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ــــنة  49 رقم (قرار مجلس الوزراء  ــ ـــ ــ ام قرار مجلس الوزراء رقم ( 2021) لســ عض أح ـــــنة 40بتعديل  ــــــ فرض ع مخالفـة  2017) لســ
ُ
ة ال ت ــأن الغرامـات اإلدار ــ ــــ شــــــ

ية  الدولة ن الضر   القوان

 

  2021) لسنة   49 قرار مجلس الوزراء رقم ( 

ام عض أح   2017) لسنة 40(قرار مجلس الوزراء رقم  بتعديل 

 
ُ
ة ال ت ية  الدولةشأن الغرامات اإلدار ن الضر   فرض ع مخالفة القوان

  مجلس الوزراء:

 االطالع ع الدستور  عد، 

 ) يئة االتحادية للضرائب شأن 2016) لسنة 13وع املرسوم بقانون اتحادي رقم شاء ال عديالته، ،إ  و

 ) ومة االتحادية، 2016) لسنة 14وع القانون االتحادي رقم ة  ا زاءات اإلدار الفات وا  شأن ا

 ) ية،  2017) لسنة 7وع القانون االتحادي رقم  شأن اإلجراءات الضر

 ) بة االنتقائية، 2017) لسنة 7وع املرسوم بقانون اتحادي رقم   شأن الضر

 ) بة القيمة املضافة، 2017) لسنة 8وع املرسوم بقانون اتحادي رقم   شأن ضر

 ) شأن املالية العامة، 2019) لسنة 26وع املرسوم بقانون اتحادي رقم  

  ـــــــنة 40الوزراء رقم (وع قرار مجلس ـــ ة ال ُتفرض ع مخا 2017) لســـ ــــأن الغرامات اإلدار ـــ ــــ ن لشــ فة القوان

ية  الدولة،  الضر

  ًناء ر املالية، و  وموافقة مجلس الوزراء، ع ما عرضه وز

ــــقـ  :ّرر ـــ

  املادة األو

داول  بدال ا   اس

 
ُ

بدل  ة املرفقة جداول بس الفات والغرامات اإلدار شأن الغرامات  2017) لسنة 40بقرار مجلس الوزراء رقم (ا

ية  الدولة، ن الضر ة ال تفرض ع مخالفة القوان داول اآلتية: اإلدار   ا

  ) 1جدول رقم (

الفات ة املتعلقة بتطبيق شأن ا   والغرامات اإلدار

ية 2017) لسنة 7القانون االتحادي رقم (     شأن اإلجراءات الضر

الفة  م م  بيان ا ة بالدر   قيمة الغرامة اإلدار

ـــارس األعمــــال   1 ـــذي يمـ ص الـ ــــــ ـــــــ ــام ال عــــدم قيــ

ــــا مــــن  ــ ــــ ــــة وغــــ ــ ــــالت املــــطــــلــــو ــ ـــ ـــــــ ـــ ـ ــفــــظ ال ــحــ بــ

ـــراءات  ــانـــــون اإلجــ ـــ قــــ ــ ــــددة  ــ ـــ ــ ـــات ا ــومــــ ــلـــ املـــــعـــ

. ية والقانون الضر   الضر

)10,000.  ) عن املرة األو

 )  حالة التكرار.20,000(
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ــــنة  49 رقم (قرار مجلس الوزراء  ــ ـــ ــ ام قرار مجلس الوزراء رقم ( 2021) لســ عض أح ـــــنة 40بتعديل  ــــــ فرض ع مخالفـة  2017) لســ
ُ
ة ال ت ــأن الغرامـات اإلدار ــ ــــ شــــــ

ية  الدولة ن الضر   القوان

 

ـــذي   2 ص الـ ــــــ ـــــــ ــام ال ـــارس األعمــــال عــــدم قيــ يمـ

ـــدات  نــ ـــــ ـــ الت واملســـــ ــــ ـــ ــــــ ـــات وال ــــانــ ـــديم البيـ بتقــ

يئــة  يــة إ ال بــة بــاللغــة العر ـــر ـــ ــــ املتعلقــة بــالضـــ

  عند الطلب.

)20,000( 

بــة بتقــديم طلــب   3 ــــر ــــــ ـــع للضـــ ـــــــ ــاضـــ عــدم قيــام ا

ــانون  ـــ ــــددة بــــــالقــ ــ لــــــة ا ـــــل خالل امل يـ ــــ ـــ ــــــ ال

.   الضر

)10,000( 

ــاء   4 ــــب إلغـــــ ــديم طلــ ـــل بتقــــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـ ـــــام امل ــــدم قيـ عــ

يــــــل خالل  ــــ ـــ ــــــ ــانون ال ـــ ــــددة بــــــالقــ ــ لــــــة ا امل

.   الضر

خ ) 1,000( ـــار ـــذات التـــ ـــ ـــب و ــــديم الطلـــ ـــأخر بتقــ ــد التـــ عنــــ

 
ً
ا ر (ش حد أق  )10,000، و

يئة بأي حالة قد   5 ل بإبالغ ال ــ ــــ ـــــــ عدم قيام امل

لــه  ــــ ــــ ـــــ ـــة  ـــ ـــ ــــ ــاصـ عــديــل املعلومــات ا تتطلــب 

يئة. فوظ لدى ال   الضر ا

)5,000.   ) عن املرة األو

  التكرار.)  حالة 10,000(

ـــع   6 ـــ ــــ ـــاضـــ ــــ ي عن ا ــانو ــل القــــ ـــ ــــام املمثـ ــــدم قيــ عــ

 قانونًيا له 
ً
نه ممثال عي بة باإلبالغ عن  ــر ـــ ـ ــ للضـــــ

ــــــون  ـــ ــ أن تـــ ــــ ـــ ــــــددة، عـــ ـــ ـــ ــــد ا ــــيـــ ـــواعــ خــــــالل املـــ

ــــل  ـــة من أموال املمثــ ـــالـــ ـــ ــــذه ا ــ ــات   ـــ الغرامـ

اصة. ي ا   القانو

)10,000( 

ـــع   7 ـــ ــــ ـــاضـــ ــــ ي عن ا ــانو ــل القــــ ـــ ــــام املمثـ ــــدم قيــ عــ

ـــديم اإلقرار  بــــــة بتقـــ ـــر ـــ ـــ ـ خالل للضــــ ــر ـــــــ ـــ الضـ

ون الغرامــــات   ــــددة، ع أن ت ـــد ا املواعيـ

اصة. ي ا الة من أموال املمثل القانو   ذه ا

)1,000.   ) عن املرة األو

ر.24)  حالة التكرار خالل مدة (2,000(   ) ش

ـــر   8 ــــ ل بتقديم اإلقرار الضــــــ ــ ــــ ـــــــ عدم قيام امل

. ددة  القانون الضر لة ا   خالل امل

)1,000( .   عن املرة األو

ر.24)  حالة التكرار خالل مدة (2,000(   ) ش

بة   9 ــر ســــداد الضــ بة  اضــــع للضــــر عدم قيام ا

ــتحقـــة الـــدفع   ـــ بـــة مســــــــ ــــر ــــــ ـــا ضـــ نـــة ع أ املب

ــــر  ح الطو اإلقرار الضـ ـــر الذي تم أو التصــ

تقديمه أو التقييم الضـــر الذي تم تبليغه به 

ددة   لة ا .خالل امل   القانون الضر

بة بدفع الغرامة املطبقة ع  . 1 ــر ـــ ـ ــ ـــــع للضـــــ ـــ ـــ اضــ يلزم ا

حــد  ـــتحقـة الـدفع و ـــــــ بـة املســـ ــر ـــ ـ ــ ــداد الضـــــ ـــ ــــ ســــ التـأخر 

ي:300أق (  لآل
ً
 %) وفقا
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ســتحق  2(  .أ بة غ املدفوعة  %) من الضــر

ــتحقــاق الــدفع، عنــد  ـــ ــــ خ اســــ اليوم التــا لتــار

بة املستحقة الدفع.  التأخر  سداد الضر

ر واحد %) غرامة 4(  .ب عد شـ سـتحق  ة  ر شـ

خ  ذات التـار ــــــــتحقـاق الدفع، و ـــ خ اســ من تار

بة الذي لم  عد ذلك، ع مبلغ الضر  
ً
ا ر ش

خه.  سدد ح تار

خ اســتحقاق الدفع   . 2 ون تار ذه الغرامة، ي لغايات 

ي:  اآل ح الطو والتقييم الضر   حال التصر

ح الطو  .أ ــــــر يوم عمل من  )20( حال التصــ

خ  تقديمه. تار

ـــر   .ب يوم عمل من  )20( حال التقييم الضــــ

خ استالمه.   تار

يح.  10 ل بتقديم إقرار ضر غ    . يتم فرض غرامة ثابتة:1  قيام امل

)1,000.   ) عن املرة األو

  )  حالة التكرار.2,000(

نــاًء من البنــد (2 ـــــــت ـــ ــذه الغرامــة،  حــال نتج 1. اســـ ) من 

ــر أقل  يح فارق ضــــ ــــ ــ ــر غ ال عن اإلقرار الضــــ

ورة  البنــــد ( ـــة املــــذ ـــة الثــــابتـ ـــذه 1من الغرامـ ـ ) من 

ـــر  ـــ ـــاوي الفارق الضـــــــ ـــــــ ســـ الغرامة، يتم فرض غرامة 

م. )500(ع أال تقل عن    در

ددة  3 ث من فرض الغرامة ا س ) 2) و(1البندين (. 

ـــر قبل  ـــ ـــ إقراره الضـ ـــ ـ ل من ي ذه الغرامة  من 

خ استحقاق الدفع.   تار

ح طو   11 بة بتصـــر ــر ص/ دافع الضـ ـــ قيام ال

ـ أو التقـيـيـم  ــر ــــ ـــ ـــ ـــــاء  اإلقرار الضـ عن أخطـ

بـــة ـــر ـــ داد الضـــــــ ـــ ـــ ــر أو طلـــب اســـــــ ـــ ـ ــ   الضـــــ
ً
وفقـــا

ـــدين ( ـــادة (2) و(1للبنـــ ــانون 10) من املـــ ) من قــــ

ية   .اإلجراءات الضر

ورة   تـــب بموجـــب الغرامـــة املـــذ دون اإلخالل بمـــا قـــد ي

ية ع 10البند ( س دول، يتم فرض غرامة  ذا ا ) من 

ان يتوجب  ا وال  ســ بة ال اح ن الضــر املبلغ الفارق ب

ي:  لآل
ً
ا، وفقا سا   اح
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ـــ 5( . 1 ـــــديـــم %) عـــ ـــال تـــم تـــقـ ـــ حـــ ـــــارق  املـــبـــلـــغ الـــفـ

خ استحقاق  ح الطو خالل سنة من تار التصر

ـــر أو طلـــب  ـــــــ ــــر أو التقييم الضـــ ـــــــ اإلقرار الضــ

داد ذو الصلة   .االس

ـــديــم 10( . 2 ـــال تــم تــقـــ ــ حـــ ــ املــبــلــغ الــفــــــارق  %) عــ

خ  ــــنة الثانية من تار ح الطو خالل الســـ ـــــر ـ التصـ

ـــر  ـــر أو التقييم الضــ ـــتحقاق اإلقرار الضــ  اســ

داد ذو الصلة  .أو طلب االس

ـــديــم 20( . 3 ـــال تــم تــقـــ ــ حـــ ــ املــبــلــغ الــفــــــارق  %) عــ

خ  ــــنة الثالثة من تار ح الطو خالل الســـ ـــــر ـ التصـ

ـــر  ـــر أو التقييم الضــ ـــتحقاق اإلقرار الضــ اســ

داد ذو الصلة  .أو طلب االس

ـــديــم 30( . 4 ـــال تــم تــقـــ ــ حـــ ــ املــبــلــغ الــفــــــارق  %) عــ

ع ح الطو خالل الســــــنة الرا ـــر خ التصـــ ة من تار

ـــر  ـــر أو التقييم الضــ ـــتحقاق اإلقرار الضــ اســ

داد ذو الصلة  .أو طلب االس

ـــديــم 40(  . 5 ــــال تـم تـقـــ ـ حــ ـ املـبـلـغ الـفــــــارق  %) عـ

خ  عة من تار ــــنة الرا ــــ ـــ عد السـ ح الطو  ـــر ـــ ـــ التصـــ

ـــر  ـــر أو التقييم الضــ ـــتحقاق اإلقرار الضــ اســ

داد ذو الصلة.   أو طلب االس

ص/   12 ــــــ ح عدم قيام ال ــــر بة بتصــ ــر ـــ دافع الضـ

ــر أو التقييم  ـــ ـ طو عن خطأ  اإلقرار الضــ

بـة ــر ــــ داد الضـــــــ ـــ ـــ ـــــر أو طلـب اســـــــ ـ ــ  الضـــــ
ً
، وفقــا

ـــدين ( ـــادة (2) و(1للبنـــ ــانون 10) من املـــ ) من قــــ

ية، ــــر يئة  اإلجراءات الضــ قبل تبليغه بقيام ال

  بالتدقيق الضر عليه.

ورة  تـــب بموجـــب الغرامـــة املـــذ  دون اإلخالل بمـــا قـــد ي

ص:10البند ( دول، تفرض ع ال ذا ا   ) من 

سبة  . 1 طأ.%)50(غرامة ب   ع مقدار ا

ــــبــة . 2 ــــ ـــ ســ ر أو جزء من  %)4( غرامــة ب ـــ ــــ ــل شــــــ عن 

ي:  ر من أي من اآل  الش

خ   .أ يئة، من تار بة غ املدفوعة لل الضــــر

ية املعنية  ة الضر استحقاق الدفع للف

. خ استالم التقييم الضر  ح تار



 

 

5  
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ُ
ة ال ت ــأن الغرامـات اإلدار ــ ــــ شــــــ

ية  الدولة ن الضر   القوان

 

بة  .ب ــر ب  الضـــ ســـــ يئة  ا لل ال لم يتم رد

خ  ــة دون حق، من تــــار بــ ــر ـــ داد ضــــــــ ــــ ـــ اســــــ

خ  يئة وح تار بة من ال ـــر داد الضـ ــ اســ

.   استالم التقييم الضر

ـــارس األعمــــال   13 ـــذي يمـ ص الـ ــــــ ـــــــ ــام ال عــــدم قيــ

الفة  يالت ملدقق الضــــــرائب با ــــ ســ بتقديم ال

ــادة ( ـــ ـــام املــ ـ ـــ ــــ ـــراءات 21ألحـــ ـــون اإلجــــ ـــانــــ ــــن قــــ ) مـــ

ية.   الضر

)20,000( 

بة نيابة   14 ـــر ـــاب الضـــــ ـــ ســ ل باح ـــ ـــ ــ عدم قيام امل

ـــع  ـــ ــــ ـــاضــــ ــــ ـ ون ا ــــا ي ــــدمــ ص آخر عنــ ــــــ ــــــ ـ عن 

ل ملزًما بذلك وفًقا للقانون  ـــــ ـــ ـــــ بة امل ــر ـــ ـ ــ للضـــــ

.   الضر

ـــأخر  . 1 ــة ع التـ ـــة املطّبقــ ـــدفع الغرامـ ــــل بـ ـــ ـــ ـــــــ يلزم امل

ـــ  ــــ ـــــ حّد أق ــــــــتحقة الدفع و ـــ بة املسـ ــر ـــ ـــداد الضـــــــ ـــ ــــ ســ

ي:300(  لآل
ً
 %) وفقا

بة غ املدفوعة2(  .أ ســتحق   %) من الضــر

ــتحقــاق الــدفع، عنــد  ـــ ــــ خ اســــ اليوم التــا لتــار

بة املستحقة الدفع.  التأخر  سداد الضر

ر واحد 4(  .ب عد شـ سـتحق  ة  ر %) غرامة شـ

خ  ذات التـار ــــــــتحقـاق الدفع، و ـــ خ اســ من تار

بة الذي لم  عد ذلك، ع مبلغ الضر  
ً
ا ر ش

خه.  سدد ح تار

خ اســتحق . 2 ون تار ذه الغرامة، ي اق الدفع  لغايات 

ي: اآل ح الطو والتقييم الضر   حال التصر

ح الطو   .أ ــر يوم عمل من  )20( حال التصــ

خ تقديمه.  تار

ـــر   .ب يوم عمل من  )20( حال التقييم الضــــ

خ استالمه.   تار

بة قد   15 ســـــاب أّي ضـــــر ص باح ـــــ عدم قيام ال

ا  ــلع وفقــــً ـــ اد الســــــــ ــــــــت ـــ ـــتحقــــة ع اســ ـــ ـــ ون مســــ ت

.  للقانون الضر

ا50%( بة غ املدفوعة أو غ املعلن ع  .) من الضر
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ة ال ت ــأن الغرامـات اإلدار ــ ــــ شــــــ

ية  الدولة ن الضر   القوان

 

  ) 2جدول رقم (

الفات ة املتعلقة بتطبيق  شأن ا   والغرامات اإلدار

بة االنتقائية 2017) لسنة 7املرسوم بقانون اتحادي رقم (    شأن الضر

الفة  م م  بيان ا ة بالدر   قيمة الغرامة اإلدار

ــــع   1 ـــ اضــ ـــعار عدم قيام ا ــــ عرض األســ بة  ــــر للضـــــ

بة.   شاملة للضر

)5,000(  

ــــــلع   2 ـــ ـــــروط وإجراءات نقـــل الســــ ـــ ـــ شــ عـــدم التقيـــد 

ــة  ـ مـنـطـقـــــ ــددة إ ـــ ــة مـحـ ـــ ــة مـن مـنـطـقـ ــــائـيـــــ االنـتـقــ

ـــا  ـــا وتخز ـــافظـــة عل محـــددة أخرى، وآليـــة ا

ا. ا ف   ومعا

ون الغرامة  املبلغ األع من ( %) من 50) أو (50,000ت

بة، إن وجدت، واملفرو  ضـــــة ع الســــلع فيما يتعلق الضــــر

الفة.   با

بـــة بتوف قوائم   3 ــــر ــــــ ـــــع للضـــ ــــ ـــاضــــ عـــدم قيـــام ا

ا أو  أســــعار الســــلعة االنتقائية ال يقوم بإنتاج

يئة. ا لل ا أو بيع اد   باست

(5,000)  .   عن املرة األو

  )  حالة التكرار.10,000(

  

  )3جدول رقم (

الفات  ة املتعلقة بتطبيق  شأن ا   والغرامات اإلدار

بة القيمة املضافة 2017) لسنة 8املرسوم بقانون اتحادي رقم (    شأن ضر

الفة  م م  بيان ا ة بالدر   قيمة الغرامة اإلدار

ـــعار   1 ــــ عرض األســ بة  ــــر ــــع للضـــــ ـــ اضــ عدم قيام ا

بة.   شاملة للضر

)5,000(  

يئة   2 بة بإبالغ ال ــــر ــ ــ ــــع للضـ ـــ اضــ عن عدم قيام ا

امش. بة ع أساس ال   تطبيقه للضر

)2,500(  

ـــــروط واإلجراءات الواجبـــــة   3 ـــ ـــ ــالشــ ــد بــ عــــدم التقيــ

ــا  ــــــلع  منطقــة محــددة أو نقل ـــ حول حفظ الســــ

  إ منطقة محددة أخرى.

ون الغرامة  املبلغ األع من ( %) من 50) أو (50,000ت

بة، إن وجدت، واملفروضـــــة ع الســــلع فيما يتعلق  الضــــر

الفة   .با

ــدار الفاتورة   4 بة بإصـــ ـــر ـــع للضــ اضــ عدم قيام ا

ند البديل عند قيامه بأّي  ـــــ ـــ ية أو املســـــ ــر ـــ ـ ــ الضـــــ

د.   تور

ا.2,500( شاف ل حالة يتم اك   ) عن 
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ة ال ت ــأن الغرامـات اإلدار ــ ــــ شــــــ

ية  الدولة ن الضر   القوان

 

ـــعار   5 بة بإصـــــدار اإلشــ ــر ـــع للضـــ اضــ عدم قيام ا

ند البديل.   الدائن الضر أو املس

ا.2,500( شاف ل حالة يتم اك   ) عن 

ــــــــع  6 ـــ ــاضــ ـــ ام ا ــدم ال ـــروط  عــ ـــ بـــــة بــــالشـــــــ ـــر ـــ ــــ للضـــ

ية  واإلجراءات املتعلقة بإصدار الفاتورة الضر

ونًيا.   واإلشعار الدائن الضر إلك

ا.2,500( شاف ل حالة يتم اك   ) عن 

  

 املادة الثانية

خ تطبيق الغرامة  حاالت خاصة   تحديد تار

دول رقم (14) و(9) و(4ألغراض البنود ( ــــار إليه  املادة) 1) من ا ـــ ــــ انت أّي  األو من املشـ غرامة  ذا القرار، إذا 

ر الذي يليه،  خ أول يوم من الش ر ال يوجد فيه مقابل لذلك التار خ ألي ش عت التار خ،  ذات التار  و
ً
ا ر تطبق ش

ة  ر خ الذي تم فيه فرض الغرامة الش ر األخرى بذات التار   ول مرة.أل ع أن تطبق لألش

  

  الثالثة املادة 

ةتحديد إعادة  ان الغرامات اإلدار خ السر  املفروضة قبل تار

ذا القرار وال لم يتم  . 1 ان  ـــر ـــ ـــ خ ســــ ل قبل تار ــــ ـــ ــــــ ـــة ع امل ـــ ــــ ة املفروضـــ يئة بتحديد الغرامات اإلدار تقوم ال

ا ــــداد ـــ ــــاوي  ،ســـــ ــــ ـــ سـ ـــــروط  تلك من إجما %)30(وذلك ل ـــ يفاء جميع الشــــ ـــ ـــ الغرامات غ املدفوعة  حال اســــــ

  :اآلتية

ــا  قرار مجلس الوزراء رقم (تم فرض أي   .أ ـــــــــوص عل ــة املنصــــ ــــنــة 40من الغرامــات اإلدار ـــ ـــ  ،2017) لســـ

امل ،املشار إليه أعاله ا بال ذا القرار ولم يتم سداد ان  خ سر ل قبل تار   .ع امل

ل من:  .ب سداد  ل   قام امل

بة املستحقة الدفع عليه ) 1 سم  31وذلك بحد أق  ،امل الضر  .2021د

ـــتحقــة الــدفع %)30(  ) 2 ــــ ـــ ــة املســـ ـــذا  غ املــدفوعــة من إجمــا الغرامــات اإلدار ــان  ــر ـــ ـ ــ خ ســـــ ح تــار

سم  31وذلك بحد أق ، القرار  .2021د

ذه املادة. . 2 ام  يئة بتحديد اإلجراءات لتطبيق أح  تقوم ال

  

عةاملادة    الرا

  اإللغاءات

ذا القرار ام  ل حكم يخالف أو يتعارض مع أح   .ُيل 
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امسةاملادة    ا

  والعمل به شر القرار 

دة الرسمية، ر ذا القرار  ا شر  عد  ُي عمل به  خ يوم من 60وُ   .صدوره تار

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ                                                                                                    

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                           

س مجلس الوزراء                                                             رئ
  

  

  

  

  

  

______________________  

  صدر عنا: 

خ   ـ1442/    رمضان/    16    :  بتار

ل/     28:   املوافق   م2021/     أبر
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