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 املستخدم دليل عن مختصرة نبذة .1

 

فهم الحاالت املختلفة والخطوات التي يجب اتباعها فيما يتعلق باستيراد السلع إلى  املضافة فيتم إعداد هذا الدليل ملساعدة املستوردين لضريبة القيمة 

عبر صفحات املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة االتحادية للضرائب واإلفصاح عن السلع الخاضعة لضريبة القيمة  وكذلك االنتقالالعربية املتحدة،  اإلمارات

 وقد ُصمم الدليل ملساعدتك للقيام بما يلي: املضافة.

 

 لإلفصاح عن السلع لدى الجمارك اإلجراءاتفهم  •

 السلع الخاضعة للضريبةالوصول إلى نماذج تصريحات ضريبة القيمة املضافة لإلفصاح عن  •

عليك إدخال املعلومات الدقيقة لإلجابة عن األسئلة الواردة في نموذج تصريح ضريبة القيمة املضافة على االستيراد ولشرح البيانات التي يجب  •

 إدخالها

 من تصريح الواردات والضريبة املستحقة.  الجمركية للتحققتقديم املستندات املناسبة إلى الدائرة  •

 األشكال والرموز املدرجة في النماذج.فهم  •

 

سم عملية إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية بالبساطة فال تختلف عن طريقة إعداد أي من حساباتك اإللكترونية األخرى. وتجدر اإلشارة 
ُ
إلى أنه تّم تصميم تت

 كلما أمكن ذلك.بسيطة وبعيدة عن التعقيد حتى أنها م املضافة لتكون نماذج التصريح لضريبة القيمة 
ً
 زّودة بخاصية استكمال البيانات تلقائيا

 

لضريبة القيمة يرجى التواصل معنا في حال الحاجة إلى مساعدة في إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية أو في حال كانت لديك أي أسئلة حول نماذج التصريح 

 املضافة.
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 املضافة القيمة ضريبة لغايات املسجلين املستوردين سيناريوهات ملخص .2

 

 :  كالتاليكمستورد مسجل لضريبة القيمة املضافة فهناك خطوات محددة يجب اتباعها في كل حالة للتعرف على التصريحات التي يجب عليك تقديمها 

 استيراد السلع خاضعة للضريبة إلى اإلمارات العربية املتحدة.: 1سيناريو  •

  السلع خاضعة للضريبة بقصد اعادة تصديرها إلى دولة أخرى.استيراد : 2سيناريو  •

ستحق ضريبة القيمة املضافة عند تقديم إقرارك الضريبي في الحاالت 
ُ
اعاله.  ملزيد من التفاصيل حول إجراءات تقديم اإلقرار الضريبي لضريبة القيمة  2و 1ت

 على دليل إقرارات ضريبة القيمة املضافة املتاح على بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة.  باالطالعاملضافة قم 

 

  درهم. 3000قيام املسافرين بجلب السلع الى اإلمارات العربية املتحدة تصل قيمتها الى : 3سيناريو  •

 إلمارات العربية املتحدة.استيراد سلع معادة )وهي سلع مصدرة تم إرجاعها إلى الدولة( إلى داخل ا: 4سيناريو  •

في اإلمارات  لإلقامةالقادمون  واألجانباستيراد االمتعة الشخصية واألدوات املنزلية املستعملة التي يجلبها املواطنون املقيمون في الخارج : 5سيناريو  •

 ألول مرة.

 استيراد السلع من قبل القوات املسلحة وقوات األمن الداخلي. : 6سيناريو  •

 .استيراد السلع إلى منطقة محددة لضريبة القيمة املضافة: 7سيناريو •

  نقل السلع من منطقة محددة لضريبة القيمة املضافة إلى منطقة أخرى محددة لضريبة القيمة املضافة.: 8سيناريو  •

 الدليل.  في هذايوجد تفاصيل أكثر عليها  اعاله وال 8-3ضريبة القيمة املضافة غير مستحقة في الحاالت 
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 املضافة القيمة لضريبة املسجلين غير  املستوردين سيناريوهات ملخص .3

 

 خاضعة لضريبة القيمة املضافة على أساس غير منتظم.
ً
 املستورد غير املسجل هو مستورد يقوم باستيراد سلعا

 يتضمن هذا الدليل الحاالت التالية: 

 .املتحدة استيراد السلع خاضعة للضريبية إلى اإلمارات العربية :1 سيناريو •

 دون أن تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية. أخرى، دولة إلى تصديرها اعادة بقصد اإلمارات العربية املتحدة إلى سلعال استيراد :2 سيناريو •

تكون في وضع معلق دون أن  املضافة،إحدى دول مجلس التعاون الخليجي املطبقة لضريبة القيمة  إلى تصديرها إعادة بقصد سلعال استيراد :3سيناريو  •

 . للرسوم الجمركية

 . الدليل هذا في 4.1 الفقرة على اإلطالعب قم اعاله، 1-3الحاالت  في اتباعها يجب التي الخطوات حول  التفاصيل من ملزيد

 نقل السلع من منطقة محددة لضريبة القيمة املضافة إلى منطقة أخرى محددة لضريبة القيمة املضافة. : 4 سيناريو •

 . وضع معلق للرسوم الجمركية تحت اإلمارات العربية املتحدة إلى سلعال استيراد: 5 سيناريو •

 . الدليل هذا في 4.2 الفقرة على اإلطالعب قم اعاله، 4-5الحاالت  في اتباعها يجب التي الخطوات حول  التفاصيل من ملزيد
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 املسجلين غير  للمستوردين املضافة القيمة ضريبة سيناريوهات تفاصيل .4

سلع من فيما يلي الخطوات التي يجب على املستوردين غير املسجلين تطبيقها لغايات اعداد تصريحاتهم الجمركية ودفع الضريبة املستحقة وتخليص ال

 الدائرة الجمركية املعنية.

  3 – 1 السيناريوهات 4.1

 تطبق هذه اإلجراءات على السيناريوهات التالية: 

 .خاضعة للضريبية إلى اإلمارات العربية املتحدةاستيراد سلع  :1 سيناريو •

 دون أن تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية. أخرى، دولة إلى تصديرها اعادة بقصد اإلمارات العربية املتحدة إلى سلع استيراد :2 سيناريو •

دون أن تكون في وضع معلق  لضريبة القيمة املضافة،إحدى دول مجلس التعاون الخليجي املطبقة  إلى تصديرها إعادة بقصد سلع استيراد :3سيناريو  •

 . للرسوم الجمركية

 

  التصريح الجمركي 4.1.1

 يقوم املستورد بإعداد وتقديم التصريح الجمركي وفقا لإلجراءات االعتيادية والقيام بما يلي:

 ادخال التفاصيل املطلوبة عن السلع املستوردة؛ •

 الدوائر الجمركية.تقديم التصريح الجمركي ليتّم معالجته لدى  •

 "معلق حتى سداد الضريبة" بعد املوافقة على التصريح سينتقل إلى الحالة

 

 انتظار التسوية من قبل الجمارك 4.1.2

 سيقوم موظف الجمارك بالتحقق من بيانات التصريح واملوافقة على التصريح. ومن بعد ذلك سيتلقى املستورد تبليغ باملوافقة. 

التصريح إلى الهيئة االتحادية للضرائب، لن يسمح نظام الجمارك بإدخال أي تعديالت على النموذج. وبالتالي فإن الحاالت التي يمكن بعد إرسال مالحظ هامة: 

  أن يكون عليها التصريح هي "مقبول" أو "مرفوض".

 انشاء حساب الخدمات اإللكترونية 4.1.3

 إلى 
ً
القيام بإنشاء حساب على بوابة الخدمات  اإلمارات العربية املتحدةيتعين على األشخاص الخاضعين للضريبة غير املسجلين الذين يقومون باستيراد سلعا

 اإللكترونية للهيئة باتباع الخطوات التالية: 

 قم بإنشاء حساب من خالل تسجيل اسم املستخدم وكلمة السر •

 ساعة 24ريدك اإللكتروني خالل قم بتأكيد عنوان ب •

 ادخل الى حسابك في بوابة الخدمات اإللكترونية  •

 امللحق "أ". ملزيد من التفاصيل عن الخطوات أعاله، يرجى اإلطالع على خطوات انشاء حساب الخدمات اإللكترونية في 
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 الدخول إلى البوابة اإللكترونية للهيئة ودفع الضريبة املستحقة 4.1.4

 قيمة عن املضافة القيمة ضريبة احتساب يتم. املستحقة الضرائب جميع دفع املسجل غير املستورد على يتعين الجمركية، الدائرة من السلع تخليص قبل

  السلع
ً
 (. وجدت إن) املستحقة االنتقائية والضريبة جمركية رسوم أي شامال

يبة القيمة املضافة يجب على املستورد الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة الستكمال اإلجراءات وتأكيد الدفع. وللقيام بذلك، اذهب إلى تبويب ضر 

  كما هو محدد بالصورة ومن ثم اتبع الخطوات التالية: 

 
 لدفع ضريبة القيمة املضافة" استيرادنموذج إقرار  -VAT301قم بالضغط على " .1

، وتاريخ البيان الجمركي، رقم البيان الدائرة الجمركيةقم بتعبئة الخانات التالية:  .2

  " الظاهرة أسفل الصفحة. التالي. ثم قم بالضغط على "الجمركي

سيظهر أمامك نافذة "عن التصريح" وستظهر بيانات التصريح )رقم التسجيل الضريبي،  .3

. قم بالضغط على " تاريخ االستيراد،
ً
" الظاهرة التاليالوجهة ... وما إلى غير ذلك( تلقائيا

  أسفل الصفحة. 

في الخطوة التالية سيظهر أمامك نافذة "تفاصيل التصريح" وستظهر بيانات التصريح  .4

. قم 
ً
)مثل: الرقم املنسق، قيمة االستيراد، الرسوم الجمركية... وما إلى غير ذلك( تلقائيا

 " الظاهرة أسفل الصفحة لالنتقال إلى نافذة الدفع. التالي"بالضغط على 

 " لالتجاه إلى بوابة الدرهم اإللكتروني.  دفع ضريبة القيمة املضافةقم بالضغط على " .5

بعد االنتقال إلى بوابة الدرهم اإللكتروني سيكون بإمكانك الدفع من خالل بطاقة الدرهم  .6

 خرى.أاإللكتروني أو أي بطاقة مصرفية 

بعد اتمام إجراءات الدفع بنجاح، ستظهر رسالة تأكيد أمامك على الشاشة إلى جانب  .7

رسالة تصلك على البريد اإللكتروني لتأكيد إتمام عملية الدفع بنجاح. ومن بعد ذلك 

  سيكون بإمكانك استكمال إجراءات التخليص الجمركي. 
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  5 – 4 السيناريوهات 4.2

 تطبق هذه اإلجراءات على السيناريوهات التالية: 

 نقل سلع من منطقة محددة لضريبة القيمة املضافة إلى منطقة أخرى محددة لضريبة القيمة املضافة. : 4 سيناريو •

 . وضع معلق للرسوم الجمركية تحت اإلمارات العربية املتحدة إلى سلع استيراد: 5 سيناريو •

 

 التصريح الجمركي 4.2.1

 املستورد بإعداد وتقديم التصريح الجمركي وفقا لإلجراءات االعتيادية والقيام بما يلي:يقوم 

 ادخال التفاصيل املطلوبة عن السلع املستوردة؛ •

 تقديم التصريح الجمركي ليتّم معالجته لدى الدوائر الجمركية. •

 "معلق حتى سداد الضريبة" بعد املوافقة على التصريح سينتقل إلى الحالة

 

 الحصول على الضمان اإللكتروني املالي  4.2.2

 احصل على ضمان إلكتروني مالي يساوي قيمة ضريبة القيمة املضافة املستحقة من البنك الذي تتعامل معه.  •

 احصل على الرقم املرجعي للضمان اإللكتروني ومن ثم قم بتقديمه إلى الهيئة للتحقق من الضمان اإللكتروني.  •

الحاالت التي مالحظ هامة: بعد إرسال التصريح إلى الهيئة االتحادية للضرائب، لن يسمح نظام الجمارك بإدخال أي تعديالت على النموذج. وبالتالي فإن 

 يمكن أن يكون عليها التصريح هي "مقبول" أو "مرفوض". 

 أدناه. 4هو مذكور بالخطوة  كبديل لذلك، بإمكانك دفع اإليداع النقدي عبر الدرهم اإللكتروني كما   

 

 انشاء حساب الخدمات اإللكترونية 4.2.3

 إلى 
ً
القيام بإنشاء حساب على بوابة الخدمات  اإلمارات العربية املتحدةيتعين على األشخاص الخاضعين للضريبة غير املسجلين الذين يقومون باستيراد سلعا

 اإللكترونية للهيئة باتباع الخطوات التالية: 

 حساب من خالل تسجيل اسم املستخدم وكلمة السر قم بإنشاء •

 ساعة 24قم بتأكيد عنوان بريدك اإللكتروني خالل  •

 ادخل الى حسابك في بوابة الخدمات اإللكترونية  •

 امللحق "أ". على خطوات انشاء حساب الخدمات اإللكترونية في  االطالعملزيد من التفاصيل عن الخطوات أعاله، يرجى 

 

 

 

 



 

 المضافةدليل المستخدم لتصريح االستيراد لضريبة القيمة  9

  

 

 البوابة اإللكترونية للهيئة واستكمال نموذج تصريح االستيراد لضريبة القيمة املضافة  الدخول إلى 4.2.4

ة القيمة يجب على املستورد الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة إلدخال رقم الضمان اإللكتروني . وللقيام بذلك، اذهب إلى تبويب ضريب 

  الخطوات التالية املضافة كما هو محدد بالصورة ومن ثم اتبع

 
a. " قم بالضغط علىVAT301-  لدفع ضريبة القيمة املضافة استيرادنموذج إقرار"  

b.  :وتاريخ الجمركي، رقم البيان الدائرة الجمركيةقم بتعبئة الخانات التالية ،

  " الظاهرة أسفل الصفحة. التالي. ثم قم بالضغط على "الجمركيالبيان 

c.  التصريح" وستظهر بيانات التصريح )رقم سيظهر أمامك نافذة "عن

. قم 
ً
التسجيل الضريبي، تاريخ االستيراد، الوجهة ... وما إلى غير ذلك( تلقائيا

 " الظاهرة أسفل الصفحة. التاليبالضغط على "

d.  في الخطوة التالية سيظهر أمامك نافذة "تفاصيل التصريح" وستظهر بيانات

االستيراد، الرسوم الجمركية... وما إلى التصريح )مثل: الرقم املنسق، قيمة 

. قم بالضغط على "
ً
" الظاهرة أسفل الصفحة التاليغير ذلك( تلقائيا

 لالنتقال إلى نافذة الدفع. 

e.  الخطوات املناسبة كالتالي: أكملقم باختيار طريقة الدفع ثم 

 اذا قمت باختيار " الضمان اإللكتروني " للدفع: •

 "التحقق من الضمان على " تروني والضغطاإللكقم بإدخال رقم الضمان  .1

ستظهر رسالة تأكيد أمامك  اإللكتروني،بعد اتمام إجراءات إدخال الضمان   .2

على الشاشة إلى جانب رسالة تصلك على البريد اإللكتروني لتأكيد إتمام 

. ومن بعد ذلك سيكون بإمكانك اإللكتروني بنجاحعملية تقديم الضمان 

 ص الجمركي.استكمال إجراءات التخلي

 قمت باختيار " االيداع في حساب الدرهم اإللكتروني" للدفع: إذا •

 للتعليمات املحددة في دليل املستخدم للدفع، املنشور على املوقع اإللكتروني للهيئة
ً
  يجب استكمال إجراءات الدفع وفقا

 

 السلع الدولة/تصدير  مغادرة بعد 4.3

على املوقع اإللكتروني للهيئة واملتعلق بأغراض "رد الضمان املالي أو اإليداع النقدي الخاص بضريبة القيمة يرجى االطالع على الدليل اإلرشادي املنشور 

 ." املضافة إلى املستوردين غير املسجلين
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 استخدامه وكيفية اإللكترونية الخدمات حساب إنشاء أ: امللحق

 

عند دخولك إلى املوقع اإللكتروني للهيئة االتحادية للضرائب، ستالحظ في الزاوية اليسرى أعلى  

في  "تسجيل الدخول أو "إلنشاء حساب للخدمات اإللكترونية  "التسجيل"إما الصفحة خيارين اثنين: 

 حسابك للخدمات اإللكترونية.

  

 إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية )مستخدم جديد(  .1

 إنشاء الحساب  .1.1

  في الصفحة الرئيسية. " التسجيل "على خيار اضغط إلنشاء حساب جديد، 

 

ويتعين عليك إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح باإلضافة إلى كلمة سر خاصة مؤلفة من  

 على أن تتضمن العناصر التالية في الحد األدنى: 20إلى  6
ً
 حرفا

 رقم واحد؛ •

 حرف واحد؛ •

 الخاصة )مثل @، #، $، %، &، *(.أي من الرموز  •

أو  CAPTCHAيتوجب عليك أن تؤكد أنك مستخدم حقيقي من خالل استكمال اختبار 

 االختبار األبجدي والرقمي الذي سيظهر على الشاشة أمامك.

في املرحلة األخيرة، سيكون عليك اختيار سؤال أمني ، وأن تدخل اإلجابة الصحيحة عليه  

 ساعدك على استعادة كلمة السر في حال نسيتها.باإلضافة إلى تلميح ي

يرجى قراءة بنود وشروط الهيئة االتحادية للضرائب املتعلقة باستخدام الخدمات  

 .اإللكترونية وموقع الهيئة اإللكتروني وقبولها قبل الضغط على "التسجيل"
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 التحقق من إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية  .1.2

 ى عنوان بريدك اإللكتروني املسّجل لتأكيد بريدك اإللكتروني.ستصلك رسالة إلكترونية إل

 " يرجى الضغط هنا لتأكيد بريدكم اإللكتروني "يمكنك القيام بذلك عبر الضغط على عبارة  

  املوجود في نص الرسالة اإللكترونية التي تلقيتها.

الخدمات ساعة من تقديم طلب إنشاء حساب  24تأكيد بريدك اإللكتروني خالل يرجى  

وإال فستنتهي صالحية الرابط اإللكتروني وسيكون عليك أن تعاود عملية  ،اإللكترونية

 التسجيل لحساب على املوقع مرة أخرى.

بعد تأكيد بريدك اإللكتروني، سيتّم إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وستتم دعوتك 

 لتسجيل دخولك للمرة األولى.

 الخدمات اإللكترونية )مستخدم مسّجل( حساباستخدام  .1.3

عند دخولك إلى موقع الهيئة اإللكتروني بعد إنشاء حسابك الخاص بالخدمات اإللكترونية، ما عليك 

قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور عندما ُيطلب منك  " تسجيل الدخول "سوى الضغط على 

 أن تستكمل اختبار 
ً
أو االختبار األبجدي الرقمي للتحقق من  CAPTCHAذلك. وسيتعين عليك أيضا

 أنك مستخدم حقيقي.

في حال أردت تغيير كلمة السر أو سؤال/إجابة الحماية في حسابك للخدمات اإللكترونية، اضغط  

 ."حسابي"على تبويب 

 أعلى الشاشة إلى جهة اليسار. "تسجيل الخروج"للخروج من الحساب، اضغط على  

 حساب الخدمات اإللكترونيةالخدمات املتوفرة عبر  .1.4

ر لك حساب الخدمات اإللكترونية مجموعة من الخدمات املخصصة ملساعدتك. اآلن بإمكانك الدخول إلى: 
ّ
 يوف

 التي تعرض املعلومات األساسية املتعلقة بتسجيلك للضريبة االنتقائية؛ "لوحة التحكم" •

 الذي يحتوي على مجموعة من املعلومات املتعلقة بحساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك؛ "حسابي" •

 من التوجيهات التفصيلية املعّدة ملساعدتك على تكوين صورة أوضح وإدارة التزاماتك الضريبية اليومية. "ملفات للتنزيل" •
ً
 التي تتضمن مزيدا
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 أخرى  ونصائح الشاشة عبر  متاحة مهمة أدوات ب: امللحق

 

يمكنك تغيير لغة الطلب من العربية إلى اإلنجليزية يمكنك الطلب على الرمز الظاهر أعلى الشاشة إلى  

 جهة اليمين لتغيير اللغة.

ر الحاسوب لتظهر أمامك معلومات iيظهر الرمز "
ّ

" إلى جانب بعض الخانات. المس الرمز بواسطة مؤش

  ل هذه الخانة بالذات.إضافية متعلقة بكيفية استكما

 "فتح"وحدد امللف الذي تريده ومن ثم اضغط على  "اختيار امللفات"لتحميل ملف، اضغط على 

لتحميل امللف. يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من ملف واحد. لحذف ملف تّم تحميله، 

 الحمراء الظاهرة على الشاشة.  Xاضغط على عالمة 

 

القائمة املنسدلة، اضغط على السهم الذي يشير إلى أسفل واملوجود إلى يمين الستكمال خانة بواسطة 

 الخانة املعنية، ومن ثم حدد الخيار املناسب. ال يمكنك تحديد أكثر من خيار واحد في معظم الحاالت.

 الستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ، اضغط على رمز الرزنامة إلى يمين الخانة ومن ثم 

 حدد التاريخ بواسطة الرزنامة. سيظهر التاريخ عندئٍذ في الخانة بالترتيب التالي: اليوم/الشهر/السنة.

 

 

 

 


