
 م7991( لسنة 22 - 71قرار مجلس النواب رقم ) 

 م 7991( لسنة 71بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 م بشأن 97( لسنة 17بشأن تعديل القانون رقم)

 الضرائب على اإلنتاج واالستهالك والخدمات وتعديل بعض بنود  القرار الجمهوري 

 بالتعرفة الجمركيةم الخاص 7991( لسنة 2بالقانون رقم)

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد االطالع على  دستور الجمهورية اليمنيـة  -

 م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 7997( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

 وبناء  على المداولة التي أجراها المجلس حول القرارات الجمهورية بالقوانين.  -

 يلي( )أقر مجلس النواب ما

( : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة األولى للددورة الثانيدة مدن دور االنعقداد السدنوي 7مادة )

م علدى القدرار الجمهدوري بالقدانون رقدم 1/72/7991هدـ الموافدق 21/1/7171الرابع المنعقدة بتداري  

رائب علدى اإلنتداج واالسدتهالك م بشدأن الضد97(لسدنة 17م بشأن تعديل القدانون رقدم)7991(لسنة 71)

م الخدداص بالتعرفددة 7991( لسددنة 2والخدددمات وتعددديل بعددض بنددود  القددرار الجمهددوري بالقددانون رقددـم )

 الجمركية .

 ( :  يعمل بهذا القرار من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 2مادة )

 صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء

 هـ7171/رجــــب/21بتاري    

 م7991/ديسمبر/  1الموافق   

 

 عبد هللا بن حسين األحمر 

 رئيس مجلس النــــواب 

 

 

 م7991( لسنة 71القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 م7997( لسنة 17بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم)

 بشأن الضرائب على اإلنتاج واالستهالك والخدمات

 م 7991لسنة  (2وبعض بنود القرار الجمهوري بالقانون رقم)

 الخاص بالتعرفة الجمركية



 

 باسم الشعب :

 رئيس الجمهورية : 

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية.  -

 م بشأن القانون المالي. 7997(لسنة 8وعلى القانون رقم ) -

 م بشأن تحصيل األموال العامة. 7997( لسنة 71وعلى القانون رقم ) -

 م بشأن الضرائب على اإلنتاج واإلستهالك والخدمات. 7997( لسنة 17وعلى القانون رقم) -

 م. 7997( لسنة 71وعلى قانون الجمارك رقم) -

 م بشأن التعريفة الجمركية. 7991( لسنة 2وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم) -

 م بتشكيل مجلس الوزراء. 7991( لسنة 7وعلى القرار الجمهوري رقم ) -

 ناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وب -

 )قـــــــــــرر(

م بشدددأن الضدددرائب علدددى اإلنتددداج واالسدددتهالك 7997(لسدددنة 17تعددددل بعدددض نصدددوص مدددواد القدددانون رقدددم)

 والخدمــــات لتصبح على النحو التالي:

( : يتم إحتساب الضريبة مدن إجمدالي قيمدة الكميدات المنتجدة والمصدنعة بسدعر بيدع المصدنع لتداجر الجملدة   5مادة )

وذلك بالنسب المحددة قرين كل سلعه وفقاً  للجدول المرفق بهذا القرار بالقانون عدا السجائر والمشدتقات 

 ريبة من إجمالي سعر البيع للمستهلك. النفطية والمياه المعدنية والمشروبات الغازية يتم إحتساب الض

( : تفرض ضريبة إستهالك على كل ما يستورد مدن السدلع الخاضدعة لضدريبة اإلنتداج واإلسدتهالك بمدا فدي 77مادة )

ذلك السلع المصنعة في المناطق واألسواق الحرة عند سدحبها لسسدتهالك المحلدي وبواقدع نسدب الضدريبة 

قدرار بالقدانون وعلدى مصدلحة الجمدارك تحصديل هدذه الضدريبة بدنفس الواردة في الجددول المرفدق بهدذا ال

طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب طبقا  لألسس والمعدايير 

التي تحددها الالئحة التنفيذية لهدذا القدرار بالقدانون   عددا السدجائر والمشدتقات النفطيدة والميداه المعدنيدة 

 الغازية يتم إحتساب الضريبة من إجمالي سعر البيع للمستهلك. والمشروبات 

( : أ ـ يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجدال تطبيدق هدذا القدانون حدافما  بمدا يعدادل مرتدب  دهرين فدي 57مادة )

 نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة. 

امة مما تتحصله مصدلحة الضدرائب مدن مبدالغ الغرامدات وفقداً  ألحكدام تحدد الحصة العائدة للخمينة الع -ب

%( ويخصددا البدداقي لمواجهددة نفقددات متابعددة حصددر 57م بنسددبة )7997( لسددنة 17القددانون رقددم )

وربط وتحصيل ضريبة اإلنتاج واإلستهالك والخدمات وحوافم للعاملين والمخبدرين ورؤسدائهم وتحددد 

 الالئحة أسس الصرف. 



م ويستبدل بالجدول المرفدق بهدذا القدرار بالقدانون 7997(لسنة 17: يلغى الجدول المرفق بالقانون رقم)( 51مادة )

وتحصل الضريبة على المنتجات والسلع والخددمات وفقداً  للنسدب الموضدحة قدرين كدل سدلعة مدن الجددول 

 المرفق بهذا القرار بالقانون. 

ت الداخلة ضمن الحممة الخامسدة فدي جددول التعرفدة الجمركيدة ( : تعدل التعرفة الجمركية على المستوردا51مادة )

%( باسددتثناء السددجائر 17%( إلددى )17م مددن )7991( لسددنة 2الصـــددـادر بددالقرار الجمهددوري رقددم)

 المصنعة والتبغ. 

 %(.  75( : تعدل فئة التعرفة الجمركية على قطع الغيار واإلطارات إلى )58مادة )

 ض مع أحكام هذا القرار بالقانون. ( : يلغى أي نا يتعار59مادة )

 ( : على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح. 17مادة )

 ( : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 17مادة )

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 هـ7171ـــــان//رمضـــ28بتاري  

 م7991/فـــــــبراير/71الموافق 

 

 عبد العميم عبد الغني                    الفريق / علي عبد هللا صالح

 رئيس مجلس الـــوزراء                    رئيس الجمهوريـــــــــة

 


