
رقم الطلب المرجعي

(لالستعمال الرسمي فقط)

بيانات  مقدم الطلب - 1

نعم*هل أنت مقيم في اإلمارات؟

(بالعربية)اسم مقدم الطلب 

*(باإلنجليزية)اسم مقدم الطلب 

:في حال كنت تقّدم الطلب كمنظم فعاليات مقيم

*(TRN)رقم التسجيل الضريبي 

*االسم القانوني لمنظم الفعاليات 

*رقم الرخصة التجارية

*تحميل الرخصة التجارية 

*تحميل ما يثبت تقديم طلب لتجديد الرخصة التجارية في حال كانت مدة صالحية الرخصة الحالية أقل من شهر واحد

*رقم تسجيل المنظم لدى الجهة الحكومية المختصة

*تحميل اثبات تسجيل المنظم  الصادر عن الجهة الحكومية المختصة

*اسم الجهة الحكومية المختصة

*اإلمارة 

:في حال كنت تقّدم الطلب كمنظم فعاليات غير مقيم

نعم*هل أنت مسّجل أو مطالب بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة

(إن وجد ) ( TRN)رقم التسجيل الضريبي 

*االسم القانوني لمنظم الفعاليات

*بلد التأسيس

(مثل شهادة التأسيس)* تحميل مستند اثبات التأسيس

بيانات الفعالية- 2

*المؤتمر/ اسم المعرض 

المؤتمر/ الغرض من المعرض 

*تاريخ بدء الفعالية

*تاريخ انتهاء الفعالية

*المؤتمر/ مدة المعرض 

*المؤتمر/ اإلمارة التي سيقام فيها المعرض 

مكان إقامة الفعالية

*رقم تصريح  الفعالية

*اسم الجهة  التي أصدرت تصريح الفعالية

*تحميل مستند تصريح  الفعالية

*المؤتمر؟/منح حق الدخول إلى المعرض/ هل ستقوم ببيع التذاكر
نعم

*هل سيتم بيع التذاكر على المقيمين وغير المقيمين في الدولة؟
ال

*هل سيتم بيع التذاكر إلى المقيمين في الدولة فقط؟
نعم

*هل سيتم بيع سلع أو خدمات خالل الفعالية من قبل بعض او جميع العمالء؟
من قبل بعض العمالء 

العمالء في المعرض/العدد المتوقع للحضور في المؤتمر

حق الدخول/ سعر التذكرة 

(إن وجد)تحميل نموذج التذكرة التي تحدد سعر التذكرة واسم الفعالية 

بيانات المخّول بالتوقيع- 3

اللقب

*االسم

*عنوان البريد اإللكتروني

*كود هاتف الدولة

*رقم الهاتف

العربية*اللغة المفضلة للمراسالت

نعم*هل المخّول بالتوقيع مقيم في اإلمارات العربية المتحدة؟

نموذج طلب رخصة لمنظم الفعالية لمنح حق دخول أو حضور أو المشاركة في معرض أو مؤتمر 

تّم إعداد هذا النموذج ليستخدمه الموّرد  لتقديم خدمات حق الدخول أو الحضور أو المشاركة في المعرض أو المؤتمر لكي يحصل على رخصة لتوريد هذا النوع من الخدمات للعارض الدولي بدون تحصيل ضريبة 

 بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض 2018لسنة  (26)ويتعين على الراغبين في تقديم هذا الطلب االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم .  القيمة المضافة

.والمؤتمرات، واألدلة ذات الصلة المنشورة على موقع الهيئة االتحادية للضرائب
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:إذا كان مقيماً في الدولة

*رقم  الهوية اإلماراتية

*تحميل نسخة ممسوحة ضوئياً من الهوية اإلماراتية

:إذا لم يكن مقيماً في الدولة

*الجنسية كما هي في جواز السفر

*رقم جواز السفر

*تحميل نسخة ممسوحة ضوئياً من جواز السفر

*اإلقرار- 4

الأقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة (1

أقر بأنني على علم باألحكام والشروط المحدده من قبل الهيئة االتحادية للضرائب (2
ال

.أقر بأنني سأحرص على تحصيل وحفظ جميع الوثائق الداعمة إلبرازها عند الطلب (3
ال

.الفعالية ال تجاوز سبعة أيام/ أقر بأن المدة الكاملة للمعرض  (4
ال

*توقيع المخّول بالتوقيع

*(سنة/شهر/يوم)تاريخ تقديم الطلب 
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