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 ٩٩

 حماكم الضرائب

 م٢٠٠٣لسنة ) ١٨(قرار جمهوري رقم
 بشان انشاء محكمتين  للضرائب وتحديد اختصاصاتها

 
 -: رئيس مجلس القضاء االعلى-رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنيــة
 .م بشان السلطة القضائية وتعديالته١٩٩١لسنة ) ١(ى القانون رقم وعل

 .م بشان ضرائب الدخل وتعديالته١٩٩١لسنة ) ٣١(وعلى القانون رقم 
م بشان الضرائب على االنتاج ١٩٩١لسنة ) ٧٠(وعلى القانون رقم 

 .واالستهالك والخدمات وتعديالته
 .وبناء على اقتراح وزير العدل

  القضاء االعلىوبعد موافقة مجلس
 قـــــــــــرر

 متخصصتان للضرائب في كـل مـن امانـة          نتنشا محكمتان ابتدائيتا  ) ١(مادة
 .العاصمة ومحافظة عدن

من هذا القرار بالفصل    ) ١(تختص المحكمتان المنشاتان  بموجب المادة     ) ٢(مادة
 -:في االتي

 الطعون  المقدمة من مصلحة الضرائب  او المكلف  في قرارات لجـان              .١
 .الطعون الضريبية

 .الدعاوى المتعلقة  بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي .٢
يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهمـا فـي          .ا) ٣(مادة

 -:من هذا القرار على النحو التالي) ١(المادة
محكمة الضرائب  االبتدائية بامانة العاصمة وتشمل دائـرة اختصاصـها            .١

 .امانة العاصمة
كمة الضرائب االبتدائية بمحافظة عدن وتشـمل دائـرة اختصاصـها           مح .٢

محافظة عدن ، فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة  من هذه المادة يكـون                
من هذا القرار لمحاكم    ) ٢(االختصاص  بنظر القضايا المذكورة في المادة      

االموال العامة ضمن دائرة اختصاصها فان لم يوجد محاكم لالموال العامة           
فيبقى االختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم االبتدائية ذات الوالية العامة          
على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فان لـم يوجـد              

 .فرئيس المحكمة
من هـذا   ) ١(تتالف هيئة الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة       . ا) ٤(مادة

 كاف من القضاة ان تؤلف      القرار من قاض فرد ، ويجوز عند توفر عدد        
 .من ثالثة قضاة



 

 ١٠٠

 حماكم الضرائب

يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبـرة            . ب
 .في المجالين المالي والضريبي

تختص محاكم االستئناف في كل من امانة العاصـمة والمحافظـات           . ا) ٥(مادة
ب بالفصل استئنافيا في االحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضـرائ         

ومحاكم االموال العامة والمحاكم االبتدائية ذات الوالية العامة في قضـايا           
 .الضرائب

يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستانفة عند تـوفر           .ب
 .عدد كاف من القضاة  ووجود ضرورة لذلك

تحال كافة قضايا الضرائب الى المحاكم  المختصة بموجب احكـام           . ا) ٦(مادة
ر مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى  االختصاص  في البت فيهـا              هذا القرا 

 .منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار
يتبع في اجراءات نظر قضـايا الضـرائب والفصـل فيهـا القواعـد              .ب

واالجراءات المستعجلة  المنصوص عليها في قـانون ضـرائب الـدخل          
 .ك والخدماتوقانون الضرائب على االنتاج واالستهال

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية ) ٧(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
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                 علي عبد اهللا صـــــالح 
                 رئيس الجمهــــــورية 

 رئيس مجلس القضاء االعلى
 


