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 .1عن ذا الدليل
ّ
تم إعداد ذا الدليل ﳌساعدة اﳌستوردين غ اﳌ ل ن لتقديم طلب لتصفية/اس جاع الكفالة اﻹلك ونية أو اس داد اﻹيداع النقدي بحساب
ً
ً
الدر م اﻹلك و ي جزئيا أو ليا واﳌدفوع وقت است اد سلع للدولة وضع معلق للضر بة .

 .2عن النموذج VAT702
ل عند طلب إلغاء

 VAT702و نموذج تم إعداده من قبل ال يئة اﻻتحادية للضرائب "ال يئة" والذي يتع ن استخدامه من قبل اﳌستورد غ اﳌ
ً
أو تصفية الكفالة اﻹلك ونية  ،أو طلب اس داد أو استﻼم اﻹيداع النقدي بحساب الدر م اﻹلك و ي .ووفقا ﻷح ام القانون ذات الصلة ،ف ناك
س نار و ات محددة حيث س تع ن ع اﳌستورد غ اﳌ ل تقديم كفالة إلك ونية او اﻻيداع النقدي بحساب الدر م اﻹلك و ي ﻷغراض
ً
تخليص السلع ا اضعة للضر بة من ا مارك وضع التعليق ا مر ي .عند تصدير تلك السلع إ خارج الدولة ،سي ون اﳌستورد مؤ ﻼ
ﻻس داد أو إرجاع الضمان اﳌا .
.2.1

م ي ب تقديم نموذج VAT702

يجوز تقديم النموذج  VAT 702فقط عند اس يفاء جميع الشروط اﻵتية:


ً
تقديم الكفالة اﻹلك ونية أو اﻹيداع النقدي بحساب الدر م اﻹلك و ي من خﻼل بوابة ا دمات اﻹلك ونية لل يئة مستخدما النموذج
 VAT 301عند است اد السلع وضع التعليق ا مر ي.



إستكمال إجراءات اﳌطالبة باس داد الرسوم ا مركية اﳌدفوعة إ ا مارك.



مرور يوم عمل واحد ع موافقة ا مارك ع اﳌطالبة.

يحدد ا دول التا س نار و ات اﻻست اد وضع عليق الرسوم ا مركية واﻹجراءات ال يجب إتخاذ ا
إذا تم است اد السلع وضع معلق للضر بة

ل س نار و ع حدة:

 ...يتع ن ع اﳌستورد تقديم طلب ﻻس داد الرسوم ا مركية إ
اﳌعنية و ...

يئة ا مارك

ثم عد ذلك قام بتصدير ا بال امل إ خارج الدولة

ً
س تم تحديث تصر ح ضر بة القيمة اﳌضافة ع اﻻست اد تلقائيا .و تلك ا الة ﻻ
يجب ع اﳌستورد تقديم النموذج VAT702

ً
ثم عد ذلك قام ب يع ا أو استخدام ا جزئيا داخل الدولة

س تم خصم الضر بة واجبة التطبيق من مبلغ اﻹيداع النقدي /الكفالة اﻹلك ونية
عن السلع اﳌباعة أو اﳌستخدمة داخل الدولة من خﻼل النموذج VAT 702

ً
ثم عد ذلك قام ب يع ا أو استخدام ا ليا داخل الدولة

س تم خصم الضر بة واجبة التطبيق من مبلغ اﻹيداع النقدي /الكفالة اﻹلك ونية
عن السلع اﳌباعة أو اﳌستخدمة داخل الدولة من خﻼل النموذج VAT 702

.2.2

من ي ب عليه تقديم النموذج ?VAT702

يجب أن ستو الشروط التالية ح ي س لك تقديم النموذج :VAT702


أن ت ون غ م



أن ت ون قد قمت باست اد سلع وضع التعليق ا مر ي عد تار خ اﻷول من يناير؛



أن ت ون قد قمت بدفع اﻻيداع النقدي حساب الدر م اﻹلك و ي أو قمت بتقديم الكفالة اﻹلك ونية إ ال يئة عند است اد السلع للدولة.



أن ت ون قد قمت إما بتصدير السلع إ خارج الدولة ،أو ّ
تم بيع ا أو اس ﻼك ا  ،أو تلف ا أو فقدا ا وضع معلق للضر بة داخل الدولة.

ل لدى ال يئة اﻻتحادية للضرائب؛

 .3الدخول إ النموذج VAT702
ً
ستجد النموذج  VAT702متاحا من خﻼل بوابة ا دمات اﻹلك ونية البند اﳌع بقسم ضر بة القيمة اﳌضافة.
VAT 702
لتقديم النموذج  ، VAT702قم بﺈختيار "ضر بة القيمة اﳌضافة" من القائمة الرئ سية ثم الضغط ع : VAT702

مﻼحظة امة :كجزء من استكمال النموذج  ، VAT702يتع ن عليك إدخال بيانات حسابك اﳌصر أو رقم الكفالة اﻹلك ونية .ير التأكد من أن جميع
البيانات ال تقوم بﺈدخال ا

يحة.

 .4استكمال النموذج VAT702

 .1تفاصيل التصر ح
بيانات التصر ح

ير

عبئة ا انات التالية:



يئة ا مارك



تار خ التصر ح



رقم التصر ح

من اﳌ م التأكد من ة جميع البيانات ال تقوم بﺈدخال ا.
تار خ التصر ح و تار خ التصر ح عن اﻻست اد ،و رقم التصر ح و رقم التصر ح عن
اﻻست اد.

 .2تفاصيل اﳌطالبة

بيانات اﳌطالبة

ً
ير مراجعة بيانات اﳌطالبات اﳌستلمة من يئة ا مارك .قد تتضمن عضا من ا انات
التالية أو جميع ا:


إجما مبلغ الضر بة اﳌدفوعة



اﳌبلغ الذي س تم تحصيله



اﳌبلغ الذي يحق لك اس داده
ً
الدفع مستخدما الكفالة اﻹلك ونية



اﳌبلغ الذي س تم إلغائه من الكفالة اﻹلك ونية



الدفع من خﻼل الدر م اﻹلك و ي
اﳌبلغ اﳌس د






ال سو ة من خﻼل وكيل التخليص ا مر ي



اﳌبلغ الذي س تم اس جاعه من قبل وكيل التخليص ا مر ي



إجما اﳌبلغ اﳌدفوع



إجما اﳌبلغ اﳌطالب به

س تاح ا انات ع أساس طر قة الدفع اﳌستخدمة ل سو ة تصر ح اﻻست اد ا اص بك.

اﳌبلغ اﳌطالب به والذي ترغب اس داده
ً
يجب أن يكون مساو ا أو أقل من اﳌبلغ
اﳌدفوع

يجب أن ﻻ يجاوز مجموع اﳌبلغ الذي تطالب باس داده ،اﳌبلغ الذي يحق لك اس داده ،وفق
ﻼت يئة ا مارك .عﻼوة ع ذلك ،يجب أن ﻻ تجاوز طر قة اﻻس داد ا ددة اﳌبلغ
اﳌدفوع أول اﻷمر باستخدام الطر قة ذا ا.

 .3اﻻ اء
م ص الدفع

س تم عرض م ص اﳌبلغ الذي س تم خصمه من اﻻيداع النقدي/الكفالة اﻹلك ونية واﳌبلغ
الذي س تم اس داده.

ل اﳌصرف الذي تتعامل معه موجود
اﻹمارات العر ية اﳌتحدة؟
رقم اﻻيبان
بيك/سو فت
وغ ذلك

تحميل خطاب تأكيد
اﻷيبان

ة رقم حساب

ً
إذا قمت بدفع مبلغ اﻹيداع اﳌستحق عن البيان ا مر ي اﳌعلق مستخدما الدر م
ً
اﻹلك و ي ،فقد ت ون مؤ ﻼ ﻻس داد ذا اﳌبلغ ع اﳌصرف الذي تتعامل معه.
ام :ير التأكد من ة بيانات حسابك اﳌصر  .ثمة أنواع من ا سابات اﳌصرفية
ً
ّ
ال ﻻ يمكن ل ا تلقي الدفعات إلك ونيا .لذا من اﳌستحسن أن تتحقق مما إذا انت ذه
ا دمة متاحة لك اﳌصرف الذي تتعامل معه.

يجب تحميل ا طاب وختمه من قبل اﳌصرف الذي تتعامل معه ،وأن يتضمن بيانات ا ساب
مثل اسم صاحب ا ساب )والذي يجب أن يتطابق مع اسم ا اضع للضر بة اﳌ
ال يئة(  ،اسم اﳌصرف ،ورقم اﻻيبان.

 .5ا طوات التالية

ل لدى

ً
عد استﻼم طلب اﻻس داد ،ستقوم ال يئة بمراجعة طلبك ومعا ته تبعا لذلك.

