
عزيزي المسجل،

نود أن نلفت انتباهك إلى أنه عند اتمام عملية الدفع من 
خالل بوابة الخدمات اإللكترونية، يتعين عليك مالحظة 
النقاط المذكورة أدناه. يرجى العلم  أنه إذا كنت ترغب 
في  عليك   المستحقة  للضريبة  دفعتك  اتمام  في 
القيام  قبل  يلي  مما  التأكد  فعليك  الضريبي،  حسابك 

الدفع: بعملية 

تأكد من اختيار »تسوية االلتزامات الضريبية أوال« على   .1
»مدفوعاتي«. صفحة 

تأكد من تقديم اإلقرار الضريبي أو التصريح الطوعي   .2
قبل إجراء عملية الدفع. تجدر اإلشارة إلى أنه إذا قمت 
أو  الضريبي  اإلقرار  الدفع قبل تقديم  بإتمام عملية 
تقديم التصريح الطوعي وكان لديك غرامات إدارية 
معلقة أو غير مدفوعة في حسابك، سيقوم النظام 
المستحقة  اإلدارية  للغرامات  الدفعة  بتخصيص 
الدفع  مستحقة  ضريبة  وجود  لعدم  نظًرا  الدفع 

في حسابك وقت إجراء عملية الدفع.

تأكد من سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل تاريخ   .3
االستحقاق لتجنب أية غرامات إدارية متعلقة بالتأخر 
البنكية  التحويالت  تستغرق  ما  عادة  السداد.  في 
قبل  إلى الهيئة من  تحويلها  ليتم  عمل  أيام   3-2
القيام  عند  االعتبار  في  ذلك  أخذ  عليك  لذا  البنك، 
الدفعة  ستستلم  الهيئة  أن  الدفع  للتأكد  بعملية 

االستحقاق. تاريخ  قبل 

أطيب التمنيات،
الهيئة االتحادية للضرائب

Dear Registrant,

We would like to bring to your attention that 
when processing your payments through 
e-Services, you need to take note of the 
below mentioned points. Kindly note that 
when you’re making payments to your FTA 
account to settle Payable Due Tax first, please 
ensure that you follow the below steps before 
making the payment/s:

1. On the “My Payment” page, make sure 
to select the option “Tax Liability Cleared 
First” as your payment preference.

2. Make sure you file your Tax Return/Submit 
Voluntary Disclosure before making the 
payment: it should be noted that if you 
make a payment before filing the Tax Return 
or submitting the Voluntary Disclosure, 
and you have outstanding Administrative 
Penalties in your account, the system will 
settle the Payable Administrative Penalties 
first, since there is no outstanding Payable 
Tax in your account at the time of making 
the payment.

3. Make sure you pay your Payable Due Tax 
before the due date to avoid any Late 
Payment Penalties.Bbank transfers will 
take 2-3 working days to be processed, so 
you need to take this into consideration 
and make sure that the FTA receives 
Payment before the due date.

Kind Regards,
Federal Tax Authority

Payments through e-Services
عملية الدفع من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية


