
Request to update VALUE ADDED TAX (VAT) 
Registration in UAE

De�nition

For the purpose of clari�cation the following words 
and phrases shall have the following meanings:

“Al Masraf” means Arab Bank for Investment & Foreign 
Trade - Al Masraf, its subsidiaries, and its branches. 

“Account/RIM” means any of the following Accounts: 
Current Account, Savings Account, Call Account, Fixed 
Deposit, and any other type of Account or deposit 
opened with the Bank under name of the customer.

“I/we” means the Customer, whether he is a natural 
or legal entity (person/ establishment/ Company/
FZCO/ FZE) in whose name an Account is opened at 
Arab Bank for Investment & Foreign Trade – Al Masraf. 

“Value Added Tax (VAT)” mean a consumption tax 
that will be imposed on most domestic supplies of 
goods and services in the UAE at a standard rate of 
%5, with a few exemptions.

“Transaction Registration Number (TRN)” means 
unique number assigned to an Account for the 
purpose of Value Added Tax (VAT) registration. 

طلب تحديث سجل ضريبة القيمة المضافة
في دولة ا�مارات العربية المتحدة

تعريفات
 لغـرض التوضيـح فـإن الكلمـات والتعبيـرات تحمـل المعانـي

التالية:٠

 ٠"المصرف" يقصد به المصرف العربي لالستثمار والتجارة
الخارجية، وشركاته التابعة وفروعه٠

 ٠"الحساب/رقم العميل" يقصد به حساب جاري، حساب
 توفير، حساب تحت الطلب، وديعة ثابتة، وأي نوع آخر من

 الحسابات أو الودائع المفتوحة لدى المصرف بإسم العميل٠

 ٠"أنا/نحن" يقصد به العميل سواًء كان شخص« طبيعي« أو
 إعتباري« (فرد�/ مؤسسة/ شركة/ شركة منطقة حرة/

 مؤسسة منطقة حرة) يفتح الحساب بإسمها لدى المصرف
العربي لالستثمار والتجارة الخارجية٠

 ٠"ضريبة القيمة المضافة" يقصد بها ضريبة استهالكية
 تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات في دولة

 ا�مارات العربية المتحدة بنسبة قدرها        مع بعض
ا�عفاءات٠

 ٠"رقم تسجيل المعاملة" يقصد به رقم غير متكرر يتم
إسناده إلى الحساب لغرض تسجيل ضريبة القيمة المضافة٠

Customer Request

I/we request you to update the below UAE Value 
Added Tax (VAT) Registration at Arab Bank for 
Investment & Foreign Trade – Al Masraf.

I/we am/are holding Account/RIM 
No._________________________ at your 
______________________ Branch. 

My/Our Account/RIM/TRN details are as below:

طلب العميل

 يرجى تحديث سجل ضريبة القيمة المضافة للحساب المذكور
أدناه لدى المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية٠

رقم الحساب/العميل الخاص بي لدى
     فرع المصرف في  _________________________

            هو_________________________

 وفيما يلي تفاصيل حسابي/ حسابنا/ رقم العميل/ رقم
تسجيل المعاملة:٠

رقم الحساب/رقم العميل

التاريخ

اسم المنشأة (من واقع الرخصة التجارية)٠

هل تم تسجيلكم في ضريبة القيمة
المضافة في الدولة

إذا كنت مسجًال، يرجي ذكر رقم ضريبة
القيمة المضافة/ تسجيل المعاملة

البريد ا�لكتروني الرسمي والمعتمد

Account Number/RIM 

Date

Name of Establishment 
(As per Trade license) 

Have you registered for
VAT in UAE

Please provide VAT / TRN
number if registered 

O� icial Email Address
@Continued Overleaf

NoYes نعمكال

%5

@يتبـع فـي خلـف الصفحـة
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Customer Declaration

I/we hereby solemnly declare, agree and con�rm that:

1- All the above information(s) furnished by me/us in 
“Request to update Value Added Tax (VAT) Registration 
in UAE” form is/are true, correct, complete and accurate 
in all respects.

2- I/we will/shall provide the “Al Masraf” with such 
identi�cation and /or supporting document(s) and any 
other information as may be required by the “Al Masraf”.

3- Indemnify Al Masraf for any loss(es) or damages or 
any cost, expense or liability.

4- “Al Masraf” shall not be held liable for any irregularity, 
delay, mistake or omission that may occur in 
transmission, non – receipt, or misinterpretation of any 
communication and we hold "Al Masraf" and its 
subsidiaries or any of its o�cers harmless in case of any 
loss(es) incurred to me due to VAT implementation.

5- I/We acknowledge and agree to pay all payment, 
taxes, VAT, assessments and governmental charges 
which is imposed by any competent authorities and 
authorize Al Masraf to set-o�, deduct, debit my/ our 
account.

إقرار العميل
أقر وأتعهد وأؤكد ما يلي :٠

 أن كافة المعلومات المقدمة مني/منا في "طلب تحديث
 سجل ضريبة القيمة المضافة في دولة ا�مارات العربية

 المتحدة" هي معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة
النواحي0

 أتعهد/ نتعهد بموافاة "المصرف" بإثبات الهوية و/أو اÉوراق
الثبوتية وأي معلومات أخرى قد يطلبها "المصرف"0

 تعويض "المصرف" من أي خسائر أو أضرار أو عن أي تكاليف أو
المصاريف أو ا�لتزامات0

 ال يتحمل "المصرف" أدنى مسؤولية عن أي مخالفة أو تأخير أو
 خطأ أو سهو قد يقع في إرسال أي مراسالت أو عدم استالمها
 أو خطأ تفسيرها ونتعهد بتعويض ودفع الضرر عن "المصرف"

 وشركاته التابعة وفروعه أو أي من مسؤولية في حالة وقوع
أي خسارة عليه نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة0

 أقر وأتعهد بسداد كافة المدفوعات والضرائب وضريبة
 القيمة المضافة والتقديرات والرسوم الحكومية التي تفرضها
 أي جهات مختصة وأفوض المصرف بسدادها أو بمقاصتها أو

استقطاعها أو خصمها من حسابي/حسابنا0

Name – Authorized Signatory
As per Account Mandate  

االسم – المفوض بالتوقيع
من واقع نموذج فتح الحساب

Signature & Date
التوقيع والتاريخ

Signature & Date
التوقيع والتاريخ

Signature & Date
التوقيع والتاريخ

Name – Authorized Signatory  
As per Account Mandate

االسم – المفوض بالتوقيع
من واقع نموذج فتح الحساب

Name – Authorized Signatory  
As per Account Mandate 

االسم – المفوض بالتوقيع
من واقع نموذج فتح الحساب
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