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  الهدف من هذا الدليل .1

 :على ملساعدتك الدليل هذا إعداد تم  

  النظام، منظور  من اإللكترونية الخدمات بوابة استخدام  •

  ،اإلمارات في املحددة املناطق إحدى في مستودع كأمين بمسؤولياتك اإلملام •

 املوجودة في املنطقة املحددةو  ةلضريبة االنتقائيغايات افهم عملية التصريح عن السلع االنتقائية التي تعود ملكيتها إلى دافعي الضريبة املسجلين ل •

 ؛ و2021يناير  1كما في  إلشرافكمالخاضعة 

 النماذج. في املدرجة والرموز  االشكال فهم •

 

وهو يقدم ملحة عامة عن نماذج التصريح  ت االمتثال بالضريبة االنتقائية التي يتعين عليك كأمين مستودع االلتزام بها.كما يساعدك هذا الدليل على فهم التزاما

  املختلفة التي يجب تقديمها من قبل أمناء املستودعات في املناطق املحددة في اإلمارات.

 

 عن كل نوع من أنواع نماذج التصريح والجهة املسؤولة وكيفية وتوقيت 
ً
 مفصال

ً
إلى الهيئة استكمال كل من تلك النماذج وتقديمها تقدم أقسام الدليل شرحا

   من قبل أمناء املستودعات.
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 ملحة عن حركة السلع من املنطقة املحددة .2

لضريبة غايات الإلمارات، يتعين عليك التصريح عن السلع االنتقائية اململوكة لدافعي الضريبة املسجلين واحدة أو أكثر من املناطق املحددة في الكأمين مستودع 

 .2021يناير  1بتاريخ  إلشرافكاالنتقائية املوجودة في املناطق املحددة الخاضعة 

 .2021يناير  31وحتى  2021يناير  1ابتداء من ُيسمح لك بتقديم تصريح رصيد املخزون االفتتاحي لدافعي الضريبة االنتقائية املسجلين 

 للنموذج الذي تحتاج إلى استكماله 
ً
 عاما

ً
 مخزون السلع االنتقائية كأمين مستودع. حركةعن للتصريح ولسهولة االطالع، نعرض أدناه وصفا

• EX204 - تصريح رصيد املخزون االفتتاحي 

تعبئة قيمة السلع االنتقائية ُصمم هذا النموذج ليقوم دافع الضريبة بتعبئة السلع االنتقائية وكمياتها لكل من حملة أرقام التسجيل الضريبي، وستتم 

 على أساس قائمة األسعار املنشورة من قبل الهيئة.في النموذج  بشكل تلقائيوالضريبة االنتقائية 

 ي هذا الدليل على فهم متطلبات استكمال نموذج التصريح.سوف تساعدك األقسام التالية ف
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 لسلع االنتقائيةل االفتتاحي املخزونرصيد نموذج  .3

وبحسب القوانين االتحادية،  يوضح هذا القسم خطوات استكمال النموذج املناسب للتصريح عن السلع االنتقائية املخزونة في املنطقة املحددة التي تتبع لها.

 .  2021يناير  1من  نماذج التصريح هذه ابتداءً  ُيسمح لك تقديم

3.1. EX204 - تصريح رصيد املخزون االفتتاحي 

 الضريبة لدافعي اململوكة االنتقائية السلع ملخزون االفتتاحي الرصيد عن بالتصريح سيقومون  الذين املستودعات أمناء قبل: من مستخدم •

  االنتقائية للضريبة املسجلين

  ضريبي تسجيل رقم لكل مرة التكرار: •

 ضريبي التزام يوجد ال  األثر: •

 املناطق لدى املوجودة االنتقائية السلع عن التصريح عدم حال وفي فقط. 2021يناير  31ُيسمح لك بتقديم تصريح رصيد املخزون االفتتاحي حتى  مالحظة:

 املحددة. املناطق تلك من االنتقائية السلع نقل من الضريبي املسجل يتمكن فلن ،2021 يناير 31 بحلول  إلشرافك الخاضعة الحرة

 

 يتعين عليك اتباع التعليمات التالية الستكمال نموذج تصريح رصيد املخزون االفتتاحي الخاص بك.

 " كما هو موضح أدناه.مخزون السلع االنتقائية للمنطقة املحددة( انتقل إلى التبويب الذي يشير الى "1

  
 

 املوضح أدناه. "تصريح رصيد املخزون االفتتاحي - EX204( اختر النموذج من خالل الضغط على "2

 

 

 قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

 ضريبي.  يرجى التحقق من قيامك بإدخال كافة التفاصيل بشكل صحيح قبل التقديم.ُيسمح لك تقديم نموذج واحد فقط لكل رقم تسجيل  مالحظة:

 هذه التبويب عالمة على انقر

 التبويب عالمة على انقر (1
 هذه

 النموذج اختر (2
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 ( عليك اختيار رقم املنطقة املحددة التي ترغب بتقديم التصريح بخصوصها من قائمة الخيارات3

 

  واإلنجليزية( بعد اختيار رقم املنطقة املحددة، سوف يظهر اسم املنطقة املحددة باللغتين العربية 4
ً
 تلقائيا

 

  ( بعد ذلك، عليك إدخال رقم التسجيل الضريبي الذي ترغب بالتصريح عن السلع االنتقائية الخاصة به.5

 

 

 

 

 "التحقق" على انقر (1
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  الضريبي التسجيل رقم بيانات تظهر سوف "،التحقق" على تنقر أن بعد
ً
 أدناه. موضح هو كما تلقائيا

 

 هناك طريقتان للقيام بذلك: بإضافة السلع االنتقائية املخزونة في املنطقة املحددة.( في الخطوة التالية، قم 6

 أ( تحميل األصناف عن طريق ملف أكسل

 ب( اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية املنشورة من قبل الهيئة

 بإمكانك اتباع الخطوات املوضحة أدناه إلضافة األصناف.

 

 طريق ملف أكسلأ( تحميل األصناف عن 

تاح.  ويمكنك تنزيل نموذج ملف اإلكسل من خالل الضغط على الرابط
ُ
"تنزيل  بإمكانك تحميل األصناف الخاصة بك بشمل مجمع عن طريق ملف اإلكسل امل

تحميل حميل امللف باستخدام "نموذج ملف اإلكسل".  بإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك وكمياتها إلى ملف اإلكسل.  وبعد أن تنتهي من ذلك، بإمكانك ت

 .  الي النظام بشكلعلى األصناف  إضافة" وسيتم األصناف عن طريق ملف إكسل

 

 بإمكانك االستمرار بإضافة املزيد من املنتجات باستخدام الخيار ب إذا دعت الحاجة.

 .2021يناير  1أنه ال يمكن تقديم النموذج قبل ديسمبر إال  25بإمكانك استخدام خيار تحميل ملف اإلكسل بتاريخ أو بعد تاريخ  مالحظة:

 

 على حدة من قائمة السلع االنتقائية املنشورة من قبل الهيئة كما هو موضح أدناه.
ً
 ب( يمكنك اختيار األصناف كال

 ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم بتخزينها.



 

  دليل حركة املخزون للمسجلين | دليل املستخدم للضريبة االنتقائية | أمناء املستودعات املسجلين 8

 

ستظهر صفحة البحث عن الصنف )كما هو موضح أدناه( في  لكل من املنتجات التي تبحث عنها.صنف" لتصل إلى رمز الصنف اضغط على "البحث عن اال 

  في مربع البحث في التبويب األصلي. وألصقهابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز الصنف"  تبويب جديد.

 

 كما هو مبين أدناه. متى انتهيت من إلصاق رمز السلعة املناسب في خانة "البحث عن السلع"، تظهر
ً
 بيانات املنتج تلقائيا
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 قم بإضافة البيانات التالية:

 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -أ. سعر البيع بالتجزئة 
ً
 وال يمكن تغيير هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

 .2021يناير  1في املنطقة املحددة كما في قم بإدخال كمية األصناف املوجودة  - 2021يناير  1ب. الرصيد االفتتاحي كما في 

 ".إضافة منتج إلى القائمةبعد استكمال املعلومات، قم بالضغط على "

  يمكن تكرار إجراءات إضافة منتجات إلى النموذج من أجل اإلفصاح عن السلع اإلضافية وتحديد كميتها.

 في القائمة، بإمكانك طلب 
ً
ملزيد من  3.4يرجى االطالع على القسم  إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

القيمة االنتقائية سوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه، إال أن هذه الضريبة لن تنعكس في إقرار ضريبة 

 لالستهالك بعد وهي موجودة بداخل املنطقة املحددة. اطرحه السلع لم يتم إنحيث 

 

يوضح عدد السلع من مكتب تدقيق يتعين عليك تحميل مستندات إلثبات السلع االنتقائية املصرح عنها في هذا النموذج. وينبغي تحميل تقرير معتمد ( 7

 .JPEGو PNGو JPGو PDFميغابايت وأنواع امللفات املقبولة هي  10االنتقائية. وبإمكانك تحميل ملف واحد بحجم يصل إلى 

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في املنطقة املحددة وهذه البيانات غير ( 8
ً
قابلة للتعديل من يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  خالل التصريح.
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املختار، قم بالنقر على املربع  املسجل الضريبيبعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي تقوم بتخزينها في املنطقة املحددة لصالح 

 كما هو موضح أدناه لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.

 

بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية وتأكيد قبل إرسال نموذج تصريح رصيد املخزون االفتتاحي، عليك 

  التصريح.

  اليسار. إلى الشاشة أسفل في الظاهر  "تقديم" على اضغط دقيقة، أدخلتها التي املعلومات جميع أن من التأكد بعد
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" في الحالة" ومن ثم انظر إلى "مخزون السلع االنتقائية للمنطقة املحددةانقر على تبويب "ملتابعة حالة تصريح رصيد املخزون االفتتاحي الخاص بك، 

 تصريح رصيد املخزون االفتتاحي". - EX204صفحة "

 

 

 ".إكسل إلى التحويل" زر  باستخدام عليها املوافقة تمت التي التصريحات حفظ ويمكن ".رقم املعاملةيمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "

 تعني أن طلب التصريح غير مكتمل البيانات أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ - مسودة •

 تعني أنه تم تقديم التصريح وهو بانتظار املوافقة من صاحب رقم التسجيل الضريبي؛ - قيد اإلجراء •

افقة •  تعني أن صاحب رقم التسجيل الضريبي وافق على تصريح رصيد املخزون االفتتاحي - مو

 تعني أن صاحب رقم التسجيل الضريبي لم يوافق على تصريح رصيد املخزون االفتتاحي. - مرفوض •

  مالحظة:

 مسودة.في حالة يمكن تعديل هذا النموذج عندما يكون  .1

 

الضريبي الذي يملك املخزون في املنطقة املحددة املوافقة على/ رفض تصريح رصيد املخزون االفتتاحي املقدم من قبل يتعين على صاحب رقم التسجيل  .2

 ملزيد من التفاصيل. 3.3يرجى االطالع على القسم  أمين املستودع للمنطقة املحددة.

 

 في حال رفض صاحب رقم التسجيل الضريبي للتصريح، بإمكانك تقديم تصريح آخر. .3

 

 الحالة من تحقق
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افقة على/ رفض تصريح رصيد املخزون االفتتاحي بواسطة صاحب رقم التسجيل الضريبي .3.2  املو

سيكون إذا كنت صاحب رقم التسجيل الضريبي الذي تم تقديم تصريح رصيد املخزون االفتتاحي بخصوصك من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة، ف

  تصريح رصيد املخزون االفتتاحي". - EX204املصرح عنه باستخدام "عليك املوافقة على/ رفض املخزون االفتتاحي 

 لالطالع على قسم "تصريح رصيد املخزون االفتتاحي بانتظار املوافقة/ الرفض"، قم باتباع الخطوات التالية:

 ( انتقل إلى تبويب "مخزون السلع االنتقائية للمنطقة املحددة".1

 

 

 ".تصريح رصيد املخزون االفتتاحي - EX204انقر على تبويب " (2

 

عنون "تصريح رصيد املخزون االفتتاحي بانتظار املوافقة/الرفض" كما هو موضح أدناه.
ُ
 انتقل إلى القسم امل

 سوف يظهر لك خيار املوافقة على الطلبات أو رفضها إذا كان ذلك ينطبق.

 

 هذه التبويب عالمة على انقر

 "الموافقة" على اضغط

 "الرفض" على اضغط
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  ".رقم املعاملةيمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "

 تعني أنه تم تقديم تصريح رصيد املخزون االفتتاحي وهو بانتظار املوافقة من صاحب رقم التسجيل الضريبي الذي يملك املخزون؛ - قيد اإلجراء •

 تعني أن صاحب رقم التسجيل الضريبي مالك املخزون لم يوافق على تصريح رصيد املخزون االفتتاحي؛ - الرفض •

افقة •  تعني أن صاحب رقم التسجيل الضريبي مالك املخزون وافق على تصريح رصيد املخزون االفتتاحي. - املو

 

 حيث ال ُيسمح بتقديم التصريحات بعد هذا التاريخ. 2021يناير  31تتجاوز يجب املوافقة على تصريح رصيد املخزون االفتتاحي خالل فترة ال  مالحظة:

 

 طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب .3.3

في حال لم يِرد أي من منتجاتك في القائمة املنشورة، يمكنك التقدم بطلب إلضافة املنتج إلى 

قائمة السلع االنتقائية لدى الهيئة االتحادية للضرائب من خالل صفحة "قائمة السلع 

وستتمكن  زر، سوف تنتقل إلى "بوابة تسجيل املنتجات".بعد الضغط على هذا ال ".طلب إضافة منتج إلى القائمة املنشورة على " عبر الضغطاالنتقائية"، وذلك 

بعد التقديم، ستقوم الهيئة بالنظر في بيانات وتفاصيل املنتج املطلوب إضافته، ومن ثم تتخذ قرارها  من تقديم طلب إلضافة منتج جديد أو تعديل منتج حالي.

 بإدراجه أو بعدم إدراجه في قائمة السلع االنتقائية.


