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Notice regarding ESR Filing Requirements and 
Deadlines: 

This notice is intended to provide guidance to 
entities undertaking one or more Relevant 
Activities that are required to submit a 
Notification (and/or Economic Substance Report) 
in accordance with Cabinet Decision No 57 of 
2020 concerning Economic Substance 
Requirements (“Decision 57”) and Ministerial 
Decision No 100 of 2020 (“Ministerial Decision 
100”) . 

Requirement to file on the Ministry of Finance 
Portal  

In accordance with Article 6.7 of Ministerial 
Decision 100 all Notifications and Economic 
Substance Reports must moving forward only be 
submitted electronically on the Ministry of 
Finance Portal. Licensees and/or Exempted 
Licensees can commence filing on the Ministry of 
Finance portal once it goes live, which is scheduled 
for the first week of December 2020. The Ministry 
of Finance will continue to provide additional 
information concerning the Ministry of Finance 
portal.  

Article 4.4 of Ministerial Decision 100 provides 
that all Notifications must be submitted within six 
months from the end of the Financial Year. 
Licensees that already submitted a Notification 
directly to their Regulatory Authorities are 
required to re-submit this Notification on the 
Ministry of Finance Portal once available. 

Article 8.4 of Decision 57 provides that all 
Economic Substance Reports must be submitted 
within twelve months from the end of the 
Financial Year. 

 

 

 لتقديمواملواعيد ال��ائية تطلبات املاشعار �شأن 

اقعية اإلخطارات  :وتقار�ر األ�شطة االقتصادية الو

أو نشاط لكيانات ال�ي تقوم با توجيھ ��دف هذا اإلشعار إ�� 

تقديم  يتوجب عل��ا وال�يالصلة أك�� من األ�شطة ذات 

وفًقا ) األ�شطة االقتصادية الواقعيةإخطار (و / أو تقر�ر 

أنظمة شأن ��  2020لعام  57مجلس الوزراء رقم  لقرار

رقم  والقرار الوزاري ") 57("القرار  األ�شطة االقتصادية

 .")100("القرار الوزاري  2020لسنة  100

البوابة اإللك��ونية ع�� اإلخطار تقديم  متطلبات

 لوزارة املالية("البوابة") 

 

جميع تقديم  ، يجب100من القرار الوزاري  7-6وفًقا للمادة 

 الواقعية  األ�شطة االقتصاديةاإلخطارات وتقار�ر 
ً
إلك��ونيا

أو املرخص زارة املالية. يمكن للمرخص لهم و/ع�� بوابة و 

ع�� بوابة وزارة املالية تقديم إخطارا��م �ن بدء ستثنلهم امل

، والذي من املقرر أن يتم البوابة االلك��ونية إطالقبمجرد 

وستواصل وزارة املالية  ،2020د�سم�� �� األسبوع األول من 

املتعلقة ببوابة وزارة والتحديثات اإلضافية املعلومات  توف��

 املالية.

ع�� أنھ يجب تقديم  100من القرار الوزاري  4-4املادة  تنّص 

نة جميع اإلخطارات �� غضون ستة أشهر من ��اية الس

 قدموا قد  لهم الذين من املرخص، يتطلب املالية
ً
 إخطارا

 مباشرة إ�� السلطات التنظيمية إعادة تقديم هذا اإلخطار

 .وفرهاتع�� بوابة وزارة املالية بمجرد 

 أنھ يجب تقديم جميع تقار�ر 57من القرار  4-8املادة  تنّص 

�� غضون اث�ي عشر شهًرا  األ�شطة االقتصادية الواقعية

 .من ��اية السنة املالية
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Clarifications concerning filing deadlines 

Notifications due before the Ministry of Finance 
Portal goes live 

The filing deadline for Notifications that are due 
before the Ministry of Finance Portal is available 
will be extended to 31 December 2020. For 
example, in respect of a Licensee with a 31 March 
2020 financial year end, which under Article 4.4 of 
Ministerial Decision 100 would be required to file 
by 30 September (i.e. before the Ministry of 
Finance Portal goes live), this Licensee would be 
required to file by no later than 31 December 
2020. 

Licensees and/or Exempted Licensees that fail to 
submit their Notification along with the required 
supporting documents by 31 December 2020 will 
be issued a penalty of AED 20,000 under Article 13 
of Decision 57 for failure to provide a Notification.  

Notifications previously filed with Regulatory 
Authorities  

Licensees and/or Exempted Licensees that have 

submitted a Notification to a Regulatory Authority 

before the Ministry of Finance Portal goes live (e.g. 

by the 30 June 2020 deadline) are required to 

resubmit their Notification by no later than 31 

December 2020.  

Licensees and/or Exempted Licensees that fail to 
resubmit their Notification by the aforementioned 
date shall be subject to a penalty of AED 20,000 
under Article 13 of Decision 57 for failure to 
provide a Notification.  

Economic Substance Reports due before the 
Ministry of Finance Portal goes live 

 تقديم اإلخطارلتوضيحات �شأن املواعيد ال��ائية 

االلك��ونية بوابة ال إطالقتار�خ اإلخطارات املستحقة قبل 

 وزارة املاليةل

سيتم تمديد املوعد ال��ائي لتقديم اإلخطارات املستحقة 

د�سم��  31إ�� وزارة املالية ل البوابة االلك��ونية إطالق قبل

الذي ، فيما يتعلق باملرخص لھ . ع�� سبيل املثال2020

بموجب املادة  ذي، وال2020مارس  31تنت�ي سنتھ املالية �� 

 اإلخطار تقديميتوجب عليھ  100من القرار الوزاري  4-4

، بوابة وزارة املالية) تار�خ توفر سبتم�� (أي قبل 30بحلول 

 �� موعد أقصاه تقديم اإلخطاراملرخص لھ  يجب ع�� هذا

 .2020د�سم��  31

 بقيمة، تفرض غرامة 57القرار من  13بموجب املادة 

ن ستثن�أو املرخص لهم املاملرخص لهم و/ع�� درهم  20.000

فوا عنالذين 
ّ
تقديم إخطارهم مع املستندات الداعمة  تخل

 .2020د�سم��  31بحلول املطلو�ة 

 اإلخطارات ال�ي سبق تقديمها إ�� السلطات التنظيمية 

الذين  املستثن�نأو املرخص لهم املرخص لهم و/ يجب ع��

البوابة  إطالقتنظيمية قبل الهيئة القدموا إخطاًرا إ�� 

وزارة املالية (ع�� سبيل املثال بحلول املوعد ل االلك��ونية

مع  خطارهمإتقديم ) إعادة 2020يونيو  30ال��ائي 

�� موعد ع�� بوابة وزارة املالية املستندات الداعمة املطلو�ة 

 .2020د�سم�� 31 أقصاه

 ةمبقي، تفرض غرامة 57من القرار  13بموجب املادة 

درهم ع�� املرخص لهم و/أو املرخص لهم املستثن�ن  20.000

فوا عن 
ّ
د�سم��  31بحلول تقديم إخطارهم إعادة الذين تخل

2020. 

 إطالقاملستحقة قبل الواقعية االقتصادية األ�شطة تقار�ر 

 وزارة املاليةااللك��ونية لبوابة ال
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The filing deadline for Economic Substance 
Reports for a Financial Year commencing on or 
after 1 January 2019 and ending on or before 31 
December 2019 shall be 31 December 2020.  This 
deadline also applies to Licensees and Exempted 
Licensees (where applicable) that have a short 
Financial Year ending on or before 31 December 
2019. For example, in respect of a Licensee or 
Exempted Licensee (where applicable) with a 
short financial year commencing on 1 April 2019 
and ending on 31 October 2019, which under 
Article 8.4 of Decision 57 would be required to file 
by 31 October, this Licensee or Exempted Licensee 
(where applicable) would be required to file the 
Economic Substance Report by no later than 31 
December 2020 on the Ministry of Finance Portal.  

Licensees and/or Exempted Licensees (where 
applicable) that fail to submit their Economic 
Substance Report within the aforementioned 
period shall be subject to a penalty of AED 50,000 
under Article 14 of Decision 57 for failure to 
provide an Economic Substance Report.  

Licensees and Exempted Licensees shall ensure 
that the filing deadlines noted under this circular 
are met for both the Notification and the 
Economic Substance Report.  

 الواقعية االقتصادية األ�شطةاملوعد ال��ائي لتقديم تقار�ر 

 31وتنت�ي قبل  2019يناير  1للسنة املالية ال�ي تبدأ �� 

املوعد ينطبق هذا . 2020د�سم��  31هو  2020د�سم�� 

 ستثن�نأيًضا ع�� املرخص لهم واملرخص لهم املال��ائي 

تنت�ي  ) الذين لد��م سنة مالية قص��ةما ينطبق ذلكحيث (

فيما يتعلق  املثال،ع�� سبيل  .2019د�سم��  31�� أو قبل 

) أو املرخص لھ املستث�ى (حيث ما ينطبق ذلكباملرخص لھ 

وتنت�ي  2019أبر�ل  1تبدأ �� (الية قص��ة امل ت�ون سنتھالذي 

من القرار  4-8ي بموجب املادة ذ، وال)2019أكتو�ر  31�� 

 ،2020أكتو�ر  31بحلول  التقر�رأن بقدم عليھ  يجب 57

أو املرخص لھ املستث�ى (حيث يجب ع�� هذا املرخص لھ 

) تقديمي�ون ذلك 
ً
تقر�ر األ�شطة االقتصادية  منطبقا

بوابة وزارة ع�� 2020د�سم��  31 بموعد أقصاهالواقعية 

 املالية.

 50000 غرامة بقيمة، 57من القرار 14بموجب املادة تفرض 

و/أو املرخص لهم املستثن�ن (حيث املرخص لهم درهم ع�� 

 (
ً
فوا عن  الذيني�ون ذلك منطبقا

ّ
 تقر�ر األ�شطةتقديم تخل

 .الواقعية خالل التار�خ املذ�ور أعاله االقتصادية

 

يجب ع�� املرخص لهم واملرخص لهم املستثن�ن التأكد من 

استيفاء املواعيد ال��ائية لإليداع املذ�ورة �� هذا التعميم 

 االقتصادية الواقعية. األ�شطةار وتقر�ر ل�ل من اإلخط
 


