
السادة الُمسجلين،

لتقديم  للضرائب  االتحادية  الهيئة  سياسة  مع  تماشيًا 
نود  المعايير،  ألعلى  وفقًا  للمسجلين  الخدمات  أفضل 
ضريبية  استفسارات  أي  وجود  حال  في  بأنه  التنويه 
دافعي  دعم  مركزي  ألحد  التوجه  يمكنكم  لديكم 
حيث  ودبي،  أبوظبي  في  للهيئة  التابعين  الضرائب 
االستفسارات  كافة  على  بالرد  موظفونا  سيقوم 
أية  لمواجهة  المساعدة  وتقديم  بالضرائب،  المتعلقة 

الضرائب. دافعي  تواجه  قد  مشكالت 

ُيمكنكم زيارة مركزي دعم دافعي الضرائب  وفقًا لما 
هو موضح أدناه:

مركز دعم دافعي الضرائب  في دبي:  •
العالمي،  المالي  دبي  مركز  في  بارك  سنترال  أبراج    

الطابق الثاني.

اضغط هنا للموقع   

مركز دعم دافعي الضرائب  في أبوظبي:  •
الطابق  العقاري،  لالستثمار  اإلمارات  شركة  مبنى   

 . ضي ر أل ا

اضغط هنا للموقع  

دافعي  لدعم  الُمخصصة  المراكز  زيارة  ُيمكنكم 
الهيئة  مع  إضافية  اتصال  نقطة  توفر  والتي  الضرائب، 
الضريبية. االستفسارات  على  للرد  للضرائب  االتحادية 

ونؤكد التزامنا بتقديم أقصى الجهود وفي كل األوقات 
دافعي  لتمكين  والمساعدة؛  الدعم  وسائل  لتوفير 
واإلجراءات  الضريبية  للقوانين  االمتثال  من  الضرائب 

الهيئة. مع  لتعامالتهم  الُمنظمة 

أطيب التحيات،
الهيئة االتحادية للضرائب

Dear Registrants,

In line with the FTA’s policy of providing 
registrants with the very best services to the 
highest standards, we would like to remind 
you that we have 2 taxpayers support centers 
in Abu Dhabi and Dubai, where our dedicated 
staff will to respond to all tax related queries 
and support taxpayers with any issues they 
may be facing.

Below are the details on our two Taxpayer 
Support Centers:

• Dubai Tax Payer Support Center:
 Central Park Towers, DIFC 
 P2 Floor

 Click here for the location 

• Abu Dhabi Tax Payer Support Center:
 Emirates Property Investment Company
 Ground Floor.

• Click here for the location 

These tax-payer support centers are available 
to provide an additional point of contact with 
the FTA regarding tax queries on top of the 
call center.

We assure you of our best attention at all 
times by extending the means of support 
and assistance to enable taxpayers to comply 
with tax laws and the procedures governing 
their transactions with the Authority.

Best Regards,
Federal Tax Authority

https://www.google.com/maps/place/Federal+Tax+Authority,+Dubai+Office/@25.2055109,55.2771727,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e5f43df05b17051:0xfd704076a837cc7b!8m2!3d25.2055109!4d55.274984
https://www.google.com/maps/place/Federal+Tax+Authority,+Dubai+Office/@25.2055109,55.2771727,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e5f43df05b17051:0xfd704076a837cc7b!8m2!3d25.2055109!4d55.274984
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%E2%80%AD/@24.4845555,54.3769953,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e5e670c26ba56db:0x8083e940e414557e!8m2!3d24.4845812!4d54.3765527
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%E2%80%AD/@24.4845555,54.3769953,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e5e670c26ba56db:0x8083e940e414557e!8m2!3d24.4845812!4d54.3765527

