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 م١٩٩١لسنة ) ٣١(قانون رقم 
١م١٩٩٩لسنة ) ١٢(المعدل بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم
 بشأن ضرائب الدخل

 :باسم الشعب 
 :وريةرئيس الجمه

 .بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية -
 وعلى دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشأن القانون المالي١٩٩٠لسنة)٨(وعلى القانون رقم -
 .م بشأن تحصيل األموال العامة١٩٩٠لسنة)١٣(وعلى القانون رقم -
 .وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة -

 -:أصدرنا القانون اآلتي نصه
 لباب األولا

 التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب
 الفصل األول

 التسمية والتعاريف
 .يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل) ١(مادة
يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مـالم      ) ٢(مادة

 :يقتضي سياق النص معنى آخر
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية 
 .وزير الماليـــة :ـرالوزيـ 
 ).اإلدارة الضريبية(مصلحة الضرائب  :المصلحـة 
 .قانون ضرائب الدخل :القانـون 
 .إحدى الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون :الضريبـة 
 .الشخص الطبيعي أو االعتباري :الشخـص 
 .الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقا ألحكام هذا القانون :المكلــف 
هي السنة التقويمية أو فترة األثني عشر شـهرا المتخـذة        :ـةالسنــ 

 .أساسا للمحاسبة 
هو مجموع الدخول التي تحصل عليهـا المكلـف او          : الدخل اإلجمالي  

 .استحقت له وما يلحق بها من بها من دخول جانبية
هو الدخل الصافي بعد استنزال ما نص عليه        : الدخل الخاضع للضريبة   

 .دنى معفي أو تكاليف أو إعفاءاتهذا القانون من حد أ
 :يعتبر مقيما في الجمهورية اليمنية : المقيـم 

                                                           
 .م١٩٩٩/يناير/١٧م بتاريخ ١٩٩٩لسنة ) ١٢(صدر القرار اجلمهوري بالقانون رقم ١
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اليمني الذي سكن الجمهورية مدة ال تقل عن أربعة أشهر خالل السنة            -١
التي حصل فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن اليمن تغيبا مؤقتا وكان لـه               

 .موطن دائم فيها أو محل عمل رئيسي فيها
كن خارج اليمن مـن مـوظفي الجهـاز اإلداري للدولـة            اليمني السا -٢

والوحدات االقتصادية للقطاعين العام والمختلط أو مـن أعـارت الدولـة            
خدماته إلى شخص معنوي خارج اليمن إذا كان معفيا من الضريبة فـي             

 .محل عمله
رعايا األقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة إقـامتهم إذا            -٣

دمين مع شخص طبيعـي أو معنـوي أو يعملـون لحسـابهم             كانوا مستخ 
 .الخاص

غير اليمني من غير األقطار العربية الذي سكن اليمن خالل السنة التي            -٤
مدة ال تقل مجموعها عن أربعة أشهر أو سكن اليمن مدة           ) نجم فيها الدخل  

 .ال تقل عن شهرين متصلين
يمن مهما تكـن مـدة   غير اليمني من غير األقطار العربية الموجود بال      -٥

أقامته إذا كان مستخدما لدى شخص معنوي يمنـي أو كـان مـن ذوي               
األختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع باإلعفاء وفقا لقانون تشجيع          

 .األستثمار
كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية أو غيرهـا يكـون            -٦

 .محل عمله أو أدارته أو إشرافه في اليمن
 الشخص الذي ال تتوفر فيه شروط المقيم المبينة أعـاله           :غير المقيم 

 .ولو نتج له دخل في اليمن من أي مصدر كان
 هي المحل التجاري المتألف من مجموعة عناصر مادية         :المنشـأة 

ـ              أو  ةومعنوية  والمخصص لمزاولة مهنة تجارية أو صـناعية  او خدمي
  .غير ذلك

 الفصل الثاني
 جارية والصناعيةالضريبة على األرباح الت

 القسم األول
 نطاق فرض الضريبة

 -:تفرض ضريبة سنوية على أرباح) ٣(مادة
 .األعمال والمنشآت التجارية والخدمية .أ 
األعمال والمنشآت الصناعية بمـا فيهـا الصـناعات اإلسـتخراجية           .ب 

 .والتحويلية وأعمال ومنشآت النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف
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سري الضريبة على أرباح الوحـدات االقتصـادية للقطـاعين العـام            ت) ٤(مادة
والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطا خاضعا بطبيعته ألحكام          

 .الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط
تسري الضريبة على أرباح األشخاص وشركات األشخاص وشـركات         ) ٥(مادة

الغرض منها سواء كانت تـزاول نشـاطا تجاريـا أو           األموال مهما يكن    
 .صناعيا أو ماليا أو عقاريا

 -:تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح) ٦(مادة
الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص او شركة أو وكالة او مكتـب       .أ 

يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع مـن البضـائع او السـلع               
ية وكذلك سـائر المنقـوالت أو الشـراء أو بيـع            والخدمات أو القيم المال   

 .العقارات أو المحال التجارية
وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل أي مصروفات على كل مبلغ يـدفع             

على سبيل العمولة والسمسرة ألي شخص طبيعي أو معنوي ولـو كـان             
دفعه عن عمل عارض ال يتصل بمباشرة المهنة وعلى دافع هذه العمولـة             

سرة واجب استقطاع الضريبة وتوريدها إلـى خزينـة مصـلحة           أو السم 
 .الضرائب طبقا لإلجراءات أو المواعيد المحددة بالالئحة التنفيذية

األشخاص أو الشركات الذي يشترون ويبيعون لحسابهم سائر األموال         .ب 
 .المنقولة أو غير المنقولة لبيعها ثانية للغير بقصد الربح

ذين يمتهنون استئجار سائر األموال المنقولـة       األشخاص أو الشركات ال   .ج 
وغير المنقولة لتأجيرها ثانية للغير ويدخل في ذلك الشركات واألشخاص          
الذين يؤجرون محال تجاريا أو سكنيا أو صـناعيا مـع أثاثـه واألدوات              
الالزمة لتشغيله وكذلك بعض أو كل العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو           

 .المصنع أو السكن 
المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح األمتيـاز لالسـتعمال أو             .د 

إستغالل أي عالمة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبـع            
 .والنشر بما يتفق مع قانون االستثمار

الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعـه وأعمـال النقـل            .هـ 
مقيمين وغير المقيمين والفوائـد والعمـوالت       البري والبحري والجوي لل   

المحققة خارج الجمهورية ألي بنك مرخص او شركة مالية أو صيرفي او            
 .شركة تأمين تكون ناشئة عن أموالها أو ودائعها من الجمهورية

الفوائد والخصميات والعموالت بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق         .و 
الشركات المالية والصرافون وشـركات     العملة والعموالت التي تتقاضها     
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التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعمالئها مع عدم اإلخالل بأحكام          
 .من هذا القانون)١٥(من المادة ) ح(الفقرة 

أي عقد يتم في الجمهورية سواء كان عقـد مقـاوالت أو تعهـدات او               .ز 
 التجاريـة   عطاءات او عموالت  وكاالت او اتفاقيات التسجيل والوساطة        

 .وما ماثل ذلك سواء كان مصدره من داخل الجمهورية او خارجها
مع األخذ باالعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيمـا           .ح٢ 

تشمل أرباح األشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو          
تلك التي يحصلون عليها من خارجها وتكون ناتجة عن أنشطة مركزهـا            

 .ئيسي في الجمهورية الر
أرباح األشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهورية من مزاولـة أي           .ط 

 .نشاط او مهنة او صفقة منفردة مهما كانت المدة التي جرت فيها
تفرض الضريبة باسم المكلف الطبيعي أو االعتبـاري علـى مجمـوع            ) ٧(مادة

يسي لهذه المنشآت   المنشآت التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئ       
، وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في العاصمة أ وفي              

 .موقع الفرع األوسع عمال
 القسم الثاني

 األرباح التي تسري عليها الضريبة
تحدد الضريبة سنويا على مقدار األرباح الصافية خالل السنة الضريبة          ) ٨(مادة

را التي اعتبرت نتيجتها أساس الوضع      السابقة او في فترة األثني عشر شه      
آخر ميزانية ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن أثنى              

 -:عشر شهرا في الحاالت اآلتية
يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهرا في الحاالت            : أوال 

 -:اآلتية
نهاية السـنة أو    المدة التجارية األولى للمنشأة سواء انتهت هذه المدة في          .أ 

 .في أي تاريخ آخر تتخذه المنشأة نهاية لسنتها المالية
 .حاالت التوقف أو التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية.ب 

                                                           
 :تتضمن على ما يليم كانت ١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ٦(من املادة ) د،ح(الفقرات ٢
املبالغ املقبوضة مقابل بيع أو تأجري أو منح االمتياز لالستعمال أو االستغالل  ألي عالمة جتارية أو تصميم أو املبالغ  .د

 .املدفوعة  حلقوق الطبع والنشر
 .أرباح األشخاص املقيمني واليت حيصلون عليها من اجلمهورية أو خارجها. ح
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المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خالل أحـدى سـنواتها            .ج 
 المالية وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد الدخل الخاضع للضريبة مـن أول            

 .السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديدا مستقال
إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ           .د 

 .التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة
يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهرا في الحالتين            :ثانيا 

 -:اآلتيين
كات المساهمة التي تقفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة تنفيذا لمـا            شر.أ 

 .ينص عليه نظامها األساسي
المنشآت التي تضطر إلى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيـث             .ب 

ال تتجاوز السنتين بسبب التوقف أو التنازل أو ألي  سبب قـانوني آخـر               
 .يقوم الدليل عليه

في األرباح الخاضعة للضريبة  على أسـاس نتيجـة          يكون تحديد صا  ) ٩(مادة٣
العمليات على اختالف أنواعها التي باشرها المكلف ويدخل في ذلـك مـا             
ينتج عن بيع أي شيء من الممتلكات أثناء قيام المنشـأة أو عنـد انتهـاء                
عملها وللتوصل إلى األرباح الصافية يراعـي خصـم جميـع التكـاليف             

 -:فظة  عليه كما يليالالزمة إلنتاج الربح والمحا
 .قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة .أ 
اإلهالكات المحددة معدالتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس         .ب 

الوزراء وفقا لألسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحـاد           
 .الغرف التجارية والصناعية

ب والرسوم التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون مـا           الضرائ.ج 
 .عدا ضريبة األرباح التجارية والصناعية

 .زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن أموال تجارية فقط.د 
التبرعات واإلعانـات المدفوعـة للهيئـات الخيريـة والمؤسسـات           .هـ 

زها بالجمهوريـة   االجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مرك       
من صافي الـربح وتعتبـر فـي حكـم          %)٥(وبشرط أال تتجاوز قيمتها     

                                                           
 -:يم على ما يل١٩٩١لسنة )٣١(يف القانون رقم) ٩(ة من املاد) أ،ب(الفقرات ٣
قيمة اجيار العقارات اليت يشغلها املكلف  ملمارسة النشاط أو القيمة التأجريية للمثل إن كانت هذه العقارات مملوكة .أ

 .للمكلف
 .زراءاإلهالكات احملددة ومعدالا وطرق احتساا وفقا لنظام معدالت اإلهالك الذي يصدره جملس الو.ب
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التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبنـاء المسـاجد والمالجـئ أو            
للحكومة أو للجيش اليمني او للمدارس والمستشفيات الحكومية والسـدود          

 والطرقات العامة 
ء وأن تكـون مؤيـدة      ومشاريع مياة الشرب المحددة من مجلس الـوزرا       

بالمستندات وكذلك التبرعات واإلعانات للمقاصد الخيريـة أو اإلنسـانية          
 .المقرة  من مجلس الوزراء

المرتبات واألجور ومصاريف العالج المدفوعة وكذلك المبـالغ التـي          .و 
 .طبقا للقوانين النافذة" بكسر الدال"يدفعها المستخدم 

ارج بعد التأكد من جدية صرفها      مصاريف سفر صاحب المنشأة إلى الخ     .ز 
 .وإتصالها المباشر والوثيق بعمل المنشأة

الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت إنعـدامها بالوثـائق          .ح٤ 
 :والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط

 عدم ثبوت أي تعامل للمكلف مع المدينين  خالل ثالث سنوات الحقه             -١ 
عدام الدين وأن يكون الدين قد أدرج ضمن نشـاط المكلـف للسـنوات              إل

السابقة وأن تكون قد أستخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجـوء           
 .إلى القضاء 

الديون التي نتجت من قروض منحهـا البنـك مـن خـالل نشـاطه               -٢ 
اإلعتباري ولغرض تحقيق األرباح،وكذا ورود تلـك القـروض ضـمن           

الل السنوات السابقة وال يسمح بتنزيل الديون المعدومـة         إيرادات البنك خ  
 -:التالية

قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ألعضاء مجالس إدارتهـا         .أ 
 .أو حملة األسهم فيها

 .القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية.ب 
 الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف مـن سـرقة أو            .ط 

 .اختالس متى ثبت جديتها وأنه لم يرد إليه فعال ما يقابلها
الفوائد والعمالت المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سـبيل           .ي 

 .العمل 

                                                           
 -:م تنص علي ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ) ٩(من املادة ) ح،ك(الفقرات ٤
 .الديون املعدومة املتعلقة بالنشاط  مىت ثبتت حبكم قضائي بات.ح
 .النفقات العامة املألوفة األخرى طبقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون.ك
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%) ١(النفقات العامة المألوفة المرتبطة بإنتاج الدخل بحيث ال تتجاوز          .ك 
فيذية لهـذا   واحد في المائة من صافي الدخل وطبقا لما تحدده الالئحة التن          

 .القانون
حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خـارج الجمهوريـة           .ل 

مـن األربـاح الخاضـعة      %)٢(على أن ال يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن         
 .للضريبة المحققة في الجمهورية

احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونـة وفقـا          .م 
 .ة عن البنك المركزيللنظم والتعليمات الصادر

 -:وال يعد تكليفا على الربح ما يلي 
المبالغ التي تجنبها المنشآت أو الشـركات مـن أرباحهـا لتكـوين             -٥١ 

المخصصات واالحتياطات على اختالف أنوعها لتغطية خسائر محتملـة         
 :ويستثنى من ذلك 

هـا  المخصصات او االحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوين        .أ 
بالتطبيق ألحكام قانون اإلشراف والرقابة على التأمين ووفقا لإلجـراءات          

 .التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشـآت مكافـأة سـنوية           .ب 

بشرط أال يزيد إجمالي المكافأة السنوية سواء ما صرف منها خالل العـام             
 .هرينأو ما خصص عن مرتب ش

فائدة راس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد علـى راس مالـه أو              -٢ 
المرتب الذي يقرره لنفسه أجرا على عمله بالمنشأة وكـذلك فوائـد راس             
المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسـبها          

 .الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية
 .احب المنشأة منها سواء كانت نقدا أو عينامسحوبات ص-٣ 
ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على األسهم والسندات التي تـدفعها          -٤ 

 .شركات األموال نيابة عن المساهمين وحملة السندات
 .الغرامات الشخصية-٥ 
إذا ختم حساب إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من          ) ١٠(مادة

 فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية         مصلحة الضرائب 

                                                           
 -:م على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(انون رقم يف الق) ٩(من املادة ) ١(البند 5
 املبالغ اليت تأخذها الشركات واملنشآت من أرباحها لتكوين االحتياطات واملخصصات على اختالف أنواعها سواء ما -١

كان منها معدا لتغطية خسارة حمتملة أو غري ذلك يستثىن من ذلك املخصص الذي يكون ملنح عمال ومستخدمي املنشأة 
 .وية بشرط اال يزيد إمجايل املكافآت  السنوية سواء ما صرف منها خالل العام او ما خصص عن مرتب شهرينمكافأة سن
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وتخصم من أرباحها فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي            
إلى السنة التالية فإذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلـى السـنة               
التالية لسنة الخسارة وهكذا حتى السنة الرابعة التي ال يجوز نقل أي شيء             

 .سارتها إلى السنة التي تليهامن خ
 القسم الثالث

  الضريبيةتاإلقرارا
تحتسب ضريبة اإلقرار لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية         ) ١١(مادة

من واقع ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشـرط أن تكـون معمـدة مـن              
 .محاسب قانوني

ضرائب خـالل ثالثـين     على شركات األموال أن تقدم إلى مصلحة ال       ) ١٢(مادة
يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خالل ثالثـين            
يوما من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصـديق الجمعيـة            
العمومية عليه وعلى أن ال يتجاوز ذلك نهاية شهر إبريل من السنة التالية             

مدا من أحـد المحاسـبين      إقرارا مبينا به مقدار أرباحها أو خسائرها ومعت       
القانونين وعلى أن يكون مصحوبا بصـورة مـن الحسـابات الختاميـة             
والميزانية وكشف ببيان اإلهالكات التي أجرتها المنشأة وبيـان المبـادئ           
المحاسبية التي بنيت عليها جميع األرقام الواردة باإلقرار ويجب أن تكون           

انوني بما يفيد أنها تمثـل    هذه المستندات واألوراق موقعة من المحاسب الق      
 المركز المالي الحقيقي للمنشأة 

على جميع المكلفين الذين يمسكون دفاتر  تجاريـة أن يقـدموا إلـى              ) ١٣(مادة
مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثالثون من إبريل من كل عام إقـرارا   
 مبينا به مقدار أرباحهم أو خسائرهم ومعتمدا من أحد المحاسبين القانونين          

مصحوبا بصورة من الحسـابات الختاميـة والميزانيـة وكشـف ببيـان           
اإلهالكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليهـا           
جميع األرقام الوارد ة باإلقرار ويجب أن تكون هذه المستندات واألوراق           

قيقـي  موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل المركز المـالي الح           
 .للمنشأة

على سائر بقية المكلفين غير شركات األموال أن يقدموا إلى مصـلحة         ) ١٤(مادة
الضرائب في ميعاد غايته الثالثون من إبريل من كل عام إقرارا مبينا بـه              
مقدار أرباحهم أو خسائرهم مع جميع الوثائق والمسـتندات المؤيـدة لـه             

ان تحديد األرباح حاصـال     ويظل المكلف ملزما بتقديم هذا اإلقرار ولو ك       
بطريق التقدير وعليه أن يحدد بنفسه ما يقدره هو ألرباحـه فـي السـنة               

 .السابقة وكذلك ما يستند عليه هذا التقدير
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٤٠٨

 القسم الرابع
 اإلعفاءات

 -:تعفى من أداء الضريبة) ١٥(مادة٦
الجمعيات الخيرية اإلنسانية التي ال تهدف إلى الربح ومواردها الماليـة           .أ 

مادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط وفي حالة تقـديمها           وال
لخدمات مقابل أجر يجب أن تكون رمزية وللمصلحة الحـق فـي ربـط              

 .الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطا تجاريا
كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيـات األخـرى           

 :الجمعيات واالتحادات التعاونية بشرطالخاضعة ألحكام قانون 
 .أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون- 
اال تمارس التجارة أو تقوم بعملية االستيراد والتصدير لحسابها أو للغير           - 

 .او يقتصر نشاطها على اعضائها فقط
الدخل المتأتي من األراضي المسـتثمرة فـي الزراعـة والبسـتنة او           .ب 

ن تربية الماشية او الدواجن او األسماك او النحل بمـا فـي             التحريج او م  
 .ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط

 .المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والتقني.ج 
 .فوائد وسندات الخزانة متى دفعت لألفراد.د 
لصناعية والسمكية  األرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية  وا       .هـ 

والحرفية يمنية المنشأ وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك والمحددة في الالئحة          
 .التنفيذية لهذا القانون

                                                           
 -:م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة )٣١(يف القانون رقم) ١٥(من املادة ) أ(الفقرات  6

 -:تعفى من اداء الضريبة
ريطة  ان تقتصر عملها على طلبات األعضاء املنظمني اجلمعيات التعاونية والزراعية والسمكية املشكلة وفقا للقانون ش.أ

إليها وعلى القيام يف خمازا ومستودعاا بتوزيع املواد واحملاصيل والبضائع واألدوات  اليت ختدم النشاط الزراعي أو 
 ..السمكي واليت تتضمنها الطلبات املذكورة

 -:م تنص على ما يلي١٩٩١نة لس) ٣١(من القانون رقم ) ١٥(من املادة ) ب،ج،هـ،ح(الفقرات 
الدخل الذي يتأتى من أألرض املستثمرة يف الزراعة والبستنة أو التحريج او من تربية املاشية او الدواجن أو أألمساك  . ب

 .او النحل مبا يف ذلك حتويل منتوجاا بطريقة العمل اليدوي البسيط
والتعليم العايل والفين واملهين ) بق مناهج وزارة التربية والتعليمواليت تط( املعاهد األهلية للتعليم األساسي والثانوي .ج

 .ومعاهد تعليم اللغات بشرط احلصول على ترخيص  بذلك  بقرار صادر من الوزير املختص
 .األرباح  النامجة عن تصدير املنتجات الزراعية اليمنية املنشأة.هـ
ملصاريف وصناديق الربيد ومن دخلهم عن اسهمهم يف دخل األشخاص الطبيعيني من الفوائد عن ودائعهم يف ا.ح

 .الشركات العاملة واملسامهة
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 .المنشأة المعفية بموجب قانون تشجيع االستثمار وفي حدود ذلك اإلعفاء.و 
منشآت الطيران والمنشآت المحددة بموجـب اتفاقيـة تبـادل اإلعفـاء            .ز 

 . من مجلس الوزراء بشرط المعاملة بالمثلالضريبي المقرة
دخل األشخاص الطبيعيين من الفوائد  عن ودائعهم في المصـارف           -١.ح 

وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم في الشركات العامة          
 .والمساهمة

أرباح األسهم أو الحصص التي تحصـل عليهـا الشـركات العامـة             -٢ 
ات مسـاهمة أخـرى وذلـك بمقـدار         والمساهمة من مساهماتها في شرك    
من قيمتها مقابل نصيبها  فـي       %)١٠(مجموع هذه اإليرادات بعد خصم      

مصاريف  وتكاليف االستثمار وبشرط أن تكـون الشـركات المسـاهمة            
 .األخرى قد دفعت  عن أرباحها الضريبة المستحقة أو تكون معفاة منها

 الفصل الثالث
 الضريبة على األجور والمرتبات

  األولالقسم
 نطاق فرض الضريبة

تفرض ضريبة على دخول جميع األشـخاص  الطبيعيـين المقيمـين            ) ١٦(مادة
مـن الرواتـب    ( وغير المقيمين  المتأتية في الجمهورية أو تحصل منها          

المنصـرفة  ) واألجور  وما في حكمها والعالوات والبـدالت والمكافـآت         
 .أو وظائفلجميع األشخاص نتيجة قيامهم بأية أعمال أو مهام 

 القسم الثاني
 الدخول التي تسري عليها الضريبة

يقصد بالدخول الخاضعة للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف من          ) ١٧(مادة
مرتبات وأجور ومخصصات  وبدالت ومكافآت وإكراميات ويضاف إلى         
ذلك ما قد يمنح من المنافع والمزايا النقدية والعينية ويعتبر مـن المنـافع              

 -: اآلتية دون حصروالمزايا
المكافآت التشجيعية ويستثنى منها ما يصرف مقابل عمـل إبـداعي أو            .أ 

 .اختراع ولمرة واحدة في السنة
 .المكافآت السنوية واإلكراميات .ب 
 .بدالت الوظيفة او طبيعة العمل .ج 
 .العمولة على المبيعات.د 
 . ذلك هبدل حضور الجلسات وما شاب.هـ 
بحيث ال يدخل في ذلك السكن المقدم للمكلف تمكينا لـه           السكن العيني و  .و 

 .من أداء واجبات عمله
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تفرض الضريبة على الدخل الصافي الذي يحصل عليه المكلف خالل          ) ١٨(مادة
من هذا القانون وذلـك بعـد أن        )١٧(الشهر موضوع التكليف وفقا للمادة      

 .نستبعد منه المبالغ اآلتية
 .التقاعد بموجب القوانين واألنظمة المقررةالمبالغ المقررة لحساب قسط .أ 
التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة او التمثيـل أو بـدل             .ب 

المظهر أو الضيافة او السفر أو االنتقال و بصفة عامة جميع التعويضات            
التي تمنح للمكلف لمقابلة النفقات واألعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة          

 .سب والمعايير  التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونفي حدود الن
 .قيمة ضريبة الدمغة.ج 

 القسم الثالث
 اإلقرارات الضريبية

تحتسب الضريبة من واقع اإلقرارات المقدمـة مـن رب العمـل أو             ) ١٩(مادة
 .الموظف او المستخدم في حالة كونه مسئوال عن أداء الضريبة

شهريا من قبل رب العمل عنـد أداء الـدخل إلـى            تستقطع الضريبة   ) ٢٠(مادة
المكلف مع مراعاة المدة التي يعود إليها الدخل على أساس الشهر الذي تم             

 .فيه أداء الخدمة
تستحق الضريبة اصال على صاحب الدخل الخاضع لها إال أن أرباب           ) ٢١(مادة

م األعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وإن ل         
 .تستقطع الضريبة من صاحب الدخل

على جميع المكلفين الذي يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عماال          ) ٢٢(مادة
أو صناعا أو مساعدين وما ماثلهم  في حدود  ثمانية أو ما يزيد على ذلك                
بمرتب أو أجر او مكافـأة او تعـويض أن يمسـكوا سـجال بمـوظفيهم           

 .ية شكل وبيانات هذا السجلومستخدميهم وتحدد الالئحة التنفيذ
على أرباب العمل الذين يتوقفون عن مباشرة نشاطهم او يتنازلون عن           ) ٢٣(مادة

منشآتهم للغير أن يبلغوا مصلحة الضرائب كتابة بذلك خالل ثالثين يومـا            
 .من تاريخ توقفهم أو تنازلهم عن منشأتهم

ذلك الوحـدات   تستثنى الوزارات والمصالح واألجهزة المركزية وك     ) ٢٤(مادة
االقتصادية للقطاعين العام والمختلط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير          

 .من هذا القانون) ٢٣(و) ٢٢(المالية من أحكام المادتين 
على أرباب العمل أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومسـتخدميهم          .أ) ٢٥(مادة

 يحـدد   مقدار الضريبة المستحقة طبقا لهذا القانون وان يسددوها بـاقرار         
شكله وبياناته في الالئحة  التنفيذية إلى مصلحة الضرائب خالل العشـرة            

 .األيام األولى من كل شهر عن الشهر السابق
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في حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر مـن رب عمـل              .ب 
واحد في آن واحد فيقع عليه شخصيا واجب سداد فروق الضريبة وذلـك             

ددة في هذه المادة مع عدم اإلخالل بمسـئولية رب          خالل المهلة ذاتها المح   
 .العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها

 القسم الرابع
 اإلعفاءات

 -:تعفى من الضريبة) ٢٦(مادة
أـ الدخول التي يتقاضاها سفراء أو قناصل الدول األجنبية الممثلـة فـي              

وظفوهم األجانب  الجمهورية اليمنية ورجال السلكين السياسي والقنصلي وم      
وذلك بشرط المعاملة بالمثل وال يشمل اإلعفاء سوى الدخل النـاتج عـن             

 .األعمال المتعلقة بممارسة  وظائفهم المشار إليها
ب ـ الدخول التي يتقاضاها خبراء منظمة األمـم المتحـدة ووكاالتهـا      

المتخصصة وخبراء المعونات األجنبية من غير اليمنيين لقـاء خبـراتهم           
 .مة للدولة في الجمهورية اليمنيةالمقد

 .ج ـ معاشات التقاعد وتعويضات ترك الخدمة 
د ـ التعويضات أو المخصصات لمدى الحياة التي تدفع لضحايا حـوادث    

 .العمل
هـ ـ أجور اليد العاملة اليمنية في الزراعة وفي االصـطياد السـمكي     

 .والخدمة المنزلية
ضريبة طبقا التفاقيات دولية مصـادق    وـ الدخل الذي يتقرر إعفاؤه من ال       

عليها طبقا للدستور مع دول أخرى أو هيئات أو منظمات دولية مراعـاة             
 .لقواعد المجامالت الدولية أو لتجنب االزدواج الضريبي

زـ دخل العمال باألجر اليومي بموجب األسس والمعايير التـي تحـددها       
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 
 الفصل الرابع

 الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية
 القسم أألول

 نطاق فرض الضريبة
 :تفرض ضريبة سنوية على) ٢٧(مادة

دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية والتـي يمارسـها المكلفـون            .أ 
بصفة مستقلة ويكون العنصر األساسي فيها العمل وال يخضع أصـحابها           

 .ألرباح التجارية والصناعيةللضريبة على ا
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الدخول الناجمة عن أي التـزام أو أي أتعـاب كتقـديم االستشـارات              .ب 
 .والخبرة واالشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال

تفرض  الضريبة سنويا على الدخل الصافي الذي حققه المكلف خالل           ) ٢٨(مادة
مـوع إيـرادات    السنة السابقة ويكون تحديد صافي الدخل على أساس مج        

المكلف التي حصل عليها من جميع العمليات على اختالف أنواعها خالل           
 .العام بعد أن تخصم منها جميع النفقات الفعلية واألعباء المقدرة

ولوزير المالية بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الضرائب البت بقرار            
ـ           ف المهنـة   في جميع المسائل المتعلقة بتحديد أي مهنة ينطبق عليها وص

 .غير التجارية أو غير الصناعية
 القسم الثاني

 الدخول التي تسري عليها الضريبة
تسري أحكام القسم الثاني من الباب األول من هذا القانون على هـذه             ) ٢٩(مادة

 .الضريبة
 القسم الثالث

 اإلقرارات الضريبية
يته نهايـة   على المكلفين أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غا         ) ٣٠(مادة

إبريل من كل عام إقرارا مبينا فيه الدخل والنفقـات واألعبـاء وصـافي              
الدخل أو الخسائر التي يحددونها عن السنة السابقة وان يسددوا الضـريبة            

 .المستحقة على صافي دخل المهنة من واقع اإلقرار في ذات الموعد
 .م١٩٩٩ لسنة )١٢(الغيت  بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم ) ٣١(مادة٧

 الفصل الخامس
 الضريبة على ريع العقارات

 القسم األول
 نطاق فرض الضريبة

تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات  المبنية واألراضي الفضاء          ) ٣٢(مادة٨
 .المؤجرة لمختلف األغراض بواقع إيجار شهر في السنة

                                                           
يعفى أصحاب املهن غري التجارية وغري الصناعية : م  تنص على ١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ) ٣١(مادة  7

ة وفقا لقرار من جملس احلاصلون على شهادات عليا فوق اجلامعية ذات ختصص نادر من الضريبة ملدة ثالث سنوات متتالي
 .الوزراء

 
 :م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ) ٣٦-٣٥-٣٤-٣٣-٣٢(املواد 8
 .مجيع املباين املعدة لالستعمال على اختالف أنواعها وختصصها.أ
 .األراضي املخصصة لالستعمال التجاري أو املهين أو احلريف أو الصناعي.ب



 
 ضرائب دخل

 
٤١٣

لعقـارات  هو مجموع الدخول الصـحيحة  او المقـدرة ل         : ريع العقار ) ٣٣(مادة
المؤجرة لمختلف األغراض ويستفاد بعقد اإليجار الصحيح لتحديد دخـل          
ذات العقار وفي حالة عدم معرفة ريع العقار أو الشك في صـحة عقـد               
اإليجار فيتم تقديره وفقا لألسس التي تتضمنها الالئحـة التنفيذيـة لهـذا             

 .القانون
 القسم الثاني

 الدخل الذي تسري عليه الضريبة
 تربط الضريبة سنويا على القيمة اإليجارية المعتمدة للعام السابق وفقا           )٣٤(مادة

 .من هذا القانون )٣٢(لحكم المادة 
لسـنة  )١٢(الغيتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم       ) ٣٦،٣٥(المادتان

 .م١٩٩٩
 القسم الثالث

 اإلقرارات الضريبية
ـ        ) ٣٧(مادة٩ راراتهم السـنوية فـي     على سائر مكلفي  ضريبة العقارات تقديم إق

إبريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة اإليجاريـة          ) ٣٠(موعد غايته   

                                                                                                                                   
جمموع الدخول الصحيحة او املقدرة للعقار املؤجر أو الذي يستغله مالكه لغرض جتاري او ريع العقارات هو ):٣٣(مادة

مهين أو حريف أو صناعي ويستفاد بعقد اإلجيار الصحيح املعمد لتحديد دخل ذات العقار او حلاالت املثل أما يف حالة 
 .التنفيذية هلذا القانوناإلجيار الغري معروف أو املشكوك يف صحته فيقدر طبقا ملا حتدده الالئحة 

حتدد الضريبة سنويا على مقدار صايف الدخل خالل السنة السابقة ومع ذلك جيوز ربط الضريبة عن مدة تقل ):٣٤(مادة
 :عن فترة األثىن عشر شهرا يف احلاالت اآلتية

 .حاالت التنازل أو البيع .ب .بدء تأجري أو استغالل العقار.أ
اخلاضع للضريبة جمموع ما حيصل عليه املكلف من ريع العقار خمصوما منه مجيع التكاليف يقصد بصايف الدخل ) ٣٥(مادة 

عشرة يف املائة %) ١٠(اليت انفقت لترميم  العقار أو اصالحه او احملافظة  عليه  وبشرط ان ال تتجاوز هذه التكاليف نسبة
 .من ريع العقار طبقا للمعايري اليت حتددها الالئحة التنفيذية 

مع عدم اإلخالل  مبا ورد يف املادة السابقة تعترب نسبة التكاليف الواردة يف املادة السابقة  يف النسبة الواجبة ):٣٦(مادة
من ريع العقار %) ٢٠(اخلصم بالنسبة لعواصم احملافظات أما بقية  أحناء اجلمهورية فإن النسبة هي عشرون يف املائة 

ناطق اليت يقل عدد سكاا عن مخسة االف نسمة ، حيث تكون نسبة اخلصم  من ذلك العقارات الواقعة يف املويستثىن
 .من ريع العقار%) ٣٠(
  
 -:م  تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ) أ-٣٨-٣٧(املواد 9

ع العقار  إبريل من كل عام حيدد فيه ري٣٠على سائر مكلفي  هذه الضريبة تقدمي إقرار سنوي يف موعد غايته ): ٣٧(مادة 
والتكاليف الواجبة اخلصم والضريبة املستحقة وحتتسب  من صايف الدخل وان يسددوا الضريبة املستحقة من واقع اإلقرار  

 .يف ذات املوعد
 :تعفى من الضريبة): ٣٨(مادة 



 
 ضرائب دخل

 
٤١٤

الفعلية له والضريبة المستحقة  ويسددها مـن واقـع اإلقـرار فـي ذات               
 .الموعد

 القسم الرابع
 اإلعفاءات

 -:تعفى من الضريبة) ٣٨(مادة
 .العقارات المستغلة  من قبل مالكها ألي غرض كان.أ 
العقارات المملوكة للحكومـة وال يشـمل ذات العقـارات المملوكـة            .ب 

 .للقطاعين العام والمختلط بموجب ما تحدده الالئحة التنفيذية
العقارات المخصصة مجانا للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليميـة        .ج

 .الحكومية
 .العقارات المخصصة مجانا لأليتام ومالجئ العجزة.د

 لألوقاف وريع العقارات الموقوفة لصـالح جهـة         العقارات المملوكة .هـ
خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة وفقا للشروط التي تحددها الالئحـة             

 .التنفيذية
والعقارت المملوكة للمجالس المحلية والمنظمـات الجماهيريـة واألنديـة          

 .الرياضية والجمعيات الخيرية المستخدمة في مزاولة نشاطها األساسي
لمملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمـات الدوليـة        العقارات ا .ز

 .بشرط المعاملة بالمثل
تلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم او تحرق وبشكل عام علـى            ) ٣٩(مادة

العقارات التي تصبح غير صالحة لالستعمال ألي سبب  كان وال تدر أي             
 .دخل

 الفصل السادس
 مبيعات العقاريةالضريبة على الدخل من التصرفات وال

 القسم األول
 نطاق فرض الضريبة

تفرض ضريبة على الدخل من ثمن المبيعات  التي تتم في أألراضـي           ) ٤٠(مادة
والعقارات المبنية  او المعدة للبناء سواء شمل التصرف العقـار كلـه او              

 . جزء منه وسواء كان التصرف بعوض او بأي شكل اخر
بائع أو المتصرف وتتعدد الضريبة بتعـدد       يقع عبء الضريبة على ال    ) ٤١(مادة

 .التصرفات في العقار الواحد
 القسم الثاني

 الدخل الذي تسري عليه الضريبة
                                                                                                                                   

العقارات اليت يشغلها مالكوها لغرض سكنهم الشخصي ويقصد بالسكن الشخصي سكن املالك نفسه واملكلف  . أ
 .بإعالتهم شرعا



 
 ضرائب دخل

 
٤١٥

 -:تسري الضريبة على ) ٤٢(مادة
المبالغ الناتجة عن بيع أو تصرف في األراضـي الفضـاء والعقـارات          .أ 

ه  أو جـزء  المبنية أو المعدة للبناء سواء شمل البيع أو التصرف العقار كل     
 .منه وسواء كان الثمن البيع أو التصرف بعوض أو بأي شكل آخر

 ).االتفاق أو البصيرة أو الحجة(الثمن المتعارف عليه في العقد.ب 
 القسم الثالث

 اإلقرارات الضريبة
على سائر مكلفي الضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية من واقع الـدخل           ) ٤٣(مادة

 أو البيع خالل موعد أقصاه خمسـة عشـر          أو الثمن الناتج عن التصرف    
 .يوما من تاريخ التصرف أو البيع

يعتبر تقديم اإلقرار مسئولية البائع او المتصرف في حالة تخلف البائع           ) ٤٤(مادة
 .عن تقديم اإلقرار

 -:يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة عند اتخاذ اإلجراءات التالية) ٤٥(مادة
يع الخاضعة للضريبة في مصلحة المسـاحة       قيد عمليات التصرف أو الب    .أ 

 .والسجل العقاري
 .منح رخصة البناء من الجهة المختصة.ب 
 .تعميد أو توثيق أي اتفاق أو عقد أو بصيرة من قبل الجهة المختصة.ج 
على المختصين بالوزارات  المعنية موافاة مصلحة الضرائب ببيـان          ) ٤٦(مادة

ارات المبنية واألراضي الفضـاء     شهري عن وثائق التصرف أو البيع للعق      
التي تمت من واقع سجالتها وتوضيح إسم البائع والمشـتري وعنوانهمـا            

 .والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أ والبيع
 القسم الرابع
 اإلعفاءات

 -:تعفى من أداء هذه الضريبة الدخول) ٤٧(مادة
 .الناتجة عن إنتقال الملكية بالميراث أو الوصية.أ 
 .الناتجة عن الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية.ب 
 .الناتجة عن التصرفات ألراضي وعقارات األوقاف العامة.ج 
الناتجة عن التصرف أو البيع لألراضي الزراعية متى ما كانت حجـة            .د 

 .الشراء الموثقة من المحكمة تثبت ذلك
 الفصل السابع

 شرائح الضرائب على الدخل وفئاتها



 
 ضرائب دخل

 
٤١٦

تستوفي الضريبة على المكلفين من الـدخول السـنوية الخاضـعة           ) ٤٨(مادة١٠
لضرائب الدخل من األرباح التجارية والصناعية والمهن غيـر التجاريـة           

 -:وغير الصناعية واألجور والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي
  ريال حد اإلعفاء السنوي ٣٦,٠٠٠ 
 %١٠  ريال التالية ٤٨,٠٠٠ 
 %١٥   التاليةريال ١٨٠,٠٠٠ 
 %٢٠  ريال التالية ١٨٠,٠٠٠ 
 %٢٥  ريال التالية ١٨٠,٠٠٠ 

 % ٣٠   ريال التالية                ١٨٠,٠٠٠
 %.٣٥   ريال ٨٠٤,٠٠١ما زاد على  

تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة األربـاح التجاريـة          ) ٤٩(مادة١١
ـ        مـن  %) ٣٥(بة  والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنس

 -:الشركات والوحدات التالية
 .شركات األموال وشركات األشخاص.أ  
 ).العام والمختلط(وحدات القطاع االقتصادي .ب 
 .الشركات ذوات األمتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.ج 

                                                           
 -:م  تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ٤٩-٤٨(املادتان 10

 :تستويف  الضريبة من الدخول السنوية اخلاضعة  للضرائب ألي مكلف حسب الشرائح التالية): ٤٨(مادة 
 %٣ريال األوىل ) ٣٦٠٠(عن كل ريال من -١
 %٦ريال التالية ) ٣٦٠٠(عن كل ريال من -٢
 %٩ريال التالية) ٣٦٠٠(كل ريال من  عن -٣
 %١٢ريال التالية) ٣٦٠٠( عن كل ريال من -٤
 %١٦ريال التالية ) ٣٦٠٠( عن كل ريال من -٥
 %٢٢ريال التالية ) ٣٦٠٠( عن كل ريال من -٦
 %٢٨ريال التالية ) ٣٦٠٠( عن كل ريال من -٧
 %٣٢ريال التالية ) ٣٦٠٠( عن كل ريال من -٨

 %٣٦       .ما زاد عن ذلك 
تستويف  الضريبة على الدخل اخلاضع لضريبة  األرباح التجارية من الشركات التالية وحسب النسب ): ٤٩(مادة  11

 -:التالية
 ).العام واملختلط(لشركات األموال ووحدات القطاع االقتصادي %) ٢٢.(أ
 .لشركات األشخاص%) ٢٨.(ب
 .عها غري املقيمةللشركات ذوات األمتياز والشركات جبميع أنوا%) ٣٦.(ج
 .من هذا القانون) ٦(من املادة ) أ(على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة  أو السمسرة  واحملدد طبقا للفقرة %) ٢٨.(د



 
 ضرائب دخل

 
٤١٧

 .ما عدا النسب األعلى الواردة في االتفاقيات المصادق عليها بقانون 
ف تصاعد الضريبة على المرتبات واألجور ومـا فـي حكمهـا            يتوق) ٥٠(مادة

 %).٢٠(عند نسبة )المقيمين (
تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع لضريبة المبيعات العقارية بواقع         ) ٥١(مادة

)٣(% 
ريال والذي يسـتنزل مـن      )٣٦,٠٠٠(ينسب اإلعفاء السنوي والبالغ     ) ٥٢(مادة

من هذا القانون إذا كانت     ) ٤٨ (الدخل الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة     
 .شهرا١٢فترة ربط الضريبة أقل من 

إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة لهذا القانون فإنه           .أ) ٥٣(مادة
 .ال يتمتع إال بإعفاء سنوي واحد فقط

إذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير            .ب 
ن نسبة مئوية من الراتب أو في صـورة أتعـاب أو   ثابتة المقدار كأن تكو 

هبات أو مكافآت دورية أو كأن يتقاضى أجرا عرضيا تستوفي الضـريبة            
 .دون أي تخفيض%)١٥(المستحقة على هذه المبالغ بنسبة 

تحدد الضريبة شهريا على مجموع الدخل الصافي الشـهري لمكلفـي           ) ٥٤(مادة
ن الشرائح الموضـحة فـي      م) ١/١٢(ضريبة المرتبات واألجور بنسبة     

 ).٤٨(المادة 
لسـنة  ) ١٢(الغيتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم       ) ٥٦(،)٥٥(المادتان

 ١٢.م١٩٩٩

                                                           
 -:يف القانون السابق نصت علي ما يلي) ٥٦-٥٥-٥٣-٥٢-٥٠(املواد 12 12

 :يتوقف تصاعد الضرائب عن النسب التالية): ٥٠(مادة 
 ).املقيمني(ة املرتبات واألجور وما يف حكمها ملكلفي ضريب%) ١٦.(أ
 ).أفراد(لبقية مكلفي ضريبة األرباح التجارية والصناعية %) ٢٨.(ب
 ).غري املقيمني(ملكلفي ضريبة املرتبات واألجور وما يف حكمها %) ٢٢.(ج
 .ملكلفي ضريبة املهن غري التجارية وغري الصناعية%) ٢٢.(د

 .ات املؤجرةملكلفي ضريبة العقار%) ١٦.(هـ
 =ملكلفي ضريبة العقارات غري السكنية املستغلة من قبل مالكها%) ٩.(و

أربع ) ٢٤,٠٠٠(ينـزل من الدخل السنوي اخلاضع للضريبة لكل مكلف طبيعي مقيم حد أدىن معفي قدره ): ٥٢(مادة 
يبة حتديد احلد األدىن املذكور  عدا مكلف الضريبة على املبيعات  العقارية ويراعى عند ربط الضر.. وعشرون الف  ريال 

 -:بشكل نسيب يف احلاالت األتية
 .احلاالت اليت جيوز فيها ربط الضريبة عن مدة تقل  او تزيد عن سنة على حنو ما هو مبني بالقانون.أ
 .حالة التوقف أو التنازل مىت أوىف املكلف بااللتزامات اليت يقضي ا القانون.ب



 
 ضرائب دخل

 
٤١٨

 الباب الثاني
 أحكام عامة
 الفصل األول
 الحصــر

على كل مكلف أو جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هذا القانون           ) ٥٧(مادة
  بتاريخ بدء ممارسـة العمـل أو         أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار     

النشاط او التصرف وتأجير العقار أو استغالله خالل ثالثين يوما من هذا            
التاريخ وعليه أن يقدم األخطار المذكور عند إنشاء فرع أو مكتب توكيـل             
لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر وإذا كان المكلف شركة وقع واجـب               

إدارتهـا المنتـدب أو الشـخص       اإلخطار على مديرها أو عضو مجلس       
المتولي تصريف شئونها وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي          

 .يشتمل عليها اإلخطار والمستندات المؤيدة له
على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كلـه أو بعضـه لتجـارة أو               ) ٥٨(مادة

ة أن يقدم إلى    صناعة أو حرفة أو مهنة تجارية او صناعية يمنية أو أجنبي          
مصلحة الضرائب خالل ثالثين يوما من تاريخ شغل العقار إخطار مبينـا            
به األماكن المستغلة في األغراض المتقدمة نوع التجارة او الصـناعة او            
المهنة أو ألي غرض كان بخالف السكن التي يزاولها شاغل المكـان أو             

قـدم اإلخطـار    األمكنة المذكورة وسواء كان المالك او المستأجر كمـا ي         
المذكور خالل ثالثين يوما من تاريخ التنازل عن اإليجار او إنهائه ويقـع             
عبء اإلخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يـزاول النشـاط             

 .مستأجرا من الباطن

                                                                                                                                   
 .ضريبة املرتبات واألجور.ج

 .إذا كان املكلف خيضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة  ذا لقانون فإنه ال يتمتع  إال حبد إعفاء واحد): ٥٣(مادة 
على كل شخص حني دفعه دخال غري معفي من الضرائب لشخص غري مقيم مباشرة أو بالوساطة ان خيصم ): ٥٥(مادة 

املبلغ املخصوم وان يبلغ مصلحة الضرائب واملستفيد وان يعد بيانات يوضح فيه مقدار الدخل و%) ١٠(من هذا الدخل 
بنسخة من هذا البيان وان يقوم بتوريد هذا املبلغ ملصلحة الضرائب أو إىل حساب مصلحة الضرائب يف البنك املركز 

 .يوما من تاريخ اخلصم) ١٥(خبالل 
ا للزكاة والعاملة يف اجلمهورية  بأي صفة تستويف ضريبة ممارسة على مجيع املنشآت األجنبية اليت ال ختضع شرع):٥٦(مادة 

من رأمساهلا العام  وجيب على هذه املنشآت تقدمي إقرار سنوي يوضح فيه قيمة راس املال % ٢,٥كانت وذلك بواقعة 
إبريل من كل عام ويتم أداء الضريبة من واقع اإلقرار يف نفس الوعد احملدد ٣٠اخلاضع للضريبة وذلك خالل مدة أقصاها 

 .هلتقدمي
 
 



 
 ضرائب دخل

 
٤١٩

على المختصين في الوزارات والمصالح والجهات التي تكـون مـن           ) ٥٩(مادة
ارة او صناعة او حرفة معينة او       اختصاصاتهم منح تراخيص لمزاولة تج    

يكون من اختصاصاها منح تراخيص ألماكن استعمال عقار في مزاولـة           
تجارة أو صناعة او حرفة معينة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح            
أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص طبقا لما تبينه الالئحة التنفيذيـة           

متياز والتـزام أو احتكـار أو       ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه كل ا       
 .إذن لمزاولة التجارة أو الصناعة او الحرفة او منح تراخيص استيراد

لمصلحة الضرائب القيام بالحصر على الطبيعة كل مدة زمنية طبقا          ) ٦٠(مادة
لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العالقـة            

 المحددة لها في إتمام ذلك الحصرالتعاون معها إلنجاز المهام 
 الفصل الثاني

 حق اإلطالع وسر المهنة
على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين اإلداريين أن يبلغـوا          ) ٦١(مادة

مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم  من شـأنه أن يحمـل علـى               
االعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب أو بارتكـاب طـرق احتياليـة             

منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة            الغرض  
أو يعرضها لخطر عدم األداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية او             

 .تجارية او تحقيق في مواد الجنايات او الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ
 يتعين على المختصين في جميع وحـدات الجهـاز اإلداري للدولـة     .أ) ٦٢(مادة

والوحدات االقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك علـى اخـتالف          
أنواعها وشركات القطاع الخاص وجميع المنشـآت المملوكـة لألفـراد           
وفروع الشركات األجنبية تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول         
على أية معلومات أو بيانات أو عمليات لمكلفي الضرائب تمت معها عند            

ض االستفادة منها في تحديد وربط الضريبة علـى المنشـأة      كل طلب بغر  
نفسها أو المتعاملين  معها وال يجوز لهذه الجهات االمتناع في أية حالـة              
عن تمكين موظفي المصلحة من  الحصول على البيانـات والمعلومـات            
والسجالت والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال مـن          

 .األحوال
االمتناع عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق لمصـلحة الضـرائب           عند  .ب 
تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشـآت   ) اإلدارة الضريبية (

من هذه المادة في تعامالتها مع مختلـف        ) أ(المنصوص عليها في الفقرة     
مـن  المكلفين على أن يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة            

 .الضياع



 
 ضرائب دخل

 
٤٢٠

على مصلحة الضرائب في حال االمتناع إنذار المكلف بخطاب رسمي          .ج 
) أ(مسجل مصحوب بعلم الوصول بإلزام المكلف بالخضوع لنص الفقـرة           

من هذه المادة وذلك خالل مدة ثالثين  يوما وإذا لم يتقيد المكلف بعد ذلك               
ة ويلـزم   من قيمة البيانات المقـدر    %)١(تفرض عليه غرامة مالية قدرها    

 ١٣.المكلف بدفعها فور إبالغه بربط الغرامة المالية المستحقة
المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بمقتضى هذا القانون         ) ٦٣(مادة

أو أي قوانين خاصة أخرى ملزمة أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب            
طالبتها عند كل طلب دفاتر حساباتها الملحقة بها وكل ما يرى الموظف م           

بتقديمه من المستندات وباإلضافة إلى ذلك تلتـزم المنشـآت والشـركات            
المعفاة طبقا ألحكام قانون تشجيع االستثمار بتقـديم الميزانيـة السـنوية            
والحسابات الختامية إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المحـددة بهـذا           

 .القانون
بة بمقتضى هذا القـانون     تلزم الجهات والمكلفون والمعفون من الضري     ) ٦٤(مادة

أو أي قوانين خاصة أخرى طبقا ألحكام قانون االستثمار بتقديم اإلقـرار            
الضريبي مصحوبا بالميزانية السنوية والحسابات الختامية إلـى مصـلحة          

 .الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون
لالئحة يجب على مكلفي ضرائب الدخل مسك الدفاتر التجارية وتحدد ا         ) ٦٥(مادة

التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها كما تحدد فئات ومسـتويات المكلفـين            
 .الملزمين بمسك هذه الدفاتر

 الفصل الثالث
 ربط الضريبة

تربط الضريبة من واقع اإلقرار المقدم من المكلـف بعـد اسـتكمال             ) ٦٦(مادة
 .إجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات اإلقرار

لضرائب الحق  في مراجعة وتدقيق  وتصـحيح اإلقـرار           لمصلحة ا .أ) ٦٧(مادة
) ٦٦(وإذا ظهر  من خالل ذلك أن اإلقرار ال يشمل ما أشارت إليه المادة               

                                                           
 -:م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ): ٦٢(املادة  13

ـ يتعني على املختصني  يف مجيع وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والوحدات االقتصادية للقطاعني العام ):٦٢(مادة 
فراد وفروع الشركات واملختلط والبنوك على اختالف  أنوعها وشركات القطاع اخلاصة ومجيع املنشآت  اململوكة لأل

األجنبية متكني موظفي مصلحة الضرائب من احلصول على اية معلومات أو بيانات أو عمليات  ملكلفي الضرائب متت 
معها عند كل طلب بغرض االستفادة منها يف حتديد وربط الضريبة على املنشأة نفسها أو على املتعاملني معها وال جيوز هلذه 

حالة عن متكني موظفي املصلحة من احلصول على البيانات واملعلومات والسجالت واملستندات اجلهات االمتناع يف أية 
 .والعمليات املتعلقة بربط الضريبة بأي حال من األحوال



 
 ضرائب دخل

 
٤٢١

من هذا القانون أعدت أخطارا بذلك وتدعوه لحضور جلسة لمناقشـة مـا             
 -:توصلت إليه ليتم ما يلي

 إذا وافق المكلف على تعديل اإلقرار على ضوء ما ورد في إخطـار             -١
 .مصلحة الضرائب ربطت الضريبة عليه ويبلغ بذلك بإخطار آخر

إذا رفض المكلف ما ورد في إخطار مصلحة الضرائب فـإن علـى              -٢
المصلحة تقدير ذلك في ضوء المعلومات المتـوفرة واإلخطـار السـابق            

 .وتربط الضريبة ويبلغ المكلف ويكون هذا القرار قابال للطعن
خطار المكلف بعدم قبول إقراره خالل      إذا لم تقدم مصلحة الضرائب بإ     .ب

سنة من تاريخ استالم اإلقرار من قبل المصلحة يعتبر اإلقرار موافقا عليه            
إال في حالة أن المصلحة لم تهتد إلى عنوانه أو طرأت ظروف عامـة أو               

 ١٤.خاصة أدت إلى التأخير 
لمنصوص في حالة عدم تقديم المكلف اإلقرار أو المستندات والبيانات ا         ) ٦٨(مادة

عليها في هذا القانون في الموعد المحدد تقوم مصلحة الضرائب بتقـدير            
وربط الضريبة على المكلف فـي ضـوء المعلومـات المتـوفرة لـديها              

 .وتقديراتها وإبالغه بإخطار الضريبة المستحقة عليه
يتم إخطار المكلـف بـربط الضـريبة وفقـا لمـا ورد بالمـادة               ) ٦٩(مادة
 -:ذا القانون وفقا لإلجراءات التاليةمن ه)٦٨(والمادة )٦٧(
يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة أن يعتـرض علـى ربـط              .  أ

الضريبة خطيا خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه باإلخطـار وإذا قـدم             
االعتراض بعد انقضاء هذه المدة او اقتنعت مصـلحة الضـرائب بـإن             

لمدة المذكورة من   المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خالل ا        
جراء غيابه في الخارج أو ألي سبب آخر مقبول جاز أن تمدد تلك المـدة               

 .يوما من تاريخ انتهاء المدة األولى) ١٥(بمدة أخرى قدرها 
إذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة وفقا لما أشـير إليـه               .  ب

 .يكون الربط نهائيا وتؤدي الضريبة بموجبه فورا

                                                           
 -:م  تنص على مايلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ٦٦(املادة  14

ارات  على كل مكلف ألي ضريبة أن يقدم يف موعد مع عدم اإلخالل باالحكام الواردة فيما يتعلق  باإلقر): ٦٦(مادة 
غايته الثالثني من إبريل من كل سنة تالية ألي سنة ضريبة سابقة إقرارا إىل مصلحة الضرائب يتضمن التفصيالت املتعلقة 

 .وتربط الضريبة من واقع اإلقرار املقدم من املكلف.. بدخله اإلمجايل ودخله اخلاضع للضريبة والضريبة املستحقة
 



 
 ضرائب دخل

 
٤٢٢

مكلف المعترض لحضور مناقشة االعتراض المقدم منه وله        يستدعى ال .ج
الحق في تقديم كافة اإلثبات والمستندات المؤيدة العتراضـه وللمصـلحة           
الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السـجالت          

 -:ليتم من خالل ذلك ما يلي
 وتـؤدي    إذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الـربط نهائيـا            -١

 .الضريبة بموجبه فورا
إذا تم التأكد من صحة وسالمة المستندات يتم تعديل الـربط ويكـون             -٢

 .الربط نهائيا وغير قابل للطعن وتؤدي الضريبة بموجبه فورا
إذا لم تقتنع المصلحة باالعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف         -٣

ا لذلك ويكـون هـذا      باعتراضه يتم إصدار قرار معلل تربط الضريبة وفق       
القرار قابال للطعن فيه خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغ المكلف به وفي             
حالة عدم االعتراض في المدة المحددة يصـبح الـربط نهائيـا وتـؤدي              

 .الضريبة بموجبه فورا 
في حالة الشك في صحة وسالمة الحسابات والبيانـات المقدمـة إلـى             .د

) ٧٠(ها تربط الضريبة وفقا  ألحكام المادة        اإلدارة الضريبية او التالعب ب    
 ١٥.من هذا القانون

مع األخذ في االعتبار  عدم وجود ازدواج ضريبي يجـوز لمصـلحة    ) ٧٠(مادة
الضرائب ربط وتحصيل الضريبة  على األرباح التجاريـة والصـناعية           

                                                           
 -م  تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم): ٦٩(مادة  15

حيق للمكلف  الذي ربطت عليه الضريبة المتناعه عن تقدمي اإلقرار أن يعترض على ربط الضريبة خطيا . أ): ٦٩(مادة 
 يستند إليها وال يبت يف وعليه أن يذكر يف مذكرة اعتراضه األسباب اليت.. خالل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه باإلخطار 

 .االعتراض املقدم إال بعد تقدمي املستندات املؤيدة خالل فترة ال تتجاوز شهرين من تاريخ اإلخطار
إذا قدم االعتراض بعد انقضاء هذه املدة واقتنعت مصلحة الضرائب بأن املكلف املعترض مل يتمكن من تقدمي اعتراضه .ب

 يف اخلارج أو مرضه او ألي سبب آخر معقول جاز  ان متدد تلك املدة مبدة أخرى خالل املدة املذكورة من جراء غيابه
 قدرها مخسة عشر يوما من تاريخ انتهاء املدة األوىل

على املكلف املعترض أن يدفع عند تقدميه اعتراضه مبلغ يعادل الضريبة اليت يوافق عليها يف مذكرة االعتراض وعلى .ج
 .إذا مل يتم دفع املبلغمصلحة الضرائب رفض االعتراض 

.. يدعى املكلف املعترض إىل جلسة  للنظر يف اعتراضه وله احلق يف تقدمي اإلثباتات واملستندات املؤيدة العتراضه .د
 .وملصلحة الضرائب حق طلب املعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجالت واملستندات املتعلقة بدخل املعترض

 صحة وسالمة املستندات واقناع املصلحة بذلك فعليها تعديل الربط طبقا ملا مت التوصل إليه أما إذا يف حالة التأكد من.هـ
مل توافق املصلحة على الربط  املبني يف الفقرة السابقة من هذه املادة فيجوز هلا بقرار معلل أن تقر الربط املعترض  عليه او 

 .القرار الصادر يف هذه الفقرة قابال للطعنختفضه او تزيده او تلغيه ويف هذه احلالة يعترب 
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والمهن غير التجارية وغير الصناعية بشكل مقطوع على جميع المكلفـين           
 .التاليوعلى النحو 

للذين ال تتوفر أي بيانات عن حجم أنشطتهم بمبلغ سنوي مقطوع باتخاذ             .أ
الضريبة النهائية للسنة التي تسبق سنة الدخل المعنية الخاضعة للضـريبة           
أساسا لربط الضريبة مع إضافة  نسبة نمو سنوية في بداية كل عام وفقـا               

األخذ في االعتبار نوع    لألسس والمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية مع        
النشاط وحجمه والموقع الجغرافي ومراعاة إعادة النظر في ربط الضريبة          

 -:بالمبلغ المقطوع في الحاالت التالية
 . إذا استحدث نشاطا أو فرعا جديدا لم تشمله المحاسبة- 
 . في حالة التوقف أو التنازل الكلي او الجزئي- 
 في الضريبة نتيجة مسكه حسـابات        في حالة طلب المكلف أعادة النظر      - 

منتظمة أو وجد أن نسبة النمو المحددة في هذا القانون ال تتناسـب مـع               
 .دخله

 .في حالة ورود بيانات جديدة لإلدارة الضريبية لم تشملها المحاسبة- 
للذين تتوفر بيانات عن حجم أنشطتهم بنسبة مقطوعـة علـى النحـو             .ب 

 -:التالي
عمال أو قيمة المبيعات لألنشـطة التجاريـة        من إجمالي رقم األ   %٣ -١ 

 .والصناعية
 .من إجمالي اإليرادات أو الدخل لألنشطة السياحية والخدمية% ١٠ -٢ 
 .من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية%١٠ -٣ 
من إجمالي رقم األعمال أو قيمـة المبيعـات للمـواد الغذائيـة             % ١ -٤ 

ولألنشطة التجاريـة التـي تقـوم        )دقيق،األرز،السكرالقمح ، ال  (األساسية  
 .بتصريف المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين

على مصلحة الضرائب إخطار المكلفين بمقدار الضـريبة المسـتحقة          .ج 
عليهم ورقم الحساب في البنك المركزي أو أي بنك مخول يجب أن تورد             

 .إليه الضريبة
مصلحة تقسيط الضريبة  السنوية متى استدعت الضرورة ذلك         يجوز لل . د 

  أو ربـع سـنوية  وبحسـب الحالـة            ةعلى أقساط أسبوعية  او شـهري      
المعروضة  على أن ال تنتهي السنة المالية دون سداد الضريبة المسـتحقة           

 .من القانون١٦).٩٨(وفي حالة تخلف المكلف  يتم تطبيق حكم المادة 
                                                           

 -:م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ٧٠(املادة 16
  =-:نفا وحسب اآليت’تربط الضريبة لكل سنة على حدة مبوجب أحكام القانون وفق احلاالت املشار إليها آ): ٧٠(مادة 
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٤٢٤

لسـنة  ) ١٢(يتا  بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم      الغ) ٧٢(و)٧١(المادتان
 ١٧.م١٩٩٩

يعتبر التنبيه على المكلف بالدفع قطعيا  ومـع ذلـك فللمصـلحة  أن               ) ٧٣(مادة
تجري ربطا أضافيا  وذلك إذا تحققت من أن الجهة او المكلف لـم يقـدم                
إقرارا صحيحا بأن أخفي مبالغ تسـري عليهـا الضـريبة أو نشـاطا او               

أو غيرها او قدم بيانات غير صحيحة او استعمل طرقا احتيالية           مستندات  
للتخلص من أداء الضريبة كلها او بعضها وللمصلحة كـذلك أن تجـري             
ربطا إضافيا إذا لم يقدم المكلف اإلقرار وربطت المصلحة الضريبة على           
أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أوجه أخرى أو مبالغ لم تكـن تعلمهـا               

م يشملها التقدير بأن يكون المكلف قد أدلى ببيانـات غيـر            وقت الربط ول  
صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية أو قدم مستندات ال تتضمن حقيقة جميع            
أوجه نشاطه وفي جميع األحوال المشـار إليهـا ومـع عـدم االخـالل               

                                                                                                                                   
استنادا إىل الدخل يف املوازنة التخطيطية  لوحدات القطاع الربط املقدم  تربط الضريبة يف بداية كل سنة مقدما  . أ

ويكون تسديد الضريبة خالل تلك السنة على اقساط حتددها الالئحة التنفيذية  ) عام ، وخمتلط(االقتصادي 
وبشكل عام حيق ملصلحة الضرائب  أن تقوم بتحصيل الضريبة لنفس  السنة بشكل مقدم طبقا لألسس  

دها  الالئحة وعلى أن تسوى املبالغ  احملصلة يف السنة التالية علىضوء األحكام الواردة يف واملواعيد اليت حتد
 .هذا الفصل

الربط املبدئي  فور انتهاء سنة الدخل ملصلحة الضرائب  احلق يف إصدار الربط املبدئي  على أساس الدخل املبني  . ب
 -:يف

 .)عام وخمتلط(امليزانيات العمومية للوحدات االقتصادية  -١
 -:أما بقية املكلفني  فيتم الربط املبدئي  طبقا لألساسني التالني أيهما أكرب -٢
 .عن آخر سنة ضريبية  مت البت فيها.أ
 .طبقا للميزانيات العمومية أو حسب ما حتدده املصلحة. ب

خطار وعلى مصلحة الضرائب مطالبتهم  بدفع الضريبة املستحقة  عليهم خالل ثالثني يوما من تاريخ تسلمهم إ
 .الربط

 -:م  تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ) ٧٢-٧١(املادة  17
ال تسري أحكام الربط املبدئي على املكلفني اخلاضعني لضريبة املرتبات واألجور وكذلك املكلفني بضريبة ): ٧١(مادة 

 .املبيعات العقارية
 للمكلف أن يعترض على ربط الضريبة النهائي أمام جلنة الطعن مع عدم اإلخالل باملواد املذكورة أعاله حيق): ٧٢(مادة 

وذلك بتقدمي اعتراض كتايب موضحا أسباب االعتراض يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ استالمه إخطار الربط مع 
 ).٦٩(من املادة ) ج(مراعاة ما ورد يف الفقرة 

  =-:ا يليعلى الطاعن ان  يوضح يف عريضة الطعن  م): ٧٦(مادة 
 .سداد رسم طعن عن كل سنة ضريبة وقدره مائة ريال.ج
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بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب اخطـار المكلـف او            
واألسس التي بني عليها وكذلك األسس التي بني        الجهة بالربط اإلضافي      

عليها الربط األصلي  وأوجه النشاط او المبالغ التي سبق الـربط عليهـا              
 .ويكون الربط اإلضافي قابل للطعن فيه كالربط األصلي

 الفصل الرابع
 اللجان

تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية  ويصدر قرار بها من وزير            ) ٧٤(مادة
 -:ضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي  على النحو التاليالمالية مو

 رئيسا   مسئول مالي ال تقل درجته عن مدير عام -١ 
 عضوان    موظفان فنيان من مصلحة الضرائب -٢ 
 عضوان ممثالن عن الغرفة التجارية والصناعية  او النقابات المهنية-٣ 
 .أمينا للسر-٤ 
ا في المادة السابقة بـالنظر فـي الطعـون          تختص اللجان المشار إليه   ) ٧٥(مادة

الضريبية من قرارات  الربط واعادة النظر فيها ولها الحـق فـي تأييـد               
الضريبة المربوطة أو تعديلها بالزيادة أو النقص او اإللغاء وفقا ألحكـام            

 .هذا القانون
 -:على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي) ٧٦(مادة
قر بها عن كل سنة كما يجب عليـه تحديـد أوجـه             تحديد الضريبة التي ي   .أ

اعتراضه وإقامة الدليل الذي يؤيد ما أقر به من ضريبة وما يعترض عليه             
 .منها

سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه وال يجوز النظـر فـي              .ب 
 .الطعن مالم يكون مقرونا بسند السداد

ـ    %)٠,٥(تستحق رسوم طعن بنسبة     .ج  رض عليهـا   من الضـريبة المعت
المكلف عن كل سنة ضريبية على أن ال تزيد الرسوم المقررة فـي كـل               

 .األحوال  عن خمسين الف ريال
تخطر اللجنة كال من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته  سبعة أيام            .أ) ٧٧(مادة

قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو من يوكالهما أو أن يبينـا             
التحريرية التي قدماها وإذا لم يحضر المكلف جدد لـه          اكتفاؤهما بالبيانات   

موعد آخر مدته سبعة أيام ، وللجنة الحق في نظر الطعن إذا لم يحضـرا               
في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن للمدة التي تراها             

 .مناسبة
 .للجنة الحق في طلب البيانات واألوراق والمستندات اإلضافية.ب 
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 اللجنة بأغلبية أعضائها وتكـون جلسـاتها سـرية  إال إذا رأت             تجتمع.ج 
 .خالف ذلك

على اللجنة أن تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضرا نهائيا يتضـمن           .د 
 .جميع أوجه الخالف واألسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها

يجب على اللجنة إصدار قرارها في القضية خـالل مـدة أقصـاها             .هـ 
 تاريخ تقديم الطعن وتصدر قراراتها فـي القضـية بأغلبيـة            شهرين  من  

 .الحاضرين ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر
يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعن أمام           ) ٧٨(مادة

محكمة قضايا ضرائب الدخل وذلك خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ           
د الطعن المقدم من المكلف مقبـوال مـن         استالم قرار لجنة الطعن، وال يع     

 -:الناحية الشكلية إال بعد التحقق من قيام الطاعن باألتي
 .سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.أ 
 .خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها%) ٥٠(سداد مبلغ .ب 
لفصل في قضـايا ضـرائب      تشكل محاكم قضائية مختصة ومتفرغة ل     ) ٧٩(مادة

الدخل في أمانة العاصمة والمحافظات ويكون لها وحـدها النظـر فـي             
الطعون في القضايا الضريبية والمخالفات، ويكون تشكيلها وفقـا ألحكـام     
قانون السلطة القضائية على أن يكون أعضاؤها مـن ذوي الخبـرة فـي              

 .المجالين المالي والضريبي
 -:ضرائب الدخل وتنظم مهامها كما يليتختص محكمة قضايا ) ٨٠( مادة

النظر في الطعون المقدمة من المصلحة او المكلف طعنا فـي قـرارات             .أ 
 .لجان الطعن وعلى الطاعن اقامة الدليل واإلثبات على صحة طعنه

النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضـريبية جـرائم التهـرب           .ب 
 .الضريبي

 المقدم من قبل المكلف الغرض منه التهرب        إذا تبين للمحكمة أن الطعن    .ج 
من دفع الضريبة والتحايل على القانون وأن دعواه لم تكن جدية ، فعليهـا              
أن تحكم عليه إلى جانب الضريبة وفقا لقرار لجنة  الطعن بعقوبة  رادعة              

 .طبقا ألحكام هذا القانون أو بعقوبة أشد حسبما تراه المحكمة مناسبا
 .ساتها سرية إال إذا رأت غير ذلكتعقد المحكمة جل.د 
يجب أن تصدر المحكمة حكمها خالل شهرين على األكثر من تاريخ           .هـ 

استالم الدعوى أو الطعن ما لم تكن هناك ظروف قاهرة وذلك بتأييد قرار             
لجنة الطعن أو تعديله مبينة فيه الحيثيات واألسانيد القانونية التي اسـتندت            

 .عليه المحكمة 
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محكمة حكمها بأغلبيـة اآلراء موقعـا عليـه مـن الـرئيس             تصدر ال .و 
 .واألعضاء وأمين السر وتخطر طرفي التقاضي به فور صدوره

يحق للمحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وعلى أن يكون من             .ز 
 .جهة محايدة

يحق  لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف أحكـام محكمـة            ) ٨١(مادة
ل أمام شعبة نوعية من شعب االسـتئناف بعواصـم          قضايا ضرائب الدخ  

المحافظات ويكون حكم المحكمة اإلستئنافية نهائيا وغير قابل للطعن بـأي    
 .طريق من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابع االستعجال

ال يجوز ألي محكمة أخرى وألي سبب كان أن تنظر فـي القضـايا              ) ٨٢(مادة
 .والمنازعات الضريبية

 
 

 صل الخامسالف
 التوقف والتنازل

إذا توقف النشاط الذي تؤدي الضريبة عنه وقوفا كليا أو جزئيا أو في             ) ٨٣(مادة
حالة خلو العقار بالنسبة لضريبة العقارات فتحصل الضريبة حتى تـاريخ           
التوقف أو اإلخالء  وألجل االنتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خـالل             

حتـى  (ي وقف فيه العمل أو تاريخ األخـالء         الثالثين يوما من التاريخ الذ    
ان يبلـغ  مصـلحة      ) ولو كان التوقف أو اإلخالء خـارج عـن ارادتـه          

الضرائب وان يقدم اليها الوثائق والبيانات الالزمة إلثبات حالة التوقف او           
 .اإلخالء  واإللزام بدفع الضريبة عن سنة كاملة

و البيع او التصرف في العقـار       التنازل الكلي او الجزئي عن المنشأة أ      ) ٨٤(مادة
يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف او اإلخالء وتطبـق            

 .من هذا القانون) ٨٣(عليه احكام المادة 
ويجب  على المتنازل والمتنازل اليه او البائع او المتصرف تبليغ مصلحة            

الجزئي الضرائب عن ذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ التنازل الكلي او             
او البيع او التصرف ويكون كال من المتنازل والمتنـازل اليـه بالنسـبة              
للمنشأة او البائع او المتصرف او المشتري والمتصـرف لـه مسـئولين             

 .بالتضامن عما استحق من ضرائب حتى ذلك التاريخ
 الفصل السادس
 اإلخطارات

ة بكافة األعمال   اإلخطار هو الوسيلة الرسمية إلعالن المكلف او الجه       ) ٨٥(مادة
اإلجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد الالئحة التنفيذية شـكل           

 .وبيانات اإلخطار
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يبلغ المكلف او الجهة باإلخطارات التي تصدرها مصلحة الضـرائب          ) ٨٦(مادة
 -:بإحدى الطريقتين  اآلتيين

لك ارسال اإلخطار إلى المكلف او الجهة عن طريق التبليغ اإلداري وذ          -١
على مقر المنشأة او محل إقامة المكلف الثابت او محله المختـار الـذي              
يحدده وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ اإلخطار إلى احـد             
مستخدمي المكلف  أو الجهة في مقر المنشأة أو إلـى أحـد األشـخاص               
القاطنين مع المكلف في مسكنه الثابت ممن يدل ظاهر عمرهم على ثمانية            

 .عشر عاما على األقل
إرسال اإلخطار إلى المكلف او الجهة عن طريق البريد المسجل إلـى            -٢ 

آخر عنوان معروف ومسجل بمصلحة الضرائب ويكفي إلثبـات التبليـغ           
على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان المكلـف او الجهـة             

 .الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة
 اإلخطار قد وقع تسليمه صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية ولو           يعتبر) ٨٧(مادة

رفض المكلف استالمه طالما تم ذلك في مواجهته ويجب في هذا الحالـة             
إثبات واقعة رفض االستالم على أصل اإلخطار بمعرفة احـد مـوظفي            
مصلحة الضرائب وذلك في حالة إرسال اإلخطار عـن طريـق التبليـغ             

 موظف البريد المختص في حالة ارسال اإلخطار عن         اإلداري أو بمعرفة  
 .طريق البريد المسجل

في حالة غلق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعالن المكلف باإلخطار          ) ٨٨(مادة
من هذا القانون يثبت ذلك بموجب      )٨٦(بإحدى الطرق المذكورة في المادة      

 او  محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب يوقع عليه عاقل الحارة         
لجان الدفاع الشعبي التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشـأة بحسـب         
األحوال وينشر االخطار مع المحضر  في لوحة مصلحة الضـرائب وال            
يتم االعالن في اللوحة المذكورة اال بعد انتقال مندوب مصلحة الضرائب           

الغلق او  انتقاال فعليا إلى مقر المنشأة وإجراء التحريات الالزمة للتثبت من           
 .عدم الوجود

ال تبطل اإلخطارات التي أجريت وفق احكام هذا القانون لنقص فـي            ) ٨٩(مادة
شكلها او خطاء او سهوا ال يخل بما كان مقصودا منها وال يمنـع العلـم                
بهوية الشخص المخاطب بها وال يبطل التقدير ايضا لخطأ في اسم المكلف            

فروضة عليه أو لوجود اختالف     ولقبه أو نوع دخله او مقدار الضريبة الم       
التقدير واالخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التـي اسـتند             

 .عليها التقدير
 القسم السابع



 
 ضرائب دخل

 
٤٢٩

 الجرائم والجزاءات
كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد أو حرض غيره علـى           ) ٩٠(مادة

 -:ة التهرب من الضريبة بأن اتى قصدا أي فعل من األفعال اآلتي
قدم اقرار غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص  او حذف منه أي دخل               .أ 

او جزء من الدخل التي يترتب عليه تقديم اقرار بمقتضـى احكـام هـذا               
 .القانون واثر مقدار الضريبة

ادرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي مسـتند او               .ب 
 .بيان  قدم بمقتضى هذا القانون

 حفظ او سمح بإعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صـورية او              اعد او .ج 
مزورة  او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات او قيود او اخفائها               
او اتالفها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب أي دخل خاضع للضريبة             
بموجب احكام هذا القانون او أي جزء من ذلك الدخل بقصد التخلص من             

 .ضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء دفع ال
لجأ الى أية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او أجاز استعماله للتهـرب              .د 

 .من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور
أعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة او أمر            .هـ 

يته او مسئولية أي شخص اخر في دفع الضريبة         او مسالة تؤثر في مسئول    
 .او التاثير في مقدارها

اعطى خطيا أي جواب كاذب على أي سـؤال او طلـب وجـه إليـه                .و 
للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هـذا القـانون وذلـك بقصـد              

 .التخلص من دفع الضريبة كليا او جزئيا
 بالحبس مدة ال تقل عـن       يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم         

شهر وال تزيد عن سنة او بغرامة ال تقـل عـن خمسـين فـي المائـة                  
مـن االسـتفادة    %) ١٥٠(وال تزيد عن مائة وخمسين في المائة        %)٥٠(

الناتجة عن الجريمة او المخالفة وتضاعف العقوبة في حالـة العـودة او             
 .التكرار

ريال )٥٠,٠٠٠( تزيد عن  ريال وال )٢,٠٠٠(يعاقب بغرامة ال تقل عن    ) ٩١(مادة
 -:كل من

تخلف عن العمل بمقتضيات أي اخطار او طلب صدر اليه بموجب هذا            .أ 
 .القانون



 
 ضرائب دخل

 
٤٣٠

تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية الخطار صدر اليه تحقيقـا الي            .ب 
غرض من اغراض هذا القانون وتحدد الالئحة لمدة التي تطبـق بشـأنها             

 ١٨.الغرامة
حكم وظيفته او اختصاصه او عمله شـأن فـي          كل شخص يكون له ب    ) ٩٢(مادة

ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او الفصـل            
فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضي بـه              
القانون فإذا أفشى سرا عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثـة أشـهر وال               

تقل عن الف ريـال وال تزيـد عـن          تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة ال        
 .خمسين الف ريال

اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون ال يعفـي أي           ) ٩٣(مادة
 .شخص من مسئولية دفع الضريبة

 الفصل الثامن
 التحصيل  والحجز

على جميع المكلفين  أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع اإلقرارات            .أ) ٩٤(مادة
 المبالغ المستحقة للدفع بما فيها الضريبة المربوطة طبقا لنظـام           المقدمة أو 

الربط المقطوع في مواعيدها المحددة بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقا             
 .لنظام التحصيل تحت الحساب

على كل رب عمل مسئول عن دفع راتب او اجر مخصص او عالوة             .ب 
صم منها عند دفعهـا     او مكافأة او إكرامية غير معفي من الضريبة ان يخ         

الضريبة المقررة وان يقوم بتوريدها مصـحوبة بكشـف إلـى مصـلحة             
الضرائب شهريا وإذا تخلف عن دفع الضريبة التي ترتب عليها خصـمها            
ودفعها تحصل منه بحسب احكام هذا القانون الضـريبة التـي لـم يقـم               

 ١٩.بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه

                                                           
 -:م تنص على مايلي١٩٩١٠لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ٩١(املادة  18

 -:يعاقب بغرامة  ال تقل عن الف ريال وال تزيد عن الفني ريال كل من): ٩١(مادة 
 .نون ختلف عن العمل مبقتضيات أي اخطار او طلب صدر اليه مبوجب هذا القا . أ
ختلف عن احلضور تلبية االخطار صدر إليه حتقيقا ألي غرض من اغراض  هذا القانون ، وحتدد الالئحة املدة  . ب

 .اليت تطبق بشأن الغرامة
 -:م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ٩٥-٩٤(املادة 19

رارات املقدمة او املبالغ املستحقة للدفع طبقا على مجيع املكلفني أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع االق.أ):٩٤(مادة 
 .للربط املقدم يف املواعيد احملددة هلا

 :لكل مكلف تقدم بإقراره وفقا للقانون  ودفع الضريبة املعترف ا احلق يف إجراء الترتيالت اآلتية. ب
 .يف حالة السداد خالل شهر يناير%) ٤(-



 
 ضرائب دخل

 
٤٣١

من الضريبة الواجبة عن كـل شـهر        %)٢(ة بواقع   يتم تحصيل غرام  ) ٩٥(مادة
 ٢٠.يتأخر فيه المكلف عن تقديم اإلقرار بعد انقضاء المدة القانونية

تحصل  الضريبة المستحقة من واقع الربط او موافقـة المكلفـين او             ) ٩٦(مادة
قرارات لجان الطعون او قرارات محاكم قضايا ضرائب الدخل في موعد           

ن تاريخ التبليغ وفي حالة ثبوت سداد المكلـف         ال يتجاوز عشرين يوما  م     
لمبالغ اكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه فله الحق باسترداد المبلـغ            

 .الزائد من اإليرادات أو طلب تسويته من مستحقات أخرى
وفي حالة االسترداد على مصلحة الضرائب اصدار شهادة بالمبلغ الواجب           

ى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور       استرداده وعلى وزارة المالية لد    
 .فيها

مع مراعاة  عدم اإلخالل باالحكام األخرى  في هذا القـانون يكـون              ) ٩٧(مادة
تحصيل الضريبة دفعة واحدة ولمصلحة الضرائب الحق في تقسيطها على          
أقساط شهرية او ربع سنوية على أن ال يتجاوز سنة وإذا طرأت ظروف             

 تحول دون تحصـيل الضـريبة جـاز لـرئيس           عامة أو خاصة بالمكلف   
 . المصلحة او من يفوضه تقسيطها بحسب ما تحدده الالئحة

إذا لم تدفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القـانون            .أ) ٩٨( مادة
مـن مقـدار الضـريبة غيـر        %)١,٥(يضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي    

ا المبلـغ احكـام     المدفوعة عن كل شهر تأخير وتطبق على تحصيل هـذ         
 .القانون الخاص بتحصيل األموال العامة

 .ال يعتبر المبلغ المضاف إلى الضريبة بمقتضى هذه المادة جزءا منها.ب 
                                                                                                                                   

 .يف حالة السداد خالل شهر فرباير%) ٣(-
 .يف حالة السداد خالل شهر مارس%) ٢(-

وإذا جرت املوافقة على تقسيط مبلغ الضريبة املعترف ا خالل املوعد القانوين فيستحق  املكلف الترتيل  املنصوص عليه 
ار يف بداية هذه الفقرة عن األقساط اليت مت تسديدها يف املهلة املنصوص عليها يف هذه املادة وال جيوز تقسيط ضريبة االقر

 .عن املدة القانونية لتقدمي االقرار
على كل رب عمل مسئول عن دفع راتب او اجر او خمصص او عالوة او مكافاة او اكرامية غري معفي من الضريبة ان .ج

خيصم منها عند دفعها الضريبة املقررة وان يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف  إىل مصلحة الضرائب شهريا وإذا ختلف عن 
اليت ترتب عليه خصمها ودفعها حتصل منه حسب احكام هذا القانون  الضريبة اليت مل جير خصمها كما لو دفع الضريبة 

 .كانت ضريبة مستحقة عليها
من الضريبة عن كل شهر يتخلف فيه املكلف عن تقدمي االقرار بعد املدة %) ٢(يتم حتصيل غرامة بواقع ): ٩٥(مادة  20

من الضريبة املستحقة عن نفس السنة وملصلحة الضرائب يف التصاحل عن %) ١٨(رامة القانونية على ان التتجاوز هذه الغ
 .الغرامة املضافة واملنصوص عليها يف الفقرة السابقة بالتخفيض او األعفاء وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون
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٤٣٢

إذا تبين لمصلحة الضرائب ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع          ) ٩٩(مادة
بشكل جدي وملموس فلرئيس المصلحة او من يفوضـه ان يطلـب مـن              

 امر بحجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة فقط وتعتبـر           النيابة العامة 
هذه االموال محجوزة بمقتضى  هذا االمر حجـزا تحفظيـا وال يجـوز              

 .التصرف فيها اال إذا رفع الحجز بقرار من المحكمة المختصة
متى أصبح الدين الضريبي قطعيا فللنيابة العامة بناء علـى طلـب            ) ١٠٠(مادة

تنفيذي على أموال المدين بما يسـاوي المبلـغ         المصلحة حق توقيع حجز     
المستحق وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقـود او األوراق              

 .المالية او غيرها سواء كانت مستحقة في الحال او في المستقبل
وعلى المحجوز لديه ان يقوم بتوريد مـا فـي ذمتـه لخزانـة مصـلحة           

مصلحة المذكور مبينا أسباب الـدين      الضرائب او باإلقرار بما في ذمته لل      
وكل ما لديه من األوراق االصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك في خـالل             
خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه اعالنا اداريا بذلك عن طريـق التبليـغ              

 .االداري من مصلحة الضرائب
مع عدم االخالل باحكام هذا القانون يتم تطبيـق قـانون تحصـيل             ) ١٠١(مادة

 .موال العامة بصدد تحصيل كافة الضرائباأل
يجوز تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة وتحدد نسب وإجـراءات          ) ١٠٢(مادة

 .التحصيل بحسب ما تحدده الالئحة التنفيذية
دين الضرائب دين ممتاز وواجب األداء لمصلحة الضـرائب غيـر           ) ١٠٣(مادة

 .احتياج إلى مطالبة
 الفصل التاسع
 البطاقة الضريبية

تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة رقـم ضـريبي           ) ١٠٤(دةما
 ٢١.يحمل رقم المكلف لدى اإلدارة الضريبية

تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائق الهامة التي تطلب عند اإلعـالن           ) ١٠٥(مادة
او التعاقد ألية اعمال مالية او تجارية او مشتريات او توريدات او عنـد              

 . تراخيص مزاولة للمهن بكافة انواعهااصدار او تجديد أي
 شعلى جميع الجهات واألجهزة الرقابية للدولة عند قيامهـا بـالتفتي          ) ١٠٦(مادة

من هـذا القـانون     ) ١٠٥(الدوري والمفاجئ على االنشطة الواردة بالمادة     

                                                           
 -:م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم ) ١٠٤(املادة  21
تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة بطاقة ضريبية بعد سداد كافة املستحقات الضريبية ):١٠٤(دة ما

 .واجبة األداء
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٤٣٣

التاكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية في كافة المعامالت والتاكد مـن            
 .سالمة التطبيق

 صل العاشرالف
 احكام متنوعة

يتعين على كل شخص مكلف يرغب في مغادرة اراضي الجمهورية          ) ١٠٧(مادة
بصورة نهائية ان يحصل قبل سفره على شهادة من مصـلحة الضـرائب             
تفيد سداد كافة الضرائب المستحقة عليه وفقا الحكام هذا القانون او تقـديم       

 علـى االشـخاص     ضمانات كافية تقبلها المصلحة ويسرى نفس الحكـم       
 .المكلفين غير المقيمين  الذين يرغبون في مغادرة البالد

منعا لالزدواج او التكرار الضريبي تنظم الالئحة  تفاصيل الضوابط           ) ١٠٨(مادة
 .التي تكفل ذلك وفقا الحكام هذا القانون

كل من يدلي بمعلومات او بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان            .أ) ١٠٩(مادة
فاؤها او التهرب من اداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون لـه            يراد اخ 

من قيمة الضريبة التـي     %) ١٠(الحق في الحصول على مكافأة ال تتجاوز      
تحققها بصورة نهائية  على المبالغ المخفاة او التي كان يريد التهرب منها             
على ان تجنب مباشرة من الضريبة المحصلة عند السداد وتحدد الالئحـة            

التجنيب  واالستحقاق والصرف ، اما إذا ثبت ان تلك المعلومات او            طرق  
ريال  وال   )١٠,٠٠٠(البيانات كاذبة يعاقب  المدلي بها بغرامة ال تقل عن           

ريال أو بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد علـى            )٥٠,٠٠٠(تزيد عن 
 .ستة أشهر

 حافزا بما   يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون        .ب 
يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققـوا الـربط المقـدر فـي                

 .الموازنة العامة للدولة
تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الضرائب من          .ج 

مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقرة وفقا الحكـام القـانون           
ويخصـص البـاقي    %)٦٠( بنسـبة    م  وهذا القانون   ١٩٩١لسنة  ) ٣١رقم

لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل وتحـدد الالئحـة           
 ٢٢.التنفيذية لهذا القانون اساس االستحقاق والصرف

                                                           
 -:م تنص على ما يلي١٩٩١لسنة ) ٣١(يف القانون رقم) ١٠٩(املادة 22

 :متنح مكافأة تشجيعية كما يلي): ١٠٩(مادة 
كشف عن مبالغ كان يراد اخفائها  او التهرب من اداء الضريبة عليها كل من يديل مبعلومات او بيانات تؤدي إىل ال.أ

من قيمة الضريبة  اليت استحقت على املبالغ %) ١٠(وثبت صحتها يكون له احلق يف احلصول على مكافأة ال تتجاوز



 
 ضرائب دخل

 
٤٣٤

يكون  لموظفي مصلحة الضرائب  الذين تحددهم الالئحة التنفيذيـة           ) ١١٠(مادة
ذ هذا  صفة مأموري الضبط القضائي الثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفي          

 .القانون او اللوائح المتفرعة عنه
على وزير المالية ان يصدر ما يقتضيه العمل بهـذا القـانون مـن              ) ١١١(مادة

 .القرارات واألنظمة واللوائح التنفيذية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه           ) ١١٢(مادة

 .وينشر في الجريدة الرسمية
  بصنعاء–ية صدر برئاسة الجمهور

 هـ١٤١١/رمضان/٢٧بتاريخ 
 م١٩٩١/ابريــل/١٢الموافق

 
 علي عبد اهللا صالح/الفريق        

 رئيس مجلس الرئاسة        

                                                                                                                                   
عاقب من ادىل ا كيديا املخفاة او اليت كان يراد التهرب من ادائها، اما اذا ثبت ان تلك املعلومات او البيانات كاذبة  ي

) ٥٠,٠٠٠(ريال  وال تزيد عن) ١٠,٠٠٠(باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد عن سنتني  او بغرامة ال تقل عن
 .ريال
مينح مجيع العاملني ورؤسائهم  يف جمال تطبيق  هذا القانون حافزا مبا يعادل  مرتب شهرين يف اية كل سنة إذا حققوا .ب

 .العامة للدولة.  يف املوازنةالربط املقدر


