طلب الترخيص لمستودع ضريبي

Excise Tax Warehouse Application
Enterprise information
Name:

بيانات المؤسسة
:االسم

Telephone:
E-mail
Activity information
Type of activity

: الهاتف
البريد االلكتروني
بيانات النشاط
طبيعة النشاط

CR Number :
Commercial Permit No :
Excise Tax Registration Number:
Warehouse Details
Excise warehouse estimated Start Date
Warehouse Address*
Building Street
Zone
City

P.O

ب.ص

Nature of Warehouse activity
Production
Storage
Storage of Goods
For personal account
For others
Type of Excise Goods in the warehouse :
Tobacco and its derivatives
Carbonated Drinks
Energy Drinks
Special goods
Maximum production or storage capacity (3 moths)
Tobacco and its derivatives )stcick of cig/kg for other (

Carbonated Drinks )Liter(

(مشروبات الطاقة )اللتر

Special goods )Liter/kg(

) كغ/السلع ذات الطبيعة الخاصة (اللتر

Expected Value of Excise Goods production or storage

Y/N - ال/نعم

Do you have electronically material accounting
Have you an inventory stock system
(Mention the system name)
The system allow the control of stock level in detail at
any time (Quantity and types controls )
Does the system allow the roll back inventory to any
date in time to view quantities and values
Does the system track the movement of goods
Does the system allow the identification of Excise
goods in the warehouse

طبيعة نشاط المستودع
تخزين
إنتاج
تخزين السلع
لحساب الغير
للحساب الخاص
نوع السلع االنتقائية بالمستودع
التبغ ومشتقاته
المشروبات الغازية
مشروبات الطاقة
السلع ذات الطبيعة الخاصة
)  أشهر3 (الطاقة القصوى لالنتاج أو التخزين
) كغ لألنواع األخرى/ التبغ ومشتقاته ( عدد السجائر

)المشروبات الغازية ) اللتر

Energy Drinks (Liter)

The accounting and stock control system

المدينة

:رقم السجل التجاري
:رقم الرخصة التجارية
:رقم التسجيل للضريبة االنتقائية
بيانات المستودع الضريبي
التاريخ المتوقع لبدء النشاط بالمستودع
*عنوان المستودع
المنطقة
الشارع
المبنى

** قيمة السلع االنتقائية المتوقع إنتاجها أو تخزينها

*** نظام المحاسبة ومراقبة المخزون
هل تمسك حسابية مواد بصفة الكترونية

هل تملك نظاما لجرد المخزون
) (أذكر اسم النظام
هل يمكن النظام من التأكد من مستويات مخزون السلع بشكل مفصل
)في أي وقت ( رقابة الكميات و رقابة األنواع
هل يمكن النظام من استرجاع تفاصيل المخزون في أي تاريخ سابق
للتثبت من الكميات والقيم
هل يمكن النظام من رصد حركة السلع االنتقائية
هل يمكن النظام من تحديد أماكن السلع االنتقائية في المستودع

اإلجراءات التفصيلية لألمن ***

نعم/ال Y/N -

هل المستودع محاط بسور من جميع الجهات و له مداخل ومخارج
رئيسية خاصة
هل توجد ضوابط رقابية على دخول وخروج األشخاص ونقل السلع
من وإلى المستودع الضريبي
هل المستودع مجهز بنظام كاميرا مراقبة

بيانات مقدم الطلب ( مخول بالتوقيع )

Securities procedures details

Is the warehouse surronded by a wall from all sides
and havinf main entry and exit
Is there any control rules on entry and exit of
individuals and movement of goods from and into the
warehouse
Is the warehouse equiped with CCTV

)Applicant Information (authorized Signatory
Name
ID Number
Position

االسم
رقم البطاقة الشخصية
الصفة

إقرار:
إني الموقع أدناه أقر بصحة البيانات الواردة أعاله وأتحمل المسؤولية كاملة في حالة ثبوت خالف ذلك ،كما ألتزم بإخطار الهيئة بأي تعديل
يطرأ على هذه البيانات طبقا للمادة ( )10من قانون الضريبة االنتقائية و المادة ( )38من الئحته التنفيذية.
I hereby confirm that the above statements are true and assume full responsibility in the contrary. I also
commit to notify the Authority of any amendments to these statements according to the article (10) of
Excise Tax law and article (38) of its Executive Regulation.
التوقيع Signature /

التاريخ Date /
..........................

رقم الطلب:
تاريخ االستالم:
اسم الموظف:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستندات المطلوبة:

.....................................................

خاص بالهيئة
مآل الطلب :القبول
رقم رخصة المستودع الضريبي:
التاريخ:

صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
صورة من السجل التجاري
صورة من الرخصة التجارية
صورة من التسجيل الضريبي للضريبة االنتقائية
تعهد بسداد الرسم السنوي للترخيص
نسخة من سند الملكية أو تأجير المبنى متضمنا مساحته وحدوده
نسخ من التراخيص الالزمة من الجهات المختصة بالمباني
الخاصة بالمستودعات وإثباتات توفر شروط الصحة والسالمة
المطلوبة وفقا لتشريعات الدولة
بيانات حول عدد اآلالت و األجهزة بالمستودع
* نسخة من الرسم المعماري أو مخطط المستودع
** تفاصيل احتساب قيمة السلع االنتقائية (حسب أنواع السلع)
*** تفاصيل نظام إدارة المخزون ونظام المحاسبة و إثباتات
اإلجراءات األمنية
جرد بمخزون السلع االنتقائية
تقديم خطاب الضمان المالي عند الموافقة المبدئية

الرفض

ID Applicant copy
Copy of commercial Registration
Copy of commercial permit
Copy of the Excise Tax registration
Pledge to pay an annual Fee
Copy of the lease contract or tilte deed for the
buildings containing the area and borders
Copy of autorisation from competent authorities of
warehouse buildings and proof of the required
health and safety conditions in accordance with the
legislation of the State
Details of Number of machines and equipment in
the warehouse
* drawing map or plan of the warehouse
**detail of calculation of the value of excise good
)(per goods type
***details of stock record management systems
and proof of securities procedures
Inventory record of the goods stocked
Submission of the Financial Guarantee upon initial
approval

