
 

 ضريبة القيمة املضافةلاالستيراد  عن تصريحلملخص دليل املستخدم ل

 ن(و غير املسّجلو  ن و املسّجل )املستوردون 

 

 ضريبة القيمة املضافةلسيناريوهات املستوردين املسجلين 

 العربية املتحدة للضريبية إلى اإلمارات: استيراد سلع خاضعة 1السيناريو 

 دولة أخرى بقصد اعادة تصديرها مرة أخرى إلى  العربية املتحدة : استيراد سلع إلى اإلمارات2 السيناريو

 .املضافة القيمة لضريبة رك اقرا تقديم عند املستحقة الضريبة بدفع وقم املضافة القيمة ضريبة إقرار تصريح قدم

 املضافة. القيمة لضريبة تخضع ال التي السيناريوهات من املزيد املضافة القيمة لضريبة املسجلين للمستوردين املستخدم دليل يتضمن

 

 القيمة املضافةضريبة لسيناريوهات املستوردين غير املسجلين 

 العربية املتحدة استيراد سلع خاضعة للضريبية إلى اإلمارات: 1السيناريو 

 ةالجمركيللرسوم علق أن تكون في وضع مدون  اإلماراتخرى إلى خارج أبقصد اعادة تصديرها مرة  العربية املتحدة اإلماراتإلى سلع : استيراد 2 السيناريو

دون ، ضريبة القيمة املضافةل املطبقة خرى إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجيأبقصد اعادة تصديرها مرة  العربية املتحدة اإلماراتإلى سلع : استيراد 3 السيناريو

 ةالجمركيللرسوم علق أن تكون في وضع م

 باتباع االجراءات االعتيادية وانتظر التسوية مع الجمارك. الجمركي تصريحكقّدم  .1

 . كحسابوادخل إلى  للهيئة االتحادية للضرائب لكترونيةالخدمات اإل بوابة حساب على ئانش  .2

دفع الضريبة املستحقة من خالل بوابة الدرهم اإللكتروني. ثم استكمل إجراءات او  "القيمة املضافة لدفع ضريبة   استيراد اقرار نموذج  -VAT301 "اضغط على .3

 التخليص الجمركي. 

 لغايات ضريبة القيمة املضافة خرى أ ضريبة القيمة املضافة إلى منطقة محددةل محددة منطقة منسلع  نقل :4 السيناريو

 تحت وضع معلق للرسوم الجمركية العربية املتحدة اإلماراتإلى سلع استيراد : 5السيناريو 

 باتباع االجراءات االعتيادية وانتظر التسوية مع الجمارك. الجمركي تصريحكقّدم  .1

 قيمة الضريبة املستحقة. باحصل على ضمان إلكتروني  .2

 . كحساب على بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية للضرائب وادخل إلى حساب ئانش  .3

 ."تقديمعلى "اضغط ثم  الضمان اإللكتروني قم بإدخال رقم" و القيمة املضافة لدفع ضريبة   استيراد اقرار نموذج  -VAT301على" اضغط  .4

 عند تصدير السلع: 

 " لغاء الضمان اإللكترونيإنموذج  -VAT701على "اضغط و بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية للضرائب ادخل إلى  .1

 " . تقديمعلى "اضغط لغاء الضمان اإللكتروني ثم إتعبئة نموذج قم ب .2

 


