
  .م١٩٩١ لسنة) ٢٤( العدد في منشور القانون اصل  -
     ، م١٩٩٩ لسنة) ١ج٢(، م١٩٩٧ لسنة)  ١(  االعداد في منشورة الحقة تعدیالت أربعة یوجد  -
  م٢٠٠٤ لسنة) ١٢( م،١٩٩٩ لسنة) ٢ج٢(
  

) ٧٠( رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن م١٩٩٦ لسنة) ١٤( رقم بالقانون جمھوري قرار
 القرار بنود وبعض والخدمات واالستھالك اإلنتاج على الضرائب بشأن م١٩٩١ سنةل

   م١٩٩٦ لسنة) ٢(رقم بالقانون الجمھوري
  : الشعب باسم

  :  الجمھوریة رئیس
  . الیمنیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد  -
  . المالي القانون بشأن م١٩٩٠ لسنة)٨( رقم القانون وعلى  -
  . العامة األموال تحصیل بشأن م١٩٩٠ لسنة) ١٣( رقم القانون وعلى  -
  . والخدمات واإلستھالك اإلنتاج على الضرائب بشأن م١٩٩١ لسنة) ٧٠(رقم القانون وعلى  -
  . م١٩٩٠ لسنة) ١٤(رقم الجمارك قانون وعلى  -
  . الجمركیة التعریفة بشأن م١٩٩٦ لسنة) ٢(رقم بالقانون الجمھوري القرار وعلى  -
  . الوزراء مجلس بتشكیل م١٩٩٤ لسنة) ١( رقم الجمھوري القرار وعلى  -
  . الوزراء مجلس رئیس عرض على وبناًء  -
  )قـرر(

 واالستھالك اإلنتاج على الضرائب بشأن م١٩٩١ لسنة)٧٠(رقم القانون مواد نصوص بعض تعدل
  :التالي النحو على لتصبح والخدمات

 المصنع بیع بسعر والمصنعة المنتجة الكمیات قیمة إجمالي من الضریبة إحتساب یتم) : ٥( مادة
 عدا بالقانون القرار بھذا المرفق للجدول  وفقًا سلعھ كل قرین المحددة بالنسب وذلك ، الجملة لتاجر

 إجمالي من الضریبة إحتساب یتم الغازیة والمشروبات المعدنیة والمیاه النفطیة والمشتقات السجائر
  . للمستھلك البیع سعر
 اإلنتاج لضریبة الخاضعة السلع من یستورد ما كل على إستھالك ضریبة تفرض) : ١١( مادة

 المحلي لإلستھالك سحبھا عند الحرة واألسواق المناطق في المصنعة السلع ذلك في بما واإلستھالك
 الجمارك مصلحة وعلى بالقانون القرار بھذا المرفق الجدول في الواردة الضریبة نسب وبواقع

 مصلحة حساب إلى وتوریدھا الجمركیة الرسوم وتورید تحصیل طریقة بنفس الضریبة ھذه تحصیل
 السجائر عدا ، بالقانون القرار لھذا التنفیذیة الالئحة تحددھا التي والمعاییر لألسس  طبقا الضرائب

 البیع سعر إجمالي من الضریبة إحتساب یتم الغازیة والمشروبات المعدنیة والمیاه النفطیة والمشتقات
  . للمستھلك

 مرتب یعادل بما  حافزا القانون ھذا تطبیق مجال في ورؤسائھم العاملین جمیع یمنح ـ أ) : ٥٠( مادة
  . للدولة العامة الموازنة في المقدر الربط حققوا إذا سنة كل نھایة في شھرین

  وفقًا الغرامات مبالغ من الضرائب مصلحة تتحصلھ مما العامة للخزینة العائدة الحصة تحدد -ب
 متابعة نفقات لمواجھة الباقي ویخصص%) ٥٠( بنسبة م١٩٩١ لسنة) ٧٠( رقم القانون ألحكام
 والمخبرین للعاملین وحوافز والخدمات واإلستھالك اإلنتاج ضریبة وتحصیل وربط حصر

  . الصرف أسس الالئحة وتحدد ورؤسائھم
 بھذا المرفق بالجدول ویستبدل م١٩٩١ لسنة)٧٠(رقم بالقانون المرفق الجدول یلغى) : ٥٦( مادة

 كل قرین الموضحة للنسب  وفقًا والخدمات والسلع المنتجات على الضریبة وتحصل بالقانون القرار
  . بالقانون القرار بھذا المرفق الجدول من سلعة



 جدول في الخامسة الحزمة ضمن الداخلة المستوردات على الجمركیة التعرفة تعدل) : ٥٧( مادة
%) ٣٠( إلى%) ٧٠( من م١٩٩٦ لسنة) ٢(رقم الجمھوري بالقرار الصادر الجمركیة التعرفة
  . والتبغ المصنعة السجائر باستثناء

  %). ١٥( إلى واإلطارات الغیار قطع على الجمركیة التعرفة فئة تعدل) : ٥٨( مادة
  . بالقانون القرار ھذا أحكام مع یتعارض نص أي یلغى) : ٥٩( مادة
 القرارات من بالقانون القرار بھذا العمل یقتضیھ ما یصدر أن المالیة وزیر على) : ٦٠( مادة

  . واللوائح
  . الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من بالقانون القرار بھذا یعمل) : ٦١( مادة

  بصنعاء ـ الجمھوریة برئاسة صدر
  ھـ١٤١٦/رمضان/٢٨ بتاریخ

  م١٩٩٦/فـبرایر/١٧ الموافق
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