
ا�جراءات والخطوات الخاصة بتسجيل السلع االنتقائية

Excise Tax Registration

تلتــزم الهيئــة االتحاديــة للضرائــب بضمــان تحقيــق 
ــن  ــة بي ــح الضريبي ــي للوائ ــل والطوع ــال الكام االمتث
جميــع قطاعــات ا�عمــال، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، 
ــات  ــث معلوم ــى تحدي ــتمر عل ــكل مس ــل بش نعم
فــي  والمســجلين  الضرائــب  دافعــي  جميــع 
المطلوبــة  وا�جــراءات  بالمتطلبــات  أنظمتنــا 

بموجب قوانين الضرائب في دولة ا�مارات.

وفيمــا يلــي تفاصيــل ا�جــراءات والخطــوات الالزمــة 
للتســجيل فــي الضريبــة االنتقائيــة، حيــث يســتغرق 
الطلــب حوالــي 45 دقيقــة حتــى يكتمــل، ويمكــن 
تقديمــه علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام ا�ســبوع 
علــى منصــة الخدمــات ا�لكترونيــة علــى الموقــع 

الرسمي للهيئة االتحادية للضرائب. 

المستندات المطلوبة والنماذج
تفاصيل السلعة.•
تفاصيل مكونات السلعة.•
صور السلعة وغالفها.•
صور حمالت التسويق إن وجدت.•
شهادة مطابقة السلعة من وزارة الصناعة •

والتكنولوجيا المتقدمة.
تفاصيل سعر السلعة.•
شهادة تسجيل المواد الغذائية وتقييم •

بطاقتها الغذائية من قبل البلدية في ا�مارة 
المعنية، إال في حال كان الغرض من تسجيل 

السلعة إعادة تصديرها إلى خارج الدولة.

ا�جراءات والخطوات
إنشاء حساب للخدمات ا�لكترونية من خالل •

الموقع ا�لكتروني للهيئة وتفعيله.
الدخول إلى لوحة التحكم في حساب •

الخدمات ا�لكترونية.
الدخول إلى تبويب "الضريبة االنتقائية".•
الضغط على "السلع االنتقائية التي تحتاج إلى •

."(EX201) تخليص جمركي
الضغط على "البحث عن الصنف".•
الضغط على "إضافة منتج إلى قائمة الهيئة •

االتحادية للضرائب".
إتمام عملية إضافة السلعة.•

الشروط واالحكام
يجب تسجيل جميع السلع بالرقم التجاري •

التعريفي العالمي (GTIN) والرمز الشريطي 
.(Barcode)

يجب تسجيل السلع كوحدات منفصلة •
(مفردة)، وليس مجموعة من السلع أو حزمة 

ترويجية (أكثر من سلعة).

شــكـــرا لــتـعـاونـكـم،
الــهـيــئـــة االتـــحاديـــة للـــضرائـــب 

The Federal Tax Authority is committed 
to ensuring full and voluntary 
compliance with tax regulations among 
all business sectors, and to that end, we 
work to keep all taxpayers and 
registrants in our systems up to date 
with requirements and regulations under 
the UAE tax laws.

The below details are the requirements 
and processes needed to register for 
Excise Tax. The application takes 
roughly 45 minutes to complete, and 
can be submitted 7/24 on our  platform 
on the FTA’s o�cial website.

Required Documents and Forms
• Good’s details.
• Details of the good’s components.
• Pictures of the good and its label.
• Marketing campaign details (if any).
• Product Conformity Certificate from the 

Ministry of Industry and Advanced 
Technology.

• Details of the good’s price.
• Food Product Label Assessment 

certificate, to be issued by the 
municipality of the respective Emirate, 
except in the case where the good is 
registered for re-export outside the UAE.

Procedures and Steps
• Sign-up for an e-Services account 

through the FTA’s website and activate it.
• Access the account dashboard.
• Access the “EXCISE TAX” tab.
• Click on “Excise goods that require 

Customs clearance (EX201)”.
• Click on “Item Search”.
• Click on “Request to Add Product to the 

FTA list”.
• Complete the good addition process.

Terms & Conditions
• All goods must be registered using the 

Global Trade Item Number and (GTIN) 
and Barcode.

• Goods must be registered as single units, 
not packs or promotional packs (more 
than one good).

Thank you for your cooperation,
Federal Tax Authority


