IMPORTER CODE APPLICATION

طلب رمزاملستورد

Application date of submission:
Type of Application:
Deactivation of
☐
Importer code
Name of company:

إيقاف
الرمز

:تاريخ تقديم الطلب

Amendment of
details

☐

تعديل
بيانات

Renewal

☐

تجديد

:نوع الطلب
جديد
☐

New

:اسم الشركة

Customer Category:

:فئة املتعاملين

(To determine the category, please see the back of the application)

) انظرخلف الصفحة،(لتحديد الفئة

Basic Details:

:البيانات األساسية

Name of owner:

:اسم املالك

Country/city:

:املدينة/الدولة

Address:

:العنوان

Office telephone No.:

:رقم هاتف املكتب

Mobile No.:

:رقم الهاتف املتحرك

Fax. No.:

:رقم الفاكس

P.O. Box:

:صندوق البريد

Details of Trade License:

:بيانات الرخصة التجارية

Trade license No.:

:رقم الرخصة التجارية

Date of expiry:

:تاريخ االنتهاء

Authorized Signatory & stamp:

:توقيع املخول و الختم

For Official Use Only:

:لالستعمال الرسمي فقط

Importer code:

:رمزاملستورد

Competent employee:

:املوظف املسؤول

Signature & date:


The fee for issue of a new Importer code is AED100.



The Importer code is renewed against an annual fee of AED25.
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:التوقيع والتاريخ
. درهم100 رسوم إصدار رمز جديد
ً
. درهم25 تجديد رمز املستورد سنويا

1

طلب رمز مستورد




Classification of Customers\Documents required for issue of the
Importer Code (by category):
الرمز
بالنظام
System
Code

Documents required:
:املستندات املطلوبة
Name of Category in
ً
:)تعبئة نموذج طلب الحصول على رمزاملستورد وإرفاق املستندات املطلوبة كال (حسب الفئة
English language
Fill in the Importer Code Application and attach the required documents (as per
each category):

EST
GEN
FZN

:)املستندات املطلوبة إلصداررمزاملستورد (حسب الفئة/تصنيف املتعاملين

-Valid license issued by the competent authority.
-Value-added Tax (VAT) Registration Certificate.
-UAE Excise Tax Registration Certificate, if any.
-Copy of the signatory’s ID (UAE ID).

DFS

.رخصة سارية املفعول صادرة من جهة االختصاص.شهادة تسجيل لضريبة القيمة املضافةشهادة تسجيل للضريبة االنتقائية في االمارات العربية. إن وجد،املتحدة
.نسخة من بطاقة الهوية للمخول-

اسم الفئة باللغة
م
العربية

GENERAL ESTABLISMENTS

مؤسسات عامة

1

MISCELLANEOUS
COMPANIES

شركات متنوعة

2

شركات املناطق الحرة

3

األسواق الحرة

4

شركات دول مجلس
التعاون

5

FREE ZONE COMPANIES
DUTY-FREE SHOPS

GCC

-Valid license issued by the competent authority
in the GCC state.
-Copy of the signatory’s valid passport.
-Value-added Tax (VAT) Registration Certificate, if
any.
-Copy of the signatory’s (UAE ID), if any.

رخصة سارية املفعول الصادرة من جهة االختصاص.بدولة مجلس التعاون الخليجي
.نسخة سارية املفعول من جواز السفر الشخص املخول. إن وجد،شهادة تسجيل لضريبة القيمة املضافة. ان وجد،نسخة من بطاقة الهوية للمخول-

GCC COMPANIES

FOR

-Valid license issued by the competent authority
in a state outside the framework of the GCC.
-Copy of the signatory’s valid passport and visa.
-Copy of the signatory’s (UAE ID).

رخصة سارية املفعول الصادرة من جهة االختصاص.صادرة من دولة خارج إطار مجلس التعاون الخليجي
نسخة سارية املفعول من جواز السفر الشخص املخول.واإلقامة
ل
. نسخة من بطاقة الهوية للمخو-

FOREIGN COMPANIES

شركات أجنبية

6

DIPLOMATIC CORPS

هيئات دبلوماسية

7

وزارات و دوائر حكومية

8

الدفاع واألمن

9

NATIONAL FACTORIES

مصانع وطنية

10

PERSONAL-NATIONAL

 مواطن- شخص ي

11

PERSONAL –
NON-NATIONAL

 غير مواطن- شخص ي

12

 دول مجلس- شخص ي
التعاون

13

 غير مقيم- شخص ي
بالدولة

14

شركات املنطقة اإلعالمية

15

DIP
MIN

-Official letter from the entity concerned.
-Value-added Tax (VAT) Registration Certificate.

.رسالة رسمية من الجهة.شهادة تسجيل لضريبة القيمة املضافة-

SEC

LFA

-Valid license issued by the competent authority.
-Valid industrial production license.
-Value-added Tax (VAT) Registration Certificate.
-Copy of the signatory’s ID (UAE ID).

.رخصة سارية املفعول الصادرة من جهة االختصاص.رخصة إنتاج صناعي سارية املفعول.شهادة تسجيل لضريبة القيمة املضافة.نسخة من بطاقة الهوية للمخول-

PSL
PSE

-Copy of the ID (UAE ID).

.نسخه من بطاقة الهوية-

MINISTRIES AND
GOVERNMENT
DEPARTMENTS
DEFENCE AND SECURITY
FORCES

GSL

-Copy of a valid passport.
-Copy of the ID (UAE ID). (if any).

.نسخه من جواز السفر ساري املفعول.)نسخه من بطاقة الهوية ( إن وجد-

PERSONAL – GCC STATES

PSF

-Copy of a valid passport.
-Copy of the entry Visa.

.نسخة من جواز السفر ساري املفعول.نسخة من تأشيرة الدخول-

PERSONAL –
NON-RESIDENT

MED

Not activated.
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.غير مفعل
2

MEDIA ZONE COMPANIES

طلب رمز مستورد

طلب رمز مستورد
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