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 .1نبذة مختصرة عن دليل املستخدم
ّ
ّ
املسجلين على التنقل عبر صفحات املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة االتحادية للضرائب
املسجلين وغير
تم إعداد هذا الدليل ملساعدة املستوردين
ُ
وتمكينهم من التصريح عن السلع االنتقائية التي يستوردونها .وقد صمم هذا الدليل ملساعدتك على إتمام ما يلي:


ّ
تكوين صورة واضحة عن اإلجراء الذي يتعين عليك اتباعه للتصريح عن السلع لدى الدوائر الجمركية؛
إنشاء حساب للخدمات اإللكترونية لدى الهيئة االتحادية للضرائب بما يمكنك من الحصول على نماذج التصريح في حال لم تكن
ً
مسجال للضريبة االنتقائية لدى الهيئة؛



االنتقال إلى نماذج التصاريح االنتقائية للتصريح عن السلع االنتقائية؛



إدخال املعلومات الدقيقة لإلجابة عن األسئلة الواردة في نماذج التصاريح االنتقائية من خالل تفسير املعلومات املطلوبة منك؛



تزويد الدوائرالجمركية باإلثباتات املناسبة إلثبات صحة تصاريح وارداتك ومبلغ الضريبة االنتقائية املستحقة عليك؛
فهم األشكال والرموز املدرجة في النماذج.





ُ
تتسم عملية إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية بالبساطة فال تختلف عن طريقة إعداد أي من حساباتك اإللكترونية األخرى .وتجدر اإلشارة إلى
ً
تم تصميم نماذج التصريح عن السلع االنتقائية لتكون بسيطة وبعيدة عن التعقيد حتى أنها ّ
أنه ّ
مزودة بخاصية استكمال البيانات تلقائيا كلما
أمكن ذلك.
يرجى التواصل معنا في حال الحاجة إلى مساعدة في إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية أو في حال كانت لديك أي أسئلة حول نماذج التصريح عن
السلع االنتقائية أو حول عملية إثبات صحة عملياتك لدى الدوائر الجمركية.
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ّ
املسجل للضريبة االنتقائية :التصريح عن السلع االنتقائية أو اإلفراج عن السلع االنتقائية من منطقة
 .2املستورد
محددة
ّ
املسجلين للضريبة االنتقائية القيام بها للتصريح عن السلع االنتقائية التي يستوردونها وتخليصها
نورد أدناه الخطوات التي يتعين على املستوردين
جمركيا.
ُ
مالحظة :ت ّ
طبق الخطوات ذاتها بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة الذين يفرجون عن سلع انتقائية من منطقة محددة اذا كانت تستدعي
ً
ً
تخليصا جمركيا.
ّ
قدم تصريح استيراد السلع االنتقائية عند االستيراد أو قبله
.1
ّ
 .2قدم تصريحك الجمركي
 .3سدد الضريبة االنتقائية املستحقة عند تقديم إقرارك للضريبة االنتقائية
 .4سدد ضريبة القيمة املضافة املستحقة عند تقديم إقرارك لضريبة القيمة املضافة اذا كنت مسجال لضريبة القيمة املضافة
 .5قم باستكمال سداد ضريبة القيمة املضافة املستحقة اذا لم تكن مسجال لضريبة القيمة املضافة
ّ
املسجلون للضريبة االنتقائية والذين يقومون باستيراد سلع انتقائية إلى اإلمارات العربية املتحدة الدخول مباشرة إلى
يستطيع الخاضعون للضريبة
لوحة التحكم الخاصة بالسلع االنتقائية عن طريق حسابهم للخدمات االلكترونية لتعبئة نموذج التصريح عن السلع االنتقائية.

 2.1تعبئة نموذج التصريح عن السلع االنتقائية
 2.1.1الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بالضريبة االنتقائية
انتقل إلى تبويب "الضريبة االنتقائية" لتتمكن من استعمال نموذج التصريح الجديد الذي يمكنك بواسطته التصريح عن االستيراد واإلفراج عن
السلع االنتقائية من املناطق املحددة.

 2.1.2اختيارالنموذج
اتبع الخطوات ّ
املبينة أدناه الختيار نموذج التصريح كما هو موضح في الصورة أدناه:
َ
 )1اختر "السلع االنتقائية التي تحتاج الى تخليص جمركي"
َ
 )2اختر الفترة الضريبية املرتبطة بتصريحك عن السلع التي تستوردها
 )3اضغط على "نموذج تصريح جديد" لكي تفتح نموذج التصريح
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 2.1.3تعبئة النموذج
ً
ّ
يظهر على النموذج ّ
وسيتعين عليك أوال إدخال البيانات التالية:
كل من رقم تسجيلك الضريبي واسم أعمالك.
 )1تاريخ االستيراد /اإلفراج عن السلع االنتقائية من املنطقة املحددة
 )2اإلمارة ومنفذ دخول السلع املستوردة
ً
ً
ً
 )3حدد ما إذا كان اإلفصاح مرتبطا بعملية استيراد أو باإلفراج عن سلع من منطقة محددة تتطلب تخليصا جمركيا

ً
ً
مالحظة :في حال كنت تفرج عن سلع انتقائية من منطقة محددة تتطلب تخليصا جمركيا ،سيتعين عليك إدخال رقم املنطقة املحددة املعنية.
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يسمح لك القسم التالي بإدخال قائمة السلع التي تستوردها وكميتها لكي ّ
تصرح عن سلعك االنتقائية كلها وتحتسب الضريبة االنتقائية املستحقة
عليها.
يمكنك إضافة منتج إلى تصريحك عن طريق استخدام رمز الصنف الخاص به للعثور على رمز الصنف  ،اضغط على " البحث عن الصنف " ليفتح
أمامك تبويب جديد يحتوي على قائمة بجميع السلع االنتقائية وتفاصيلها .يمكنك البحث عن رمز الصنف عن طريق استخدام الرمز ّ
املنسق ،أو
وصف املنتج ،أو وصف الصنف ،أو عالمته التجارية .عندما تعثر على رمز الصنف  ،انسخه ومن ثم ألصقه في نموذج التصريح في الخانة الزرقاء
ّ
سيتم تعبئة تفاصيل الصنف تلقائيا .ويتيح لك النظام إمكانية رفع سعر الوحدة الواحدة من السلع في حال كنت
واضغط على البحث عن املنتج
تبيعها بسعر أعلى ،ويتيح لك إمكانية تحديد الكمية التي تقوم باستيرادها من خالل وحدة القياس.
إلضافة منتج جديد إلى قائمة املنتجات االنتقائية لدى الهيئة االتحادية للضرائب ،واضغط على البحث عن صنف في التبويب الجديد ،اضغط
على طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب سيظهر نموذج مشابه ملا هو مبين أدناه ويتعين عليك إدخال جميع تفاصيل الصنف
كما هي مذكورة في نموذج التصريح .تنظر الهيئة في بيانات وتفاصيل الصنف املطلوب إضافته ،ومن ثم تتخذ قرارها بإدراجه أو بعدم إدراجه في
قائمة السلع االنتقائية.
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بعد إضافة املنتجات إلى التصريح ،اضغط على "إضافة املنتج إلى القائمة" .تسمح هذه الخطوة باحتساب مبلغ الضريبة االنتقائية املستحقة على
التصريح كما هو ّ
مبين أدناه.

يمكن تكرار هذه العملية للتصريح عن منتجات إضافية وتحديد كميتها.
بعد االنتهاء من تعبئة النموذج والتصريح عن جميع السلع االنتقائية التي تستوردها ،اضغط على التصريح كما هو ّ
مبين أدناه للتأكيد على
موافقتك على شروط وأحكام التصريح.

يتعين عليك استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في هذا القسم لكي تتمكن من حفظ النموذج في شكل مسودة أو تقديمه وسداد املبلغ
املتوجب عليك .جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة (*) ينبغي تعبئة لكي تتمكن من حفظ النموذج وتقديمه.
في حال حاولت أن تحفظ النموذج أو أن تقدمه قبل أن تستكمل البيانات اإللزامية في الخانات املخصصة لها ،ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة
املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية.
 2.1.4حفظ بياناتك
من املستحسن أن تقوم بحفظ بياناتك بين الفترة واألخرى خالل عملية تعبئة النموذج .اضغط على "حفظ
ً
ّ
سيتم تسجيل خروجك من الصفحة تلقائيا في حال عدم قيامك بأي
كمسودة" املوجود في أسفل الشاشة.
نشاط على الصفحة ملدة عشردقائق متواصلة.
ّ
لن ّ
يتم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك أن تطلع على اإلجابات التي أدخلتها وتعدلها قبل إرسال الطلب.
 2.1.5إرسال نموذج التصريح عن السلع االنتقائية
قبل إرسال نموذج التصريح عن السلع االنتقائية ،عليك مراجعة في جميع البيانات التي أدخلتها فيه بدقة
والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية.
بعد التأكد من دقة املعلومات التي أدخلتها ،اضغط على تقديم الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليسار.
 2.1.6متابعة حالة التصريح عن السلع االنتقائية الذي أرسلته
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ً
ملراجعة حالة التصريح عن السلع االنتقائية الذي أرسلته عن االستيراد أو لطلب اإلفراج عن السلع من إحدى املناطق املحددة التي تقتض ي تخليصا
ً
جمركيا ،اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية للنظر في حالة الطلب:


ً
مسودة تعني أن نموذج التصريح لم ُيستكمل نهائيا أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛



قيد اإلجراء تعني أننا قد استلمنا التصريح وأننا نعمل على التحقق من رقم املعاملة لدى الدوائر الجمركية؛
مرفوض تعني أن الهيئة قد رفضت التصريح الذي ّ
قدمته؛



تمت املوافقة عليه تعني أننا قد وافقنا على التصريح ّ
ّ
واملصرح عنها وأنها
وتمت املوافقة على الضريبة االنتقائية املستحقة عليك



ستضاف إلى إقرارك الضريبي؛


ملغى تعني أنك قد ألغيت تصريحك من خالل الضغط على ذلك الخيار في لوحة التحكم.

 2.2طباعة وثيقة إثبات التصريح
ً
بعد تقديم التصريح للهيئة ،ستتلقى إثباتا على استالم التصريح عن
طريق البريد اإللكتروني .وتتضمن وثيقة إثبات التصريح املبينة هنا
إلى جهة اليسار رقم تسجيلك الضريبي ،ورقم املعاملة ،وكمية
ّ
املصرح عنها ،وبيانات املنتجات.
السلع
ّ
يتعين عليك طباعة وثيقة اإلثبات هذه وتقديمها إلى الدوائر
الجمركية في مرحلة التحقق من التصريح عن االستيراد ومبلغ
الضريبة االنتقائية املستحقة.
 2.3سدد الضريبة االنتقائية عند تقديم إقرارالضريبة
االنتقائية
ً
ً
بصفتك شخصا مسجال للضريبة االنتقائية ،يتعين عليك سداد الضريبة االنتقائية املستحقة ضمن إجراءات تقديم إقراراتك الضريبية .ملزيد من
التفاصيل حول إقرارات الضريبة االنتقائية وكيفية سداد الضريبة االنتقائية ،يرجى االطالع على دليل املستخدم لتقديم إقرارات الضريبة االنتقائية
املنشور عبر بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة.
 2.4التصريح الجمركي
يقوم املستورد باعداد وتقديم التصريح الجمركي وفقا لالجراءات االعتيادية والقيام بما يلي:


إدخال التفاصيل املطلوبة عن السلع املستوردة بما فيها رقم معاملة التصريح عن السلع االنتقائية،يجب أن يتطابق التصريح مع السلع
االنتقائية التي ّ
يتم التصريح لدى الدوائر الجمركية عنها؛



تقديم التصريح الجمركي ّ
ليتم معالجته لدى الدوائر الجمركية.

ً
يتحقق موظف الدائرة الجمركية من تفاصيل التصريح (بما في ذلك الكميات) ،ومن ثم يوافق عليه .ويتلقى املستورد إشعارا باملوافقة.
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 2.5سداد ضريبة القيمة املضافة املستحقة
ً
 2.5.1في حال كنت مسجال لضريبة القيمة املضافة
ً
ً
بصفتك شخصا مسجال لضريبة القيمة املضافة ،يتعين عليك سداد الضريبة املستحقة ضمن إجراءات تقديم إقرارك الضريبي لضريبة القيمة
املضافة .ملزيد من التفاصيل حول تقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة وكيفية سدادها ،يرجى االطالع على دليل املستخدم لتقديم إقرارات ضريبة
القيمة املضافة املنشور عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بالهيئة.
ً
 2.5.2في حال لم تكن مسجال لضريبة القيمة املضافة
ّ
يسجل املستورد دخوله إلى بوابة الخدمات اإللكترونية الخاصة بالهيئة ليباشر عملية الدفع ّ
ويثبتها .للقيام بذلك ،يرجى االطالع على دليل دليل
املستخدم لتقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة.
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ّ
املسجلون للضريبة االنتقائية :التصريح عن السلع االنتقائية
 .3املستوردون غير
ّ
املسجلين للضريبة االنتقائية تنفيذها للتصريح عن السلع االنتقائية التي يستوردونها وسداد
نورد أدناه الخطوات التي يتعين على املستوردين غير
الضريبة املستحقة عليها وتخليصها جمركيا .وتشمل هذه الخطوات إتمام عملية سداد ضريبة القيمة املضافة املستحقة على السلع االنتقائية
املستوردة.
ً
مالحظة :في حال تقوم باستيراد سلع انتقائية أكثر من مرة واحدة خالل ستة أشهر أو أكثر من ثالث مرات خالل  24شهرا ،يتعين عليك التسجيل
للضريبة االنتقائية لدى الهيئة االتحادية للضرائب.
ّ
قدم تصريح االستيراد عند االستيراد أو قبله
.1
 .2سدد الضريبة االنتقائية املستحقة في نفس الوقت
ّ
قدم تصريحك الجمركي
.3
 .4سدد ضريبة القيمة املضافة املستحقة عند تقديم إقرارك لضريبة القيمة املضافة اذا كنت مسجال لضريبة القيمة املضافة
 .5قم باستكمال سداد ضريبة القيمة املضافة املستحقة اذا لم تكن مسجال لضريبة القيمة املضافة
ّ
املسجلين للضريبة االنتقائية الذين يقومون باستيراد السلع االنتقائية إلى اإلمارات العربية املتحدة أن يبادروا
ويتعين على الخاضعين للضريبة غير
ً
ً
أوال إلى إنشاء حساب للخدمات اإللكترونية .ويشمل هذا البند السياح الذين يجلبون سلعا انتقائية تجاوز قيمتها الـ  3آالف درهم.

 3.1إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وكيفية استخدامه
عند دخولك إلى املوقع اإللكتروني للهيئة االتحادية للضرائب ،ستالحظ في الزاوية اليسرى
أعلى الصفحة خيارين اثنين :إما "التسجيل" إلنشاء حساب للخدمات اإللكترونية أو "تسجيل
الدخول" في حسابك للخدمات اإللكترونية.
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 3.1.1إنشاء الحساب
إلنشاء حساب جديد ،اضغط على خيار " التسجيل " في الصفحة الرئيسية.
ويتعين عليك إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح باإلضافة إلى كلمة سر خاصة
ً
مؤلفة من  6إلى  20حرفا على أن تتضمن العناصر التالية في الحد األدنى:


رقم واحد؛



حرف واحد؛



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

يتوجب عليك أن تؤكد أنك مستخدم حقيقي من خالل استكمال اختبار CAPTCHA
أو االختبار األبجدي والرقمي الذي سيظهر على الشاشة أمامك.
في املرحلة األخيرة ،سيكون عليك اختيار سؤال أمني  ،وأن تدخل اإلجابة الصحيحة
عليه باإلضافة إلى تلميح يساعدك على استعادة كلمة السر في حال نسيتها.
يرجى قراءة بنود وشروط الهيئة االتحادية للضرائب املتعلقة باستخدام الخدمات
اإللكترونية وموقع الهيئة اإللكتروني وقبولها قبل الضغط على "التسجيل".
 3.1.2التحقق من إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية
ّ
املسجل لتأكيد بريدك
ستصلك رسالة إلكترونية إلى عنوان بريدك اإللكتروني
اإللكتروني.

يمكنك القيام بذلك عبر الضغط على عبارة " يرجى الضغط هنا لتأكيد بريدكم
اإللكتروني " املوجود في نص الرسالة اإللكترونية التي تلقيتها.
يرجى تأكيد بريدك اإللكتروني خالل  24ساعة من تقديم طلب إنشاء حساب
الخدمات اإللكترونية ،وإال فستنتهي صالحية الرابط اإللكتروني وسيكون عليك أن
تعاود عملية التسجيل لحساب على املوقع مرة آخرى.
ّ
سيتم إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وستتم دعوتك لتسجيل دخولك للمرة األولى.
بعد تأكيد بريدك اإللكتروني،
ّ
مسجل)
 3.1.3استخدام حساب الخدمات اإللكترونية (مستخدم
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عند دخولك إلى موقع الهيئة اإللكتروني بعد إنشاء حسابك الخاص بالخدمات اإللكترونية،
ما عليك سوى الضغط على "تسجيل الدخول " قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور
ً
عندما ُيطلب منك ذلك .وسيتعين عليك أيضا أن تستكمل اختبار  CAPTCHAأو االختبار
األبجدي الرقمي للتحقق من أنك مستخدم حقيقي.
في حال أردت تغيير كلمة السر أو سؤال/إجابة الحماية في حسابك للخدمات اإللكترونية ،اضغط على تبويب "حسابي".
للخروج من الحساب ،اضغط على "تسجيل الخروج" أعلى الشاشة إلى جهة اليسار.
 3.1.4الخدمات املتوفرة عبرحساب الخدمات اإللكترونية
ّ
يوفر لك حساب الخدمات اإللكترونية مجموعة من الخدمات املخصصة ملساعدتك .اآلن بإمكانك الدخول إلى:


"لوحة التحكم" التي تعرض املعلومات األساسية املتعلقة بتسجيلك للضريبة االنتقائية؛



"حسابي" الذي يحتوي على مجموعة من املعلومات املتعلقة بحساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك؛



ً
مزيدا من التوجيهات التفصيلية ّ
املعدة ملساعدتك على تكوين صورة أوضح وإدارة التزاماتك الضريبية
"ملفات للتنزيل" التي تتضمن
اليومية

 3.2تعبئة نموذج التصريح عن السلع االنتقائية
 3.2.1الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بالضريبة االنتقائية
انتقل إلى تبويب "الضريبة االنتقائية" لكي تتمكن من استعمال نموذج التصريح عن االستيراد.

 3.2.2اختيارالنموذج
َ
اختر نموذج "السلع االنتقائية التي تحتاج الى تخليص جمركي" واضغط على "نموذج تصريح جديد" لكي تفتح نموذج التصريح كما هو ّ
مبين في الصورة أدناه:
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 3.2.3ت ّ
عبئة النموذج
ً
ً
ً
يتطلب القسم األول من النموذج تحديد ما إذا كنت شخصا اعتباريا أو طبيعيا .الشخص االعتباري هو الكيان الذي يستطيع إيرام العقود باسمه أي يمكن أن
ً
يكون شركة مثال ،على خالف الشخص الطبيعي .يتعين على الشخص الطبيعي إدخال البيانات التالية:
 )1االسم وبيانات االتصال
 )2بيانات جواز السفر والهوية اإلماراتية
 )3بيانات االستيراد بما فيها منفذ الدخول وتاريخ الدخول
ويتعين على الشخص االعتباري إدخال البيانات التالية:
 )1االسم القانوني ،وبيانات االتصال ،وشهادة التأسيس /الرخصة التجارية
 )2بيانات االستيراد بما فيها منفذ الدخول وتاريخ الدخول

 )3يسمح لك القسم التالي بإدخال قائمة السلع التي تستوردها وكميتها لكي ّ
تصرح عن سلعك االنتقائية وتحتسب الضريبة االنتقائية
املستحقة عليها.

يمكنك إضافة منتج إلى تصريحك عن طريق استخدام رمز الصنف الخاص به للعثور على رمز الصنف  ،اضغط على " البحث عن الصنف "
ليفتح أمامك تبويب جديد يحتوي على قائمة بجميع السلع االنتقائية وتفاصيلها .يمكنك البحث عن رمز الصنف عن طريق استخدام الرمز
ّ
املنسق ،أو وصف املنتج ،أو وصف الصنف ،أو عالمته التجارية .عندما تعثر على رمز الصنف  ،انسخه ومن ثم ألصقه في نموذج التصريح في
ّ
سيتم تعبئة تفاصيل الصنف تلقائيا .ويتيح لك النظام إمكانية رفع سعر الوحدة الواحدة من
الخانة الزرقاء واضغط على البحث عن املنتج
السلع في حال كنت تبيعها بسعر أعلى ،ويتيح لك إمكانية تحديد الكمية التي تقوم باستيرادها من خالل وحدة القياس.

إلضافة منتج جديد إلى قائمة املنتجات االنتقائية لدى الهيئة االتحادية للضرائب ،واضغط على البحث عن صنف في التبويب الجديد ،اضغط
على طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب سيظهر نموذج مشابه ملا هو مبين أدناه ويتعين عليك إدخال جميع تفاصيل
الصنف كما هي مذكورة في نموذج التصريح .تنظر الهيئة في بيانات وتفاصيل الصنف املطلوب إضافته ،ومن ثم تتخذ قرارها بإدراجه أو بعدم
إدراجه في قائمة السلع االنتقائية.
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بعد إضافة املنتجات إلى التصريح ،اضغط على "إضافة املنتج إلى القائمة" .تسمح هذه الخطوة باحتساب مبلغ الضريبة االنتقائية املستحقة
على التصريح كما هو ّ
مبين أدناه.

يمكن تكرار هذه العملية للتصريح عن منتجات إضافية وتحديد كميتها.
بعد االنتهاء من تعبئة النموذج والتصريح عن جميع السلع االنتقائية التي تستوردها ،اضغط على التصريح كما هو ّ
مبين أدناه للتأكيد على
موافقتك على شروط وأحكام التصريح.

يتعين عليك استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في هذا القسم لكي تتمكن من حفظ النموذج في شكل مسودة أو تقديمه وسداد املبلغ
املتوجب عليك .جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة (*) ينبغي تعبئة لكي تتمكن من حفظ النموذج وتقديمه.
في حال حاولت أن تحفظ النموذج أو أن تقدمه قبل أن تستكمل البيانات اإللزامية في الخانات املخصصة لها ،ستظهر أمامك رسالة تحت
الخانة املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية..
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 3.2.4حفظ بياناتك
من املستحسن أن تقوم بحفظ بياناتك بين الفترة واألخرى خالل عملية تعبئة النموذج .اضغط على "حفظ كمسودة"

ً
ّ
سيتم تسجيل خروجك من الصفحة تلقائيا في حال عدم قيامك بأي نشاط على
املوجود في أسفل الشاشة.
الصفحة ملدة عشردقائق متواصلة.

ّ
لن ّ
يتم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك أن تطلع على اإلجابات التي أدخلتها وتعدلها قبل إرسال الطلب.

 3.2.5إرسال نموذج التصريح عن السلع االنتقائية
قبل إرسال نموذج التصريح عن السلع االنتقائية وسداد الضريبة االنتقائية املتوجبة عليك ،عليك مراجعة في جميع البيانات التي أدخلتها فيه بدقة والتأكد من
تعبئة جميع الخانات اإللزامية.

التقديم والدفع

بعد التأكد من دقة املعلومات التي أدخلتها ،اضغط على التقديم والدفع الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليسار.

 3.2.6متابعة حالة التصريح عن السلع االنتقائية الذي أرسلته
ملراجعة حالة التصريح عن السلع االنتقائية الذي أرسلته عن االستيراد ،اضغط على تبويب الضريبة االنتقائية ومن ثم انتقل إلى حالة الطلب:



ً
مسودة تعني أن نموذج التصريح لم ُيستكمل نهائيا أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛



قيد اإلجراء تعني أننا قد استلمنا التصريح والدفعة املسددة وأننا نعمل على التحقق من رقم املعاملة لدى الدوائر الجمركية؛



مرفوض تعني أن الهيئة قد رفضت التصريح ودفعة السداد اللذين قدمتهما؛



تمت املوافقة عليه تعني موافقتنا على التصريح واملبلغ املسدد بما يعني أننا نسمح بمرور سلعك؛



ملغى تعني أنك قد ألغيت تصريحك من خالل الضغط على الخيا ر املناسب في لوحة التحكم.



في انتظارالسداد تعني أننا قد استلمنا التصريح الذي قدمته وال نزال ننتظر سداد املبلغ املتوجب عليك قبل املوافقة على الطلب.

 3.3سداد مبلغ الضريبة االنتقائية املستحقة
مالحظة مهمة :يتعين على املستوردين إتمام سداد الضرائب على السلع االنتقائية قبل التوجه إلى الدوائر الجمركية.

 3.3.1االطالع على نموذج التصريح على لوحة التحكم
عند الضغط على " التقديم والدفع " الظاهر في نموذج التصريح عن السلع االنتقائية ،سيتم تحويلك إلى صفحة "الضريبة االنتقائية" الظاهرة أدناه.

اضغط على الدفع االن إلتمام عملية سداد الضريبة االنتقائية املستحقة بحسب التصريح.

 3.3.2سدد املبلغ عن طريق بوابة الدرهم اإللكتروني
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ستظهر الشاشة املبينة أدناه أمامك عند الضغط على " الدفع االن " الظاهر في لوحة التحكم .سيظهر أمامك مبلغ الضريبة االنتقائية املستحق .إلتمام عملية
السداد ،اضغط على "سدد اآلن" ؛ وسيتم تحويلك إلى بوابة السداد بواسطة الدرهم اإللكتروني حيث تستطيع إدخال بيانات بطاقتك وتسديد املبلغ
املستحق.

عند تحويلك إلى بوابة الدرهم اإللكتروني ،ستتمكن من سداد املبلغ عن طريق
الدرهم اإللكتروني أو عن طريق البطاقة املصرفية .لدى تأكيد املعاملة ،وبعد
إتمام عملية السداد بنجاح ،سيتم تحويلك إلى موقع الهيئة االتحادية
للضرائب.

 3.4طباعة وثيقة إثبات التصريح
ً
بعد إتمام عملية السداد ،ستتلقى إثباتا على استالم التصريح
عن طريق البريد اإللكتروني .وتتضمن وثيقة إثبات التصريح
املبينة هنا إلى جهة اليمين رقم املعاملة ،وكمية وبيانات السلع
ّ
املصرح عنها.
ّ
يتعين عليك طباعة وثيقة اإلثبات هذه وتقديمها إلى الدوائر
الجمركية في مرحلة التحقق من التصريح عن الواردات ومبلغ
الضريبة االنتقائية املسددة.

 3.5التصريح الجمركي
يقوم املستورد باعداد وتقديم التصريح الجمركي وفقا
لالجراءات االعتيادية والقيام بما يلي:
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إدخال التفاصيل املطلوبة عن السلع املستوردة بما فيها رقم معاملة التصريح عن السلع االنتقائية،يجب أن يتطابق التصريح مع السلع
االنتقائية التي ّ
يتم التصريح لدى الدوائر الجمركية عنها؛



تقديم التصريح الجمركي ّ
ليتم معالجته لدى الدوائر الجمركية.

ً
يتحقق موظف الدائرة الجمركية من تفاصيل التصريح (بما في ذلك الكميات) ،ومن ثم يوافق عليه .ويتلقى املستورد إشعارا باملوافقة.
 3.6سداد مبلغ ضريبة القيمة املضافة املستحقة
ً
 3.6.1في حال كنت مسجال لضريبة القيمة املضافة
ً
ً
بصفتك شخصا مسجال لضريبة القيمة املضافة ،يتعين عليك سداد الضريبة املستحقة ضمن إجراءات تقديم إقرارك الضريبي لضريبة القيمة
املضافة .ملزيد من التفاصيل حول تقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة وكيفية سدادها ،يرجى االطالع على دليل املستخدم لتقديم إقرارات ضريبة
القيمة املضافة املنشور عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بالهيئة.
ً
 3.6.2في حال لم تكن مسجال لضريبة القيمة املضافة
ّ
يسجل املستورد دخوله إلى بوابة الخدمات اإللكترونية الخاصة بالهيئة ليباشر عملية الدفع ّ
ويثبتها .للقيام بذلك ،يرجى االطالع على دليل دليل
املستخدم لتقديم إقرارات ضريبة القيمة املضافة.

17

سيناريوهات إضافية
إذا كنت مستورد مسجل للضريبة االنتقائية وضريبة القيمة املضافة و:

#

السيناريو

1

استيراد سلع انتقائية ونقلها مباشرة إلى
منطقة محددة مسجلة للضريبة
االنتقائية*** ولكن ليست مسجلة في
ضريبة القيمة املضافة حيثما يتم
الفحص الجمركي عند الدخول.

2

استيراد سلع انتقائية ونقلها مباشرة إلى
منطقة محددة مسجلة في ضريبة
القيمة املضافة ولكن ليست مسجلة
للضريبة االنتقائية حيثما يتم الفحص
الجمركي عند الدخول.
نقل السلع من منطقة محددة إلى
منطقة محددة أخرى تخضع ملراقبة
الدوائر الجمركية وكال املنطقتين
مسجل في ضريبة القيمة املضافة
والضريبة االنتقائية

الخطوات الواجب اتباعها
ّ
قدم تصريح استيراد السلع االنتقائية في تاريخ االستيراد أو قبله.
.1
ّ
 .2قدم تصريحك الجمركي
ّ
ّ
قدم نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم واذكر فيه أن السلع دخلت املنطقة املحددة وادخل مبلغ الضريبة املصرح بها عند االستيراد على ذات
.3
السلع االنتقائية.
ّ
حمل تصريح االستيراد كمستند إثبات ملطالبتك بالضريبة االنتقائية القابلة للخصم باإلضافة إلى أي إثبات حصلت عليه من الدوائر الجمركية إن ُوجد
.4
فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة املضافة قم بدفع ضريبة القيمة املضافة املستحقة وقت تقديم إقرارضريبة القيمة املضافة.

لتفاصيل حول تقديم نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم ،يرجى الرجوع إلى دليل إقرارات الضريبة االنتقائية املوجود على البوابة اإللكترونية للهيئة
االتحادية للضرائب

3

ّ
قدم تصريح استيراد السلع االنتقائية في تاريخ االستيراد أو قبله.
.1
ّ
 .2قدم تصريحك الجمركي
 .3ادفع الضريبة االنتقائية املستحقة عند تقديم إقرار الضريبة االنتقائية الخاص بك.
ال تطبق ضريبة القيمة املضافة في هذه الحالة

ّ
قدم تصريح استيراد السلع االنتقائية في تاريخ االستيراد أو قبله.
.1
ّ
 .2قدم تصريحك الجمركي
ّ
ّ
قدم نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم واذكر فيه أن السلع دخلت املنطقة املحددة وادخل مبلغ الضريبة املصرح بها عند االستيراد على ذات
.3
السلع االنتقائية
ّ
حمل تصريح االستيراد كمستند إثبات ملطالبتك بالضريبة االنتقائية القابلة للخصم باإلضافة إلى أي إثبات حصلت عليه من الدوائر الجمركية إن ُوجد
.4
ال تطبق ضريبة القيمة املضافة في هذه الحالة

لتفاصيل حول تقديم نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم ،يرجى الرجوع إلى دليل إقرارات الضريبة االنتقائية املوجود على البوابة اإللكترونية للهيئة
االتحادية للضرائب
***مالحظة :يمكن أن تختلف املناطق املحددة لضريبة القيمة املضافة عن املناطق املحددة للضريبة االنتقائية .تتم املوافقة على املناطق املحددة للضريبة االنتقائية على أساس طلبات التسجيل املقدمة إلى الهيئة بينما
يتم تقرير املناطق املحددة لضريبة القيمة املضافة بموجب قرار مجلس الوزراء ويجب أن تكون مسيجة.
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امللحق (أ) :إرشادات مهمة للتحكم بالشاشة
يمكنك تغيير لغة الطلب من العربية إلى اإلنجليزية يمكنك الطلب على الرمز الظاهر أعلى الشاشة
إلى جهة اليمين لتغيير اللغة.
ّ
يظهر الرمز " "iإلى جانب بعض الخانات .المس الرمز بواسطة مؤشر الحاسوب لتظهر أمامك
معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة بالذات.
لتحميل ملف ،اضغط على "اختيار امللفات" وحدد امللف الذي تريده ومن ثم اضغط على "فتح"
لتحميل امللف .يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من ملف واحد .لحذف ملف ّتم تحميله،
اضغط على عالمة  Xالحمراء الظاهرة على الشاشة.
الستكمال خانة بواسطة القائمة املنسدلة ،اضغط على السهم الذي يشير إلى أسفل واملوجود إلى
يمين الخانة املعنية ،ومن ثم حدد الخيار املناسب .ال يمكنك تحديد أكثر من خيار واحد في معظم
الحاالت.
الستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ ،اضغط على رمز الرزنامة إلى يمين الخانة
عندئذ في الخانة بالترتيب التالي:
ومن ثم حدد التاريخ بواسطة الرزنامة .سيظهر التاريخ
ٍ
اليوم/الشهر/السنة.
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