرض منشرح تفصيلي. 

  اآلتيإقرار يتضمن تأكيداً على : 

o شهادة أحقية االسترداد الحصول علىتغييرات قد تؤثر على أهلية  ةأي حدوثالمكتب في حالة تبليغ ب القيام. 

o  ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن السلع والخدمات حق استرداد فقط تمنح فهم أن شهادة أحقية االسترداد

 أعاله.  3.2في البند  تينالمذكور (ب)و (أ)المدرجة ضمن الفئتين 

 وكيفية تعبئته. طلب المن هذا الدليل تفاصيل نموذج  1الملحق يتضمن 

 :استخدام أي مساحة أو عرضمكتب القيام بأي مما يأتي لتحديد الغرض من لل: عند الضرورة، يجوز للهيئة أو مالحظة

  المعرض؛ و موقعأو  العرضمعاينة 

 أي شخص بتقديم معلومات أو تصريح يتعلق بأي مساحة أو عرض. مطالبة 

 

 المستندات الداعمة .4.5

 : مع طلب الحصول على شهادة أحقية االسترداد يجب تقديم المستندات الداعمة اآلتية

  و 2020 إكسبورخصة ،  

  مشارك الرسمي.للسفر والهوية اإلماراتية للمفوض العام النسخة من جواز 

 

 من قبل المكتب معالجة طلب الحصول على شهادة أحقية االسترداد .4.6
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 يوم عمل لمراجعة الطلب.  (20)سيستغرق المكتب فترة تصل إلى 

خطاب أيام عمل. يتم تقديم الشهادة في صيغة  (10)خالل  أحقية االسترداد ، يقوم المكتب بإصدار شهادةتّم قبول الطلب في حال

 خاص. يلى عنوان البريد اإللكتروني لمقدم الطلب. سيكون لكل شهادة رقم مرجعإ همن قبل المكتب، وإرسال نسخة من عموقّ 

 .يتمّ إلغاؤهاما لم  2020غراض معرض إكسبو والمتكبدة أل بالنسبة لجميع النفقات المؤهلةستكون شهادة أحقية االسترداد سارية 

 إصدار هذه الشهادة.نظير  رسمبفرض المكتب  يقوملن 

 يجب على المشارك الرسمي إبالغ المكتب في حال لم يعد مؤهالً للحصول على شهادة أحقية االسترداد. مالحظة: 
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 طلب االسترداد .5

 طلب االستردادتقديم كيفية  .5.1

بناًء على  3.2المشار إليها في البند  الخمسفئات النفقات  عنتختلف طريقة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة 

  . أم ال إذا كان المشارك الرسمي مسجالً لضريبة القيمة المضافة في الدولة ما

استكمال من خالل ضريبة القيمة المضافة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة لللمشاركين الرسميين المسجلين  يجوز

ضريبة للمشاركين الرسميين غير المسجلين ا بينما سيكون بإمكان .)5.1.1البند االطالع على تهم الضريبية )يرجى اإقرار

البند االطالع على يرجى من خالل طلب استرداد خاص ) المتكبدةالقيمة المضافة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة 

5.1.2) 

 لضريبة القيمة المضافة ينالمسجل ينالرسمي ينالمشاركمكاتب  .5.1.1

ضريبة دورية لتقديم إقرارات كون عليه المشارك الرسمي مسجالً لضريبة القيمة المضافة في الدولة، فسيمكتب في حال كان 

المعلومات المتعلقة بالتوريدات والواردات التي قام بها المشارك الرسمي  اإلقرارات الضريبيةتضمن هذه ت .القيمة المضافة

المشارك الرسمي باسترداد ضريبة القيمة  يطلبأية نفقات  لىإ باإلضافةوالتي يستحق سداد ضريبة القيمة المضافة عنها، 

   المضافة المتكبدة عنها.

الضريبة المتعلقة بالسلع والخدمات المذكورة المشارك الرسمي المسجل لضريبة القيمة المضافة باسترداد مكتب  رغبوفي حال 

من اإلقرار الضريبي. وهذا باإلضافة إلى أية  (10) الخانةمن هذا الدليل، عليه إدخال المبالغ ذات الصلة في  3.2البند في 

ها على أساس القواعد العامة السترداد ضريبة القيمة نالمتكبدة ع المشارك الرسمي باسترداد الضريبة يطلبنفقات أخرى 

 المضافة. 

 . دليل المستخدم إلقرارات ضريبة القيمة المضافةلمزيد من التفاصيل بشأن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، يرجى االطالع على 

 لضريبة القيمة المضافة ينغير المسجل ينالرسمي ينالمشاركمكاتب  .5.1.2

، فسيكون بإمكانه تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المشارك الرسمي مسجالً لضريبة القيمة المضافة مكتب يكن في حال لم

آلية طلب االسترداد الخاص. يجب تقديم من هذا الدليل باستخدام  3.2البند المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المذكورة في 

، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيتم )5.2للبند على أساس دوري )وفقاً من قبل مكتب المشارك الرسمي الطلب إلى المكتب 

 رّد مبلغ الضريبة مباشرة من قبل الهيئة. 

 يجب أن يتضمن طلب االسترداد على األقل المعلومات اآلتية:
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  الفئتينوالخدمات المدرجة تحت الرقم المرجعي لشهادة أحقية االسترداد، في حال كان الطلب يتضمن السلع 

 . 3.2البند من  (ب)و  (أ)

  طلب االسترداد السابقالرقم المرجعي وتاريخ  . 

  ًتصريحات جمركية.  /بفواتير ضريبية أصلية  تفاصيل التوريدات مدعومة 

 3.2للبند تندرج ضمن فئات السلع والخدمات المؤهلة وفقاً  إلثبات أنهالسلع والخدمات ل وصف . 

  اآلتيإقرار يتضمن تأكيداً على : 

o .وجوب تبليغ المكتب في حالة حدوث أية تغييرات قد تؤثر على أهلية الحصول على االسترداد 

o  السلع ذات السترداد الضريبة المتكبدة فيما يتعلق ب آخر طلبتقديم ن يتم ولالتأكيد على أنه لم يسبق

  .والخدمات المصرح عنها في الطلب

o السلع المستوردة والمدرجة في الطلب من دون موافقة مسبقة من أي من لن يتم بيع تأكيد على أنه ال

 المكتب وسداد ضريبة القيمة المضافة. 

  دليل تفاصيل نموذج طلب االسترداد وكيفية تعبئته.  الهذا من  2الملحق يتضمن 

 

 المستندات الداعمة .5.1.2.1

 المشارك الرسمي غير المسجل لضريبة القيمة المضافة تقديم المستندات الداعمة اآلتية: مكتب يجب على 

 .نسخة من شهادة أحقية االسترداد التي أصدرها المكتب إلى المشارك الرسمي 

  .يُسمح فقط  ،للمطالبة باسترداد الضريبةنسخ من الفواتير الضريبية، بما في ذلك الفواتير الضريبية المبسطة

 باستخدام الفواتير الصادرة إلى أشخاص مؤهلين.

  الصادرة فيما يتعلق بالسلع المستوردة. نسخ من التصريحات الجمركية 

  المستندات اآلتية:  فيجب تقديم ،(هـ)إذا كان الطلب يتضمن سلع وخدمات من الفئة 

o لدى  ااسترداده بلوالضريبة المط متتعلق به نالذي صاشخبطاقة العمل التي تثبت عمل األ خ مننس

 .مقدم الطلب

o  .نسخ من المستندات التي تثبت عالقة المستفيدين المعنيين   

  هذا الخطاب أو الشهادة من قبل البنك وختمخطاب أو شهادة التحقق من الحساب المصرفي. يجب أن يتّم إصدار، 

والذي يجب أن يكون مطابقاً السم مقدم كما ويجب أن يتضمن الخطاب أو الشهادة تفاصيل عن اسم صاحب الحساب )

   . (IBAN) يباناآل، واسم البنك ورقم بحسب الضرورة BIC أو بيك (SWIFT)الطلب(، رقم سويفت 

 .(بذلكلقيام اطرف ثالث مصرح له  تعيينإضافة إلى ذلك، يجوز للمكتب طلب فحص السلع أو الخدمات المعنية )أو 
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 المكتب واستالم المدفوعاتمعالجة طلب االسترداد من قبل  .5.1.2.2

يوم عمل لمراجعة الطلب. سيتم إبالغ مقدم الطلب بالنتائج ومبلغ الضريبة التي تمت  (20)سيستغرق المكتب فترة تصل إلى 

 الموافقة على ردها. 

المصرفي مبلغ االسترداد مباشرة من الهيئة على الحساب المشارك الرسمي مكتب في حال تمت الموافقة على الطلب، سيتلقى 

  يوم عمل من تاريخ الموافقة على الطلب.   (30)خالل وذلك  للدفع المعين

 

 االسترداد  تقديم طلب عملية دورية .5.2

لضريبة القيمة المضافة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من خالل  ينالمسجل ينالرسمي ينالمشاركمكاتب بإمكان 

 . ة الدوريةالضريبي اهتاإقرار

 :اآلتيضريبة القيمة المضافة التقدم بطلب على النحو ل ةغير المسجل ينالرسمي ينلمشاركمكاتب ايمكن ل

  (15)خالل  ً ب استردادها لوضريبة القيمة المضافة المط إجماليالذي بلغ فيه  الميالديمن نهاية الشهر  يوما

 درهم أو أكثر. 10,000

  (15)خالل  ً ب لوالمطضريبة القيمة المضافة  إجماليفيه  بلغي ذال الميالديالربع السنوي من نهاية  يوما

 درهم. 10,000أقل من  استردادها

 ب استرداده. لوالمط القيمة المضافة إجمالي مبلغ ضريبةبناًء على تقديم طلبات االسترداد دورية قد تتغير  

في طلب  النفقاتتضمين هذه له فيجوز طلب االسترداد،  فيأي من النفقات المؤهلة  بإدراجالمشارك الرسمي مكتب  لم يقمإذا 

 الحق.

 

 الضريبة عند بيع السلع المستوردة سداد .6

هذه السلع نظير مقابل أو بيع له  يجوز الف، السلعستيراد المشارك الرسمي فيما يتعلق بامكتب االسترداد إلى منح  تمّ في حال 

 .الضريبة سداددون من من المكتب و مجاناً من دون الحصول على موافقة مسبقة التنازل عنها

 اآلتية:اتباع الخطوات ، يجب للحصول على الموافقة
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 تقديم نموذج طلب الموافقة على البيع .1

  تقديم "نموذج طلب  من خاللطلب الموافقة على البيع  تقديم المشارك الرسميمكتب قبل القيام ببيع السلع، يجب على

ً  الطلبالموافقة على البيع" إلى المكتب. يجب تقديم   .إلكترونيا

 عن كمية وسعر البيع للسلع المستوردة ذات الصلة التي سيتم بيعها.  اإلفصاحالمشارك الرسمي مكتب يُطلب من س

من خالله استرداد ضريبة  لبطلب االسترداد الذي طالمشارك الرسمي اإلشارة إلى مكتب عالوةً على ذلك، يجب على 

 .ذات الصلة السلعفيما يتعلق باستيراد القيمة المضافة 

  الرقم المرجعي سيتضمن كل تبليغ بالموافقة أيام عمل لتقديم الموافقة على البيع.  (10)سيستغرق المكتب فترة تصل إلى

 للموافقة الخاصة. 

 .   وكيفية إكماله الموافقة على البيعدليل تفاصيل نموذج طلب هذا المن  3الملحق يتضمن 

 ضريبة القيمة المضافة سداد .2

 . من المكتب الموافقة على البيع يتلق حالإجراءات بيع السلع ببدء ال لمشارك الرسميمكتب اليجوز 

من سعر بيع  1/21 احتساب ضريبة القيمة المضافة بما يعادلالمشارك الرسمي مكتب بعد االنتهاء من عملية البيع، يجب على 

 ضريبة القيمة المضافةلالمشارك الرسمي مسجالً مكتب على ما إذا كان  لهيئةل سداد الضريبة آلية. تعتمد الهيئة ودفعها إلىالسلع 

 :أم ال

  مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى المكتب  سدادالمشارك الرسمي مسجالً لضريبة القيمة المضافة، عليه مكتب إذا لم يكن

. 2020إلكسبو  الخاصالمرتبط برقم التسجيل الضريبي  ضريبة القيمة المضافة في إقراربتسجيل ذلك  يقومالذي و

 .البيع الممنوحة من قبله الموافقة على تبليغاتسيحتفظ المكتب بسجالت 

  (1) الخانةمبلغ ضريبة القيمة المضافة في عليه إدراج المشارك الرسمي مسجالً لضريبة القيمة المضافة، مكتب إذا كان 

 .تم فيه بيع السلعضريبة القيمة المضافة المرتبط بالشهر الذي  إقرارمن 

 .إلى المكتب البيعنسخة من فواتير تقديم المشارك الرسمي مكتب  يتعين على، السدادبعد االنتهاء من 
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 : نموذج طلب شهادة أحقية االسترداد1ملحق 

تعبئتها لكي تتمكن نبغي توإلزامية  الخانات الواردة في النموذج. جميع الخانات المشار إليها بعالمة النجمة )*( يرجى تعبئة جميع

من تقديم النموذج. لست بحاجة إلى إدخال أية بيانات في الخانات المظللة باللون األصفر؛ بدالً من ذلك، يجب عليك تضمين 

 نموذج.ال معوثائق داعمة وإرسالها على عنوان البريد اإللكتروني المحدد من قبل الهيئة كالمعلومات 

 تعبئة نموذج الطلب أوالً قبل طباعته للتوقيع و/أو ختمه بالختم الرسمي. ال تُقبل الطلبات المعبئة بخط اليد.جب ت

كمال لكي تتمكن من ا، شهادة أحقية االستردادوذج طلب فهم األسئلة التي يتضمنها نم علىلمساعدتك  تيةاآل اتتّم إعداد اإلرشاد

  ة.النموذج بدقّ 

 بيانات المشارك الرسمي .1

يرجى االختيار من القائمة المنسدلة ما إذا كان المشارك  منظمة حكومية دولية؟* محكومة أالطلب لهل 
 الرسمي هو حكومة أم منظمة حكومية دولية. 

، أو في يمثلها المشارك الرسمييرجى تحديد الدولة التي  *الدولة
حاالت المنظمات الحكومية الدولية، الدولة التي تأسست فيها 

 المنظمة.

 .2020 لحضور معرض إكسبويرجى إدخال رقم الرخصة  *2020إكسبو  عنالصادرة رخصة الرقم 

مكتب المشارك يرجى إدخال رقم التسجيل الضريبي إذا كان  رقم التسجيل الضريبي )إن وجد(: 
 مسجالً لدى الهيئة االتحادية للضرائب. الرسمي

هل سبق أن قمت بتقديم طلب للحصول على شهادة أحقية 
 االسترداد؟*

 اإلجابة بــ "نعم" أو "ال". رجى ي

، يرجى إدخال الرقم المرجعي "نعم"إذا كانت اإلجابة 
 للشهادة

 إدخال الرقم المرجعي للشهادة.يرجى 

 لخاصة بممثل مقدم الطلبابيانات ال .2

 .الخاص بك الوظيفي ىمسماليرجى إدخال  المسمى الوظيفي*

 يرجى إدخال اسمك كما هو في جواز السفر. *االسم بالكامل

 يرجى إدخال جنسيتك كما هي في جواز السفر. الجنسية كما هي في جوز السفر*

 يرجى إدخال رقم جواز سفرك. رقم جواز السفر*

 يرجى إدخال تاريخ انتهاء جواز سفرك.  تاريخ انتهاء جواز السفر*

 يرجى تحميل نسخة من جواز سفرك.  تحميل نسخة من جواز السفر*
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت.  2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 الخاصة بممثل مقدم الطلببيانات االتصال 

 يرجى إدخال عنوانك بالتفصيل 4،3، 2*، 1العنوان 

 يرجى إدخال اسم مدينتك المدينة*

 يرجى إدخال الرمز البريدي الخاص بك الرمز البريدي

 يرجى إدخال بلدك البلد*

 يرجى إدخال رمز الهاتف للدولة  رمز الهاتف للدولة*

ك معيرجى إدخال رقم الهاتف الذي ترغب أن يتم التواصل  رقم الهاتف*
 من خالله
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يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني الذي ترغب أن يتم  عنوان البريد اإللكتروني*
 ك من خاللهمعالتواصل 

 مساحة الجناح )المعرض( .3

 يرجى إدخال رقم جناح المشارك الرسمي رقم الجناح*

 بالمتر المربع للجناحيرجى إدخال المساحة اإلجمالية  المربع(*مساحة الجناح )بالمتر 

 يرجى إدخال مكان الجناح مكان الجناح*

بالكامل كمساحة تجارية" أو يتم استخدامه " اختيارالرجاء  الجناح ألغراض تجارية؟*مساحة م استخدا يتم هل
يُستخدم أي  م جزء منه كمساحة تجارية" أو "الاستخديتم ا"

 منه كمساحة تجارية"

، فما هي ألغراض تجارية المساحةكنت ستستخدم إذا 
لألغراض التي يتم استخدامها النسبة من مساحة الجناح 

 التجارية؟ 

ألغراض يتم استخدامها التي  الجناحيرجى تحديد النسبة من 
 تجارية

يرجى إدخال شرح تفصيلي للغرض من مساحة الجناح في 
 *في المربع أدناه دبي إكسبوموقع 

في  الجناحيرجى إدخال شرح تفصيلي للغرض من مساحة 
 دبي موقع إكسبو

 خطاب اإلقرار .4

نوع السلع والخدمات عن ع تحميل خطاب إقرار موقّ 
 استرداد الضريبة المدفوعة عنها مطلوبال

 ع. يرجى تحميل خطاب إقرار موقّ 
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 المخول بالتوقيع .5

نيابة عن مكتب المشارك  لمخول بالتوقيعا لقبيرجى إدخال  *لقبال
 الرسمي

 االسم*
 

 المشارك مكتب عن نيابة يرجى إدخال اسم المخول بالتوقيع
 يالرسم

بإلزام يجب أن تكون بيانات المخول بالتوقيع لشخص مخول 
ً مكتب المشارك الرسمي   قانونا

نيابة  يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني للمخول بالتوقيع عنوان البريد اإللكتروني*
 عن مكتب المشارك الرسمي

 يرجى إدخال رمز الهاتف للدولة رمز الهاتف للدولة*

مع  يرجى إدخال رقم الهاتف الذي يمكن التواصل من خالله رقم الهاتف*
 المخول بالتوقيع نيابة عن المكتب الرسمي

 يرجى إدخال الجنسية كما هي في جواز السفر الجنسية كما هي في جواز السفر*

 يرجى إدخال رقم جواز السفر رقم جواز السفر*

 ز السفرايرجى تحميل نسخة من جو تحميل نسخة من جواز السفر*

 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 
 ميجابايت 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 يرجى اإلجابة بــ "نعم" أو "ال" هل المخول بالتوقيع مقيم في اإلمارات العربية المتحدة؟*

 إذا كان مقيماً في الدولة: 

 اإلماراتية ةهوياليرجى إدخال رقم  رقم الهوية اإلماراتية:

 يرجى تحميل نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية. تحميل نسخة من الهوية اإلماراتية*

 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 
 ميجابايت 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو
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 اإلقرار .6

التأكد من أنك قمت بإدخال جميع البيانات المطلوبة في النموذج بشكل صحيح وبأنك أرفقت  علىتساعدك قائمة التحقق هذه 
 .التي طلبنا منك إرسالهاجميع النماذج والمستندات 
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في غير المسجلين  ينالرسمي ينلمشاركمكاتب اضريبة القيمة المضافة ل استرداد نموذج طلب: 2ملحق 

 معرض إكسبو 

 الطلببيانات مقدم  .1

 .يرجى إدخال اسم الدولة التي يمثلها المشارك الرسمي التأسيس* بلد

 .2020إكسبو  يرجى إدخال رقم رخصة *2020الصادرة من إكسبو رخصة الرقم 

 .يرجى إدخال رقم الجناح رقم الجناح*

المشارك  مكتبيرجى إدخال رقم التسجيل الضريبي إذا كان  رقم التسجيل الضريبي )إن وجد(: 
 لدى الهيئة االتحادية للضرائب ألية ضريبة. مسجالً  الرسمي

 البيانات الخاصة بممثل مقدم الطلب .2

 .الخاص بك الوظيفي ىمسماليرجى إدخال  المسمى الوظيفي*

 يرجى إدخال اسمك كما هو في جواز السفر. *الكاملاالسم 

 .كجواز سفر بحسبيرجى إدخال جنسيتك  ز السفر*اجو بحسبالجنسية 

 يرجى إدخال رقم جواز سفرك. رقم جواز السفر*

 جواز سفرك.  صالحية يرجى إدخال تاريخ انتهاء تاريخ انتهاء جواز السفر*

 يرجى تحميل نسخة من جواز سفرك.  تحميل نسخة من جواز السفر*
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت.  2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 بيانات االتصال الخاصة بممثل مقدم الطلب

 يرجى إدخال عنوانك بالتفصيل.  *1العنوان 

 2العنوان 

 3العنوان 

 4العنوان 

 يرجى إدخال اسم مدينتك. المدينة*

 .يرجى إدخال الرمز البريدي الخاص بك الرمز البريدي

 .إدخال بلدكيرجى  البلد*

 .يرجى إدخال رمز الهاتف للدولة رمز الهاتف للدولة*

ك معيرجى إدخال رقم الهاتف الذي ترغب أن يتم التواصل  رقم الهاتف*
 .من خالله

يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني الذي ترغب أن يتم  عنوان البريد اإللكتروني*
 .ك من خاللهمعالتواصل 
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 لبطالبيانات الخاصة بال .3

ب لومبلغ ضريبة القيمة المضافة المطإجمالي يرجى إدخال  ب استردادهالوالمط ضريبة القيمة المضافة إجمالي
 استردادها

هل سبق وأن قمت بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة 
 المضافة؟ 

 يرجى اإلجابة بــ "نعم" أو "ال" 

يرجى تعبئة ما يلي إذا سبق وأن قمت باسترداد ضريبة 
 القيمة المضافة: 

 

ً قيمة  ضريبة القيمة المضافة التي قمت يرجى إدخال قيمة  ضريبة القيمة المضافة التي قمت باستردادها سابقا
 باستردادها سابقاً 

 طلب االسترداد السابق يرجى إدخال تاريخ  طلب االسترداد السابقتاريخ 

 تفاصيل الطلب .4

 .ذات الصلة أدناه األقسامفي طلب االسترداد يرجى إدخال بيانات 

 2020بتوريد سلع وخدمات مرتبطة بإكسبو  طلب االسترداد المتعّلق  .1

يرجى إدخال البيانات المتعلقة بتوريد السلع والخدمات التي  بيانات التوريد*
 تّم دفع ضريبة القيمة المضافة عنها:

 رقم الفاتورة 

 تاريخ الفاتورة 

 رقم التسجيل الضريبي للمورد 

 اسم المورد 

 تي تم شراؤهايرجى إدخال وصف للسلع أو الخدمات ال وصف السلع أو الخدمات*
 هذه السلع أو الخدمات. مثّلالتي ت األنسب واختيار الفئة

المقابل المدفوع، ومبلغ ضريبة  مبلغ إجمالييرجى تحديد  بيانات االسترداد*
افة القيمة المضافة المدفوعة ومبلغ ضريبة القيمة المض

 . ةحدب استرداده فيما يتعلق بكل بند على المطلو

 يرجى تحميل نسخة من الفواتير بيانات الدفع*
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت.  2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 2020كسبو إباستيراد سلع مرتبطة ب طلب االسترداد المتعلق .2

يرجى إدخال البيانات المتعلقة باستيراد السلع التي تّم دفع  بيانات االستيراد*
 ضريبة القيمة المضافة عنها:

 تاريخ االستيراد 

 رقم تصريح االستيراد 

 الدائرة الجمركية 

  المنسقالنظام رمز 

 نوع السلع 

 الكمية المستوردة 

 قيمة االستيراد 

 قيمة سيف(CIF) ()التكلفة والتأمين والشحن 

 مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة 

 الفئةواختيار التي تم شراؤها يرجى إدخال وصف للسلع  وصف السلع
 .المستوردةهذه السلع  مثّلالتي تاألنسب 
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ة المضافة المدفوعة عن يرجى تحديد مبلغ ضريبة القيم بيانات االسترداد*
ب استرداده مبلغ ضريبة القيمة المضافة المطلوو االستيراد

 .ةحدفيما يتعلق بكل بند على 

 شهادة أحقية االسترداد

يرجى إدخال الرقم المرجعي لشهادة أحقية االسترداد إذا 
( 2)او  (1) القسممن  (ب) أو (أ)هي  المختارةكانت الفئة 

 أعاله

يرجى إدخال الرقم المرجعي لشهادة أحقية االسترداد إذا 
 القسمسلع وخدمات من  ةفيما يتعلق بأياخترت الفئات اآلتية 

 من هذا النموذج:  (2)أو  (1)

سلع وخدمات ترتبط بشكل مباشر بإنشاء وتركيب  (أ
المعرض الخاص  مساحةوتفكيك ديكور أعمال وتعديل و

 ؛ أوبمقدم الطلب
 

مباشر بأعمال وأنشطة خدمات ترتبط بشكل  وأسلع  (ب
تنظيم وتشغيل مساحات المشارك الرسمي في المعرض 

 2020ي موقع إكسبو فعاليات وفوأية استعراضات 

يرجى تحميل شهادة أحقية االسترداد المتعلقة بالسلع 
 والخدمات أعاله

يرجى تحميل شهادة أحقية االسترداد فيما يتعلق بالسلع 
 والخدمات.

 
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت.  2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 لالستخدام الشخصي مستخدمة الضريبة المتكبدة على استيراد سلع .3

للقسم التابع للمشارك يرجى إدخال تفاصيل الفاتورة المتعلقة بالسلع المستوردة لالستخدام الشخصي من قبل المفوض العام 
 .الرسمي وفريق القسم والمستفيدين

يرجى إدخال البيانات المتعلقة باستيراد السلع التي تّم دفع  بيانات االستيراد*
 ضريبة القيمة المضافة عنها:

 تاريخ االستيراد 

 رقم تصريح االستيراد 

 ركيةالجم الدائرة 

  المنسقالنظام رمز 

 نوع السلع 

 الكمية المستوردة 

 قيمة االستيراد 

 قيمة سيف (CIF)  الشحن(و)التكلفة والتأمين 

 مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة 

المتعلقة بالسلع المستوردة  اآلتيةيرجى إدخال البيانات  وصف السلع*
 :لالستخدام الشخصي

 .وصف السلع المستوردة 

  والمستفيدين الذين تّم استيراد  الموظفين المعنييناسم
 السلع باسمهم. 

  .المسمى الوظيفي/ عالقة الشخص 

ب استرداده لوالمطيرجى تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة  بيانات االسترداد*
 .ةفيما يتعلق بكل بند على حدوالضريبة التي تم سدادها 
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 نيبيانات األشخاص المؤهل .4

  . (3) القسمبيانات األشخاص المؤهلين والمحددين في يرجى تعبئة  ،القسمبالنسبة لهذا 
 

 : (3) القسميرجى إدخال بيانات الشخص المؤهل المحدد في  بيانات الشخص المؤهل*

  المسمى الوظيفي )يرجى اختيار المسمى الوظيفي من
 القائمة المنسدلة(

  الكاملاالسم 

 تحميل نسخة من جواز السفر 

 إذا كان المسمى الوظيفي للشخص المؤهل أياً مما يأتي:  المشارك الرسمي*بيانات فريق 

 المفوض العام للقسم 

 نائب المفوض العام للقسم 

 مدير الجناح 

 فريق القسم 
 يرجى تحميل نسخة من عقد العمل

 ألي مما يأتي:  ينالمستفيدمن إذا كان الشخص المؤهل هو  *نيالمستفيدبيانات 

 المفوض العام للقسم 

 نائب المفوض العام للقسم 

 مدير الجناح  
يرجى إدخال وصف للعالقة وتحميل المستند الذي يثبت هذه 

 العالقة. 
أصل ومن أمثلة العالقة أن يكون المستفيد هو زوج/زوجة، 

 سنة.  21تحت سن  فرعأو 

 البيانات المصرفية لممثل مقدم الطلب .5

 يرجى اإلجابة بــ "نعم" أو "ال" موجود في الدولة؟تتعامل معه هل البنك الذي 

 (IBAN) اسم البنك/ أيبان
 (BIC/SWIFT) بيك/سويفت

 وما إلى ذلك*

يجب تعبئة  هنا. حسابك المصرفييرجى إدخال بيانات 
كان البنك )وفقاً لما إذا  تفاصيل إضافية في البند ذي الصلة

اإلمارات العربية المتحدة أو  في الذي تتعامل معه موجوداً 
ح في اإلمارات العربية المتحدة( كما هو موضّ خارج 

 النموذج.
إلى حسابك المصرفي المحدد  سيتم تحويل مبلغ االسترداد

 هنا. 
 

مالحظة مهمة: يتعيّن عليك التحقق من دقة بيانات حسابك 
الحسابات المصرفية التي ال يمكنها  بعضالمصرفي.  ثمة 

تلقّي الدفعات إلكترونياً. لذا من المستحسن أن تتحقق مما 
إذا كانت هذه الخدمة متاحة لك في المصرف الذي تتعامل 

 معه.

قم بتحميل الخطاب/ الشهادة الصادرة والمختومة من قبل  تحميل خطاب / شهادة لتأكيد صحة الحساب*
اسم صاحب الحساب  ضمنتت والتيالذي تتعامل معه،  البنك
ورقم سويفت  (IBAN) يباناآله ورقم عنوانو البنكاسم 

(SWIFT)  أو بيك(BIC)  (. المقتضى)بحسب 

 المخول بالتوقيع  .6
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نيابة عن  يرجى إدخال المسمى الوظيفي للمخول بالتوقيع المسمى الوظيفي*
 .مكتب المشارك الرسمي

نيابة عن مكتب المشارك  إدخال اسم المخول بالتوقيعيرجى  االسم*
 .الرسمي

بإلزام يجب أن تكون بيانات المخول بالتوقيع لشخص مخول 
ً  المشارك الرسمي مكتب  . قانونا

نيابة  يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني للمخول بالتوقيع عنوان البريد اإللكتروني*
 .عن مكتب المشارك الرسمي

 .يرجى إدخال رمز الهاتف للدولة رمز الهاتف للدولة*

يرجى إدخال رقم الهاتف الذي يمكن التواصل معك من  رقم الهاتف*
 .خالله

 .يرجى إدخال الجنسية كما هي في جواز السفر الجنسية كما هي في جواز السفر*

 .يرجى إدخال رقم جواز السفر رقم جواز السفر*

 ز السفرايرجى تحميل نسخة من جو السفر*تحميل نسخة من جواز 
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت. 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 يرجى اإلجابة بــ "نعم" أو "ال"  هل المخول بالتوقيع مقيم في اإلمارات العربية المتحدة؟*

 المتحدةإذا كان مقيماً في اإلمارات العربية 

 اإلماراتية ةهوياليرجى إدخال رقم  رقم الهوية اإلماراتية:

 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع  تحميل نسخة من الهوية اإلماراتية*
 ميجابايت. 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 اإلقرار .7

جميع البيانات المطلوبة في النموذج بشكل صحيح وبأنك أرفقت التأكد من أنك قمت بإدخال  علىتساعدك قائمة التحقق هذه 
 .لتي طلبنا منك إرسالهاجميع النماذج والمستندات ا
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 : نموذج طلب الموافقة على البيع3ملحق 

 بيانات مقدم الطلب .1

 .المشارك الرسميمكتب يرجى تحديد الدولة التي يمثلها  بلد التأسيس*

 .2020إكسبو يرجى إدخال رقم رخصة  *2020من إكسبو  الصادرةرقم الرخصة 

 .يرجى إدخال رقم الجناح رقم الجناح*

مكتب المشارك يرجى إدخال رقم التسجيل الضريبي إذا كان  رقم التسجيل الضريبي )إن وجد(: 
 مسجالً بالفعل لدى الهيئة االتحادية للضرائب.الرسمي 

 الطلبالبيانات الخاصة بممثل مقدم  .2

 .الخاص بك الوظيفي ىمسماليرجى إدخال  المسمى الوظيفي*

 يرجى إدخال اسمك كما هو في جواز السفر. *الكاملاالسم 

 .كجواز سفر بحسبيرجى إدخال جنسيتك  ز السفر*اجو بحسبالجنسية 

 يرجى إدخال رقم جواز سفرك. رقم جواز السفر*

 جواز سفرك. صالحية يرجى إدخال تاريخ انتهاء  تاريخ انتهاء جواز السفر*

 يرجى تحميل نسخة من جواز سفرك.  تحميل نسخة من جواز السفر *
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت.  2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 بيانات االتصال الخاصة بممثل مقدم الطلب 

 يرجى إدخال عنوانك بالتفصيل. 4،3، 2*، 1العنوان 

 يرجى إدخال اسم مدينتك المدينة*

 يرجى إدخال الرمز البريدي الخاص بك الرمز البريدي

 يرجى إدخال بلدك البلد*

 يرجى إدخال رمز الهاتف للدولة الخاص بك رمز الهاتف للدولة*

ك معيرجى إدخال رقم الهاتف الذي ترغب أن يتم التواصل  رقم الهاتف*
 من خالله

يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني الذي ترغب أن يتم  عنوان البريد اإللكتروني*
 ك من خاللهمعالتواصل 
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 ترغب ببيعهايرجى إدخال بيانات البيع الخاصة بالسلع المستوردة المدرجة أعاله والتي 

 بيانات السلع*
 

 يرجى إدخال البيانات المتعلقة بما يأتي: 

 رقم تصريح االستيراد 

 الكمية المستوردة 

 كمية السلع التي يتم بيعها 

   قيمة السلع التي يتم بيعها 

 يرجى إدخال سعر البيع المتوقع بيانات البيع*

المبلغ المتوقع سداده إلى الهيئة يرجى إدخال إجمالي  المبلغ المتوقع سداده إلى الهيئة االتحادية للضرائب إجمالي
من سعر  1/21والمستحق عن البيع ) االتحادية للضرائب

 البيع المتوقع(. 

 المخول بالتوقيع .4

نيابة عن مكتب المشارك  لمخول بالتوقيعا لقبيرجى إدخال  *اللقب
 .الرسمي

نيابة عن مكتب المشارك  يرجى إدخال اسم المخول بالتوقيع االسم*
 .الرسمي

بإلزام يجب أن تكون بيانات المخول بالتوقيع لشخص مخول 
ً  الرسمي المشارك مكتب  . قانونا

نيابة  يرجى إدخال عنوان البريد اإللكتروني للمخول بالتوقيع عنوان البريد اإللكتروني*
 .عن مكتب المشارك الرسمي

 .يرجى إدخال رمز الهاتف للدولة رمز الهاتف للدولة*

يرجى إدخال رقم الهاتف الذي يمكن التواصل معك من  رقم الهاتف*
 .خالله

 .جواز السفر بحسبيرجى إدخال الجنسية  جواز السفر* بحسبالجنسية 

 .يرجى إدخال رقم جواز السفر رقم جواز السفر*

 .ز السفراتحميل نسخة من جويرجى  تحميل نسخة من جواز السفر*
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت. 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 يرجى اإلجابة بــ "نعم" أو "ال"  هل المخول بالتوقيع مقيم في اإلمارات العربية المتحدة؟*

 إذا كان مقيماً في اإلمارات العربية المتحدة

 .اإلماراتية ةهوياليرجى إدخال رقم  *الهوية اإلماراتيةرقم 

 الهوية اإلماراتيةيرجى تحميل نسخة من  تحميل نسخة من الهوية اإلماراتية*
 PDF, JPG, PNGصيغ الملفات المقبولة هي من نوع 

 ميجابايت. 2. الحد األقصى لحجم كل ملف هو JPEGو

 اإلقرار .5

التأكد من أنك قمت بإدخال جميع البيانات المطلوبة في النموذج بشكل صحيح وبأنك أرفقت  علىتساعدك قائمة التحقق هذه 
 .التي طلبنا منك إرسالهاجميع النماذج والمستندات 

 


