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  الهدف من هذا الدليل .1

 حدىإل  مستودع كأمين بمسؤولياتك اإلملام على ومساعدتك النظام، منظور  من اإللكترونية الخدمات بوابة استخدام على ملساعدتك الدليل هذا إعداد تم  

  يلي: ما إتمام على ملساعدتك الدليل ُصمم وقد اإلمارات. في املحددة املناطق

 يناير من ابتداء املحددة املنطقة في لديكم واملوجودة االنتقائية الضريبة دافعي إلى ملكيتها تعود التي االنتقائية السلع عن التصريح عملية فهم •

 و ،2021

 النماذج. في املدرجة والرموز  االشكال فهم •

 

 نماذج عن عامة ملحة ميقد وهو بها. االلتزام مستودع كأمين عليك يتعين التي االنتقائية بالضريبة االمتثال التزامات فهم على الدليل هذا يساعدك كما

 االنتقائية. الضريبة بدافعي خاص مخزون لديهم يوجد الذين اإلمارات في املحددة لمناطقل املستودعات أمناء قبل من تعبئتها يجب التي التصريح

 

  الدليل أقسام تقدم
 
  شرحا

 
   املستودعات. أمناء قبل من الهيئة إلى اوتقديمه النماذج تلك استكمال توقيتو  كيفيةو  املسؤولة والجهة التصريح لنماذج مفصل
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 ملحة عن حركة السلع من املنطقة املحددة .2

 إلشرافكاملناطق املحددة الخاضعة  لدىواحدة أو أكثر من املناطق املحددة في اإلمارات، يتعين عليك التصريح عن السلع االنتقائية املوجودة لكأمين مستودع 

 .2021يناير  1 بتاريخ

 للنموذج الذي تحتاج إلى استكماله لنشاطات حركة مخزون السلع االنتقائية كأمين مستودع.
 
 عاما

 
 ولسهولة االطلع، نعرض أدناه وصفا

 للضريبة االنتقائية لدى الهيئة، فعليك استخدام التصريح التالي: املسجلين غيرفعي الضريبة للتصريح عن مخزون تابع لدا

• EX204A - تصريح حركة املخزون لغير املسجلين 

 .2021يناير  1 من في حالة السلع االنتقائية التي يملكها دافعو الضريبة غير املسجلين، يتعين عليك التصريح عن املخزون املوجود بحوزتك لكل فترة ابتداء

أو أول فترة بعد التاريخ الفعلي لتسجيل املنطقة املحددة التي تتبع لها وعليك االستمرار  2021يناير  1وهذا يعني أن عليك البدء بالتصريح عن املخزون منذ فترة 

 بعد ذلك. املستقبليةبذلك خلل كافة الفترات 

 

  للضريبة االنتقائية لدى الهيئة، فعليك استخدام التصريح التالي: جليناملسللتصريح عن مخزون تابع لدافعي الضريبة 

• EX204 - تصريح رصيد املخزون االفتتاحي 

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

من نقل السلع االنتقائية من تلك  املسجل الضريبي، فلن يتمكن 2021يناير  31بحلول عن السلع االنتقائية املوجودة لدى املناطق الحرة الخاضعة إلشرافك 

 املناطق املحددة.

 على أساس قائمة األسعار املنشورة من قبل الهيئة. بشكل تلقائيوفي هذا النموذج، تتم تعبئة قيمة السلع االنتقائية والضريبة االنتقائية 

 سوف تساعدك األقسام التالية في هذا الدليل على فهم متطلبات استكمال نموذج التصريح.
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 نماذج حركة مخزون السلع االنتقائية .3

ُيسمح   .أمين املستودع إلشرافتخضع يوضح هذا القسم خطوات استكمال النماذج املناسبة للتصريح عن السلع االنتقائية املخزنة في املنطقة املحددة التي 

  .2021يناير  1من  تقديم نماذج التصريح هذه ابتداء  بلك 

 تصريح حركة املخزون لغير املسجلين - EX204Aاملسجلين: دافعو الضريبة غير  3.1

 اململوكة االنتقائية السلع مخزون حركة عن بالتصريح سيقومون  والذين االنتقائية للضريبة املسجلين غير  املستودعات أمناء قبل: من مستخدم •

 مسجلين غير  ضريبة لدافعي

 مسجل غير  ضريبة دافع لكل ضريبية فترة كل مرة التكرار: •

 ضريبي التزام يوجد ال  األثر: •

  بصفتك كنت إذا مالحظة:
 
  ودعللمست أمينا

 
 املسجلين. غير الضريبة لدافعي املخزون حركة تصريح تقديم بإمكانك يكون  فلن االنتقائية، للضريبة مسجل

  

تصريح بالنيابة عن مالك املخزون في عن الخيارات التي تظهر لك إذا سبق لك تقديم ألول في النموذج مرة مختلفة تكون الخيارات التي تظهر ملالك املخزون 

 التصريح.يرجى الرجوع إلى األقسام املعنية أدناه الستكمال  .السابقةالفترة 

 التصريح األول ملالك املخزون 3.1.1

 مرة. املسجلين ألول قم باتباع الخطوات أدناه الستكمال تصريح حركة املخزون لغير 

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

 

 

 

 أدناه. املوضح" تصريح حركة املخزون لغير املسجلين - EX204Aالضغط على "( اختر النموذج من خلل 2

 

 هذه التبويب عالمة على انقر
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 قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

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

 

 املحددة التي ترغب بتقديم التصريح بخصوصها من قائمة الخيارات.( عليك اختيار رقم املنطقة 3

 
 

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

 

 

إذا كنت تستخدم هذا النموذج ألول مرة، يتعين  الخاصة به.( بعد ذلك، عليك إدخال بيانات مالك املخزون الذي ترغب بالتصريح عن السلع االنتقائية 5

ملالك من عليك إضافة تفاصيل مالك املخزون كما هو موضح أدناه.  أما إذا كنت قد استخدمت هذا النموذج للفترة السابقة، فسيكون بإمكانك اختيار ا

 القائمة.
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 خزون:يتعين عليك إدخال املعلومات اإللزامية التالية عن مالك امل

 يرجى كتابة اسم مالك املخزون باإلنجليزية؛ -أ. اسم مالك املخزون باإلنجليزية 

 يرجى كتابة اسم مالك املخزون بالعربية؛ -بالعربية املخزون ب. اسم مالك 

 يرجى كتابة عنوان البريد اإللكتروني ملالك املخزون؛ -ج. البريد اإللكتروني ملالك املخزون 

 يرجى كتابة رقم االتصال بمالك املخزون. -املخزون د.  رقم هاتف مالك 

 ( اختر فترة التصريح.6
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  ( بما أن هذا هو أول تصريح ملالك املخزون املعني، فل ُيسمح لك باختيار تصريح سابق.7

 

اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية املنشورة من يمكنك  ( في الخطوة التالية، قم بإضافة السلع االنتقائية املخزونة في املنطقة املحددة لهذا املالك.8

 قبل الهيئة كما هو موضح أدناه.

 

 ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم بتخزينها.

ح أدناه( في ستظهر صفحة البحث عن الصنف )كما هو موض " لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.البحث عن الصنفاضغط على "

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

 

 كما هو مبين أدناه.البحث عن الصنفمتى انتهيت من إلصاق رمز الصنف املناسب في خانة البحث، قم بالضغط على "
 
 " وسوف 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

 قم بإدخال كمية األصناف املوجودة في املنطقة املحددة خلل الفترة املختارة. -ب. مخزون وارد 

بإمكانك اختيار "ال ينطبق"  يد كيفية دخول املخزون إلى املنطقة املحددة من خلل اختيار األسباب املحتملة من القائمة.عليك تحد -ج. سبب املخزون الوارد 

 والخيارات املحتملة هي إذا لم ينطبق أي من الخيارات املذكورة.

 ال يوجد .1

 استيراد إلى املنطقة املحددة .2

 نقل من منطقة محددة أخرى  .3

 ".إضافة منتج إلى القائمةم بالضغط على "بعد استكمال املعلومات، ق

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
 
ملزيد من  3.3القسم يرجى االطلع على  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

في إقرار ضريبة القيمة االنتقائية حيث تظهر هذه الضريبة لن . ولكن سوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه 

 بداخل املنطقة املحددة.السلع لم يتم اإلفراج عنها للستهلك بعد وهي موجودة  إن
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النتقائية متى انتهيت من إدخال كافة املنتجات، سيكون بإمكانك تعديل الكميات واألسباب ضمن القائمة إذا كانت هناك حاجة.  وسيتم حساب الضريبة ا 

.
 
 تلقائيا

املضافة إلى القائمة كي تتمكن من البدء من  األصناففي حال قمت بتغيير مالك املخزون بعد إضافة املنتجات إلى القائمة، فتذكر بأن تقوم بمسح  مالحظة:

 أدناه" كما هو موضح املنتجاتتصريح " في أعلى قسم "النموذج أصنافمسح ويمكنك القيام بذلك من خلل الضغط على " جديد.

 

 

 بناء  9
 
على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في املنطقة املحددة وهذه البيانات غير قابلة للتعديل من  ( يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  خلل التصريح.

 

املنطقة املحددة لصالح مالك املخزون املختار، قم بالنقر على املربع كما بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي تقوم بتخزينها في 

 هو موضح أدناه لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.
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وتأكيد ية قبل إرسال نموذج حركة املخزون لغير املسجلين، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزام

  التصريح.

  الظاهر في أسفل الشاشة إلى اليسار. "تقديم"بعد التأكد من أن جميع املعلومات التي أدخلتها دقيقة، اضغط على 

ملتابعة حالة تصريح حركة املخزون لغير املسجلين الخاص بك، انقر على تبويب "مخزون السلع االنتقائية للمنطقة املحددة" 

 تصريح حركة املخزون لغير املسجلين". - EX204A"الحالة" في صفحة "ومن ثم انظر إلى 

 

 ".إكسل إلى التحويلويمكن حفظ التصريحات التي تمت املوافقة عليها باستخدام زر " يمكن االطلع على النموذج من خلل الضغط على "رقم املعاملة".

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

 يعني أنه تم تقديم التصريح. - تم التقديم •

  مالحظة:

 يمكن تعديل هذا النموذج عندما يكون مسودة. .1

 ُيسمح لك تقديم تصريح واحد فقط لكل مالك مخزون لكل فترة. .2
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 التصريح الثاني ملالك املخزون  3.1.2

 ملالك املخزون خلل الفت
 
 رة السابقة.يرجى اتباع الخطوات التالية أدناه الستكمال تصريح حركة املخزون لغير املسجلين إذا كنت قد استكملت تصريحا

 .3.2.1ويمكن تعبئة باقي النموذج كما هو موضح في القسم  والفرق هو في القسمين التاليين من النموذج.

 ( تفاصيل مالك املخزون1

  املنتجات( تصريح 2

 تكون تفاصيل هذين القسمين بالشكل املوضح أدناه.

 ( تفاصيل مالك املخزون1

كيكون 
 

 املخزون الذين قمت بإدراجهم في السابق أثناء تقديم تصريحات للفترات السابقة متاحين في قائمة الخيارات كما هو موضح أدناه. ُمل

 

 كما هو موضح أدناه.قم باختيار أحد مالكي 
 
  املخزون من القائمة وسوف تظهر تفاصيل مالك املخزون تلقائيا
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ألول مرة  2تم تقديم تصريح حركة املخزون لغير املسجلين للمالك  حيث يرجى االطلع على املثال التالي لفهم كيفية ظهور الخيارات في النموذج بشكل أفضل.

 .2020تم اختيار نفس املالك الستكمال التصريح لفترة أكتوبر  .2020لفترة سبتمبر  3.2.1القسم بتطبيق الخطوات الواردة في 

 

 املنتجاتتصريح ( قسم 2

بحسب املثال  2020تتضمن قائمة "يرجى اختيار تصريح سابق" رقم املعاملة الخاصة بالتصريح املقدم ملالك املخزون املختار خلل الفترة السابقة )سبتمبر 

 ضح(.املو 

 

وعندها تظهر قائمة بكافة املنتجات التي كانت مذكورة في التصريح السابق كما هو  ".إضافة منتج للقائمةبعد أن تختار رقم املعاملة، بإمكانك الضغط على "

 موضح أدناه.

  

وسوف تكون  يمكنك اختيار األسباب املناسبة من قوائم االختيار.الفردية ضمن القائمة إلضافة مخزون وارد أو مخزون صادر.  كما  األصنافوبإمكانك تعديل 

 الخيارات التالية متاحة لسبب املخزون الصادر.

 ال يوجد .1

 التصدير من املنطقة املحددة .2
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 نقل إلى منطقة محددة أخرى  .3

 لكل  
 
 في القائمة.   صنفيتم حساب الضريبة االنتقائية تلقائيا

 

إلضافة املزيد من األصناف إلى  3.2.1تحت القسم  8في حال احتجت إلضافة منتجات غير مذكورة في القائمة، يرجى اتباع الخطوات املوضحة في الخطوة 

 القائمة.  

 باالحتفاظ  األصنافبعد استكمال  مالحظة:
 
الواردة  باألصنافالواردة ضمن القائمة، في حال قيامك بتغيير مالك املخزون من قائمة الخيارات ولم تعد راغبا

، يمكنك األصنافكما هو موضح أدناه.  بعد مسح  املنتجات" في قسم تصريح النموذج أصنافمسح من خلل الضغط على " األصناففي القائمة، عليك مسح 

 .3.2.1من القسم  8االستمرار بإضافة منتجات جديدة كما هو موضح في الخطوة 

 

 .3.2.1وما بعدها في القسم  9بعد إضافة األصناف املطلوبة إلى القائمة، بإمكانك متابعة استكمال باقي أقسام النموذج كما هو موضح في الخطوة 

سيكون بإمكانك االطلع على  بعد تقديم التصريح، سيكون بإمكانك االطلع عليه من خلل صفحة تصريح حركة املخزون لغير املسجلين كما هو موضح أدناه.

 املخزون الختامي لكل فترة كما هو موضح أدناه.
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 تصريح رصيد املخزون االفتتاحي - EX204املسجلون: دافعو الضريبة  3.2

 املسجلين الضريبة دافعي من اململوكة االنتقائية للسلع االفتتاحي الرصيد عن بالتصريح سيقومون  الذين املستودعات أمناء قبل: من مستخدم •

 الهيئة لدى االنتقائية لضريبةا لغايات

  ضريبي تسجيل رقم لكل واحدة مرة التكرار: •

 ضريبي أثر  يوجد ال  األثر: •

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

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

 

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

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

  

 

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

 

 قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

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

 

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

 هذه التبويب عالمة على انقر

 التبويب عالمة على انقر (1
 هذه

 النموذج اختر (2
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  واإلنجليزية( بعد اختيار رقم املنطقة املحددة، سوف يظهر اسم املنطقة املحددة باللغتين العربية 4
 
 تلقائيا

 

 

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

 

 كما هو موضح أدناه.التحققبعد أن تنقر على "
 
 "، سوف تظهر بيانات رقم التسجيل الضريبي تلقائيا

 "التحقق" على انقر (1
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 هناك طريقتان للقيام بذلك: ( في الخطوة التالية، قم بإضافة السلع االنتقائية املخزنة في املنطقة املحددة.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.

 أ( تحميل األصناف عن طريق ملف أكسل

تاح.  ويمكنك تنزيل نموذج ملف اإلكسل من خلل الضغط على الرابط "تنزيل نموذج ملف بإمكانك تحميل األصناف الخاصة بك عن طريق مل
ُ
ف اإلكسل امل

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

 .  النظام بشكل الي علىاألصناف  إضافة" وسيتم طريق ملف إكسل

 

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

 .2021يناير  1ديسمبر إال أنه ال يمكن تقديم النموذج قبل  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.

تبويب  يأدناه( فهو موضح ستظهر صفحة البحث عن السلع )كما  اضغط على "البحث عن السلع" لتصل إلى رمز السلعة لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

 في مربع البحث في التبويب األصلي. وألصقهابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز السلعة"  جديد.
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 كما هو مبين أدناه.
 
 متى انتهيت من إلصاق رمز السلعة املناسب في خانة "البحث عن السلع"، تظهر بيانات املنتج تلقائيا
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 البيانات التالية:قم بإضافة 

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

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

 ".إضافة منتج إلى القائمةومات، قم بالضغط على "بعد استكمال املعل

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
 
ملزيد من  3.3االطلع على القسم يرجى  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 

 للستهلك بعد وهي موجودة داخل املنطقة املحددة. طرحهاالسلع لم يتم  إنحيث 

 

ية. وبإمكانك يتعين عليك تحميل مستندات إلثبات السلع االنتقائية املصرح عنها في هذا النموذج. وينبغي تحميل تقرير معتمد يوضح عدد السلع االنتقائ( 7

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

 

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

  خلل 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.

 

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

  التصريح.

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

 تصريح رصيد املخزون االفتتاحي". - EX204صفحة "

 

 

 ".التحويل إلى إكسل" زر  باستخدام عليها املوافقة تمت التي التصريحات حفظ ويمكن يمكن االطلع على النموذج من خلل الضغط على "رقم املعاملة".

 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

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

  مالحظة:

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

 

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

 ملزيد من التفاصيل. 3.3يرجى االطلع 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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 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 

 عبر الضغطاالنتقائية لدى الهيئة االتحادية للضرائب من خلل صفحة "قائمة السلع االنتقائية"، وذلك 

وستتمكن من تقديم طلب إلضافة منتج  ر، سوف تنتقل إلى "بوابة تسجيل املنتجات".بعد الضغط على هذا الز  ".طلب إضافة منتج إلى القائمة املنشورةعلى "

بعد التقديم، ستقوم الهيئة بالنظر في بيانات وتفاصيل املنتج املطلوب إضافته، ومن ثم تتخذ قرارها بإدراجه أو بعدم إدراجه في  جديد أو تعديل منتج حالي.

 قائمة السلع االنتقائية.

 


