قرار مجلس الوزراء رقم ( )40لسنة 2017
بشأن الغرامات اإلدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة
مجلس الوزراء:
 بعد االطالع على الدستور،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسننة  ، 1972فني أنأن اصتصاتنات النوزارات وتنالايات النوزراء،
وتعديالته،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،2011في أأن اإليرادات العامة للدولة،
 وعلننى السرسننوا بقننانون اتحننادي رقننم ( )8لسنننة  ، 2011بشننأن قواعنند دعننداد السياانيننة العامننة والحسننا
الختامي،
 وعلننى القننانون االتحننادي رقننم ( )14لسنننة  ،2016بشننأن السخالفننات والجننااءات اإلداريننة فنني الح ومننة
االتحادية،
 وعلى السرسوا بقانون اتحادي رقم ( )13لسنة  ،2016بشأن دنشاء الهيئة االتحادية للضرائب،
 وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،2017في أأن اإلجراءات الضريبية،
 وعلى السرسوا بقانون اتحادي رقم ( )7لسنة  ،2017في أأن الضريبة االنتقائية،
 وعلى السرسوا بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  ،2017في أأن ضريبة القيسة السضافة،
 وبناء على ما عرضه وزير السالية ،وموافقة مجلس الوزراء،
قـرر:
ّ
السادة ()1
التعريفات
في تطبيق أا اا هذا القرار ،يقصد بال لسات والعبارات التالية ،السعاني السبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق
النص على غير ذلك:
 :اإلمارات العربية الستحدة.
الدولة
 :وزير السالية.
الوزير
 :الهيئة االتحادية للضرائب.
الهيئة
 :رئيس مجلس ددارة الهيئة.
الرئيس
ي قانون اتحادي تفرض بسوجبه ضريبة اتحادية.
القانون الضريبي
 :أ ّ
 :مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لسخالفته أا ناا القنانون
الغرامات اإلدارية
االتحنننادي رقنننم ( )7لسننننة  2017فننني أنننأن اإلجنننراءات الضنننريبية أو
القـانون الضريبي.
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الشخص
ي أنخص
األعسال
ي نشناط يسنارب بانتمناا واسنتسرارية واسنتقاللية منن قبنل أ ّ
 :أ ّ
وفي أي م ان ،كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الاراعي أو السهني أو
الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو منا يتعلنق باسنتعسال السستل نات
السادية أو غير السادية.
 :الشخص الذي يخضع للضريبة بسوجب أا اا القانون الضريبي السعني.
الخاضع للضريبة
1

اإلقرار الضريبي

:

التسجيل الضريبي

:

السس ّجل
السسثل القانوني

:
:

الضننريبة السسننتحقة :
الدفع
:
التقييم الضريبي

تقينننننننننيم الغرامنننننننننات :
اإلدارية
:
التبليغ
التصريح الطوعي

:

السعلومننات والبيانننات السحننددة لغايننات الضننريبة التنني يقنندمها الخاضننع
للضريبة ،وفقا للنسوذج السعد من الهيئة.
دجننراء يقننوا بسوجبننه الخاضننع للضننريبة أو مسثلننه القننانوني بالتسننجيل
لغايات الضريبة في الهيئة.
الخاضع للضريبة الحاتل على رقم تسجيل ضريبي.
السندير بالنسننبة لشنركة مننا أو النولي أو الوتنني أو القنيم بالنسننبة لفاقنندي
األهليننة وناقصننيها أو أمننين التفليسننة السعننين مننن قبننل السح سننة بالنسننبة
ي أخص تم تعيينه قانونا لتسثيل
للشركة التي ت ون في االة دفالب أو أ ّ
أخص آصر.
الضريبة التي ا ّل موعد سدادها للهيئة.
قنرار تننادر عننن الهيئننة يتعلنق بالضننريبة السسننتحقة النندفع أو الضننريبة
القابلة لالسترداد.
قرار تادر عن الهيئة بشأن الغرامات اإلدارية السستحقة.
دصطار الشخص السعني أو وكيله الضريبي أو مسثله القانوني بالقرارات
الصادرة عن الهيئة وفقا للوسائل السنصوص عليها في القانون االتحادي
رقم ( )7لسنة  2017في أأن اإلجراءات الضريبية ،والئحته التنفيذية.
نسوذج معدّ من الهيئة يخطر بسوجبه دافع الضريبة الهيئة عنن أي صطنأ
أو سهو وارد في اإلقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو فني طلنب
استرداد الضريبة ،وذلك وفقا ألا اا القانون الضريبي.

السادة ()2
نطاق السريان
تفرض الغرامات اإلدارية على السخالفات الواردة في الجداول أرقاا ( )1و( )2و( ،)3السرفقة بهذا القرار.
السادة ()3
أا اا عامة
ي غرامنة ددارينة بسقتضننى أا ناا هنذا القننرار ،دعفناء أي أنخص مننن مسن ولية سننداد
ال يترتنب علنى توقيننع أ ّ
الضريبة السستحقة عليه وفقا ألا اا القوانين الضريبية االتحادية.
السادة ()4
تعديل الغرامات اإلدارية
ي تعديالت على الغرامات اإلدارية الواردة في هنذا القنرار ،سنواء باإلضنافة
يختص مجلس الوزراء بإجراء أ ّ
أو الحذف أو التعديل.
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السادة ()5
االعتراض
للشخص االعتراض على الغرامات اإلدارية السفروضة عليه وفقا لإل جراءات السنصنوص عليهنا فني القنانون
االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في أأن اإلجراءات الضريبية.
السادة ()6
دتدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أا اا هذا القرار.
السادة ()7
السريان
يعسل بأا اا هذا القرار من تاريخ تدوره ،فيسا عدا اآلتي:
 .1يبدأ العسل بالجدول رقم ( )2بشأن السخالفنات والغرامنات اإلدارينة الستعلقنة بتطبينق السرسنوا بقنانون
اتحادي رقم ( )7لسنة  2017في أأن الضريبة االنتقائية ،السرفنق بهنذا القنرار منن تناريخ  1أكتنوبر
.2017
 .2يبدأ العسل بالجدول رقم ( )3بشأن السخالفنات والغرامنات اإلدارينة الستعلقنة بتطبينق السرسنوا بقنانون
اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في أأن ضريبة القيسة السضافة ،السرفق بهذا القرار من تاريخ  1يناير
.2018

السادة ()8
النشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسسية.
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محسد بن راأد آل م توا
رئيس مجلس الوزراء

______________

تدر عنا:
بتاريخ 4 :محرا  1439هـ
السوافق 24 :سبتسبر  2017ا

جداول السخالفات والغرامات اإلدارية
السرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )40لسنة 2017
جدول رقم ()1
بشأن السخالفات والغرامات اإلدارية الستعلقة بتطبيق
القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في أأن اإلجراءات الضريبية
ا
1

2

قيسة الغرامة اإلدارية بالدرهم

بيان السخالفة

( ،)10,000عن السرة األولى.
عدا قياا الشخص الذي يسنارب األعسنال بحفن
السنننجالت السطلوبنننة وغيرهنننا منننن السعلومنننات ( ،)50,000في االة الت رار.
السحننننددة فنننني قننننانون اإلجننننراءات الضننننريبية
والقانون الضريبي.
عدا قياا الشخص الذي يسنارب األعسنال بتقنديم ()20,000
البياننننننات والسنننننجالت والسسنننننتندات الستعلقنننننة
4

3
4
5
6

7

8
9

بالضريبة باللغة العربية دلى الهيئة عند الطلب.
عدا قياا الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل
صالل السهلة السحددة بالقانون الضريبي.
عنندا قينناا السسننجل بتقننديم طلننب دلغنناء التسننجيل
صالل السهلة السحددة بالقانون الضريبي.
عنندا قينناا السسننجل بننإبال الهيئننة بننأي االننة قنند
تتطلننننب تعننننديل السعلومننننات الخاتننننة بسننننجله
الضريبي السحفوظ لدى الهيئة.
عدا قياا السسثل القانوني عن الخاضع للضريبة
بنناإلبال عنننن تعييننننه مسنننثال قانونينننا لنننه صنننالل
السواعيد السحددة ،على أن ت نون الغرامنات فني
هذه الحالة من أموال السسثل القانوني الخاتة.

()20,000
()10,000
( ،)5,000عن السرة األولى.
( ،)15,000في االة الت رار.
()20,000

عدا قياا السسثل القانوني عن الخاضع للضريبة ( ،)1,000عن السرة األولى.
بتقننننديم اإلقننننرار الضننننريبي صننننالل السواعيننننند ( ،)2,000في االة الت رار صالل مدة ( )24أهر.
السحددة ،على أن ت ون الغرامات في هذه الحالة
من أموال السسثل القانوني الخاتة.
عدا قياا السسجل بتقديم اإلقرار الضريبي صالل ( ،)1,000عن السرة األولى.
( ،)2,000في االة الت رار صالل مدة ( )24أهر.
السهلة السحددة في القانون الضريبي.
عنندا قينناا الخاضننع للضننريبة بسننداد الضننريبة السسجل ملاا بدفع الغرامنة السطبقنة علنى تنأصير الندفع
السبيّنننة علننى أنهننا ضننريبة مسننتحقة النندفع فنني والتي تتألف من:
اإلقنننرار الضنننريبي النننذي تنننم تقديسنننه أو التقينننيم  )%2( -مننن الضننريبة غيننر السدفوعننة تسننتحق علنننى
الفور عند تأصير دفع الضريبة السستحقة الدفع.
الضنننريبي النننذي تنننم تبليغنننه بنننه صنننالل السهلنننة
 ( )%4تسننتحق فنني اليننوا السننابع مننن تنناريخ انتهنناءالسحددة في القانون الضريبي.
الفتنرة السحننددة للنندفع علننى مبلننغ الضننريبة النذي لننم
يدفع اتى تاريخه.
ي مبلنننغ غينننر
 ( )%1غرامنننة يومينننة تسنننتحق علنننى أ ّمدفوع لسدة تايد على أهر ميالدي وااد من تاريخ
انتهاء الفترة السحددة للدفع وبحد أقصى (.)%300
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 10قياا السسجل بتقديم دقرار ضريبي غير تحيح.

 11قياا الشخص /دافنع الضنريبة بتصنريح طنوعي
عننن أصطننناء فننني اإلقنننرار الضنننريبي أو التقينننيم
الضريبي أو طلب استرداد الضريبة.

 12عنندا قينناا الشننخص /دافننع الضننريبة بتصنننريح
طوعي عن صطأ في اإلقرار الضريبي أو التقييم
الضريبي أو طلب استرداد الضريبة قبل تبليغنه
بقياا الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.

يتم فرض غرامتان:
 .1مبلغ ثابت:
( ،)3,000عن السرة األولى.
( ،)5,000في االة الت رار.
 .2عقوبننة نسننبية تفننرض علننى السبلننغ الفننارق الننذي لننم
يسندد للهيئنة نتيجنة الخطنأ ،لحصنول السسنجل علننى
مياة ضريبية وفق الحاالت التالية:
 ( )%50فنننني اننننال لننننم يقننننم السسننننجل بالتصننننريحالطننوعي ،أو قنناا بالتصننريح الطننوعي بعنند دبالغننه
بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في دجراءات التدقيق
ي معلومات
الضريبي أو عند مطالبته القياا بتقديم أ ّ
تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهسا أسبق.
 ( )%30فنني انننال قنناا السسنننجل بتقننديم التصنننريحالطننوعي بعننند دبالغننه بنننإجراء التنندقيق الضنننريبي
ول ن قبل بدء الهيئة في دجراءات التدقيق.
 ( )%5في اال قياا السسجل بتصريح طنوعي قبنلدبالغه بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.
يتم فرض غرامتان:
 .1مبلغ ثابت:
( ،)3,000عن السرة األولى.
( ،)5,000في االة الت رار.
 .2عقوبننة نسننبية تفننرض علننى السبلننغ الفننارق الننذي لننم
يسدد للهيئة نتيجة الخطأ ،لحصنول الشنخص /دافنع
الضريبة على مياة ضريبية وفق الحاالت التالية:
– ( )%50فننني انننال قننناا بالتصنننريح الطنننوعي بعننند
دبالغه بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في دجراءات
ي
التدقيق الضريبي أو عنند مطالبتنه القيناا بتقنديم أ ّ
معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهسا أسبق.
– ( )%30في اال قاا بتقديم التصريح الطوعي بعند
دبالغننه بننإجراء التنندقيق الضننريبي ول ننن قبننل بنندء
الهيئة في دجراءات التدقيق.
– ( )%5فني انال قناا بتصننريح طنوعي قبنل دبالغننه
بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.
يتم فرض غرامتان:
 .1مبلغ ثابت:
) ،(3,000عن السرة األولى.
) ،(5,000في االة الت رار.
 )%50( .2مننن السبلننغ الفننارق الننذي لننم يسنندد للهيئننة
6

نتيجننة الخطننأ ،لحصننول الشننخص /دافننع الضننريبة
على مياة ضريبية.
 13عدا قياا الشخص الذي يسنارب األعسنال بتقنديم ()20,000
التسننهيالت لسنندقق الضننرائب بالسخالفننة ألا نناا
السادة ( )21من قانون اإلجراءات الضريبية.

 14عدا قياا السسجل بااتسا الضنريبة نيابنة عنن
أننخص آصننر عننندما ي ننون الخاضننع للضننريبة
السسجل ملاما بذلك وفقا للقانون الضريبي.

ي ضريبة قد ت ون
 15عدا قياا الشخص بااتسا أ ّ
مسنننتحقة علنننى اسننننتيراد السنننلع وفقنننا للقننننانون
الضريبي.

ا
1
2

السسجل ملاا بدفع الغرامنة السطبقنة علنى تنأصير الندفع
والتي تتألف من:
 ( )%2مننن الضننريبة غيننر السدفوعننة تسننتحق علنننىالفور عند تأصير دفع الضريبة السستحقة الدفع.
 ( )%4تسننتحق فنني اليننوا السننابع مننن تنناريخ انتهنناءالفترة السحددة للندفع ،علنى مبلنغ الضنريبة النذي لنم
يدفع اتى تاريخه.
ي مبلنننغ غينننر
 ( )%1غرامنننة يومينننة تسنننتحق علنننى أ ّمدفوع لسدة تايد على أهر ميالدي وااد من تاريخ
انتهاء الفترة السحددة للدفع وبحد أقصى (.)%300
( )%50مننن الضننريبة غيننر السدفوعننة أو غيننر السعلننن
عنها.

جدول رقم ()2
بشأن السخالفات والغرامات اإلدارية الستعلقة بتطبيق
السرسوا بقانون اتحادي رقم ( )7لسنة  2017في أأن الضريبة االنتقائية
قيسة الغرامة اإلدارية بالدرهم
بيان السخالفة
عنندا قينناا الخاضننع للضننريبة بعننرض األسننعار ()15,000
أاملة للضريبة.
عننندا التقيننند بشنننروط ودجنننراءات نقنننل السنننلع ت ننون الغرامننة هنني السبلننغ األعلننى مننن ( )50,000أو
االنتقائية منن منطقنة محنددة دلنى منطقنة محنددة ( )%50مننن الضننريبة ،دن وجنندت ،والسفروضننة علننى
أصننننرى ،وآليننننة السحافمننننة عليهننننا وتخاينهننننا السلع فيسا يتعلق بالسخالفة.
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3

ا
1
2
3
4
5
6

ومعالجتها فيها.
عدا قياا الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسنعار ) ،(5,000عن السرة األولى.
السنننننلعة االنتقائينننننة التننننني يقنننننوا بإنتاجهنننننا أو ( ،)20,000في االة الت رار.
باستيرادها أو بيعها للهيئة.

جدول رقم ()3
بشأن السخالفات والغرامات اإلدارية الستعلقة بتطبيق
السرسوا بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  2017في أأن ضريبة القيسة السضافة
قيسة الغرامة اإلدارية بالدرهم
بيان السخالفة
()15,000
عنندا قينناا الخاضننع للضننريبة بعننرض األسننعار
أاملة للضريبة.
()2,500
عدا قيناا الخاضنع للضنريبة بنإبال الهيئنة عنن
تطبيقه للضريبة على أساب الهامش.
عدا التقيد بالشروط واإلجراءات الواجبة انول ت ننون الغرامننة هنني السبلننغ األعلننى مننن ( )50,000أو
اف السلع في منطقة محددة أو نقلها دلى منطقة ( )%50مننن الضننريبة ،دن وجنندت ،والسفروضننة علننى
السلع فيسا يتعلق بالسخالفة.
محددة أصرى.
عنندا قينناا الخاضننع للضننريبة بإتنندار الفنناتورة ( ،)5,000عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.
ي
الضننريبية أو السسننتند البنننديل عننند قيامننه بنننأ ّ
توريد.
عنندا قينناا الخاضننع للضننريبة بإتنندار اإلأننعار ( ،)5,000عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.
الدائن الضريبي أو السستند البديل.
عنننندا التننننااا الخاضننننع للضننننريبة بالشنننننروط ( ،)5,000عن كل مستند غير تحيح.
واإلجننننننراءات الستعلقننننننة بإتنننننندار الفنننننناتورة
الضريبية واإلأعار الدائن الضريبي دل ترونيا.
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