
عزيزي المسّجل،

 2021 لسنة   )49( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وفًقا 
 )40( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  أحكام  بعض  بتعديل 
على  ُتفرض  التي  اإلدارية  الغرامات  بشأن   2017 لسنة 
سيدخل  والذي  الدولة،  في  الضريبية  القوانين  مخالفة 
حيز التنفيذ اعتباًرا من 28 يونيو 2021، سيكون بإمكانك 
المتعلق  الُمسّدد  غير  المبلغ  مقدار  على  االطالع 
صفحة  على  اإلدارية  بالغرامات  والمتعلق  بالضرائب 
الخدمات  بوابة  إلى  الدخول  تسجيل  عند  »مدفوعاتي« 
نافذة  ستظهر  الرابط  هذا  على  وبالضغط  اإللكترونية. 

يأتي: ما  على  تشتمل 

المستحقات  	 هي   - الدفع  المستحقة  الضريبة 
الضريبية  اإلقرارات  )بحسب  الُمسّددة  غير  الضريبية 
المقّدمة وأي تعديالت ناجمة عن تقديم تصريحات 
طوعية أو تقييمات ضريبية(، وسيتّم تحديثها بشكل 
لتعرف  وذلك   ،2021 ديسمبر   31 تاريخ  حتى  يومي 
مقدار الضريبة غير المسددة، والتي تخضع لغرامات 
تأخر السداد في حال لم تتّم تسويتها بحلول تاريخ 
ديسمبر   31 قبل  بالكامل  تسويتها  وتلزم  السداد، 
2021 لالستفادة من إعادة تحديد الغرامات اإلدارية 

.2021 )49( لسنة  الوزراء رقم  وفًقا لقرار مجلس 

غرامة التأخر في التسجيل الضريبي - هي غرامة  	
إن  الُمسّددة،  غير  المستحقة  التسجيل  في  التأخر 

وجدت.    

هي  	  - الدفع  المستحقة  األخرى  الغرامات 
)بخالف  الُمسّددة  غير  المستحقة  اإلدارية  الغرامات 
غرامة التأخر في التسجيل الضريبي(، ويمكن أن تزيد 
في حال ُطبقت غرامات إدارية جديدة، أو تنقص في 
حال سداد المبلغ أو إلغاء الغرامة. سيخضع الرصيد 
في  التحديد  إلعادة   2021 يونيو   28 بتاريخ  المتبقي 
قرار  في  عليها  المنصوص  الشروط  استيفاء  حال 

 .2021 لسنة   )49( رقم  الوزراء  مجلس 

إجمالي  	 هو   - الدفع  المستحق  المبلغ  صافي 
اإلدارية  والغرامات  الدفع  المستحقة  الضريبة 

وقت.   أي  في  الدفع  المستحقة 

الموجود  	 الدائن  الرصيد  هو   - الدائن  الرصيد 
الهيئة.  لدى  للُمسّجل 

يرجى العلم أن أي مستحقات ضريبية غير ُمسّددة قد 
تخضع لغرامة إدارية قدرها 4% شهرًيا اعتباًرا من تاريخ 
28 يونيو 2021 )بداًل عن الغرامة اإلدارية اليومية بنسبة 
1%(. لذلك، يرجى مراجعة صفحة مدفوعاتي الخاصة 
بك والتأكد من سداد الضريبة قبل تاريخ 28 يونيو 2021 
لتفادي تكبد أية غرامات إدارية جديدة كما هو موضح 

.TAXP001 في التوضيح العاّم

الضريبة  تتضمن  كاملة  بيانات  لوحة  بإطالق  سنقوم 
المستحقة  اإلدارية  والغرامات  الدفع  المستحقة 
بقرار  المتعلقة  المتبقية،  األرصدة  إلى  باإلضافة  الدفع، 
يونيو   28 بتاريخ   ،2021 لسنة   )49( رقم  الوزراء  مجلس 
خالل  المعلومات  من  بمزيد  معك  سنتواصل   .2021

القادم.    األسبوع 

أطيب التمنيات،
الهيئة االتحادية للضرائب

Dear Registrant,

In accordance with Cabinet Decision No 
49 of 2021 on Amending some Provisions 
of Cabinet Decision No. 40 of 2017 on the 
Administrative Penalties for Violation of Tax 
Laws in the UAE, you will be able to see 
how much of your balance is related to tax 
and how much is related to administrative 
penalties on the My Payments page when 
you log into E-Services.  This link will open a 
window that will include the following: 

• Tax Payable – this is the outstanding 
tax balance (based on tax returns you 
submitted and any adjustments due to 
voluntary disclosures or tax assessments) 
and will be updated on a daily basis until 
31 December 2021, for you to know how 
much tax is outstanding and is subject to 
late payment penalties if not settled by 
payable date, and needs to be settled in 
full before 31 December 2021 to benefit 
from the redetermination of administrative 
penalties in accordance with Cabinet 
Decision No 49 of 2021.   

• Late Registration Penalty – this is the 
outstanding unpaid late registration 
penalty, if available.

• Other Penalties Payable - this is the 
outstanding unpaid administrative 
penalties balance (other than late 
registration) and may increase if new 
administrative penalties are applied or 
decrease if payments are made or penalty 
reversed.  The balance on 28 June 2021 will 
be subject to redetermination if conditions 
stated in Cabinet Decision No 49 of 2021 
are met.

• Net Payable Amount – this is the total 
amount of Tax Payable and Penalties 
Payable outstanding at any time.

• Total Credit – this is the amount of credit 
that the registrant has with the FTA.  

Please note that any outstanding Tax 
Payable may be subject to the 4% monthly 
administrative penalty from 28 June 2021 
(instead of the 1% daily administrative 
penalty). Hence, please review your My 
Payments page and ensure the tax is paid 
before 28 June 2021 in order not to incur 
new administrative penalties as explained 
in TAXP001.

We will be launching a full dashboard with 
your Tax Payable and Administrative Penalties 
Payable as well as outstanding balances in 
relation to Cabinet Decision 49 of 2021 on 28 
June 2021.  We will be contacting you with 
more information next week. 

Kind regards,
Federal Tax Authority

Cabinet Decision No. 49 of 2021 on Amending some 
Provisions of Cabinet Decision No. 40 of 2017 on the 

Administrative Penalties for Violation of Tax Laws in the UAE

قرار مجلس الوزراء رقم )49( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار 
مجلس الوزراء رقم )40( لسنة 2017 بشأن الغرامات اإلدارية التي 

تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة


