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 املستخدم دليل عن مختصرة ملحة .1

 

على استخدام بوابة الخدمات اإللكترونية من منظور النظام، وقد ُصمم كدليل مرافق لدليل الخاضعين للضريبة االنتقائية  تّم إعداد هذا الدليل ملساعدتك

 وقد ُصمم الدليل ملساعدتك على إتمام ما يلي: لتمكينك من تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية.

 ماذج التصريح ذات الصلة؛ون فهم املتطلبات الخاصة بتقديم إقرارات الضريبة االنتقائية •

 وكذلك  فهم إجراءات اإلفصاح عن السلع •
ً
 جمركيا

ً
، واإلفصاح عن االلتزامات الضريبية التي ال تتطلب تخليصا

ً
 جمركيا

ً
التي تتطلب تخليصا

 اإلفصاح عن الضريبة االنتقائية القابلة للخصم وكافة األمور األخرى املتعلقة بنماذج التصريحات؛ و.

 املدرجة في النماذج. والرموز فهم االشكال  •

 

ضريبة كما سيساعدك هذا الدليل على فهم واجبات االلتزام بالضريبة االنتقائية املفروضة على الشخص الخاضع للضريبة كجزء من تقديم إقرارات ال

للضريبة في اإلمارات استكمالها وأثر كل من  وهو يعطي ملحة عامة عن نماذج التصريح املختلفة التي يجب على األشخاص الخاضعين االنتقائية الخاصة به.

كما يقدم هذا الدليل ملحة عامة عن التزامات التبليغ اإلضافية التي يجب على األشخاص الخاضعين  تلك النماذج على إقرارات الضريبة االنتقائية الدورية.

  التقارير.للضريبة االلتزام بها والنماذج املختلفة التي يجب تقديمها بشكل دوري ألغراض 

 

نتقائية ومن ثم يتضمن القسم األول من هذا الدليل ملحة عن إقرار الضريبة االنتقائية ونماذج التصريح املختلفة املستخدمة الستكمال إقرار الضريبة اال 

 عن كل نوع من نماذج التصر  احتساب التزام الضريبة االنتقائية.
ً
 مفصال

ً
يح والتي تم تقسيمها إلى النماذج التي تؤدي وتقدم األقسام األخرى من الدليل توضيحا

وكيف ومتى  إلى تحمل التزامات أو خصومات أو تلك املستخدمة ألغراض التبليغ فقط ومن الذي يجب عليه استكمال وتقديم كل من هذه النماذج إلى الهيئة

  يتم ذلك.
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 االنتقائية الضريبة إقرار  عن ملحة .2

 

 للض
ً
 للضريبة ومسجال

ً
ويستحق تاريخ تقديم إقرارات الضريبة  .شهريةريبة االنتقائية، يتعين عليك تقديم إقراراتك الضريبية بصورة بصفتك خاضعا

  .من كل شهر 15االنتقائية في اليوم الـ 

 

لب من الخاضع للضريبة املسجل احتساب الضريبة االنتقائية، فيجب عليه تقديم نماذج التصريح عن الضريبة 
ُ
االنتقائية ونماذج االلتزام بوجه عام، إذا ط

 الضريبي إما لكل معاملة على حدة أو بشكل شهري بحسب الحال.

 

 على أساس قائمة األسعار القياسية املنشورة من قبل ا
ً
إذا تبين للخاضع  لهيئة.وفي هذه النماذج، تتم تعبئة قيمة السلع االنتقائية والضريبة االنتقائية مسبقا

حسب على أساس قيمة أعلى )على سبيل املثال، إذا توقع أن يكون متوسط سعر بيع التجزئة لتلك السلع في السوق للضريبة أن الضريبة 
ُ
االنتقائية يجب أن ت

 عن الضريبة على أساس السعر األعلى.
ً
  أعلى من السعر املحدد في النظام(، فيجب على الخاضع للضريبة التصريح ذاتيا

 

 ية احتساب إقراراتك الضريبية ونماذج التصريح التي يتم استخدامها لتعبئة إقرار الضريبة االنتقائية الخاص بك:يوضح الرسم البياني أدناه كيف

 
 

ن خالل استكمال باإلضافة إلى ما سبق، يتعين عليك التصريح عن تحركات السلع االنتقائية من وإلى املنطقة املحددة التي تقع ضمن نفس الفترة الضريبية م

 ولكن، يرجى املالحظة أن هذه النماذج ال تؤثر على التزامك بالضريبة االنتقائية وهي مطلوبة فقط ألغراض التبليغ. نماذج املوضحة أدناه.وتقديم ال

 
ضريبية حسب طبيعة ولسهولة املرجعية، يرجى االطالع أدناه على تفصيل عام عن األنواع املختلفة من نماذج االلتزام الضريبي التي يجب استكمالها كل فترة 

راض التبليغ النشاطات التي يمارسها الشخص الخاضع للضريبة مقسمة بين النماذج التي تؤدي إلى إنشاء التزام أو خصم ضريبي أو النماذج املستخدمة ألغ

  فقط:
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  االلتزامات: .1

نتج أو ستقوم ب يلي النماذج التي يتعين عليك استخدامها للتصريح عن االلتزامات الضريبية. فيما
ُ
استخدام هذه النماذج إذا كنت تمارس تستورد أو ت

 يقوم بطرح هذه السلع االنتقائية لالستهالك الحر:
ً
خزن السلع االنتقائية أم شخصا

ُ
 ت

• EX201 - )السلع االنتقائية التي تحتاج إلى تخليص جمركي )تصريح االستيراد 

• EX202A - اإلفراج عن السلع االنتقائية من املنطقة املحددة لالستهالك  -ل املناطق املحددة تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخ

 الحر )بدون تخليص جمركي(

• EX202A -  استهالك السلع داخل املنطقة املحددة -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

• EX202B - نتج
ُ
 تصريح امل

 ريح عن السلع املفقودة والتالفة دون تنازل التص - EX203B -املخزون  •

  تصريح املخزون EX203D –املخزون  •

 

 الخصم الضريبي: .2

ذات عليك استخدام النماذج التالية إذا احتجت لخصم أي ضريبة انتقائية ضمن إقرار الضريبة االنتقائية الخاص بك بحسب املتطلبات القانونية 

 الصلة:

• EX202A -  إدخال السلع إلى املنطقة املحددة -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

• EX203 - نتج
ُ
 تصريح امل

 

 متطلبات تقارير إضافية .3

• EX202A -  نقل السلع إلى منطقة محددة أخرى  -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

• EX202A -  نقل السلع للتصدير من املنطقة املحددة -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة  

• EX202A -  االستيراد إلى املنطقة املحددة )بدون تخليص جمركي( -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

• EX202A - ملنطقة املحددةتصريح التبليغ عن ا 

 نموذج مشتريات محلية - EX203A -املخزون  •

 نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة -EX203C -املخزون  •
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الخاص تقائية سوف تساعدك األقسام التالية في هذا الدليل على فهم متطلبات استكمال كل من هذه التصريحات والنماذج وبالتالي فهم إقرار الضريبة االن

  بك.

 

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

الضريبة االنتقائية أو نماذج االلتزام ولذلك، إذا احتجت للتبليغ عن أنواع إضافية من السلع االنتقائية من خالل إقرار  تسجيلك للضريبة االنتقائية.

 تعديل تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وإضافة أنواع السلع االنتقائية الجديدة قبل أن تتمكن من التص
ً
ريح عنها من خالل الضريبي األخرى، عليك أوال

  أي من النماذج.

 

ر "التبغ ومنتجات التبغ" فقط في خانة "ما هي السلع االنتقائية التي تقوم بإنتاجها؟"، عند التسجيل في نظام الضريبة االنتقائية، إذا قمت باختيا مثال:

 فسوف ُيسمح لك بإضافة السلع املسجلة تحت فئة "التبغ ومنتجات التبغ" فقط ضمن املنتجات املنشورة من قبل الهيئة.
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  االلتزامات 2.1

عليك استخدام هذه النماذج للتصريح  التصريح عن االلتزام بالضريبة االنتقائية الخاص بك.يساعدك هذا القسم على معرفة كيفية تعبئة واستكمال نماذج 

 الشهرية. عن السلع االنتقائية التي تؤدي إلى إنشاء التزام ضريبي خالل فترة ضريبية ما ودفع الضريبة املستحقة حسب إقرارات الضريبة االنتقائية

2.1.1 EX201 - االستيراد( )تصريح جمركي تخليص ىإل تحتاج التي االنتقائية السلع  

املستوردون، األشخاص الخاضعون للضريبة الذين يقومون باستيراد أو اإلفراج عن سلع تحتاج إلى تخليص جمركي من  مستخدم من قبل: •

 منطقة محددة

 ال حد أعلى التكرار: •

 (4أو رقم  1التزام ضريبي إيجابي )الخانة رقم  األثر: •

 

التي يتعين على الخاضعين للضريبة املسجلين ألغراض الضريبة االنتقائية تطبيقها من أجل اإلفصاح عن السلع االنتقائية وما إذا قاموا نورد أدناه اإلجراءات 

ة بحيث شريطة قمت باستيراد السلع االنتقائية أو اإلفراج عن السلع من املناطق املحددكلما وهي اإلجراءات التي ينبغي تطبيقها  بتخليصها من الجمارك أم ال.

.
ً
 جمركيا

ً
الضريبة االنتقائية )املستخدمون املسّجلون وغير املسّجلون(" الذي يمكن  -يتضمن "دليل املستخدم للتصريح عن االستيراد  أن تتطلب تخليصا

( تحت قسم الضريبة االنتقائية ضمن "األدلة اإلرشادية، التوضيحات العامة http://www.tax.gov.aeاالطالع عليه من خالل املوقع اإللكتروني للهيئة )

 واملراجع األخرى".

 

  

http://www.tax.gov.ae/
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 يتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه خطوة بخطوة من أجل استكمال تصريحك واستالم املخالصة الجمركية.

 نتقائية"انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة اال  (1

 
 

 

 املوضح أدناه. نموذج التصريح عن استيراد السلع االنتقائية" - EX201اختر النموذج من خالل الضغط على " (2

 
 قم بإضافة املعلومات املتعلقة باالستيراد (3

ويتوفر ثالثة خيارات  التي تحتاجها مللء النموذج إلى إجابتك على السؤال التالي: "ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع".ستستند املعلومات 

 ُممكنة لذلك، وهي:

i.  .االستيراد 

ii. .اإلفراج عن السلع من املنطقة املحددة  

iii. .االستيراد بغرض إعادة التصدير 

شرح هذه الخيارات بشكٍل مفّصل 
ُ
 أدناه.ت

 

 

 

 

 انقر على عالمة التبويب هذه

 ( انقر على عالمة التبويب هذه1

 ( اختر النموذج2
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i.  االستيراد 

 إذا أردت استيراد سلع انتقائية من فئات تتطلب طوابع ضريبية رقمية، فستحتاج للحصول على الرمز التعريفي للشحنة من شركة دو ال رو قبلمالحظة: 

 ملء تصريح االستيراد. 

 تتطلب الطوابع الضريبية الرقمية إلى هذا التصريح. لن ُيسمح لك بعد ذلك باستخدام الطريقة اليدوية إلضافة أي ُمنتج من فئة السلع التي

 

 استيراد املنتجات من فئات السلع التي تتطلب طوابع ضريبية رقمية

 

 قم بإضافة البيانات التالية:

ّصدر السلع إليها  (أ
ُ
  تحديد اإلمارة من القائمة املنسدلة. -اإلمارة التي ت

 تحديد التاريخ؛ –قة املحددة التاريخ املتوقع لالستيراد/ اإلفراج من املنط (ب

 قم باختيار "االستيراد"؛ -ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع  (ت

يمكن اختيار رموز الشحنات التعريفية املتاحة من خالل القائمة املنسدلة. قم بتحديد الرمز التعريفي للشحنة من  -الرمز التعريفي للشحنة  (ث

منك بعدها تأكيد اختيارك. وبمجرد تأكيد الرمز التعريفي املحدد، سيتم إضافة السلع وكمياتها إلى شبكة السلع وفق القائمة املنسدلة؛ سُيطلب 

،
ً
 مع إمكانية زيادة السعر االنتقائي الرمز التعريفي املستخدم للشحنة تلقائيا
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ستخدم للشحنة.لن تتمكن من إضافة سلع جديدة إلى هذا النموذج. سيتم إضافة السلع وفق مالحظة: 
ُ
 الرمز التعريفي امل

 

 حدد ميناء الدخول؛ -ميناء الدخول  (ج

 وملء بقية النموذج.  يعاملفوض بالتوقيمكنك متابعة التصّفح إلى قسم 

 استيراد منتجات من فئات السلع التي ال تتطلب بطوابع ضريبية رقمية

درجة في فئات السلع التي تتطلب طوابع ضريبية رقمية.عليك  ال يتوجب
ُ
  تحديد رمز تعريفي للشحنة إذا أردت التصريح عن املنتجات غير امل

 

 قم بإضافة البيانات التالية:

ّصدر السلع إليها اإلمارة التي  (أ
ُ
 تحديد اإلمارة من القائمة املنسدلة. -ت

 تحديد التاريخ؛ –التاريخ املتوقع لالستيراد/ اإلفراج من املنطقة املحددة  (ب

 قم باختيار "االستيراد"؛ -ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع  (ت

حدد أي رمز تعريفي، ويرجى ت -الرمز التعريفي للشحنة  (ث
ُ
 رك الحقل على حاله "الرجاء التحديد"؛ال ت

 حدد ميناء الدخول؛ -ميناء الدخول  (ج

 من فئات السلع التي ال تتطلب طوابع ضريبية رقمية، ثم ملء بقية حقول النموذج. ة سلع إلى الشبكةإلضافيمكنك االستمرار بالتصّفح كاملعتاد 

 اإلفراج عن السلع من املنطقة املحددة )يتطلب استكمال إجراءات التخليص الجمركي( 

 الجمركي("، فسيتوجب حينها تقديم رقم تلك املنطقة.عند اختيار "اإلفراج عن السلع من املنطقة املحددة )يتطلب استكمال إجراءات التخليص مالحظة: 
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 قم بإضافة البيانات التالية:

ّصدر السلع إليها  (أ
ُ
 تحديد اإلمارة من القائمة املنسدلة. -اإلمارة التي ت

 تحديد التاريخ؛ –التاريخ املتوقع لالستيراد/ اإلفراج من املنطقة املحددة  (ب

قم باختيار "اإلفراج عن السلع من املنطقة املحددة )يتطلب استكمال إجراءات التخليص  -للتبليغ عن السلع ما هو تصريح الضريبة االنتقائية  (ت

 الجمركي("؛

والضغط على خيار "التحقق". ويجب ملء التفاصيل املتعلقة باملنطقة املحددة وأمين إدخال رقم املنطقة املحددة يرجى  –رقم املنطقة املحددة  (ث

 .ٍل ُمسبق كما هو موضح في لقطة الشاشة أعالهمستودع التخزين بشك

 قية حقول النموذج.، ثم ملء بإلضافة سلع إلى الشبكةيمكنك االستمرار بالتصّفح كاملعتاد 

iii. االستيراد بغرض إعادة التصدير 

 ات العربية املتحدة.سيتوجب عليك تحديد هذا الخيار إذا كانت السلع االنتقائية التي تحتاج الستيرادها غير ُمخصصة لالستعمال أو االستهالك الحر في اإلمار 

 والذي سُيقدم تفاصيل وافية حول هذا الشرط.وستحتاج إلى املوافقة على إكمال بياٍن إضافي في قسم التصريح، 
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 قم بإضافة البيانات التالية:

ّصدر السلع إليها  (أ
ُ
 تحديد اإلمارة من القائمة املنسدلة. -اإلمارة التي ت

 تحديد التاريخ؛ –التاريخ املتوقع لالستيراد/ اإلفراج من املنطقة املحددة  (ب

 قم باختيار "االستيراد"؛ -لع ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن الس (ت

  حدد ميناء الدخول؛ -ميناء الدخول  (ث

 ، إلى قسم الشبكةسلع يمكنك االستمرار بالتصّفح كاملعتاد إلضافة 

 ثم ملء بقية حقول النموذج. .4

 ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم باستيرادها/اإلفراج عنها.

 وهناك طريقتان للقيام بذلك:

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 لتالية إلضافة البنود.بإمكانك اتباع الخطوات ا

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

سعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف على الرابط "تنزيل نموذج ملف إكسل". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أ

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "
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 ويمكنك االستمرار بإضافة املزيد من املنتجات باستخدام الخيار ب إذا دعت الحاجة لذلك.

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 
 

ث عن السلع" )كما هو في الصورة( في تبويب ستظهر صفحة "البح لتصل إلى رمز السلعة لكل من املنتجات التي تبحث عنها. "البحث عن السلع"اضغط على 

 في مربع البحث في التبويب األصلي. وألصقهابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز الصنف"  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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 املوضح أدناه.بعد الضغط على "إضافة منتج إلى القائمة"، ستظهر أمامك مبلغ الضريبة االنتقائية املحتسب واملستحق في جدول في نموذج التصريح بالشكل 

 
 

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيانات غيريتم تعب
ً
قابلة للتعديل  ئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
دناه بالضغط على املربع لتأكيد موافقتك على شروط كما هو مبّين أ على اإلقراروافق  االنتقائية،واإلفصاح عن جميع السلع  النموذجبعد االنتهاء من تعبئة 

 ( يمكن تحديد الكمية في وحدة القياس1

 ( انقر هنا إلضافة منتج إلى القائمة3 ( يمكن زيادة السعر2
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 وأحكام تصريح الضريبة االنتقائية.

فسيتوجب عليك تأكيد ذلك، ثم املوافقة على شرط ثالث كما هو موضح في لقطة مالحظة: إذا قمت بتحديد خيار "االستيراد بغرض إعادة التصدير"، 

  الشاشة أدناه.

 

 
 

االنتقائية، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع  تصريح السلعقبل إرسال نموذج 

  الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

 ،
ً
 جمركيا

ً
تبويب  اضغط علىملتابعة حالة تصريحات الضريبة االنتقائية املتعلقة باالستيراد أو اإلفراج عن السلع من منطقة محددة التي تتطلب تخليصا

 إقرارات وتصريحات الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى تبويب الحالة في صفحة "السلع االنتقائية التي تحتاج تخليص جمركي":

 
عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل".يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة

ُ
 . يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

 

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

 استلمتا طلب التصريح وتعمالن على التحقق من رقم املعاملة لدى الجمارك؛تعني أن الهيئة والجمارك  -قيد اإلجراء •

 عند تقديم اإلقرار مالحظة:
ً
 .إذا كانت هناك أي عمليات استيراد قيد اإلجراء عند تقديمك اإلقرارات الضريبية، فسوف تتم املوافقة عليها تلقائيا

 قبل الجمارك؛ تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من - مرفوض •

 قبول طلب التصريح من قبل الجمارك وكذلك قبول الضريبة االنتقائية املقر بها ضمن التصريح وسيتم إدراجه في إقرارك الضريبي؛ تعني - مقبول  •
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 إثبات التصريحطباعة وثيقة 

 

 على استالم التصريح عن طريق 
ً
بعد تقديم التصريح للهيئة، ستتلقى إثباتا

وستتضمن رسالة التأكيد املبينة هنا إلى جهة اليسار رقم  اإللكتروني.البريد 

تسجيلك الضريبي، ورقم املعاملة، وكمية السلع املصّرح عنها، وبيانات 

 املنتج.

 

يتعّين عليك طباعة رسالة التأكيد وتقديمها إلى هيئة الجمارك عند 

لغ الدخول للمصادقة واملوافقة على التصريح والتحقق من دفع مب

 الضريبة االنتقائية.

 

بعد موافقة إدارة الجمارك على تأكيد التصريح، يتم تخزين جميع بيانات 

وستظهر  ية الشهري.املعاملة ومبلغ الضريبة االنتقائية املستحقة في ما يتعلق بالتصريحات التي تمت املوافقة عليها لكي تضاف إلى إقرار الضريبة االنتقائ

 في إقرار الضريبة االنتقائية.القيمة في خانة املبلغ 
ً
 تلقائيا

 

2.1.2 EX202A - لالستهالك املحددة املنطقة من االنتقائية السلع عن )اإلفراج املحددة املناطق داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح 

 الحر(

السلع من املنطقة املحددة لالستهالك الحر املستوردون، األشخاص الخاضعون للضريبة الذين يقومون باإلفراج عن  مستخدم من قبل: •

 دون الحاجة إلى تخليص جمركي

 ال حد أعلى التكرار: •

 (3التزام ضريبي إيجابي )الخانة رقم  األثر: •

 

عن السلع  فراجمن أجل "اإل تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة  - EX202Aالستكمال النموذج قم باتباع التعليمات أدناه 

 االنتقائية من املنطقة املحددة لالستهالك الحر"

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 

 

 

انقر على عالمة 
 التبويب هذه
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 اختيار النموذج (2

 

 
حيث لكل نوع مجموعة مختلفة من املعلومات  تعتمد أقسام نموذج التبليغ عن نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة على نوع النقل املختار مالحظة:

 التي ينبغي تعبئتها.

 

  قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

 رقم املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها أدخل (3

 
 

المتعلق بالتبليغ ( انقر هنا لمباشرة تعبئة النموذج 3
 عن المنطقة المحددة

( انقر على عالمة التبويب 1
 هذه

 ( اختر النوع2

( أدخل رقم المنطقة 1
 المحددة
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ملرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها" وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة ا

 كما هو موضح أدناه.املحددة التي سيتم نقل السلع االنت
ً
  قائية منها" تلقائيا

 
 

 بما في ذلك الفترة الحالية. يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد اختر فترة التصريح. (4

 
 

 قم بتعبئة النموذج. (5

 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم باإلفراج عنها من املنطقة املحددة

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 عن طريق ملف إكسل تحميل األصناف (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

نتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف على الرابط "تنزيل نموذج ملف إكسل". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن ت

تفاصيل أمين المستودع والمنطقة 
 المحددة التي سيتم النقل منها

 ( اختر فترة النقل2
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 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 

عن السلع" )كما هو في الصورة( في تبويب ستظهر صفحة "البحث  اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

 في مربع البحث في التبويب األصلي. وألصقهابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز الصنف"  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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 بإضافة البيانات التالية:قم 

 قم بإدخال كمية السلع التي سيتم اإلفراج عنها من املنطقة املحددة للتوزيع الحر -كمية السلع التي سيتم نقلها  (أ

 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -السعر  (ب
ً
 يمكن زيادة هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

 هذا التاريخ يجب أال يكون بعد تاريخ النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة أعاله. قم باختيار التاريخ. –تاريخ إدخال السلع إلى املنطقة املحددة  (ت

 

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

 في القائمة، بإمكانك 
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.
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املحتسبة املذكور في نموذج "اإلفراج عن السلع من املنطقة الحرة للتوزيع الحر )بدون تخليص بعد تقديم النموذج، سيتم تخزين مبلغ الضريبة االنتقائية 

 في خانة "الضريبة االنتقائية املستحقة  جمركي(" لكي يتم إدراجها في إقرار الضريبة االنتقائية الشهري في الفترة الضريبية املختارة أعاله.
ً
وسيظهر املبلغ تلقائيا

  النتقائية من منطقة محددة )بدون تخليص جمركي(" في إقرار الضريبة االنتقائية.عند خروج السلع ا

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
 

مبّين أدناه  من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي سيتم اإلفراج عنها من املنطقة املحددة للتوزيع الحر، وافق على اإلقرار كما هو بعد االنتهاء

 بالضغط على املربع لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.

 
 

في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، عليك بالتدقيق 

 الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

تصريح الضريبة -EX202Aاالنتقائية ومن ثم انتقل إلى تبويب الحالة في صفحة "ملتابعة حالة نماذج التبليغ عن املنطقة املحددة، اضغط على تبويب الضريبة 

نطقة املحددة للتوزيع االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "اإلفراج عن السلع االنتقائية من امل

  الحر )بدون تخليص جمركي(".
ً
 البحث عن نوع النقل. بإمكانك أيضا
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عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى  ".رقم املعاملة"يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على 

ُ
رقم العملية. يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

 ملف إكسل".

 تعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة لم يستكمل أو لم يتم تقديمه بعد من قبل مقدم الطلب؛ مسودة

 يعني أنه تم تقديم نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة. قيد اإلجراء •

 يعني أنه تم تقديم إقرار الضريبة االنتقائية عن تلك الفترة. مقبول  •

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

  



 

 تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية| دليل املستخدم الضريبة االنتقائية |  24

  

2.1.3 EX202A - املحددة( املنطقة داخل السلع )استهالك - املحددة املناطق داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح 

 األشخاص الخاضعون للضريبة الذين قاموا باستهالك السلع داخل املنطقة املحددة مستخدم من قبل: •

 ال حد أعلى التكرار: •

 (3م ضريبي إيجابي )الخانة رقم التزا األثر: •

 

تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة من أجل "استهالك السلع داخل  - EX202Aقم باتباع التعليمات أدناه الستكمال النموذج 

 املنطقة املحددة"

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 اختيار النموذج (2

 

 
 

( انقر هنا لمباشرة تعبئة النموذج المتعلق بالتبليغ 3
 عن المنطقة المحددة

( انقر على عالمة التبويب 1
 هذه

 على عالمة التبويب هذهانقر 

 ( اختر النوع2
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حيث لكل نوع مجموعة مختلفة من املعلومات  النقل املختارتعتمد أقسام نموذج التبليغ عن نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة على نوع  مالحظة:

 التي ينبغي تعبئتها.

 

 قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

 إدخال رقم املنطقة املحددة التي تم استهالك السلع فيها. (3

 
 

استهالك السلع فيها" وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة املرتبطة برقم "املنطقة املحددة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي تم 

 كما هو موضح أدناه.
ً
 التي تم استهالك السلع فيها" تلقائيا

 

 
 

 الفترة الحالية.بما في ذلك  يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد اختر فترة التصريح. (4

 ( أدخل رقم المنطقة المحددة2
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 قم بتعبئة النموذج. (5

 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي يتم استهالكها في املنطقة املحددة.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 مكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.بإ

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف على الرابط "تنزيل نموذج ملف إكسل". وبإمكانك إضافة 

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 

" )كما هو في الصورة( في تبويب ن السلعالبحث عستظهر صفحة " اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

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

 ( اختر فترة النقل2
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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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 بإضافة البيانات التالية:قم 

 قم بإدخال كمية السلع التي تم استهالكها في املنطقة املحددة. -كمية السلع التي يتم استهالكها  (أ

 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -السعر  (ب
ً
  يمكن زيادة هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

هذا التاريخ يجب أال يكون بعد تاريخ النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة  ر التاريخ.قم باختيا –تاريخ استهالك السلع داخل املنطقة املحددة  (ت

 أعاله.

 

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة 
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.

 
ع داخل املنطقة املحددة" لكي يتم إدراجه في إقرار الضريبة االنتقائية الشهري يتم حفظ مبلغ الضريبة االنتقائية الذي يتم احتسابه في نموذج "استهالك السل

 في خانة "الضريبة االنتقائية املستحقة عند خروج السلع االنتقائية من منطقة محددة )بدون تخليص  للفترة الضريبية املختارة أعاله.
ً
وسيظهر املبلغ تلقائيا

 النتقائية.(" في إقرار الضريبة ا3جمركي( )الخانة 

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
 

استهالكها في املنطقة املحددة، وافق على اإلقرار كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي يتم 

 لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.
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قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة 

  يد التصريح.جميع الخانات اإللزامية وتأك

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

 

تصريح -EX202Aملتابعة حالة نماذج التبليغ عن املنطقة املحددة، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى تبويب الحالة في صفحة "

 للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "استهالك السلع داخل املنطقة املحددة". الضريبة االنتقائية

 البحث عن نوع النقل.
ً
 بإمكانك أيضا

 

  
عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى  ".رقم املعاملةالضغط على "يمكن االطالع على النموذج من خالل 

ُ
رقم العملية. يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

 ملف إكسل".

 

 تعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة لم يستكمل أو لم يتم تقديمه بعد من قبل مقدم الطلب؛ مسودة •

 يغ عن املنطقة املحددة.يعني أنه تم تقديم نموذج التبل قيد اإلجراء •

 تعني قبول إقرار الضريبة االنتقائية للفترة الضريبية املختارة. - مقبول  •

 يمكن حذف هذا النموذج عندما يكون مسودة. مالحظة:

  

 ( اختر نوع النقل1

 ( تحقق من الحالة3

 ( اضغط على "البحث"2
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2.1.4 EX202B - نتج تصريح
ُ
  امل

 دليل إقرارات الضريبة االنتقائية مستخدم من قبل: •

 مرة كل فترة ضريبية التكرار: •

 (2ضريبي إيجابي )الخانة رقم التزام  األثر: •

 

نتج - EX202B" يتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه خطوة بخطوة الستكمال نموذج
ُ
 .بإنتاج سلع انتقائيةفي حال كنت تقوم  الشهري " تصريح امل

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 اختيار النموذج (2

 
 

 بما في ذلك الفترة الحالية. يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد اختر فترة التصريح. (3

انقر على عالمة 
 التبويب هذه

 ( انقر هنا لمباشرة تعبئة النموذج المتعلق باإلنتاج2

( انقر على عالمة 1
 التبويب هذه
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 تعبئة النموذج (4

 عليك بعدئٍذ إدخال رموز السلع الخاصة بالسلع االنتقائية التي يتم إنتاجها. وهناك طريقتان للقيام بذلك: يتعين

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 ملف إكسل تحميل األصناف عن طريق (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

ذلك، يمكنك تحميل امللف ". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 

 ( اختر شهر اإلنتاج1
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" في تبويب جديد إلى جهة البحث عن السلعستظهر صفحة " اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

 في مربع البحث في التبويب السابق. وألصقهابحث عن السلعة، ومن ثم انسخ "رمز السلعة"  اليسار.

 

 كما هو موضح بالشكل التالي. ".البحث عن السلعبعد لصق رمز السلعة في مربع البحث األزرق، اضغط على "
ً
  وسيتم عندئٍذ استكمال بيانات املنتج تلقائيا
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  "، سيظهر أمامك مبلغ الضريبة االنتقائية املحتسب واملستحق في جدول في النموذج كما هو موضح أدناه.إضافة منتج إلى القائمةبعد الضغط على خانة "

 
  اإلفصاح عن أي منتجات إضافية وتحديد كميتها.يمكن تكرار عملية إضافة السلع إلى النموذج بقصد 

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

 بناء
ً
على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيانات غير قابلة للتعديل  يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 ( يمكن زيادة السعر1

 ( يمكن تحديد الكمية بوحدة القياس2

 القائمة( انقر هنا إلضافة منتج إلى 3
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ول ة، قم بقببعد االنتهاء من تعبئة نموذج االلتزام الشهري واإلفصاح عن جميع التزامات الضريبة االنتقائية الشهرية املستحقة خالل الفترة الضريبي

افقتك على الشروط واألحكام.  "االقرار " كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع لتأكيد مو

 
نتج، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع الخانات 

ُ
قبل إرسال نموذج تصريح امل

  اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

 ، ستظهر أمامك الرسالة التالية:"تقديم" بعد الضغط على

 
نتج.موافقيرجى الضغط على "

ُ
 " لتقديم نموذج تصريح امل

 

نتج" اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى صفحة " – EX202B" –ملراجعة حالة نماذج التزام الضريبة االنتقائية 
ُ
 – EX202Bتصريح امل

نتج".
ُ
هذا  ويمكن إلغاء نموذج االلتزام الضريبي الشهري )ما دمت لم تقم بعد بتقديم إقرار الضريبة االنتقائية عن تلك الفترة الضريبية أو اختيار تصريح امل

 تعديل النموذج قبل  صم( عن طريق الضغط على زر "الحذف".النموذج ضمن التصريح عن الخ
ً
  .تقديمهكما يمكنك أيضا
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عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل". ".رقم املعاملةيمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "
ُ
 يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

الضريبة االنتقائية القابلة للخصم واملطالبة بأي مبالغ قابلة للخصم فيما يتعلق بأي من البنود الواردة في النموذج  – EX203بعد تقديم النموذج  مالحظة:

EX202B  سيتم إغالق النموذج  باإلنتاج،املتعلقEX202B .ولن يكون بإمكانك إلغائه 

 

وبعدها سيتم  فقط حتى قيامك بتقديم إقرار الضريبة االنتقائية لتلك الفترة،الضريبة االنتقائية القابلة للخصم  – EX203سيكون بإمكانك تعديل نموذج 

 ولن يكون بإمكانك تعديله.
ً
 إغالق هذا النموذج أيضا

 

نتج الشهري، سيتم تخزين جميع بيانات املعاملة ومبلغ الضريبة االنتقائية لكي يتم إدراجها في إقرار الضري
ٌ
االنتقائية بة بعد تقديم نموذج تصريخ امل

 في إقرار الضريبة االنتقائية )الخانة  الشهري.
ً
 (.2وستظهر القيمة في خانة املبلغ تلقائيا
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2.1.5 EX203B والتالفة املفقودة السلع عن التصريح  

 األشخاص الخاضعون للضريبة الذين تعرضوا لفقدان أو تلف سلعهم االنتقائية داخل املنطقة املحددة مستخدم من قبل: •

يمكن تقديم هذا النموذج عدة مرات ولكن في حال طلبت الهيئة شهادة اإلتالف بخصوص أي نموذج للتصريح عن السلع املفقودة  التكرار: •

 والتالفة، فال ُيسمح لكم تقديم تصريح جديد عن السلع املفقودة والتالفة إلى أن يتم استكمال إجراءات شهادة اإلتالف.

 (3ملوافقة دون تنازل )الخانة التزام ضريبي إيجابي في حال ا األثر: •

 

وفي مثل  .عندما يتم حفظ السلع داخل منطقة محددة، فقد يقوم أمين املستودع في بعض األحيان بالعثور على عيوب في املخزون أو نقص في كميات السلع

 عنها لالستهالك، يتعين على أمين املستودع 
ً
إبالغ الهيئة من خالل الشخص الخاضع للضريبة بأن هذه السلع هذه الحاالت، وكي ال يتم اعتبار هذه السلع مفرجا

 من اكتشافه ذلك. 30إما مفقودة أو تالفة خالل 
ً
ويتم التبليغ من خالل قيام الشخص الخاضع للضريبة بتقديم هذا التصريح ويجب أن يوافق أمين  يوما

تقوم الهيئة بمراجعة هذه النماذج وقد توافق على اعتبار هذه السلع مطروحة  يئة.بعد املوافقة على نموذج التصريح، يتم إرساله إلى اله املستودع عليه.

 لالستهالك أم ال ومن ثم تقرر ما إذا كانت سوف تتنازل عن االلتزام بالضريبة االنتقائية املتعلق بها أم ال.

 

 التصريح عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة". - EX203Bبإمكان الشخص الخاضع للضريبة التصريح عن مثل هذه السلع من خالل تقديم النموذج "

  التصريح عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة": - EX203Bيتعين عليك اتباع التعليمات املوضحة أدناه الستكمال نموذج "

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 

 املوضح أدناه. "تصريح جديد عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة - EX203Bاختر النموذج من خالل الضغط على " (2

 

 
 

 

( انقر على عالمة التبويب 1
 هذه

 ( انقر للدخول إلى التصريح عن السلع االنتقائية المفقودة والتالفة2

 انقر على عالمة التبويب هذه
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 تعبئة النموذج (3

ُيطلب منك إضافة رقم املنطقة  األساسية من النموذج تلقائيا باستخدام البيانات ذات الصلة التي قمت بإدخالها في نموذج التسجيل.سيتم تعبئة بند البيانات 

 إلحدى املناطق املحددة املسجلة في بوابة الخدمات اإللكترونية. املحددة.
ً
ن خالل يتم التحقق من رقم املنطقة املحددة م يكون رقم املنطقة املحددة تابعا

. "التحقق"الضغط على زر 
ً
  ومن ثم يتم تعبئة املعلومات األساسية الخاصة باملنطقة املحددة تلقائيا

 
  يتعين عليك بعدئٍذ إدخال رموز السلع الخاصة بالسلع االنتقائية التي ترغب بالتصريح عن فقدانها أو تلفها.

 

 ستظهر صفحة "البحث عن السلع" في تبويب جديد إلى جهة اليسار. لتصل إلى رمز السلعة لكل من املنتجات التي تبحث عنها. "البحث عن السلع"اضغط على 

 في مربع البحث في التبويب السابق. وألصقهابحث عن السلعة، ومن ثم انسخ "رمز السلعة" 

 ( أدخل رقم المنطقة المحددة1

 ( انقر على هذا الزر2
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 كما هو موضح بالشكل التالي. ".البحث عن السلعبعد لصق رمز السلعة في مربع البحث األزرق، اضغط على "

ً
  وسيتم عندئٍذ استكمال بيانات املنتج تلقائيا

 

( انقر هنا للبحث عن رموز 1
 السلع

 ( ابحث عن رمز السلعة2

 ( انسخ رمز السلعة3

السلعة مكانه  ( ألصق رمز4
 الصحيح
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الضريبي املحتمل للضريبة االنتقائية املرتبط بالسلع االنتقائية املفقودة والتالفة  االلتزام"، سيظهر أمامك مبلغ إضافة منتج إلى القائمةخانة "بعد الضغط على 

 في عمود الضريبة االنتقائية في جدول في النموذج كما هو موضح أدناه.

 

 ( يمكن زيادة السعر1
 ( يمكن تحديد الكمية بوحدة القياس2

 ( انقر هنا إلضافة منتج إلى القائمة7

ال يمكن أن يكون تاريخاً في  باختيار التاريخ( قم 3
 المستقبل

ال يمكن أن يكون تاريخاً في  ( قم باختيار التاريخ4
 المستقبل

 ( أدخل السبب5

 ( قم بتحميل األدلة المستندية6
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 االنتقائية املفقودة والتالفة بغية اإلفصاح عن أي منتجات إضافية وتحديد كميتها.يمكن تكرار عملية إضافة السلع إلى نموذج السلع 

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيانات غير قابليتم تعبئة قس
ً
ة للتعديل م "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

 من خالل اإلقرار.

 
 

أدناه بالضغط على املربع لتأكيد موافقتك على الشروط بعد االنتهاء من تعبئة التصريح عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة، وافق على اإلقرار كما هو مبّين 

  واألحكام وتأكيد أن املعلومات التي قدمتها صحيحة.

 
 

  الظاهر في أسفل الشاشة. "تقديم" بعد التأكد من أن جميع املعلومات التي أدخلتها دقيقة، اضغط على
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 - EX203B -ملخزون ملتابعة حالة تصريحات السلع االنتقائية املفقودة والتالفة الخاصة بك، انقر على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى صفحة "ا

 التصريح عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة":

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

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

افقة أمين املستودع في املنطقة املحددة •   تم التقديم يعني بأن التصريح ينتظر الحصول على مو

؛ - قيد االنتظار •
ً
 تعني أننا قد استلمنا طلب التصريح ونقوم بمراجعته حاليا

 تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل الهيئة؛ - مرفوض •

 تعني أن الهيئة طلبت املزيد من املعلومات من مقدم الطلب؛ - تمت إعادة التقديم •

 يعني أن الهيئة بدأت بتفتيش السلع التي تم التصريح عنها؛ - قيد التفتيش •

 لتصريح وقبوله دون التنازل عن االلتزام بالضريبة االنتقائية؛يعني أن الهيئة قامت بمراجعة طلب ا - مقبول دون تنازل  •

 يعني أن الهيئة قامت بمراجعة طلب التصريح وقبوله والتنازل عن االلتزام بالضريبة االنتقائية؛ - مقبول مع تنازل  •

باألصناف الواردة في التصريح عن السلع  يعني أن الهيئة قامت بمراجعة التصريح وطلبت تقديم شهادة اإلتالف الخاصة - شهادة اإلتالف مطلوبة •

عليكم تقديم شهادة اإلتالف ويجب أن تتطابق مع األصناف الواردة في نموذج البضائع املفقودة واملعيبة للحصول على تنازل عن  التالفة واملفقودة.

 الضريبة املتعلقة بهذه األصناف.
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  مالحظة:

إال أنه في حال طلب الهيئة ملزيد من املعلومات، يمكن إعادة تقديم هذا النموذج بعد تحديث  بعد تقديمه إلى الهيئة. EX203Bال ُيسمح بتعديل النموذج  .1

 املعلومات الالزمة.

 

 من تقديم طلب التصريح أو إعادة تقديمه. 30يتعين على الهيئة إصدار قرارها خالل  .2
ً
، تتم  30في حال عدم اتخاذ الهيئة ألي قرارات خالل  يوما

ً
يوما

 املوافقة على طلب التصريح املقدم أو املعاد تقديمه مع التنازل )"مقبول مع تنازل"(.

 

التصريح عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة دون تنازل، تظهر قيمة االلتزام الضريبي في خانة "الضريبة  - EX203Bعند املوافقة على النموذج  .3

روج السلع االنتقائية من منطقة محددة )دون تخليص جمركي(" في إقرار الضريبة االنتقائية للفترة التي قامت الهيئة باملوافقة االنتقائية املستحقة عند خ

 على التصريح فيها.

 

ية املفقودة والتالفة التصريح عن السلع االنتقائ - EX203Bيحق للهيئة إما التنازل عن كامل قيمة االلتزام الضريبي أو جزء منه بعد مراجعة النموذج  .4

 املقدم من قبل الخاضع للضريبة أو بعد تفتيش السلع االنتقائية في املنطقة املحددة، إن لزم ذلك أو عند مراجعة شهادة اإلتالف.

 

 مطلوبة اإلتالف شهادة 2.1.5.1

إذا  يتعين عليكم تحميل نسخة من شهادة اإلتالف.و  عند مراجعة التصريح عن السلع التالفة واملفقودة، يمكن أن تطلب الهيئة منكم تقديم شهادة اإلتالف.

لبت شهادة اإلتال 
ُ
ف ألجلها، يتعين عليكم كانت األصناف املذكورة في شهادة اإلتالف أكثر من األصناف الواردة في التصريح عن السلع املفقودة والتالفة والتي ط

بعد تقديم شهادة اإلتالف، ال بد من أن يقوم  ."تحميل شهادة اإلتالف" على زر  إضافة األصناف اإلضافية في النموذج الجديد الذي يظهر لكم عند الضغط

  وفيما يلي شرًح مفصل لإلجراءات. أمين املستودع باملوافقة عليها.

استكمال إجراءات شهادة بمجرد طلب شهادة اإلتالف من قبل الهيئة، لن تتمكنوا من تقديم تصريح جديد عن السلع املفقودة والتالفة إلى أن يتم  مالحظة:

  اإلتالف.

 

 اختيار النموذج  (1

قوموا بالضغط على الزر الختيار نموذج  " إلى جانب التصريح عن السلع املفقودة والتالفة كما هو موضح أدناه.تحميل شهادة اإلتالفسوف تظهر لكم زر "

 شهادة اإلتالف.
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 تعبئة النموذج (2

 من نموذج البضائع املفقودة والتالفة السابق.سوف تظهر املعلومات األساسية الخاصة 
ً
كما ستظهر لكم األصناف الواردة في نموذج البضائع  بكم تلقائيا

  إال أن هذه األصناف لن كون قابلة للتعديل. املفقودة والتالفة ذي الصلة.

 
 

  ن هذه األصناف لن كون قابلة للتعديل.إال أ كما ستظهر لكم األصناف الواردة في نموذج البضائع املفقودة والتالفة ذي الصلة.
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 يتعين عليكم تحميل نسخة من شهادة اإلتالف. (3

 
 

 في القسم التالي، سوف يكون بإمكانكم إضافة أصناف جديدة إلى تصريح شهادة اإلتالف، إن وجدت. (4

 
 

صفحة "البحث عن السلع" في تبويب جديد إلى جهة  ستظهر اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

 في مربع البحث في التبويب السابق. وألصقهابحث عن السلعة، ومن ثم انسخ "رمز السلعة"  اليسار.
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 كما هو موضح بالشكل التالي. د لصق رمز السلعة في مربع البحث األزرق، اضغط على "البحث عن السلع".بع
ً
  وسيتم عندئٍذ استكمال بيانات املنتج تلقائيا

( انقر هنا للبحث عن رموز 1
 السلع

 ( انسخ رمز السلعة3 ( ابحث عن رمز السلعة2

( ألصق رمز السلعة مكانه 4
 الصحيح
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الضريبي املحتمل للضريبة االنتقائية املرتبط بالسلع االنتقائية املفقودة والتالفة  االلتزام"، سيظهر أمامك مبلغ إضافة منتج إلى القائمةبعد الضغط على خانة "

  في عمود الضريبة االنتقائية في جدول في النموذج كما هو موضح أدناه.

 ( يمكن تحديد الكمية في وحدة القياس2 ( يمكن زيادة السعر1

 ( انقر هنا إلضافة منتج إلى القائمة7

ال يمكن أن يكون تاريخاً في  ( قم باختيار التاريخ3
 المستقبل

أن يكون تاريخاً في ال يمكن  ( قم باختيار التاريخ4
 المستقبل

 ( أدخل السبب5

 ( قم بتحميل األدلة المستندية6
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 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 - EX203Bالتصريح "ملتابعة حالة نموذج شهادة اإلتالف الخاصة بك، انقر على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى صفحة "الحالة" لالطالع على نوع 

 التصريح عن السلع االنتقائية املفقودة والتالفة".

 
 بالرق وسوف

ً
لبت ألجله شهادة اإلتالف متبوعا

ُ
  "1-م "يظهر لك نموذج شهادة اإلتالف بنفس الرقم الوارد في نموذج البضائع املفقودة والتالفة الذي ط

 

افقة الهيئة على أي أصناف إضافية دون تنازل، يتم تخزين مبلغ الضريبة االنتقائية الذي تم حسابه في نموذج "شهادة اإلتالف"  للفترة  بعد مو
ً
شهريا

افقة دون تنازل" من قبل الهيئة.  في خانة "الضريبة االنتقائية املستحقة عند خروج السلع االنتقائية من  الضريبية بعد تاريخ "املو
ً
وسيظهر املبلغ تلقائيا

 منطقة محددة )بدون تخليص جمركي(" في إقرار الضريبة االنتقائية.

  



 

 تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية| دليل املستخدم الضريبة االنتقائية |  48

  

2.1.6 EX203D املخزون تصريح 

  على األشخاص الخاضعين للضريبة التصريح عن مخزون السلع الخاضعة للضريبة االنتقائية :مستخدم من قبل •

  مرة كل فترة ضريبية التكرار: •

 (5ضريبي إيجابي )الخانة رقم  األثر: التزام •

في تصريحات املخزون الخاصة بك في وسوف يتم وضع الضريبة املحسوبة  في إقرار الضريبة االنتقائية قابلة للتعديل. 5لن تكون الخانة رقم  مالحظة:

 كما يلزم. 5الخانة رقم 

 

 تصريح املخزون" للتصريح عن السلع االنتقائية املخزونة لديك. - EX203Dعليك اتباع التعليمات أدناه الستكمال "

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 
 

 

 تصريح املخزون" املوضح أدناه. EX203D –اختر النموذج من خالل الضغط على تبويب "املخزون  (2

 
 

 قم باستكمال املعلومات الالزمة. (3

 كما هو موضح أدناه.
ً
 سيتم تعبئة املعلومات األساسية تلقائيا

 ( انقر على عالمة التبويب1

 ( انقر على عالمة التبويب1

 ( اختر النموذج2
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 تصريح املخزون بشأنها.حدد الفترة الضريبية التي تقدم  (1

 
سمى بإمكانك إدخال املخزون اإلضافي املوجود لديك من األصناف الواردة في بنود سعر بيع التجزئة في القسم األول تحت "السلع االنتقائية" و   (2

ُ
التي ت

 "بنود سعر بيع التجزئة" أدناه.

 
 

 وهناك طريقتان للقيام بذلك:

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الل الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خ

". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل ملف اإلكسل لألصناف املعرفة على النظامباستخدام الزر "

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



 

 تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية| دليل املستخدم الضريبة االنتقائية |  50

  

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 

ستظهر صفحة "البحث عن السلع" )كما هو في الصورة( في تبويب  الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.اضغط على "البحث عن 

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

 
  

( ألصق رمز السلعة 4
 مكانه الصحيح

 ابحث عن رمز السلعة( 2 ( 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

 
 

 قم بإضافة املزيد من املعلومات عن البند كما هو موضح أدناه (3

 
 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -السعر املخصص  (أ

ً
  يمكن زيادة هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

 قم بإدخال كمية البنود الفائضة املخزونة في وقت تقديم هذا التصريح. -كمية السلع االنتقائية الفائضة  (ب

 .2019نوفمبر  30لتي كانت في املخزون كما في قم بإدخال كمية األصناف ا - 2019نوفمبر  30املخزون النهائي كما في  (ت

 لديك  -( 2019نوفمبر  30 - 2018ديسمبر  1متوسط املخزون الشهري من ) (ث
ً
قم بإدخال متوسط املخزون الشهري من هذا البند الذي كان مخزونا

 .2019نوفمبر  30إلى  2018ديسمبر  1ما بين 

 لديك ما  -( 2019 نوفمبر 30 - 2018ديسمبر  1متوسط مخزون شهرين من ) (ج
ً
قم بإدخال متوسط مخزون شهرين من هذا البند الذي كان مخزونا

 .2019نوفمبر  30إلى  2018ديسمبر  1بين 

 

 ( انقر هنا للبحث عن رموز السلع1
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 وسوف تتم إضافة املنتج في الجدول أدناه. ".إضافة منتج إلى القائمةبعد استكمال الخانات أعاله، قم بالضغط على "

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

عر بيع التجزئة غير املذكورة في القائمة في القسم الثاني من تصريح املخزون كما هو موضح وفي غضون ذلك، يمكنك تقديم بنود س التفاصيل عن اإلجراءات.

 أدناه.

 

من إقرار الضريبة  5وستكون هذه الضريبة مشمولة في الخانة رقم  وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.

 االنتقائية.

 
 

ى" في إدخال املخزون اإلضافي املوجود لديك من األصناف غير الواردة في "بنود سعر بيع التجزئة غير مذكورة/ تغيير في السعر االنتقائي األدن بإمكانك

سمى "بنود سعر بيع التجزئة غير مذكورة/ تغيير في السعر االنتقائي األدنى" أدناه.
ُ
ناك طريقتان للقيام وه القسم الثاني تحت "السلع االنتقائية" والتي ت

 بذلك:

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 على حدة بشكل يدوي  (ب
ً
 إضافة األصناف غير املعرفة على النظام كال

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج 

". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.على النظام تحميل ملف اإلكسل لألصناف غير املعرفةباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:
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 على حدة بشكل  (ب
ً
 يدوي.إضافة األصناف غير املعرفة على النظام كال

 
 في القائمة الخاصة بالهيئة.

ً
 سوق ُيطلب منك إدخال املعلومات التالية عن كل منتج مخزون لديك وليس مذكورا

 قم بإدخال رمز الصنف. -رمز الصنف  (أ

 (.HSقم بإدخال الرمز املنسق ) -( HSالرمز املنسق ) (ب

 قم بإدخال اسم العالمة. -اسم العالمة  (ت

 موجز عن الصنف.قم بإدخال وصف  -وصف الصنف  (ث

 قم باختيار وحدة القياس املناسبة للصنف. وهي عبارة عن قائمة منسدلة. -وحدة القياس  (ج

تعتمد نسبة الضريبة االنتقائية على الفئة  قم باختيار فئة املنتج للصنف من الخيارات املتاحة. وهي عبارة عن قائمة منسدلة. -وصف املنتج  (ح

ختارة.
ُ
 الفئة الصحيحة. يرجى التأكد من اختيار امل

 بناء على وصف املنتج املختار. -نسبة الضريبة االنتقائية  (خ
ً
  يتم استكمال نسبة الضريبة االنتقائية تلقائيا

 لديك  -( 2019نوفمبر  30 - 2018ديسمبر  1متوسط املخزون الشهري من ) (د
ً
قم بإدخال متوسط املخزون الشهري من هذه البنود الذي كان مخزونا

 .2019نوفمبر  30إلى  2018بر ديسم 1ما بين 

 قم بإدخال الكمية الفائضة من هذا الصنف املخزونة لديك في وقت تقديم هذا التصريح. -كمية السلع االنتقائية الفائضة  (ذ

 لديك -( 2019نوفمبر  30 - 2018ديسمبر  1متوسط مخزون شهرين من ) (ر
ً
ما  قم بإدخال متوسط مخزون شهرين من هذا البند الذي كان مخزونا

 .2019نوفمبر  30إلى  2018ديسمبر  1بين 

 .2019نوفمبر  30قم بإدخال كمية األصناف التي كانت في املخزون كما في  - 2019نوفمبر  30املخزون النهائي كما في  (ز

نتقائي األدنى للصنف بموجب عبارة عن سعر البيع بالتجزئة للصنف أو الفرق في السعر اال  -سعر البيع بالتجزئة/الفرق في السعر االنتقائي األدنى  (س

 .2019لعام  55قرار مجلس الوزراء رقم 
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 وسوف تتم إضافة املنتج في الجدول أدناه. ".إضافة منتج إلى القائمةبعد استكمال الخانات أعاله، قم بالضغط على "

 

  اإلضافية وتحديد كميتها.يمكن تكرار إجراءات إضافة منتجات ليس لها سعر بيع إلى القائمة من أجل اإلفصاح عن السلع 

وستكون هذه الضريبة مشمولة في إقرار الضريبة االنتقائية الخاصة  وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.

  بك.

 
 للفترة املختارة.يتم حفظ الضريبة االنتقائية املحتسبة في "تصريح املخزون" لغرض تقديم إقرار الضريبة 

ً
 في  االنتقائية شهريا

ً
وستظهر القيمة تلقائيا

 في إقرار الضريبة االنتقائية. 5الخانة رقم 

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  ل اإلقرار.من خال

 
 

أكيد موافقتك على الشروط بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية املخزونة، وافق على اإلقرار كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع لت

 واألحكام.
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والتأكد من تعبئة جميع الخانات قبل إرسال نموذج تصريح املخزون، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها 

  اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

 التصريح عن املخزون". - EX203Dملتابعة حالة تصريحات املخزون الخاصة بك، انقر على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى صفحة " 

   
عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل". يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".

ُ
 يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

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

 يعني أنه تم تقديم التصريح. - تم التقديم •

ضيف إلى إقرار الضريبة االنتقائية املقّدم. - مقبول  •
ُ
 يعني أن هذا التصريح قد أ

 

الضريبة االنتقائية عن تلك الفترة الضريبية أو اختيار هذا النموذج ضمن يمكن تعديل النموذج املقدم ما دمت لم تقم بعد بتقديم إقرار  مالحظة:

  التصريح عن الخصم.

 الضريبي الخصم 2.2

إذا كنت  يساعدك هذا القسم على معرفة كيفية تعبئة واستكمال نماذج التصريح عن الضريبة االنتقائية القابلة للخصم الخاص بك لكل فترة ضريبية.

 لألحكام 
ً
موذج القانونية املتعلقة بضريبة القيمة االنتقائية القابلة للخصم بالشكل املنصوص عليه في قانون الضريبة االنتقائية، يتعين عليك تقديم نمستوفيا

مقابل أي من  ومن الناحية العملية، تستطيع املطالبة بالضريبة القابلة للخصم التصريح عن الضريبة االنتقائية القابلة للخصم للمطالبة لتلك الضريبة.

 في إقرار الضريبة االنتقائية أو استيراد أو طرح للسلع االنتقائية من املنطقة املحددة 
ً
التصريح عن املخزون دون تخليص جمركي وسوف ينعكس ذلك تلقائيا

  الدوري الخاص بك.

 

 أدناه. ولكي تتمكن من املطالبة بالضريبة القابلة للخصم، عليك تقديم أحد نماذج التصريح الواردة

2.2.1 EX202A - املحددة( املنطقة إلى السلع )إدخال - املحددة املناطق داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح 

األشخاص الخاضعون للضريبة للمطالبة بالضريبة القابلة للخصم عن السلع االنتقائية التي تم دفع الضريبة عنها في  مستخدم من قبل: •

 نطقة محددة دون الحاجة إلى تخليص جمركيالسابق ووضعها داخل م

 ال حد التكرار: •

 (7الخصم الضريبي )الخانة  األثر: •

 ( تحقق من الحالة1
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 قم بإدخال املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها (1

 
 

االنتقائية إليها" وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة املرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع 

.
ً
 لرقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع  املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها" تلقائيا

ً
يكون رقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها مساويا

 تقائية إليها في حال "إدخال السلع االنتقائية إلى املنطقة املحددة" كما هو موضح أدناه.االن

 

 
 

 ( أدخل رقم المنطقة المحددة التي سيتم النقل إليها1

تفاصيل أمين المستودع والمنطقة المحددة التي 
 سيتم النقل منها

  تفاصيل أمين المستودع والمنطقة المحددة التي سيتم النقل إليها
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 بما في ذلك الفترة الحالية. يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد يمكن أن تكون أي فترة لم اختر فترة النقل. (2

 
 

 قم بتعبئة النموذج. (3

 يتعين عليك إضافة األصناف التي تحتاج إلى إدخالها إلى املنطقة املحددة. وهناك طريقتان للقيام بذلك:

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئةاختيار األصناف من قائمة  (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف زيل نموذج ملف إكسلتنعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

 
 خيار ب إذا دعت الحاجة لذلك.ويمكنك االستمرار بإضافة املزيد من املنتجات باستخدام ال

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 ( اختر فترة النقل2
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( املقبول، نموذج  EX201النماذج املقبولة هي فقط نموذج  مالحظة:

ً
 جمركيا

ً
الستيراد/اإلفراج عن السلع االنتقائية من املناطقة املحددة )تتطلب تخليصا

EX202B  املتعلق باإلنتاج املقبول وقيد االنتظار ونموذجEX203A .املقدم بخصوص املشتريات املحلية  

 

  "، يتم عرض تفاصيل السلع التي تّم اختيارها على النحو املوضح أدناه.إلى القائمة إضافة منتجبعد الضغط على خانة "

 
 قم بإضافة البيانات التالية:

يتم إدخال الكمية بعد خصم املطالبات السابقة، نقل السلع االنتقائية بين املناطق املحددة، أو السلع املستهلكة في  –كمية السلع التي سيتم نقلها  (أ

 بإمكانك خفض الكمية التي سيتم نقلها. بشكل مسبق في خانة الكمية.السابق 

 من قبلك عند التصريح. –السعر  (ب
ً
 بناء على السعر الذي تم التصريح عنه مسبقا

ً
 بإمكانك زيادة السعر. يتم إدخال السعر مسبقا

 يكون بعد تاريخ النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة أعاله. هذا التاريخ يجب أال قم باختيار التاريخ. –تاريخ إدخال السلع إلى املنطقة املحددة  (ت

 

( اختر النوع من القائمة المنسدلة 3
االنتقائية من )استيراد/إفراج عن السلع 

 المنطقة المحددة، إنتاج، شراء محلي(

( قم بتعبئة رقم اإلقرار وانقر على 4 
 عرض اإلقرارات

 

( ستكون األصناف المتعلقة بذلك اإلقرار مدرجة في 5
قم باختيار الصنف الذي يتم تقديم اإلقرار  القائمة.

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادي
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  ة للضرائب.إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.

 
 

حتسبة من بعد موافقة أمين املستودع املسؤول عن املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها على 
ُ
النموذج، يتم حفظ مبلغ الضريبة االنتقائية امل

ويكون  ملختارة أعاله.نموذج "إدخال السلع االنتقائية إلى املنطقة املحددة" من أجل إقرار الضريبة االنتقائية الشهرية الذي سيتم تقديمه للفترة الضريبية ا

 بشكل مسبق في خانة "مجموع الضريبة االنتق
ً
 ائية القابلة للخصم خالل الفترة" في إقرار الضريبة االنتقائية.هذا املبلغ معبأ

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
 

وذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي ستدخل إلى املنطقة املحددة املختارة، وافق على اإلقرار كما هو مبّين أدناه بالضغط على بعد االنتهاء من تعبئة النم

 املربع لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.
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والتأكد من تعبئة قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها 

  جميع الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

تصريح -EX202Aثم انتقل إلى تبويب الحالة في صفحة " ملتابعة حالة نماذج التبليغ عن املنطقة املحددة، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن

بإمكانك  حددة".الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "دخول السلع إلى املنطقة امل

 البحث عن نوع النقل.
ً
 أيضا

 

 
 

عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل". يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".
ُ
 يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

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

تعني أننا قد استلمنا طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة وهو بانتظار املوافقة أو قد صدرت املوافقة من أمين املستودع  - قيد اإلجراء •

 في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها.

ته قد تم رفضه من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدم - مرفوض •

 سيتم نقل السلع االنتقائية إليها.

م تعني قبول طلب التبليغ عن املنطقة املحددة من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها وبأنه ت - مقبول  •

 ة لـ "فترة التصريح" املختارة.تقديم إقرار الضريبة االنتقائي

 

 ( اختر نوع النقل1

 ( اضغط على "البحث"2

 الحالة( تحقق من 3
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كما يمكن تعديل هذا النموذج طاملا أنه لم يتم قبوله من قبل أمين املستودع في املنطقة  يمكن تعديل هذا النموذج أو حذفه عندما يكون مسودة. مالحظة:

  قبوله أو رفضه.ويصبح النموذج غير قابل للتعديل بمجرد  املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها.

 

ة إلى أو من املنطقة يتعين على أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها املوافقة على أو رفض طلبات نقل السلع االنتقائي

 ملزيد من التفاصيل. 2.4القسم يرجى االطالع على  املحددة التي يشرف عليها.

 

EX203 -  االنتقائية القابلة للخصمنموذج الضريبة 

األشخاص الخاضعون للضريبة للمطالبة بالضريبة القابلة للخصم حاالت أدت إلى خصم الضريبة االنتقائية املدفوعة  مستخدم من قبل: •

 من سلعة انتقائية أخرى خا
ً
ضعة أو بالفعل )على سبيل املثال، إذا تّم دفع الضريبة االنتقائية عن سلع تم تصديرها أو أصبحت جزءا

 ستخضع للضريبة االنتقائية( أو بالنسبة ملبالغ الضريبة االنتقائية التي ُدفعت للهيئة بطريق الخطأ

 مرة كل فترة ضريبية التكرار: •

 (7الخصم الضريبي )الخانة  األثر: •

 

بة االنتقائية عن سلع وإذا تم استخدام السلع في وقت الحق في حاالت أدت إلى خصم الضريبة االنتقائية املدفوعة بالفعل )على سبيل املثال، إذا تّم دفع الضري

 من سلعة انتقائية أخرى خاضعة أو ستخضع للضريبة االنتقائية( أو بالنسبة ملبالغ الضريبة ا
ً
النتقائية التي ُدفعت للهيئة بطريق تم تصديرها أو أصبحت جزءا

 .الضريبة االنتقائية القابلة للخصم – EX203الخطأ، فإنه يجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة السترداد الضريبة من خالل النموذج 

 

  ويجوز املطالبة بخصم الضريبة االنتقائية املدفوعة بالفعل عند:

السلع االنتقائية  – EX201حددة )الذي يتطلب تخليص جمركي( والذي يتم تقديمه من خالل النموذج االستيراد أو الطرح من املناطق امل (أ

  التي تحتاج إلى تخليص جمركي

نتج – EX202Bخالل النموذج  تقديمه منالضريبة االنتقائية عن اإلنتاج، والذي يتم  (ب
ُ
 تصريح امل

 نموذج مشتريات محلية للسلع االنتقائية - EX203Aوذج الضريبة االنتقائية عن املشتريات املحلية من خالل النم (ت

تصريح الضريبة االنتقائية  - EX202Aالضريبة االنتقائية عن اإلفراج عن السلع من منطقة محددة دون تخليص جمركي من خالل النموذج  (ث

 )دون تخليص جمركي(. اإلفراج عن السلع االنتقائية من املنطقة املحددة -للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

 التصريح عن املخزون - EX203Dمن خالل النموذج الذي يتم تقديمه املخزون  (ج

 

  الضريبة االنتقائية القابلة للخصم". – EX203اتبع التعليمات الواردة أدناه الستكمال "النموذج 

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 
 التبويب هذهانقر على عالمة 
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" املتوفر من خالل تبويب "الضريبة االنتقائية القابلة الضريبة االنتقائية القابلة للخصم – EX203النموذج  اختر النموذج من خالل الضغط على " (2

 للخصم".

 
 

  استكمال النموذج: (3

 باستخدام البيانات ذات الصلة التي قمت بإدخالها في نموذج التسجيل، حيثما ينطبق سيتم تعبئة بند البيانات  (أ
ً
األساسية من النموذج مسبقا

 كما ُيطلب منك اختيار الشهر الذي تطالب بالخصم عنه. ذلك.

 
 

يتعين عليك اختيار نوع التصريح الذي تقوم بتقديم نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم بشأنه )أي تصريح االستيراد/اإلفراج عن  (ب

. أو التصريحالسلع من منطقة محددة 
ً
ثم يتعين عليك بعدئٍذ البحث عن واختيار املنتج الذي تم  عن املخزون( وإدخال رقم التصريح أيضا

يرجى االطالع على  كما هو موضح أعاله. EX203DوEX202B وEX202A وEX201وEX203A ه باستخدام نماذج التصريح اإلفصاح عن

 الخطوات املوضحة في الصورة أدناه.

 وهناك طريقتان للقيام بذلك:

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة رموز األصناف في التصريح املختار (ب

 

  االســــم: االسم

 ( انقر على عالمة التبويب هذه1

 ( اختر النموذج2

 ( اختر الشهر1
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 اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.بإمكانك 

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف  ". وبإمكانك إضافة األصنافتنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

 اختيار األصناف من قائمة رموز األصناف في التصريح املختار (ب

 يرجى اتباع الخطوات املبينة في لقطة الشاشة أدناه

 
املقبول أو قيد اإلجراء  EX202Bاملقبول أو قيد اإلجراء بالنسبة للواردات، نموذج  EX201النماذج املقبولة للضريبة القابلة للخصم هي: نموذج  مالحظة:

قدم للمشتريات EX203Aاملقبول بالنسبة لإلفراج عن السلع االنتقائية من املنطقة املحددة ونموذج  EX202Aبالنسبة لإلنتاج ونموذج 
ُ
ونموذج  املحلية امل

EX203D للمخزون.  

 

  ويتم عرض تفاصيل السلع التي تّم اختيارها على النحو املوضح أدناه.

( اختر النوع من القائمة المنسدلة 1
)استيراد/إفراج عن السلع االنتقائية من 

، إنتاج، شراء محلي أو المنطقة المحددة
 المخزون(

( قم بتعبئة رقم اإلقرار وانقر على 2 
 عرض اإلقرارات

 

( ستكون األصناف المتعلقة بذلك اإلقرار مدرجة في 3
قم باختيار الصنف الذي يتم تقديم اإلقرار  القائمة.

  بخصوصه من القائمة المنسدلة.
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  ينبغي تعبئة الخانات التالية: وستقتصر الكمية والسعر على ما تم تحديده في نموذج الطلب ذو الصلة. في البند التالي، يرجى إدخال بيانات طلب االسترداد.

  والخيارات هي كما يلي: سبب املطالبة باالسترداد من القائمة املنسدلة. قم باختيار (4

 التصدير •

 من سلعة انتقائية أخرى تخضع أو ستخضع للضريبة •
ً
 الضريبة املدفوعة عن السلع االنتقائية التي أصبحت جزءا

 املبالغ املدفوعة للهيئة بطريق الخطأ. •

 أخرى  •

 
 

 

 قم بإضافة البيانات التالية:
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a)  بإمكانك خفض  يتم إدخال الكمية التي يمكن املطالبة بها بعد خصم املطالبات السابقة بشكل مسبق في خانة الكمية. –السلع املطالب بها كمية

 الكمية الذي تتعلق به املطالبة بالخصم

b)  االنتقائية/ اإلفراج عن السلع االنتقائية من تاريخ االستيراد/ اإلفراج عن السلع االنتقائية من املنطقة املحددة/ اإلنتاج/ الشراء املحلي للسلع

 قم باختيار التاريخ ذو الصلة –املنطقة املحددة دون تخليص جمركي 

c) ليص السعر في وقت االستيراد/ اإلفراج عن السلع من املنطقة املحددة/اإلنتاج/الشراء املحلي/ اإلفراج عن السلع من املنطقة املحددة دون تخ

 إما باستخدام سعر بيع التجزئة السائد في وقت املطالبة أو السعر املفصح عنه عند تقديم التصريح.تتم تعبئته تلق –جمركي 
ً
بإمكانك خفض  ائيا

 السعر الذي تتعلق به املطالبة بالخصم

d) منه  تاريخ التصدير/ النقل إلى املنطقة املحددة/ دفع الضريبة االنتقائية عن املنتج االنتقائي اآلخر الذي تكون هذه السلعة 
ً
 –االنتقائية جزءا

 التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ النشاط القابل للخصم

e)  األدلة املستندية املؤيدة لطلب االسترداد –تحميل األدلة املستندية 

 
 

f)  إضافة املنتج إلى القائمة "الضغط على" 

 على أساس ما تم تقديمه في التصريح.ستتم تعبئة خانة الكمية والسعر في وقت االستيراد/الطرح من  مالحظة:
ً
وال يمكن أن  املنطقة املحددة/ اإلنتاج تلقائيا

وفي حال املطالبات الجزئية في املاض ي، يتم تعبئة الكمية بحيث يتم طرح الكمية  تكون الكمية والسعر في طلب االسترداد أكبر من تلك الواردة في التصريح.

 املجموع الوارد في التصريح. التي تمت املطالبة بها في السابق من

 

 وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية القابلة للخصم املحتسبة في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.

 ( يمكن خفض السعر4

 ( قم بتحديد الكمية بوحدة القياس2

 ( انقر هنا إلضافة منتج إلى القائمة6

 ( قم باختيار التاريخ3

( قم بإعطاء سبب لطلب االسترداد، وهو إما 1
التصدير أو مركب في سلعة انتقائية أخرى، 

 مبلغ مدفوع عن طريق الخطأ، أخرى

 ( تقديم األدلة المؤيدة لطلب االسترداد5
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  يمكن تكرار عملية إضافة السلع إلى نموذج التصريح بقصد اإلفصاح عن أي منتجات إضافية وتحديد كميتها.

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب. إذا لم يكن
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الض
ً
ريبة االنتقائية وهذه البيانات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
 

كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع لتأكيد موافقتك على شروط  على اإلقراروافق  االنتقائية،واإلفصاح عن جميع السلع  النموذجبعد االنتهاء من تعبئة 

 وأحكام تصريح الضريبة االنتقائية. 

 
 

العالمة 
 التجارية
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تصريح الضريبة االنتقائية القابلة للخصم، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها  - EX203قبل إرسال نموذج 

  فيه والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية ومن ثم تأكيد التصريح.

 "تقديمالتي أدخلتها دقيقة، اضغط على " البياناتبعد التأكد من أن جميع 

 

ة نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم الذي قدمته، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى صفحة "الضريبة االنتقائي ملراجعة حالة

 تعديل  .يمكن إلغاء نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم حتى بعد تقديمه من خالل الضغط على  القابلة للخصم".
ً
النموذج قبل كما يمكنك أيضا

  إرساله.

 

 
عتمدة من خالل الضغط على 

ُ
 ."تصدير إلى ملف إكسل"يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

 

م لكي بعد تقديم النموذج الشهري للضريبة االنتقائية القابلة للخصم، سيتم تخزين جميع بيانات وتفاصيل املعاملة وكذلك الضريبة القابلة للخص

ستخدم عند تقديم 
ُ
 في إقرار الضريبة االنتقائية. إقرار الضريبة االنتقائية الشهري.ت

ً
 وستظهر القيمة في خانة املبلغ تلقائيا
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 إضافية تقارير  متطلبات 2.3

هذه التنقالت  ال توجد آثار ضريبية مترتبة على التبليغ عن يوضح هذا القسم كيف يمكنك القيام بالتبليغ عن نقل السلع االنتقائية من وإلى املناطق املحددة.

 إلى وهي مطلوبة فقط ألغراض التبليغ.

 

 كيفي ستقومون بالتبليغ عن شراء السلع االنتقائية من السوق املحلي وكيفية التبليغ عن بيع تلك السلع دا
ً
 خل املناطق املحددة.كما يوضح القسم التالي أيضا

2.3.1 EX202A - أخرى( محددة منطقة إلى السلع )نقل - املحددة طقاملنا داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح 

  األشخاص الخاضعون للضريبة الذين يقومون بنقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى  مستخدم من قبل: •

 ال حد )يجب تعبئته في كل مرة يتم فيها نقل السلع( التكرار: •

 أثر له األثر: ال •

 

لنقل نموذج تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة "  - EX202A "يتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه الستكمال النموذج 

 السلع االنتقائية بين املناطق املحددة.

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 
 

 اختيار النموذج (2
 التبويب هذه انقر على عالمة
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  مالحظة:

حيث لكل نوع مجموعة مختلفة من املعلومات التي  االنتقائية داخل املناطق املحددة على نوع النقل املختارتعتمد أقسام نموذج التبليغ عن نقل السلع  .1

 ينبغي تعبئتها.

 

 . ُيسمح لك بتقديم نموذج حركة املخزون الخاص بك في تلك املنطقة املحددة فقط.2

 

 قم باستكمال النموذج بالشكل املوضح في األقسام أدناه.

 

 املحددة التي سيتم النقل منها إدخال املنطقة (3

ملرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها" وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة ا

 كما هو موضح أدناه.
ً
 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها" تلقائيا

( انقر هنا لمباشرة تعبئة النموذج المتعلق بالتبليغ 3
 عن نقل السلع داخل المناطق المحددة

( انقر على عالمة التبويب 1
 هذه

 ( اختر نوع نقل السلع داخل المناطق المحددة2
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 إدخال املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها (4

واملنطقة املحددة املرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها" وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع 

 كما هو موضح أدناه.
ً
 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها" تلقائيا

 
 

 عن رقم املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها إذا كان نوع النقل ه
ً
لى و "نقل السلع إيجب أن يكون رقم املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها مختلفا

 منطقة محددة أخرى".

 ( أدخل رقم المنطقة المحددة التي سيتم النقل منها1

 أدخل رقم المنطقة المحددة التي سيتم النقل إليها( 1
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 بما في ذلك الفترة الحالية. يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد اختر فترة النقل. (5

 
 

 قم بتعبئة النموذج. (6

 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم باإلفراج عنها من املنطقة املحددة

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى 

". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

 

 ( اختر الفترة1
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 ويمكنك االستمرار بإضافة املزيد من املنتجات باستخدام الخيار ب إذا دعت الحاجة لذلك.

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

" )كما هو في الصورة( في تبويب البحث عن السلعستظهر صفحة " اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

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

a)  قم بإدخال كمية السلع التي سيتم نقلها إلى منطقة محددة أخرى. -كمية السلع التي سيتم نقلها 

b)  بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة.سيتم إدخاله م -السعر 
ً
 يمكن زيادة هذا السعر. سبقا

c)  هذا التاريخ يجب أال يكون بعد تاريخ النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة أعاله. قم باختيار التاريخ. –تاريخ إدخال السلع إلى املنطقة املحددة 

 

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

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

 السلع لم يتم اإلفراج عنها لالستهالك بعد )أي أنه تم نقلها من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى(. إنحيث 
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 بناء 
ً
على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيانات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

 من خالل اإلقرار.

 
ضغط على ن أدناه بالبعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي سيتم نقلها إلى منطقة محددة أخرى، وافق على اإلقرار كما هو مبيّ 

 املربع لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.

 
 

قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة 

  جميع الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

-EX202Aفي صفحة " ملتابعة حالة نماذج نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى تبويب الحالة

 السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "نقل السلع االنتقائية إلى منطقة محددة أخرى".التبليغ عن نقل 

 البحث عن نوع النقل.
ً
 بإمكانك أيضا
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عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل". يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".

ُ
 يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

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

املوافقة من أمين املستودع في املنطقة املحددة تعني أننا قد استلمنا طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة وهو بانتظار  -قيد اإلجراء  •

 التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها أو إليها؛

تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي  - مرفوض •

 سيتم نقل السلع االنتقائية إليها.

تعني أن طلب التبليغ عن املنطقة املحددة الذي قّدمته قد تم قبوله من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع  - بول مق •

 االنتقائية إليها.

 

 مالحظة:

من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة كما يمكن تعديل هذا النموذج طاملا أنه لم يتم قبوله  يمكن تعديل هذا النموذج أو حذفه عندما يكون مسودة.

  ويصبح النموذج غير قابل للتعديل بمجرد قبوله أو رفضه. التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها.

 

لع االنتقائية إلى أو من يتعين على أمين املستودع في كل من املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها وإليها املوافقة على أو رفض طلبات نقل الس

 ملزيد من التفاصيل. 2.4القسم يرجى االطالع على  املنطقة املحددة التي يشرف عليها.
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2.3.2 EX202A - املحددة( املنطقة من للتصدير السلع )نقل - املحددة املناطق داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح 

للضريبة الذين يقومون بتصدير السلع خارج الدولة من منطقة محددة دون املرور عبر أراض ي األشخاص الخاضعون  مستخدم من قبل: •

 الدولة

 ال حد أعلى التكرار: •

 أثر له األثر: ال •

 

ال ينبغي تجدر اإلشارة إلى أنه  عليك استخدام هذا النموذج إذا كنت ستقوم بتصدير السلع االنتقائية املوجودة داخل املنطقة املحددة خارج اإلمارات.

 إلمارات.استخدام هذا النموذج إال إذا كنت ستقوم بتصدير السلع االنتقائية الخاصة بك من املنطقة املحددة مباشرة دون الحاجة إلى دخول أراض ي ا

 

 تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة من أجل "نقل السلع للتصدير: - EX202Aقم باتباع التعليمات أدناه الستكمال النموذج 

  مالحظة:

حيث لكل نوع مجموعة مختلفة من املعلومات التي  تعتمد أقسام نموذج التبليغ عن نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة على نوع النقل املختار .1

 ينبغي تعبئتها.

 

 . ُيسمح لك بتقديم نموذج حركة املخزون الخاص بك في تلك املنطقة املحددة فقط.2

 

 أدخل املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها (1

 
املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة املرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها" وإدخال 

 كما هو موضح أدناه.
ً
 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها" تلقائيا

 

 بما في ذلك الفترة الحالية. يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد اختر فترة التصريح. (2

 

 ( إدخال المنطقة المحددة التي سيتم النقل منها1

 تر الفترة( اخ2
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 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم باإلفراج عنها من املنطقة املحددة

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

لف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف ". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في املتنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25 يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد مالحظة:

 

 

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

 

ستظهر صفحة "البحث عن السلع" )كما هو في الصورة( في تبويب  اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

 في مربع البحث في التبويب األصلي. وألصقهابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز السلعة"  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:

 قم بإدخال كمية السلع التي سيتم نقلها للتصدير من املنطقة املحددة. -نقلها كمية السلع التي سيتم  (ث

 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -السعر  (ج
ً
  يمكن زيادة هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

 النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة أعاله.هذا التاريخ يجب أال يكون بعد تاريخ  قم باختيار التاريخ. –تاريخ إدخال السلع إلى املنطقة املحددة  (ح

 قم باختيار الدولة التي سيتم تصدير السلع إليها. -التصدير إلى  (خ

 

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

 في القائمة، 
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

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

 السلع لم يتم اإلفراج عنها لالستهالك في اإلمارات )أي أنه تم تصديرها إلى خارج اإلمارات(. إنحيث 
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 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  ل اإلقرار.من خال

 
 

و مبّين أدناه بالضغط بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي سيتم نقلها من املنطقة املحددة للتصدير، وافق على اإلقرار كما ه

 على املربع لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.

 
 

عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، 

  جميع الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

-EX202A، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى تبويب الحالة في صفحة "ملتابعة حالة نماذج نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة

 ن املنطقة املحددة".التبليغ عن نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "نقل السلع االنتقائية للتصدير م

 البحث عن نوع 
ً
 النقل.بإمكانك أيضا
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عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل".يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".

ُ
 . يمكن تنزيل تصاريح االستيراد امل

 

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

حددة قد تم تقديمه وينتظر موافقة أمين مستودع التخزين في املنطقة املحددة التي سيتم النقل قيد اإلجراء يعني  •
ُ
أن نموذج التبليغ عن املنطقة امل

 منها.

 مرفوض  •
ُ
 حددة قد تم رفضه من ِقبل أمين مستودع التخزين في املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها.يعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة امل

 ها.يعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة قد تم املوافقة عليه من قبل أمين مستودع التخزين في املنطقة املحددة التي سيتم النقل منمقبول  •

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

 

2.3.3 EX202A - جمركي( تخليص )بدون  املحددة املنطقة إلى االستيراد - املحددة املناطق داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح 

ى تخليص األشخاص الخاضعون للضريبة الذي سيقومون باستيراد السلع مباشرة إلى املناطق املحددة دون الحاجة إل مستخدم من قبل: •

 جمركي

 ال حد أعلى التكرار: •

 أثر له ال األثر: •

 

تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة" حيث يكون نوع النقل هو  - EX202Aقم باتباع التعليمات أدناه الستكمال النموذج "

 "."االستيراد إلى املنطقة املحددة دون الحاجة إلى تخليص جمركي

 

  سيتم
ً
 ملء معلوماتنا األساسية تلقائيا

 ( اختر نوع النقل1

 ( اضغط على "البحث"2

 ( تحقق من الحالة3
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 أدخل رقم املنطقة املحددة التي سيتم إدخال السلع إليها.

ويتوفر خياران لذلك،  ستستند املعلومات التي تحتاجها مللء النموذج إلى إجابتك على السؤال التالي: "ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع".

 وهما:

i. االستيراد 

ii. راد بغرض إعادة التصديراالستي  

شرح هذه الخيارات بشكٍل مفّصل أدناه.
ُ
 ت

i. ستيرادا 

ل إذا أردت استيراد سلٍع انتقائية من فئات تتطلب طوابع ضريبية رقمية، فستحتاج للحصول على الرمز التعريفي للشحنة من شركة دو ال رو قبمالحظة: 

تصريح التبليغ عن املنطقة املحددة" من أجل الوصول إلى خيار "االستيراد إلى املنطقة املحددة )دون تخليص جمركي("، وتحديد نوع  - EX202Aملء نموذج "

 النقل للسلع االنتقائية.

 إلى هذا التصريح.لن ُيسمح لك بعد ذلك باستخدام الطريقة اليدوية إلضافة أي ُمنتج من فئة السلع التي تتطلب الطوابع الضريبية الرقمية 

 

 استبدل لقطات الشاشة أدناه -استيراد املنتجات من فئات األصناف التي تتطلب طوابع ضريبية رقمية 
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 قم بإضافة البيانات التالية:

  قم باختيار "االستيراد"؛ -أ( ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع 

اختيار رموز الشحنات التعريفية املتاحة من خالل القائمة يمكن  -ب( الرمز التعريفي للشحنة 

املنسدلة. قم بتحديد الرمز التعريفي للشحنة من القائمة املنسدلة؛ سُيطلب منك بعدها تأكيد 

اختيارك. وبمجرد تأكيد الرمز التعريفي املحدد، سيتم إضافة السلع وكمياتها إلى شبكة السلع وفق 

،الرمز التعريفي املستخدم لل
ً
مع إمكانية تغيير السعر االنتقائي، الذي ستتم إضافته  شحنة تلقائيا

.
ً
 وفق ما تنشره الهيئة االتحادية للضرائب؛ كما يمكن زيادة هذا السعر أيضا

ً
 مسبقا

 

 في النموذج. -ت( تاريخ االستيراد 
ً
 حدد تاريخ االستيراد. يجب أن يتوافق التاريخ مع الفترة املحددة الحقا

 لن تتمكن من إضافة سلع جديدة إلى هذا النموذج. يمكنك استخدام نموذج جديد للتصريح عن منتجات أخرى إذا رغبت بذلكمالحظة:  

 

 ، ثم ملء بقية حقول النموذج.التفاصيل املتعلقة باملنطقة املحددةيمكنك إضافة 

  تتطلب طوابع ضريبية رقميةاستيراد منتجات من فئات السلع التي ال 

درجة في فئات السلع التي تتطلب طوابع ضريبية رقمية.
ُ
 ال يتوجب عليك تحديد رمز تعريفي للشحنة إذا أردت التصريح عن املنتجات غير امل

 

 قم بإضافة البيانات التالية:

 قم باختيار "االستيراد"؛ -ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع  (أ

حدد أي ُمعّرف للشحن، يرجى ترك الحقل على حاله "الرجاء التحديد"؛ -لرمز التعريفي للشحنة ا (ب
ُ
 ال ت
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تتطلب طوابع ، ثم ملء بقية حقول النموذج. يمكنك كاملتعاد إضافة السلع إلى الشبكة من الفئات التي ال التفاصيل املتعلقة باملنطقة املحددةيمكنك إضافة 

 ضريبية رقمية.

ii) االستيراد بغرض إعادة التصدير 

 ات العربية املتحدة.سيتوجب عليك تحديد هذا الخيار إذا كانت السلع االنتقائية التي تحتاج الستيرادها غير ُمخصصة لالستعمال أو االستهالك الحر في اإلمار 

 التصريح، والذي سُيقدم تفاصيل وافية حول هذا الشرط.وستحتاج إلى املوافقة على إكمال بياٍن إضافي في قسم 

 

 قم بإضافة البيانات التالية:

 قم باختيار "االستيراد بغرض إعادة التصدير"؛  - ما هو تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع -أ

 يمكنك إضافة التفاصيل املتعلقة باملنطقة املحددة، ثم ملء بقية حقول النموذج.

 إدخال التفاصيل املتعلقة باملنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها.يرجى  -2

 
 ”التحقق“يرجى إدخال رقم املنطقة املحددة التي سيتم فيها االحتفاظ بالسلع االنتقائية، ثم الضغط على خيار 

الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة املرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها" وإدخال املعلومات 

 كما هو موضح أدناه.
ً
 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها" تلقائيا

 
Destination WHK and DZ details 
details 
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 بما في ذلك الفترة الحالية. اإلقرار الخاص بها بعد يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اختر فترة التصريح. (1

 
 

 قم بتعبئة النموذج. (2

 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي سيتم استيرادها إلى املنطقة املحددة

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 عن الهيئة اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف ". تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

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

 

ر صفحة "البحث عن السلع" )كما هو في الصورة( في تبويب ستظه اضغط على "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.

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

 ( اختر فترة النقل2
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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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 قم بإضافة البيانات التالية:

 أدخل كمية املنتجات التي سيتم استيرادها إلى املنطقة املحددة. -الكمية  (أ

 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -السعر  (ب
ً
  يمكن زيادة هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

 يكون بعد تاريخ النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة أعاله. هذا التاريخ يجب أال قم باختيار التاريخ. -تاريخ االستيراد  (ت

 

 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
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  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 

 السلع لم يتم اإلفراج عنها لالستهالك بعد وتم إدخالها مباشرة إلى املنطقة املحددة. إنحيث 

 
 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
 

أدناه بالضغط على االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي يتم استيرادها إلى املنطقة املحددة، وافق على اإلقرار كما هو مبّين بعد 

 املربع لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.
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عليك تأكيد ذلك، واملوافقة على شرط ثالث كما هو موضح في لقطة الشاشة إذا قمت بتحديد خيار "االستيراد بغرض إعادة التصدير"، فسيتوجب مالحظة: 

  أدناه.

 

 
قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة 

  جميع الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

 

بويب الحالة في ملتابعة حالة نماذج التبليغ عن نقل السلع االنتقائية داخل املنطقة املحددة، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى ت

الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "استيراد السلع تصريح -EX202Aصفحة "

 البحث عن نوع النقل. إلى املنطقة املحددة دون الحاجة إلى تخليص جمركي".
ً
 بإمكانك أيضا

 

  

 ( اختر نوع النقل1

 "البحث"( اضغط على 2

 ( تحقق من الحالة3
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عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل". ".يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة
ُ
 يمكن تنزيل التصاريح امل

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

حددة قد تم تقديمه وينتظر موافقة  •
ُ
 أمين مستودع التخزين في املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها.امل

حددة قد تم رفضه من ِقبل أمين مستودع التخزين في املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها.مرفوض  •
ُ
 يعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة امل

يه من ِقبل أمين مستودع التخزين في املنطقة املحددة التي سيتم النقل يعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة قد تمت املوافقة عل مقبول  •

 إليها.

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

 

2.3.4 EX202A - املحددة املنطقة عن التبليغ تصريح 

 املحددةاألشخاص الخاضعون للضريبة الذين قاموا بإنتاج السلع داخل املنطقة  مستخدم من قبل: •

  ال حد أعلى التكرار: •

 ال أثر له األثر: •

 

 

نموذج تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة إلنتاج  - EX202Aيتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه الستكمال النموذج 

 السلع االنتقائية في املنطقة املحددة".

 دة التي يتم إنتاج السلع فيها.قم بإدخال رقم املنطقة املحد (1

 
 

املرتبطة برقم "املنطقة يتم تأكيد رقم "املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها" وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددة 

 كما هو موضح أدناه.املحددة التي سيتم 
ً
 نقل السلع االنتقائية إليها" تلقائيا

 

 

( أدخل رقم المنطقة 1
 المحددة

 ( انقر على "التحقق"2
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 بما في ذلك الفترة الحالية. يمكن أن تكون أي فترة لم يتم تقديم اإلقرار الخاص بها بعد اختر فترة التصريح. (2

 

 
 

 بتعبئة النموذج. قم (3

 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي يتم إنتاجها في املنطقة املحددة

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة من النموذج من خالل 

امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف ". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

 ( اختر فترة النقل2

 تفاصيل أمين المستودع والمنطقة المحددة التي سيتم النقل إليها
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 ويمكنك االستمرار بإضافة املزيد من املنتجات باستخدام الخيار ب إذا دعت الحاجة لذلك.

 

 .2020ديسمبر  25بعد يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو  مالحظة:

 

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

 

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

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

 
 

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

 أدخل كمية املنتجات التي تم إنتاجها في املنطقة املحددة. -الكمية  (أ

 بناء على السعر املنشور من قبل الهيئة. -السعر  (ب
ً
  يمكن زيادة هذا السعر. سيتم إدخاله مسبقا

 أعاله. هذا التاريخ يجب أال يكون بعد تاريخ النهاية املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة قم باختيار التاريخ. -تاريخ اإلنتاج  (ت

 

  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  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 اإلجراءات. التفاصيل عن

 

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 

 السلع لم يتم اإلفراج عنها لالستهالك بعد وهي موجودة بداخل املنطقة املحددة. إنحيث 
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 مالحظة:

 ُيمكنك التصريح عن املواد الخام التي تم استخدامها إلنتاج األصناف االنتقائية الجديدة في املنطقة املحددة. 1

 . سُيتاح لك تضمين مادة خام واحدة فقط في املخزون الذي تمتلكه في تلك املنطقة املحددة2

 

األصناف االنتقائية الجديدة في املنطقة املحددة. ُيمكنك إضافة العناصر التي جرى ُيمكنك التصريح عن املواد الخام، إن ُوجدت، التي تم استخدامها إلنتاج 

ك استخدام املواد استخدامها كمواٍد خام في قسم "السلع االنتقائية املستخدمة كمواد أولية أثناء اإلنتاج" كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه. سُيتاح ل

 املنطقة املحددة التي يتم فيها إنتاج السلع االنتقائية الجديدة.الخام التي تحتفظ بها كمخزون داخل نفس 

 

 يمكنك تحديد السلع االنتقائية بشكٍل إفرادي من القائمة التي تنشرها الهيئة االتحادية للضرائب كما هو موضح أدناه.

لبحث عن الصنف" في تبويب جديد )كما في الصورة "، وستظهر بعدها صفحة "االبحث عن الصنفملعرفة رمز الصنف للمنتج، يرجى الضغط على خيار "

 أدناه(. قم بعد ذلك بالبحث عن املنتج املناسب، ثم انسخ "رمز الصنف" عندما تجده.
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 كما هو مبين أدناه.البحث عن منتجألصق الرمز في خانة "
ً
 ". وستظهر بيانات املنتج تلقائيا
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 قم بإضافة البيانات التالية:

 كمية األصناف التي تم استخدامها كمواد أولية أثناء إنتاج السلع االنتقائية في املنطقة املحددة.أدخل  –أ( الكمية 

 بناًء على السعر املنشور من قبل الهيئة االتحادية للضرائب، مع إمكانية زيادة هذا السعر.  -ب( السعر
ً
 سيتم إدخاله مسبقا

 يتجاوز تاريخ االنتهاء املتعلق بـ "فترة التصريح" املختارة أعاله. تحديد التاريخ. يجب أال –ت( تاريخ استهالك البضائع 

 

 يمكن تكرار إجراءات إضافة منتجات إلى قسم املواد الخام من أجل التصريح عن السلع اإلضافية وتحديد كميتها. 

 في القائمة املنشورة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة
ً
ملزيد  2.7الهيئة االتحادية للضرائب. يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بك ُمدرجا

 من التفاصيل حول اإلجراءات.

رار ضريبة القيمة سوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في نموذج الشراء كما هو موضح أدناه، إال أن هذه الضريبة لن تنعكس في إق

 ضريبي، باعتبار أن السلع قد اسُتخدمت إلنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل املنطقة املحددة. االنتقائية لعدم وجود التزام

 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيا
ً
نات غير قابلة للتعديل يتم تعبئة قسم "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.

 
 

أدناه بالضغط على املربعات  بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي يتم إنتاجها في املنطقة املحددة، وافق على اإلقرار كما هو مبّين

 لتأكيد موافقتك على الشروط واألحكام.
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ع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة قبل إرسال نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة، عليك بالتدقيق في جمي

  جميع الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

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

  

تصريح -EX202Aومن ثم انتقل إلى تبويب الحالة في صفحة " ملتابعة حالة نماذج التبليغ عن املنطقة املحددة، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية

بإمكانك  حددة".الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة" حيث "نوع النقل داخل املنطقة املحددة" هو "إنتاج السلع في املنطقة امل

 البحث عن نوع النقل.
ً
 أيضا

 
 

عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل".". رقم املعاملةالضغط على "يمكن االطالع على النموذج من خالل 
ُ
 يمكن تنزيل التصاريح امل

 تعني أن نموذج التبليغ عن املنطقة املحددة لم يستكمل أو لم يتم تقديمه بعد من قبل مقدم الطلب؛ مسودة •

داخل املناطق املحددة وهو بانتظار املوافقة من أمين املستودع في املنطقة املحددة تعني أننا قد استلمنا طلب نقل السلع االنتقائية  -قيد اإلجراء  •

 التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها؛

تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي  - مرفوض •

 لسلع االنتقائية إليها.سيتم نقل ا

تعني أن طلب التبليغ عن املنطقة املحددة الذي قّدمته قد تم قبوله من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع  - مقبول  •

 االنتقائية إليها.
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  مالحظة:

النموذج طاملا أنه لم يتم قبوله من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة كما يمكن تعديل هذا  يمكن تعديل هذا النموذج أو حذفه عندما يكون مسودة.

  ويصبح النموذج غير قابل للتعديل بمجرد قبوله أو رفضه. التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها.

 

أو رفض طلبات نقل السلع االنتقائية إلى أو من املنطقة يتعين على أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها املوافقة على 

 ملزيد من التفاصيل. 2.4القسم يرجى االطالع على  املحددة التي يشرف عليها.

 

 نموذج مشتريات محلية - EX203A -املخزون  2.3.5

املحلية حيث تم دفع الضريبة عنها مستخدم من قبل: األشخاص الخاضعون للضريبة الذين قاموا بشراء سلع انتقائية من السوق  •

 بالفعل.

 التكرار: ال حد )كل مرة يتم فيها الشراء(. •

 ال أثر له. األثر: •
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 عن تلك  - EX203Aعليك استكمال 
ً
نموذج مشتريات محلية في حال قيامك بشراء سلع انتقائية من اإلمارات، حيث تكون الضريبة االنتقائية قد ُدفعت مسبقا

 . ستكمال هذا النموذج في كل مرة يتم فيها شراء السلع املحلية، مع العلم بأن استكمال هذا النموذج وتقديمه يقعان على عاتق مشتري السلعالسلع. وال بد من ا

 

 نموذج مشتريات محلية". -EX203A -"املخزونيتعين عليك اتباع التعليمات التالية الستكمال 

 

 االنتقائية".انتقل إلى التبويب الذي يشير إلى "الضريبة  (1

 

 
 

 " املوضح أدناه.نموذج املشتريات املحلية - EX203Aاختر النموذج من خالل الضغط على " (2

 

 

  
 

 قم بتعبئة النموذج. (3

 باستخدام البيانات ذات الصلة التي قمت بإدخالها في نموذج التسجيل، حيثما ينطبق ذلك.سيتم تعبئة بند البيانات األساسية من 
ً
 النموذج تلقائيا

ل إذا كنت تعرف "رقم التسجيل الضريبي للبائع"، فقم بإدخاله. إن رقم التسجيل الضريبي هذا هو الرقم الخاص بالشخص الخاضع للضريبة املسج (4

"، ثم تتم تعبئة املعلومات األساسية التحققالتحقق من رقم التسجيل الضريبي من خالل الضغط على زر "الذي قمت بشراء السلع منه. يتم 

 .
ً
 الخاصة بالبائع تلقائيا

 ُيطلب منك بعدها تحميل املستندات املتعلقة بالشراء.

Click on this 
tab 

1) Click on this tab 

2) Click to initiate the Local Purchase form 
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 يتعين عليك بعدئٍذ إدخال رموز األصناف الخاصة بالسلع االنتقائية التي يتم شراؤها. 

"، وستظهر بعدها صفحة "البحث عن الصنف" في تبويب جديد. ابحث عن املنتج، ومن البحث عن الصنفملعرفة رمز الصنف للمنتج، يرجى الضغط على خيار "

 التبويب السابق. ثم انسخ "رمز الصنف" وألصقه في مربع البحث في

 

1) Enter TRN of the seller 

2) Click this button 

3) Upload documents 
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 كما البحث عن املنتجوبعد لصق رمز الصنف في مربع البحث األزرق، اضغط على "
ً
  هو موضح بالشكل التالي."، وسيتم عندئٍذ استكمال بيانات املنتج تلقائيا

 

Description 

Brand Name 

1) Price can be increased 

2) Quantity can be set in the unit of 
measurement 

3) Click here to add product to list 

3) Copy Item code 

1) Click here to search 
for your Item Codes 

2) Search for Item code 

4) Paste Item code 
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كما هو أدناه، إال أن هذه  نموذج الشراءبعد الضغط على "إضافة منتج إلى القائمة"، سوف تظهر لك الضريبة االنتقائية املحتسبة في الجدول الوارد في 

 ملحلية".الضريبة لن تنعكس في إقرار ضريبة القيمة االنتقائية، حيث ال يوجد التزام ضريبي أو ضريبة قابلة للخصم لـ "نموذج املشتريات ا

 
 

 يمكن تكرار عملية إضافة السلع إلى نموذج املشتريات املحلية من أجل التصريح عن أي منتجات إضافية وتحديد كميتها. 

 في القائمة املنشورة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب. يرجى االطال 
ً
ملزيد  2.7على القسم  عإذا لم يكن املنتج الخاص بك ُمدرجا

 من التفاصيل حول اإلجراءات.

فقتك على الشروط بعد االنتهاء من تعبئة نموذج املشتريات املحلية، يجب املوافقة على "التصريح" كما هو مبّين أدناه، عبر الضغط على املربع لتأكيد موا

 واألحكام وتأكيد صحة املعلومات التي قدمتها.

 
 نموذج مشتريات محلية" - EX203A -ملشتريات املحلية التي يتم تقديمها تحت تبويب "املخزون يتم إدراج جميع نماذج ا

 
 

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

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

 يعني أنه تم تقديم نموذج املشتريات املحلية من قبل مقدم الطلب. -تم التقديم  •

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

Brand  
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 على نموذج املشتريات املحلية. لعرض النموذج، قم باتباع الخطوات التالية: 
ً
 يمكن لبائع السلع االطالع أيضا

 

 "الضريبة االنتقائية".انتقل إلى التبويب الذي يشير إلى  (1

 
 

  نموذج مشتريات محلية - EX203A -انتقل إلى تبويب املخزون  (2

 
 

3) ."
ً
 انتقل إلى قسم "سلع ُمباعة محليا

 

 انقر على "رقم املعاملة" لالطالع على النموذج بالتفصيل. (4

  

Click on this 
tab 
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 املحددة املناطق داخل االنتقائية السلع ملكية نقل -EX203C - املخزون 2.3.6

األشخاص الخاضعون للضريبة الذين قاموا ببيع سلع انتقائية موجودة داخل مناطق محدد ال تحتاج إلى تخليص جمركي  مستخدم من قبل: •

 إلى شخص آخر خاضع للضريبة )أي حامل لرقم تسجيل ضريبي(

 ال حد أعلى التكرار: •

 ال أثر له األثر: •

 

خزنة داخل املناطق املحددة إلى  - EX202Aيتعين عليك تعبئة النموذج 
ُ
نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة في حال بيع السلع االنتقائية امل

وتجدر اإلشارة إلى أن بائع السلع  كما يجب تعبئة نفس النموذج في حال نقل السلع االنتقائية إلى منطقة محددة أخرى بعد البيع. شخص آخر خاضع للضريبة.

 من املشتري والبائع وأمين املستودع في املناطق املحددة التي تنتقل السلع االنتقائهو 
ً
ية منها وإليها )إن وجدت( من يقوم بتعبئة وتقديم هذا النموذج، إال أن كال

 يجب أن يوافقوا على هذا الطلب.

 

 

 ".االنتقائية داخل املناطق املحددةنقل ملكية السلع -EX203-املخزونقم باتباع التعليمات أدناه الستكمال النموذج "

 

 بصفتك البائع، ُيسمح لك بتقديم نموذج نقل ملكية املخزون الخاص بك في تلك املنطقة املحددة. مالحظة:

 

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 

 نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة" املوضح أدناه. - EX203 -اختر النموذج من خالل الضغط على "املخزون  (2

 انقر على عالمة التبويب هذه
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يتم  باملستخدم املسجل الذي قام بشراء السلع منك.رقم التسجيل الضريبي هذا هو الرقم الخاص  ُيطلب منك إدخال "رقم التسجيل الضريبي للمشتري".

.التحققالتحقق من رقم التسجيل الضريبي من خالل الضغط على زر "
ً
 " ومن ثم يتم تعبئة املعلومات األساسية الخاصة باملشتري تلقائيا

 
 

"تاريخ البيع" هو نفس التاريخ املذكور في املستندات التي يجب أن يكون  ثم ُيطلب منك إدخال "تاريخ البيع" وتحميل األدلة املستندية ذات العالقة. (3

  يتم تقديمها.

باعة ستبقى في نفس املنطقة املحددة أم سيتم نقلها إلى منطقة مح
ُ
 ددة أخرى.كما يتعين عليك اإلجابة عن سؤال عما إذا كانت السلع االنتقائية امل

 ( انقر على عالمة التبويب1
 ( اختر النموذج2
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  تعبئة النموذج (4

م النقل منها إذا اخترت "ال" لإلجابة عن سؤال "هل سيتم حفظ السلع في نفس املنطقة املحددة؟"، فسوف ُيطلب منك إدخال رقم املنطقة املحددة التي سيت

باعة إليها.
ُ
 ورقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع امل

 

 عن رقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها لنقل ملكية السلع االنتقائيةويجب أن يكون رقم 
ً
داخل  املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع إليها مختلفا

 املناطق املحددة وذلك في حال نقل السلع االنتقائية إلى منطقة محددة أخرى.

 

 أدخل املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها (5

 
 

"، يتم تأكيد رقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة التحققبعد الضغط على زر "

 كما هو موضح أدناه. املنطقة برقماملحددة املرتبطة 
ً
 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها تلقائيا

 ( أدخل تاريخ البيع1

 بتحميل األدلة المستندية ( قم2

 ( اختر نعم أم ال3

 ( أدخل رقم المنطقة المحددة التي سيتم النقل منها1

 أدخل رقم المنطقة المحددة التي سيتم النقل إليها( 3

 ( انقر على "التحقق"2

 ( انقر على "التحقق"4

  ( حدد التاريخ5
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 السلع إليها أدخل املنطقة املحددة التي سيتم نقل (6

"، يتم تأكيد رقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها وإدخال املعلومات الخاصة بأمين املستودع واملنطقة التحققبعد الضغط على زر "

 كما هو موضح أدناه
ً
 .املحددة املرتبطة برقم املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية إليها تلقائيا

 

 لـ "تاريخ البيع". اختر "التاريخ الذي سيتم فيه نقل السلع". (7
ً
 أو الحقا

ً
 يجب أن يكون هذا التاريخ مساويا
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 قم بتعبئة باقي النموذج (8

 وهناك طريقتان للقيام بذلك: ُيطلب منك إدخال رموز السلع االنتقائية التي تقوم باإلفراج عنها من املنطقة املحددة

 طريق ملف إكسل تحميل األصناف عن (أ

 اختيار األصناف من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة (ب

 بإمكانك اتباع الخطوات التالية إلضافة البنود.

 تحميل األصناف عن طريق ملف إكسل (أ

من النموذج من خالل الضغط يمكنك تحميل األصناف الخاصة بك بالجملة من خالل إضافتها إلى نموذج ملف إكسل الذي تم توفيره. يمكنك تنزيل عينة 

". وبإمكانك إضافة األصناف الخاصة بك مع أسعارها وكمياتها في امللف، وبعد أن تنتهي من ذلك، يمكنك تحميل امللف تنزيل نموذج ملف إكسلعلى الرابط "

 " وسوف تظهر األصناف في الجدول.تحميل األصناف عن طريق ملف إكسلباستخدام الزر "

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

 

 .2020ديسمبر  25يمكنك استخدام خيار تحميل ملف إكسل في أو بعد  مالحظة:

 

 على حدة من قائمة السلع االنتقائية الصادرة عن الهيئة كما هو موضح أدناه. (ب
ً
 يمكنك اختيار األصناف كال
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ستظهر صفحة "البحث عن السلع" )كما هو في الصورة( في تبويب  "البحث عن الصنف" لتصل إلى رمز الصنف لكل من املنتجات التي تبحث عنها.اضغط على 

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

 يمكنك إضافة الكمية التي يتم بيعها. -كمية بند نقل امللكية  (أ

 

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

 في القائمة، بإمكانك طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب.
ً
ملزيد من  2.7يرجى االطالع على القسم  إذا لم يكن املنتج الخاص بكم ُمدرجا

 التفاصيل عن اإلجراءات.

 

 وسوف تظهر لك املنتجات في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.

 
 

 بناء على املعلومات التي قمت بإدخالها في تسجيلك في نظام الضريبة االنتقائية وهذه البيانات غير قابلة  يتم تعبئة قسم
ً
للتعديل "املفوض بالتوقيع" تلقائيا

  من خالل اإلقرار.
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اإلقرار كما هو مبّين أدناه بالضغط على املربع لتأكيد بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وإضافة جميع السلع االنتقائية التي سيتم نقلها إلى املشتري، وافق على 

 موافقتك على الشروط واألحكام.

 
 

قبل إرسال نموذج نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها 

  والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية وتأكيد التصريح.

  الظاهر في أسفل الشاشة. "تقديم" لتأكد من أن جميع املعلومات التي أدخلتها دقيقة، اضغط علىبعد ا

 

نقل  - EX203C" على صفحة "الحالة" ثم إلى "الضريبة االنتقائيةملتابعة حالة نموذج نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة، اضغط على تبويب "

 ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة".
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عتمدة من خالل الضغط على "تصدير إلى ملف إكسل". يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".
ُ
 يمكن تنزيل التصاريح امل

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

تعني أننا قد استلمنا طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة وهو بانتظار املوافقة من املشتري أو أمين املستودع  -قيد االنتظار •

  ية منها أو إليها.في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائ

تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل املشتري أو أمين املستودع في املنطقة  - مرفوض •

 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها أو إليها.

قبل املشتري إذا كانت السلع ستبقى في نفس املنطقة املحددة أو من قبل أمين  تعني قبول طلب نقل السلع داخل املناطق املحددة من - مقبول  •

نقل إلى منطقة محددة أخرى.
ُ
 املستودع في املنطقة التي سيتم نقل السلع إليها إذا كانت السلع ست

 لي:سوف تحصل على املزيد من املعلومات عن حالة طلب التصريح الخاص بك تحت عمود "املرحلة الحالية" كما ي

 تعني أن الطلب بانتظار موافقة أو رفض املشتري؛ - بانتظار القبول لدى املشتري  •

تعني أن املشتري وافق على الطلب وهو اآلن بانتظار موافقة أو رفض أمين املستودع  - بانتظار القبول لدى املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها •

 في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها؛

تعني أن املشتري وأمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها وافقا  - بانتظار القبول لدى املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها •

 على الطلب وهو اآلن بانتظار موافقة أو رفض أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع إليها؛

 تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل املشتري؛ - ري مرفوض من املشت •

تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدمته قد تم رفضه من  - من املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها مرفوض •

 قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها.

 املنطقة التي سيتم النقل إليهاتعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل  - مرفوض من املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها •

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

 

 املشتري  قبل من املحددة املناطق داخل االنتقائية السلع ملكية نقل قبول/رفض 2.3.6.1

داخل املناطق املحددة التي تنتظر القبول/الرفض"،  لالطالع على "طلبات نقل ملكية السلع يتعين على مشتري السلع االنتقائية قبول/رفض طلبات نقل امللكية.

 قم باتباع الخطوات التالية:

 

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة". - EX203Cانتقل إلى تبويب " (2

  أرقام التسجيل الضريبي للضريبة االنتقائية االنتقال إلى هذا التبويب باتباع الخطوات التالية:يستطيع حملة  -

 انقر على عالمة التبويب هذه
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عنون "طلبات نقل ملكية السلع داخل املناطق املحددة التي تنتظر القبول/الرفض" كما هو موضح أدناه.

ُ
 انتقل إلى القسم امل

 
 سجيل ضريبة انتقائية، فبإمكانهم االنتقال إلى هذا التبويب باتباع الخطوات التاليةأما من ليست لديهم أرقام ت -

 انتقل إلى هذا القسم
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 إذا 
ً
عنون "طلبات نقل ملكية السلع داخل املناطق املحددة التي تنتظر القبول/الرفض"، يكون خيار القبول أو الرفض متاحا

ُ
  كان ينطبق.في القسم امل

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

 يعني أن طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة بانتظار القبول أو الرفض من قبلك كمشتري؛ قيد اإلجراء •

 يعني أنك قبلت طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة كمشتري؛ مقبول  •

تعني أنه تم رفض طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة من قبلك كمشتري أو من قبل أمين املستودع في املنطقة  مرفوض •

 املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها أو إليها.

 تحصل على املزيد من املعلومات عن حالة طلب التصريح الخاص بك تحت عمود "املرحلة الحالية" كما يلي: سوف

 تعني أن الطلب بانتظار موافقة أو رفض املشتري؛ - بانتظار القبول لدى املشتري  •

ب وهو اآلن بانتظار موافقة أو رفض أمين املستودع تعني أن املشتري وافق على الطل - بانتظار القبول لدى املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها •

 في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها؛

تعني أن املشتري وأمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها وافقا  - بانتظار القبول لدى املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها •

 ار موافقة أو رفض أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع إليها؛على الطلب وهو اآلن بانتظ

 تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل املشتري؛ - مرفوض من املشتري  •

الذي قّدمته قد تم رفضه من  تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة - من املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها مرفوض •

 "مقبول"اضغط على 

 اضغط على "مرفوض"
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 قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها.

 تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل املنطقة التي سيتم النقل إليها - مرفوض من املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها •

 املستودع أمين قبل من املحددة املناطق داخل االنتقائية السلع ملكية نقل قبول/رفض 2.3.6.2

من أو إلى منطقة  يتعين على أمين املستودع للمناطق املحددة قبول/رفض طلبات نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة إذا كان سيتم نقل السلع

"، قم باتباع الخطوات ملحددة التي تنتظر القبول/الرفض من قبل أمين املستودعطلبات نقل ملكية السلع داخل املناطق الالطالع على " محددة أخرى.

 التالية:

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 

 نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة". - EX203Cانتقل إلى تبويب " (2

  حملة أرقام التسجيل الضريبي للضريبة االنتقائية االنتقال إلى هذا التبويب باتباع الخطوات التالية:يستطيع  -

 
 

عنون "طلبات نقل ملكية السلع داخل املناطق املحددة التي تنتظر القبول/الرفض من قبل أمين املستودع" كما هو موض
ُ
 ح أدناه.انتقل إلى القسم امل

 

 انقر على عالمة التبويب هذه
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 أما من ليست لديهم أرقام تسجيل ضريبة انتقائية، فبإمكانهم االنتقال إلى هذا التبويب باتباع الخطوات التالية -

 انتقل إلى هذا القسم
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عنون "طلبات نقل ملكية السلع داخل املناطق املحددة التي تنتظر القبول/الرفض من قبل أمين املستودع"، يكون خيار القب

ُ
 في القسم امل

ً
ول أو الرفض متاحا

 إذا كان ينطبق.

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

يعني أن طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة بانتظار القبول أو الرفض من قبل املشتري أو من قبلك كأمين  قيد اإلجراء •

 مستودع املنطقة التي سيتم النقل منها أو إليها؛

 املحددة التي سيتم النقل منها أو إليها.يعني أنك قبلت طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة كأمين مستودع للمنطقة  مقبول  •

تعني أنه تم رفض طلب نقل ملكية السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة من قبل املشتري أو من قبلك كأمين املستودع في املنطقة  مرفوض •

 املحددة التي سيتم النقل منها أو إليها.

 الخاص بك تحت عمود "املرحلة الحالية" كما يلي: سوف تحصل على املزيد من املعلومات عن حالة طلب التصريح

 تعني أن الطلب بانتظار موافقة أو رفض املشتري؛ - بانتظار القبول لدى املشتري  •

تعني أن املشتري وافق على الطلب وهو اآلن بانتظار موافقة أو رفض أمين املستودع  - بانتظار القبول لدى املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها •

 املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها؛ في

تعني أن املشتري وأمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع منها وافقا  - بانتظار القبول لدى املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها •

 انتقل إلى هذا القسم

 اضغط على "مقبول"

 اضغط على "مرفوض"
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 التي سيتم نقل السلع إليها؛ على الطلب وهو اآلن بانتظار موافقة أو رفض أمين املستودع في املنطقة املحددة

 تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل املشتري؛ - مرفوض من املشتري  •

تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدمته قد تم رفضه من  - من املنطقة املحددة التي سيتم النقل منها مرفوض •

 ملنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها.قبل أمين املستودع في ا

 تعني أن طلب التصريح الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل املنطقة التي سيتم النقل إليها - مرفوض من املنطقة املحددة التي سيتم النقل إليها •
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  املحددة املناطق داخل السلع عن للتبليغ االنتقائية الضريبة تصريح نموذج قبول/رفض 2.4

ح عنها باستخدام إذا كنت أمين مستودع في مناطق محددة، سيكون عليك قبول/ رفض طلبات نقل السلع إلى أو من املنطقة املحددة التابعة لك التي يتم التصري

 - EX202Aاملناطق املحددة" والنموذج "إدخال سلع انتقائية إلى  -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة  - EX202Aالنموذج "

  نقل السلع إلى منطقة محددة أخرى". -تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

 

الضريبة االنتقائية  تصريح - EX202Aكما سيكون عليك قبول/رفض السلع االنتقائية التي يتم إنتاجها في املنطقة املحددة التابعة لك باستخدام النموذج "

لالطالع على "طلبات نقل السلع داخل املناطق املحددة التي تنتظر  إنتاج السلع في املنطقة املحددة". -للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة 

 املوافقة/الرفض"، قم باتباع الخطوات التالية:

 

 انتقل إلى التبويب الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية" (1

 

 
 

 

 تصريح الضريبة االنتقائية للتبليغ عن السلع داخل املناطق املحددة". - EX202Aانتقل إلى تبويب " (2

  يستطيع حملة أرقام التسجيل الضريبي للضريبة االنتقائية االنتقال إلى هذا التبويب باتباع الخطوات التالية: -

 

عنون 
ُ
 "طلبات نقل السلع داخل املناطق املحددة التي تنتظر املوافقة/الرفض" كما هو موضح أدناه.انتقل إلى القسم امل

 انقر على عالمة التبويب هذه
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 أما من ليست لديهم أرقام تسجيل ضريبة انتقائية، فبإمكانهم االنتقال إلى هذا التبويب باتباع الخطوات التالية -

 
 

عنون "طلبات نقل السلع داخل
ُ
 إذا كان ينطبق. في القسم امل

ً
  املناطق املحددة التي تنتظر املوافقة/الرفض"، يكون خيار املوافقة أو الرفض متاحا

 انتقل إلى هذا القسم
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  يمكن االطالع على النموذج من خالل الضغط على "رقم املعاملة".

االنتقائية داخل املناطق املحددة وهو بانتظار املوافقة من أمين املستودع في املنطقة املحددة تعني أننا قد استلمنا طلب نقل السلع  -قيد اإلجراء  •

 التي سيتم نقل السلع االنتقائية منها أو إليها؛

ددة التي تعني أن طلب نقل السلع االنتقائية داخل املناطق املحددة الذي قّدمته قد تم رفضه من قبل أمين املستودع في املنطقة املح - مرفوض •

 سيتم نقل السلع االنتقائية إليها.

تعني قبول طلب نقل السلع االنتقائية من املناطق املحددة من قبل أمين املستودع في املنطقة املحددة التي سيتم نقل السلع االنتقائية  - مقبول  •

 إليها وبأنه تم تقديم إقرار الضريبة االنتقائية لـ "فترة التصريح" املختارة.

 

  

 اضغط على "مقبول"

 اضغط على "مرفوض"
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 االنتقائية الضريبة ر إقرا 2.5

ا تقتضيه أنشطة بعد االنتهاء من تعبئة نموذج تصريح الضريبة االنتقائية، والتزامات الضريبة االنتقائية، والضريبة االنتقائية القابلة للخصم )بحسب م

  أعمالك(، سيتعين عليك استكمال إقرار الضريبة االنتقائية الشهري كما هو مبين أدناه.

 
 في النموذج.يتم تعبئة الخانات املرتبطة بتصريحات الضريبة 

ً
  االنتقائية وااللتزامات الضريبية والخصم التي قدمتها في مرحلة سابقة تلقائيا

 

 للتعديل من ق
ً
 إال أن "عنوان البريد اإللكتروني" سيكون قابال

ً
بل املستخدم على النحو وسيتم تعبئة الخانات املرتبطة ببيانات الشخص املخّول بالتوقيع مسبقا

 التالي.

 ( حدد الفترة الضريبية التي تقدم اإلقرارات الضريبية بشأنها1

 1الخانة رقم 

 7الخانة رقم 

 4الخانة رقم 

 3الخانة رقم 

 2الخانة رقم 

 5الخانة رقم 

 االســــم:

 ( أدخل القيم إذا كنت تقوم بتخزين سلعاً انتقائية2
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من تعبئة جميع  بدقة والتأكدقبل إرسال إقرار الضريبة االنتقائية، عليك بمراجعه جميع البيانات التي أدخلتها فيه 

  الخانات اإللزامية.

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

 

 وتشمل النماذج التي سيتم إغالقها: بعد تقديم إقرار الضريبة االنتقائية ألي فترة ضريبية، فإن سيتم إغالق النماذج األخرى املتعلقة بذات الفترة. مالحظة:

 منطقة محددة االنتقائية مناملتعلقة باإلنتاج أو اإلفراج عن السلع  EX202Cو EX202Bالنماذج  -

  نتقائية القابلة للخصمالضريبة اال  – EX203النموذج  -

 

ي عن ذلك إذا تم اكتشاف خطأ أو إذا ظهرت حاجه ملحة إلى تقديم معلومات إضافية بعد تقديم إقرار الضريبة االنتقائية، وجب عليك تقديم إفصاح طوع

 اإلقرار الضريبي كي يتم تحديث املعلومات الواردة ضمنه على فرض استيفاء شروط تقديم اإلفصاح الطوعي.

 

 يرجى االطالع على "دليل املستخدم لإلفصاح الطوعي" للمزيد من التفاصيل عن اإلفصاح الطوعي.

الضريبة االنتقائية"  -تدرج في صفحة "اإلقرارات الضريبية  ملراجعة حالة نموذج إقرار الضريبة االنتقائية الذي قدمته، اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية.

، إلى جانب جميع إقرارات الضريبة اال 
ً
 .الغرامات املرتبطة بكل إقرار ضريبينتقائية التي قدمتها سابقا

 عنوان البريد اإللكتروني( أدخل 1
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 اإلجراءات استكمال أثناء بياناتك حفظ 2.6

جميع الخانات املشار إليها  شكل مسودة أو إرساله.يتعين عليك استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في هذا القسم لكي تتمكن من حفظ النموذج في 

  وينبغي تعبئتها لكي تتمكن من حفظ النموذج أو إرساله. إلزامية( *بعالمة النجمة )

 

في حال حاولت أن تحفظ النموذج أو أن ترسله قبل أن تستكمل البيانات اإللزامية في الخانات املخصصة لها، 

  املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية.ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة 

خانة الحفظ ُيرجى الضغط على  نوص ي بحفظ ما قمتم بإدخاله من معلومات أثناء قيامكم بتعبئة النموذج.

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

 

 على اإلجابات التي أدخلتها وتعديلها قبل إرسال الطلب. االطالعلن يتّم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك 

 

 للضرائب االتحادية الهيئة قائمة إلى منتج إضافة طلب 2.7

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 خالل صفحة "قائمة السلع االنتقائية"، وذلك 

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

 ع االنتقائية.التقديم، ستقوم الهيئة بالنظر في بيانات وتفاصيل املنتج املطلوب إضافته، ومن ثم تتخذ قرارها بإدراجه أو بعدم إدراجه في قائمة السل

 

إقرارات الضريبة االنتقائية 
 المقّدمة

 الغرامات
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إقرارات أو نماذج يقدمها لغرض الضريبة االنتقائية سوى املنتجات التي تتعلق بالفئة التي اختارها ال ُيسمح للمستخدم إضافة أي منتج في أي  مالحظة:

 املستخدم عند تسجيله للضريبة االنتقائية.

 

االنتقائية التي تقوم بإنتاجها؟" عند التسجيل في نظام الضريبة االنتقائية، قام املستخدم باختيار "التبغ ومنتجات التبغ" فقط في خانة "ما هي السلع  مثال:

التبغ" فقط ضمن أو "ما هي السلع االنتقائية التي تقوم باستيرادها؟". وبالتالي، ُيسمح لهذا املستخدم بإضافة السلع املسجلة تحت فئة "التبغ ومنتجات 

 املنتجات املنشورة من قبل الهيئة.

 

 االنتقائية الضريبة دفع 2.8

 دم للدفع املتوفر على موقع الهيئة للحصول على تفاصيل حول دفع الضريبة.يرجى الرجوع إلى دليل املستخ

 

 السابقة النماذج على االطالع 2.9

وأي نماذج سابقة تكون في حالة "مسودة" في وقت تفعيل النظام ستبقى متاحة  تكون نماذج الضريبة االنتقائية السابقة متاحة لالطالع عليها عبر نفس املوقع.

، إال أنه ستتم إزالة كافة أزرار اإلجراءات.لالطالع عليها 
ً
 بالشكل الذي كانت عليه مبدئيا

 

 
  

 يمكن االطالع على مسودات النماذج
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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 بإمكانك تغيير لغة النموذج من اإلنجليزية إلى العربية. 

 اللغة.

وإذا قمتم بوضع السهم فوق هذه األيقونة، فسوف تظهر لكم  " إلى جانب بعض الخانات.iيظهر الرمز "

 معلومات إضافية تساعدكم في استكمال هذه الخانة.

 

 

تيار امللف من جهازكم والضغط على ثم اخ "اختيار امللفات"لتحميل ملف، يرجى الضغط على خانة 

لحذف ملف تم  يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من ملف واحد. لتحميل امللف. فتحخانة 

 الحمراء الظاهرة على الشاشة. ×تحميله، يرجى الضغط على عالمة 

 

األسفل إلى يمين لتعبئة خانة ذات قائمة اختيارات منسدلة، ُيرجى الضغط على السهم الذي يشير إلى 

 ال يمكنك تحديد أكثر من خيار واحد في معظم الحاالت. تلك الخانة واختيار الخيار املناسب.

 

لتعبئة خانة تحتاج إلى تاريخ، ُيرجى الضغط على أيقونة التقويم إلى يمين تلك الخانة وإدخال التاريخ 

 : اليوم/الشهر/السنةسيظهر التاريخ عندئٍذ في الخانة بالترتيب التالي من التقويم.

 

 

 

 


