
Ministry of Finance وزارة المالية

Excise Tax الضريبة االنتقائية

Registration Form استمارة التسجيل

Registration for Excise Tax Purposesالتسجيل ألغراض الضريبة االنتقائية

Transaction No.: رقم المعاملة:

Transaction Date: تاريخ المعاملة:

Applicant Information بيانات مقدم الطلب

Applicant Name / Owner: اسم مقدم الطلب / المالك:

Personal Identification No.: الرقم الشخصي:

Company Information بيانات الشركة

Company Legal Name: اسم الشركة القانوني:

Company Address Flat/Office Building Road Block عنوان الشركة:

Commercial Registration No.: رقم السجل التجاري:

Manufacturing License No.: رقم الترخيص الصناعي:

Company Legal Form: الشكل القانوني للشركة:

Type of Excise Goods: Carbonated Drinks Energy Drinks Tobacco نوعية السلع االنتقائية:

International Bank Account Number (IBAN): : (IBAN)  رقم الحساب البنكي الدولي

For official use only لالستعمال الرسمي فقط

Comments: المالحظات:

Tax Identification Number (TIN): رقم التعريف الضريبي:

Employee Name: اسم الموظف:

Date: التاريخ:

Signature: التوقيع:

Required Documents: 
* Copy of Personal Identification Card of Applicant / Owner 
* Copy of Commercial Registration  
* List of Excise goods and its retail sales prices

 المستندات المطلوبة:
 *  صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب / المالك

 *  نسخة من السجل التجاري
*    قائمة السلع االنتقائية وأسعار بيع التجزئة
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Registration for Excise Tax Purposes
Transaction No.:
:رقم المعاملة
Transaction Date:
:تاريخ المعاملة
Applicant Information
بيانات مقدم الطلب
Applicant Name / Owner:
:اسم مقدم الطلب / المالك
Personal Identification No.:
:الرقم الشخصي
Company Information
بيانات الشركة
Company Legal Name:
:اسم الشركة القانوني
Company Address
:عنوان الشركة
Commercial Registration No.:
:رقم السجل التجاري
Manufacturing License No.:
:رقم الترخيص الصناعي
Company Legal Form:
:الشكل القانوني للشركة
Type of Excise Goods:
:نوعية السلع الانتقائية
International Bank Account Number (IBAN):
رقم الحساب البنكي الدولي  (IBAN) :
For official use only
للاستعمال الرسمي فقط
Comments:
:الملاحظات
Tax Identification Number (TIN):
:رقم التعريف الضريبي
Employee Name:
:اسم الموظف
Date:
:التاريخ
Signature:
:التوقيع
Required Documents:
* Copy of Personal Identification Card of Applicant / Owner
* Copy of Commercial Registration 
* List of Excise goods and its retail sales prices
:المستندات المطلوبة
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب / المالك  *
نسخة من السجل التجاري  *
قائمة السلع الانتقائية وأسعار بيع التجزئة    *
* Validation errors in the form! Please verify the input data.
Form validation success! Click on Submit Request button to process.
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