
The Federal Tax Authority (FTA) is committed to 
supporting Excise Tax registrants as they manage 
the developments and challenges resulting from the 
precautionary measures implemented in the UAE to 
limit the spread of the novel Coronavirus 
(COVID-19), which have restricted movement for 
individuals and vehicles for 24 hours a day in certain 
areas.

The Authority appreciates the urgent and 
exceptional nature of these developments, which 
have coincided with deadlines for filing Excise Tax 
returns. The FTA has sought to ease tax burdens for 
registrants in these circumstances to allow them to 
fulfil their obligations, file their tax returns, and 
settle their payable taxes within the legal 
timeframes. 

With that in mind, the Federal Tax Authority has 
decided to extend the tax period for businesses 
registered for Excise Tax, which commenced on 
1/3/2020 for one month on an exceptional basis, 
to end on 30/4/2020. The tax period shall now 
cover the months of March 2020 and April 2020, 
allowing registered businesses su�cient time to 
fulfil their tax obligations before the deadline.

Excise Tax Registrants must fulfil the following 
obligations:

 • File two separate tax returns, one for   
  March 2020 and one for April 2020,
  no later than Sunday, May 17, 2020.

 • Ensure that the FTA has received the tax  
  payable for the tax period as reported
  in the March 2020 and April 2020 tax   
  returns no later than Sunday, May 17, 2020.

Sincerely,
Federal Tax Authority
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السادة / المسجلين للضريبة االنتقائية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

لتشمل  استثنائي�  الضريبية  الفترة  تمديد  الموضوع: 
للضريبة  للمسجلين    2020 وأبريل  مارس  شهري 

االنتقائية 

للضريبة  المسجلين  دعم  على  الهيئة  حرص  منطلق  من 
ظل  في  والتحديات  المتغيرات  مع  التعامل  في  االنتقائية 
ا�جراءات االحترازية المطبقة من قبل الجهات المعنية في 
كوفيد-19  كورونا   فيروس  انتشار  من  للوقاية  الدولة 
وتقييد حركة ا�فراد والمركبات على مدى ال 24 ساعة في 

بعض مناطق الدولة.

تتزامن مع  الطارئة والتي  الهيئة لهذه الظروف  وإدراك� من 
مواعيد تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية، وفي إطار جهود 
ليتمكن  الفترة  هذه  خالل  الضريبية  ا�عباء  لتخفيف  الهيئة 
بتقديم  المتعلقة  بالتزاماتهم  القيام  من  المسجلون 
الدفع  المستحقة  الضرائب  وسداد  الضريبية،  ا�قرارات 

عليهم في التواريخ المحددة قانون�.

الخاصة  الــضريـبية  الــفــتـرة  تـمـديــد  الـهـيـئـة  قــررت 
فـي بـدأت  الـتـي  االنتـقـائيـة  لـلـضريـبـة  بالـمسجـليـن 

استثنائي�،  واحد  ميالدي  شهر  لمدة  وذلك   2020/3/1
لتشمل    2020/4/30 في  الفترة  هذه  تنتهي  بحيث 
ا�عمال  سيمنح  مما   ،2020 وأبريل   2020 مارس  شهري 

المسجلة فترة كافية لاللتزام بالمهل المذكورة.

ويـجـب عـلى كـل مـسـجــل لـلـضـريـبـة االنتـقـائـيـة 
االلتـزام با�تــي:

•  تقديم إقرارين ضريبيين منفصلين أحدهما عن    

   شهر مارس 2020 والثاني عن شهر أبريل 2020،  
   وذلك بحد أقصى يوم ا¥حد الموافق 17 مايو 2020.

•  التأكد من استالم الهيئة للضريبة المستحقة     

   الدفع عن الفترة الضريبية وفق ا§قرارين     
   الضريبيين المقدمين عن مارس وأبريل 2020 بحد  

   أقصى يوم ا¥حد  الموافق 17 مايو 2020

وتفضلوا بقبول خالص االحترام والتقدير،
الهيئة االتحادية للضرائب

Dear Excise Tax Registrants,

Subject: Extending the Tax Period for
Excise Tax Registrants on an Exceptional
Basis to Include March and April 2020 


