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Tax Free

مقدمة إلى تسجيل التّجار

أكمل عملية التسجيل بث01ث خطوات سهلة وبسيطة

الخطوة ا45ولى

أكمل نموذج التسجيل عبر ا5=نترنت

.1 www.planetpayment.ae :لكترونيKLتفضل بزيارة موقعنا ا

توجه إلى صفحة التّجار واضغط على زر التسجيل 2.

أكمل نموذج التسجيل عبر اKLنترنت3.

سُيطلب منك توفير المعلومات التالية:

بيانات التواصل •
بيانات العقد •
بيانات الفواتير •
بيانات المتجر•

الخطوة الثالثةالخطوة الثانية

حّمل المستندات المطلوبة

KLكمال عملية التسجيل ستحتاج إلى التوقيع 
إلكترونياً على العقد ونموذج الموافقة على 

عملية فحص الجدارة ا0Lئتمانية. 
كما ستحتاج لتحميل:

شهادة رقم التسجيل الضريبي •
شهادة الرخصة التجارية •
توكيل (في حال الضرورة، إذا لم يكن اسم •

الشخص المفّوض بالتوقيع مذكوراً في 
الرخصة التجارية) 

عيّنة من توقيع الشخص المفّوض بالتوقيع•

قم بمراجعة معلومات العقد والتوقيع عليه

ابحث عن رسالة التأكيد في بريدك الوارد  
ستضم الرسالة:

رابطاً إلى حسابك الفردي حيث يمكنك التحقق •
من البيانات المقدمة وا0Lط01ع على حالة طلبك 

عقداً مع بيانات معبأة مسبقاً •
نموذجاً للموافقة على عملية فحص الجدارة •

ا0Lئتمانية 
تعليمات حول الخطوات التالية•

http://www.planetpayment.ae/
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أكمل النموذج عبر ا5=نترنت 1

أدخل بيانات التواصل الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة 
عملية التسجيل عموماً (يمكن أن يختلف الشخص الذي يقوم 
بعملية التسجيل عن الشخص المفّوض بالتوقيع على العقد).

بيانات التواصل
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أكمل النموذج عبر ا5=نترنت 1

بيانات العقد

تفاصيل الكيان القانوني الذي يدخل في نظام الضريبة وبيانات الشخص 

المفّوض بالتوقيع إذا كان لديك أكثر من رقم تسجيل ضريبي لتسجيله في 

Tax Freeيرجى إكمال تسجيل جديد لكل رقم تسجيل ضريبي ترغب بتسجيله.



Tax Free

أكمل النموذج عبر ا5=نترنت 1

بيانات الفواتير

سيصبح هذا الشخص وجهة ا0Lتصال الخاصة بشركتك بما يخص الفواتير 
وسيتلقى من .Planet Tax Free إذا كان اسم الشخص هو ا0Lسم المذكور 

في الصفحة ا�Lولى - يرجى تحديد المربع!

بيانات المتجر

يمكنك تقديم بيانات المتجر في وقت V5حق عبر ا5=نترنت.

في حال اخترت تسجيل جميع المتاجر عبر اKLنترنت حا0Lً ، يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية: 
اسم المتجر، ورقم الهاتف،  والعنوان •
نقدم خدمة مصممة خصيصاً للتّجار بيانات ا0Lتصال مع مدير المتجر•

الذين لديهم أكثر من 21 متجر. يمكنك 
التواصل مع فريق خدمة العم01ء لدينا إذا 

احتجت إلى المساعدة في عملية 
.team.التسجيل
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أكمل النموذج عبر ا5=نترنت 1

تم إرسال طلبك بنجاح! 
بعد است01م رسالة التأكيد عبر البريد اKLلكتروني، يرجى 

التوقيع على العقد ونموذج الموافقة على عملية فحص 
الجدارة ا0Lئتمانية في أقرب وقت، لنتمكن من اKLسراع 

بإجراءات طلب التسجيل الخاص بك.

قم بمراجعة طلبكتحقق من البيانات الموفرة وأرسل طلبك
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قم بمراجعة العقد والتوقيع عليه 2

ابحث عن رسالة التأكيد في بريدك الوارد

اضغط هنا لتحميل المستندات الضرورية 
KLكمال عملية التسجيل عبر اKLنترنت

اضغط هنا للحصول على 
اKLرشادات حول الخطوات 

التالية. يمكنك في هذه المرحلة 
تحميل باقي بيانات المتجر.
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قم بتحميل المستندات المطلوبة 3

انتقل إلى قسم المستندات بعد الضغط على الرابط1

firstname.lastname@ae.com

حّمل المستندات المتبقية2

Trade license.pdf

حّمل العقد الموّقع، أو وّقع عليه إلكترونياً باستخدام 
الرابط المتوفر في رسالة البريد اKLلكتروني

شهادة الرخصة التجارية الخاصة بك

عيّنة من توقيع الشخص المفّوض بالتوقيع على 
العقد، إذا كان عقد التوكيل مطلوباً

سُيطلب منك تحميل عقد توكيل الشخص المفّوض بالتوقيع في 
حال لم يكن اسمه مذكوراً في شهادة الرخصة التجارية

مستند يخّول Planet Tax Free بإجراء الفحوصات ا0Lئتمانية 
وفحص اKLقرارات الضريبية

مستند برقم التسجيل الضريبي

mailto:firstname.lastname@ae.com

