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ضرائب إنتاج واستهالك 
 وخدمات

 م1771( لسنة 57قانون رقم )
 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات

 -باسم الشعب:
 -رئٌس مجلس الرئاسة:

 بعد اإلطالع على اتفاق اعالن الجمهورٌة الٌمنٌة.
 وعلى دستور الجمهورٌة الٌمنٌة.

 .وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة
 أصدرنا القانون اآلتً نصه:

 الباب األول
 التسمٌة والتعارٌف

 ٌسمى هذا القانون )قانون الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات(. (1مادة)
ألغااراه هااذا القااانون ٌلااون لللفااات والعبااارات الااواردة فٌااه المعااانً  (4مااادة)

 ف ذلك:المخصصة لها فً هذه  المادة إال إذا دلت القرنٌة على خال
 الجمهورٌة: الجمهورٌة الٌمنٌة.

 الوزارة: وزارة المالٌــة.
 الوزٌر: وزٌر المالٌــة.

 المصلحة: مصلحة الضرائب او االدارة الضرٌبٌة.
 رئٌس المصلحة: رئٌس مصلحة الضرائب.

 قانون الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات. القانون:
 هذا القانون.الالئحة التنفٌذٌة الحلام   الالئحة:

 الضرٌبة: احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احلام هذا القانون.
 الشخص: الشخص الطبٌعً او االعتباري .

 الشخص الملزم بأداء الضرٌبة وفقا الحلام هذا القانون.  المللف:
المنشأة: المحل التجاري و المتألف من مجموعة من عناصر مادٌة ومعنوٌاة 

ارٌة او صناعٌة او خدمٌاة او والمخصص لمزاولة مهنة تج
 غٌر ذلك.

تاجر الجملاة: لال شاخص طبٌعاً او اعتبااري ٌقاوم ببٌا  وشاراء المنتجاات 
 بالجملة والتً ال ٌمللها المنتج او ٌملك جزءا منها.

المنتجات: لافة المواد المنتجة او المصنعة محلٌا او المستوردة سواء الانات 
باسااتاناء مااا تاام طبٌعٌااة  او زراعٌااة او صااناعٌة أو بحرٌااة 

 اعفاؤه بهذا القانون.
( مان القاانون 57المحلمة المختصة: هً المحلماة المشاار الٌهاا فاً الماادة )

 م بشأن ضرائب الدخل.1771( لسنة 11رقم )
( ماان القااانون 61الشااعبة االسااتئنافٌة: هااً الشااعبة المشااار إلٌهااا فااً المااادة )

 م بشأن ضرائب الدخل.1771( لسنة 11رقم)
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 انًالباب الث
 فرض الضرٌبة ونطاق سرٌانها

 الفصل االول
 الضرٌبة على السلع المنتجة والمصنعة محلٌا

تفااره ضاارٌبة علااى الساال  المنتجااة والمصاانعة محلٌااا الااواردة بالجاادول  (1مااادة)
المرفااق بهااذا القااانون سااواء لااان انتاجهااا          او تصاانٌعها للٌااا او جزئٌااا 

 تغلٌف والتجمٌ  .وٌدخل ضمن ذلك التعبئة والترلٌب وال
تسري أحلام هذا القانون على لل منشأة او مللف ٌنتج او ٌستورد او ٌبٌ   (2مادة)

 او ٌقدم خدمة خاضعة للضرٌبة.
ٌتم احتساب الضرٌبة من اجمالً قٌمة اللمٌات المنتجاة والمصانعة بساعر  (3مادة)

وفقا  بٌ  المصن  لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرٌن لل سلعة
 للجدول المرفق بهذا القانون.

علااى لاال المنشاامت والمللفااٌن الخاضااعة ساالعهم ومنتجاااتهم الحلااام هااذا  (4مااادة)
القااانون تقاادٌم اقاارارات شااهرٌة وفقااا للنمااوذج المعااد لااذلك بالالئحااة التنفٌذٌااة 
خالل عشرٌن ٌوما من لل شهر عان الشاهر الساابق وتباٌن فٌاه الماواد الخاام 

والمنصاارفة والمخزنااة واللمٌااات المنتجااة والمصاانعة  المسااتوردة والمحلٌااة
واللمٌات المباعة وسعر البٌ  لتااجر الجملاة والقٌماة البٌعٌاة وقٌماة الضارٌبة 
المستحقة على اللمٌات  المباعة فعال وتسادد الضارٌبة المساتحقة فاً المٌعااد 

اج او المحدد لتقدٌم االقرار ، لما ٌلزم تقدٌم االقرارات حتى إذا لم ٌتم أي انتا
 بٌوع خالل الشهر.

ٌتم اخضاع األرصدة الموجودة لدى المصان  والمستوردٌن وتجار الجملة  (5مادة)
والااولالء المااوزعٌن فااً الٌااوم السااابق لساارٌان أحلااام هااذا القااانون للضاارٌبة 
وتلتااازم الجهاااات الماااذلورة بتقااادٌم بٌاااان إلاااى مصااالحة الضااارائب وفروعهاااا 

رٌبة خااالل عشاارة أٌااام ماان تااارٌ  بالرصااٌد الموجااود للساال  الخاضااعة للضاا
 سرٌان احلام هذا القانون وسداد الضرٌبة عن تلك اللمٌات.

 الفصل الثانً
 الضرٌبة على استهالك المشتقات النفطٌة وتذاكر السٌنما 

 والسلع المستوردة والخدمات األخرى
تفااره ضاارٌبة علااى اسااتهالك مختلااف المشااتقات النفطٌااة طبقااا للفئااات  (6مااادة)

قاارٌن لاال نااوع فااً الجاادول المرفااق بهااذا القااانون وتحصاال هاااذه الااواردة 
الضاارٌبة علااى قٌمااة مبٌعااات المشااتقات النفطٌااة المسااتوردة والمنتجااة محلٌااا 
وعلى مصلحة الجمارك تحصٌل هذه الضرٌبة بنفس النسب والفئات المحاددة 
علاااى لااال اللمٌاااات المساااتوردة وبااانفس طرٌقاااة تحصاااٌل وتورٌاااد الرساااوم 

 لحساب مصلحة الضرائب. الجمرلٌة وتورٌدها
تفره ضرٌبة على تاذالر دخاول الساٌنما ومحاالت تاأجٌر وبٌا  أشارطة  (7مادة)

الفٌاااادٌو واللاسااااٌت طبقااااا للجاااادول  المرفق بهذا القانون.
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( تقادٌم اقارارات 7،6على جمٌ  المنشاأت الخاضاعة الحلاام الماادتٌن ) (17مادة)
وفقاا للنماوذج شهرٌة خاالل عشارٌن ٌوماا مان لال شاهر عان الشاهر الساابق 

المحدد بالالئحة التنفٌذٌة وتؤدي الضرٌبة المستحقة فً المٌعاد المحادد لتقادٌم 
 االقرار.

تفااره ضاارٌبة اسااتهالك علااى لاال مااا ٌسااتورد ماان الساال  الخاضااعة  (11مااادة)
لضاارٌبة االنتااااج واالساااتهالك بمااا فاااً ذلاااك الساال  المصااانعة فاااً المنااااطق 

لمحلااً و بواقاا  ضااعف الضاارٌبة واألسااواق الحاارة عنااد سااحبها لالسااتهالك ا
الواردة فً الجدول المرفاق بهاذا القاانون، وعلاى مصالحة الجماارك تحصاٌل 
هااذه الضاارٌبة وباانفس طرٌقااة تحصااٌل وتورٌااد الرسااوم الجمرلٌااة وتااورد 
لحساااب مصاالحة الضاارائب طبقااا للسااس والمعاااٌٌر التااً تحااددها الالئحااة 

 التنفٌذٌة لهذا القانون.
لتً تستورد سلعا خاضعة للضرٌبة ان تقدم الى المصلحة على المنشمت ا (14مادة)

اقاارارا شااهرٌا موضااحا بااه اللمٌااات التااً قاماات باسااتٌرادها وقٌمااة الضاارٌبة 
المسااددة الااى مصاالحة الجمااارك وذلااك علااى النمااوذج الااذي تحاادده الالئحااة 
التنفٌذٌة وٌقدم هذا االقرار خالل الخمسة عشر ٌوما االولى من الشهر التاالً 

 ر السابق.عن الشه
 الفصل الثالث

 الضرٌبة على استهالك القات
تفره ضرٌبة على اللمٌات المستهللة من القاات فاً الجمهورٌاة طبقاا  (11مادة)

للنساابة الااواردة فااً الجاادول المرفااق بهااذا القااانون ماان القٌمااة البٌعٌااة المقاادرة 
ا لللمٌات المستهللة بما فً ذلك اللمٌات التً ال تخصص للبٌ  وٌتم تحصٌله

 فورا.
وٌجااوز تقاادٌر القٌمااة لتحصااٌل الضاارٌبة عاان طرٌااق الااوزن علااى أن تحاادد  

 الالئحة التنفٌذٌة االسس والمعاٌٌر لذلك.
ٌلزم المللف باداء هذه الضرٌبة بتقدٌم اقرار ٌومً حسبما تحدده الالئحة  (12مادة)

التنفٌذٌة وتحصل الضرٌبة بموجبه إذا لان االقرار صحٌحا وللمصلحة الحق 
( من هاذا 11تعدٌل االقرار لتحصٌل الضرٌبة المستحقة وفقا للمادة رقم )فً 

 القانون.
لغره ربط ضرٌبة استهالك القات على المصلحة اصدار بطاقة حصر  (13مادة)

 لتجار القات المللفٌن باداء الضرٌبة وعلٌهم ابرازها عند الطلب.
قاانون مان المللفاٌن ٌتم تحصٌل الضرٌبة المقررة بمقتضى احلاام هاذا ال (14مادة)

فً االسواق المخصصة لبٌ  القات او المداخل المؤدٌة الى المدن او االماالن 
 التً تحددها المصلحة وفقا لهذا القانون والئحته التنفٌذٌة.

بنااء علاى طلاب مصالحة الضارائب علاى وزارة الداخلٌاة واألمان القٌاام  (15مادة)
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ذه الضرٌبة طبقا الحلاام باتخاذ االجراءات الضبطٌة التً تضمن تحصٌل ه
 هذا القانون.

على الجهات المختصة ذات العالقة العمل على بناء او تحدٌد او اعتمااد  (16مادة)
االسواق المخصصة لمزاولة تجاارة القاات وبٌعاه فاً مختلاف مادن ومنااطق 

 الجمهورٌة وبالتنسٌق م  المصلحة.
لقاانون ٌعاقاب بغراماة ( من هذا ا13،12لل من ٌخالف أحلام المادتٌن ) (17مادة)

 مالٌة ال تقل عن مائة لاير وال تزٌد عن الفً لاير م  دف  الضرٌبة.
( من هذا القانون ٌعاقاب بغراماة قادرها 14لل من ٌخالف احلام المادة ) (47مادة)

%( ماان قٌمااة لمٌااة القااات المهربااة وتضاااعف هااذه الغرامااة فااً حالااة 13)
قانون ما ٌعطاً مان هاذه الغراماة لمان التلرار وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا ال

 اسهموا فً لشف حاالت التهرٌب.
%( من الزٌادة فً حاصالت الضرائب علاى القاات 17تخصص نسبة ) (41مادة)

مقارنة بستة اشهر سابقة لصالح المحصلٌن على أن تدف  لهم نهاٌة لال شاهر 
قاات ، وتحدد الالئحة االسس التً ٌجاب اتباعهاا عناد تقادٌر الضارٌبة علاى ال

 منعا للتعسف والمزاجٌة.
م  عدم االخاالل باأي عقوباة اشاد منصاوص علٌهاا فاً القاوانٌن النافاذة  (44مادة)

االخرى ٌعاقب لل متحصل ابت انه استلم مبلغا من أي مللف ولم ٌعطه سند 
رساامٌا بااذلك او اعطااى سااندا فااً مبلاات اقاال ممااا اسااتلمه ماان المللااف، وذلااك 

تقاال عاان سااتة اشااهر او بغرامااة تساااوي بااالحبس ماادة ال تزٌااد عاان ساانة وال 
الذي اختلسه بشارط نقال الغراماة فاً لال االحاوال عان عشارة  تضعف المبل
 اآلف لاير.

وتحاادد الالئحااة التنفٌذٌااة لهااذا القااانون الملافااأة التااً تعطااى لماان بلاات عاان  
 المتحصل للضرٌبة المرتلب للمخالفات المذلورة آنفا.

 
 
 

 الباب الثالث
 االحكام العامة

 صل االولالف
 االخطار ومسك الدفاتر

على لل مللف خاضا  او جهاة خاضاعة للضارٌبة المقاررة بأحلاام هاذا  (41مادة)
القانون أن ٌقدم اخطارا بتارٌ  بدء ممارسة العمل او النشاط خالل شهر مان 
هذا التارٌ  إلى المصلحة وفقا للنماوذج الاذي تحادده الالئحاة التنفٌذٌاة وعلٌاه 

خمساة عشارة ٌوماا عناد اضاافة نشااط او انتااج سالعة  أن ٌقدم اخطارا خاالل
اخاارى خاضااعة الحلااام هااذا القااانون او أي تغٌٌاار فااً األسااعار او نقاال مقاار 
المللف شرلة وق  واجاب االخطاار  نشااااطه إلاااى ملاااان آخااار وإذا لاااان 
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على مدٌرها او عضو مجلس ادارتها المنتدب او الشخص المتولً تصرٌف 
 شئونها.

لتمااوٌن والتجااارة ووزارة الصااناعة أو أٌااة جهااة حلومٌااة علااى وزارة ا (42مااادة)
ٌلااون ماان اختصاصااها ماانح تااراخٌص انتاااج او تصاانٌ  أٌااة ساالعة تخضاا  
للضاارائب بهااذا القاااانون اخطااار مصااالحة الضاارائب عناااد ماانح التاااراخٌص 
بالبٌاناات الالزمااة عاان المارخص لااه وعنااوان وملاان المصاان  ونااوع الساالعة 

عاته وذلاك وفقاا للنمااذج واالساتمارات التاً والطاقة االنتاجٌة للمصان  وتوسا
 تحددها الالئحة التنفٌذٌة.

ٌجب علاى مللفاً ضارائب االنتااج واالساتهالك مساك الادفاتر التجارٌاة  (43مادة)
والفواتٌر وتحدد الالئحة التنفٌذٌة نوع تلك الدفاتر وبٌاناتها ، لما تحادد فئاات 

لمااا ٌجااب علااٌهم تقاادٌم  ومسااتوٌات المللفااٌن الملاازمٌن بمسااك هااذه الاادفاتر ،
 صورة من الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة.

 الفصل الثانً
 حق اإلطالع وسر المهنة

ٌحق للمصلحة بواسطة الفنٌٌن ورؤساائهم الاذٌن مان اختصاصاهم القٌاام  (44مادة)
بإجراءات التفتاٌ  والفحاص والاربط والتحصاٌل لتنفٌاذ االحلاام المنصاوص 

حااق اإلطااالع علااى البٌانااات والواااائق والسااجالت  علٌهااا فااً هااذا القااانون
والدفاتر والمستندات عند لل طلب ودون حاجاة إلاى موعاد ساابق وال ٌجاوز 
ألي منشأة منتجة او مصنعة ان تمتن  فً أي حالة بحجة المحافتة على سار 
المهنة عن إطالع مندوبً المصلحة على ما ٌرٌدون االطالع علٌه وما لادٌها 

جالت والواائق واألوراق والمساتندات بقصاد رباط الضارٌبة من الدفاتر والس
المقررة بموجب هذا القانون علٌهم أو على المتعااملٌن معهام ، لماا أن علٌهاا 

 تقدٌم لافة المعلومات التً تطلب لتابٌا منها.
 

علاى جمٌا  ماأموري الضابط القضاائً والماوتفٌن اإلدارٌاٌن أن ٌبلغاوا  (45مادة)

بٌان ٌتصال بعملهام مان شاأنه أن ٌحمال علاى االعتقااد االدارة الضرٌبة  بلل 
بارتلاب غ  فً أمر الضرائب او بارتلاب طرق احتٌالٌة الغاره منهاا او 
ٌترتب علٌها التخلص من أداء لل او جزء مان الضارٌبة او ٌعرضاها لخطار 
عدم االداء سواء لان هذا العلم بمناسبة قضٌة مدنٌة او تجارٌة او تحقٌق فاً 

 ت او الجنح ولو انتهى بالحفت.مواد الجناٌا
 الفصل الثالث
 ربط الضرٌبة

تقاااوم المصااالحة بإخطاااار المنشااااة او المللاااف بأساااس تقااادٌر اللمٌاااات  (46ماااادة)

الخاضااعة للضاارٌبة المسااتحقة علٌهااا بطرٌقااة التبلٌاات االداري ، وللمنشااأة او 
المللف االعتراه على اخطار المصلحة خالل االاٌن ٌوما من تاارٌ  تسالم 
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خطااار وفاااً حالاااة عاادم الااارد خاااالل المهلااة الماااذلورة تاااربط المصااالحة اال
الضاارٌبة وفقااا لرخطااار وبصااورة نهائٌااة وتصاابح الضاارٌبة واجبااة االداء 

 بمقتضى هذا الربط خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌ  االخطار.
وتحاادد الالئحااة التنفٌذٌااة اجااراءات ربااط تحصااٌل الضاارٌبة علااى اسااتهالك  

 القات.
عتباار التنبٌااه علااى المللااف أو المنشااأة بالاادف  قطعٌااا ، وماا  عاادم ٌ -1 (47مااادة)

االخالل بالجزاءات المنصوص علٌها فً هذا القانون ، وللمصلحة أن تجري 
 -ربطا اضافٌا فً االحوال االتٌة:

إذا لم ٌقدم المللف االقارارات وربطات المصالحة الضارٌبة علاى أسااس  . أ
بالت لم تلن تعلمها وقت الربط تقدٌرها ام تحققت ان هناك أوجها أخرى او م

 ولم ٌشملها تقدٌر المصلحة.
إذا أدلى المللف ببٌانات غٌر صحٌحة او استخدم طرقا احتٌالٌة للتخلص  . ب

من الضرٌبة للها او بعضها او قدم مستندات ال تتضامن حقٌقاة جمٌا  اوجاه 
 النشاط وقت الربط.

التااً بنااً ٌجااب اخطااار المنشااأة او المللااف بااالربط االضااافً واألسااس  -4
علٌها ولذلك االسس التً بنً علٌها الربط االصلً وأوجه النشاط او المبالت 
التااً ساابق الااربط علٌهااا وٌلااون الااربط االضااافً قااابال للطعاان فٌااه لااالربط 

 االصلً.
 -لغره الربط النهائً للضرٌبة ٌحق للمصلحة اتباع ما ٌلً: (17مادة)

لفاروق ان وجادت وفقاا مراجعة االقرارات الشهرٌة وتعدٌلها وتحصٌل ا . أ
 لهذا القانون.

اجراء الفحص السنوي وإخطار المللف بالضارائب المساتحقة وفقاا لهاذا  . ب
 القانون.

ج. تحصٌل فروق الفحص فً حالة عدم طعن المللف خالل الفترة القانونٌة 
 )االاٌن ٌوما(.

د. فً حالاة طعان المللاف اماام لجاان نتار الطعاون خاالل االااٌن ٌوماا مان 
م االخطار ٌحاق للمصالحة بحاض موضاوع الخاالف ما  المللاف تارٌ  استال

وتسوٌته وفقا الحلام هذا القانون وإذا لم ٌصل الطرفان إلى حل نهائً حول 
 موضوع الطعن ، ٌحق للمللف الطعن امام لجنة نتر الطعون.

 الفصل الرابع
 اللجان والمحاكم

رار مان وزٌار تشلل لجان للنتر فاً الطعاون الضارٌبٌة وٌصادر بهاا قا (11مادة)
 -المالٌة موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافً على النحو اآلتً:

 رئٌسا.   مسئول مالً ال تقل درجته عن مدٌر عام  -1 
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 عضوان.   موتفان فنٌان من مصلحة الضرائـب -4 
 عضوان. مماالن عن الغرفة التجارٌة والصناعٌة والنقابات المهنٌة -1 
 أمٌن للسر. -2 
اللجان بالنتر فً الطعون الضرٌبٌة من قرارات الربط واعادة  وتختص هذه 

النتار فٌهااا ولهااا الحاق فااً تأٌٌااد الضارٌبة المربوطااة او تعاادٌلها بالزٌااادة او 
النقص او االلغاء خالل مدة أقصاها االااون ٌوماا مان تاارٌ  تقادٌم الطعان ، 

 ن.وتصدر قراراتها بأغلبٌة اعضائها المطلقة وفقا الحلام هذا القانو
أ. للل مان المصالحة والمللاف الطعان فاً قارارات لجاان الطعاون اماام  (14مادة)

المحلمة المختصة خالل خمسة عشر ٌوما مان تاارٌ  قارارات لجناة الطعان 
وال ٌعد الطعن المقدم من المللف مقبوال من الناحٌة الشاللٌة إال بعاد التحقاق 

 -من قٌام الطاعن باالتً:
 ق علٌها من واق  قرار لجنة الطعن.سداد مبلت الضرٌبة التً ٌواف -1
 %(خمسٌن فً المائة من الضرٌبة المعتره علٌها.37سداد مبلت ) -4

ب.االحلام الصادرة عن المحلمة المختصة قابلة لالستئناف امام الشعب 
االستئنافٌة وتلون احلامها نهائٌة غٌر قابلة للطعن باٌة طرٌقة من طرق 

 الطعن االخرى.

أخارى وألي سابب لاان أن تنتار فاً القضااٌا ج. ال ٌجوز ألي محلمة 
 والمنازعات الضرٌبٌة وفقا الحلام هذا القانون. 

 
 

 الفصل الثانً
 التوقف والتنازل

إذا توقااف النشاااط الااذي تااؤدى الضاارٌبة عنااه للٌااا او جزئٌااا فتحصاال  (11مااادة)
الضرٌبة حتى تارٌ  التوقف وألجل االنتفاع بهذا الحلام ٌجاب علاى المللاف 

ة ان ٌبلت المصلحة خاالل اسابوع مان التوقاف او انتهائاه حتاى ولاو او المنشأ
لااان التوقااف بساابب خااارج عاان ارادتااه وان ٌقاادم الٌهااا الواااائق والبٌانااات 
الالزمااة الابااات التوقااف او االنتهاااء منااه و اال الاازم باادف  ضاارٌبة تساااوي 

 ضرٌبة الشهر السابق او بنسبة عدد أٌام التأخٌر إذا لانت أقل من شهر .
التنازل الللً او الجزئاً عان المنشاأة او عان النشااط ٌلاون حلماه فٌماا  (12ادة)م

( مان هاذا 11ٌتعلق بتحدٌد الضرٌبة حلم التوقف وتطبق علٌه احلام المادة )
القانون، وٌجب على المتنازل او المتنازل الٌه تبلٌت مصالحة الضارائب عان 

للمتناازل لاه ان سااعة مان تاارٌ  التناازل الللاً او الجزئاً و26ذلاك خاالل 
ٌطلب من مصلحة الضرائب بٌانا عان الضارائب المساتحقة علاى المنشاأة او 
النشاط المتنازل عنه إلى تارٌ  التنازل وٌلاون لال مان المتناازل والمتناازل 

 له مسئوال بالتضامن عما استحق من الضرائب حتى تارٌ  التنازل.
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 الفصل السادس
 الجزاءات

( ماان هااذا القااانون 12،11،41حلااام المااواد )ٌعاقااب لاال ماان ٌخااالف ا (13مااادة)
%( من الضرٌبة المستحقة وتضااعف الغراماة فاً حالاة 37بغرامة قدرها )
 تلرار المخالفة .

االمتناع عن تقادٌم الادفاتر واألوراق والبٌاناات والمساتندات المنصاوص  (14مادة)
اد علٌها فً هاذا القاانون او اتالفهاا قبال انقضااء المادة التاً تانص علٌهاا ماو

واحلام القانون التجااري ٌلاون ااباتاه بمحضار وٌعاقاب بغراماة ال تقال عان 
الفااً لاير وال تزٌااد عاان عشاارة اآلف لاير ، وٌحااق فااً هااذه الحالااة ربااط 

 الضرٌبة بالطرٌقة التً تراها المصلحة مناسبة وفقا الحلام هذا القانون.
قااارار و اداء فاااً حالاااة اخاااالل المنشاااأة او المللاااف بمواعٌاااد تقااادٌم اال (15ماااادة)

الضاارٌبة المسااتحقة فااً المهلااة المحااددة طبقااا الحلااام هااذا القااانون تفااره 
 -الغرامات التالٌة:

 % على التأخٌر خالل الشهر االول.1 
 % إذا تجاوز التأخٌر الشهر االول إلى الشهر الاانً.3 
 % إذا تجاوز التأخٌر الشهر الاانً.17 
ة المحاددة مان قٌماة الضاارٌبة وٌجاري حسااب الغراماات عان التاأخٌر بالنساب 

 المستحقة.
ماا  عاادم االخااالل بالعقوبااات المنصااوص علٌهااا فااً هااذا القااانون أو أي  (16مااادة)

% من قٌمة الضرٌبة المستحقة وال 43قانون آخر ٌعاقب بغرامة ال تقل عن 
 تزٌد على االاة أماال ما لم ٌؤد من الضرٌبة لل من:

الضارٌبة المنصاوص علٌهاا فاً استعمل طرقا احتٌالٌاة للاتخلص مان أداء  . أ
 هذا القانون للها او بعضها وذلك باخفاء مبالت تسري علٌها الضرٌبة.

لل من أدلى ببٌانات غٌر صحٌحة فً االقارارات او االوراق التاً تقادم  . ب
تنفٌاااذا لهاااذا القاااانون بقصاااد الاااتخلص مااان اداء الضااارٌبة للهاااا او بعضاااها 

 وتضاعف العقوبة فً حالة تلرار المخالفة.

لاال ماان اباات أنااه حااره او اتفااق او ساااعد أي مللااف او منشااأة علااى ج. 
التخلص من أداء الضرٌبة باخفاء مبالت تسرى علٌها الضرٌبة او باعطاء او 
باعتماااد بٌانااات غٌاار صااحٌحة سااواء فااً اقاارارات او حسااابات او دفاااتر او 
مٌزانٌات او تقارٌر او مستندات اخرى نصت قوانٌن الضرائب على تقدٌمها 

اه ضاارٌبٌة وٌعتبار متضااامنا ماا  المللاف أو المنشاااة فاً أداء مااا قااد الغار
ٌرتااب علااى أفعالااه ماان فااروق ضاارٌبٌة وتضاااعف العقوبااة فااً حالااة تلاارار 

 المخالفة.
ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مائتً لاير وال تزٌد عن خمسة اآلف لاير لل  (17مادة)
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 -من:
بموجاب هاذا تخلف عن العمل بمقتضٌات أي اخطار او طلب صدر الٌه  . أ

 القانون طبقا للفترات الزمنٌة المحددة.
تخلاف عاان الحضااور تلبٌااة الخطااار صادر الٌااه تحقٌقااا ألي غااره ماان  . ب

 أغراه هذا القانون.

لل شخص ٌلون له بحلم وتٌفته أو اختصاصه او عمله شأن فاً رباط  (27مادة)
أو تحصٌل الضرائب المنصوص علٌها فً هذا القانون أو الفصل فٌما ٌتعلق 

ا من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاا لماا ٌقضاى باه القاانون فاإذا به
أفشى سارا عوقاب باالحبس مادة ال تقال عان االااة اشاهر وال تزٌاد عان سانه 

 واحدة أو بغرامة ال تقل عن الف لاير وال تزٌد عن خمسٌن الف لاير.
 الفصل السابع

 التحصٌل والحجز
زاناة العاماة معرضاة للضاٌاع فلارئٌس إذا تباٌن للمصالحة أن حقاوق الخ (21ماادة)

المصلحة او من ٌفوضه ان ٌطلب من النٌابة العامة حجاز ماا ٌسااوي المبلات 
المستحق للمصلحة حجزا تحفتٌا وال ٌجوز التصرف فٌه إال إذا صدر حلام 

 من المحلمة المختصة.
امة متى أصبح الدٌن الضرٌبً قطعٌا وفقا الحلام هذا القانون فللنٌابة الع (24مادة)

بناء على طلب المصلحة حق توقٌ  حجز تنفٌذي علاى أماوال المادٌن وعلاى 
ما ٌلون له من أموال لدى الغٌر من النقود واألوراق والقٌم المالٌة او غٌرها 
بما ٌساوي المبلت المستحق للمصلحة سواء لانات مساتحقة فاً الحاال او فاً 

لخزٌنة المصالحة او المستقبل وعلى المحجوز لدٌه ان ٌقوم بتورٌد ما بذمته 
االقرار بما فً ذمته لها مبٌنا أسباب الدٌن ولل ما لدٌه من األوراق األصلٌة 

 المؤٌدة لصحة بٌاناته وذلك خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌ  الحجز .
دٌن الضرائب واجب األداء فً مقر المصلحة وفروعها من غٌر احتٌاج  (21مادة)

 إلى المطالبة فً مقر المدٌن .
إذا صاادف نهاٌاة المادة المحاددة لتقادٌم االقارار عطلاة او اجاازة رسامٌة  (22)مادة

فٌتم تقدٌم االقارار عقاب انتهااء االجاازة او العطلاة الرسامٌة مباشارة أي فاً 
 اول ٌوم من الدوام الرسمً.

 الفصل الثامن
 احكام متنوعه

  ٌسااتانى ماان الخضااوع للضاارٌبة المفروضااة باحلااام هااذا القااانون الساال (23مااادة)
المنتجاة او المصانعة محلٌااا والتاً تادخل فااً عاداد المنتجاات والمصاانوعات 
الٌدوٌة والحرفٌة ومنتجات الاروة السملٌة والمنتجاات الحٌوانٌاة مان األلباان 

 ومشتقاته.
علاااى الاااوزارات والمؤسساااات العاماااة والمختلطاااة ومؤسساااات القطااااع  (24ماااادة)
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ص منها ، أٌة شارلة او الخاص التً تعمل لدٌها او تحت اشرافها او بترخٌ
منشأة اجنبٌة عاملة فً الجمهورٌاة ، تناوي اغاالق  اعمالهاا بصافة نهائٌاة ، 

 أن تبلت بذلك المصلحة قبل شهر واحد على األقل من تارٌ  األغالق.
وٌجوز للمصلحة أن تطلب لتابٌا من النٌابة عدم الساما  للمالاك او مادٌر أو  

ذا حصل على شهادة من المصالحة تفٌاد ممال الشرلة او المنشأة بالسفر إال إ
سدادهم للضرٌبة المستحقة بموجب هذا القانون او تقدٌم ضمانة لافٌاة تقبلهاا 

 المصلحة.
تعفى المنتجات المصدرة إلى خارج الجمهورٌة من الضرٌبة المفروضة  (25مادة)

بأحلام هذا القاانون وللمصالحة الحاق فاً طلاب أٌاة بٌاناات تراهاا ضارورٌة 
 اللمٌات التً تم تصدٌرها.للتابت من 

ٌحق للمصلحة الزام اصحاب المنشأت بوض  عالمات او اشرطة ممٌزة  (26مادة)
علااى المنتجااات لمعرفااة اللمٌااات المنتجااة والمباعااة وٌحااق لهااا اسااتخدام اٌااة 
وسٌلة رقابٌة اخرى وذلك لغره التألد من ساالمة تحصاٌل الضارٌبة طبقاا 

 لما تقرره الالئحه التنفٌذٌة.
تماانح ملافااأة تشااجٌعٌة للاال ماان ٌاادلً بمعلومااات او بٌانااات تااؤدي إلااى  (27مااادة)

إتهااااار الطاااارق االحتٌالٌااااة التااااً اسااااتعملت للااااتخلص ماااان اداء الضاااارٌبة 
المنصااوص علٌهااا فااً هااذا القااانون او إلخفاااء حقٌقااة اللمٌااات المنتجااة او 
المصنعة الخاضعة للضرٌبة وباباوت صاحتها ٌلاون لاه الحاق فاً الحصاول 

%( من قٌمة الضرٌبة المساتحقة علاى اللمٌاات المخفااة 3ة قدرها)على ملافأ
او التهارب ماان اداء الضاارٌبة علٌهااا وذلااك بعاد ساادادها امااا إذا اباات ان تلااك 
المعلومات والبٌانات لاذبة  فٌعاقب من أدلى بهاا لٌادٌا باالحبس مادة ال تزٌاد 

 على سنتٌن او بغرامة ال تزٌد على خمسٌن الف لاير.
جمٌ  العاملٌن ورؤسائهم فً مجال تطبٌق هاذا القاانون حاافزا بماا  ٌمنح (37مادة)

ٌعادل مرتب شهرٌن فً نهاٌة لل سنه إذا حققوا الربط المقادر فاً الموازناة 
 العامة للدولة.

ٌلون لموتفً المصلحة الذٌن تحاددهم الالئحاة التنفٌذٌاة صافة ماأموري  (31مادة)
ت عنااد تنفٌااذ هااذا القااانون الضاابطٌة القضااائٌة الابااات مااا ٌقاا  ماان المخالفااا

 والئحته التنفٌذٌة.
منعااا لااالزدواج  او التلاارار الضاارٌبً ، تاانتم الالئحااة التنفٌذٌااة لهااذا  (34مااادة)

 القانون تفاصٌل الضوابط  التً تلفل ذلك وفقا الحلام هذا القانون.
على وزٌر المالٌة ان ٌصدر ما ٌقتضٌه العمل بهذا القانون من القرارات  (31مادة)

 النتمة واللوائح التنفٌذٌة.وا
 تلغى احلام القوانٌن والقرارات التالٌة:)الصادرة فً صنعاء(. (32مادة)
 م بشأن فره رسم صحً على السجائر.1767( لسنة 42قانون رقم ) -
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م بشأن فاره ضارٌبة علاى انتااج الساجائر 1764( لسنة 1قانون رقم ) -
 محلٌا.

لااى اسااتهالك القااات م بتعاادٌل الضاارٌبة ع1767( لساانة 12قااانون رقاام) -
واالحلاااام الخاصاااة  بجباٌتهاااا وإجاااراءات ضااابط التساااعٌرة ،والتهااارب مااان 

 الضرٌبة.

م بفاااره ضااارٌبة علاااى المٌااااه الغازٌاااة 1767( لسااانة 46قاااانون رقااام ) -
 والمرطبات مال العصٌر بمختلف انواعها باستاناء الحلٌب.

 م بفره ضرٌبة على السجائر.1751( لسنة 24قانون رقم ) -

 م بتعدٌل ضرائب المحروقات.1751( لسنة 2قانون رقم) -

م بفره ضرٌبة على استهالك بعه السل  1747( لسنة 11قانون رقم ) -
 )السجائر وتذالر السٌنما وتذالر النقل البري(.

م  بتحدٌاد بعاه الرساوم وتحصاٌلها 1755( لسانة 13قرار بقانون رقم ) -
 لمصلحة الضرائب. ولذا القوانٌن التالٌة )الصادرة فً عدن(:

م بشااأن تعاادٌل الرسااوم المفروضااة علااى 1747( لساانة 14قااانون رقاام ) -
 المنتجات البترولٌة.

م بشاأن فاره ضارٌبة االنتااج علاى الماواد 1757( لسانة 12قانون رقم) -
 المنتجة محلٌا وتعدٌالته.

 لما ٌلغى أي حلم او نص ٌخالف احلام هذا القانون.
 فً الجرٌدة الرسمٌة. ٌعمل بهذا القانون من تارٌ  صدوره وٌنشر (33مادة)

 بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورٌة 
 هـ1214/جماد الاانً/44بتارٌ  

 مــ1771/دٌسمبـر/46الموافق
 الفرٌق/ علً عبد هللا صالح     

 رئٌس مجلس الرئاســـة     
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 جدول السلع والمنتجات والخدمات المرفق بقانون الضرائب على االنتاج
 واالستهالك والخدمات
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 المنتجــات م
 وحــدة

 التحصٌل
فئااااااااااااااااااااااااـة     

 الضرٌبة
 مالحتات

 ملح الطعام المحضر المعبأ فً علب 1
 وألٌاس. 

  %3 القٌمة

  %13 القٌمة المشروبات الغازٌة  4
  %13 القٌمة المٌاه المعدنٌة والصحٌة 1
اناااواع عصاااٌر الفوالاااه ولااال الساااوائل المعااادة  2

 لمرطبات
  %17 ةالقٌم

  %17 القٌمة االٌسلرٌم والجٌلً  3
  %47 القٌمة الروائح وادوات التجمٌل بما فٌها الشامبوه 4

  %13 القٌمة األوراق الصحٌة ما عدا الحفاتات 5
 منتجات اللرتون غٌر الوسٌطة  6

والمصنوعات الورقٌة بلل انواعها المختلفة 
 عدا دفاتر  التعلٌم.

  %3 القٌمة

  %3 القٌمة ت بأنواعهاالبطانٌا 7

17 
 منتجات اإلسفنج والبالستٌك بمختلف

أنواعها وأغراه استعمالها  عدا أنابٌب الري  
 الزراعً .

  %17 القٌمة

  %3 القٌمة السجاد المصن  محلٌا )ما عدا الحرفً( 11
  %3 القٌمة األحذٌة الجلدٌة )ما عدا الحرفً(. 14
  %3 مةالقٌ الحقائب واالحزمة الجلدٌة 11

  %17 القٌمة الطالء بجمٌ  أنواعه. 12
  %3 القٌمة األدوات المنزلٌة المصنعة بمختلف أنواعها. 13
  %3 القٌمة المسامٌر 14
  %17 القٌمة البطارٌات  بمختلف أنواعها وأحجامها. 15

 السجائر ذات العالمة المسجلة خارجٌا 16
العلبااااااااااه ذات 

 سجاره47
  لاير6
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  لاير5 القٌمة ت العالمة المسجلة محلٌةالسجائر ذا 17

  %47 القٌمة التبت والسٌجار المستورد لالستهالك 47
  %47 القٌمة القات 41
  فلس43 لتر بنزٌن عادي )محلً ومستورد( 44
  فلس47 لتر ( محلً ومستورد117،177بنزٌن ) 41

  فلس17 لتر سوالر )محلً ومستورد( 42
  فلس5.3 لتر (لٌروسٌن )محلً ومستورد 43
  فلس3 لتر ترباٌن )محلً ومستورد( 44
  لاير44.3/1 لتر زٌوت )محلً ومستورد( 45
  فلس 3 لتر المازوت وسائر المنتجات البترولٌة االخرى 46

  لاير44.3/1 لٌلو شحوم )محلً ومستورد ( 47
  فلس37 دبه الغاز السائل )االسطونات( محلً ومستورد 17
  %3 القٌمة االلمنٌوم منتجات مصان  11
 منتجات مصان   المالبس الجاهزة  14

 من خامات مستوردة
  %3 القٌمة

  %17 القٌمة اللبرٌت 11
تذالر السٌنماومحالت تأجٌر وبٌ  اشرطه  12

 الفٌدٌو واللاسٌت
  %43 القٌمة
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 م 1773( لسنة 2قرار جمهوري بالقانون  رقم )
 م 1771نة ( لس57بشأن تعدٌل القانون رقم )

 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات
 -رئٌس الجمهورٌة:

 بعد اإلطالع على الدستور.
م بشاااأن الضااارائب  علاااى االنتااااج 1771(  لسااانة 57وعلاااى القاااانون رقااام )
 واالستهالك والخدمات.

 وبناء على عره رئٌس مجلس الوزراء.
 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 قـــــرر
م بشأن الضرائب على 1771( لسنة 57( من القانون رقم )3دل المادة )تع (1مادة)

 -االنتاج واالستهالك والخدمات لٌلون نصها لما ٌلً:
ٌتم احتساب الضرٌبة من اجمالً قٌمة اللمٌات المنتجة والمصنعة بسعر  . أ

بٌ  المصن  لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرٌن لل سلعة وفقا 
 فق بهذا القانون.للجدول المر

استاناءا من احلام الفقرة )أ( من هذه المادة تعدل فئات الضرٌبة المحددة  . ب
قرٌن لل من السجائر ذات العالمة المسجلة خارجٌا والساجائر ذات العالماه 
المسجلة محلٌا الاواردة بجادول السال  والمنتجاات والخادمات المرفاق بقاانون 

م وذلك 1771( لسنة 57مات رقم )الضرائب على االنتاج واالستهالك والخد
 وفقا للمادة التالٌة من هذا القانون.

%( مان اجماالً ساعر البٌا  43الساجائر ذات العالماة المساجلة خارجٌاا ) (4مادة)
%( من اجماالً ساعر 47السجائر ذات العالمة المسجلة داخلٌا ) –للمستهلك 

 البٌ  للمستهلك.
م بشأن الضرائب 1771( لسنة 57رقم)( من القانون 26تعدل المادة رقم ) (1مادة)

 -على االنتاج واالستهالك والخدمات لتلون لما ٌلً:
ٌحااق للمصاالحة الاازام أصااحاب المنشاامت بوضاا  عالمااات او اشاارطة ممٌاازة  

علااى المنتجااات لمعرفااة اللمٌااات المنتجااة والمباعااة وٌحااق لهااا اسااتخدام أي 
لضارٌبة طبقاا وسٌلة رقابٌة اخرى وذلك لغره التألد مان ساالمة تحصاٌل ا

لما تبرره الالئحة التنفٌذٌة وعلى وجه التحدٌد ٌجب لصاق )طااب  البنادرول( 
الصادر من المصلحة على لل علبه سجائر.         وعلى المصلحة تحصٌل 

 قٌمته طبقا للسس المحددة بقرار من وزٌر المالٌة بهذا الشأن.
ى وزير المالية  نن يدة ر مةا يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار بالقانون وعل (2مادة)

 يقتضي العمل به من قرارات ولوائح .

 يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ د وره وينشر في الجري ة الرسمي . (3مادة)

 بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورٌة 
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 هـ1213/رمضان/47بتارٌـ  
 مـ1773/فبراٌر/ 17الموافـق 

  صالحالفرٌق/علً عبد هللا   عبد العزٌز عبد الغنً
 رئٌس الجمهورٌـــــة   رئٌس مجلس الوزراء

 
 م 1775( لسنة 2قانون  رقم )

 م 1771( لسنة 57بشأن تعدٌل بعض مواد  القانون رقم )
 بفرض  الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات

 -باسم الشعب:
 -رئٌس الجمهورٌة:

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة
م بشاااأن الضااارائب  علاااى االنتااااج 1771(  لسااانة 57قااام )وعلاااى القاااانون ر

 واالستهالك والخدمات وتعدٌالته.
 وبعد موافقة مجلس النواب

 أصدرنا القانون التالً نصه:
( ماان القااانون رقاام 37-26-23-27-17-14-11-7-4-3-1تعاادل المااواد) (1مااادة)
ى م بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات عل1771( لسنة 57)

 -النحو التالً:
( من هذا القانون تفره 23م  عدم اإلخالل باالحلام الواردة فً المادة ) (1مادة)

ضاارٌبة علااى لاال مااا ٌنااتج او ٌصاان  )للٌااا او جزئٌااا( ماان الساال  والمنتجااات 
%( بما فً ذلك التعبئة والترلٌب والتغلٌف والتجمٌ  عادا 17المحلٌة بواق  )

( المرفق بهذا القانون فٌلون ساعر الضارٌبة 1السل  المبٌنة فً الجدول رقم )
 المفروضة علٌها بالنسبة المحددة قرٌن لل منها.

ٌتم احتساب الضرٌبة للل سلعه من السل  المنتجة محلٌا من اجماالً قٌماة  (3مادة)
اللمٌات المباعاه بساعر بٌا  المصان  لتااجر الجملاة عادا الساجائر والمشاتقات 

ٌة والمشروبات الغازٌة ٌتم احتساب الضرٌبة النفطٌة والمٌاه المعدنٌة والصح
علٌها من اجمالً سعر البٌ  للمستهلك وفقاا لماا تحادده الالئحاة التنفٌذٌاة لهاذا 

 القانون.
أ. علااى لاال المنشاامت والمللفااٌن الخاضااعة ساالعهم ومنتجاااتهم وخاادماتهم  (4مااادة)

لغاره الحلام هذا القانون تقدٌم اقارارات شاهرٌة وفقاا للنماوذج المعاد لهاذا ا
خالل عشرٌن ٌوما من لل شهر عن  الشهر السابق وللمللف ان ٌخصام مان 
الضرٌبة المستحقة ما سبق سداده او تحمٌله لضرٌبة استهالك على مدخالته 
ماان الخامااات الالزمااة للصااناعة شاارٌطة تقاادٌم نسااخة ماان البٌااان الجمرلااً 

ساااس بالضااارٌبة المدفوعاااة ولافاااة الوااااائق والمساااتندات المؤٌااادة ووفقاااا لل
والمعاااااٌٌر التااااً تحااااددها الالئحااااة  التنفٌذٌة لهذا القانون.
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 ب.ٌجب أن ٌتضمن االقرار بصفة أساسٌة البٌانات التالٌة: 
 المواد الخام المستوردة والمحلٌة والمنصرفة والمخزونة. - 
اللمٌااة المنتجااة او المصاانعة واللمٌااات المباعااة وسااعر البٌاا  لتاااجر الجملااة  - 

 .وسعر البٌ  للمستهلك
القٌمااة البٌعٌااة وقٌمااة الضاارٌبة المسااتحقة علااى اللمٌااات المباعااة والخاادمات  

 المقدمة.
ج. ٌلزم المللف او المنشأة بتقدٌم االقرار المحدد فاً هاذه الماادة حتاى إذا لام  

 ٌتم أي انتاج او بٌوع خالل الشهر.
تفره ضرٌبة على خدمات تذالر دخول السٌنما والحفالت والمهرجانات  (7مادة)

الفعالٌات الفنٌة والترفٌهٌة وعلى خدمات الفنادق بواق  النسب المحددة قرٌن و
 ( المرفق بهذا القانون.1لل منها بالجدول رقم )

( مان هاذا القاانون 23أ. م  عادم االخاالل باالحلاام الاواردة فاً الماادة ) (11مادة)
تفره ضرٌبة استهالك على لل ماا ٌساتورد مان السال  والمنتجاات والماواد 

خام )باستاناء المواد الخام الالزمة لصناعة السل  الخاضاعة للضارٌبة علاى ال
اساس سعر البٌ  للمستهلك( بما فً ذلك السل  المصنعة فً المنااطق والمادن 

%( سواء لان 17و االسواق الحرة عند وضعها لالستهالك المحلً وبواق  )
والترلٌااب انتاجهااا او تصاانٌعها للٌااا او جزئٌااا وٌاادخل ضاامن ذلااك التعبئااة 

( المرفااق بهااذا 1والتغلٌااف والتجمٌاا  عاادا الساال  المبٌنااة فااً الجاادول رقاام )
القااانون فٌلااون سااعر الضاارٌبة المفروضااة علٌهااا بالنساابة المحااددة قاارٌن لاال 

 منها.
ب. ٌتم احتساب ضرٌبة االستهالك على لل ما ٌستورد من السل  والمنتجات  

م الجمرلٌاة والعوائاد االخارى من اجمالً القٌمة المتخذة اساسا لتحدٌد الرساو
 على النحو اآلتً:

 القٌمة)سٌف(. -1 
 الرسوم الجمرلٌة والعوائد األخرى. -4 
 % على إجمالً البندٌن السابقٌن.17 -1 
وٌتم احتساب ضرٌبة االستهالك على اجمالً البنود السابقة ما عادا الساجائر  

ات الغازٌااة. ٌااتم والمشااتقات النفطٌااة والمٌاااه المعدنٌااة والصااحٌة والمشااروب
احتساااب الضاارٌبة علٌهااا ماان اجمااالً سااعر البٌاا  للمسااتهلك وفقااا لمااا تحاادده 

 الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
ج. علاااى مصااالحة الجماااارك تحصاااٌل الضااارٌبة المساااتحقة علاااى اللمٌاااات  

المستوردة بنفس طرٌقة تحصٌل الضرائب والرسوم الجمرلٌة وتورٌدها إلى 
قااا للسااس والمعاااٌٌر التااً تحااددها الالئحااة حساااب مصاالحة الضاارائب طب

 التنفٌذٌة لهذا القانون.
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ما لم ٌلن هناك عقوبة أشد فً القوانٌن األخرى ٌعاقاب مان ٌمتنا  عان  (14مادة)
تقدٌم الدفاتر واألوراق والبٌانات والمستندات المنصاوص علٌهاا فاً القاانون 

م القاانون التجااري او اتالفها قبل انقضاء المدة التً تنص علٌها مواد واحلاا
والمابت بمحضر رسمً بغرامة ال تقل عان عشارة الاف لاير وال تزٌاد عان 
مائااة الااف لاير وٌحااق لمصاالحة الضاارائب فااً هااذه الحالااة ربااط الضاارٌبة 

 بالطرٌقة التً تراها مناسبة وبما ال ٌتعاره م  أحلام هذا القانون.
ٌاد عان خمساٌن الاف ٌعاقب بغرامة ال تقال عان خمساة الاف لاير وال تز (17مادة)

 -لاير لل من:
تخلف عن العمل بمقتضٌات أي اخطار او طلب صدر الٌاه بموجاب  . أ

 القانون طبقا للفترات الزمنٌة المحددة.
تخلف عن الحضور تلبٌة الخطار صدر الٌه تحقٌقا ألي غره من  . ب

 أغراه  القانون.
ط لل شخص ٌلون له بحلم وتٌفته أو اختصاصه او عمله شأن فاً ربا (27مادة)

أو تحصٌل الضرائب المنصوص علٌها فً القانون أو الفصل فٌما ٌتعلق بها 
من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما ٌقضى به القانون فإذا أفشاى 
سرا عوقب عالوة على ما تقضً باه القاوانٌن اإلدارٌاة باالحبس مادة ال تقال 

عان عشارة الاف عن االاة اشهر وال تزٌد عن سنه واحدة أو بغرامة ال تقال 
 لاير وال تزٌد عن خمسٌن الف لاير.

تعفى من الضرٌبة المفروضه وفقا الحلام هذا القانون السل  والمنتجاات  (23مادة)
 ( المرفق بهذا القانون.4المبٌنه بالجدول رقم )

أ. ٌحق لمصلحة الضرائب الزام اصحاب المنشاأت بوضا  عالماات او   (26مادة)
منتجااات لمعرفااة اللمٌااات المنتجااة والمباعااة اشاارطة ممٌاازة علااى الساال  وال

وٌحق لها استخدام اي وسٌلة رقابٌة اخرى الزمة لتطبٌق  احلام هذا القانون      
 وفقا  لما تقرره الالئحه التنفٌذٌة.

ب. لموتف مصلحة الضرائب المللف رسامٌا أن ٌادخل فاً أي وقات اانااء  
تج سالعة محلٌاة لرطاالع دوام المنشأة إلى أي مصن  او منشاأة وملحقاتهاا تنا

على السجالت وتدقٌقها وله ممارسة لافة الصالحٌات الالزمة لتطبٌق احلام 
 هذا القانون.

أ. ٌمنح جمٌ  العاملٌن ورؤسائهم فً مجاال تطبٌاق هاذا القاانون حاافزا   (37مادة)
%( واحد فً المائاة مان اجماالً اإلٌارادات المحصالة لضارائب 1بما نسبته)

ك والخدمات وعلى ان ٌاتم تجنٌبهاا مباشارة مان اإلٌارادات  االنتاج واالستهال
المحصااالة وتحااادد الالئحاااة التنفٌذٌاااة لهاااذا القاااانون أساااس وقواعاااد التجنٌاااب 

 واالستحقاق والصرف.
ب. تحدد الحصة العائد للخزٌنة العامة مما تتحصاله مصالحة الضارائب مان  
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ص البااقً %( وٌخصا37مبالت الغرامات وفقا الحلام هاذا القاانون بنسابة )
لمواجهاااة نفقاااات حصااار ورباااط وتحصاااٌل ضااارٌبة االنتااااج واالساااتهالك 

 والخدمات وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون أسس الصرف.
م والقاااارار 1771( لساااانة 57تلغااااى الجااااداول المرفقااااة بالقااااانون رقاااام ) (4مااااادة)

م والقرار الجمهوري بالقانون رقم 1773( لسنة 2الجمهوري بالقانون رقم )
 م.1774( لسنة 12)
 ٌلغى أي نص ٌتعاره م  احلام هذا القانون.  (1مادة)
على وزٌر المالٌة أن ٌصدر ما ٌقتضٌة العمل بهذا القاانون مان القارارات  (2مادة)

 واللوائح التنفٌذٌة. 
 ٌعمل بهذا القانون من تارٌ  صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. (3مادة)

 بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورٌة 
 هـ1215/رمضان/3بتارٌ  

 مـ1775/ٌناٌر/12الموافق 
 الفرٌق/ علً عبد هللا صالح      

 رئٌس الجمهورٌة      
 م1777( لسنة 11قرار جمهوري بالقانون رقم )

 م1771( لسنة 57بتعدٌل بعض مواد القانون رقم )
 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات

 -رئٌس الجمهورٌة:
 ع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌةبعد اإلطال 
م بشاااأن الضااارائب علاااى االنتااااج 1771( لسااانة 57وعلاااى القاااانون رقااام ) 

 واالستهالك والخدمات وتعدٌالته.
م بتشالٌل الحلوماة وتسامٌة 1776( لسانة 54وعلى القرار الجمهوري رقام ) 

 اعضائها.
 وبناء على عره وزٌر المالٌة. 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

 قرر
م وتعدٌالتااه  1771( لساانة 57( ماان القااانون رقاام )3ٌعاادل نااص المااادة ) (1دة)مااا

بشاااأن الضااارائب علاااى االنتااااج واالساااتهالك  والخااادمات  لٌصااابح نصاااها 
 -لالتالً:

 -ٌتم احتساب  الضرٌبة للل سلعة من السل  المنتجة محلٌا وفقا لما ٌلً: (3مادة)
طٌاااة والمٌااااه ٌاااتم احتسااااب الضااارٌبة علاااى الساااجائر والمشاااتقات  النف -1

المعدنٌاااة والصاااحٌة والمشاااروبات الغازٌاااة مااان اجماااالً ساااعر البٌااا  
للمسااتهلك وفقااا لمااا تحاادده الالئحااة التنفٌذٌااة للقااانون ولااوزٌر المالٌااة 
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 اخضاع أي سلعة او منتج للضرٌبة من واق  سعر البٌ  للمستهلك.
ٌتم احتسااب الضارٌبة علاى بااقً السال  والمنتجاات مان اجماالً ساعر  -4

 لمصن  لتاجر الجملة.البٌ  ا
( لسانة 57( مان القاانون رقام )11ٌعدل نص الفقارة )ب( مان الماادة رقام) (4مادة)

م وتعدٌالتااه بشااأن الضاارائب علااى االنتاااج واالسااتهالك والخاادمات 1771
 -لٌصبح نصها لتالً:

ب. ٌااتم احتساااب ضاارٌبة االسااتهالك علااى لاال مااا ٌسااتورد  ماان الساال   (11مااادة)
 -لً:والمنتجات وفقا لما ٌ

ٌتم احتساب الضرٌبة على السجائر والمشتقات  النفطٌة والمٌاه المعدنٌاة  -1
والصاحٌة والمشااروبات الغازٌااة مان اجمااالً سااعر البٌا  للمسااتهلك وفقااا لمااا 
تحدده الالئحة التنفٌذٌاة للقاانون ،ولاوزٌر المالٌاة اخضااع أي سالعة او مناتج 

 للضرٌبة من واق  سعر البٌ  للمستهلك.
ضرٌبة على باقً السل  والمنتجات المستوردة من اجمالً ٌتم احتساب ال -4

 القٌمة سٌف مضافا الٌها الرسوم الجمرلٌة .

( لسانة 57( مان القاانون رقام )16تضاف الفقرات التالٌة إلى نص المادة ) (1مادة)
 -م وتعدٌالته ونصها على النحو اآلتً:1771

ول مان الناوع د. لل مان حااز او بااع ساجائر غٌار ملصاق بهاا طااب  البنادر 
 المخصص لذلك وحسب اللٌفٌة المقررة.

هااـ. لاال ماان صاان  او باااع أي طاااب  ٌسااتدل منااه بأنااه طاااب  بناادرول ساابق  
 استعماله.

و. لل من حاز او باع سجائر مهربة أو فً حلم المهربة وفقا الحلام قانون  
 الجمارك.

ت وفااً لاال االحااوال ٌجااب مصااادرة مااا ورد فااً الحاااالت المااذلورة بااالفقرا 
)د(،)هـ(،)و( من هذه المادة ، وفً حالة تلرار المخالفاة مان المللاف ٌجاوز 
اتخاذ اجراءات سحب التارخٌص الممناو  لاه لمزاولاة النشااط والعمال علاى 

 الغاء التولٌالت المتعلقة به.
م وتعدٌالتاه لٌلاون 1771( لسانة 57( من القاانون )23ٌعدل نص المادة ) (2مادة)

 -نصها على النحو اآلتً:
( لساانة 57تعفااى ماان الضاارٌبة المفروضااة وفقااا الحلااام القااانون رقاام ) (23مااادة)

( المرفق بهذا 4م وتعدٌالته السل  والمنتجات المبٌنة فً الجدول رقم )1771
 القرار بقانون باستاناء المواد المستوردة الداخله فً صناعة تلك السل .

م المعدل 1771( لسنة 57) ( المرفق بالقانون رقم1أ. ٌلغى الجدول رقم ) (3مادة)
( المرفااق بهااذا 1م وٌسااتبدل بالجاادول رقاام )1775( لساانة 2بالقااانون رقاام )
 القرار بالقانون.
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م 1771( لساانة 57( المرفااق بالقااانون رقاام )4ب.ٌلغااى الجاادول رقاام )
( 4م وٌساااتبدل بالجااادول رقااام )1775( لسااانة2المعااادل بالقاااانون رقااام )

 المرفق بهذا القرار بالقانون.
 ٌلغى لل نص  ٌتعاره م  احلام هذا القرار بالقانون. (4مادة)
م  1771( لساانة 57تعااد هاذه التعاادٌالت جازء ال ٌتجاازأ مان القااانون رقام ) (5ماادة)

 وتعدٌالته بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات وتقرأ معه.
 رسمٌة.ٌعمل بهذا القرار بالقانون من تارٌ  صدوره وٌنشر فً الجرٌدة ال (6مادة)

 بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورٌة 
 هـ1217/رمضان/17بتارٌ   
 مـ1777/ٌناٌــر/15الموافق 

 علً عبد هللا صالح    د/ عبد اللرٌم اإلرٌانً
 رئٌس الجمهورٌــة    رئٌس مجلس الوزراء
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 م1777( لسنة 41قرار جمهوري بالقانون رقم )
 م 1771لسنة ( 57( من القانون رقم )23بتعدٌل المادة رقم )

 م1777( لسنة 11المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم )
 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات والجداول المرفقه به

 
 -رئٌس الجمهورٌة:

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة 
م بشاااأن الضااارائب علاااى االنتااااج 1771( لسااانة 57وعلاااى القاااانون رقااام ) 

 ك والخدمات وتعدٌالته.واالستهال
م بتشالٌل الحلوماة وتسامٌة 1776( لسانة 54وعلى القرار الجمهوري رقام ) 

 اعضائها.
 وبناء على عره وزٌر المالٌة. 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

 قرر
م المعاادل 1771(لساانة57( ماان القااانون رقاام)23ٌعاادل نااص المااادة رقاام ) (1مااادة)

م لٌلاون نصاها علاى النحاو 1777لسانة(11بالقرار الجمهوري بالقانون رقم)
 -اآلتً:

(لساانة 57تعفااى ماان الضاارٌبة المفروضااة وفقااا الحلااام القااانون رقاام) (23مااادة)
( المرفااق 4م  وتعدٌالتااه  الساال  والمنتجااات المبٌنااة فااً الجاادول رقاام)1771

بهذا القرار بقانون بما فً ذلك المواد الداخلاه فاً صاناعة تلاك السال  وعلاى 
 تحقق من أن هذه المواد الزمة لصناعة السل  المعفٌة.مصلحة الجمارك ال

م المعادل 1771(لسانة57( المرفاق بالقاانون رقام)1أ. ٌلغى الجادول رقام ) (4مادة)
م وٌسااتبدل الجاادول رقاام 1777( لساانة11بااالقرار الجمهااوري بالقااانون رقاام)

 ( المرفق بهذا القرار بالقانون.1)
م  المعدل 1771(لسنة57ون  رقم)( المرفق  بالقان4ب. ٌلغى  الجدول رقم ) 

م وٌستبدل بالجدول رقام 1777( لسنة 11بالقرار الجمهوري  بالقانون رقم )
 ( المرفق بهذا القرار بالقانون.4)
 ٌلغى لل نص ٌتعاره م  احلام هذا القرار بالقانون. (1مادة)
ن على وزٌر المالٌة ان ٌصادر ماا ٌقتضاٌة العمال بهاذا القارار بالقاانون ما (2مادة)

 القرارات واللوائح التنفٌذٌة.
م  1771(لساانة57تعااد هااذه التعاادٌالت جاازء ال ٌتجاازأ ماان القااانون رقاام) (3مااادة)

 وتعدٌالته بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات وتقرأ معه.
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ٌعماال بهااذا القاارار الجمهااوري بالقااانون ماان تااارٌ  صاادوره وٌنشاار فااً  (4مااادة)
 الجرٌدة الرسمٌة.

 بصنعاء –ئاسة الجمهورٌة صدر بر
 هـ1217/شوال/11بتارٌ   
 مـ1777/ٌناٌــر/46الموافق 

 
 علً عبد هللا صالح    د/ عبد اللرٌم اإلرٌانً
 رئٌس الجمهورٌــة    رئٌس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 


