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 املستخدم دليل عن مختصرة نبذة .1
 

االنتقال عبر صفحات املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة االتحادية للضرائب واستكمال نموذج التسجيل للضريبة  تم إعداد هذا الدليل ليساعدك على

 وقد ُصمم الدليل ملساعدتك للقيام بما يلي: االنتقائية. وكذلك مساعدتك في إتمام إجراءات تعديل بيانات التسجيل أو إلغاءه.

 ئة االتحادية للضرائب )وهي الخطوة التي يتعين عليك القيام بها قبل التسجيل للضريبة االنتقائية(؛لدى الهي إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية •

باإلضافة إلى طلب إلغاء التسجيل  التعديالت، وطلبلإلجابة عن األسئلة الواردة في طلب التسجيل للضريبة االنتقائية  إدخال املعلومات الدقيقة •

 املعلومات املطلوب منك إدخالها؛ وللضريبة االنتقائية من خالل شرح 

 .التسجيلالتي قد تراها خالل عملية استكمال نموذج  فهم األيقونات والرموز •

 

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

 
 أيضا

  البيانات استكمال بخاصية مزّود أنه حتى التعقيد عن وبعيد ومباشر بسيط ليكون  االنتقائية للضريبة التسجيل طلب تصميم
 
 ذلك. أمكن كلما تلقائيا

 

ل يرجى التواصل معنا في حال كنت تحتاج إلى مساعدة في إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية أو في حال كانت لديك أية أسئلة حول طلب التسجي

 للضريبة االنتقائية.
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 استخدامه وكيفية اإللكترونية الخدمات حساب إنشاء .2
 

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

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

 للخدمات اإللكترونية.

 

2.   جديد( )مستخدم اإللكترونية الخدمات حساب إنشاء  1

 الحساب إنشاء 2.1.1

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

 

 6ويتعين عليك إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح باإلضافة إلى كلمة سر خاصة مؤلفة من 

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

 رقم واحد؛ •

 حرف واحد؛ و •

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

 

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

 االختبار األبجدي والرقمي الذي سيظهر على الشاشة أمامك.

 

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

 باإلضافة إلى تلميح يساعدك على استعادة كلمة السر في حال نسيتها.

 

يرجى قراءة بنود وشروط الهيئة االتحادية للضرائب املتعلقة باستخدام الخدمات 

 ".التسجيل على " وقبولها قبل الضغط اإللكترونية وموقع الهيئة اإللكتروني
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 بكم الخاص اإللكترونية الخدمات حساب تأكيد عليكم 2.1.2

ستصلك رسالة إلكترونية إلى عنوان بريدك اإللكتروني 

 املسّجل لتأكيد بريدك اإللكتروني.

 

يرجى الضغط يمكنك القيام بذلك عبر الضغط على عبارة "

ة " املوجود في نص هنا لتأكيد بريدكم اإللكتروني الرسال

 اإللكترونية التي تلقيتها.

 

ساعة من تقديم  24تأكيد بريدك اإللكتروني خالل يرجى 

، وإال فستنتهي طلب إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية

صالحية الرابط اإللكتروني وسيكون عليك أن تعاود عملية 

 التسجيل لحساب على املوقع مرة أخرى.

 

 إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وستتم دعوتك لتسجيل دخولك للمرة األولى.بعد تأكيد بريدك اإللكتروني، سيتّم 

 

2.  مسّجل( )مستخدم اإللكترونية الخدمات حساب استخدام  2

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

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

 أن تستكمل اختبار 
 
أو االختبار األبجدي الرقمي للتحقق من أنك  CAPTCHAوسيتعين عليك أيضا

في حال أردت تغيير كلمة السر أو سؤال/إجابة الحماية في حسابك للخدمات  مستخدم حقيقي.

 اإللكترونية، اضغط على 

 " أعلى الشاشة إلى جهة اليسار.تسجيل الخروجالحساب، اضغط على " للخروج من تبويب "حسابي".

 

 اإللكترونية الخدمات حساب عبر املتوفرة الخدمات 2.2.1

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" •

  "ملفات للتنزيل" •
 
 التزاماتك الضريبية اليومية.من التوجيهات التفصيلية املعّدة ملساعدتك على تكوين صورة أوضح وإدارة  التي تتضمن مزيدا
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2.  اإللكترونية الخدمة ملستخدم اإللكتروني البريد عنوان تغيير   3

 وتنقسم هذه العملية إلى الخطوتين التاليتين: يمكن ملستخدم الخدمة اإللكترونية تغيير عنوان بريده اإللكتروني املرتبط بحسابه، عند الضرورة.

 الجديد؛تأكيد عنوان البريد اإللكتروني  .1

 تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني .2

 

 الجديد اإللكتروني البريد عنوان من التحقق 2.3.1

 للتحقق من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد، قم باتباع الخطوات التالية:

 

 قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكتروني ثم الذهاب إلى "حسابي". •

 

قم بإضافة  الشاشة خيار إضافة عنوان بريد إلكتروني جديد. سيظهر أمامك أسفل •

 تأكيد  يرجى"على عنوان البريد اإللكتروني الجديد والضغط 

 ."عنوان البريد اإللكتروني 

 

ستتلقى رسالة على عنوان بريدك اإللكتروني الجديد تحتوي على رابط للتحقق من  •

 عنوان بريدك اإللكتروني.

 

اإللكتروني بالضغط على " ُيرجى الضغط هنا للتحقق من عنوان قم بالتحقق من بريدك  •

 بريدك اإللكتروني الجديد" في متن الرسالة التي تلقيتها.

 

 اإللكتروني البريد عنوان لتغيير الهيئة إلى طلب تقديم 2.3.2

بعد القيام بالتحقق من عنوان البريد اإللكتروني الجديد ومن أجل تقديم طلب تغيير عنوان 

 لكتروني إلى الهيئة، قم باتباع الخطوات التالية:البريد اإل

 

قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية )باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني  •

 القديم( ثم اذهب إلى التبويب "حسابي".

 

قم بتحميل املستندات املؤيدة التي تساعد الهيئة في مراجعة طلبك لتغيير عنوان  •

 ".التقديم للموافقةواملوافقة عليه ثم اضغط على "البريد اإللكتروني 
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 وقد تتضمن املستندات املؤيدة ما يلي:

صاحب خطاب موقع ومختوم من املخول بالتوقيع عن الشركة لطلب تغيير عنوان البريد اإللكتروني، على أن يتضمن هذا الخطاب التفاصيل املتعلقة ب •

كما يجب تقديم هذا الخطاب على األوراق  )مثل: االسم وعنوان البريد اإللكتروني ورقم جواز السفر وغير ذلك(.عنوان البريد اإللكتروني الجديد والقديم 

 الرسمية للشركة، مع ختم الشركة وبيانات االتصال الخاصة بها".

  صورة من جواز السفر لصاحب عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد. •

 عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد )إن وجد(.صورة الهوية اإلماراتية لصاحب  •

 

ستقوم الهيئة بمراجعة  بعد تقديم الطلب، سيتم عرض رسالة تأكيد، كما هو ظاهر في الصورة. •

إذا كانت الهيئة في حاجة ملزيد من  .أيام عمل 5خالل طلبك واتخاذ اإلجراءات املناسبة 

 املعلومات التي  املعلومات ملعالجة طلبك، فستتلقى إشعار على
 
عنوان بريدك اإللكتروني محددا

 يجب عليك تقديمها إلى الهيئة.

 

 على بريدك اإللكتروني بشأن عنوان بريدك اإللكتروني  •
 
عند املوافقة على الطلب، ستتلقى إشعارا

، كما سيتم تحديثه في النظام.
 
 املسجل حديثا

 

 

 
 بريدك ما أن يتم تحديث عنوان البريد  :مهمةمالحظة 

 
اإللكتروني الجديد في النظام، لن يكون بإمكانك الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية مستخدما

في حال كنت تريد استخدام البريد اإللكتروني القديم مرة  يرجى استخدام البريد اإللكتروني الجديد للدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية. اإللكتروني القديم.

 تباع نفس اإلجراءات املذكورة أعاله.أخرى، يجب ا

 اإللكتروني الجديد.باإلضافة إلى ذلك، سيتم إرسال جميع اإلشعارات والتبليغات املتعلقة بحسابات الخاضع للضريبة املرتبطة بهذا الحساب إلى عنوان البريد 
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 للضريبة الخاضع سابوح اإللكترونية الخدمة ومستخدم الحساب إداري  وخصائص تعريفات عن نبذة .3
 

 الحسابات )أي املستخدمون املسجلون / الراغبون في تسجيل حساب الخاضع للضريبة ببوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية للضرائب( إداري بإمكان 

 إدارة عدة حسابات ضريبية من خالل بريد إلكتروني واحد أو ربط عدد من املستخدمين الستعراض أو إدارة حساب أحد الخاضعين للضريبة.

:
 
 مثال

 من األعمال وكان ذلك الكيان/الشخص يرغب بالدخول إلى الحسابات الضريبية لجميع األعمال من خالل  •
 
إذا كان الكيان/الشخص يملك عددا

 هذه الخاصية
 
 .بريد إلكتروني واحد، فبإمكانه القيام بذلك مستخدما

ين للضريبة، فبإمكانهم القيام بذلك باستخدام هذه إذا كان عدة مستخدمين خدمات إلكترونية يرغبون بالدخول إلى حساب أحد الخاضع •

 
 
 .الخاصية أيضا

 

 تعريفات

 تنطبق التعريفات التالية ضمن سياق هذه الخاصية:

 التعريف املصطلح

أي حساب إلكتروني يتم إنشاؤه للسماح بتسجيل الخاضع للضريبة و/أو أي أنشطة أخرى متعلقة  حساب الخاضع للضريبة
 .بالضريبة

 
 من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة للهيئة االتحادية للضرائب الخدمة اإللكترونيةمستخدم 

 
 .املستخدمون املسجلون فعليا

 
لوحة التحكم التي تسمح للمستخدمين بالقيام بجميع العمليات املرتبطة بالضريبة، على سبيل املثال  لوحة تحكم حساب الخاضع للضريبة

 .اإلقرارات الضريبية والدفع واالسترداد وما إلى ذلكالتسجيل وتقديم 
 

لوحة التحكم ملستخدم 

 الخدمة اإللكترونية

ى  لوحة التحكم التي تسمح ملستخدم الخدمة اإللكترونية بإضافة حسابات خاضعين للضريبة باإلضافة إل
إجراءات مثل منح مستخدمي الخدمة اإللكترونية حق االطالع/التعديل على حساب الخاضع  اتخاذ

 للضريبة.
 

إداري حساب الخاضع للضريبة هو مستخدم الخدمة اإللكترونية الذي قام بإنشاء حساب الخاضع  اإلداري 
للضريبة في نظام للضريبة في النظام )أي مستخدم الخدمة اإللكترونية الذي قام بإنشاء ملف الخاضع 

تجدر اإلشارة إلى أن إداري حساب الخاضع للضريبة هو فقط من لديه القدرة على  الخدمات اإللكترونية(.
 منح حقوق الدخول ملستخدمي الخدمة اإللكترونية اآلخرين أو إلغاءها.

 
 حساب الخاضع للضريبة.بإمكان مستخدمي الخدمة اإللكترونية الدخول لالطالع/التعديل فقط على  حقوق الدخول 

ة  يرجى العلم بأنه سيكون هناك مستخدم واحد فقط لديه حق الدخول إلى حساب الخاضع للضريب
 للتعديل في أي وقت من األوقات.
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 الخصائص

 الحسابات وحسابات الخاضعين للضريبة. وإداري تستعرض البنود التالية شرح أدوار وامتيازات مستخدمي الخدمة اإللكترونية 

ويقصد من ذلك القدرة على تنفيذ جميع األنشطة املتعلقة بالضريبة مثل التسجيل  إدارة عدة حسابات ضريبية باستخدام بريد إلكتروني واحد، •

للخاضعين للضريبة باستخدام البريد وتقديم اإلقرارات الضريبية ودفع الضريبة وطلب االسترداد وإلغاء التسجيل وما إلى ذلك، لعدة حسابات 

 .اإللكتروني ذاته )أي باستخدام الحساب ذاته ملستخدم الخدمة اإللكترونية(

بإمكان إداري الحساب التحكم بمستويات  ربط عدة مستخدمين خدمات إلكترونية ومنحهم حق الدخول إلى أحد حسابات الخاضع للضريبة. •

بإمكان اإلداري منح حق االطالع على حساب الخاضع  عديل البيانات التي يتم منحها للمستخدمين.الدخول أي حق االطالع على الحساب أو ت

بشكل أساس ي، فإن اإلداري هو الذي لديه حق التعديل،  للضريبة لعدة مستخدمين بينما ال ُيمنح حق تعديل وإضافة البيانات إال ملستخدم واحد.

 .لخدمة اإللكترونية أو تعيين وكالة ضريبيةوكذلك حرية منح ذلك الحق إلى مستخدم آخر ل

يتعين على الوكاالت الضريبية املعتمدة  يمكن لإلداريين تعيين وكالة ضريبية ملساعدتهم في إدارة مسؤولياتهم الضريبية. تعيين/ عزل وكالة ضريبية. •

إلداري إضافة الوكالة إلى حساب الخاضع للضريبة ومن ثم يمكن ل مشاركة حساب املستخدم املحدد للوكالة مع إداري حساب الخاضع للضريبة.

ويجوز لإلداري استرداد حق  ونقل حق التعديل إلى الوكالة التي تقوم بدورها بتعيين وكيل ضريبي للعمل بشكل فعلي على حساب الخاضع للضريبة.

 .تعديل حساب الخاضع للضريبة في أي وقت دون الحاجة لعزل الوكالة الضريبية

 

ة  ع على ملخص بمن لديه حقوق الدخول وماهية تلك الحقوق من خالل لوحة التحكم ملستخدم الخدمة اإللكترونية.يمكن االطال  تستعرض األقسام التالي

 كيفية قيام مستخدم الخدمة اإللكترونية بتنفيذ مسؤوليات الخاضع للضريبة.

 

 اإللكترونية(انشاء وربط حسابات الخاضعين للضريبة )لوحة التحكم ملستخدم الخدمة 

 

 حسابي إلى بعد( مسجل )غير  جديد للضريبة خاضع حساب اضافة  3.1

يجوز إلداري الحساب املسجل ببوابة الخدمات اإللكترونية انشاء حساب واحد أو أكثر 

 لخاضعين للضريبة بهدف إدارة حساباتهم أو االطالع عليها فقط.

اضافة "من أجل القيام بذلك، أذهب إلى لوحة تحكم املستخدم ثم قم بالضغط على  .1

 ."خاضع للضريبة جديد
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ومن ثم ستتم إضافة حساب الخاضع  ،"إنشاء خاضع للضريبة"بإدخال االسم القانوني للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية ثم الضغط على قم  .2

 )أي ال 
 
 تتطلب موافقة(.للضريبة تلقائيا

 
 

 للضريبة الخاضع بحساب اإللكترونية الخدمة مستخدم ربط  3.2

الخدمة  مستخدميبعد انشاء حساب الخاضع للضريبة، سيكون بإمكان إداري الحساب ربط 

 اإللكترونية الذين بإمكانهم الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة.

 

التالية من خالل شاشة الخاضع وللقيام بذلك، يجب على مالك الحساب اتباع الخطوات 

 للضريبة:

 تعيين وكالة ضريبية جديدة/ اضافة قم بالضغط على " .1

 "،مستخدم جديد  .2

قم بإدخال عنوان البريد اإللكتروني ملستخدم الخدمة اإللكترونية املسجل بالفعل  .3

 بحث" للتحقق من البريد االلكتروني."لدى الهيئة االتحادية للضرائب، وقم بالضغط على 

 
 " لربط مستخدم الخدمة اإللكترونية بحساب الخاضع للضريبة.ربطبعد التحقق من عنوان البريد اإللكتروني، قم بالضغط على " .4
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 اإللكترونية الخدمة ملستخدمي التعديل حق منح  3.3

بعد ربط مستخدم خدمة إلكترونية واحد أو أكثر بحساب الخاضع للضريبة، سيكون بإمكان 

إداري حساب الخاضع للضريبة اختيار حقوق الدخول التي يرغب بمنحها لكل مستخدم خدمة 

 إلكترونية على حدة، وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية من خالل شاشة املستخدم:

" وسيظهر أمامك شاشة عرض املستخدمين الذين تم ربطهمقم بالضغط على " .1

 الخاضع للضريبة."املستخدمون املرتبطون بحساب 

 

سيظهر أمامك على الشاشة رسالة تأكيد،  ".منح صالحية التعديلقم بالضغط على " .2

 على تعديل بيانات حساب  سيتم منح مستخدم الخدمة اإللكترونية إمكانية التعديل " الستكمال اإلجراءات.نعمقم بالضغط على "
 
وسيكون قادرا

 الخاضع للضريبة والتصرف نيابة عنه.
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 إداري الحساب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه منح تلك الصالحية. خالل فترة زمنية محددة. واحدتمنح صالحية التعديل ملستخدم إلكتروني  مالحظة:

 

 الحساب إداري  قبل من للضريبة الخاضع حساب من اإللكترونية الخدمة مستخدم ربط لغاءإ   3.4

 الربط بين مستخدم الخدمة اإللكترونية وحساب الخاضع للضريبة من خالل اتباع الخطوات التالية:يجوز إلداري الحساب الغاء 

 الدخول إلى لوحة تحكم مستخدم الخدمة اإللكترونية. .1

 الذهاب إلى قسم "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة". .2

 ".إلغاء الربطالضغط على " .3

إلغاء الربط على لوحة التحكم للخاضع للضريبة. إذا تم إلغاء ربط املستخدم اإللكتروني فلن يتم سيظهر طلب  ".نعمتأكيد الطلب بالضغط على " .4

 ".املرتبطون بالخاضع للضريبةعرض املستخدمون بإمكانك التأكد من ذلك من خالل الضغط على " إدراجه ضمن القائمة.

 

 للضريبة خاضع حساب من اإللكتروني اإللكترونية الخدمة مستخدم ربط لغاءإ  3.5

 بإمكان مستخدم الخدمة اإللكترونية إلغاء ربطه مع حساب الخاضع للضريبة باتباع الخطوات التالية:

 الدخول إلى لوحة تحكم مستخدم الخدمة اإللكترونية. .1

 " للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة،املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبةالذهاب إلى قسم " .2

 "نعم". وتأكيد الطلب بالضغط على "إلغاء الربطالضغط على " .1

سيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة تحكم مستخدم الخدمة اإللكترونية. إذا تم إلغاء ربط مستخدم الخدمة اإللكترونية فلن يتم إدراجه ضمن  .3

 القائمة.
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 للضريبة الخاضع حساب إداري  تغيير   3.6

ي  اإللكترونية تغيير إداري حساب الخاضع للضريبة إلى مستخدم آخر للخدمة اإللكترونية.بإمكان مستخدمي الخدمة  يمكن االطالع على تعريف "اإلداري" ف

 ولتغيير اإلداري، يجب تطبيق الخطوات التالية: أعاله. 3البند 

 الدخول إلى لوحة تحكم مستخدم الخدمة اإللكترونية. .1

 أعاله. 3.1الذي سيصبح هو اإلداري الجديد للحساب من خالل اتباع الخطوات املوضحة في البند إضافة مستخدم الخدمة اإللكتروني  .2

 ". للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة"عرض املستخدمين الذين تّم ربطهمالذهاب إلى قسم " .3
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 "نعمبالضغط على " د" والتأكيإداري  تعيين" علىالضغط  .4

 
 

 للضريبة( الخاضع تحكم )لوحة للضريبة الخاضعين حسابات بين االنتقال  3.7

وبإمكان مستخدم الخدمة اإللكترونية االنتقال من حساب إلى آخر من  يجوز ربط العديد من حسابات الخاضعين للضريبة ملستخدم خدمة إلكترونية واحد.

 وذلك باتباع الخطوات التالية: حسابات الخاضعين للضريبة من خالل لوحة تحكم الخاضع للضريبة

 ".حساباتيالدخول إلى لوحة تحكم الخاضع للضريبة والضغط على " .1

 

 

 بعد ذلك، سُيطلب منك إعادة تأكيد كلمة املرور .2

 

ستنتقل إلى لوحة التحكم ملستخدم  ".تسجيل الدخول قم بإدخال كلمة املرور والضغط على " .3

ون بإمكانك اختيار حساب الخاضع للضريبة اآلخر الخدمة اإللكترونية والتي من خاللها سيك

 الذي ترغب بالدخول إليه.
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 االنتقائية للضريبة التسجيل .4
 

عند تسجيل دخولك في حساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك، سوف 

ترى مربعا يدعوك لتقديم طلب للتسجيل للضريبة االنتقائية )وقد ترى 

  " لتبدأ عملية التسجيل.االنتقائية التسجيل للضريبةاضغط على "

 

 أولية إرشادات 4.1

التسجيل للضريبة "يمكنك رؤية عنوان الدليل بمجرد الضغط على 

 ."االنتقائية

تم إعداد الدليل ملساعدتك في تكوين صورة واضحة حول بعض املتطلبات 

 الهامة املتعلقة 

وينقسم  العربية املتحدة.بإجراءات التسجيل للضريبة االنتقائية في اإلمارات 

محتوى الدليل الى عدد من البنود القصيرة التي تتناول إجراءات التسجيل 

 بمختلف نواحيها.

ء   توجيهات حول املعلومات التي سُتطلب منك أثنا
 
ر الدليل أيضا

ّ
ويوف

 استكمال نموذج التسجيل للضريبة االنتقائية.

يرجى الضغط هنا" لتأكيد اطالعك على الدليل لكي تتمكن من "ند االنتهاء من قراءة الدليل، اضغط على وع من املستحسن أن تقرأ جميع األقسام بعناية.

 املتابعة.

 

 لبدء نموذج التسجيل للضريبة االنتقائية." متابعة" اضغط على
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 االنتقائية للضريبة التسجيل طلب الستكمال املطلوبة الخطوات  4.2

العناصر اإللزامية املطلوبة في القسم الحالي لكي تتمكن من حفظ ومراجعة  يتعين عليك استكمال جميع

وينبغي تعبئتها لكي تتمكن من االنتقال  إلزامية( *جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة ) نموذج الطلب.

 إلى القسم التالي.

 

زامية في الخانات املخصصة لها، ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة املعنية لتشير في حال حاولت أن تحفظ النموذج ملراجعته من دون استكمال البيانات اإلل

 إلى وجوب إدخال بيانات إضافية.

 

 الطلب استكمال أثناء البيانات حفظ  4.3

" املوجود في أسفل حفظ كمسودةمن خالل الضغط على " من املستحسن أن تعمد إلى حفظ بياناتك بين الحين واآلخر.

 في حال عدم قيامك بأي نشاط على الصفحة ملدة عشر دقائق سيتم  الشاشة.
ً
تسجيل خروجك من الصفحة تلقائيا

 متواصلة.

" الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليمين لكي تتمكن الحفظ واملراجعة"بعد تعبئة جميع الخانات اإللزامية، اضغط على 

 من مراجعة النموذج.

لع على اإلجابات التي أدخلتها قبل إرسال الطلب.لن يتّم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛  
ّ
 وسيتسنى لك أن تط

 

 االنتقائية للضريبة التسجيل طلب إرسال   4.4

قبل إرسال طلب التسجيل للضريبة االنتقائية، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها في النموذج بعد الضغط  

 ".الحفظ واملراجعة"على 

 " الظاهر في أسفل الشاشة.التقديم للموافقةاملعلومات التي أدخلتها، اضغط على "بعد التأكد من صحة 

 بك.ستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على لوحة التحكم إلى قيد اإلجراء وستصلك رسالة إلكترونية عبر بريدك اإللكتروني لتأكيد استالم طل

تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من صحة بيانات طلبك، فسيصلك إخطار عبر البريد في حال كانت الهيئة االتحادية للضرائب في حاجة الى 

 اإللكتروني يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها.

 



 

 الضريبة االنتقائية | دليل املستخدم | التسجيل وتعديل التسجيل وإلغاءه  18

  

 االنتقائية للضريبة التسجيل طلب حالة متابعة  4.5

 ":حالة الطلب"حت ومن ثم انظر ت م"لوحة التحك"ملتابعة حالة طلبك للتسجيل للضريبة االنتقائية، اضغط على 

 تعني أن طلب التسجيل غير مكتمل أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ مسودة •

 من املعلومات من قبلك؛ قيد اإلجراء •
 
 تعني أن الهيئة قد تلّقت طلب التسجيل وأنه ال يزال قيد اإلجراء، أو قد تعني أننا ننتظر مزيدا

 تعني أن الهيئة قد رفضت طلب التسجيل؛ مرفوض •

افقةتمت ا •  تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب التسجيل وأنه قد تم تسجيلك للضريبة االنتقائية بنجاح. ملو

 

 املتأخر التسجيل 4.6

ة  إذا تعذر عليك التسجيل للضريبة االنتقائية في املوعد املحدد، فستترتب عليك غرامة إداري

وإتمام عملية الدفع، قم باتباع الخطوات للتحقق من قيمة الغرامات  ألف درهم. 20قدرها 

 التالية:

توجه إلى لوحة التحكم لالطالع على "مبلغ غرامة التسجيل املتأخر" املذكور في  .1

 الستكمال الدفع. "عرض الدفعات "على اضغط  قسم الضريبة االنتقائية.

 

سيتم توجيهك إلى بوابة الدرهم اإللكتروني،  "،عرض الدفعات" بعد الضغط على  .2

حيث ستتمكن من تسديد الدفعة من خالل بطاقة الدرهم اإللكتروني أو 

 بطاقة ائتمانية أخرى.

 

بعد إتمام الدفع، ستظهر الدفعة تحت قسم املعامالت السابقة" املوجود  .3

 في تبويب "مدفوعاتي".

 )درهم( غرامة
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 النتقائيةا للضريبة التسجيل بيانات تعديل .5
 

 لغايات الضريبة االنتقائية وحدثت أية ظروف من شأنها 
 
 التأثير علىإذا كنت مسجال

سجالتك الضريبية التي تحتفظ بها الهيئة والتي قمت بتقديمها عند التسجيل، فإنه 

عمل  يوم (20يجب عليك تبليغ الهيئة من خالل تحديث سجالتك خالل عشرين )

 .هذه الظروفمن تاريخ وقوع 

 

وفي حال أردت إجراء تعديالت على بياناتك بعد املوافقة على طلب التسجيل، قم 

في قسم الضريبة االنتقائية تحت التبويب "لوحة التحكم"  "تعديل" علىبالضغط 

 كما هو ظاهر في الصورة.

 

 وستتمكن من تعديل البيانات ذات 
 
ستظهر البيانات الحالية لجميع الخانات تلقائيا

يرجى العلم بأن بعض األقسام ستكون قابلة للتعديل وبعضها لن يكون  الصلة.

 كذلك.

 

 بالقسمين الخاصة بياناتك تحديث لك سيتيح ما "تعديلال" خاصية استخدام بإمكانك أدناه، إليهما املشار القسمين ضمن بياناتك بتحديث رغبت وفي حال

 سريع: بشكل أدناه الواردين

 قسم بيانات التسجيل الجمركي •

 قسم األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي •

 

 خيار 
 
ي  "تعديلال"تجدر اإلشارة إلى أنه عند قيامك بإجراء تعديالت مستخدما  في ملفك بعد قيامك بحفظ التعديالت ف

 
فإن تلك التعديالت ستظهر تلقائيا

 وال تتطلب الحصول على موافقة الهيئة. النموذج

 

 خاصية "التعديل": سيكون بإمكانك تعديل بياناتك في
 
 أقسام أخرى )يرجى االطالع على القائمة أدناه(، مستخدما

 بيانات مقدم الطلب •

 البيانات التعريفية ملقدم الطلب •

 بيانات مدير األعمال •

 بيانات االتصال •

 البيانات املصرفية ملقّدم الطلب •

 حول التسجيل للضريبة االنتقائية •

 بيانات التسجيل الجمركي •

 مجلس التعاون الخليجياألنشطة في دول  •

 عالقات اإلدارة العليا •

 اإلقرار )املخول بالتوقيع( •
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ة  .يرجى العلم بأنه في حال إجراء تغييرات في نموذج التسجيل باستخدام خيار "التعديل"، فلن تظهر التغييرات إال بعد موافقة الهيئة عليها وقد تطلب منك الهيئ

 ملتعلق بالتعديل.املزيد من املعلومات أثناء مراجعة طلبك ا

 

 بالتعامل في أنواع أخرى من السلع االنتقائية، يرجى 
 
 للضريبة االنتقائية وكنت راغبا

 
فإنه يتعين عليك تعديل تسجيل الضريبة العلم بأنك إذا كنت مسجال

 االنتقائية الخاص بك وإضافة كافة أنواع السلع االنتقائية التي ترغب بالتعامل بها.

افقة تتطلب ال  التي التعديالت  5.1  الهيئة مو

 :"تعديل"كما سبق التوضيح أعاله، يمكن تعديل األقسام الواردة أدناه من خالل الضغط على 

 قسم بيانات التسجيل الجمركي •

 قسم األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي •

 

 ستكون الخانات التالية ضمن هذه األقسام قابلة للتعديل والتحديث بحسب الضرورة:

 

 "بيانات التسجيل الجمركي":قسم  •

وفي حال كانت لديك عدة  في قسم بيانات التسجيل الجمركي، عليك إدخال رقم التسجيل الجمركي الخاص بك والصادر عن هيئة الجمارك املعنية في الدولة.

على طلب تسجيلك، سيصبح بإمكانك تعديل الخانات بعد موافقة الهيئة  مستقلة. أرقام تسجيل جمركي في الدولة، فإنه يجب عليك إضافة كل منها في خانة

  الظاهرة في الصورة أعاله بالنسبة ألرقام التسجيل الجمركي املرتبطة الخاصة بك.

 

التسجيل  إضافة" علىعند تعبئة / تعديل الخانات التالية، اضغط 

 لحفظ بياناتك." الجمركي

 

 

 

 

 

إلضافة رقم تسجيل  جديدة أو حذف األرقام املوجودة في سجالتك الضريبية باستخدام هذه الخاصية. يرجى مالحظة أنه بإمكانك إضافة أرقام تسجيل جمركي

" في قائمة أرقام التسجيل حذفوإلزالة رقم تسجيل جمركي، قم بالضغط على أيقونة " جمركي جديد، قم بإدخال البيانات في الخانات الظاهرة في الصورة أعاله.

 اه.الجمركي كما في الصورة أدن
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 قسم األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي •

 للضريبة االنتقائية في أي دولة أخرى من الدول 
 
في حال كنت مسجال

األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يرجى إدخال البيانات ذات 

  الصلة.

يرجى اختيار اسم الدولة العضو من القائمة املنسدلة وإدخال رقم 

 وجد بالشكل املوضح في الصورة أعاله.التسجيل الضريبي إن 

 سيتعّين عليك إدخال أو تعديل الخانات املوضحة في الصورة أعاله.

 

 " لحفظ البيانات التي أدخلتها في هذا القسم.حفظ وإضافة املزيدبعد تعبئة / تعديل الخانات املذكورة أعاله، اضغط على "

 حيث أنها ال تحتاج إلى موافقة من الهيئة. ".التعديالتتقديم بعد إجراء التعديالت، قم فقط بالضغط على "
 
 وتظهر التعديالت تلقائيا

 
 

 " كما في الصورة أدناه.حذفكما يمكنك حذفها من القائمة من خالل الضغط على أيقونة "

 

افقة تتطلب التي التعديالت  5.2  الهيئة مو

 الثاني:يمكن تعديل األقسام التالية من خالل استخدام خيار التعديل 

 بيانات مقدم الطلب •

 البيانات التعريفية ملقدم الطلب •

 بيانات مدير األعمال •

 بيانات االتصال •

 البيانات املصرفية ملقّدم الطلب •

 حول التسجيل للضريبة االنتقائية •

 بيانات التسجيل الجمركي •

 األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي •

 عالقات اإلدارة العليا •

 بالتوقيع(اإلقرار )املخول  •

 يمكن تعديل جميع الخانات في األقسام املذكورة

 بيانات مقدم الطلب •
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 ويمكنك تعديل االسم القانوني للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية. .آذناهيمكن تعديل بيانات مقدم الطلب من خالل تعديل الخانات املوضحة في الصورة 

 
وباملثل يمكن  أي اسم تجاري يختلف عما ذكر أعاله؟"، فإنه يجب عليك إدخال/ تعديل االسم التجاري للكيان.إذا اخترت اإلجابة بنعم على سؤال "هل لديك 

 تعديل األقسام األخرى )كما هو مذكور أعاله( في نموذج التسجيل.

 

 الخانات أدناه.يرجى االطالع على قائمة  هناك بعض األقسام التي ال يمكن تعديلها بشكل مباشر من النظام. مالحظة:

 ال يمكنك تعديل أي من الخانات املذكورة في األقسام التالية:

 "ما هي التواريخ التي يجب عليك التسجيل فيها" في قسم "عن التسجيل للضريبة االنتقائية". .1

 "تغيير لغة اإلخطار" في قسم اإلقرار. .2

 

 أدناه.يرجى االطالع على الوارد  هناك قسمان غير قابالن للتعديل.

 حول مقدم الطلب .1

 وسائل االتصال املفضلة .2

 

يمكنك االتصال  في حال كنت ترغب في تحديث بيانات التسجيل الضريبي املتعلقة بالخانات/ األقسام املذكورة أعاله، يرجى تقديم طلب مع ذكر سبب التعديل.

وسيتم تقييم طلبك  .600 599 994بالرقم  االتصال أو https://www.tax.gov.ae/en/contact-usبالهيئة من خالل تقديم طلب عبر املوقع اإللكتروني: 

 ومعالجة كل حالة على حدة.

 " لالنتقال إلى مراجعة النموذج.الحفظ واملراجعة بعد استكمال كافة التعديالت املطلوبة، قم بالضغط على " 

 ".التقديم للموافقةتتم مراجعة كافة املعلومات التي تم إدخالها في النموذج وبعد التأكد من صحة كافة املعلومات، قم بالضغط على " 

 

لوحة يمكن تعديل "بيانات التسجيل الجمركي" و"األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي" باستخدام خياري التعديل املباشر أو غير املباشر في  مالحظة:

 التحكم.

في حالة التعديل باستخدام خيار التعديل غير املباشر، فسوف تمر بإجراءات  الهيئة، أمافي حالة التعديل باستخدام خيار التعديل املباشر، فال حاجه ملوافقة 

 املوافقة كما في األقسام األخرى.

 

https://www.tax.gov.ae/en/contact-us
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 االنتقائية للضريبة التسجيل تعديل طلب حالة متابعة  5.3

 التحكم" ومن ثم انظر إلى "حالة الطلب": طلبك لتعديل تسجيل الضريبة االنتقائية، اضغط على "لوحةملتابعة حالة 

 تعني أن طلب تعديل التسجيل غير مكتمل أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ مسودة •

 من املعلومات من قبلك؛تعني أن الهيئة قد تلّقت طلب تعديل التسجيل وأنه ال يزال قيد اإلجراء، أو قد تعني أ قيد اإلجراء •
 
 ننا ننتظر مزيدا

 تعني أن الهيئة قد رفضت طلب تعديل التسجيل؛ مرفوض •

افقة • تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب تعديل التسجيل وأنه قد تم تحديث السجالت الضريبية الخاصة بك واملتعلقة بتسجيلك  تمت املو

 للضريبة االنتقائية بنجاح.

 

 على تقديم طلب تعديل آخر باستخدام يرجى العلم  مالحظة:
 
بأنه في حال كون طلب التعديل في حالة "مسودة" أو "قيد اإلجراء"، لن يكون املستخدم قادرا

  خيار "التعديل".
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 االنتقائية للضريبة التسجيل إلغاء .6

 

  االنتقائية في لوحة التحكم.املوجود في قسم الضريبة "لغاء التسجيلإ" علىقم بالضغط 

 

 الخاصية؟ هذه استخدام عليك يكون  متى

لم تعد مسؤوال عن  إذايمكنك استخدام هذه الخاصية إللغاء تسجيلك كخاضع للضريبة 

 الضريبة االنتقائية.

 

 التسجيل؟ إلغاء طلب تقديم كيفية  6.1

 املوضح أدناه."، سيظهر نموذج إلغاء التسجيل التسجيللغاء إ عند الضغط على "

 

1. .
 
  ستتم تعبئة البيانات الخاصة بالخاضع للضريبة تلقائيا

 

 

 

 

 

يرجى اختيار سبب إلغاء التسجيل من قائمة الخيارات  .2

 
 
وتحديد التاريخ الذي يكون فيه الخاضع للضريبة ملزما

يرجى إدخال املعلومات األخرى ذات  بإلغاء التسجيل.

اختيار الضغط على "الصلة وتحميل املستندات من خالل 

 " لدعم طلب إلغاء التسجيل الخاص بك.ملف للتحميل

 
 

يراد السلع يجوز للخاضع للضريبة طلب الغاء تسجيله للضريبة االنتقائية في حال لم يعد يمارس أية أنشطة خاضعة للضريبة، أي األنشطة املتعلقة باست

 املتحدة.االنتقائية أو انتاجها أو تخزينها في اإلمارات العربية 

 

 من التاريخ الذي توقف فيه عن ممارسة أنشط
 
ة خاضعة بعد املوافقة على طلب إلغاء التسجيل، ستقوم الهيئة بإلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتبارا

 للضريبة.

 

بية ودفع جميع الضرائب والغرامات املستحقة حتى تاريخه.الخاضع للضريبة تقديم جميع اإلقرارات الضري يتعين علىلغايات إلغاء تسجيله الضريبي، 
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تحديث بيانات البريد اإللكتروني للمخول بالتوقيع وتأكيد  .3

ى  اإلقرارات األربعة من خالل التأشير في املربع الظاهر إل

" تقديمبعد استكمال ما سبق، اضغط على " منها.جانب كل 

 للمتابعة.

 

 

 

 

 

 

 

 بعد؟ ماذا

ة  إلغاء التسجيل، توافق الهيئة االتحادية للضرائب على الطلب أو ترفضه، وتبلغ املسّجل بقرارها، بعد تسليم طلب وإضافة إلى ذلك، قد تطلب الهيئة االتحادي

 للضرائب منك تقديم مستندات داعمة إضافية.

 

الذي يتوجب فيه على الشخص الخاضع للضريبة إلغاء  يوم من التاريخ 30يرجى العلم أنه إذا تجاوز موعد تقديم طلب إلغاء التسجيل  :مهمةمالحظة 

 آالف درهم. 10تسجيله، فستترتب عليه غرامة التأخر في الغاء التسجيل قدرها 

 

 لتأكيد تاريخ سريان إلغاء التسجيل.
 
ة قبل قد يطلب منك أيضا تقديم اإلقرار الضريبي النهائي عند الضرور  بعد مراجعة طلبك من قبل الهيئة، ستتلقى إخطارا

 املوافقة على الطلب.

 

بعد املوافقة على طلب إلغاء التسجيل الخاص بك، يمكن أن تقرر الهيئة إصدار 

ة  شهادة إلغاء التسجيل والتي يتم إرفاقها بإشعار املوافقة. كما يمكنك تنزيل الشهاد

  من لوحة التحكم بالشكل املوضح في الصورة أدناه.

 

 

 

 

 

 النهائي الضريبي اإلقرار   6.2

 خاللها لدى الهيئة.
 
ويبدأ اإلقرار الضريبي النهائي منذ اليوم األول  اإلقرار الضريبي النهائي هو اإلقرار الخاص بآخر فترة ضريبية كان الخاضع للضريبة مسجال

 من قبل الهيئة.
 
 في الشهر امليالدي وينتهي في التاريخ الفعلي إللغاء التسجيل املوافق عليه مسبقا
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ذي يتعلق اإلقرار الضريبي النهائي وسداد الضريبة املستحقة الدفع فيه خالل فترة ال تتجاوز اليوم الخامس عشر التالي لنهاية الشهر امليالدي الوينبغي تقديم 

 به اإلقرار الضريبي النهائي.

 

سداد الضريبة املستحقة الدفع فيه خالل املوعد  سيترتب على التخلف عن تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة و/أو تقديم اإلقرار الضريبي النهائي أو

 تأخير استكمال إجراءات إلغاء التسجيل. احتمالاملحدد التعرض للغرامات اإلدارية إضافة إلى 

 

 مثال

 

لم تعد الشركة أ  2018ايو م 3منذ  .2017نوفمبر  1عملت الشركة أ في استيراد السلع االنتقائية وكانت مسجلة في نظام الضريبة االنتقائية لدى الهيئة منذ 

، 2018يونيو  13في  .2018مايو  3، تقدمت الشركة أ بطلب إلى الهيئة إللغاء تسجيلها ابتداء من 2018يونيو  12في تاريخ  ملزمة بسداد الضريبة االنتقائية.

 .2018مايو  3وافقت الهيئة على طلب إلغاء تسجيل الشركة أ وأكدت أن تاريخ سريان إلغاء التسجيل هو 

 

 من تاريخ انتهاء التزامها بدفع الضريبة االنتقائية، فال بد من دفع غرامة تأخير في 30بما أن الشركة أ لم تقم بإبالغ الهيئة بإلغاء تسجيلها خالل )
 
( ثالثين يوما

 درهم إماراتي. 10,000إلغاء التسجيل بقيمة 

 

 .2018يونيو  15( قبل 2018مايو  3إلى  2018مايو  1الضريبة املستحقة الدفع فيه )عن الفترة من ويجب على الشركة أ تقديم إقرار ضريبي نهائي وسداد 
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 املتأخرة الضريبية االلتزامات تسوية  6.3

 السترداد الضريبة:
 
 بناء على حالة رصيد حسابك، قد تكون مطالبا بدفع ضريبة مستحقة أو مؤهال

 

 الهيئة عند إلغاء التسجيل: بذمتك تجاهإذا كانت هناك التزامات ضريبية متأخرة  •

 إللغاء تسجيلك وكان ال يزال هناك التزامات ضريبية غير مدفوعة مستحقة 
 
الهيئة على طلب إلغاء تسجيلك، عندئذ  للهيئة ووافقتإذا قدمت طلبا

قة مبدئية" إلى أن تسدد املبالغ املستحق دفعها.
َ
  ستتغير حالة إلغاء التسجيل في لوحة التحكم إلى "مواف

 من خالل البريد اإللكتروني والرسائل النصية إلعالمك بحالة طلبك، وملطالبتك باستكمال دفع املبالغ املستحقة عليك.
 
  ستتلقى تبليغا

الستكمال دفع املبالغ املستحقة، انتقل إلى تبويب "مدفوعاتي" ثم إلى قسم "دفع 

 لـ "مجموع 
 
الضريبة االنتقائية والغرامات"، وأدخل املبلغ الذي ترغب بدفعه وفقا

الستكمال الدفع من خالل بوابة الدرهم  "دفع"ثم اضغط على  املتأخرات"،

 اإللكتروني.

في قسم  "إلغاء التسجيل"بعد إتمام الدفع، انتقل إلى لوحة التحكم واضغط على 

 الضريبة االنتقائية الستكمال طلب إلغاء التسجيل.

 

 

 

 إذا كانت لديك مبالغ قابلة لالسترداد من الهيئة االتحادية للضرائب •

إللغاء تسجيلك وكانت لديك مبالغ قابلة لالسترداد من الهيئة االتحادية للضرائب، قم بتقديم طلب استرداد الضريبة االنتقائية  إذا أردت تقديم طلب

سيتم  للرد،عندما تتم املوافقة على طلب االسترداد، ولم تعد هناك مبالغ قابلة  من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية للضرائب أوال.

 معالجة طلبك إللغاء التسجيل.

 

 يرجى الرجوع إلى دليل املستخدم السترداد الضريبة االنتقائية لالطالع على الخطوات املفصلة لتقديم طلب استرداد الضريبة االنتقائية.

 

 

 

2000 AED 

  دفع الضريبة االنتقائية والغرامات
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 متابعة حالة طلب إلغاء التسجيل

 

 إلغاء التسجيل الخاص بكم طوال فترة اإلجراءات، أيتتيح لكم بوابة الخدمات اإللكترونية القدرة على فهم حالة طلب 

 عندما يقدم الشخص الضريبي طلب إلغاء التسجيل، أو عندما يقدم الشخص الخاضع للضريبة املعلومات اإلضافية املطلوبة.قيد اإلجراء:  •

 بعد أن تطلب الهيئة االتحادية للضرائب معلومات إضافية.إعادة تقديم:  •

قة املبدئية:  •
َ
اف  بعد أن توافق الهيئة االتحادية للضرائب على طلب إلغاء التسجيل مع وجود مبالغ مستحقة الدفع أو قابلة لالسترداد.املو

أو بعد أن  بعد أن توافق الهيئة االتحادية للضرائب على طلب إلغاء التسجيل مع عدم وجود مبالغ مستحقة الدفع أو قابلة لالسترداد،التسجيل ملغي:  •

قة يدفع الشخص الض
َ
 املبدئية.ريبي قيمة اإلقرار الضريبي النهائي والغرامات لطلب حصل على املواف
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 الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب .7
 

 في هذا القسم. حلرخصتك التجارية كما هو موض حالة التسجيل الضريبيبإمكانك طلب شهادة 

 

" الضريبيالتسجيل شهادات حالة قم بالضغط على " ".الضريبيالتسجيل شهادات حالة في لوحة تحكم الخاضع للضريبة، يمكنك رؤية بند قائمة تحت اسم "

 للدخول إلى لوحة التحكم.

 
 

 النموذج اختيار   7.1

 " املوضح أدناه.شهادة حالة التسجيل الضريبيطلب اختر النموذج من خالل الضغط على "

 
 

 الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب استكمال خطوات 7.2

جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة )*(  استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في القسم الحالي لكي تتمكن من تقديم نموذج الطلب.يتعين عليك 

 إلزامية وينبغي تعبئتها.

 
رسالة تحت الخانة املعنية لتشير إلى وجوب  في حال حاولت أن ترسل النموذج قبل أن تستكمل البيانات اإللزامية في الخانات املخصصة لها، ستظهر أمامك

 إدخال بيانات إضافية.

 

 الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب تقديم 7.3

بعد  ، قم بمراجعة كافة املعلومات التي تمت تعبئتها في النموذج.حالة التسجيل الضريبيلتقديم نموذج طلب شهادة 

 .إلى اليسار " أسفل الشاشةديمالتقتعبئة كافة الخانات اإللزامية، ُيرجى الضغط على "

 

 " وستصلك رسالة إلكترونية عبر بريدك اإللكتروني لتأكيد استالم طلبك.قيد اإلجراءإلى " لوحة التحكمستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على 
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صحة بيانات طلبك، فسيصلك إخطار عبر البريد في حال كانت الهيئة االتحادية للضرائب في حاجة الى تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من 

 اإللكتروني يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها.

 

 اليمينفي أسفل الشاشة إلى " إلغاء"في حال رغبت بإلغاء الطلب في أي وقت قبل التقديم، بإمكانك الضغط على زر 

 وسيتم إلغاء النموذج.

 

 بكم الخاص الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب سير  متابعة  7.4

ة. لوحة التحكمالخاص بك، ُيرجى الضغط على تبويب  حالة التسجيل الضريبيملراجعة حالة طلب شهادة   واالطالع على املعلومات التي تظهر بجانب كلمة الحال

 
 التوضيح  الطلب حالة

 املراجعة. قيد وهو الهيئة قبل من الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب استالم تم اإلجراء قيد

 

 الطلب. مراجعة بعد إضافية معلومات الهيئة مسؤول طلب عند تقديم إعادة

 

 .الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب رفض تم مرفوض

 

افقة تمت  .الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب على املوافقة تمت املو

 

 

 للضرائب على الطلب أو ترفضه أو تطلب معلومات إضافية، وتبلغ املسّجل بقرارها. ، توافق الهيئة االتحاديةحالة التسجيل الضريبيبعد تسليم طلب شهادة 

  كما يمكنك تنزيل الشهادة من لوحة التحكم بالشكل املوضح في الصورة أدناه. بإشعار املوافقة. حالة التسجيل الضريبييتم إرفاق شهادة 
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 الطلب تقديم إعادة  7.5

  .إعادة التقديميكون طلبك في وضع  يجب تحديثها أو تعديلها. يمكن أن تطلب الهيئة معلومات إضافية عند تقديمك نموذج الطلب الخاص بك،

 

ضمن  مالحظات املستخدمأن تقوم الهيئة بترك مالحظات في قسم  يمكنكما  سوف تستلم رسالة بريد إلكتروني مع قائمة باملعلومات التي يتعين عليك تقديمها.

 النموذج.

 الطلب:إلعادة تقديم 

 .حالة التسجيل الضريبيقم باالنتقال إلى لوحة التحكم الخاصة بشهادة  قم بالدخول إلى حساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك. •

 إعادة التقديم"." هي الضريبيحالة التسجيل وستكون حالة طلب شهادة  •

 ."التعديل"اضغط على زر  •

 تحديث املعلومات املطلوبة من قبل الهيئة. •

 ترك مالحظات للهيئة إذا لزم ذلك في أسفل النموذج قبل إعادة التقديم.يمكنك  •

عدل إلى الهيئة للمراجعة. ."التقديم"اضغط على زر  •
ُ
 يتم إرسال النموذج امل

 

 الضريبي التسجيل حالة شهادة تجديد 7.6

" مقابل الطلب منتهي الصالحية كما هو موضح لتجديدا، بإمكانك طلب شهادة جديدة.  سيظهر لك زر "حالة التسجيل الضريبيعند انتهاء صالحية شهادة 

 .7" وقم بتقديم الطلب من خالل اتباع نفس الخطوات املوضحة في القسم التجديدفي الصورة أدناه.  اضغط على زر "
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 أخرى  ونصائح الشاشة عبر  متاحة مهمة أدوات أ: امللحق
 

على الرمز الظاهر في أعلى الشاشة إلى جهة اليمين لتغيير  يمكنك الضغط العربية إلى اإلنجليزية.بإمكانكم تغيير لغة النموذج من 

 اللغة.

 

ر الحاسوب لتظهر أمامك معلومات  " إلى جانب بعض الخانات.iيظهر الرمز "
ّ
المس الرمز بواسطة مؤش

 إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة بالذات.

 

 

 فتحوحدد امللف الذي تريده ومن ثم اضغط على  "اختيار امللفات"لتحميل ملف، اضغط على خانة 

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

 الصغيرة التي تظهر باللون األحمر. ×الضغط على إشارة 

 

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

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

 

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

 .سيظهر التاريخ عندئٍذ في الخانة بالترتيب التالي: اليوم/الشهر/السنة التاريخ بواسطة الرزنامة.ثم حدد 
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 االنتقائية للضريبة التسجيل طلب استكمال ب: امللحق
 

ات التالية ملساعدتك على فهم األسئلة وقد تم إعداد التوجيه يتضمن طلب التسجيل للضريبة االنتقائية على مجموعة من البيانات املتعلقة بمقدم الطلب.

 املطروحة داخل الطلب لكي تتمكن من تعبئة الطلب بدقة.

 

 حول مقدم الطلب

 ينبغي عليك تسجيل الشخص الذي يتولى تشغيل األعمال وليس األعمال ذاتها. ما نوع األعمال التي تسجلها؟

 

 )أي شخص يعمل بصفة صاحب مشروع 
 
 يمكن أن يكون الشخص فردا

 
فردي(، أو شخصا

 أو يمكن أن يكون منشأة من شكل آخر )منشأة غير مؤسسية كجمعية خيرية أو 
 
اعتباريا

 ناٍد أو شراكة أو صندوق ائتمان(.

 

أنشطة األعمال التي يمارسها  جميعبشكل عام، يتضمن التسجيل للضريبة االنتقائية 

 الشخص املسّجل.

 

عمله بصفته الشخصية )أي أنه ليس يقصد به الفرد الذي يمارس  الشخص الطبيعي

 ويشمل هذا التعريف األفراد، واألفراد  كيان مؤسس ي(.

الذين يعملون ضمن شراكة حيث ال يكون للشراكة بذاتها أي شكل قانوني محدد )مثل 

 الشراكة ذات املسؤولية املحدودة( وما شابهها.

 

إنشاؤه في ظّل القوانين  : هو الكيان ذو الشخصية االعتبارية الذي تمالشخص االعتباري 

 ذات الصلة والذي يملك صالحية إبرام العقود باسمه.

ولغايات التسجيل للضريبة االنتقائية فإن هذا التعريف يمكن أن يشمل الشركات 

خرى، الشراكات ذات الشكل القانوني )شراكة ذات مسؤولية والكيانات املؤسساتية األ 

أو الجمعيات، املؤسسات، االتحادات، الجهات محدودة(، النوادي، الجمعيات الخيرية، 

آخر" هي  -من أمثلة الجهات التي قد تختار "شخص اعتباري  الحكومية االتحادية واملحلية.

ممثلي الحكومات األجنبية )مثل البعثات الدبلوماسية( واملنظمات الدولية؛ والكيانات 

 األخرى ذات الظروف املشابهة.

 

 ال 
 
من املؤسسات التي تنبثق عنها وليست  يتجزأويرجى أخذ العلم بأن الفروع تعتبر جزءا

لذا، فإن التسجيل ال يتّم باسم الفرع بل باسم  منفصلة عنها من وجهة النظر القانونية.

حتى في حال كنت تعمل من خالل  املؤسسة األم في حال استوفت جميع املعايير املطلوبة.

فإنك مطالب بالتقدم بطلب تسجيل واحد فقط وسيشمل  إمارة،أكثر من فروع قائمة في 

 هذا التسجيل فروع عملك كافة.

 

ن  إذا اخترت "أخرى" يرجى التحديد يتوجب عليك تحديد نوع الشخص الذي تقوم بتسجيله في حال حددت أحد الخياري
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  ".غير ذلك –غير ذلك" أو "الشخص االعتباري  –التاليين: "الشخص الطبيعي 
 
ولسَت ملزما

 بتقديم أي تفاصيل إضافية في الحاالت األخرى.

 

 ما يستخدم مصطلح "التراخيص التجارية" في دولة اإلمارات بالترادف مع رخصة  هل لديك رخصة تجارية في دولة اإلمارات؟
 
غالبا

ويعنى بها أي رخصة صادرة عن جهة مرخصة  العمل أو الرخصة التجارية أو ما شابه ذلك.

 داخل دولة اإلمارات بما فيها جهات الترخيص في املناطق الحرة.

 

في حال كنت تملك رخصة تجارية أو أكثر، يتعين عليك اإلجابة عن هذا السؤال بـ "نعم" 

وبخالف ذلك، ُيرجى اختيار "ال" )ويشمل ذلك  ومن ثم إدخال املعلومات اإلضافية املطلوبة.

 سة التسجيل في اإلمارات*.الحاالت التي يجب على أعمال غير مؤس

 

 

 بيانات مقدم الطلب

 الطلب مقدم اسم

االسم القانوني للكيان الذي يمثله أمين املستودع )باللغة 
 اإلنجليزية(

 

، عليك إدخال اسمك بالكامل.
 
 طبيعيا

 
  إذا كنت شخصا

 

، عليك إدخال االسم املسجل أو املتعارف عليه للمنشأة.
 
 اعتباريا

 
 إذا كنت شخصا

 

 في 
 
إذا كنت تحمل رخصة تجارية صادرة في دولة اإلمارات، فستجد اسمك القانوني مسجال

 وقد تجده مدرج تحت "اسم الشركة" أو "االسم التجاري". الرخصة.

 

ستظهر هذه البيانات، باإلضافة إلى االسم التجاري )إن وجد(، على شهادة  مالحظة مهمة:

 الضروري إدخال البيانات بدقة.من  التسجيل للضريبة االنتقائية.

 

قد تضطر إلى طلب  عليك إدخال اسم املنشأة القانوني باللغتين العربية واإلنجليزية. االسم القانوني للكيان )بالعربية(

 املساعدة من مترجم معتمد الستكمال هذه العملية.

 

ن البيانات ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة أي م مالحظة مهمة:

 املطلوبة في نموذج الطلب.

 

 عن االسم املحدد 
ً
 مختلفا

ً
 تجاريا

ً
هل تستخدم اسما

 أعاله؟
  االسم التجاري هو االسم املستخدم ملزاولة العمل، ويختلف عن االسم القانوني.

 
وأحيانا

  ُيشار إلى االسم التجاري بمصطلح "االسم التشغيلي".

في دولة اإلمارات، فستجد اسمك التجاري )في حال إذا كنت تحمل رخصة تجارية صادرة 

 في الرخصة.
 
 وجد( مسجال

 

ستظهر هذه البيانات، باإلضافة إلى اسمك القانوني على شهادة التسجيل  مالحظة مهمة: االسم التجاري )باإلنجليزية(
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 من الضروري إدخال البيانات بدقة. للضريبة االنتقائية.
 

قد تضطر إلى طلب  عليك إدخال االسم التجاري للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية. )بالعربية(أدخل االسم التجاري 
 املساعدة من مترجم معتمد الستكمال هذه العملية.

 

 البيانات التعريفية ملقّدم الطلب

 جهة إصدار الرخصة التجارية
 

التي تمنح  ستظهر أمامك في نموذج التسجيل قائمة منسدلة تتضمن جميع الجهات
 حدد الجهة ذات الصلة. الترخيص التجاري في دولة اإلمارات.

 رقم الرخصة التجارية
 

 في رخصتك التجارية.
 
في بعض األحيان، ُيشار إليه بمصطلح "رقم  يوجد هذا الرقم مسجال

 التسجيل".

 
 اختر تاريخ انتهاء صالحية الرخصة التجارية

 
 كما هو مدّون في رخصتك التجارية.يرجى إدخال تاريخ انتهاء الصالحية 

 يرجى تحميل نسخة من الرخصة التجارية
 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 
يرجى الحرص على إدراج جميع الرخص التجارية املسجلة تحت االسم  مالحظة مهمة: حفظ الرخصة التجارية

 القانوني للكيان.

 

وهي بمثابة رخصة لتأسيس  شهادة التأسيس هي وثيقة قانونية تتعلق بتأسيس املنشأة. هل لديك شهادة تأسيس؟
 شركة وتصدر عن الحكومة، أو عن جهات غير حكومية في بعض املناطق.

 

إدخال بيانات املالك )تظهر فقط عند القيام بحفظ 
 الرخصة التجارية(

 التأكد من إدخال بيانات كل مالك.يتعين عليك 
 
 

  نسخة ممسوحةتحميل 
ً
 ضوئيا

 
  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي

ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 
 

يتعين عليك تحميل أي وثائق داعمة ذات صلة قد تكون 
 في حوزتك

رخصة تجارية صادرة من اإلمارات أو شهادة في بعض الحاالت املحدودة إذا لم تكن تملك 

 تأسيس، فينبغي عليك تحميل أي وثائق داعمة أخرى ذات صلة قد تكون في حوزتك.

 

 أنها تختلف باختالف أساس التسجيل:
 
 وتتضمن الوثائق ذات الصلة األخرى ما يلي، علما

 عقد التأسيس •
 اتفاقية الشراكة •

 وثائق مشابهة توضح بيانات ملكية العمل •

وثائق تسجيل نادي أو مؤسسة خيرية أو اتحاد باإلضافة إلى األدلة الداعمة )وهي  •

 نادي أو جمعية خيرية أو اتحاد"( -تنطبق في حال حددت خيار "شخص اعتباري 

جهة حكومية  -نسخة عن املرسوم )في حال حددت خيار "شخص اعتباري  •

 جهة حكومية محلية"( -اتحادية" أو "شخص اعتباري 
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واملستندات ذات الصلة األخرى التي تتضمن معلومات حول مؤسستك،  الوثائق •

 غير ذلك"( -بما في ذلك أنشطتها وحجمها )في حال حددت خيار "شخص اعتباري 

نسخة عن بطاقة الهوية اإلماراتية الخاصة بمالك املؤسسة أو نسخة عن جواز  •

 غير ذلك"( -سفره )في حال حددت خيار "شخص طبيعي 

 

 في حال كنت 
 
 اعتباريا

 
مؤسسة، عليك تقديم عقد التأسيس الذي يتضمن جميع  -شخصا

 املعلومات عن ملكية املنشأة.

 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 تفاصيل مدير األعمال
 اسم املدير )باإلنجليزية(

 
 هي مبينة في الرخصة التجارية. الشركة كمايرجى إدخال بيانات مدير 

 

قد تضطر إلى طلب املساعدة من مترجم  عليك إدخال األسماء باللغتين العربية واإلنجليزية. اسم املدير )بالعربية(

 معتمد الستكمال هذه العملية.

 

 في اإلمارات. هل املدير مقيم في اإلمارات العربية املتحدة؟
 
 يرجى اإلجابة بـ"نعم" إذا كان املدير مقيما

 

 

 بيانات االتصال الخاصة بمقّدم الطلب

ال يجوز استخدام عنوان شركة أخرى )كعنوان شركة  يرجى إدخال عنوان الشركة هنا. اسم املبنى ورقمه

.)
 
للمنشأة، يرجى إدخال في حال وجود أكثر من عنوان واحد  املحاسبة التي تتعامل معها مثال

 بيانات مقر الشركة الذي ُتزاول فيه أنشطة العمل اليومية بغالبيتها.

 

ة  في حال كنَت شركة أجنبية تتقدم بطلب للتسجيل للضريبة االنتقائية في اإلمارات العربي

وفي هذه الحالة، يرجى إدخال  املتحدة، يحق لك أن تختار تعيين وكيل ضريبي في الدولة.

 لوكيل هنا.بيانات ا

 

 

 البيانات املصرفية ملقّدم الطلب

 لدى أحد املصارف املؤسسة في اإلمارات العربية املتحدة. يبان )الحساب املصرفي الدولي(رقم ال 
 
 ينبغي أن يكون الحساب منشأ

 لالسم القانوني الخاص باملنشأة التي ترغب في 
 
وينبغي أن يكون اسم الحساب مطابقا

يتوجب عليك التأكد من إدخال جميع البيانات  الهيئة االتحادية للضرائب.تسجيلها لدى 

 املطلوبة بدقة وبشكل صحيح.



 

 الضريبة االنتقائية | دليل املستخدم | التسجيل وتعديل التسجيل وإلغاءه  43

  

 

في حال كنت بصدد فتح حساب مصرفي، يتعين عليك إدخال نسخ عن أية مراسالت ذات 

 صلة مستلمة من املصرف.

 

أنواع من ثمة  يتعّين عليك التحقق من دقة بيانات حسابك املصرفي. مالحظة مهمة:

.
 
لذا من املستحسن أن  الحسابات املصرفية التي ال يمكن لها تلّقي الدفعات إلكترونيا

 تتحقق مما إذا كانت هذه الخدمة متاحة لك في املصرف الذي تتعامل معه.

 

 

 حول التسجيل للضريبة االنتقائية

 األنشطة املتعلقة بالسلع االنتقائية
 من األنشطة التالية: انتقائية؟هل تقوم بإنتاج أي سلع 

 
 الضريبة االنتقائية هي مسؤولية أي شخص يزاول أيا

 استيراد السلع االنتقائية إلى اإلمارات العربية املتحدة؛ •

 إنتاج السلع االنتقائية في اإلمارات العربية املتحدة؛ •

لم يتم تخزين السلع االنتقائية في اإلمارات العربية املتحدة في بعض الحاالت، إذا  •

 وكان التخزين من أجل 
 
دفع الضريبة االنتقائية عن السلع في اإلمارات مسبقا

 أغراض تجارية؛ أو

 اإلشراف على إحدى املناطق املحددة؛ أي أمين مستودع. •

 

 بسداد الضريبة االنتقائية كما هو موضح أعاله، يتعين عليك 
 
في حال كنت مطالبا

بما يخّولك تقديم إقراراتك الضريبية وسداد  التسجيل لدى الهيئة االتحادية للضرائب

يتعين عليك تحديد الحالة أو الحاالت التي قد تشارك فيها في أي من  الضريبة املستحقة.

 األنشطة الخاضعة للضريبة االنتقائية.

 

في حال كنت ترغب في تسجيل املناطق املحددة و/أو التسجيل بصفة أمين  مالحظة مهمة:

 ام النماذج املتوفرة عبر موقع الهيئة االتحادية للضرائب لذلك.مستودع، فعليك استخد

 

 تشمل السلع التي ستخضع للضريبة االنتقائية في اإلمارات العربية املتحدة ما يلي: ما هي السلع االنتقائية التي تقوم بإنتاجها؟
 ؛التبغ ومنتجات التبغ •

 ؛السوائل املستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية •

 أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية؛ •

 املشروبات الغازية؛ •

 مشروبات الطاقة؛ •

حالة •
ُ
 .املشروبات امل
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 هل تقوم باستيراد سلع انتقائية؟
 

ة  في حال أنك مستورد للسلع االنتقائية ألغراض التخليص الجمركي، يتعين عليك اإلجاب
 التقدم بطلب  بـ"نعم" عن هذا السؤال.

 
التسجيل كأمين مستودع إذا كما يمكن لك أيضا

 كان األمر كذلك.
 

 تشمل السلع التي ستخضع للضريبة االنتقائية في اإلمارات العربية املتحدة ما يلي: ما هي السلع االنتقائية التي تقوم باستيرادها؟
 ؛التبغ التبغ ومنتجات •

 ؛السوائل املستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية •

 التدخين اإللكترونية؛أجهزة وأدوات  •

 املشروبات الغازية •

 مشروبات الطاقة؛ •

حالة •
ُ
 .املشروبات امل

 

 هل تقوم بتخزين سلع انتقائية؟
 

إذا كنت تقوم بتخزين سلع انتقائية مطروحة للتداول الحر في اإلمارات العربية املتحدة لكي 

 
 
يتم بيعها في سياق عملك ولم يتم دفع الضريبة االنتقائية املستحقة عن تلك السلع مسبقا

 للسلع االنتقائية وعليك 
 
أو لم يتم تحويلها أو االعفاء منها أو تأجيلها، فستعتبر مخّزنا

 النظر إلى هذا السؤال عند إضافة منتجات  جابة بـ"نعم" عن هذا السؤال.اإل 
 
وينبغي أيضا

ة  جديدة إلى نطاق الضريبة االنتقائية. ملزيد من التفاصيل، قم بمراجعة األدلة اإلرشادي

 التي قامت الهيئة بنشرها على موقعها اإللكتروني.

 

 تشمل السلع التي ستخضع للضريبة االنتقائية في اإلمارات العربية املتحدة ما يلي: ما هي السلع االنتقائية التي تقوم بتخزينها؟
 التبغ ومنتجات التبغ؛ •

 السوائل املستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية؛ •

 أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية؛ •

 املشروبات الغازية •

 مشروبات الطاقة؛ •

حالة •
ُ
 .املشروبات امل

 

 بالتعامل في أنواع أخرى 
 
 للضريبة االنتقائية وكنت راغبا

 
يرجى العلم بأنك إذا كنت مسجال

فإنه يتعين عليك تعديل تسجيل الضريبة االنتقائية الخاص بك من السلع االنتقائية، 

 وإضافة كافة أنواع السلع االنتقائية التي ترغب بالتعامل بها.

 

االنتقائية من منطقة هل تقوم باإلفراج عن السلع 
 محددة؟

 من إحدى املناطق املحددة ليتم طرحها 
 
يرجى اإلجابة بـ"نعم" في حال كنت تنقل السلع فعليا

 للتداول الحر في دولة اإلمارات.
 

 من أي تاريخ يتعين عليك التسجيل؟
ً
 يرجى إدخال التاريخ الذي تعتقد أنه سيكون تاريخ سريان تسجيلك. اعتبارا

 
ة وبصفة عام ة، ينبغي أن يكون هذا التاريخ في أول أيام الشهر الذي تعتزم خالله مزاول
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ه  األنشطة املرتبطة بالسلع االنتقائية. سنقوم من جهتنا بالتحقق من صحة التاريخ وتعديل
 عند اللزوم.

 

يمكن أن يقع هذا التاريخ قبل تاريخ استكمالك نموذج التسجيل أو بعده، ويتوقف ذلك 

 على حدة.على كل حالة 

 

 بالتسجيل:
 
 يرجى االنتباه إلى املسائل التالية لتحدد ما إذا كنت مطالبا

 التسجيل عند العمل بقانون الضريبة االنتقائية. (1
 

ينبغي عليك تبليغنا بوجوب التسجيل خالل فترة التسجيل قبل التاريخ الذي يدخل 

نون حيز التنفيذ أو فيه املرسوم بقانون حيز التنفيذ وحتى تاريخ دخول املرسوم بقا

 التاريخ الذي تدرج فيه منتجات جديدة ضمن نطاق الضريبة االنتقائية.

 

 من تاريخ دخول املرسوم بقانون حيز 
 
سنقوم بتسجيلك للضريبة االنتقائية بدءا

 التنفيذ أو التاريخ الذي ُتضاف فيه منتجات جديدة إلى نطاق الضريبة االنتقائية.

 

 ن الضريبة االنتقائية:التسجيل بعد العمل بقانو  (2

 

ة  يتعين عليك إبالغ الهيئة االتحادية للضرائب بضرورة تسجيلك للضريبة االنتقائي

ويتعين  في حال كنت تقصد مزاولة أي من األنشطة الخاضعة للضريبة االنتقائية.

 من نهاية الشهر الذي قصدت فيه  30عليك تقديم طلب التسجيل خالل 
 
يوما

 القيام بتلك األنشطة.

 

 من أول يوم في الشهر الذي قصدت فيه القيام باألنشطة الخاضعة 
 
يسري التسجيل اعتبارا

 للضريبة االنتقائية.

 
 بيانات التسجيل الجمركي

 هل لديكم رقم تسجيل جمركي؟
 

 لدى أي من الدوائر الجمركية في اإلمارات العربية املتحدة، يرجى إدخال 
 
إذا كنت مسجال

 البيانات هنا.

 

تستند الهيئة االتحادية للضرائب وكذلك الدوائر الجمركية ذات الصلة على هذه 

ى  املعلومات للتعرف عليك بشكل دقيق لدى قيامك بأي أنشطة استيراد من أو تصدير إل

يرجى االنتباه إلى أن عدم إدخال هذه املعلومات قد يؤدي إلى تأخير معامالتك عند  الدولة.

 منافذ الدولة.

 
 إمارة لديك تسجيل جمركيفي أي 

 
 تحديد أحد الخيارات التالية:

 أبوظبي •
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 دبي •

 الشارقة •

 عجمان •

 أم القوين •

 رأس الخيمة •

 الفجيرة •

 
يتعين عليك إدخال رقم تسجيلك الجمركي في حال أجبت بـ"نعم" عن السؤال السابق "هل  رقم التسجيل الجمركي

 لديك رقم تسجيل جمركي؟"

 
التسجيل الجمركي الصادر يرجى تحميل نسخة عن رقم 

 عن الدائرة الجمركية املعنية
 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 األنشطة في دول مجلس التعاون الخليجي
هل أنت مسّجل للضريبة االنتقائية في أي من دول مجلس 

 العربية؟التعاون لدول الخليج 
 

 في حال أجبت بـ"نعم"، سيكون عليك إدخال املعلومات املطلوبة في الخانات املبينة أدناه.

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي: أختر اسم الدولة العضو

 مملكة البحرين •

 اململكة العربية السعودية •

 سلطنة عمان •

 دولة قطر •

 دولة الكويت •

 

يرجى إدخال رقم التسجيل الضريبي أو ما يعادله في حال كانت املنشأة مسجلة بالفعل  وجد(رقم التسجيل الضريبي )إن 
 لغايات الضريبة االنتقائية لدى الجهة الضريبية املعنية في الدولة العضو.

 
في حال كنت ترغب في االستيراد من أو التصدير إلى دولة عضو أخرى من دول مجلس  حفظ وإضافة املزيد

لدول الخليج العربية، يتعين عليك الضغط على هذا الزر إلدخال البيانات التعاون 

 املطلوبة.

 

 عالقات اإلدارة العليا
 
ً
هل أنت أو أي مدير أو شريك ملقدم الطلب مشارك حاليا

أو خالل السنوات الخمس السابقة في أي أعمال أخرى 
قائمة في اإلمارات العربية املتحدة سواء بصفة فردية أو 

 بصفة مدير أو شريك؟

يتعين إدخال بيانات أي عالقات أعمال خاصة باإلدارة العليا مع أي أعمال تتقدم لطلب 

 التسجيل.

 

 فيها بصفة 
 
، يرجى إدخال بيانات األعمال التي كنت مشتركا

 
 طبيعيا

 
في حال كنَت شخصا

أي من مديري في الحاالت األخرى، يرجى إدخال بيانات األعمال التي اشترك فيها  فردية.
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 مقدم الطلب أو شركاؤه.

 

في حال كان مقدم الطلب يعتزم التسجيل بصفة جزء من مجموعة شركات، يتعين إدخال 

 بيانات الشركة القابضة فقط.

 

 بيانات الشريك / املدير
( في أعمال أخرى مقيمة  اسم املدير / الشريك

 
في يرجى إدخال بيانات الشخص املشارك )أو الذي كان مشاركا

 لها. اإلمارات العربية املتحدة.
 
 لتلك الشركة أو مديرا

 
 مالكا

 
 يمكن أن يكون الشخص مثال

 

 فيها وتعامل معها في السابق.
ً
 بيانات األعمال التي يشارك فيها أو يتعامل معها مقدم الطلب )أو شريكه/أو مديره( أو التي كان مشاركا

كنت( على عالقة االسم القانوني لألعمال التي ال تزال )أو 
 بها

 عليك إدخال االسم القانوني لألعمال.

 

 

قد ُتطالب بتوفير  في حال كانت املنشأة تزاول عملها التجاري، يرجى اإلجابة بـ"نعم" أو "ال". هل ما زالت األعمال قائمة وتزاول عملها التجاري؟

 مستندات داعمة إلجاباتك.

 

ة يرجى  رقم التسجيل الضريبي )إن وجد( إدخال رقم التسجيل الضريبي في حال كانت األعمال مسجلة لدى الهيئة االتحادي

 للضرائب.

 

 تحميل نسخة من الرخصة / الرخص التجارية
 

  PDF، JPG، PNG، JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 حفظ وإضافة املزيد من العالقات
 

 بيانات عالقات اإلدارة العليا اإلضافية هنا.أدخل 

 

 

ــرار ـ ـ  إقـ

 املخّول بالتوقيع
 املسمى الوظيفي
  االسم باإلنجليزية

 االسم بالعربية
 

 للقيام 
 
على الشخص الذي سيقوم بالتوقيع على طلب التسجيل الضريبي أن يكون مخوال

 فهو مخول بالتوقيع.فإذا تم إرسال الطلب من قبل الشخص الطبيعي ذاته  بذلك،

 

إذا كان الطلب يتم تقديمه عن شخص اعتباري، يجب أن يكون الشخص الذي سيقوم 

 من الشخص االعتباري للقيام بذلك
 
 بالتوقيع على طلب التسجيل الضريبي مخوال

 

 اثبات التفويض
 

تتضمن مستندات التخويل بالتوقيع الوكالة القانونية أو ما يشبهها من وثائق في حال 

 تسجيل األشخاص االعتباريين.
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 وسيلة التواصل املفضلة
 يرجى تحديد وسيلة التواصل املفضلة لديك: إما عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف. قناة التواصل املفضلة

 

 لغة التواصل املفضلة
 

 يرجى تحديد لغة التواصل املفضلة لديك: إما اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية.

 

 التحقققائمة 
 

تساعدك قائمة التحقق في التأكد من إدخال جميع البيانات املطلوبة في النموذج بشكل 

 دقيق وصحيح وإرفاق جميع النماذج واملستندات املطلوبة.
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  الضريبي التسجيل حالة شهادة طلب استكمال ج: امللحق
 

 بدقة. حالة التسجيل الضريبيتم إعداد التوجيهات التالية ملساعدتك على فهم األسئلة املطروحة داخل نموذج الطلب لكي تتمكن من تعبئة طلب شهادة 

 

 حالة التسجيل الضريبي شهادة طلب

 يرجى املنسدلة. القائمة ضمن متوفرة بإدخالها قمت التي التجارية الرخصة أرقام تكون  التجارية الرخصة اختيار 

  بشأنها. حالة التسجيل الضريبي شهادة على بالحصول  ترغب التي التجارية الرخصة اختيار

 

 شهادة الستصدار تحتاج التي التجارية الرخصة على عثورك عدم حال في مهمة: مالحظة

 القائمة. من "أخرى" اختيار بإمكانك املنسدلة، القائمة في بشأنها حالة التسجيل الضريبي

 

 الرخصة حول  التالية البيانات إضافة فعليك أعاله، مذكور هو كما أخرى  باختيار قمت إذا

 التجارية.

 نموذج في أمامك ستظهر :التجارية الرخصة إصدار  جهة باختيار  قم •

 التجاري  الترخيص تمنح التي الجهات جميع تتضمن منسدلة قائمة التسجيل

 الصلة. ذات الجهة اختيار ُيرجى اإلمارات. دولة في

  الرقم هذا يوجد التجارية: الرخصة رقم •
 
 وتتم التجارية. رخصتك في مسجال

 التسجيل. برقم الحاالت بعض في تسميته

ء تاريخ إدخال ُيرجى التجارية: الرخصة صالحية انتهاء تاريخ اختر  •  االنتها

 التجارية. رخصتكم في املوضح

 للتحميل القابلة امللفات أنواع التجارية: الرخصة من نسخة تحميل يرجى •

  كل لحجم األقص ى والحدJPEG ،PNG ،JPG ،PDF هي
ّ
 ميجابايت. 5 هو ملف

 

  املعرفة سباباأل  قائمة من السبب اختر السبب
 
حالة  شهادة إلى حاجتك سبب لتوضيح مسبقا

 .التسجيل الضريبي

 املالحظات

 

  طلبك. عن املعلومات من املزيد إضافة يمكنك

 

 التالية: املستندات إرفاق من التحقق يرجى الشهادة، طلب تقديم قبل  املستندية األدلة بتحميل قم

 إذا كان طلب الشهادة بسبب تغيير امللكية، ينبغي تقديم عقد البيع. •

إذا كان طلب الشهادة بسبب إغالق األعمال، يرجى تقديم مستند يثبت البدء  •

 بإجراءات إغالق أعمالك )إن وجدت(.
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,JPG, PDF هي للتحميل القابلة امللفات أنواع طلبك. لتأييد مستندات تحميل بإمكانك

XLS JPEG, PNG, و XLSXكل لحجم األقص ى والحد  
ّ
 بتحميل قمت إذا ميجابايت. 2 هو ملف

 ميجابايت. 5 الكلي حجمها يتجاوز  أن يجب فال ملفات، عدة

 

 منذ اإليرادات توضح التي املالية املستندات تحميل يرجى

 اليوم. تاريخ إلى التسجيل إلغاء تاريخ

ى التسجيل إلغاء تاريخ من اإليرادات توضح التي املالية املستندات تحميل عليك يتعين  إل

,JPG, PDF هي للتحميل القابلة امللفات أنواع .حالة التسجيل الضريبي لشهادة طلبك تاريخ

XLS JPEG, PNG, و XLSXكل لحجم األقص ى والحد  
ّ
 ميجابايت. 5 هو ملف

 

 

 


