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 املستخدم دليل عن مختصرة نبذة .1

 

جيل والتعديل تّم إعداد هذا الدليل ملساعدتك على استخدام بوابة الخدمات اإللكترونية من منظور النظام، وقد ُصمم كدليل مرافق لدليل املستخدم للتس

 يلي:وقد ُصمم الدليل ملساعدتك على إتمام ما  الخاص بشركات تخليص الضريبة االنتقائية.

 تعليق الضريبة االنتقائية عند االستيراد؛ •

 اإلفراج عن الضريبة االنتقائية املعلقة للسلع التي تم تصديرها؛ و •

 التصريح عن السلع املستهلكة. •

 كما سيساعدك هذا الدليل على فهم

 األشكال والرموز املستخدمة في النماذج •

 على شركة تخليص الضريبة االنتقائية؛ و التزامات االمتثال بتعليق الضريبة االنتقائية املفروضة •

  نماذج التصريح املختلفة التي ينبغي تعبئتها من قبل شركة تخليص الضريبة االنتقائية في اإلمارات. •

 

 لكل نوع من نماذج التصريح والجهة املسؤولة والكيفية والتوقيت الذي ينبغي استكمال نموذج تخليص الض
ً
 مفصال

ً
ريبة االنتقائية تقدم أقسام الدليل شرحا

  فيه وتقديمه إلى الهيئة.
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 االنتقائية الضريبة تعليق عن نبذة .2

 

وُيسمح لشركة التخليص  يتعين على شركة تخليص الضريبة االنتقائية التصريح عن السلع االنتقائية التي ستقوم باستيرادها إلى اإلمارات نيابة عن املستورد.

على عن السلع االنتقائية املستوردة بقيمة ال تجاوز الضمان الذي تم تقديمه للهيئة عند التسجيل كشركة تخليص تعليق الضريبة االنتقائية املستحقة 

، حال وجوده.(TINCEالضريبة االنتقائية )
ً
 ، أو الضمان املعدل الحقا

ويكون على شركة التخليص سداد الضريبة  بة عن املستورد.كما يتعين على شركة التخليص التصريح عن السلع االنتقائية التي يتم استهالكها في اإلمارات، نيا

  االنتقائية املستحقة عن الكمية التي تم استهالكها.

 للنماذج التي تحتاج إلى استكمالها لنشاطات تعليق الضريبة االنتقائية.
ً
 عاما

ً
  ولسهولة االطالع، نعرض أدناه وصفا

• EX201A -  تيرادتصريح االس –تعليق الضريبة االنتقائية  

• EX201B -  تصريح السلع املستهلكة -تعليق الضريبة االنتقائية  

 على أساس قائمة األسعار القياسية املنشورة من قبل الهيئة. النماذج،وفي هذه 
ً
 تتم تعبئة قيمة السلع االنتقائية والضريبة االنتقائية مسبقا

  استكمال كل من هذه التصريحات والنماذج.سوف تساعدك األقسام التالية في هذا الدليل على فهم متطلبات 

ند تسجيلك ال ُيسمح لك إضافة أي منتج في أي إقرارات أو نماذج تقدمها لغرض الضريبة االنتقائية سوى املنتجات التي تتعلق بالفئة التي اخترتها ع مالحظة:

 تعديل تسجيلك كشركة لتخليص الضريبة  ولذلك، إذا احتجت للتبليغ عن أنواع إضافية (.TINCEتخليص الضريبة االنتقائية )
ً
من السلع االنتقائية، عليك أوال

  ( وإضافة أنواع السلع االنتقائية الجديدة قبل أن تتمكن من التصريح عنها من خالل أي من النماذج.TINCEاالنتقائية )
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 االنتقائية الضريبة تعليق نماذج .3

 

ويتعين عليك استخدام هذه  ل نماذج التصريح عن االستيراد كجزء من تعليق الضريبة االنتقائية.يتضمن هذا القسم إرشادات تتعلق بإجراءات استكما

 النماذج للتصريح عن السلع االنتقائية التي سيتم استيرادها إلى اإلمارات والتي ترغب بتعليق الضريبة االنتقائية املستحقة عنها.

3.1. EX201A –  االستيرادتصريح -تعليق الضريبة االنتقائية 

 املستوردين الذين سيقومون باستيراد سلع تحتاج إلى تخليص جمركي مستخدم من قبل: •

 حد الضمان البنكي ضمنالسلع غير محدد، طاملا أن الضريبة االنتقائية عن  التكرار: •

 تعليق االلتزام الضريبي األثر: •

.فيما يلي عرض لإلجراءات التي يتعين على شركة تخليص الضريبة 
ً
وهي اإلجراءات  االنتقائية اتباعها للتصريح عن السلع االنتقائية املستوردة وتخليصها جمركيا

. كلماالتي ينبغي تطبيقها 
ً
 جمركيا

ً
 قمت باستيراد سلع انتقائية نيابة عن املستورد شريطة أن تتطلب تخليصا

 

 ل تصريحك واستالم املخالصة الجمركية.يتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه خطوة بخطوة من أجل استكما

 "الضريبة االنتقائيةانتقل إلى التبويب الذي يشير الى " (1

 
 

 

 

 انقر على عالمة التبويب هذه
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 املوضح أدناه. "تصريح االستيراد -تعليق الضريبة االنتقائية  - EX201Aاختر النموذج من خالل الضغط على " (2

 

 

 
 اتبع الخطوات أدناه الستكمال النموذج (3

. يرجى االطالع أدناه. شخص طبيعي أم شخص اعتباري. -يرجى اختيار املستورد 
ً
 أو اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
  تعتمد املعلومات التي يتعين عليك تعبئتها على كونك شخصا

 
 استكمال املعلومات التالية:إذا اخترت "شخص طبيعي"، يتوجب عليك  .أ

 قم بإدخال اسم الشخص الطبيعي باللغة اإلنجليزية؛ •

 قم بإدخال اسم الشخص الطبيعي باللغة العربية؛ •

 قم باختيار رمز البلد لرقم الهاتف املتحرك للشخص الطبيعي؛ •

 قم بإدخال رقم الهاتف املتحرك للشخص الطبيعي؛ •

 قم بإدخال عنوان العمل للشخص الطبيعي؛ •

 في اإلمارات واتبع التعليمات التالية أدناه لالستيراد. •
ً
 قم بالتأشير هنا إذا كان املستورد مقيما

 ( اختر النموذج2

 التبويب هذه( انقر على عالمة 1
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ة اإلماراتية للمستورد كما هو إذا اخترت "نعم" لإلجابة عن سؤال "هل املستورد مقيم في اإلمارات العربية املتحدة؟"، سيكون عليك إدخال تفاصيل الهوي

  موضح أدناه.

 

 

 

 

 إذا اخترت "ال"، سيكون عليك تعبئة بيانات جواز سفر املستورد كما هو موضح أدناه.

 

 قم باختيار جنسية الشخص الطبيعي من القائمة؛ •

 بإدخال رقم جواز السفر كما هو مذكور في جواز السفر؛قم  •

 قم بإدخال تاريخ انتهاء صالحية جواز السفر؛ •

 هو  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي قم بتحميل نسخة من جواز السفر. •
ّ
 ميجابايت. 5والحد األقص ى لحجم كل ملف

  

 ( قم بإدخال هوية إماراتية سارية1

 ( قم بإدخال تاريخ انتهاء بطاقة الهوية اإلماراتية2

  ( قم بتحميل صورة من الهوية اإلماراتية3
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 املستورد، فسيكون عليك تعبئة املعلومات التالية بخصوص الشركة.إذا اخترت "شخص اعتباري" عند اختيار  .ب

 

 ُيرجى إدخال االسم القانوني للكيان باللغة اإلنجليزية؛ •

 ُيرجى إدخال االسم القانوني للكيان باللغة العربية؛ •

 أو الهاتف املتحرك للكيان؛ لرقم الهاتفقم باختيار رمز البلد  •

 ملتحرك للكيان؛قم بإدخال رقم الهاتف أو الهاتف ا •

 قم بإدخال عنوان الكيان؛ •

والحد األقص ى  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي قم بتحميل صورة من شهادة التأسيس أو الرخصة التجارية للشركة. •

 هو 
ّ
 ميجابايت. 5لحجم كل ملف

 

 قم بإضافة معلومات عن مكان وزمان وصول السلع إلى اإلمارات. (4

 

 باختيار اإلمارة التي ستصل السلع إليها؛قم  •

 قم باختيار التاريخ املتوقع لوصول السلع؛ •

 اختر منفذ الدخول. •
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يمكنك اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية املنشورة من قبل الهيئة كما  في الخطوة التالية، قم بإضافة السلع االنتقائية التي سيتم استيرادها. (5

 هو موضح أدناه.

 ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم باستيرادها.

تبويب  يأدناه( فستظهر صفحة البحث عن السلع )كما هو موضح  " لتصل إلى رمز السلعة لكل من املنتجات التي تبحث عنها.البحث عن السلعاضغط على "

 في مربع البحث في التبويب األصلي. هوألصقابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز السلعة"  جديد.

 

  

( انقر هنا للبحث عن رموز 1

 السلع
( ألصق رمز السلعة مكانه 4

 الصحيح

 ( ابحث عن رمز السلعة2

 ( انسخ رمز السلعة3
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 كما هو مبين أدناه.
ً
  متى انتهيت من إلصاق رمز السلعة املناسب في خانة "البحث عن السلع"، تظهر بيانات املنتج تلقائيا

 

 تصريح بالشكل املوضح أدناه."، سيظهر أمامك مبلغ الضريبة االنتقائية املحتسب واملستحق في جدول في نموذج الإضافة منتج إلى القائمةبعد الضغط على "

 

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

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

 التفاصيل عن اإلجراءات.

  

العالمة  وصف الصنف

 التجارية

 اسم العالمة

 وصف الصنف

 قم بتحديد الكمية بوحدة القياس( 2

 ( يمكن زيادة السعر2 ( انقر هنا إلضافة منتج إلى القائمة3
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 الخطوة التالية هي استكمال قسم املخول بالتوقيع كما هو موضح أدناه. (6

 في اإلمارات، يكون عليك إدخال بيانات الهوية اإلماراتية للشخص إلى جانب خانات 
ً
 املعلومات املوضحة أدناه.إذا كان الشخص املخول باستيراد السلع مقيما

 

 أدخل املسمى الوظيفي للمخول بالتوقيع؛ •

 أدخل اسم املخول بالتوقيع باللغة اإلنجليزية؛ •

 أدخل اسم املخول بالتوقيع باللغة العربية؛ •

 فر ونسخة من جواز السفر.بلد إصدار جواز السفر، رقم جواز السفر، تاريخ انتهاء صالحية جواز الس -أدخل بيانات جواز السفر للمخول بالتوقيع  •

 هو  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي
ّ
 ميجابايت؛ 5والحد األقص ى لحجم كل ملف

 قم باختيار رمز البلد لرقم الهاتف املتحرك للشخص املخول بالتوقيع؛ •

 قم بإدخال عنوان البريد اإللكتروني للمخول بالتوقيع؛ •

أنواع امللفات القابلة للتحميل  ويمكن أن يكون هذا املستند وكالة قانونية أو ما شابه من مستندات. إثبات الصالحية.قم بتحميل صورة من مستند  •

 هو  PDF، JPG، PNG، JPEGهي
ّ
 ميجابايت. 5والحد األقص ى لحجم كل ملف

 



 

 دليل المستخدم | االستيراد واإلفراج واالستهالك|  شركة تخليص الضريبة االنتقائية 11

 

 في اإلمارات، سيكون عليك إ
ً
 ية لذلك الشخص كما هو موضح أدناه.افة بيانات الهوية اإلماراتضإذا كان املخول بالتوقيع مقيما

 

 بحيث يكون هو تاريخ تقديم تصريح االستيراد. (7
ً
  بإمكانك اختيار اللغة املفضلة للتواصل كما هو موضح أدناه. تتم تعبئة تاريخ التقديم تلقائيا

 

كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع لتأكيد موافقتك على  على اإلقراربعد االنتهاء من تعبئة النموذج واإلفصاح عن جميع السلع االنتقائية، وافق  (8

 شروط وأحكام التصريح.

 

املوافقة على قبل إرسال نموذج تصريح االستيراد، عليك مراجعة في جميع البيانات التي أدخلتها فيه بدقة والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية و  (9

  اإلقرار.

  الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليسار." تقديم" ملعلومات التي أدخلتها، اضغط علىبعد التأكد من صحة واكتمال ا

 اضغط علىملتابعة حالة تصريح االستيراد املتعلق بتعليق الضريبة االنتقائية للسلع املستوردة التي تحتاج إلى تخليص جمركي، 

 تصريح االستيراد". -في صفحة "تعليق الضريبة االنتقائية  الحالةومن ثم انتقل إلى تبويب  الضريبة االنتقائيةتبويب 

 يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".
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 أن طلب التصريح غير مكتمل البيانات أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ تعني مسودة •

افقة •  افقة الجمارك؛تعني أنه تم تقديم التصريح بنجاح وهو بانتظار مو  بانتظار املو

افقة •  تعني صدور موافقة الجمارك على نموذج التصريح واملوافقة على تصريح االستيراد الخاص بك. تمت املو

 

 إثبات التصريحطباعة وثيقة   (10

 EX201Aبعد إرسال نموذج التصريح )
ً
( واملوافقة عليه، ستتلقى تأكيدا

رسالة التأكيد وستتضمن  التصريح. استالمناعبر بريدك اإللكتروني يؤكد 

، ورقم املعاملة، وكمية (TINCEاملبينة هنا إلى جهة اليسار رقم تسجيلك )

  السلع املصّرح عنها، وبيانات املنتج.

يتعّين عليك طباعة رسالة التأكيد وتقديمها إلى هيئة الجمارك عند 

افقة على تصريح االستيراد وتعليق الضريبة  الدخول للمصادقة واملو

  االنتقائية.

 

 

افقة". افق هيئة الجمارك على التصريح، سيتم تعديل حالة النموذج إلى "تمت املو  بعد أن تو

3.2. EX201B – تصريح السلع املستهلكة واإلفراج عنها 

املعلقة عند شركات التخليص للتصريح عن السلع االنتقائية املطروحة لالستهالك في اإلمارات و/أو لإلفراج عن السلع االنتقائية  مستخدم من قبل: •

 تصديرها من اإلمارات.
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في حال إعادة تصدير السلع االنتقائية املستوردة في أوقات مختلفة، فعليك التصريح عنها باستخدام عدة تصاريح  مرة واحدة لكل تصريح استيراد. التكرار: •

، في حال استيراد  استيراد.
ً
سيعاد تصديرها بتاريخ الخامس عشر، بينما سيتم إعادة  وحدة منها 40وحدة بتاريخ العاشر من الشهر، وكانت  100فمثال

 وحدة في تصريح استيراد آخر. 60وحدة في تصريح استيراد و 40وحدة في العشرين من الشهر، فعليك التصريح عن  60تصدير 

ستهلكة األثر: •
ُ
 التزام ضريبي إيجابي عن الكمية امل

 ".تصريح السلع املستهلكة واإلفراج عنها -تعليق الضريبة االنتقائية  - EX201Bيرجى اتباع التعليمات أدناه الستكمال نموذج "

 "الضريبة االنتقائيةانتقل إلى التبويب الذي يشير الى " (1

 

 

 اختيار النموذج (2

 

 

ويكون عليك سداد الضريبة االنتقائية املستحقة عن تلك  الكمية التي تم طرحها لالستهالك في اإلمارات في كل تصريح استيراد.عليك التصريح عن  مالحظة:

ئية بعد موافقة الهيئة، يكون عليك سداد الضريبة االنتقا وسوف تصل الضريبة االنتقائية عن الكمية الباقية إلى الهيئة للموافقة على اإلفراج عنها. الكمية.

 استهالكها واإلفراج عنها(. املستحقة عن الكمية التي تم استهالكها.  بعد أن يتم الدفع بنجاح، يتم اإلفراج عن كامل القيمة )أي القيمة املعلقة عن السلع التي تم

  قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

 سيتم نقل املعلومات  (3
ً
 الخاص بك كما هو موضح في الصور أدناه. TINCEمن بيانات تسجيل  األساسية تلقائيا

 ( اختر النموذج2

 ( انقر على عالمة التبويب هذه1

 انقر على عالمة التبويب هذه
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  ".االطالع على اإلقرارات( قم بتعبئة رقم تصريح االستيراد وانقر على "4

 

ستهلكة أمام كل من األصناف كما هو موضح أدناه. يتم عرض األصناف الواردة في تصريح االستيراد ضمن
ُ
ال يمكن أن تكون  جدول ويمكنك إدخال الكمية امل

ستهلكة أكثر من كمية الصنف.
ُ
 الكمية امل

 

 وعرضها 
ً
ستهلكة، يتم حساب الضريبة االنتقائية املستحقة عنها تلقائيا

ُ
بالشكل املوضح أعاله إلى جانب "الضريبة االنتقائية بعد أن تقوم بإدخال الكمية امل

ستهلكة"، بينما تظهر الكمية الباقية بجانب "الضريبة االنتقائية املطلوب اإلفراج عنها".
ُ
 املستحقة عن السلع امل

 يك تحميل شهادة التصدير للسلع االنتقائية التي سيتم تصديرها كي يتم اإلفراج عن الضريبة االنتقائية ذات الصلة.( عل5

 قم بإدخال الكمية الُمستهلكة

 ( قم بإدخال رقم معاملة االستيراد1
 ( انقر على "االطالع على اإلقرارات"2
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 رفاقها مع شهادة التصدير.إعلى أن يقوم ب (TINCE)مستخدم العلم بأنه في بعض الحاالت سيتم طلب مستندات إضافية من  يرجى: مالحظة

 

 باستخدام بيانات تسجيل )( 6
ً
 لتعديل  ( الخاص بك.TINCEيتم تعبئة قسم املخول بالتوقيع تلقائيا

ً
لن يكون بإمكانك تعديل هذا القسم إال إذا قدمت طلبا

 ( الخاص بك.TINCOبيانات تسجيل شركة التخليص )

 

استهالكها، وافق على اإلقرار كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع لتأكيد موافقتك بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي سيتم 

 على الشروط واألحكام.

 

 تحميل شهادة التصدير
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ستهلكة واإلفراج عنها، عليك مراجعة جميع البيانات التي أدخلتها فيه بدقة والتأكد من تعبئة جميع ا
ُ
لخانات اإللزامية قبل إرسال نموذج تصريح السلع امل

 على اإلقرار.واملوافقة 

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

انتقل إلى تبويب الحالة في ومن ثم " الضريبة االنتقائية" تبويب اضغط علىملتابعة حالة تصريح السلع املستهلكة واإلفراج عنها، 

 تصريح السلع املستهلكة واإلفراج عنها". -تعليق الضريبة االنتقائية  - EX201B" صفحة

 

 يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".

ستهلكة واإلفراج عنها لم يستكمل أو لم يتم تقديمه بعد من قبل مقدم الطلب؛ مسودة •
ُ
 تعني أن نموذج تصريح السلع امل

ستهلكة واإلفراج عنها وهو بانتظار موافقة الهيئة. قيد اإلجراء •
ُ
 تم تقديم تصريح السلع امل

ستهلكة واإلفراج عنها. يجب الدفعبانتظار  •
ُ
ستهلكة املذكورة في تصريح السلع امل

ُ
يمكنك الضغط على  دفع الضريبة االنتقائية املستحقة عن السلع امل

  نية." للسداد من خالل بوابة الخدمات اإللكترو دفعزر "

 ( إلى أن تستلم الهيئة الدفعة بالكامل.TINCEلن يتم إرجاع الكمية املطلوب اإلفراج عنها إلى حساب ) مالحظة:

افقةتمت  • ستهلكة واإلفراج عنها. تمت املو
ُ
  املوافقة على تصريح السلع امل

 يمكن تعديل هذا النموذج أو حذفه عندما يكون مسودة. مالحظة:

 في حال استهالك كامل األصناف وعدم وجود كمية لإلفراج عنها، فلن تكون 

 بمجرد استكمال الدفع بنجاح؛ -
ً
 هناك حاجة للحصول على موافقة الهيئة على التصريح الذي ستتم املوافقة عليه تلقائيا

 ولن يكون عليك تحميل أي مستندات أخرى. -
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 للضرائب طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية .3.3

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

 "                                          إضافة منتج - EX701على " عبر الضغطالهيئة االتحادية للضرائب من خالل صفحة "قائمة السلع االنتقائية"، وذلك 

بعد التقديم،  وستتمكن من تقديم طلب إلضافة منتج جديد أو تعديل منتج حالي. بعد الضغط على هذا الزر، سوف تنتقل إلى "بوابة تسجيل املنتجات". زر 

 رها بإدراجه أو بعدم إدراجه في قائمة السلع االنتقائية.ستقوم الهيئة بالنظر في بيانات وتفاصيل املنتج املطلوب إضافته، ومن ثم تتخذ قرا


