
The Federal Tax Authority (FTA) is committed to 
supporting VAT 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 VAT 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 
issued a directive, on an exceptional basis, to 
provide an alternative date of 28 May 2020 as the 
deadline for submitting VAT returns and settling 
payable tax for the tax periods ended 31 March 2020, 
allowing registered businesses su�cient time to 
fulfil their tax obligations before the deadline.

VAT Registrants must fulfil the following 
obligations:

• If they are subject to monthly filings, file   
 their tax returns and settle their payable tax
 for the period from 1 to 31 March 2020,
 no later than Thursday, May 28, 2020.

• If they are subject to quarterly filings,
 file their tax returns and settle their
 payable tax for the period from 1 January   
 2020 to 31 March 2020, no later than   
 Thursday, May 28, 2020.

• Ensure that the FTA has received the tax   
 payable for the monthly / quarterly return
 for the period ending 31 March 2020,
 by Thursday, May 28, 2020.

Please note this exceptional directive pertains only 
to VAT Returns for the tax periods that ended on 31 
March 2020, and does not a�ect any other tax 
periods where the normal deadline for filing tax 
returns and settling of payable taxes does not fall in 
April 2020.

Sincerely,
Federal Tax Authority
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التاريخ: 2020/04/21

الــســادة / الــمــســجـلـون لضريـبـة الـقيـمة المـضافة       
الـمـحترمـون

لتسليم  ا�قصى  للحد  بديل  تاريخ  تحديد  الموضوع: 
الـقـيـمـة المـضافة وسـداد الضريـبة  إقـرارات ضـريـبـة 
المستحقة الدفع عن الفترات الضريبية المنتهية في 

31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020  

لضريبة  المسجلين  دعم  على  الهيئة  حرص  منطلق  من 
القيمة المضافة في التعامل مع المتغيرات والتحديات في 
ظـل ا�جـراءات االحـتـرازيـة الـمـطبـقـة مـن قـبـل الـجـهـات
الـمعنيـة فـي الـدولـة للـوقـايـة مـن انتـشار فيـروس كـورونا
كوفيد-19 المستجد وتقييد حركة ا�فراد والمركبات على 

مدى ال 24 ساعة في بعض مناطق الدولة.

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

الدفع عليهم في التواريخ المحددة قانون¡.

للحد  بديل  تاريخ  تحديد  استثنائي¡  الهيئة  قررت  ولذلك، 
وسداد  المضافة  القيمة  ضريبة  إقرارات  لتسليم  ا�قصى 
 31 في  المنتهية  الضريبية  الفترات  عن  المستحقة  الضريبة 
2020، مما سيمنح ا�عمال  مايو   28 ليصبح   2020 مارس 
قبل  الضريبية  بااللتزامات  للوفاء  كافية  فترة  المسجلة 

الموعد المحدد.

ويجـب على كل مـسجـل لـضريــبـة الـقيـمـة الـمـضافـة 
االلـتـزام بـا�تـي: 

•  إذا كـان يـخضع لفتـرة ضريبية شهرية، تسليم ا�قرار  
الضريبي وسداد الضرائب المستحقة عن الفترة من 1    
إلـى 31 مــارس 2020 بـحٍد أقــصى يــوم الـخـمــيـس    

  الـمـوافـق 28 مــايـو 2020.

إذا كــان يـخـضع لـفـتـرة ضريـبية ربع سنوية، تسليم    •
  ا�قرار الضريبي وسداد الضرائب المستحقة عن الفترة  
مـن 1 يـنايـر إلـى 31 مــارس 2020 بــحـٍد أقـصى يـوم    

  الـخمـيـس الـمـوافق 28 مـايو 2020.

التأكد من استالم الهيئة للضريبة المستحقة الدفع    •
  عن الفترة الضريبية الشهرية / الربع سنوية المنتهية  
فــي 31 مــارس 2020 بـــحٍد أقــصى يــوم الـخمـيـس    

  الموافق 28 مايو 2020. 

يرجى العلم بأن هذا القرار االستثنائي يتعلق فقط بإقرارات 
ضريبة القيمة المضافة عن الفترات الضريبية المنتهية في 
31 مارس 2020 وال يؤثر على الفترات الضريبية ا©خرى التي 
عنها  الضريبية  ا�قرارات  لتسليم  المعتاد  الموعد  يكون  ال 
وســداد الــضريــبــة الــمــســتــحـقـة الـدفع عـنهــا فـي شهر

أبــريــل 2020.

وتفضلوا بقبول خالص االحترام والتقدير،،
الهيئة االتحادية للضرائب

Date: 21/April/2020

Dear VAT Registrants,

Subject: Alternative date of 28 May 2020 for 
the deadline of submitting VAT returns and 
the settlement of payable tax for the tax 
periods ended 31 March 2020,


