
 م 3993( لسنة 13قانون رقم )

 بشأن ضرائب الدخــــــــــــــل

 

 باسم الشعب .

 رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية . -

 وعلى دستور الجمهورية اليمنية . -

 م بشأن القانون المالي.3991(لسنة 8وعلى القانون رقم ) -

 بشأن تحصيل األموال العامة . م3991( لسنة 31وعلى القانون رقم ) -

 وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة . -

 )أصدرنا القانون اآلتي نصه(

 الباب األول

 التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 ( :   يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل3مادة )

 أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .( :  يقصد بالتعاريف التالية 2مادة )

 الجمهورية اليمنية . الجمهوريــــــــــــــة :

 وزير المالية . الوزيــــــــــــــــــــــر :

 مصلحة الضرائب )اإلدارة الضريبية(. المصلحـــــــــــــــــــة :

 قانون ضرائب الدخل . : القانــــــــــــــــــــون

 احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون . الضريبــــــــــــــــــة :

 الشخص الطبيعي أو اإلعتباري . الشخــــــــــــــــــص :

 الشخص الملزم باداء الضريبة وفقاً ألحكام هذا القانون . المكلــــــــــــــــــــــف :

 هي السنة التقويمية أو فترة اإلثنى عشر شهراً المتخذة أساساً للمحاسبة . الدخـــــــــــل :سنة 

هو مجموع الدخول التيي حصيل عليهيا المكليف او اسيتحقو ليه وميا يلحي  بهيا  الدخل اإلجمالـــي :

 من دخول جانبية .

الييدخل الخاضييض للضييريبة 

: 

ا القانون من حد أدنى معفيي أو هو الدخل الصافي بعد استنزال ما نص عليه هذ

 تكاليف أو اعفاءات .



 يعتبر مقيماً في الجمهورية اليمنية : المقيــــــــــــــــــــــم :

اليمني الذي سكن الجمهورية مدة التقل عن أربعة أشهر خيالل السينة التيي  -3

حصل فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن اليمن تغيباً مؤقتاً وكيان ليه ميوطن 

 فيها أو محل عمل رئيسي فيها .دائم 

اليمني الساكن خارج اليمن من ميوففي الجهياز اإلداري للدولية والوحيدات  -2

اإلقتصييادية للقطيياعين العييام والمخييتلا أو ميين اعييارت الدوليية خدماتييه الييى 

 شخص معنوي خارج اليمن إذا كان معفياً من الضريبة في محل عمله .

يمن مهما كانو ميدة اقيامتهم اذا كيانوا رعايا األقطار العربية العاملون في ال -1

 مستخدمين مض شخص طبيعي أو معنوي أو يعملون لحسابهم الخاص .

غير اليمني من غير األقطيار العربيية )اليذي سيكن الييمن خيالل السينة التيي  -4

نجم فيها الدخل( مدة اليقل مجموعها عن أربعة أشيهر أو سيكن الييمن ميدة 

 التقل عن شهرين متصلين .

ني من غير األقطار العربية الموجود باليمن مهما تكن ميدة اقامتيه غير اليم -5

اذا كان مستخدماً لدى شيخص معنيوي يمنيي أو كيان مين ذوي اإلختصياص 

الفني واستخدم في مشروع متمتض باإلعفاء وفقاً لقانون تشيجيض اإلسيتامار 

. 

كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنيية أو غيرهيا يكيون محيل  -6

 ادارته أو اشرافه في اليمن .عمله أو 

الشخص الذي التتيوفر فييه شيروط المقييم المبينية اعيالن وليو نيت  ليه دخيل فيي  غير المقيــــــــــــــــــم :

 اليمن من أي مصدر كان .

هي المحل التجاري المتألف من مجموعة عناصر مادية ومعنويية والمخصيص  المنشـــــــــــــــــــــــأة :

 مهنة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك .لمزاولة 

 الفصل الااني

 الضريبة على األرباح التجارية والصناعية 

 القسم األول

 نطاق فرض الضريبة

 ( : تفرض ضريبة سنوية على أرباح :1مادة )

 األعمال والمنشآت التجارية والخدمية . -أ 

اإلسييتخراجية والتحويلييية واعمييال ومنشييآت النقييل األعمييال والمنشييآت الصييناعية بمييا فيهييا الصييناعات  -ب 

 والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف .

( :  تسري الضريبة على أرباح الوحيدات اإلقتصيادية للقطياعين العيام والمخيتلا والوحيدات التابعية لهيا متيى 4مادة )

 في حدود هذا النشاط .زاولو نشاطاً خاضعاً بطبيعته ألحكام الضريبة المقررة بموجب هــذا القانــون و



( :  تسري الضريبة على أرباح األشيخاص وشيركات األشيخاص وشيركات األميوال مهميا يكين الغيرض منهيا 5مادة )

 سواًء كانو تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً .

 ( : تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح :6مادة )

أو شييركة أو وكاليية أو مكتييب يشييتغل بأعمييال الوسيياطة  الوسييطاء بالعموليية والسماسييرة وكييل شييخص -أ 

لشييراء أو بيييض أي نييوع ميين البضييائض أو السييلض والخييدمات أو القيييم المالييية وكييذلك سييائر المنقييوالت أو 

لشراء أو بيض العقارات أو المحال التجارية ، وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل أي مصيروفات عليى 

والسمسيرة ألي شيخص طبيعيي أو معنيوي وليو كيان دفعية عين عميل كل مبلغ يدفض على سبيل العمولة 

عييارض اليتصييل بمباشييرة المهنيية وعلييى دافييض هييذن العموليية أو السمسييرة واجييب اسييتقطاع الضييريبة 

 وتوريدها إلى خزينة مصلحة الضرائب طبقاً لإلجراءات والمواعيد المحددة بالالئحة التنفيذية .

يعييون لحسييابهم سييائر األمييوال المنقوليية أو غييير المنقوليية األشييخاص أو الشييركات الييذين يشييترون ويب -ب 

 لبيعها ثانية للغير بقصد الربح .

األشخاص أو الشركات الذين يمتهنون استئجار سائر األموال المنقولية وغيير المنقولية لتأجيرهيا ثانيية  -ج 

اً ميض أثاثيه للغير ويدخل في ذلك الشركات واألشخاص الذين يؤجرون محالً تجاريياً أو سيكنياً أو صيناعي

واألدوات الالزميية لتشييغيله وكييذلك بعييض أو كييل العناصيير المعنوييية المتعلقيية بييالمتجر أو المصيينض أو 

 السكن .

المبييالغ المقبوضيية مقابييل بيييض أو تييأجير أو ميينح اإلمتييياز لإلسييتعمال أو اسييتغالل أي عالميية تجارييية أو  -د 

 تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبض والنشر .

متأتية من أعمال التأمين بمختليف أنواعيه وأعميال النقيل البيري والبحيري والجيوي للمقيميين الدخول ال -ن 

وغير المقيميين والفوائيد والعميوالت المحققية خيارج الجمهوريية ألي بنيك ميرخص أو شيركة ماليية أو 

 صيرفي أو شركة تأمين وتكون ناشئة عن أموالها وودائعها من الجمهورية .

والعمييوالت بمييا فييي ذلييك الفوائييد والخصييميات وفييروق العمليية والعمييوالت التييي الفوائييد والخصييميات  -و 

تتقاضاها الشركات المالية والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعمالئها ميض 

 ( من هذا القانون .35عدم اإلخالل بأحكام الفقرة )ج( من المادة )

مقياوالت أو تعهيدات أو عطياءات أو عميوالت وكياالت أو  أي عقد ييتم فيي الجمهوريية سيواء كيان عقيد -ز 

اتفاقيييات التسييجيل والوسيياطة التجارييية ومييا ماثييل ذلييك سييواًء كييان مصييدرن ميين داخييل الجمهورييية أو 

 خارجها .

 أرباح األشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو خارجها . -ح 

ة من مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفيردة أرباح األشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهوري -ط 

 مهما كانو المدة التي جرت فيها . 

( : تفييرض الضيييريبة باسييم المكليييف الطبيعييي أو اإلعتبييياري علييى مجميييوع المنشييآت التيييي يسييتامرها فيييي 7مييادة )

فيي الجمهورية في المركز الرئيسي لهذن المنشآت وفي حالة عدم تعييين هيذا المركيز ففيي الفيرع الواقيض 

 العاصمة أو في موقض الفرع األوسض عمالً .

 القسم الااني



 األرباح التي تسري عليها الضريبة

( :  تحيدد الضيريبة سينوياً علييى مقيدار األربياح الصيافية خيالل السيينة الضيريبية السيابقة أو فيي فتيرة االثنييى 8ميادة )

يجيوز ربيا الضيريبة عين ميدة تقيل عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضض آخر ميزانية ومض ذلك 

 أو تزيد عن اثني عشر شهراً في الحاالت اآلتية:

 أوالً: يجوز ربا الضريبة عن مدة تقل عن اثنى عشر شهراً في الحاالت اآلتية :

المدة التجارية األولى للمنشأة سواًء انتهو هذن المدة في نهاية السنة أو فيي أي تياريآ آخير تتخيذن  -أ 

 لسنتها المالية .المنشأة نهاية 

 حاالت التوقف أو التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية . -ب 

المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خالل احدى سنواتها المالية وفي هيذن الحالية يتعيين  -ج 

 أن يحدد الدخل الخاضض للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريآ مسك الحسابات تحديداً مستقالً .

اذا قامييو المنشييأة بتعييديل نهاييية سيينتها المالييية فأقفلييو حسيياباتها قبييل التيياريآ التييالي لتيياريآ قفييل  -د 

 حسابات السنة المالية السابقة .

 ثانياً : يجوز ربا الضريبة عن مدة تزيد عن اثنى عشر شهراً في الحالتين اآلتيتين :

نفيييذاً لمييا ييينص عليييه نظامهييا شييركات المسيياهمة التييي تقفييل حسيياباتها عيين مييدة تتجيياوز السيينة ت -أ 

 األساسي .

المنشآت التي تضيطر إليى قفيل حسياباتها عين ميدة تتجياوز السينة بحيي  التتجياوز السينتين بسيبب   -ب 

 التوقف أو التنازل أو ألي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه .

ى اخيتال  انواعهيا التيي ( : يكون تحديد صافي األربياح الخاضيعة للضيريبة عليى اسياج نتيجية العملييات علي9مادة )

باشيرها المكلييف ويييدخل فييي ذلييك مييا ينييت  عيين بييض أي شيييء ميين الممتلكييات أثنيياء قيييام المنشييأة أو عنييد 

انتهيياء عملهييا وللتوصييل إلييى األربيياح الصييافية يراعييى خصييم جميييض التكيياليف الالزميية إلنتيياج الييربح 

 والمحافظة عليه كما يلي :

كليف لممارسية النشياط أو القيمية التأجيريية للمايل أن كانيو هيذن قيمة ايجار العقارات التيي يشيغلها الم -أ 

 العقارات مملوكة للمكلف .

اإلهالكات المحددة معدالتها وطرق احتسابها وفقاً لنظام معدالت اإلهالك الذي يصدرن مجلس اليوزراء  -ب 

. 

التجاريية  الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشأة بموجب أحكيام هيذا القيانون ميا عيدا ضيريبة األربياح -ج 

 والصناعية .

 زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن أموال تجارية فقا . -د 

التبرعات واإلعانات المدفوعة للهيئات الخيريية والمؤسسيات اإلجتماعيية المعتير  بهيا مين الحكومية  -ن 

%( من صافي الربح وتعتبير فيي حكيم 5والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط أال تتجاوز قيمتها )

ليمنيي أو التكاليف  مهما بلغو التبرعات المدفوعة لبنياء المسياجد والمالجيو أو للحكومية أو للجيي  ا



للمييدارج والمستشييفيات الحكومييية والسييدود والطرقييات العاميية ومشيياريض ميييان الشييرب المحييددة ميين 

مجلييس الييوزراء وأن تكييون مؤيييدة بالمسييتندات ، وكييذلك التبرعييات واإلعانييات للمقاصييد الخيرييية أو 

 اإلنسانية المقرة من مجلس الوزراء .

سييتحقة وكييذلك المبييالغ التييي يييدفعها المسييتخدم المرتبييات واألجييور المدفوعيية ومصيياريف العييالج الم -و 

)بكسر الدال( عين العياملين لدييه للمؤسسية العامية للتأمينيات اإلجتماعيية ومسياهمته فيي أي صيندوق 

 تقاعد أو إدخار أو أي صندوق آخر يؤسسه المستخدم )بكسر الدال( طبقاً للقوانين النافذة .

د مين جديية صيرفها واتصيالها المباشير والوثيي  مصاريف سفر صاحب المنشأة إلى الخيارج بعيد التأكي -ز 

 بعمل المنشأة .

 الديون المعدومة المتعلقة بالنشاط متى ثبتو بحكم قضائي بات . -ح 

الخسائر الناتجة عما يابو وقوع على نشاط المكلف من سرقة أو اختالج متيى ثبتيو جيديتها وانيه ليم  -ط 

 يرد اليه فعالً ما يقابلها .

 ة عن القروض المعقودة مض الغير في سبيل العمل .الفوائد والعموالت المدفوع -ي 

 النفقات العامة المألوفة األخرى طبقاً لما تحددن الالئحة التنفيذية لهذا القانون . -ك 

حصيية الفييرع ميين نفقييات المركييز الرئيسييي المتواجييد خييارج الجمهورييية علييى أن اليتجيياوز مييا يسييمح  -ل 

قة في الجمهورية وال يعيد تكليفياً عليى اليربح %( من األرباح الخاضعة للضريبة المحق2بتنزيله عن )

 ما يلي :

المبييالغ التييي تأخييذها الشييركات والمنشييآت ميين أرباحهييا لتكييوين اإلحتياطيييات والمخصصييات علييى  -3

اختال  أنواعها سواًء ما كيان منهيا معيداً لتغطيية خسيارة محتملية أو  غيير ذليك ويسيتانى مين ذليك 

منشييأة مكافييأة سيينوية بشييرط أال يزيييد اجمييالي المخصييص الييذي يكييون لميينح عمييال ومسييتخدمي ال

 المكافآت السنوية سواء ما صر  منها خالل العام أو ما خصص عن مرتب شهرين .

فائدة رأج الميال التيي قيد يحتسيبها المكليف الفيرد عليى رأج ماليه أو المرتيب اليذي يقيررن لنفسيه  -2

ئيد الحسيابات الجاريية الدائنية اجراء على عمله بالمنشأة وكذلك فوائيد رأج الميال والمرتبيات وفوا

 بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية .

 مسحوبات صاحب المنشأة منها سواًء كانو نقداً  أو عيناً . -1

ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على األسهم والسيندات التيي تيدفعها شيركات األميوال نيابية عين  -4

 .المساهمين وحملة السندات 

 الغرامات الشخصية .  -5

( :  اذا خيتم حسياب احيدى السينوات الخاضيعة للضيريبة بخسيارة معتميدة مين مصيلحة الضيرائب في ن هييذن 31ميادة )

الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها ، ف ذا لم يكف الربح لتغطيية الخسيارة 

زء مين الخسيارة نقييل هيذا الجيزء إلييى السينة الاالايية بأكملهيا نقيل البيياقي إليى السينة التالييية ، في ذا بقيي جيي

التالية لسنة الخسارة ، وهكيذا حتيى السينة الرابعية التيي اليجيوز نقيل أي شييء مين الخسيارة إليى السينة 

 التي تليها .

 



 القسم الاال 

 اإلقرارات الضريبية

التجارييية ميين واقييض ميزانيييياتهم ( :  تحتسييب ضييريبة اإلقييرار لجميييض المكلفييين الييذين يمسييكون الييدفاتر 33مييادة )

 وحساباتهم الختامية بشرط أن تكون معمدة من محاسب قانوني .

( :  علييى شييركات األمييوال أن تقييدم إلييى مصييلحة الضييرائب خييالل ثالثييين يوميياً ميين تيياريآ اقييرار الجمعييية 32مييادة )

ت بضيرورة تصيدي  العمومية للحساب السنوي أو خالل ثالثين يوماً من آخر تاريآ يقضي قانون الشركا

الجمعية العمومية عليه وعلى أن اليتجاوز ذلك نهاية شهر أبريل من السنة التالية اقراراً مبيناً بيه مقيدار 

أرباحهييا أو خسييائرها ومعتمييداً ميين احييد المحاسييبين القييانونيين وعلييى أن يكييون مصييحوباً بصييورة ميين 

اجرتهيا المنشيأة وبييان المبيادم المحاسيبية الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببييان اإلهالكيات التيي 

التي بنييو عليهيا جمييض األرقيام اليواردة بياإلقرار ويجيب أن تكيون هيذن المسيتندات واألوراق موقعية مين 

 المحاسب القانوني بما يفيد انها تمال المركز المالي الحقيقي للمنشأة .

يقيدموا إليى مصيلحة الضيرائب فيي ميعياد غايتيه  ( : على جمييض المكلفيين اليذين يمسيكون دفياتر تجاريية أن31مادة )

الاالثون من ابريل من كل عام اقراراً مبينا به مقدار أرباحهم أو خسيائرهم ومعتميداً مين أحيد المحاسيبين 

القييانونيين مصييحوباً بصييورة ميين الحسييابات الختامييية والميزانييية وكشييف ببيييان اإلهالكييات التييي أجرتهييا 

ية التي بنيو عليها جمييض األرقيام اليواردة بياإلقرار ويجيب أن تكيون هيذن المنشأة وبيان المبادم المحاسب

 المستندات واألوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمال المركز المالي الحقيقي للمنشأة .

ه ( : علييى سييائر بقييية المكلفييين غييير شييركات األمييوال أن يقييدموا إلييى مصييلحة الضييرائب فييي ميعيياد غايتيي34مييادة )

الاالثييون ميين أبرييييل ميين كييل عيييام إقييراراً مبينيياً بيييه مقييدار أربيياحهم أو خسيييائرهم مييض جميييض الوثيييائ  

والمستندات المؤيدة له ويظل المكلف ملزماً بتقيديم هيذا اإلقيرار وليو كيان تحدييد األربياح حاصيالً بطريي  

مييا يسييتند عليييه هييذا  التقييدير وعليييه أن يحييدد بنفسييه مييا يقييدرن هييو ألرباحييه فييي السيينة المقبليية ، وكييذلك

 التقدير .

 القسم الرابض 

 اإلعفـــــــــــــاءات

 ( :   تعفى من أداء الضريبة :35مادة )

الجمعيات التعاونية والزراعية والسمكية المشكلة وفقاً للقانون شريطة أن تقتصير عملهيا عليى طلبيات  -أ 

بتوزييييض الميييواد والمحاصييييل األعضييياء المنضيييمين اليهيييا وعليييى القييييام فيييي مخازنهيييا ومسيييتودعاتها 

 والبضائض واألدوات التي تخدم النشاط الزراعي أو السمكي والتي تتضمنها الطلبات المذكورة .

الدخل الذي يتأتى من األرض المستامرة في الزراعة أو البسيتنة أو التحيري  أو مين تربيية الماشيية أو  -ب 

 بطريقة العمل اليدوي البسيا. الدواجن أو األسماك أو النحل بما في ذلك تحويل منتوجاتها

المعاهد األهلية للتعليم األساسي والاانوي )والتي تطب  مناه  وزارة التربية والتعليم( والتعليم العيالي  -ج 

والفنيي والمهنيي ومعاهيد تعلييم اللغيات بشيرط الحصيول عليى تيرخيص بيذلك بقيرار صيادر مين الييوزير 

 المختص .



 د .فوائد وسندات الخزانة متى دفعو لألفرا -د 

 األرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية اليمنية المنشأ . -ن 

 المنشأة المعفية بموجب قانون تشجيض اإلستامار وفي حدود ذلك اإلعفاء . -و 

منشييآت الطيييران والمنشييآت المحييددة بموجييب اتفاقييية تبييادل اإلعفيياء الضييريبي المقييرة ميين مجلييس  -ز 

 الوزراء بشرط المعاملة بالمال .

الطبيعيين من الفوائيد عين ودائعهيم فيي المصيار  وصينادي  البرييد ومين دخلهيم عين دخل األشخاص  -ح 

 أسهمهم في الشركات العامة والمساهمة .

 الفصل الاال 

 الضريبة على األجور والمرتبات

 القسم األول 

 نطاق فرض الضريبــــة

قيميييين المتأتيييية فيييي ( : تفيييرض ضيييريبة عليييى دخيييول جمييييض األشيييخاص الطبيعييييين المقيميييين وغيييير الم36ميييادة )

الجمهورييية أو تحصييل فيهييا )ميين الرواتييب واألجييور ومييا فييي حكمهييا والعييالوات والبييدالت والمكافييآت( 

 المنصرفة لجميض األشخاص نتيجة قيامهم بأية أعمال أو مهام أو وفائف .

 القسم الااني 

 الدخول التي تسري عليها الضريبة

مجميوع ميا يحصيل علييه المكليف مين مرتبيات وأجيور ومخصصيات  ( :  يقصد بالدخول الخاضعة للضريبة37مادة )

وبدالت ومكافآت وإكراميات ويضا  إلى ذلك ما قيد يمينح مين المنيافض والمزاييا النقديية والعينيية ويعتبير 

 من المنافض والمزايا اآلتية دون حصر :

احييدة فييي المكافييآت التشييجيعية ويسييتانى منهييا مييا يصيير  مقابييل عمييل إبييداعي أو اختييراع ولمييرة و -أ 

 السنة .

 المكافآت السنوية واإلكراميات . -ب 

 بدالت الوفيفة أو طبيعة العمل . -ج 

 العمولة على المبيعات . -د 

 بدل حضور الجلسات وما شابه ذلك . -ن 

 السكن العيني وبحي  اليدخل في ذلك السكن المقدم للمكلف تمكيناً له من أداء واجبات عمله. -و 

افي الذي يحصل عليه المكليف خيالل الشيهر موضيوع التكلييف ويقصيد ( : تفرض الضريبة على الدخل الص38مادة )

( مين هيذا 37بالدخل الصافي الشهري الخاضض للتكليف ، مجموع الدخل الشهري المعير  وفقياً للميادة )

 القانون ، وذلك بعد أن تستبعد منه المبالغ اآلتية :

 المقررة .المبالغ المقررة لحساب قسا التقاعد بموجب القوانين واألنظمة  -أ 



التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوفيفة أو التمايل أو بدل المظهير أو الضييافة أو السيفر أو  -ب 

اإلنتقال وبصفة عامة جميض التعويضات التي تمينح للمكليف لمقابلية النفقيات واألعبياء التيي تسيتلزمها 

 تنفيذية لهذا القانون .متطلبات الخدمة في حدود النسب والمعايير التي تحددها الالئحة ال

 قيمة ضريبة الدمغة . -ج 

 

 القسم الاال 

 اإلقرارات الضريبية

( : تحتسب الضريبة من واقض اإلقرارات المقدمية مين رب العميل أو الموفيف او المسيتخدم فيي حالية كونيه 39مادة )

 مسؤوالً عن أداء الضريبة .

داء اليدخل إليى المكليف ميض مراعياة الميدة التيي يعيود ( : تستقطض الضريبة شهرياً من قبل رب العميل عنيد ا21مادة )

 اليها الدخل على أساج الشهر الذي تم فيه أداء الخدمة.

( : تستح  الضريبة اصالً على صاحب الدخل الخاضض لها إال أن أرباب األعمال هيم المكلفيون باسيتقطاعها 23مادة )

 صاحب الدخل .وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وأن لم تستقطض الضريبة من 

( : عليى جمييض المكلفيين اليذين يسيتخدمون ميوففين أو مسيتخدمين أو عمياالً أو صيناعاً أو مسياعدين وميا 22مادة )

ماثلهم في حدود ثمانيية أو ميا يزييد عليى ذليك بمرتيب أو أجير أو مكافيأة أو تعيويض أن يمسيكوا سيجالً 

 هذا السجل . بموففيهم ومستخدميهم وتحدد الالئحة التنفيذية شكل وبيانات

( : علييى أربيياب العمييل الييذين يتوقفييون عيين مباشييرة نشيياطهم أو يتنييازلون عيين منشييآتهم للغييير أن يبلغييوا 21مييادة )

 مصلحة الضرائب كتابة بذلك خالل ثالثين يوماً من تاريآ توقفهم أو تنازلهم عن منشآتهم.

وحدات اإلقتصادية للقطياعين العيام والمخيتلا ( : تستانى الوزارات والمصالح واألجهزة المركزية وكذلك ال24مادة )

 ( من هذا القانون .21( و )22التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية من أحكام المادتين )

على أرباب العميل أن يسيتقطعوا مين دخيل ميوففيهم ومسيتخدميهم مقيدار الضيريبة المسيتحقة طبقياً   -( : أ25مادة )

بة ب قرار يحدد شيكله وبياناتيه فيي الالئحية التنفيذيية إليى مصيلحة لهذا القانون وأن يسددوها مصحو

 الضرائب خالل العشرة األيام األولى من كل شهر عن الشهر الساب  .

في حالية قييام الموفيف أو المسيتخدم بالعميل ليدى أكاير مين رب عميل واحيد فيي آن واحيد فيقيض علييه  -ب

ذاتهييا المحييددة فييي هييذن المييادة مييض عييدم شخصييياً واجييب سييداد فييروق الضييريبة وذلييك خييالل المهليية 

 اإلخالل بمسؤولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها.

 القسم الرابض

 اإلعفـــــــــــــــاءات

 ( :  تعفى من الضريبة :26مادة )

الييدخول التييي يتقاضيياها سييفراء أو قناصييل الييدول األجنبييية المماليية فييي الجمهورييية اليمنييية ورجييال  -أ 

السيلكين السياسييي والقنصييلي وموففييوهم األجانييب وذليك بشييرط المعامليية بالماييل ، وال يشييمل اإلعفيياء 

 سوى الدخل النات  من األعمال المتعلقة بممارسة وفائفهم المشار إليها .



الدخول التي يتقاضاها خبراء منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصية وخبيراء المعونيات األجنبيية  -ب 

 منيين لقاء خبراتهم المقدمة للدولة في الجمهورية اليمنية .من غير الي

 معاشات التقاعد وتعويضات ترك الخدمة . -ج 

 التعويضات أو المخصصات لمدى الحياة التي تدفض لضحايا حوادث العمل . -د 

 أجور اليد العاملة اليمنية في الزراعة وفي اإلصطياد السمكي والخدمة المنزلية . -ن 

ؤن مين الضيريبة طبقياً إلتفاقييات دوليية مراعياة لقواعيد المجيامالت الدوليية أو اليدخل اليذي يتقيرر إعفيا -و 

 لتجنب اإلزدواج الضريبي .

 دخل العمال باألجر اليومي بموجب األسس والمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون . -ز 

 الفصل الرابض

 الضريبة على الدخل الصافي للمهن

 يةغير التجارية وغير الصناع

 القسم األول

 نطاق فرض الضريبة

 ( :  تفرض ضريبة سنوية على :27مادة )

دخل المهين غيير التجاريية وغيير الصيناعية والتيي يمارسيها المكلفيون بصيفة مسيتقلة ويكيون العنصير  -أ 

 األساسي فيها العمل وال يخضض أصحابها للضريبة على األرباح التجارية والصناعية.

أو أي أتعاب كتقيديم اإلستشيارات والخبيرة واإلشيتراك فيي التحكييم وميا  الدخول الناجمة عن أي التزام -ب 

 ماثل ذلك من أعمال .

( : تفييرض الضييريبة سيينوياً علييى الييدخل الصييافي الييذي حققييه المكلييف خييالل السيينة السييابقة ويكييون تحديييد 28مييادة )

عليى اخيتال  صافي الدخل على أساج مجموع اييرادات المكليف التيي حصيل عليهيا مين جمييض العملييات 

أنواعها خالل العام بعيد أن تخصيم منهيا جمييض النفقيات الفعليية واألعبياء المقيدرة ، وليوزير الماليية بنياًء 

على اقتراح من رئيس مصلحة الضرائب البو بقرار في جميض المسائل المتعلقة بتحديد أي مهنية ينطبي  

 عليها وصف المهنة غير التجارية أو غير الصناعية .

 نيالقسم الاا

 الدخول التي تسري عليها الضريبة

 ( :  تسري أحكام القسم الااني من الفصل الااني من الباب األول من هذا القانون على هذن الضريبة .29مادة )

 القسم الاال 

 اإلقرارات الضريبية

م إقيراراً مبينياً ( :  على المكلفين أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايتيه نهايية أبرييل مين كيل عيا11مادة )

فيه الدخل والنفقات وعن السنة السيابقة وأن يسيددوا الضيريبة المسيتحقة عليى صيافي دخيل المهنية مين 

 واقض اإلقرار في ذات الموعد .

 القسم الرابض 

 اإلعفـــــــــــاءات



الجامعيية ذات ( :  يعفى أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية الحاصلون على شهادات علييا فيوق 13مادة ) 

 تخصص نادر من الضريبة لمدة ثالث سنوات متتالية وفقاً لقرار من مجلس الوزراء .

 الفصل الخامس

 الضريبة على ريض العقارات

 القسم األول

 نطاق فرض الضريبة

 -( :  تفرض ضريبة سنوية على ريض العقارات اآلتية :12مادة )

 انواعها وتخصيصها . جميض المباني المعدة لإلستعمال على اختال   -أ

 األراضي المخصصة لإلستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي أو الصناعي . -ب

( :  ريض العقيار هيو مجميوع اليدخول الصيحيحة أو المقيدرة للعقيار الميؤجر أو اليذي يسيتغله مالكيه لغيرض 11مادة )

لتحديد دخل ذات العقيار أو  تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي ، ويستفاد بعقد اإليجار الصحيح المعمد

لحاالت المال ، أما في حالة اإليجار الغير معرو   أو المشكوك في صحته فيقدر طبقاً لما تحددن الالئحية 

 التنفيذية لهذا القانون .

 القسم الااني

 الدخل الذي تسري عليه الضريبة

لسابقة ومض ذليك يجيوز ربيا الضيريبة عين ( :  تحدد الضريبة سنوياً على مقدار صافي الدخل خالل السنة ا14مادة )

 مدة تقل عن فترة اإلثنى عشر شهراً في الحاالت اآلتية:

 بدء تأجير أو استغالل العقار .  -أ

 حاالت التنازل أو البيض . -ب

( :  يقصد بصافي الدخل الخاضض للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف مين رييض العقيار مخصيوماً  منيه 15مادة )

التكيياليف التييي انفقييو لتييرميم العقييار أو اصييالحه أو المحافظيية عليييه وبشييرط أن التتجيياوز هييذن جميييض 

 %( عشرة في المائة من ريض العقار طبقاً للمعايير التي تحددها الالئحة  التنفيذية .31التكاليف نسبة )

الييواردة فيي المييادة السيابقة هييي ( : مييض عــيـدم اإلخييالل بميا ورد فييي الميادة السييابقة تعتبير نسييبة التكياليف 16ميادة )

النسييبة الواجبيية الخصييم بالنسييبة لعواصييم المحافظييات أمييا فييي بقييية أنحيياء الجمهورييية فيي ن النسييبة هييي 

%( من ريض العقار ، ويستانى من ذلك العقارات الواقعية فيي المنياط  التيي يقيل 21عشرون في المائة )

 %( من ريض العقار.11صم )عدد سكانها عن خمسة آال  نسمة .. حي  تكون نسبة الخ

 القسم الاال 

 اإلقرارات الضريبية

أبريل من كل عام يحيدد فييه العقيار  11( : على سائــر مكلفي الضريبة تقديم اقرار سنوي في موعد غايته 17مادة )

والتكيياليف الواجبيية الخصييم والضييريبة المسييتحقة وتحتسييب ميين صييافي الييدخل وأن يسييددوا الضييريبة 

 ض اإلقرار في ذات الموعد .المستحقة من واق

 القسم الرابض

 اإلعفــــــــــاءات



 -( :  تعفى من الضريبة :18مادة )

العقارات التي يشغلها مالكوها لغرض سكنهم الشخصيي ويقصيد بالسيكن الشخصيي سيكن الماليك نفسيه  -أ 

 والمكلف باعالتهم شرعاً .

للقطياعين العيام والمخيتلا بموجيب ميا العقارات المملوكة للحكومة وال يشمل ذليك العقيارات المملوكية  -ب 

 تحددن الالئحة التنفيذية .

 العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية . -ج 

 العقارات المخصصة مجاناً لأليتام ومالجو العجزة. -د 

أو هيئيية  العقييارات المملوكيية لألوقييا  وريييض العقييارات الموقوفيية لصييالح جهيية خيرييية أو مقصييد خيييري -ن 

 عامة وفقاً للشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية .

العقارات المملوكية للمجيالس المحليية والمنظميات الجماهيريية واألنديية الرياضيية والجمعييات الخيريية  -و 

 المستخدمة في مزاولة نشاطها األساسي .

 المعاملة بالمال .العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط  -ز 

( :  تلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم أو تحرق وبشكل عام على العقارات التي تصبح غيير صيالحة 19مادة ) 

 لإلستعمال ألي سبب كان وال تدر أي دخل .

 الفصل السادج

 الضريبة على الدخل من د

 التصرفات والمبيعات العقارية 

 القسم األول

 نطاق فرض الضريبة

( :  تفرض ضريبة على الدخل من ثمن المبيعات التي تتم في األراضي والعقارات المبنيية أو المعيدة للبنياء 41ة )ماد

 سواء شمل التصر  العقار كله أو جزءاً منه وسواء كان التصر  بعوض أو بأي شيء آخر .

 صرفات في العقار الواحد .( :  يقض عبء الضريبة على البائض أو المتصر  وتتعدد الضريبة بتعدد الت43مادة )

 القسم الااني

 الدخل الذي تسري عليه  الضريبة

 ( :  تسري الضريبة على :42مادة )

المبالغ الناتجة عن بيض أو تصر  في األراضي الفضاء والعقارات المبينة أو المعدة للبناء سيواًء شيمل  -أ 

 التصر  بعوض أو بأي شيء آخر .البيض أو التصر  العقار كله أو جزءاً منه وسواًء كان البيض أو 

 الامن المتعار  عليه في العقد )اإلتفاق أو البصيرة أو الحجة( .   -ب 



 القسم الاال 

 اإلقرارات الضريبية

( :  على سائر مكلفي الضريبة تقديم اقراراتهم الضريبية من واقض الدخل أو الامن النيات  عين التصير  أو 41مادة )

 عشر يوماً من تاريآ التصر  أو البيض .البيض خالل موعد اقصان خمسة 

 ( :  يعتبر تقديم اإلقرار مسؤولية البائض أو المتصر  في حالة تخلف البائض عن تقديم اإلقرار .44مادة )

 ( :  يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة ، عند اتخاذ اإلجراءات التالية :45مادة )

 مصلحة المساحة والسجل العقاري. قيد عمليات التصر  أو البيض الخاضعة للضريبة في -أ 

 منح رخصة البناء من الجهة المختصة . -ب 

 تعميد أو توثي  أي اتفاق او عقد أو بصيرة من قبل الجهة المختصة . -ج 

( :  عليى المختصيين بيالوزارات المعنييية موافياة مصيلحة الضيرائب ببيييان شيهري عين وثيائ  التصيير  أو 46ميادة )

الفضاء التي تميو مين واقيض سيجالتها وتوضيح اسيم البيائض والمشيتري البيض للعقارات المبنية واألراضي 

 وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريآ التصر  أو البيض .

 القسم الرابض

 اإلعفــــــــاءات

 -( :  تعفى من أداء هذن الضريبة الدخول :47مادة )

 الناتجة عن انتقال الملكية بالميراث أو الوصاية . -أ 

 الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية .الناتجة عن  -ب 

 الناتجة عن التصرفات ألراضي وعقارات األوقا  العامة . -ج 

الناتجة عن التصر  أو البيض لألراضيي الزراعيية متيى ميا كانيو حجية الشيراء الموثقية مين المحكمية  -د 

 تابو ذلك.

 الفصل السابض

 شرائح الضرائب على الدخل وفئاتها 

 ضريبة من الدخول السنوية الخاضعة للضرائب ألي مكلف حسب الشرائح التالية:( :  تستوفي ال48مادة )

 % 1 ( لاير األولى1611عن كل لاير من )  -3

 % 6 ( لاير التالية1611عن كل لاير من )  -2

 % 9 ( لاير التالية1611عن كل لاير من )  -1

 % 32 ( لاير التالية1611عن كل لاير من )  -4

 % 36 التالية ( لاير1611عن كل لاير من )  -5

 % 22 ( لاير التالية1611عن كل لاير من )  -6

 % 28 ( لاير التالية1611عن كل لاير من )  -7

 % 12 ( لاير التالية1611عن كل لاير من )  -8

 % 16 ما زاد على ذلك   -9



النسيب ( :  تستوفى الضريبة على الدخل الخاضض لضيريبة األربياح التجاريية مين الشيركات التاليية وحسيب 49مادة )

 التالية :

 %( لشركات األموال ووحدات القطاع اإلقتصادي )العام والمختلا( .12) -أ 

 %( لشركات األشخاص .28) -ب 

 %( للشركات ذوات اإلمتياز والشركات بجميض أنواعها غير المقيمة .16) -ج 

( 6%( على كل مبلغ يدفض على سبيل العمولة أو السمسرة والمحدد طبقاً للفقيرة )أ( مين الميادة )28) -د 

 من هذا القانون.  

 -( :  يتوقف تصاعد الضرائب عند النسب التالية :51مادة )

 %( لمكلفي ضريبة المرتبات واألجور وما في حكمها )المقيمين( .36) -أ 

 %( لبقية مكلفي ضريبة األرباح التجارية والصناعية )أفراد( .28) -ب 

 %( لمكلفي ضريبة المرتبات واألجور وما في حكمها )غير المقيمين( .  22) -ج 

 %( لمكلفي ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية .22) -د 

 %( لمكلفي ضريبة العقارات المؤجرة .  36) -ن 

 %( لمكلفي ضريبة العقارات غير السكنية المستغلة من قبل مالكها .9) -و 

 %( .  1( :  تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضض لضريبة المبيعات العقارية بواقض )53مادة )

( 240111( :ينزل من اليدخل السينوي الخاضيض للضيريبة لكيل مكليف طبيعيي مقييم حيد أدنيى معفيي قيدرن )52مادة )

بيا الضيريبة أربعة وعشرين أليف لاير .. عيدا مكليف الضيريبة عليى المبيعيات العقاريية ، ويراعيى عنيد ر

 تحديد الحد األدنى المذكور بشكل نسبي في الحاالت اآلتية :

الحاالت التي يجوز فيها ربا الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن سنة على نحو ما هو مبين بالقيانون  -أ 

. 

 حالة التوقف أو التنازل متى أوفى المكلف باإللتزامات التي يقضي بها القانون . -ب 

 .ضريبة المرتبات واألجور  -ج 

 ( :  إذا كان المكلف يخضض لعدة ضرائب نوعية مباشرة بهذا القانون فانه اليتمتض إال بحد إعفاء واحد .  51مادة )

( :  تحدد الضريبة شهرياً على مجموع الدخل الصافي الشهـــري لمكلفي ضريبة المرتبات واألجور بنسيبة 54مادة )

 ( .  48( من الشرائح الموضحة في المادة )32/3)

( :  على كل شخٍص حين دفعه دخالً غير معفي من الضرائب لشيخص غيير مقييم مباشيرة أو بالوسياطة أن 55مادة )

%( وأن يعييد بيانيياً يوضييح فيييه مقييدار الييدخل والمبلييغ المخصييوم وأن يبلييغ 31يخصييم ميين هييذا الييدخل )

حة الضيرائب أو مصلحة الضرائب والمستفيد بنسخة من هيذا البييان وأن يقيوم بتورييد هيذا المبليغ لمصيل

 ( يوماً من تاريآ الخصم .  35إلى حساب مصلحة الضرائب في البنك المركزي خالل )

( :  تسييتوفى ضييريبة ممارسيية علييى جميييض المنشييآت األجنبييية التييي التخضييض شييرعاً للزكيياة والعامليية فييي 56مييادة )

ن المنشيآت تقيديم %( من رأسمالها العامل ويجب عليى هيذ205الجمهورية بأي صفة كانو وذلك بواقض )

أبرييل مين كيل 11اقرار سنوي يوضح فيه قيمة رأج المال الخاضيض للضيريبة وذليك خيـالل ميدة اقصياها 

 عام ويتم أداء الضريبة من واقض اإلقرار في نفس الموعد المحدد لتقديمه .  



 الباب الااني

 أحكــــام عامـــــة

 الفصل األول

 الحصــــــــــر

ف أو جهة خاضيعة للضيريبة المقيررة بأحكيام هيذا القيانون أن يقيدم إليى مصيلحة الضيرائب ( : على كل مكل57مادة )

إخطاراً بتاريآ بدء ممارسة العمل أو النشاط أو التصر  أو تأجير العقار أو استغالله خيالل ثالثيين يومياً 

ل مقرهيا مين من هذا التاريآ وعليه أن يقدم اإلخطار المذكور عند إنشاء فيرع أو مكتيب توكييل لهيا أو نقي

مكييان إلييى آخيير وإذا كييان المكلييف شييركة وقييض واجييب اإلخطييار علييى مييديرها أو عضييو مجلييس إدارتهييا 

المنتييدب أو الشييخص المتييولي تصييريف شييؤونها وتحييدد الالئحيية التنفيذييية لهييذا القييانون البيانييات التييي 

 يشتمل عليها اإلخطار والمستندات المؤيدة له .  

منتفض بعقار مخصص كليه أو بعضيه لتجيارة أو صيناعة أو حرفية أو مهنية تجاريية أو ( :  على كل مالك أو 58مادة )

صناعية يمنية أو أجنبية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خالل ثالثين يوماً من تاريآ شيغل العقيار إخطياراً 

ض مبيناً به األماكن المستغلة فيي األغيراض المتقدمية ونيوع التجيارة أو الصيناعة أو المهنية أو ألي غير

كان بخال  السكن التي يزاولها شاغل المكان أو األمكنة المذكورة وسواًء كيان الماليك او المسيتأجر كميا 

يقدم اإلخطار المذكور خالل ثالثين يومياً مين تياريآ التنيازل عين اإليجيار أو إنهائيه ويقيض عيبء اإلخطيار 

 اطن .  على المالك والمستأجر معاً إذا كان من يزاول النشاط مستاجراً من الب

( :  علييى المختصييين فييي الييوزارات والمصييالح والجهييات التييي تكييون ميين إختصاصيياتهم ميينح تييراخيص 59مييادة )

لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة معينة أو يكون من اختصاصها مينح تيرخيص المكيان اسيتعمال عقيار 

 فييي مزاوليية تجييارة أو صييناعة أو حرفيية معينيية أن يخطييروا مصييلحة الضييرائب عنييد ميينح أي تييرخيص

بالبيانات الخاصة بالترخيص طبقاً لما تبينه الالئحة التنفيذية ويعتبر في حكيم التيرخيص المشيار إلييه كيل 

 امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو منح تراخيص استيراد .  

زمنيية طبقياً لميا تحيددن الالئحية التنفيذيية لهيذا ( :  لمصلحة الضرائب القيام بالحصر على الطبيعة كيل ميدة 61مادة )

القانون وعلى جميض الجهات ذات العالقة التعاون معها النجاز المهام المحددة لها فيي اتميام ذليك الحصير 

. 

 الفصل الااني

 ح  اإلطالع وسر المهنة

( :  علييى جميييض مييأموري الضييبا القضييائي والمييوففين اإلداريييين أن يبلغييوا مصييلحة الضييرائب بكييل بيييان 63مييادة )

يتصييل بعملهييم ميين شييأنه أن يحمييل علييى اإلعتقيياد بارتكيياب غيي  فييي أميير الضييرائب أو بارتكيياب طييرق 

ها لخطير عيدم احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة أو يعرض

األداء سواًء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجاريية أو تحقيي  فيي ميواد الجناييات أو الجينح وليو 

 انتهى التحقي  بالحفظ .  

( :  يتعين على المختصين في جميض وحدات الجهاز اإلداري للدولة والوحيدات اإلقتصيادية للقطياعين العيام 62مادة )



اخييتال  انواعهيا وشيركات القطياع الخيياص وجمييض المنشيآت المملوكية لإلفييراد والمخيتلا والبنيوك عليى 

وفروع الشركات األجنبية تمكين موففي مصلحة الضرائب من الحصول على أية معلوميات أو بيانيات أو 

عمليات لمكلفي الضرائب تمو معها عند كل طلب بغرض اإلستفادة منها في تحدييد وربيا الضيريبة عليى 

أو على المتعاملين معها وال يجوز لهذن الجهات اإلمتناع في أية حالة عن تمكيين ميوففي المنشآة نفسها 

المصييلحة ميين الحصييول علييى البيانييات والمعلومييات والسييجالت والمسييتندات والعمليييات المتعلقيية بييربا 

 الضريبة بأي حال من األحوال .  

مقتضيى هيذا القيانون أو أي قيوانين خاصية أخيرى ( :  المعاهد والهيئات والمنشيآت المعفياة مين الضيريبة ب61مادة )

ملزمة أن تقدم إلى موففي مصلحة الضيرائب عنيد كيل طليب دفياتر حسياباتها الملحقية بهيا وكيل ميا ييرى 

الموفف مطالبتها بتقديميه مين المسيتندات وباإلضيافة إليى ذليك تلتيزم المنشيآت والشيركات المعفياة طبقياً 

الميزانيية السينوية والحسيابات الختاميية إليى مصيلحة الضيرائب  ألحكام قانون تشجيض اإلسيتامار  بتقيديم

 في المواعيد المحددة بهذا القانون .   

( :  تلزم الجهات والمكلفون المعفون من الضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي قوانين خاصة أخرى وطبقياً 64مادة )

زانيية السينوية والحسيابات الختاميية إليى ألحكام قانون اإلستامار بتقديم اإلقرار الضيريبي مصيحوباً بالمي

 مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون .  

( :  يجييب علييى مكلفييي ضييرائب الييدخل مسييك الييدفاتر التجارييية وتحييدد الالئحيية التنفيذييية نييوع تلييك الييدفاتر 65مييادة )

 .وبياناتها كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذن الدفاتر 

 الفصل الاال 

 ربــــــــا   الضريبــــــة

( :  مض عدم اإلخالل باألحكام الواردة فيما يتعل  باإلقرارات على كل مكلف ألي ضريبة أن يقيدم فيي موعيد 66مادة )

غايته الاالثين من أبريل من كل سنة تالية ألي سنة ضريبية سابقة إقراراً إلى مصلحة الضرائب يتضيمن 

لقة بدخليه اإلجميالي ودخليه الخاضيض للضيريبة والضيريبة المسيتحقة .. وتيربا الضيريبة التفصيالت المتع

 من واقض اإلقرار المقدم من المكلف .  

لمصلحة الضرائب الح  في مراجعة وتدقي  وتصحيح اإلقرار واذا فهر مين خيالل ذليك أن اإلقيرار   -( :  أ67مادة )

لقانون اعدت اخطاراً بيذلك وتيدعون لحضيور جلســيـة ( من هذا ا66اليشمل ما اشير إليه في المادة )

 لمناقشة ما توصلو إليه ليتم ما يلي :

إذا واف  المكلف على تعيديل اإلقيرار عليى ضــيـوء ميا ورد فيي إخطيار مصيلحة الضيرائب ربطيو  -3

 الضريبة عليه ويبلغ بذلك ب خطار آخر .

عليى المصيلحة تقيدير ذليك فيي ضيوء اذا رفض المكلف ما ورد في اخطار مصلحة الضرائب في ن  -2

المعلوميات المتيوفرة واإلخطييار السياب  وتيربا الضييريبة ويبليغ المكليف ويكييون هيذا القيرار قييابالً 

 للطعن .

اذا لييم تقييوم مصييلحة الضييرائب باخطييار المكلييف بعييدم قبييول اقييرارن خييالل سيينة ميين تيياريآ اسييتالم  -ب

ه إال في حالية المصيلحة ليم تهتيد إليى عنوانيه أو اإلقرار من قبل المصلحة يعتبر اإلقرار موافقاً علي

 طرأت فرو  عامة أو خاصة أدت إلى التأخير .

( :  فيي حالية عيدم تقيديم المكليف اإلقيرار أو المسيتندات والبيانيات المنصيوص عليهيا فيي هيذا القيانون فيي 68مادة )



الموعييد المحييدد تقييوم مصييلحة الضييرائب بتقييدير وربييا الضييريبة علييى المكلييف فييي ضييوء المعلومييات 

 المتوفرة لديها وتقديراتها وابالغه باخطار بالضريبة المستحقة عليه .  

يح  للمكلف الذي ربطو عليه الضريبة المتناعه عن تقديم اإلقرار أن يعترض عليى ربيا الضيريبة   -( :  أ69مادة )

خالل ثالثين يوماً من تاريآ تبليغه باإلخطيار .. وعلييه ان ييذكر فيي ميذكرة اعتراضيه األسيباب  خطياً 

التييي يسييتند إليهييا وال يبييو فييي اإلعتييراض المقييدم إال بعييد تقييديم المسييتندات المؤيييدة خييالل فتييرة ال 

 تتجاوز شهرين من تاريآ تقديم اإلعتراض .

اقتنعو مصلحة الضرائب بأن المكليف المعتيرض ليم ييتمكن اذا قدم اإلعتراض بعد انقضاء هذن المدة و -ب

من تقديم اعتراضه خالل المدة المذكورة من جيراء غيابيه فيي الخيارج أو مرضيه أو ألي سيبب آخير 

 معقول جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها خمسة عشر يوماً من تاريآ انتهاء المدة األولى.

تقديميه اعتراضيه مبليغ يعيادل الضيريبة التيي يوافي  عليهيا فيي عليى المكليف المعتيرض أن ييدفض عنيد  -ج

 مذكرة اإلعتراض وعلى مصلحة الضرائب رفض اإلعتراض اذا لم يتم دفض المبلغ .

يدعى المكلف المعتيرض إليى جلسية للنظير فيي اعتراضيه وليـه الحي  فيي تقيديم اإلثباتيات والمسيتندات  -د

المعلوميات والتفاصييل الضيرورية وطليب ابيراز  المؤيدة العتراضيه .. ولمصيلحة الضيرائب حي  طليب

 السجالت والمستندات المتعلقة بدخل المعترض .

في حالة التأكد من صحة وسالمة المسيتندات واقتنياع المصيلحة بيذلك فعليهيا تعيديل اليربا طبقياً لميا تيم  -هـ

ذن الميادة فيجيوز التوصل إليه أما إذا لم تواف  المصلحة على اليربا المبيين فيي الفقيرة السيابقة مين هي

لهيا بقيرار معليل أن تقير اليربا المعتيرض علييه أو تخفضيه أو تزييدن أو تلغييه وفيي هيذن الحالية يعتبير 

 القرار الصادر في هذن الفقرة قابالً للطعن .  

 ( : تربا الضريبة لكل سنة على حدة بموجب احكام القانون وف  الحاالت المشار إليها آنفاً وحسب اآلتي:71مادة )

 الربا المقدم :  -أ

تربا الضريبة فيي بدايية كيل سينة مقيدماً اسيتناداً إليى اليدخل فيي الموازنية التخطيطيية لوحيدات القطياع 

اإلقتصييادي )عييام ومخييتلا( ويكييون تسييديد الضييريبة خييالل تلييك السيينة علييى اقسيياط تحييددها الالئحيية 

س السنة بشكل مقيدم طبقياً التنفيذية وبشكل عام يح  لمصلحة الضرائب أن تقوم بتحصيل الضريبة لنف

لألسييس والمواعيييد التييي تحييددها الالئحيية وعلييى أن تسييوى  المبييالغ المحصييلة فييي السيينة التالييية علييى 

 ضوء األحكام الواردة في هذا الفصل .

 الربا المبدئي : -ب

فور انتهاء سنة الدخل لمصلحة الضرائب الح  في اصدار الربا المبدئي على اساج اليدخل المبيين فيي 

: 

 الميزانيات العمومية للوحدات اإلقتصادية )عام ومختلا( . -3

 أما بقية المكلفين فيتم الربا المبدئي طبقاً لألساسين التاليين أيهما أكبر : -2

 عن آخر سنة ضريبة تم البو فيها . -أ

 طبقاً للميزانيات العمومية أو حسب ما تحددة المصلحة . -ب

وعلى مصلحة الضرائب مطالبتهم بدفض الضريبة المستحقة عليهم خالل ثالثيين يومياً مين تياريآ 

 تسلمهم اخطار الربا . 



( :  التسري أحكيام اليربا المبيدئي عليى المكلفيين الخاضيعين لضيريبة المرتبيات واألجيور وكيذلك المكلفيين 73مادة )

 بضريبة المبيعات العقارية .  

إلخيالل بيالمواد الميذكورة اعيالن يحي  للمكليف أن يعتيرض عليى ربيا الضيريبة النهيائي أميام ( :  مض عيدم ا72مادة )

لجنة الطعن وذلك بتقديم اعتراض كتابي موضيحاً أسيباب اإلعتيراض فيي ميدة التتجياوز ثالثيين يومياً مين 

 ( .  69تاريآ استالمه اخطار الربا مض مراعاة ما ورد في الفقرة )ج( من المادة )

يعتبر التنبيه على المكلف بالدفض قطعياً وميض ذليك فللمصيلحة أن تجيري ربطياً إضيافياً وذليك اذا تحققيو   ( :71مادة )

مين أن الجهية أو المكليف ليم يقيدم اقيراراً صيحيحاً بيأن أخفيى مبيالغ تسيري عليهيا الضيريبة أو نشياطاً أو 

خلص مين اداء الضيريبة مستندات أو غيرهيا أو قيدم بيانيات غيير صيحيحة أو اسيتعمل طرقياً احتياليية لليت

كلها أو بعضها وللمصيلحة كيذلك أن تجيري ربطياً اضيافياً اذا ليم يقيدم المكليف اإلقيرار وربطيو المصيلحة 

الضريبة على اساج تقديرها ثم تحققو أن هناك أوجيه أخيرى أو مبيالغ ليم تكين تعلمهيا وقيو اليربا وليم 

أو اسييتعمل طرقيياً احتيالييية أو قييدم  يشييملها التقييدير بييأن يكييون المكلييف قييد ادلييى ببيانييات غييير صييحيحة

مسييتندات التتضييمن حقيقيية جميييض أوجييه نشيياطه وفييي جميييض األحييوال المشييار اليهييا ومييض عييدم اإلخييالل 

بالجزاءات المنصوص عليها في هيذا القيانون يجيب اخطيار المكليف أو الجهية بيالربا اإلضيافي واألسيس 

لي .. وأوجيه النشياط أو المبيالغ التيي سيب  التي بني عليهيا وكيذلك األسيس التيي بنيي عليهيا اليربا األصي

 الربا عليها ويكون الربا اإلضافي قابل للطعن فيه كالربا األصلي .

 الفصل الرابض

 اللجـــــــــــــــان

( :  تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصيدر قيرار بهيا مين وزيير الماليية موضيحاً بيه مقير ونطياق 74مادة )

 النحو التالي :عملها الجغرافي على 

مسؤول مالي التقل درجته عن ميدير   -3

 رئيساً . عام 

عضوان  موففان فنيان من مصلحة الضرائب   -2

. 

مميييييياالن عيييييين الغرفيييييية التجارييييييية   -1

 والصناعية أو النقابات المهنية 

عضوان 

. 

  أمينــــــــــاً للســـــــــــر   -4

( :  تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون الضريبية من قيرارات اليربا واعيادة 75مادة )

النظر فيها ولها الح  في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بالزييادة أو الينقص أو اإللغياء وفقياً ألحكيام 

 هذا القانون .  

 عريضة الطعن ما يلي :( :  على الطاعن أن يوضح في 76مادة )

تحديد الضريبة التي يقر بها عن كل سنة ، كما يجب عليه تحدييد أوجيه اعتراضيه واقامية اليدليل اليذي  -أ 

 يؤيد ما اقر به من ضريبة وما يعترض عليه منها .

سييداد الضييريبة التييي يقيير بهييا فييي عريضيية طعنييه وال يجييوز النظيير فييي الطعيين مييالم يكيين مقرونيياً بسييند  -ب 



 السداد .

 رسم طعن عن كل سنة ضريبية وقدرن مائة لاير .   سداد -ج 

تخطر اللجنة كالً مين المكليف والمصيلحة فيي ميعياد غايتيه سيبعة أييام قبيل انعقياد الجلسية وعليهميا   -( :  أ77مادة )

الحضييور أمامهييا أو ميين يوكلوهمييا أو أن يبينييا اكتفاؤهمييا بالبيانييات التحريرييية التييي قييدماها ، وإذا لييم 

دد له موعيد آخير مدتيه سيبعة أييام وللجنية الحي  فيي نظير الطعين اذا ليم يحضيرا فيي يحضر المكلف ج

 الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن للمدة التي تراها مناسبة .

 للجنة الح  في طلب البيانات واألوراق والمستندات اإلضافية . -ب 

 ا رأت خال  ذلك .تجتمض اللجنة باغلبية أعضائها وتكون جلساتها سرية إال اذ -ج 

على اللجنة أن تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضراً نهائيياً يتضيمن جمييض أوجيه الخيال  واألسيس  -د 

 التي استندت اليها اللجنة في قرارها .

يجب على اللجنة اصدار قرارها في القضية خالل مدة اقصاها شهرين من تاريآ تقديم الطعين وتصيدر  -ن 

 حاضرين ويوقض عليها رئيس اللجنة وأمين السر .قراراتها في القضية بأغلبية ال

( :  يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعين فيي قيرارات لجيان الطعين أميام محكمية قضيايا ضيرائب اليدخل 78مادة )

وذلك خالل واحد وعشرين يوماً من تاريآ استالم قرار لجنة الطعن ، وال يعد الطعين المقيدم مين المكليف 

 كلية إال بعد التحقـ  من قيام الطاعن باآلتـــي :مقبوالً من الناحية الش

 سداد مبلغ الضريبة التي يواف  عليها من واقض قرار لجنة الطعن . -أ 

 %( خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها .  51سداد مبلغ ) -ب 

( :  تشييكل محييياكم قضييائية مختصييية ومتفرغيية للفصيييل فييي قضييايا ضيييرائب الييدخل فيييي أمانيية العاصيييمة 79مييادة )

والمحافظات ويكيون لهيا وحيدها النظير فيي الطعيون فيي القضيايا الضيريبية والمخالفيات ويكيون تشيكيلها 

ن المييالي وفقيياً ألحكييام قييانون السييلطة القضييائية علييى أن يكييون اعضيياؤها ميين ذوي الخبييرة فييي المجييالي

 والضريبي .  

 ( :  تختص محكمة قضايا ضرائب الدخل وتنظم مهامها كما يلي :81مادة )

النظر في الطعون المقدمة من المصيلحة أو المكليف طعنياً فيي قيرارات لجيان الطعين وعليى الطياعن  -أ 

 اقامة الدليل واإلثبات على صحة طعنه .

 وجرائم التهرب الضريبي .النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية  -ب 

اذا تبين للمحكمة أن الطعن المقدم من قبل المكلف الغرض منه التهرب من دفيض الضيريبة والتحاييل  -ج 

على القانون وأن دعوان لم تكن جديية فعليهيا أن تحكيم علييه إليى جانيب الضيريبة وفقياً لقيرار لجنية 

 د حسبما تران المحكمة مناسباً .الطعن بعقوبة رادعة طبقاً ألحكام هذا القانون او بعقوبة اش

 تعقد المحكمة جلساتها سرية إال اذا رأت غير ذلك . -د 

يجب أن تصدر المحكمة حكمها خالل شهرين على األكار من تاريآ استالم اليدعوى أو الطعين ميالم  -ن 

تكين هنياك فييرو  قياهرة وذليك بتأييييد قيرار لجنية الطعيين أو تعديليه مبينية فيييه الحياييات واألسييانيد 

 ونية التي استندت عليه المحكمة .القان

تصييدر المحكميية حكمهييا بأغلبييية اآلراء موقعيياً عليييه ميين الييرئيس واألعضيياء وأمييين السيير وتخطيير  -و 

 طرفي التقاضي به فور صدورن .



 يح  للمحكمة أن تستعين بمن تران من ذوي الخبرة وعلى أن يكون من جهة محايدة .   -ز 

الضيرائب اسيتئنا  أحكيام محكمية قضيايا ضيرائب اليدخل اميام شيعبة ( :  يحي  لكيل مين المكليف ومصيلحة 83ميادة )

نوعييية ميين شييعب اإلسييتئنا  بعواصييم المحافظييات ويكييون حكييم المحكميية اإلسييتئنافية نهائييياً وغييير قابييل 

 للطعن بأي طري  من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابض اإلستعجال .  

 ب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية .( :  اليجوز ألي محكمة أخرى وألي سب82مادة )

 الفصل الخامس

 التوقـــــف والتنـــــازل

( :  اذا توقييف النشيياط الييذي تييؤدى الضييريبة عنييه وقوفيياً كلييياً أو جزئييياً أو فييي حاليية خلييو العقييار بالنسييبة 81مييادة )

نتفاع بهيذا الحكيم يجيب عليى لضريبة العقارات فتحصل الضريبة حتى تاريآ التوقف أو اإلخالء وألجل اإل

المكلف خالل ثالثين يوماً من التاريآ الذي وقف فيه العمل أو تاريآ اإلخيالل )حتيى وليو كيان التوقيف أو 

اإلخالء خارج عن إرادته( ، ان يبلغ مصلحة الضرائب وأن يقدم اليها الوثيائ  والبيانيات الالزمية إلثبيات 

 لضريبة عن سنة كاملة .  حالة التوقف أو اإلخالء وإال الزم بدفض ا

( :  التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيض أو التصير  فيي العقيار يكيون حكميه فيميا يتعلي  بتحدييد 84مادة )

( ميين هييذا القييانون ، ويجييب علييى 81الضييريبة حكييم التوقييف او اإلخييالء وتطبيي  عليييه أحكييام المييادة )

ر  تبلييغ مصيلحة الضيرائب عين ذليك خيالل ثالثيين يومياً مين المتنازل والمتنازل إليه أو البائض أو المتص

تيياريآ التنييازل الكلييي أو الجزئييي أو البيييض أو التصيير  ويكييون كييل ميين المتنييازل والمتنييازل إليييه بالنسييبة 

للمنشييآة او البييائض أو المتصيير  أو المشييتري والمتصيير  لييه مسييؤولين بالتضييامن عمييا اسييتح  ميين 

 ضرائب حتى ذلك التاريآ .

 السادجالفصل 

 اإلخطــــــــــــــــارات

( :  اإلخطار هو الوسيلة الرسمية إلعالن المكلف أو الجهة بكافة األعمال اإلجرائية المنصيوص عليهيا فيي 85مادة )

 هذا القانون .. وتحدد الالئحة التنفيذية شكل وبيانات اإلخطار .

 -مصلحة الضرائب ب حدى الطريقتين اآلتيتين:( :  يبلغ المكلف أو الجهة باإلخطارات التي تصدرها 86مادة )

ارسال اإلخطار إلى المكلف أو الجهة عن طري  التبليغ اإلداري وذليك عليى المنشيآة أو محيل اقامية  -3

المكلييف الاابييو أو محلييه المختييار الييذي يحييددن وفييي حاليية عييدم الييتمكن ميين التبليييغ الشخصييي يبلييغ 

مقر المنشأة أو إليى أحيد األشيخاص القياطنين ميض اإلخطار إلى أحد مستخدمي المكلف أو الجهة في 

 المكلف في مسكنه الاابو ممن يدل فاهر عمرهم على ثمانية عشر عاماً على األقل .

ارسال اإلخطار إلى المكلف أو الجهة عن طري  البريد المسيجل إليى آخير عنيوان معيرو  ومسيجل  -2

الرسييالة بالبريييد حاملييه عنييوان بمصييلحة الضييرائب ويكفييي إلثبييات التبليييغ علييى هييذا الوجييه تسييجيل 

 المكلف أو الجهة الصحيح مالم ترجض الرسالة غير مبلغة .  

( :  يعتبر اإلخطار قد وقض تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثارن القانونية ولو رفيض المكليف اسيتالمه طالميا 87مادة )

ليى أصيل اإلخطيار بمعرفية قد تم ذلك في مواجهته ويجب في هيذن الحالية اثبيات واقعية رفيض اإلسيتالم ع



أحييد مييوففي مصييلحة الضييرائب وذلييك فييي حاليية ارسييال اإلخطييار عيين طرييي  التبليييغ اإلداري أو بمعرفيية 

 موفف البريد المختص في حالة ارسال اإلخطار عن طري  البريد المسجل .  

الطيرق الميذكورة فيي  ( :  في حالة غل  المنشآة وغياب صاحبها وتعذر اعالن المكليف باإلخطيار بـيـ حدى 88مادة )

( من هذا القانون يابو ذلك بموجب محضر يحررن أحد موففي مصلحة الضرائب يوقض علييه 86المادة )

عاقل الحارة أو لجان الدفاع الشعبي التي يقض في دائرة اختصاصها مقر المنشآة بحسيب األحيوال وينشير 

اللوحية الميذكورة إال بعيد انتقيال   اإلخطار مض المحضر في لوحية مصيلحة الضيرائب وال ييتم اإلعيالن فيي

مندوب مصلحة الضرائب انتقاالً فعلياً إليى مقير المنشيآة وإجيراء التحرييات الالزمية للتابيو مين الغلي  أو 

 عدم الوجود .  

( :  التبطل اإلخطارات التي اجريو وف  أحكام هذا القانون لينقص فيي شيكلها أو خطيأ أو سيهواً اليخيل بميا 89مادة )

منها ، وال يمنض العلم بهوية الشخص المخاطيب بهيا وال يبطيل التقيدير أيضياً لخطيأ فيي إسيم  كان مقصوداً 

المكلف ولقبه أو نوع دخله أو مقدار الضريبة المفروضة عليه أو لوجود إختال  التقدير واإلخطيار غيير 

 مؤثر من حي  النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير .  

 الفصل السابض

 ئـــــــــم والجــــــــزاءاتالجرا

( :  كل من تهرب عمداً او حاول  التهرب أو ساعد أو حرض على التهرب من الضريبة بيأن أتيى قصيداً اي 91مادة )

 فعل من األفعال اآلتية :

قدم اقرار غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذ  منه أي دخل أو جزء من اليدخل اليذي يترتيب  -أ 

 بمقتضى أحكام هذا القانون وأثر على مقدار الضريبة . عليه تقديم اقرار

 إدراج أي بيان كاذب أو  قيد صوري أو غير صحيح في أي مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون . -ب 

اعد أو حفظ أو سمح ب عداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو ميزورة أو زور أو سيمح بتزويير  -ج 

أو اخفائهييا أو اتالفهييا كلييياً  او جزئييياً بقصييد إخفيياء أو تهريييب أي دخييل  أييية دفيياتر أو حسييابات أو قيييود

خاضييض للضييريبة بموجييب أحكييام هييذا القييانون أو أي  جييزء ميين ذلييك الييدخل بقصييد الييتخلص ميين دفييض 

 الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول دون ح  على إعفاء .

ها للتهييرب ميين دفييض الضييريبة أو  لجييأ إلييى أييية حيليية أو خدعيية مهمييا كييان نوعهييا أو أجيياز  اسييتعمال -د 

 لتخفيض مقدارها بأية صورة من  الصور.

اعطى  معلومات أو بيانات  غير صحيحة فيما يتعل  بأي واقعة أو أمر أو مسيألة تيؤثر فيي مسيؤوليته  -ن 

 أو مسؤوليته أي شخص آخر في دفض الضريبة أو التأثير في مقدارها.

ب وجييه إليييه للحصييول علييى  معلومييات أو بيانييات اعطييى خطييياً أي جييواب كيياذب علييى أي سييؤال أو طليي -و 

يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفض الضريبة كلياً أو جزئيياً .. يعاقيب عنيد إدانتيه عين كيل 

جرم من هذن الجرائم بالحبس مدة  التقل  عين شيهر وال تزييد عين سينة أو بغرامية التقيل عين خمسيين 

%( ميين اإلسييتفادة الناتجيية عيين 351مسييين فييي المائيية )%( وال تزيييد عيين مائيية وخ51فييي المائيية )

 الجريمة أو المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو التكرار .



 ( :  يعاقب بغرامة التقل عن ألف لاير وال تزيد عن ألفين لاير كل من :93مادة )

 تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون . -أ 

عن الحضور تلبية إلخطار صدر إليه تحقيقياً ألي غيرض مين أغيراض هيذا القيانون ، وتحيدد  تخلف -ب 

 الالئحة المدة  التي تطب  بشأنها الغرامة .

( :  كييل شييخص يكييون لييه بحكييم وفيفتييه أو إختصاصييه أو عملييه شييأن فييي ربييا أو تحصيييل الضييرائب 92مييادة )

بها من منازعات ملزم بمراعاة سير المهنية طبقياً المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعل  

لما يقضي بيه القيانون في ذا افشيي سيراً عوقيب بيالحبس  ميدة التقيل عين ثالثية أشيهر وال تزييد عين سينة 

 واحدة أو بغرامة التقل عن ألف لاير وال تزيد عن خمسين ألف لاير .

 انون اليعفي أي شخص من مسؤولية الضريبة .( :  اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا الق91مادة )

 الفصل الاامن

 التحصيـــــــــــل والحجــــــز

على جميض المكلفين أن يقوميوا بسيداد الضيريبة مين واقيض اإلقيرارات المقدمية أو المبيالغ المسيتحقة  -( :  أ94مادة )

 للدفض طبقاً  للربا  المقدم في  المواعيد المحددة لها .

 -تقدم ب قرارن وفقاً للقانون ودفض الضريبة المعتر  بها الح  في إجراء التنزيالت اآلتية :لكل مكلف  -ب

 (4.في حالة السداد خالل شهر يناير )% 

 (1. في حالة السداد خالل شهر فبراير )% 

 (2. في حالة السداد خالل شهر مارج )% 

لموعيد القيانوني فيسيتح  المكليف واذا جرت الموافقة على تقسيا مبلغ الضيريبة المعتير  بهيا خيالل ا 

التنزيل المنصوص علييه فيي  بدايية هيذن الفقيرة عين األقسياط التيي تيم تسيديدها فيي المهلية المنصيوص 

 عليها في هذن المادة وال يجوز  تقسيا ضريبة اإلقرار عن مدة تزيد عن المدة القانونية لتقديم اإلقرار.

أو مخصيص أو عيالوة أو مكافيأة أو إكراميية غيير  على كل رب  عمل  مسؤول عن دفيض راتيب أو أجير -ج

معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضيريبة المقيررة وأن يقيوم بتورييدها مصيحوبة بكشيف 

إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفض الضيريبة التيي ترتيب عليهيا خصيمها ودفعهيا تحصيل 

 ر خصمها كما لو كانو ضريبة مستحقة عليه . منه حسب أحكام هذا القانون الضريبة التي لم يج

( :  تحصل الضريبة التي لم يجر خصمها كما لو أنها ضيريبة مسيتحقة علييه وييتم تحصييل غرامـيـة بواقيض 95مادة )

%( من الضريبة  عن كيل شيهر يتخليف فييه المكليف عين تقيديم اإلقيرار بعيد الميدة القانونيية عليى أن 2)

ن الضريبة المستحقة عين نفيس السينة ولمصيلحة الضيرائب الحي  فيي %( م38التتجاوز هذن الغرامة )

التصييالح عيين الغراميية المضييافة المنصييوص عليهييا فييي الفقييرة السييابقة بييالتخفيض أو اإلعفيياء وفقيياً لمييا 

 تحددن الالئحة التنفيذية لهذا القانون .  

قيرارات لجيان الطعيون أو قيرارات  ( :  تحصل الضريبة المسيتحقة مين واقيض اليربا أو موافقية المكلفيين أو96مادة )

محاكم قضايا ضرائب الدخل في موعد اليتجاوز عشرين يومياً مين تياريآ التبلييغ وفيي حالية ثبيوت سيداد 

المكلف لمبالغ أكار من مقدار الضريبة المستحقة عليه فله الح  باسترداد المبلغ الزائد من اإلييرادات أو 

إلسترداد على مصيلحة الضيرائب اصيدار شيهادة بيالمبلغ طلب تسويته من مستحقات أخرى ، وفي حالة ا

 الواجب استردادن وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذن الشهادة رد المبلغ المذكور فيها .  



( :  مييض مراعيياة عييدم اإلخييالل باألحكييام األخييرى فييي هييذا القييانون يكييون تحصيييل الضييريبة دفعيية واحييدة 97مييادة )

ولمصلحة الضرائب الح  في تقسيطها على أقسياط شيهرية أو ربيض سينوية عليى أن اليتجياوز سينة وإذا 

ميين  طييرأت فييرو  عاميية أو خاصيية بييالمكلف تحييول دون تحصيييل الضييريبة جيياز لييرئيس المصييلحة أو

 يفوضه تقسيطها بحسب ما تحددن الالئحة .  

اذا لييم تييدفض الضييريبة فييي الموعييد المحييدد بموجييب أحكييام هييذا القييانون يضييا  إلييى الضييريبة مبلييغ   -( :  أ98مييادة )

%( من مقدار الضريبة غيير المدفوعية عين كيل شيهر تيأخير وتطبي  عليى تحصييل هيذا 305يساوي )

 األموال العامة . المبلغ أحكام القانون الخاص بتحصيل

 اليعتبر المبلغ المضا  إلى الضريبة بمقتضى هذن المادة جزءاً منها .   -ب

( :  اذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامية معرضية للضيياع بشيكل جيدي وملميوج فليرئيس 99مادة )

لمسيتح  للمصيلحة المصلحة أو من يفوضه أن يطليب مين النيابية العامية أمير بحجيز ميا يسياوي المبليغ ا

فقا وتعتبر هذن األموال محجوزة بمقتضى هذا األمر حجزاً تحفظيياً وال يجيوز التصير  فيهيا إال اذا رفيض 

 الحجز بقرار من المحكمة المختصة .

( :  متى أصبح الدين الضريبي قطعياً فللنيابة العامة بنياًء عليى طليب المصيلحة حي  توقييض حجيز تنفييذي 311مادة )

مدين بما يساوي المبلغ المستح  وعلى ما يكون ليه مين أميوال ليدى الغيير مين النقيود أو على أموال ال

األوراق المالية أو غيرها سواًء كانو مسيتحقة فيي الحيال أو فيي المسيتقبل ، وعليى المحجيوز لدييه أن 

نياً يقوم بتوريد ما في ذمته لخزانة مصلحة الضرائب أو بياإلقرار بميا فيي ذمتيه للمصيلحة الميذكورة مبي

اسباب الدين وكل ما لديه من األوراق األصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك في خالل خمسة عشر يومياً 

 من تاريآ تلقيه اعالناً إدارياً بذلك عن طري  التبليغ اإلداري من مصلحة الضرائب .

امية بصيدد تحصييل كافية ( :  مض عدم اإلخالل بأحكيام هيذا القيانون ييتم تطبيي  قيانون تحصييل األميوال الع313مادة )

 الضرائب .

( :  يجييوز تحصيييل مبييالغ تحييو حسيياب الضييريبة وتحييدد نسييبة وإجييراءات التحصيييل بحسييب مييا تحييددن 312مييادة )

 الالئحة التنفيذية.  

 ( :  دين الضرائب دين ممتاز وواجب األداء لمصلحة الضرائب غير احتياج إلى مطالبة .311مادة )

 الفصل التاسض

 ـة الضريبيــــــــــةالبطاقــــــــ

( :  تصييدر مصييلحة الضييرائب لكييل مكلييف بييأداء الضييريبة بطاقيية ضييريبية بعييد سييداد كافيية المسييتحقات 314مييادة )

 الضريبية واجبة األداء.  

( :  تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائ  الهامة التيي تطليب عنيد اإلعيالن أو التعاقيد أليية أعميال ماليية أو 315مادة )

 أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص مزاولة للمهن بكافة أنواعها .تجارية 

( :  على جميض الجهات واألجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتي  اليدوري والمفياجو عليى األنشيطة 316مادة )

يبية فيي كافية المعيامالت ( من هذا القانون التأكد مين تطبيي  نظيام البطاقية الضير315الواردة بالمادة )

 والتأكد من سالمة التطبي  .

 الفصل العاشر

 أحكـــــــــــام متنوعـــــــــــة



( :  يتعين على كل شخص مكلف يرغيب فيي مغيادرة أراضيي الجمهوريية بصيورة نهائيية أن يحصيل قبيل 317مادة )

ييه وفقياً ألحكيام هيذا سفرن على شهادة من مصيلحة الضيرائب تفييد سيداد كافية الضيرائب المسيتحقة عل

القانون ، أو تقديم ضمانات كافية تقبلها المصلحة ويسري نفيس الحكيم عليى األشيخاص المكلفيين غيير 

 المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البالد .

( :منعاً ليإلزدواج أو التكيرار الضيريبي تينظم الالئحية تفاصييل الضيوابا التيي تكفيل ذليك وفقياً ألحكيام هيذا 318مادة )

 القانون .  

 ( :تمنح مكافأة تشجيعية كما يلي :319مادة )

كييل ميين يييدلي بمعلومييات أو بيانييات تييؤدي إلييى الكشييف عيين مبييالغ كييان يييراد اخفائهييا أو التهييرب ميين أداء  -أ 

%( ميين قيميية 31عليهييا وثبييو صييحتها يكييون لييه الحيي  فييي الحصييول علييى مكافييأة التتجيياوز )الضييريبة 

الضريبة التيي اسيتحقو عليى المبيالغ المخفياة أو التيي كيان ييراد التهيرب مين أدائهيا ، إميا إذا ثبيو أن تليك 

تزييد عين  المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب من أدلى بها كيديـيـاً بيالحبس ميدة التقيل عين سيتة أشيهر وال

 ( لاير.510111( لاير وال تزيد عن )310111سنتين أو بغــــــرامة التقل عن )

يمنح جميض العاملين ورؤسائهم في مجال تطبي  هذا القيانون حيافزاً بميا يعيادل مرتيب شيهرين فيي نهايية  -ب 

 كل سنة إذا حققوا الربا المقدر في الموازنة العامة للدولة .  

ي مصيلحة الضيرائب اليذين تحيددهم الالئحية التنفيذيية صيفة ميأموري الضيبا القضيائي ( :  يكيون لميوفف331مادة )

 إلثبات ما يقض من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون أو اللوائح المتفرعة عنه .

 ( : على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات واألنظمة واللوائح التنفيذية.  333مادة )

 ( : يعمل بهذا القانون من تاريآ صدورن ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية332مادة )

 بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ3433/ رمضان/ 27بتاريآ : 

 م3993/أبريل/32المواف  / 

 الفري  / علي عبدهللا صالح

 رئيس مجلس الرئاســــة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


