نموذج طلب استثناءات إدارية لضريبة القيمة المضافة من الهيئة االتحادية للضرائب

يمكن استخدام هذا النموذج من قبل المسجلين الذين يرغبون في تقديم طلب إلى الهيئة االتحادية للضرائب للحصول على استثناء إداري لضريبة القيمة المضافة بشأن المسائل المتعلقة بالفواتير
الضريبية أو اإلشعارات الدائنة الضريبية ،أو مدّة الفترة الضريبية أو دورات الفترات الضريبية أو األدلة إلثبات تصدير السلع أو الفترة الالزمة لتصدير السلع.

الرقم المرجعي للطلب (لالستخدام الرسمي فقط)
 . 1ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻘدم اﻟطﻠب
اﺳم ﻣﻘدم اﻟطﻠب )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( *
رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ*
رﻗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﻛﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ )إن وﺟد(

 .2بيانات االتصال الخاصة بمقدم الطلب
الدولة*
رمز هاتف البلد*
رقم الهاتف*
عنوان البريد اإللكتروني*

 .3معلومات عن طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة
هل سبق وأن تقدمت بطلب إلى الهيئة للحصول على استثناء إداري لضريبة القيمة المضافة؟*

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى إدخال رقم القرار الصادر بشأن طلبك السابق الذي تمت الموافقة عليه

 .4أسباب تقديم طلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة
قم باختيار الفئة ذات الصلة التي تسعى للحصول على طلب استثناء إداري لضريبة القيمة المضافة بشأنها*

اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ

ﯾرﺟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺷرح ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘدﯾﻣك طﻠب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹداري ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ*
يرجى تقديم أي مستند ثبوتي يدعم األسباب الفعلية والقانونية التي يستند إليها الطلب ( على سبيل المثال ،عينات
الفواتير أو العقود أو قسائم الدفع أو خالف ذلك)*

ﯾرﺟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺑﻧد أدﻧﺎه إذا ﻗﻣت ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﻣدةّ اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﯾرﺟﻰ إدﺧﺎل ﻣ ّد ة اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﯾﮭﺎ

ﻧﺻف ﺳﻧوي

إذا ﻛﺎن طول اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣت ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرھﺎ ھو "ﻧﺻف ﺳﻧوي" ،ﯾرﺟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﺻف ﻛﯾﺎﻧك ﺑﺷﻛل أﻓﺿل

أﻓراد

أ .ﻗم ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺑﻧد أدﻧﺎه إذا ﻗﻣت ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر "أﺷﺧﺎص ﻋﺎدﯾﯾن "
ﯾرﺟﻰ إدﺧﺎل ﻋدد اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﺗ ّم إﺻدارھﺎ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﯾرﺟﻰ إدﺧﺎل ﻣﺟﻣوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﯾرﺟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺗورﯾدات اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ب .قم بتعبئة البند أدناه إذا قمت باختيار " أعمال في وضع استرداد دائم"
هل تتوقع حدوث أي تغيير في نموذج األعمال قد ينشأ عنه تغيير في وضع االسترداد؟

ممولة"
ج .قم بتعبئة البند أدناه إذا قمت باختيار "شركات صغيرة ومتوسطة ّ
يرجى إدخال مجموع الضريبة المدفوعة خالل االثني عشر شهرا ً السابقة.
يرجى إدخال التوريدات الخاضعة للضريبة خالل االثني عشر شهرا ً السابقة.

ممولة"
د .قم بتعبئة البند أدناه إذا قمت باختيار "شركات صغيرة ومتوسطة غير ّ
يرجى إدخال مجموع الضريبة المدفوعة خالل االثني عشر شهرا ً السابقة.
يرجى إدخال التوريدات الخاضعة للضريبة خالل االثني عشر شهرا ً السابقة.
هل تلقيت أية غرامات خالل االثني عشر شهرا ً السابقة؟

يرجى تعبئة البند التالي إذا قمت باختيار تغيير دورات الفترات الضريبية
يرجى تحديد الشهر الذي ترغب أن تنتهي فيه الفترة الضريبية األساسية

ﯾﻧﺎﯾر

 .5المخول بالتوقيع
المسمى الوظيفي
االسم*
عنوان البريد اإللكتروني*
رمز هاتف البلد*
رقم الهاتف*

 .6قائمة التحقق إلكمال النموذج*
 )1لقد أجبت على جميع األسئلة بشكل صحيح بحسب علمي ومعرفتي.

ال

 )2لقد قدمت جميع المعلومات الداعمة المطلوبة.

ال

 )3لقد اطلعت على جميع القوانين واللوائح الضريبية المتعلقة بطلب االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة.

ال

 )4أتفهم أن الهيئة االتحادية للضرائب ستقوم بمراجعة جميع الوقائع والظروف قبل إتخاذ قرارها.

ال

 )5أوافق على تقديم أية معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة االتحادية للضرائب عند قيامها بمراجعة طلب
االستثناء اإلداري لضريبة القيمة المضافة هذا.

ال

تاريخ التقديم (يوم/شهر /سنة)*

