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 م١٩٩١لسنة ) ٧٠(قانون رقم 
 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات

 -:باسم الشعب
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 .بعد اإلطالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمنية
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية

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

 الباب األول
 التسمية والتعاريف

قـانون الضـرائب علـى االنتـاج واالسـتهالك          ( يسمى هذا القانون     )١(مادة
 ).والخدمات

 ألغراض هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الـواردة فيـه المعـاني             )٢(مادة
 :ف ذلكالمخصصة لها في هذه  المادة إال إذا دلت القرنية على خال

 .الجمهورية اليمنية: الجمهورية
 .وزارة الماليــة: الوزارة
 .وزير الماليــة: الوزير

 .مصلحة الضرائب او االدارة الضريبية: المصلحة
 .رئيس مصلحة الضرائب: رئيس المصلحة

 .قانون الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات :القانون
 .هذا القانون الالئحة التنفيذية الحكام  :الالئحة
 .احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون: الضريبة
 .الشخص الطبيعي او االعتباري : الشخص
 . الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقا الحكام هذا القانون :المكلف
المحل التجاري و المتألف من مجموعـة مـن عناصـر ماديـة             : المنشأة

ارية او صناعية او    ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تج    
 .خدمية او غير ذلك

كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم ببيع وشراء المنتجـات          : تاجر الجملة 
 .بالجملة والتي ال يملكها المنتج او يملك جزءا منها

كافة المواد المنتجة او المصنعة محليـا او المسـتوردة سـواء            : المنتجات
باسـتثناء  اكانت طبيعية  او زراعية او صناعية أو بحرية      

 .ما تم اعفاؤه بهذا القانون
من القانون  ) ٧٩(هي المحكمة المشار اليها في المادة       : المحكمة المختصة 

 .م بشأن ضرائب الدخل١٩٩١لسنة ) ٣١(رقم 
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من القـانون   ) ٨١(هي الشعبة المشار إليها في المادة       : الشعبة االستئنافية 
 .م بشأن ضرائب الدخل١٩٩١لسنة ) ٣١(رقم

 انيالباب الث
 فرض الضريبة ونطاق سريانها

 الفصل االول
 الضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا

 تفرض ضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا الـواردة بالجـدول            )٣(مادة
المرفق بهذا القانون سواء كان انتاجها          او تصنيعها كليا او جزئيـا                     

 .تغليف والتجميع ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب وال
 تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة او مكلف ينتج او يسـتورد او               )٤(مادة

 .يبيع او يقدم خدمة خاضعة للضريبة
 يتم احتساب الضريبة من اجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر           )٥(مادة

 بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كـل سـلعة            
 .وفقا للجدول المرفق بهذا القانون

 على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم الحكـام هـذا            )٦(مادة
القانون تقديم اقرارات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك بالالئحـة التنفيذيـة            
خالل عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وتبين فيه المواد الخـام   

 والمنصرفة والمخزنة والكميات المنتجـة والمصـنعة        المستوردة والمحلية 
والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة والقيمة البيعية وقيمة الضـريبة           
المستحقة على الكميات  المباعة فعال وتسدد الضريبة المستحقة في الميعاد           

ـ               اج المحدد لتقديم االقرار ، كما يلزم تقديم االقرارات حتى إذا لم يتم أي انت
 .او بيوع خالل الشهر

 يتم اخضاع األرصدة الموجودة لدى المصـانع والمسـتوردين وتجـار            )٧(مادة
الجملة والوكالء الموزعين في اليوم السابق لسريان أحكام هـذا القـانون            
للضريبة وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيان إلـى مصـلحة الضـرائب            

ريبة خالل عشرة أيام من     وفروعها بالرصيد الموجود للسلع الخاضعة للض     
 .تاريخ سريان احكام هذا القانون وسداد الضريبة عن تلك الكميات

 الفصل الثاني
 الضريبة على استهالك المشتقات النفطية وتذاآر السينما 

 والسلع المستوردة والخدمات األخرى
 تفرض ضريبة على استهالك مختلف المشتقات النفطية طبقـا للفئـات            )٨(مادة

قرين كل نوع في الجدول المرفق بهـذا القـانون وتحصـل هـذه        الواردة  
الضريبة على قيمة مبيعات المشتقات النفطية المستوردة والمنتجـة محليـا           
وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضـريبة بـنفس النسـب والفئـات             
المحددة على كل الكميات المستوردة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم          
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 . لحساب مصلحة الضرائبالجمركية وتوريدها
 تفرض ضريبة على تذاكر دخول السينما ومحالت تأجير وبيع أشـرطة            )٩(مادة

 .الفيديو والكاسيت طبقا للجدول المرفق بهذا القانون
تقديم اقـرارات   ) ٩،٨( على جميع المنشأت الخاضعة الحكام المادتين        )١٠(مادة

وفقا للنمـوذج   شهرية خالل عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق           
المحدد بالالئحة التنفيذية وتؤدي الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم          

 .االقرار
 تفرض ضريبة استهالك على كل ما يستورد مـن السـلع الخاضـعة              )١١(مادة

لضريبة االنتاج واالستهالك بما في ذلك السلع المصـنعة فـي المنـاطق             
لمحلي و بواقع ضعف الضـريبة      واألسواق الحرة عند سحبها لالستهالك ا     

الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون، وعلى مصلحة الجمارك تحصـيل           
هذه الضريبة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسـوم الجمركيـة وتـورد            
لحساب مصلحة الضرائب طبقا لألسس والمعايير التي تحـددها الالئحـة           

 .التنفيذية لهذا القانون
لتي تستورد سلعا خاضـعة للضـريبة ان تقـدم الـى             على المنشآت ا   )١٢(مادة

المصلحة اقرارا شهريا موضحا به الكميات التي قامت باستيرادها وقيمـة           
الضريبة المسددة الى مصلحة الجمارك وذلك على النموذج الـذي تحـدده            
الالئحة التنفيذية ويقدم هذا االقرار خالل الخمسة عشر يوما االولـى مـن             

 .ر السابقالشهر التالي عن الشه
 الفصل الثالث

 الضريبة على استهالك القات
 تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقا           )١٣(مادة

للنسبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون من القيمة البيعيـة المقـدرة             
للكميات المستهلكة بما في ذلك الكميات التـي ال تخصـص للبيـع ويـتم               

 .ا فوراتحصيله
ويجوز تقدير القيمة لتحصيل الضريبة عن طريق الوزن علـى أن تحـدد              

 .الالئحة التنفيذية االسس والمعايير لذلك
 يلزم المكلف باداء هذه الضريبة بتقديم اقرار يـومي حسـبما تحـدده              )١٤(مادة

الالئحة التنفيذية وتحصل الضريبة بموجبـه إذا كـان االقـرار صـحيحا             
تعديل االقرار لتحصيل الضريبة المستحقة وفقا للمادة       وللمصلحة الحق في    

 .من هذا القانون) ١٣(رقم 
 لغرض ربط ضريبة استهالك القات على المصلحة اصـدار بطاقـة            )١٥(مادة

 .حصر لتجار القات المكلفين باداء الضريبة وعليهم ابرازها عند الطلب
قـانون مـن    بمقتضى احكام هذا ال    يتم تحصيل الضريبة المقررة     )١٦(مادة
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المكلفين في االسواق المخصصة لبيع القات او المداخل المؤدية الى المدن           
 .او االماكن التي تحددها المصلحة وفقا لهذا القانون والئحته التنفيذية

 بناء على طلب مصلحة الضرائب على وزارة الداخلية واألمن القيـام            )١٧(مادة
ذه الضريبة طبقا الحكام    باتخاذ االجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل ه      

 .هذا القانون
 على الجهات المختصة ذات العالقة العمل علـى بنـاء او تحديـد او               )١٨(مادة

اعتماد االسواق المخصصة لمزاولة تجارة القات وبيعه في مختلـف مـدن            
 .ومناطق الجمهورية وبالتنسيق مع المصلحة

لقانون يعاقب بغرامة   من هذا ا  ) ١٥،١٤( كل من يخالف أحكام المادتين       )١٩(مادة
 .مالية ال تقل عن مائة ريال وال تزيد عن الفي ريال مع دفع الضريبة

من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها      ) ١٦( كل من يخالف احكام المادة       )٢٠(مادة
من قيمة كمية القات المهربة وتضاعف هذه الغرامة فـي حالـة            %) ٣٥(

قانون ما يعطي من هذه الغرامة لمن       التكرار وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا ال     
 .اسهموا في كشف حاالت التهريب

من الزيادة في حاصالت الضرائب على القات       %) ١٠( تخصص نسبة    )٢١(مادة
مقارنة بستة اشهر سابقة لصالح المحصلين على أن تدفع لهم نهايـة كـل              
شهر ، وتحدد الالئحة االسس التي يجب اتباعها عند تقدير الضريبة علـى             

 .قات منعا للتعسف والمزاجيةال
 مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافـذة             )٢٢(مادة

االخرى يعاقب كل متحصل ثبت انه استلم مبلغا من أي مكلف ولم يعطـه              
سند رسميا بذلك او اعطى سندا في مبلغ اقل مما استلمه من المكلف، وذلك              

تقل عن ستة اشهر او بغرامـة تسـاوي         بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وال        
 الذي اختلسه بشرط نقل الغرامة في كل االحوال عن عشـرة            غضعف المبل 
 .اآلف ريال

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المكافأة التي تعطى لمـن بلـغ عـن               
 .المتحصل للضريبة المرتكب للمخالفات المذكورة آنفا

 
 
 

 الباب الثالث
 االحكام العامة

 صل االولالف
 االخطار ومسك الدفاتر

 على كل مكلف خاضع او جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هـذا             )٢٣(مادة
القانون أن يقدم اخطارا بتاريخ بدء ممارسة العمل او النشاط خالل شـهر             
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من هذا التاريخ إلى المصلحة وفقا للنموذج الذي تحدده الالئحة التنفيذيـة            
 خمسة عشرة يوما عند اضافة نشاط او انتاج         وعليه أن يقدم اخطارا خالل    

سلعة اخرى خاضعة الحكام هذا القانون او أي تغيير في األسعار او نقـل              
مقر نشاطه إلى مكان آخر وإذا كان المكلف شركة وقع واجـب االخطـار              
على مديرها او عضو مجلس ادارتها المنتدب او الشخص المتولي تصريف           

 .شئونها
لتموين والتجارة ووزارة الصناعة أو أية جهة حكوميـة          على وزارة ا   )٢٤(مادة

يكون من اختصاصها منح تراخيص انتاج او تصنيع أيـة سـلعة تخضـع            
للضرائب بهذا القانون اخطار مصلحة الضرائب عنـد مـنح التـراخيص            
بالبيانات الالزمة عن المرخص له وعنوان ومكان المصنع ونوع السـلعة           

عاته وذلك وفقا للنماذج واالستمارات التـي       والطاقة االنتاجية للمصنع وتوس   
 .تحددها الالئحة التنفيذية

 يجب على مكلفي ضرائب االنتاج واالستهالك مسك الدفاتر التجاريـة           )٢٥(مادة
والفواتير وتحدد الالئحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها ، كما تحدد فئات            

 كما يجب علـيهم تقـديم       ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر ،      
 .صورة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية

 الفصل الثاني
 حق اإلطالع وسر المهنة

 يحق للمصلحة بواسطة الفنيين ورؤسائهم الذين من اختصاصهم القيام          )٢٦(مادة
بإجراءات التفتيش والفحص والربط والتحصيل لتنفيذ االحكام المنصـوص         

 حق اإلطالع على البيانـات والوثـائق والسـجالت          عليها في هذا القانون   
والدفاتر والمستندات عند كل طلب ودون حاجة إلى موعد سابق وال يجوز            
ألي منشأة منتجة او مصنعة ان تمتنع في أي حالة بحجة المحافظة علـى              
سر المهنة عن إطالع مندوبي المصلحة على ما يريدون االطالع عليه وما            

جالت والوثائق واألوراق والمستندات بقصـد ربـط        لديها من الدفاتر والس   
الضريبة المقررة بموجب هذا القانون عليهم أو على المتعاملين معهم ، كما            

 .أن عليها تقديم كافة المعلومات التي تطلب كتابيا منها
 

 على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين اإلداريين أن يبلغـوا           )٢٧(مادة
بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على االعتقاد         االدارة الضريبة  بكل     

بارتكاب غش في أمر الضرائب او بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها او            
يترتب عليها التخلص من أداء كل او جزء من الضريبة او يعرضها لخطر             
عدم االداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية او تجارية او تحقيـق              

 .انتهى بالحفظت او الجـنح ولـو      في مواد الجنايا  
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 الفصل الثالث
 ربط الضريبة

 تقوم المصلحة بإخطار المنشاة او المكلـف بأسـس تقـدير الكميـات            )٢٨(مادة
الخاضعة للضريبة المستحقة عليها بطريقة التبليغ االداري ، وللمنشـأة او           
المكلف االعتراض على اخطار المصلحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلم           

خطار وفي حالة عدم الرد خالل المهلـة المـذكورة تـربط المصـلحة              اال
الضريبة وفقا لإلخطار وبصورة نهائية وتصبح الضـريبة واجبـة االداء           

 .بمقتضى هذا الربط خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االخطار
وتحدد الالئحة التنفيذية اجراءات ربط تحصيل الضريبة علـى اسـتهالك            

 .القات
عتبر التنبيه على المكلف أو المنشأة بالدفع قطعيا ، ومـع عـدم              ي -١ )٢٩(مادة

االخالل بالجزاءات المنصوص عليها في هـذا القـانون ، وللمصـلحة أن             
 -:تجري ربطا اضافيا في االحوال االتية

إذا لم يقدم المكلف االقرارات وربطت المصلحة الضريبة على أساس           .  أ
بالغ لم تكن تعلمهـا وقـت       تقديرها ثم تحققت ان هناك أوجها أخرى او م        

 .الربط ولم يشملها تقدير المصلحة
إذا أدلى المكلف ببيانات غير صحيحة او اسـتخدم طرقـا احتياليـة              .  ب

للتخلص من الضريبة كلها او بعضها او قدم مستندات ال تتضـمن حقيقـة      
 .جميع اوجه النشاط وقت الربط

التـي بنـي    يجب اخطار المنشأة او المكلف بالربط االضافي واألسس      -٢
عليها وكذلك االسس التي بني عليها الربط االصـلي وأوجـه النشـاط او              
المبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط االضافي قابال للطعـن فيـه             

 .كالربط االصلي
 -: لغرض الربط النهائي للضريبة يحق للمصلحة اتباع ما يلي)٣٠(مادة

لفروق ان وجدت وفقا    مراجعة االقرارات الشهرية وتعديلها وتحصيل ا      .  أ
 .لهذا القانون

اجراء الفحص السنوي وإخطار المكلف بالضرائب المستحقة وفقا لهذا          .  ب
 .القانون

تحصيل فروق الفحص في حالة عدم طعـن المكلـف خـالل الفتـرة             . ج
 ).ثالثين يوما(القانونية 

في حالة طعن المكلف امام لجان نظر الطعون خالل ثالثين يوما مـن             . د
م االخطار يحق للمصلحة بحث موضوع الخالف مع المكلـف          تاريخ استال 

وتسويته وفقا الحكام هذا القانون وإذا لم يصل الطرفان إلى حـل نهـائي              
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 .حول موضوع الطعن ، يحق للمكلف الطعن امام لجنة نظر الطعون
 الفصل الرابع
 اللجان والمحاآم

رار من وزيـر     تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها ق         )٣١(مادة
 -:المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو اآلتي

 .رئيسا    مسئول مالي ال تقل درجته عن مدير عام -١ 
 .عضوان    موظفان فنيان من مصلحة الضرائـب-٢ 
 .عضوان  ممثالن عن الغرفة التجارية والصناعية والنقابات المهنية-٣ 
 . أمين للسر-٤ 
 اللجان بالنظر في الطعون الضريبية مـن قـرارات الـربط            وتختص هذه  

واعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضـريبة المربوطـة او تعـديلها              
بالزيادة او النقص او االلغاء خالل مدة أقصاها ثالثون يوما مـن تـاريخ              
تقديم الطعن ، وتصدر قراراتها بأغلبية اعضائها المطلقة وفقا الحكام هذا           

 .نالقانو
لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعون امـام           .  أ )٣٢(مادة

المحكمة المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ قرارات لجنة الطعن           
وال يعد الطعن المقدم من المكلف مقبوال من الناحية الشكلية إال بعد التحقق             

 -:من قيام الطاعن باالتي
 .ق عليها من واقع قرار لجنة الطعنسداد مبلغ الضريبة التي يواف -١
 .خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها%)٥٠(سداد مبلغ  -٢

االحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلـة لالسـتئناف امـام           .ب
الشعب االستئنافية وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن باية طريقة          

 .من طرق الطعن االخرى
أخرى وألي سبب كان أن تنظر في القضايا        ال يجوز ألي محكمة     . ج

 . والمنازعات الضريبية وفقا الحكام هذا القانون
 
 

 الفصل الثاني
 التوقف والتنازل

 إذا توقف النشاط الذي تؤدى الضريبة عنه كليا او جزئيـا فتحصـل              )٣٣(مادة
الضريبة حتى تاريخ التوقف وألجل االنتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف           

ة ان يبلغ المصلحة خالل اسبوع من التوقف او انتهائه حتى ولـو   او المنشأ 
كان التوقف بسبب خارج عن ارادته وان يقدم اليهـا الوثـائق والبيانـات              
الالزمة الثبات التوقف او االنتهاء منه و اال الزم بدفع ضـريبة تسـاوي              
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 .ضريبة الشهر السابق او بنسبة عدد أيام التأخير إذا كانت أقل من شهر 
 التنازل الكلي او الجزئي عن المنشأة او عن النشاط يكون حكمه فيمـا              )٣٤(ادةم

مـن  ) ٣٣(يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف وتطبق عليه احكام المـادة        
هذا القانون، ويجب على المتنازل او المتنازل اليه تبليغ مصلحة الضرائب           

للمتنازل لـه  ساعة من تاريخ التنازل الكلي او الجزئي و٤٨عن ذلك خالل  
ان يطلب من مصلحة الضرائب بيانا عن الضرائب المستحقة على المنشأة           
او النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل ويكـون كـل مـن المتنـازل               
والمتنازل له مسئوال بالتضامن عما استحق من الضرائب حتـى تـاريخ            

 .التنازل
 الفصل السادس
 الجزاءات

من هـذا القـانون     ) ٣٤،٣٣،٢٣(حكام المواد    يعاقب كل من يخالف ا     )٣٥(مادة
من الضريبة المستحقة وتضاعف الغرامة في حالة       %) ٥٠(بغرامة قدرها   
 .تكرار المخالفة 

 االمتناع عن تقديم الدفاتر واألوراق والبيانات والمستندات المنصوص         )٣٦(مادة
اد عليها في هذا القانون او اتالفها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مـو             

واحكام القانون التجاري يكون اثباته بمحضر ويعاقب بغرامة ال تقل عـن            
الفي ريال وال تزيد عن عشرة اآلف ريال ، ويحق في هذه الحالـة ربـط                

 .الضريبة بالطريقة التي تراها المصلحة مناسبة وفقا الحكام هذا القانون
قـرار و اداء     في حالة اخالل المنشأة او المكلف بمواعيـد تقـديم اال           )٣٧(مادة

الضريبة المستحقة في المهلة المحددة طبقا الحكام هذا القـانون تفـرض            
 -:الغرامات التالية

 .على التأخير خالل الشهر االول% ٣ 
 .إذا تجاوز التأخير الشهر االول إلى الشهر الثاني% ٥ 
 .إذا تجاوز التأخير الشهر الثاني% ١٠ 
ة المحددة من قيمة الضـريبة      ويجري حساب الغرامات عن التأخير بالنسب      

 .المستحقة
 مع عدم االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القـانون أو أي             )٣٨(مادة

من قيمة الضريبة المسـتحقة     % ٢٥قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن        
 :وال تزيد على ثالثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من

الضريبة المنصوص عليها فـي     استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء        .  أ
 .هذا القانون كلها او بعضها وذلك باخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة

كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في االقرارات او االوراق التي تقدم             .  ب
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تنفيذا لهذا القانون بقصد التخلص من اداء الضـريبة كلهـا او بعضـها              
 .وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة

كل من ثبت أنه حرض او اتفق او ساعد أي مكلف او منشـأة علـى                . ج
التخلص من أداء الضريبة باخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة او باعطـاء            
او باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في اقرارات او حسابات او دفاتر او             
ميزانيات او تقارير او مستندات اخرى نصت قـوانين الضـرائب علـى             

اض ضريبية ويعتبر متضامنا مع المكلف أو المنشاة في أداء          تقديمها الغر 
ما قد يرتب على أفعاله من فروق ضريبية وتضاعف العقوبة فـي حالـة              

 .تكرار المخالفة
 يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي ريال وال تزيد عن خمسة اآلف ريال              )٣٩(مادة

 -:كل من
بموجـب  تخلف عن العمل بمقتضيات أي اخطار او طلب صدر اليـه         .  أ

 .هذا القانون طبقا للفترات الزمنية المحددة
تخلف عن الحضور تلبية الخطار صدر اليه تحقيقا ألي غرض مـن             .  ب

 .أغراض هذا القانون
 كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه او عمله شـأن فـي               )٤٠(مادة

ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القـانون أو الفصـل             
ا من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضى بـه            فيما يتعلق به  

القانون فإذا أفشى سرا عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد              
عن سنه واحدة أو بغرامة ال تقل عن الف ريال وال تزيد عن خمسين الف               

 .ريال
 الفصل السابع

 التحصيل والحجز
زانة العامة معرضة للضياع فلـرئيس       إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخ      )٤١(مادة

المصلحة او من يفوضه ان يطلب من النيابة العامة حجز ما يساوي المبلغ             
المستحق للمصلحة حجزا تحفظيا وال يجوز التصرف فيـه إال إذا صـدر             

 .حكم من المحكمة المختصة
 متى أصبح الدين الضريبي قطعيا وفقا الحكام هذا القـانون فللنيابـة             )٤٢(مادة

امة بناء على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين            الع
وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود واألوراق والقيم الماليـة             
او غيرها بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة سواء كانت مسـتحقة فـي       
الحال او في المستقبل وعلى المحجوز لديه ان يقوم بتوريـد مـا بذمتـه               
لخزينة المصلحة او االقرار بما في ذمته لها مبينا أسباب الدين وكـل مـا               
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لديه من األوراق األصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك خالل خمسة عشر           
 .يوما من تاريخ الحجز 

 دين الضرائب واجب األداء في مقر المصلحة وفروعهـا مـن غيـر              )٤٣(مادة
 .احتياج إلى المطالبة في مقر المدين 

 إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم االقرار عطلة او اجازة رسـمية             )٤٤(مادة
فيتم تقديم االقرار عقب انتهاء االجازة او العطلة الرسمية مباشرة أي فـي             

 .اول يوم من الدوام الرسمي
 الفصل الثامن
 احكام متنوعه

ع  يستثنى من الخضوع للضريبة المفروضة باحكام هذا القـانون السـل           )٤٥(مادة
المنتجة او المصنعة محليا والتي تدخل في عداد المنتجات والمصـنوعات           
اليدوية والحرفية ومنتجات الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية من األلبان         

 .ومشتقاته
 على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطـة ومؤسسـات القطـاع           )٤٦(مادة

ص منها ، أية شركة او      الخاص التي تعمل لديها او تحت اشرافها او بترخي        
منشأة اجنبية عاملة في الجمهورية ، تنوي اغالق  اعمالها بصفة نهائية ،             

 .أن تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على األقل من تاريخ األغالق
ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابيا من النيابة عدم السماح للمالك او مدير أو              

ذا حصل على شهادة مـن المصـلحة        ممثل الشركة او المنشأة بالسفر إال إ      
تفيد سدادهم للضريبة المستحقة بموجب هذا القانون او تقديم ضمانة كافية           

 .تقبلها المصلحة
 تعفى المنتجات المصدرة إلـى خـارج الجمهوريـة مـن الضـريبة              )٤٧(مادة

المفروضة بأحكام هذا القانون وللمصلحة الحق في طلب أية بيانات تراهـا    
 .الكميات التي تم تصديرهاضرورية للتثبت من 

 يحق للمصلحة الزام اصحاب المنشأت بوضع عالمـات او اشـرطة            )٤٨(مادة
مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام          
اية وسيلة رقابية اخرى وذلك لغرض التأكد من سالمة تحصيل الضـريبة            

 .طبقا لما تقرره الالئحه التنفيذية
 تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات او بيانات تـؤدي إلـى              )٤٩(مادة

إظهار الطرق االحتيالية التي اسـتعملت للـتخلص مـن اداء الضـريبة             
المنصوص عليها في هذا القانون او إلخفاء حقيقة الكميـات المنتجـة او             
المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحصـول           

من قيمة الضريبة المستحقة على الكميات المخفاة       %) ٥(ة قدرها على مكافأ 
وذلك بعد سدادها اما إذا ثبـت ان        او التهرب من اداء الضريبة عليها      
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تلك المعلومات والبيانات كاذبة  فيعاقب من أدلى بها كيديا بالحبس مدة ال             
 .تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على خمسين الف ريال

 جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما            يمنح )٥٠(مادة
يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنه إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة             

 .العامة للدولة
 يكون لموظفي المصلحة الذين تحددهم الالئحة التنفيذية صفة مأموري          )٥١(مادة

ت عند تنفيـذ هـذا القـانون        الضبطية القضائية الثبات ما يقع من المخالفا      
 .والئحته التنفيذية

 منعا لالزدواج  او التكرار الضريبي ، تنظم الالئحة التنفيذيـة لهـذا              )٥٢(مادة
 .القانون تفاصيل الضوابط  التي تكفل ذلك وفقا الحكام هذا القانون

 على وزير المالية ان يصدر ما يقتضيه العمـل بهـذا القـانون مـن                )٥٣(مادة
 .النظمة واللوائح التنفيذيةالقرارات وا

 ).الصادرة في صنعاء:( تلغى احكام القوانين والقرارات التالية)٥٤(مادة
 .م بشأن فرض رسم صحي على السجائر١٩٨٩لسنة ) ٢٤(قانون رقم  -
م بشأن فرض ضريبة على انتاج السـجائر        ١٩٨٦لسنة  ) ١(قانون رقم    -

 .محليا
لى اسـتهالك القـات     م بتعديل الضريبة ع   ١٩٨٠لسنة  ) ١٤(قانون رقم  -

واالحكام الخاصة  بجبايتها وإجراءات ضبط التسـعيرة ،والتهـرب مـن            
 .الضريبة

م بفرض ضريبة علـى الميـاه الغازيـة         ١٩٨٠لسنة  ) ٢٨(قانون رقم    -
 .والمرطبات مثل العصير بمختلف انواعها باستثناء الحليب

 .م بفرض ضريبة على السجائر١٩٧٣لسنة ) ٤٦(قانون رقم  -
 .م بتعديل ضرائب المحروقات١٩٧٣لسنة ) ٤(قانون رقم -
م بفرض ضريبة على اسـتهالك بعـض        ١٩٦٩لسنة  ) ١٣(قانون رقم    -

 ).السجائر وتذاكر السينما وتذاكر النقل البري(السلع 
م  بتحديد بعض الرسوم وتحصيلها      ١٩٧٧لسنة  ) ١٥(قرار بقانون رقم     -

 ):الصادرة في عدن(وكذا القوانين التالية . لمصلحة الضرائب
م بشأن تعديل الرسوم المفروضـة علـى        ١٩٦٩لسنة  ) ١٢(قانون رقم    -

 .المنتجات البترولية
م بشأن فرض ضريبة االنتاج على المـواد     ١٩٧٩لسنة  ) ١٤(قانون رقم  -

 .المنتجة محليا وتعديالته
 .كما يلغى أي حكم او نص يخالف احكام هذا القانون
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 . في الجريدة الرسمية يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر)٥٥(مادة
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٢/جماد الثاني/٢٢بتاريخ 
 مــ١٩٩١/ديسمبـر/٢٨الموافق

 علي عبد اهللا صالح/ الفريق     
 رئيس مجلس الرئاســـة     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

جدول السلع والمنتجات والخدمات المرفق بقانون الضرائب على االنتاج 
 ستهالك والخدماتواال
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وحــدة المنتجــات م
التحصيل

فئـــــ
 الضريبة

مالحظات

 ملح الطعام المحضر المعبأ في علب ١
 . وأكياس

  %٥ القيمة

  %١٥ القيمة المشروبات الغازية  ٢
  %١٥ القيمة المياه المعدنية والصحية ٣
انواع عصير الفواكه وكل السـوائل المعـ ٤

 كمرطبات
  %١٠ القيمة

  %١٠ القيمة االيسكريم والجيلي  ٥
  %٢٠ القيمةالروائح وادوات التجميل بما فيها الشامبوه ٦
  %١٥ القيمة األوراق الصحية ما عدا الحفاظات ٧
 منتجات الكرتون غير الوسيطة  ٨

والمصنوعات الورقية بكل انواعها المختلفة
 .عدا دفاتر  التعليم

  %٥ القيمة

  %٥ القيمة انيات بأنواعهاالبط ٩

١٠ 
 منتجات اإلسفنج والبالستيك بمختلف

 أنواعها وأغراض استعمالها  عدا أنابيب 
 .الري الزراعي 

  %١٠ القيمة

  %٥ القيمة )ما عدا الحرفي(السجاد المصنع محليا  ١١
  %٥ القيمة ).ما عدا الحرفي(األحذية الجلدية  ١٢
  %٥ القيمة الحقائب واالحزمة الجلدية ١٣
  %١٠ القيمة .الطالء بجميع أنواعه ١٤
  %٥ القيمةاألدوات المنزلية المصنعة بمختلف أنواعها ١٥
  %٥ القيمة المسامير ١٦
  %١٠ القيمة .البطاريات  بمختلف أنواعها وأحجامها ١٧

العلبــه ذ السجائر ذات العالمة المسجلة خارجيا ١٨
  ريال٨سجاره٢٠

٣٧٧
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  ريال٧ القيمة ائر ذات العالمة المسجلة محليةالسج ١٩

  %٦٠ القيمة التبغ والسيجار المستورد لالستهالك ٢٠
  %٢٠ القيمة القات ٢١
  فلس٢٥ لتر )محلي ومستورد(بنزين عادي  ٢٢
  فلس٢٠ لتر محلي ومستورد) ١٣٠،١٠٠(بنزين  ٢٣
  فلس١٠ لتر )محلي ومستورد(سوالر  ٢٤
  فلس٧,٥ لتر )توردمحلي ومس(كيروسين  ٢٥
  فلس٥ لتر )محلي ومستورد(ترباين  ٢٦
 ريال٢٢,٥/١ لتر )محلي ومستورد(زيوت  ٢٧
   فلس٥ لترالمازوت وسائر المنتجات البترولية االخرى ٢٨
 ريال٢٢,٥/١ كيلو )محلي ومستورد (شحوم  ٢٩
  فلس٥٠ دبهمحلي ومستورد) االسطونات(الغاز السائل  ٣٠
  %٥ القيمة انع االلمنيوممنتجات مص ٣١
 منتجات مصانع  المالبس الجاهزة  ٣٢

 من خامات مستوردة
  %٥ القيمة

  %١٠ القيمة الكبريت ٣٣
تذاكر السينماومحالت تأجير وبيع اشرطه  ٣٤

 الفيديو والكاسيت
  %٢٥ القيمة

 
 
 

٣٧٨



 
ضرائب إنتاج واستهالك 

٣٧٩

 م ١٩٩٥لسنة ) ٤(قرار جمهوري بالقانون  رقم 
 م ١٩٩١لسنة ) ٧٠(بشأن تعديل القانون رقم 

 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على الدستور
م بشأن الضـرائب  علـى االنتـاج         ١٩٩١لسنة  )  ٧٠(وعلى القانون رقم    

 .واالستهالك والخدمات
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
 قـــــرر

م بشأن الضـرائب    ١٩٩١لسنة  ) ٧٠(من القانون رقم    ) ٥(مادة   تعدل ال  )١(مادة
 -:على االنتاج واالستهالك والخدمات ليكون نصها كما يلي

يتم احتساب الضريبة من اجمالي قيمة الكميات المنتجـة والمصـنعة            .  أ
بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كـل            

 .ذا القانونسلعة وفقا للجدول المرفق به
من هذه المادة تعـدل فئـات الضـريبة         ) أ(استثناءا من احكام الفقرة      .  ب

المحددة قرين كل من السجائر ذات العالمة المسجلة خارجيـا والسـجائر            
ذات العالمه المسجلة محليا الواردة بجدول السلع والمنتجـات والخـدمات           

) ٧٠(قـم   المرفق بقانون الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات ر       
 .م وذلك وفقا للمادة التالية من هذا القانون١٩٩١لسنة 

من اجمالي سعر البيـع     %) ٦٥( السجائر ذات العالمة المسجلة خارجيا       )٢(مادة
من اجمالي سعر   %) ٦٠( السجائر ذات العالمة المسجلة داخليا       –للمستهلك  

 .البيع للمستهلك
م بشـأن   ١٩٩١لسـنة   ) ٧٠(من القـانون رقـم    ) ٤٨( تعدل المادة رقم     )٣(مادة

 -:الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات لتكون كما يلي
يحق للمصلحة الزام أصحاب المنشآت بوضع عالمات او اشرطة مميـزة            

على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لهـا اسـتخدام أي            
ة طبقا  وسيلة رقابية اخرى وذلك لغرض التأكد من سالمة تحصيل الضريب         

) طابع البندرول (لما تبرره الالئحة التنفيذية وعلى وجه التحديد يجب لصق          
وعلـى المصـلحة    .         الصادر من المصلحة على كل علبه سـجائر       

 .تحصيل قيمته طبقا لألسس المحددة بقرار من وزير المالية بهذا الشأن
ـ           )٤(مادة ر الماليـة أن     يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار بالقانون وعلى وزي

 .يصدر ما يقتضي العمل به من قرارات ولوائح 
 يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـدة               )٥(مادة
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٣٨٠

 .الرسمية
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٥/رمضان/٢٠بتاريـخ 
 مـ١٩٩٥/ فبراير/١٩الموافـق 

 لحعلي عبد اهللا صا/الفريق   عبد العزيز عبد الغني
 رئيس الجمهوريـــــة   رئيس مجلس الوزراء

 
 م ١٩٩٧لسنة ) ٤(قانون  رقم 

 م ١٩٩١لسنة ) ٧٠(بشأن تعديل بعض مواد  القانون رقم 
 بفرض  الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
م بشأن الضـرائب  علـى االنتـاج         ١٩٩١لسنة  )  ٧٠(وعلى القانون رقم    

 .واالستهالك والخدمات وتعديالته
 وبعد موافقة مجلس النواب
 :أصدرنا القانون التالي نصه

من القانون  ) ٥٠-٤٨-٤٥-٤٠-٣٩-٣٦-١١-٩-٦-٥-٣( تعدل المواد  )١(مادة
م بشـأن الضـرائب علـى االنتـاج واالسـتهالك         ١٩٩١لسنة  ) ٧٠(رقم  

 -:حو التاليوالخدمات على الن
مـن هـذا القـانون      ) ٤٥( مع عدم اإلخالل باالحكام الواردة في المادة         )٣(مادة

مـن السـلع    ) كليا او جزئيـا   (تفرض ضريبة على كل ما ينتج او يصنع         
بما في ذلك التعبئة والتركيب والتغليـف       %) ١٠(والمنتجات المحلية بواقع    

رفق بهذا القانون فيكون    الم) ١(والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم        
 .سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها

 يتم احتساب الضريبة لكل سلعه من السلع المنتجة محليا مـن اجمـالي              )٥(مادة
قيمة الكميات المباعه بسعر بيع المصنع لتـاجر الجملـة عـدا السـجائر              

لمشـروبات الغازيـة يـتم      والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية وا     
احتساب الضريبة عليها من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لمـا تحـدده             

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون
على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجـاتهم وخـدماتهم          .  أ )٦(مادة

الحكام هذا القانون تقديم اقرارات شهرية وفقا للنموذج المعد لهذا الغـرض            
خالل عشرين يوما من كل شهر عن  الشهر السابق وللمكلف ان يخصـم              
من الضريبة المستحقة ما سبق سداده او تحميله كضريبة اسـتهالك علـى             
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٣٨١

مدخالته من الخامات الالزمة للصناعة شريطة تقديم نسخة مـن البيـان            
الجمركي بالضريبة المدفوعة وكافة الوثائق والمسـتندات المؤيـدة ووفقـا           

 .لمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونلألسس وا
 :يجب أن يتضمن االقرار بصفة أساسية البيانات التالية.ب 
 . المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزونة- 
 الكمية المنتجة او المصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملـة            - 

 .وسعر البيع للمستهلك
قيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعـة والخـدمات           ال 

 .المقدمة
يلزم المكلف او المنشأة بتقديم االقرار المحدد في هذه المادة حتى إذا لم             . ج 

 .يتم أي انتاج او بيوع خالل الشهر
 تفرض ضريبة علـى خـدمات تـذاكر دخـول السـينما والحفـالت               )٩(مادة

ليات الفنية والترفيهية وعلى خـدمات الفنـادق بواقـع          والمهرجانات والفعا 
 .المرفق بهذا القانون) ١(النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم 

من هذا القـانون    ) ٤٥(مع عدم االخالل باالحكام الواردة في المادة        .  أ )١١(مادة
تفرض ضريبة استهالك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات والمواد           

باستثناء المواد الخام الالزمة لصناعة السلع الخاضعة للضريبة على         (الخام  
بما في ذلك السلع المصـنعة فـي المنـاطق          ) اساس سعر البيع للمستهلك   

%) ١٠(والمدن و االسواق الحرة عند وضعها لالستهالك المحلي وبواقـع           
سواء كان انتاجها او تصنيعها كليا او جزئيا ويدخل ضمن ذلـك التعبئـة              

المرفق ) ١(كيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم          والتر
بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قـرين           

 .كل منها
يتم احتساب ضريبة االستهالك على كـل مـا يسـتورد مـن السـلع               . ب 

مركيـة  والمنتجات من اجمالي القيمة المتخذة اساسا لتحديـد الرسـوم الج          
 :والعوائد االخرى على النحو اآلتي

 ).سيف( القيمة-١ 
 . الرسوم الجمركية والعوائد األخرى-٢ 
 .على إجمالي البندين السابقين% ١٠ -٣ 
ويتم احتساب ضريبة االستهالك على اجمالي البنود السابقة ما عدا السجائر            

يـتم  . غازيـة والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات ال      
احتساب الضريبة عليها من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لمـا تحـدده             

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون
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٣٨٢

على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المسـتحقة علـى الكميـات           . ج 
المستوردة بنفس طريقة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتوريـدها         

سس والمعايير التي تحددها الالئحـة      إلى حساب مصلحة الضرائب طبقا لأل     
 .التنفيذية لهذا القانون

 ما لم يكن هناك عقوبة أشد في القوانين األخرى يعاقب من يمتنع عن              )٣٦(مادة
تقديم الدفاتر واألوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون         

انون التجاري  او اتالفها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد واحكام الق          
والمثبت بمحضر رسمي بغرامة ال تقل عن عشرة الف ريال وال تزيد عن             
مائة الف ريال ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة ربـط الضـريبة             

 .بالطريقة التي تراها مناسبة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون
 خمسين الف    يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة الف ريال وال تزيد عن           )٣٩(مادة

 -:ريال كل من
تخلف عن العمل بمقتضيات أي اخطـار او طلـب صـدر اليـه               .  أ

 .بموجب القانون طبقا للفترات الزمنية المحددة
تخلف عن الحضور تلبية الخطار صدر اليه تحقيقا ألي غـرض            .  ب

 .من أغراض  القانون
 كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه او عمله شـأن فـي               )٤٠(مادة

تحصيل الضرائب المنصوص عليها في القانون أو الفصـل فيمـا        ربط أو   
يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لمـا يقضـى بـه               
القانون فإذا أفشى سرا عوقب عالوة على ما تقضي به القوانين اإلداريـة             
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد عن سنه واحدة أو بغرامة ال               

 .رة الف ريال وال تزيد عن خمسين الف ريالتقل عن عش
 تعفى من الضريبة المفروضه وفقـا الحكـام هـذا القـانون السـلع               )٤٥(مادة

 .المرفق بهذا القانون) ٢(والمنتجات المبينه بالجدول رقم 
يحق لمصلحة الضرائب الزام اصحاب المنشأت بوضع عالمات او         .   أ  )٤٨(مادة

ت لمعرفة الكميات المنتجـة والمباعـة       اشرطة مميزة على السلع والمنتجا    
ويحق لها استخدام اي وسيلة رقابية اخرى الزمة لتطبيـق  احكـام هـذا               

 .القانون      وفقا  لما تقرره الالئحه التنفيذية
لموظف مصلحة الضرائب المكلف رسميا أن يدخل في أي وقت اثناء           . ب 

عة محلية لإلطالع   دوام المنشأة إلى أي مصنع او منشأة وملحقاتها تنتج سل         
على السجالت وتدقيقها وله ممارسة كافة الصالحيات الالزمـة لتطبيـق           

 .احكام هذا القانون
يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا          .   أ  )٥٠(مادة
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واحد في المائة من اجمالي اإليرادات المحصلة لضرائب        %) ١(بما نسبته 
لخدمات وعلى ان يتم تجنيبها مباشرة من اإليرادات         االنتاج واالستهالك وا  

المحصلة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أسـس وقواعـد التجنيـب            
 .واالستحقاق والصرف

تحدد الحصة العائد للخزينة العامة مما تتحصله مصلحة الضرائب من          . ب 
ـ  %) ٥٠(مبالغ الغرامات وفقا الحكام هذا القانون بنسبة         اقي ويخصص الب

لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصـيل ضـريبة االنتـاج واالسـتهالك            
 .والخدمات وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أسس الصرف

م والقـرار   ١٩٩١لسـنة   ) ٧٠( تلغى الجداول المرفقة بالقـانون رقـم         )٢(مادة
م والقرار الجمهوري بالقـانون     ١٩٩٥لسنة  ) ٤(الجمهوري بالقانون رقم    

 .م١٩٩٦نة لس) ١٤(رقم 
 .  يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون)٣(مادة
 على وزير المالية أن يصدر ما يقتضية العمل بهذا القانون من القرارات             )٤(مادة

 . واللوائح التنفيذية
 . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)٥(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١٧/رمضان/٥خ بتاري

 مـ١٩٩٧/يناير/١٤الموافق 
 علي عبد اهللا صالح/ الفريق      

 رئيس الجمهورية      
 م١٩٩٩لسنة ) ١٣(قرار جمهوري بالقانون رقم 

 م١٩٩١لسنة ) ٧٠(بتعديل بعض مواد القانون رقم 
 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات

 -:رئيس الجمهورية
 ى دستور الجمهورية اليمنيةبعد اإلطالع عل 
م بشـأن الضـرائب علـى االنتـاج         ١٩٩١لسنة  ) ٧٠(وعلى القانون رقم     

 .واالستهالك والخدمات وتعديالته
م بتشكيل الحكومة وتسمية    ١٩٩٨لسنة  ) ٧٢(وعلى القرار الجمهوري رقم      

 .اعضائها
 .وبناء على عرض وزير المالية 
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء 

 قرر
م وتعديالتـه    ١٩٩١لسـنة   ) ٧٠(من القانون رقم    ) ٥( يعدل نص المادة     )١(مادة

بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك  والخـدمات  ليصـبح نصـها             



 
ضرائب إنتاج واستهالك 

٣٨٤

 -:كالتالي
 -: يتم احتساب  الضريبة لكل سلعة من السلع المنتجة محليا وفقا لما يلي)٥(مادة

الميـاه  يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشـتقات  النفطيـة و           -١
المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من اجمـالي سـعر البيـع           
للمستهلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية للقانون ولـوزير الماليـة           

 .اخضاع أي سلعة او منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك
يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات من اجمالي سـعر            -٢

 . لتاجر الجملةالبيع المصنع
لسـنة  ) ٧٠(من القانون رقم    ) ١١(من المادة رقم  ) ب( يعدل نص الفقرة     )٢(مادة

م وتعديالته بشأن الضرائب على االنتاج واالسـتهالك والخـدمات          ١٩٩١
 -:ليصبح نصها كتالي

يتم احتساب ضريبة االستهالك على كل ما يستورد  مـن السـلع             .  ب )١١(مادة
 -:والمنتجات وفقا لما يلي

يتم احتساب الضريبة على السـجائر والمشـتقات  النفطيـة والميـاه              -١
المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من اجمالي سعر البيع للمسـتهلك          
وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية للقانون ،ولوزير المالية اخضاع أي سـلعة            

 .او منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك
 على باقي السلع والمنتجـات المسـتوردة مـن          يتم احتساب الضريبة   -٢

 .اجمالي القيمة سيف مضافا اليها الرسوم الجمركية 
لسنة ) ٧٠(من القانون رقم    ) ٣٨( تضاف الفقرات التالية إلى نص المادة        )٣(مادة

 -:م وتعديالته ونصها على النحو اآلتي١٩٩١
 النـوع   كل من حاز او باع سجائر غير ملصق بها طابع البندرول من           . د 

 .المخصص لذلك وحسب الكيفية المقررة
كل من صنع او باع أي طابع يستدل منه بأنه طابع بنـدرول سـبق               . هـ 

 .استعماله
كل من حاز او باع سجائر مهربة أو في حكم المهربة وفقـا الحكـام               . و 

 .قانون الجمارك
وفي كل االحوال يجب مصادرة ما ورد في الحاالت المذكورة بـالفقرات             
من هذه المادة ، وفي حالة تكرار المخالفـة مـن المكلـف             ) و(،)هـ(،)د(

يجوز اتخاذ اجراءات سحب الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط والعمل          
 .على الغاء التوكيالت المتعلقة به

م وتعديالته ليكون   ١٩٩١لسنة  ) ٧٠(من القانون   ) ٤٥( يعدل نص المادة     )٤(مادة
 -:نصها على النحو اآلتي



 
ضرائب إنتاج واستهالك 

٣٨٥

لسـنة  ) ٧٠( تعفى من الضريبة المفروضة وفقا الحكام القانون رقـم       )٤٥(مادة
المرفـق  ) ٢(م وتعديالته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم         ١٩٩١

بهذا القرار بقانون باستثناء المواد المستوردة الداخله فـي صـناعة تلـك             
 .السلع

م ١٩٩١ لسـنة    )٧٠(المرفق بالقـانون رقـم      ) ١(يلغى الجدول رقم    .  أ )٥(مادة
المرفق ) ١(م ويستبدل بالجدول رقم     ١٩٩٧لسنة  ) ٤(المعدل بالقانون رقم    
 .بهذا القرار بالقانون

م ١٩٩١لسـنة   ) ٧٠(المرفق بالقانون رقـم     ) ٢(يلغى الجدول رقم    .ب
) ٢(م ويستبدل بالجـدول رقـم       ١٩٩٧لسنة) ٤(المعدل بالقانون رقم    

 .المرفق بهذا القرار بالقانون
 .ى كل نص  يتعارض مع احكام هذا القرار بالقانون يلغ)٦(مادة
م  ١٩٩١لسـنة   ) ٧٠( تعد هذه التعديالت جزء ال يتجزأ من القانون رقم           )٧(مادة

 .وتعديالته بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات وتقرأ معه
 يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـدة               )٨(مادة

 .الرسمية
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٩/رمضان/٣٠بتاريخ  
 مـ١٩٩٩/ينايــر/١٧الموافق 

 علي عبد اهللا صالح    عبد الكريم اإلرياني/ د
 رئيس الجمهوريــة    رئيس مجلس الوزراء

 
 



 
ضرائب إنتاج واستهالك 

٣٨٦

 م١٩٩٩لسنة ) ٢٣(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 م ١٩٩١لسنة ) ٧٠(من القانون رقم ) ٤٥(بتعديل المادة رقم 

 م١٩٩٩لسنة ) ١٣(المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 
 بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات والجداول المرفقه به

 
 -:رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية 
م بشـأن الضـرائب علـى االنتـاج         ١٩٩١لسنة  ) ٧٠(وعلى القانون رقم     

 .لخدمات وتعديالتهواالستهالك وا
م بتشكيل الحكومة وتسمية    ١٩٩٨لسنة  ) ٧٢(وعلى القرار الجمهوري رقم      

 .اعضائها
 .وبناء على عرض وزير المالية 
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء 

 قرر
م المعـدل   ١٩٩١لسنة)٧٠(من القانون رقم  ) ٤٥( يعدل نص المادة رقم      )١(مادة

م ليكون نصها على النحو     ١٩٩٩لسنة)١٣(بالقرار الجمهوري بالقانون رقم   
 -:اآلتي

لسـنة  )٧٠( تعفى من الضريبة المفروضة وفقا الحكام القـانون رقـم          )٤٥(مادة
المرفـق  ) ٢(م  وتعديالته  السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم         ١٩٩١

بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخله في صناعة تلك السلع وعلى             
 .من أن هذه المواد الزمة لصناعة السلع المعفيةمصلحة الجمارك التحقق 

م المعدل  ١٩٩١لسنة)٧٠(المرفق بالقانون رقم  ) ١(يلغى الجدول رقم    .  أ )٢(مادة
م ويستبدل الجدول رقـم     ١٩٩٩لسنة) ١٣(بالقرار الجمهوري بالقانون رقم   

 .المرفق بهذا القرار بالقانون) ١(
م  ١٩٩١لسـنة )٧٠(قـم المرفق  بالقـانون  ر     ) ٢(يلغى  الجدول رقم     . ب 

م ويسـتبدل   ١٩٩٩لسـنة   ) ١٣(المعدل بالقرار الجمهوري  بالقانون رقم       
 .المرفق بهذا القرار بالقانون) ٢(بالجدول رقم 

 . يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار بالقانون)٣(مادة
 على وزير المالية ان يصدر ما يقتضية العمل بهذا القرار بالقانون مـن              )٤(مادة

 .رارات واللوائح التنفيذيةالق
م  ١٩٩١لسـنة )٧٠( تعد هذه التعديالت جزء ال يتجزأ من القانون رقـم          )٥(مادة

 .وتعديالته بشأن الضرائب على االنتاج واالستهالك والخدمات وتقرأ معه



 
ضرائب إنتاج واستهالك 

٣٨٧

 يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي             )٦(مادة
 .الجريدة الرسمية

  بصنعاء–الجمهورية صدر برئاسة 
 هـ١٤١٩/شوال/١١بتاريخ  
 مـ١٩٩٩/ينايــر/٢٨الموافق 

 
 علي عبد اهللا صالح    عبد الكريم اإلرياني/ د

 رئيس الجمهوريــة    رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 


