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السادة المسجلين، 

انطالقــ� مــن حرصهــا الدائــم علــى دعــم مجتمــع وقطاعــات 
ا�عمــال فــي ا�مــارات العربيــة المتحــدة وتخفيــف ا�عبــاء 
الماليــة وتعزيــز مســاهمتها فــي دفــع عجلــة نمــو االقتصــاد 
علــى  مشــجعة  ضريبيــة  تشــريعية  بيئــة  وتوفيــر  الوطنــي، 

االمتثال الذاتي.

ــرار  ــن ق ــتفادة م ــب لالس ــة للضرائ ــة االتحادي ــم الهيئ تدعوك
ا�داريــة  الغرامــات  تحديــد  �عــادة  الســماح  فتــرة  تمديــد 
 2022 ديســمبر   31 إلــى  الضريبيــة  التشــريعات  لُمخالفــة 
لتســاوي 30% مــن إجمالــي الغرامــات ا�داريــة غيــر المســددة 
قبــل 28 يونيــو 2021، عنــد اســتيفاء الشــروط التــي حددهــا 

القرار.

شروط القرار:
أن تكــون الغرامــة ا�داريــة قــد فرضــت بموجــب قــرار مجلــس 

الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 
لم يتم ســداد كامل الغرامات ا�دارية المستحقة الدفع قبل 

28 يونيو 2021.
أن يكون المسجل قام بجميع ا±تي:

Dear Registrants,

In line with its strategy to support the business 
community in the United Arab Emirates, reduce 
burdens, and enhance the business sectors’ abilities 
to contribute more to the growth of the national 
economy.

The Federal Tax Authority calls on all registrants to 
benefit from the Cabinet Decision to extend the 
period of the Re-Determination of Administrative 
Penalties on violating tax laws until December 31, 
2022, which would make the outstanding 
administrative penalties payable before 28 June 
2021 equal to 30% of such outstanding 
administrative penalties, provided the conditions set 
by the Cabinet Decision are met.

Conditions: 
The administrative penalties should have been 
imposed under Cabinet Decision No. 40 of 2017 
before June 28, 2021.
The administrative penalties payable were not 
settled in full before June 28, 2021.
The registrant has completed all of the following:

The Authority will redetermine the administrative 
penalties imposed on the registrant within a 
maximum of 30 business days from December 31, 
2022, providing all conditions are met. The Authority 
shall determine the procedures for implementing 
these provisions.

For more information 

Please don’t hesitate to get in touch with us via our 
social media accounts or by calling us on:
600 599 994

Kind Regards,
Federal Tax Authority
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• ســداد كامــل المســتحقات الضريبيــة المترتبــة عليــه 
بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022.

ا�داريــة  الغرامــات  إجمالــي  مــن   (%30) ســداد   •
المســتحقة الدفع غير المســددة حتــى 28 يونيو 2021، 

بحٍد أقصى في 31 ديسمبر 2022.

علــى  المفروضــة  ا�داريــة  الغرامــات  تحديــد  إعــادة  تتــم 
المســجل خــالل 30 يــوم عمل كحــد أقصى من 31 ديســمبر 
ــة  ــة االتحادي ــوم الهيئ ــروط، وتق ــتيفاء الش ــب اس 2022 بحس

للضرائب بتحديد ا�جراءات الالزمة لتطبيق هذه ا�حكام.

للمزيد من المعلومات 

 كمــا يمكنكــم التواصــل معنــا مــن خــالل صفحاتنــا علــى 
وسائل التواصل االجتماعي أو من خالل االتصال بالرقم: 

600 599 994

تفضلوا بقبول فائق االحترام
الهيئة االتحادية للضرائب

click hereاضغط هنا

• Settled payable tax in full by December 31, 
2022.
• Settled 30% of the total unpaid administrative 
penalties payable until June 28, 2021, no later 
than December 31, 2022.

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Federal-Tax-Procedures/ar/Cabinet-Decision-No-49-of-2021--For-Publishing--AR.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Federal-Tax-Procedures/Cabinet-Decision-No-49-of-2021--For-Publishing.pdf

