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 عن دليل المستخدمنبذة  .1
 

ومن ، اإلتحادية للضرائب )الهيئة( للهيئة تم إعداد هذا الدليل لمساعدتك على التنقل عبر صفحات بوابة الخدمات اإللكترونية
والذي سيساعدك في دليل هذا الإلى جانب االنتقائية للخاضعين للضريبة ضريبة االنتقائية الالموصى به أن تقوم بقراءة دليل 

هذا الدليل موجهة لألشخاص تعبئة طلبات استرداد الضريبة االنتقائية الخاصة بك )يشار إليها فيما بعد بــ "طلب االسترداد"(. 
 . الخاضعين للضريبة المؤهلين السترداد الضريبة االنتقائية لمساعدتهم في تقديم طلباتهم لالسترداد إلى الهيئة 

 
تاح تلك تس  ترداد. التي يجب تطبيقها إلى جانب النماذج والبيانات التي يجب تقديمها عند طلب االس اإلجراءاتيعرض هذا الدليل 

 .  2018اإلجراءات من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة بدءاً من األول من يناير 
 

لشخص اخاضع للضريبة أو من قبل أي شخص آخر يحق له التصرف نيابة عن الشخص اليجوز تقديم طلبات االسترداد من قبل 
 الخاضع للضريبة )على سبيل المثال، الوكيل الضريبي أو الممثل القانوني(. 

 الضريبة االنتقائية الغرض من طلب استرداد .2

لهيئة عن فترة ضريبية ة المستحقة إلى اي لخص الضريبة االنتقائييلتزم كل شخص خاضع للضريبة االنتقائية بتقديم إقراراً ضريبياً 
لشخص الخاضع جاوزت الضريبة القابلة للخصم قيمة الضريبة االنتقائية المستحقة الدفع إلى الهيئة، كان لدى امحددة. إذا 

وخصم  ادللضريبة فائض ضريبي قابل لالسترداد. ي طالب الشخص الخاضع للضريبة بترحيل الفائض الضريبي القابل لالسترد
ائض الضريبة القابل فاستخدام يتم حتى  يمته من التزاماته الضريبية المستحقة الدفع إلى الهيئة خالل الفترات الضريبية التاليةق

، تين ضريبيتينالضريبي لفتر لالسترداد بالكامل. في حال كان ال يزال هناك فائض ضريبة قابل لالسترداد، بعد ترحيل الفائض
   . لب االسترداد"التقدم بطلب للهيئة السترداد فائض الضريبة القابل لالسترداد من خالل تقديم "ط فإنه يجوز للخاضع للضريبة

 األطر الزمنية لرد فائض الضريبة .3

خالل  ئض الضريبةكان على الهيئة رد فاإذا تقدم الخاضع للضريبة إلى الهيئة بطلب استرداد فائض الضريبة القابل لالسترداد، 
 فترة أقصاها األبعد مما يأتي: 

  من تقديم طلب االستردادشهرين 

 21  من التدقيق على طلب االسترداد في حال قررت ذلك. يوماً من انتهاء الهيئة 
 

  مدة الفترتين الضريبيتين، في أي من الحاالت اآلتية: يجوز للهيئة حسب تقديرها رد قيمة الفائض قبل انتهاء

 يبة بإلغاء تسجيله الضريبي.قيام الخاضع للضر 

  كون هناك وبأنه متوقع أن يإذا تبين للهيئة بأن الخاضع للضريبة سوف يمارس أنشطة خاضعة للضريبة في المستقبل
 فائض ضريبة قابل لالسترداد لفترة ال تقل عن عام واحد.

ن تاريخ سنوات م 5خالل استرداده الذي يحق للخاضع للضريبة  يجب تقديم طلب استرداد فائض الضريبة القابل لالسترداد

 نشوء حق الشخص في تقديم طلب االسترداد. 
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 تقديم طلب االسترداد .4

 االسترداد طلبلخدمات االلكترونية للهيئة االتحادية للضرائب والوصول الى بوابة اتسجيل الدخول ل .4.1

مرور. ومن أجل االتحادية للضرائب باستخدام اسم المستخدم وكلمة الللهيئة  بوابة الخدمات اإللكترونيةليتم تسجيل الدخول 
 دستردااوئية االنتقا الضريبة ات"اقرار تبويب االنتقائية" ثم إلى ةبيسترداد، انتقل إلى تبويب "الضراال طلبالوصول إلى 

 الضريبة".

 

 دسترداا EX301" قسمانتقل إلى 
الضريبة االنتقائية' وقم بالدخول 

على  ضغطعن طريق ال طلبإلى ال
"EX301 – الضريبة  دسترداا

 لشاشة.لوفقا  االنتقائية"

 االسترداد طلباستكمال  .4.2

. طلبال تقديم( إلزامية ويجب تعبئتها قبل *يرجى التأكد من تعبئة جميع الخانات. جميع الخانات المشار عليها بعالمة النجمة )

 .من المعلوماتوالتأكيد  طلبلمراجعة ال مراجعة"الحفظ وال"على  اضغط، طلببعض الخانات تلقائياً. وعند استكمال ال تعبئةسيتم 

 

 تقديم طلب االسترداد .4.3

 ."تقديم"على اضغط ، المعلوماتوالتأكد من جميع  طلبعند مراجعة ال

 دسترداالتحقق من رصيدك بعد الموافقة على اال .5

تي" ضمن وعادفميتم استالم رسالة تأكيد إلكترونية من الهيئة باالسترداد ، يمكنك التحقق من رصيدك من خالل التبويب " بعد أن

 السابقة"، حيث سيظهر سطر يشير إلى المعاملة والمبلغ المسترد.  العملياتقسم "

 

 استرداد

  استرداد

 )درهم( )درهم(

 استرداد
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 أدوات مفيدة متاحة عبر الشاشة ونصائح أخرى ملحق أ:

على الرمز الظاهر في أعلى الشاشة إلى  الضغطبوسعك تغيير لغة الطلب من العربية إلى اإلنجليزية من خالل 

 جهة اليمين لتغيير اللغة.

" إلى جانب بعض الخانات. المس الرمز بواسطة مؤّشر iيظهر رمز صغير "

 الحاسوب لتظهر أمامك معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة.

وحدد الملف الذي تريد اختياره ومن  "اختيار الملفات"على  اضغطلتحميل ملف، 

لتحميل الملف. يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من  "فتح"على  اضغطثم 

الحمراء الظاهرة على  Xملف واحد. لحذف ملف تّم تحميله، انقر على عالمة 

 الشاشة.

ة، انقر على السهم الذي يشير إلى أسفل الستكمال خانة من خالل القائمة المنسدل

والموجود إلى يمين الخانة المعنية، ومن ثم حدد الخيار المناسب. ال يمكنك تحديد 

 أكثر من خيار واحد في معظم الحاالت.

رمز التقويم على  اضغطالستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ، 

لتقويم. سيظهر التاريخ عندئٍذ في الخانة إلى يمين الخانة ومن ثم حدد التاريخ من ا

 بالترتيب التالي: اليوم/الشهر/السنة.

 

 

  



 

5   

 تعبئة طلب االسترداد للضريبة االنتقائيةتفاصيل عن ملحق ب: 

 معلومات أساسية

 رقم التسجيل الضريبي

االسم القانوني )باللغة 
 االنجليزية( 

 حسابك.  هذا القسم مسبقا على أساس المعلومات الواردة في تعبئةتم ت

ق من يرجى التحق صحيحة ودقيقة. حسابكلذلك من المهم جدا أن تكون المعلومات الواردة في 
 استرداد الضريبة االنتقائية. طلب تعبئةذلك قبل 

  االستردادطلب عن 

لضريبة افائض مبلغ 
بناءا القابلة لالسترداد 

 ضريبيالقرار اإل على
لغ االمب ، ويشملاألخير

ي تم تالوللرد القابلة 
فترتين ل اترحيله

 ضريبيتين )درهم(

 -يتم تعبئة هذا الحقل مسبقا على أساس:

  اتم تقديمهتي الو ةسابقالضريبية ال اتقراراإل منالسترداد القابل ل الضريبة االنتقائيةفائض 
 .خيراأل ضريبيالقرار اإل وحتى

 مخصوما منه

 (ل منفصل، والتي تظهر بشكالمستحقة )ماعدا غرامة التأخر في التسجيلدارية اإل غراماتال. 

المبلغ الذي يجب 
 اتترحيله الى الفتر

الضريبية القادمة 
 )درهم(

تم ترحيلها يالتي لم والضريبة القابلة لالسترداد فائض مسبقا ويمثل مبلغ يتم تعبئة هذا الحقل 
 لفترتين ضريبيتين.

المبلغ الذي ترغب في 
 ه )درهم(ادرداست

 القابلالمبلغ  يجب أن يكون هذا المبلغ مساويا أو أقل من هنا.استرداده ب ترغبدخل المبلغ الذي أ
 ذكورين أعاله.الذي تم ترحيله ألكثر من فترتين ضريبيتين، أي الفرق بين الحقلين الموسترداد الل

المبلغ المتبقي لفائض 
الضريبة القابلة 

 لالسترداد

ترداد، ويمثل فائض الضريبة القابلة لالس من  يتم تعبئة هذا الحقل مسبقا ويمثل المبلغ المتبقي
 .مستقبالالمبلغ الذي يمكننك طلب استرداده 

  
 



 

6   

 سدادهاقمت بوغرامة  يكعلفرضت اذا  ما حسبمسبقا يتم تعبئة هذا الحقل 
 

 اذا   يكون: هذا الحقل فإن

 يكغرامة علفرض يتم لم  صفر

 بدفعها متقو يكعلغرامة فرض تم  صفر

 وقت سدادهاقم بلم تغرامة و يكعلفرضت  (أدناه حظةمالال انظر)  20,000
 طلب االسترداد

 
 ملحوظة

 الطلبديم هذا تق من مكنتفست ،غرامةالخصم  أن يتم بعد إذا كان المبلغ المسترد مبلغا سالبا
 .رفض طلبك تلقائياولكن سيتم سيتم 

الهيئة الفارق  تقديم، فسيتم غرامةالخصم  أن يتمبعد  إذا كان المبلغ المسترد مبلغا إيجابيا
 سترداد.اإلاالتحادية للضرائب ألغراض طلب 

ر يالمترتبة على التأخ الغرامة
في التسجيل للضريبة 

 تقائية ناال

 المخول بالتوقيع

   االنجليزيةاالسم باللغة  من النظام هذا القسم مسبقاتعبئة يتم 
 االسم باللغة العربية

 
 اإلقرار

 
 الطلب.قبل تقديم هذا  االقرار"نعم" للموافقة على عليك اختيار يجب 

 
تقديم وثائق أوافق على 

إضافية لدعم طلب استرداد 
طلبت  ذاالضريبة االنتقائية، إ

مني الهيئة اإلتحادية للضرائب 
 . ذلك
 

أوافق على رد أية مبالغ يتم 
 عليها بطريق الخطأالحصول 

 
 

 


