
Declaration by International Exhibitor / 
International Attendee of a Conference 

 

املشارك الدولي في  /من قبل العارض الدولي  إقرار 

 مؤتمر

 
 

To <Supplier’s Name>, 

 

In accordance with Cabinet Decision No. (26) of 

2018 on the Refund of Value Added Tax Paid on 

Services Provided in Exhibitions and 

Conferences, I, [name of the authorised 

signatory], being [the position in the business 

which receives services, e.g. managing director], 

based in [location] applying to rent space for 

[name of the exhibition/conference] / acquire 

the right to access, attend or participate the 

[name of the exhibition/conference] from 

Supplier Licensed [License No.], hereby declare 

on behalf of [the recipient of services] that: 

 

- [the recipient of services] does not have a 

place of establishment or a fixed 

establishment in the United Arab Emirates;  

- [the recipient of services] is not a registrant 

or required to register for VAT in the United 

Arab Emirates as per registration 

requirements of the Federal Decree-Law No. 

(8) of 2017 on Value Added Tax; and 

- [the recipient of services] is not planning to 

make any supplies of goods or services 

which would require it to be registered for 

VAT in the UAE during the exhibition / 

conference.   

 

 ، <اسم املورد> إلى
 

في شأن  2018( لسنة 26قرار مجلس الوزراء رقم )بموجب 

 املقدمة الخدمات على املدفوعة املضافة القيمة ضريبة إرجاع

، بصفتي ]املخول بالتوقيعاسم  [، أقر أنا املعارض واملؤتمرات في

، على سبيل املثال: متلقي الخدمات عمالل الصفة الوظيفية [

منح حق شغل  وطلبي ]مكان[ومكان تأسيس ي  ،]املدير العام

منح حق دخول / ]اسم معرض أو مؤتمر[مساحة لغرض إقامة 

من مورد  ]مراسم معرض أو مؤت [أو حضور أو املشاركة في 

 بما يأتي: ]متلقي الخدمات[ونيابة عن  ،]رقم الرخصة [مرخص 

 

 
 

 

مقر تأسيس أو منشأة  ليس لديه ] متلقي الخدمات [ -

 .اإلمارات العربية املتحدةثابتة في 

 بالتسجيل  ليس ]متلقي الخدمات [ -
ً
 أو ملزما

ً
مسجال

بناًء على أحكام املرسوم  اإلمارات العربية املتحدةفي 

 ضريبةفي شأن  2017( لسنة 8بقانون اتحادي رقم )

 .املضافة القيمة

خدمات لع أو س توريد ]متلقي الخدمات [ يقصدال  -

لضريبة القيمة املضافة في  هتطلب تسجيلي مما

خالل املعرض / من  العربية املتحدة اإلمارات

 .املؤتمر



 

I, [name of the authorised signatory], declare 

that the information provided in this 

Declaration is true. 

 

 

 

أن جميع البيانات  ]اسم املخول بالتوقيع عن املستلم[أقر أنا 

 املدرجة في هذا اإلقرار صحيحة.

To be signed by the authorised signatory: 
 

 ُيوقع من قبل املخول بالتوقيع:

 

Name of the authorised 
signatory:  

 

…………………………………………………................. 
 اسم املخول بالتوقيع: 

Name of the recipient:  

 

…………………………………………………................. 
 :تلقياملاسم 

Date:  
 

…………………………………………………................. 
 التاريخ: 

Signature: 
 

…………………………………………………................. 
 التوقيع:

Stamp of recipient (if 
business)   

 

…………………………………………………................. 
 :         متلقي الخدمات )اذا كان أعمال(ختم 

 


