
السادة المسجلون،

لسنة   )49( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  باإلشارة 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  أحكام  بعض  بتعديل   2021
تفرض  التي  اإلدارية  الغرامات  بشأن   2017 لسنة   )40(
)»القرار«(،  الدولة  في  الضريبية  القوانين  مخالفة  على 
بالتزاماتهم  والذي يهدف إلى دعم المسجلين للوفاء 

يلي: ما  مالحظة  ترجى  الضريبية، 

سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباًرا من 28 يونيو 2021.  •

اإلداريــة  الغرامــات  مــن  العديــد  القــرار  يخّفــض   •
المفروضــة علــى مخالفــة القوانيــن الضريبيــة ابتــداًء 

.2021 يونيــو   28 مــن 

يسمح القرار للمسجلين الذين تمت مخالفتهم قبل   •
آلية  من  باالستفادة  التنفيذ  حيز  القرار  دخول  تاريخ 
إعادة تحديد الغرامات اإلدارية، بحيث ال يجب عليهم 
الغرامات اإلدارية المستحقة  30% من  سوى سداد 
عند   ،2021 يونيو   28 بتاريخ  المسددة  غير  الدفع 

القرار. في  الواردة  الشروط  استيفاء 

لالستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات اإلدارية، تدعو 
الهيئة المسجلين إلى سداد كافة الضرائب المستحقة 
الغرامات  إجمالي  من  و%30   ،2021 ديسمبر   31 حتى 
 28 حتى  مسددة  غير  تزال  وال  فرضها  تم  التي  اإلدارية 
يونيو 2021، وذلك في موعٍد أقصاه 31 ديسمبر 2021.

الروابط  على  الضغط  يرجى  التفاصيل،  من  لمزيد 
أدناه:

قرار مجلس الوزراء رقم )49( لسنة 2021  •

نظام  على  تعديالت   –  TAXP001 العام  التوضيح   •
الغرامات

التوضيح العام TAXP002 – إعادة تحديد الغرامات   •
اإلدارية

مع أطيب التمنيات،
الهيئة االتحادية للضرائب

Dear Tax Registrants,

As per 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 (“the Decision”), which aims to support 
registrants in fulfilling their tax obligations, 
please note the following:

• The Decision will go into effect starting 
from 28 June 2021. 

• The Decision reduces many administrative 
penalties imposed on the violation of tax 
laws post 28 June 2021.

• The Decision allows registrants who have 
been penalized prior to the effective 
date of the Decision to benefit from a 
penalty redetermination scheme, where 
they would only be required to settle 30% 
of their payable administrative penalties 
outstanding on 28 June 2021 subject to 
meeting the requirements specified in the 
Decision. 

In order to benefit from the penalty 
redetermination scheme, the FTA urges 
registrants to settle all pending tax until 
31 December 2021 and 30% of the total 
administrative penalties imposed and 
outstanding on 28 June 2021, no later than 
31 December 2021.

For more details, please click the links 
below.

• Cabinet Decision No. 49 of 2021

• Public Clarification TAXP001 - Amendment 
to the Penalties Regime

• Public Clarification TAXP002 - Redetermination 
of Penalties

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

https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Federal-Tax-Procedures/Cabinet-Decision-No-49-of-2021--For-Publishing.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/TAXP001---Amendment-of-Penalties---27-05-2021.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/TAXP002---Redetermination-of-Penalties---25-05-2021.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/TAXP001---Amendment-of-Penalties---27-05-2021.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Public-Clarification/TAXP002---Redetermination-of-Penalties---25-05-2021.pdf
https://tax.gov.ae/-/media/Files/FTA/links/Legislation/Federal-Tax-Procedures/ar/Cabinet-Decision-No-49-of-2021--For-Publishing--AR.pdf

