






 

 

 

 أخواني المكلفين:
 

تلعب المنشآت الصغيرة دورًا هامًا في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية نظرًا 
الواسع جغرافيًا وعلى مستوى القطاعات اإلقتصادية المختلفة . كما تسهم  إلنتشارها

هذه المنشآت في رفد الخزينة العامة باإليرادات الضريبية التي تمكن الحكومية من 

 تنفيذ مشاريع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

ت وإنطالقًا من حرص المصلحة على تبسيط اإلجراءات الضريبية لمكلفي المنشآ
لإللتزامات الضريبية، ونشر الوعي الضريبي في  امتثالهاالصغيرة وتقليل تكاليف 

 أوساطها.

فقد تم إصدار هذا الدليل لتوضيح كيفية تقديم مكلفي هذه الفئة إلقراراتهم الضريبية 
ومواعيد تقديمها، وإحتساب الضريبة في ضوء القانون والئحته ا لتنفيذية لمختلف 

مع بيان الحوافز القانونية التي يتمتع بها مكلفي ضريبة أنواع ضرائب الدخل 
األرباح التجارية والصناعية، وقد روعي التبسيط في تلك النماذج لتكون عامل 
مشجع نحو اإللتزام الطوعي واإلمتثال الضريبي كإلتزام إيجابي يعود نفعه على 

تي تعود فائدتها على خزينة الدولة ألداء مهامها التنموية وإنشاء المرافق الخدمية ال
 .جميع أبناء الوطن

 متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح
 
 

                                                                                                          
 عوض أمحد محران

 رئيس مصلحة الضرائب
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متهيـد... 
يع��د اإلقرار الضريب��ي أحد اإلجراءات الدائم��ة في عالق�ات 
المكلفي��ن بمصلحة الضرائب، كما يعد أداه أساس��ية لتحديد 
قيم��ة المبالغ والبنود واألوعية الخاضع��ة للضريبة وتتخذه 
اإلدارة الضريبي��ة أداة من أدوات تعزيز وقياس مدى االلتزام 
الطوع��ي وفقًا ألحكام القانون من جهة، ومن جهة أخرى فإنه 
يتم عل��ى ضوئه تقيي��م المخاطر واختي��ار المكلفين الذين 

ستشملهم برامج التدقيق والمراجعة المكتبية والميدانية.
وحرصًا من المصلحة على تيس��ير عملية تقديم اإلقرارات في 
المواعيد القانونية بصورة صحيحة وسليمة تكفل للمكلف التمتع 

بكافة الحقوق والمميزات التي كفلها القانون والتي منها:- 
• الحصول على خصم تعجيل الدفع في حالة تقديم اإلقرارات في 

وقت مبكر، وسداد الضريبة قبل الموعد المحدد.
• قبول اإلقرار على مسئولية المكلف وفقا لنظام الربط الذاتي.
• حق تصحيح الخطأ المادي في اإلقرار خالل )سنتين من تأريخ 
تقديمه( ما لم تكن المصلحة قد س��بقت المكلف في إكتشاف 

الخطأ.
وكما أن هناك مميزات لتقديم اإلقرار في المواعيد القانونية 

فإن هناك مساوئ لعدم التقديم تتمثل في:-
• عدم اإلستفادة من خصم تعجيل تقديم اإلقرار.

• ال تنطب��ق أحكام الربط الذاتي على اإلق��رارات المقدمة بعد 
المواعيد القانونية.

• اعتبار المكلف متهرب وتطبق عليه عقوبات التهرب الضريبي إذا 
لم يلتزم بتقديم إقراره لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني.
• احتساب غرامات تأخير اإلقرار بواقع )2%( عن كل شهر تأخير.
•  رب��ط مبالغ إضافية بواقع )1.5%( م��ن مقدار الضريبة غير 
المدفوعة عن كل شهر تأخير مقابل المبالغ غير المدفوعة. 
• رب��ط الضريبة بص��ورة تقديرية ويقع عل��ى المكلف واجب 

اإلثبات.
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المعلومات الواردة في هذا الدليل مستمدة من أحكام قانون   •
ضرائب الدخل رقم )17( لسنة 2010م والئحته التنفيذية.

يجب قراءة اإلرشادات واإليضاحات المرفقة باإلقرار بعناية   •
قب��ل البدء في كتابة بيانات اإلقرار والتأش��ير ما إذا كان 

اإلقرار أصلي أو إقرار معدل.
العملة االفتراضية لإلقرار ه��ي الريال اليمني، وإذا رغبت   •
في تقديم اإلق��رار بعملة أخرى الرجاء تحديد نوع العملة 
وكتابة س��عر الصرف مقابل الري��ال اليمني كما هو في 

تاريخ تقديم اإلقرار.

• ع��دم االلتزام بتقديم اإلقرار 
المواعي��د  ف��ي  الضريب��ي 

القانونية.
• عدم مسك الدفاتر أوالسجالت 

القانونية.
• االس��تناد إل��ى س��جالت أو 
حسابات أو مستندات مصطنعة.
• تضمينك بيان��ات تخالف ما 
هو ثابت لدي��ك من دفاترأو 
س����ج�الت أو حس��ابات أو 

مستن��دات.
يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون.

الضريبي��ة  اإلدارة  تبلي��غ   •
فور  بنش��اطك  المختص��ة 

مباشرة هذا النشاط.
والسجالت  الدفاتر  • مس��ك 

القانونية.
• أحتساب  الضرائب المتوجبه 
إلى حساب  عليك وتوريدها 

المصلحة.
• تقدي��م إق��رارك الضريبي 
القانونية  المواعي��د  خ��الل 
حت��ى ول��و كن��ت تمارس 
نش��اطًا معفيًا بموجب أحكام 

القانون.

أخي املكلف

إلى أن :

ونلفت اإلنتباه

إلى أهم واجباتك القانونية
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تشمل فئة صغار املكلفني اآلتي:-

- المنشآت األصغر:
السنوي  أعماله  رقم  اليزيد  أواعتباري  طبيعي  مكلف  كل 
)إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية( 
عن )1.500.000( مليون وخمسمائة ألف ريال وال يتجاوز عدد 

العاملين لدية عن ثالثة عمال.

- يؤخذ في االعتبار:
إذا تجاوز رقم األعمال السنوي للمكلف مبلغ مليون وخمسمائة 
ألف ريال يكون ذلك كافيًا لخضوعه للضريبة ويعامل وفقًا 
لألسس والقواعد الخاصة بالمنشآت الصغيرة بغض النظر عن 

عدد العمال .
- المنشآت الصغيرة :

السنوي  أعماله  رقم  يزيد  أواعتباري  طبيعي  مكلف  كل 
)إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية( 
يتجاوز  وال  ريال  ألف  وخمسمائة  مليون   )1.500.000( على 
)20.000.000( عشرين مليون ريال وال يقل عدد العاملين لديه 
عن أربعة عمال وال يزيد على تسعة عمال وفي كل االحوال 
فإن العبره في التصنيف لهذه المنشآت والمنشآت االصغر تقوم 

على تغليب معيار رقم االعمال. 

• يتم ذلك من خالل:        
يزاولها  9 التي  األنشطة  بحجم  الخاصة  المكلف  معرفة 

استنادًا الى دفاتره وسجالته الموثقة اليراداته والملزم 

من هم صغار املكلفني

كيف أتمكن من تحديد الفئة التي يندرج فيها نشاطي؟



5 إرشــــادات تقـديــم اإلقـــرار لفئــة المنشــــآت الصغـيــــرة

بمسكها قانونًا. أو:
نتائج المحاسبة الضريبية آلخر ربط ضريبي نهائي. 9

   
 وعموم��ًا ف��إن تحديد رقم االعمال الس��نوي هي مس��ئولية 
المكلف )المنشآت الصغيرة والمنشآت االصغر(، وعليه تقديم 
اق��رار ضريبي على النموذج المعد لذل��ك، فإذا كان اليزيد 
رقم أعماله السنوي )إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي 
إيراداته الس��نوية( على )1.500.000( مليون وخمس��مائة ألف 
ري��ال فيعتبر المكلف وعلى مس��ئوليته خارج نطاق الخضوع 
لضريب��ة األرباح التجارية والصناعي��ة وضريبة األرباح غير 

التجارية وغير الصناعية. 
)يمكن للمكلف طلب المساعدة من اإلدارة الضريبية التابع لها نشاطه(

ال تسرى قواعد وأسس
المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة 

على فئات المكلفين التالية:

• المكلفي��ن الملزمي��ن )بموجب قانون أخر نافذ( بمس��ك 
سجالت وحسابات منتظمة وفقًا لألصول المحاسبية.

• س��ائر المكلفين الذي��ن تزيد قيمة مبيعاتهم الس��نوية أو 
إيراداتهم السنوية عن عشرين مليون ريال.

• الشركات الصغيرة بأنواعها التي يكون من ضمن الشركاء 
فيها شخص طبيعي أو شخص اعتباري غير مقيم.

• المنشآت الصغيرة المرتبطة بتنفيذ عقود طويلة األجل والتي 
يتحدد صافي الربح فيه��ا وفقًا ألحكام المادة )12( والمادة 

)39( من القانون والمادة )13( من الالئحة التنفيذية.
• مكلفي المنشآت الصغيرة الذين يرغبون في تقديم إقراراتهم 
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الضريبي��ة وتحديد وعاء الضريبة وفقًا ألحكام المادة )10( 
والمادة )45( من القانون اس��تنادًا إلى الدفاتر والس��جالت 

المحددة بموجب المادة )86( من القانون، شريطة ما يلي:
أن يقدم اإلقرار في موعده القانوني على النموذج رقم  9

)2 إق��رارات( مصحوبًا بقائمة الدخ��ل، ويعد االقرار 
مقبواًل وعلى مسئولية المكلف.

أن يرفق المكلف باإلقرار طلبًا موجهًا لإلدارة الضريبية  9
يبدي فيه رغبته بالتح��ول وربط الضريبة عليه بناًء 
على قائمة الدخ��ل ووفقًا للقواع��د العامة المقررة، 
ويؤكد فيه التزامه باالستمرار في التحاسب بموجب 

ذلك لمدة ال تقل عن ثالث سنوات متتالية.

ال.... تعتبر كل وحدة من وحدات المكلف المملوكة له او 
التي يباشر نشاطه بها)سواء كان شخص طبيعي أو شخص 
اعتباري(على أنها وحدة منفردة، ويعتبر المكلف أمام مصلحة 

الضرائب كيان واحد ويحاسب ضريبيًاعلى كافة وحداته.

• المنشآت الصغيرة ملزمة قانونًا بمسك الدفاتر والسجالت 
التي تتفق مع طبيعة النشاط الذي تمارسه، ووفقًا للممارسات 
المحاس��بية المقبولة بش��كل عام، وتعد سجالت الحسابات 
الموثقة لإليرادات كافية لتحديد مبيعات النشاط لألغراض 

الضريبية وكما يلي:- 
األش��خاص الطبيعيين ملزمون بمس��ك دفتر أو سجل  9

لتس��جيل اإليرادات أو المبيعات وبما يكفل الوصول إلى 

لدي أكثر من وحدة )أنشطة متعددة ( 
هل تعتبر كل وحدة منشأة صغيرة؟

ما هي الدفاتر والسجالت الواجب مسكها؟
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رقم األعمال السنوي على أن يتم تحليل اإليرادات بحسب 
مصادر الدخل أو اإليراد في حالة ممارسة المكلف ألكثر 

من نشاط.
األش��خاص االعتباريين ملزمون بمس��ك س��جل يومي  9

تحليلي لإليرادات والنفقات ودفاتر مس��اعدة مثل دفتر 
النقدي��ة ودفتر العمالء ودفتر الموردين حس��ب حجم 
وطبيعة النش��اط بالمنش��أة، وكذلك مس��ك س��جل 

الموظفين أو العاملين بالمنشأة.
يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة :  •

مسك دفتر أو سجل الموظفين العاملين بالمنشأة. 9
تمكي��ن موظف��ي اإلدارة الضريبي��ة م��ن االطالع على  9

السجالت والدفاتر التي يمسكونها والوثائق المؤيدة لها 
للتحقق من رقم األعمال الس��نوي )إجمالي اإليرادات أو 

قيمة المبيعات السنوية (.
يجب االحتفاظ بجميع الدفاتر والس��جالت والمستندات  9

والمراس��الت المس��اعدة التي يمس��كها المكلف وأن ال 
يعدمه��ا أو يتص��رف بها إال بعد مض��ي مدة ال تقل عن 
عش��ر س��نوات على انتهاء الس��نة المالية التي تعود لها 
بالنسبة للدفاتر والسجالت، ومدة خمس سنوات بالنسبة 

للمستندات والمراسالت المتصلة بالنشاط.

نعم... 
مكلفي المنشآت الصغيرة ملزمون سنويًا بأن يقدموا لإلدارة   •
الضريبي��ة المختصة إق��رارًا ضريبيًا ع��ن ضريبة االرباح 
التجاري��ة والصناعية وضريبة االرباح غير التجارية وغير 
الصناعي��ة )المهن الح��رة( وضريبة ري��ع العقارات  على 
النم��وذج رقم )3 إق��رارات( المرفق مس��تندًا إلى الدفاتر 

والسجالت الملزم المكلف بمسكها.

هل لصغار المكلفين نموذج خاص لإلقــرار الضريبي؟
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صغار المكلفين )المنش��آت الصغيرة واألصغر( ملزمون أن   •
يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة 
المس��تحقة طبقًا للقانون وأن يقوموا بسدادها بإقرار كل 
ثالثة أش��هر وذلك خالل العشرة األيام األولى من الشهر 
الرابع عن الثالثة األش��هر الس��ابقة وعلى نموذج ضريبة 

المرتبات واالجور رقم ) 4 إقرار( المرفق.

المكلف أو من يمثله قانونا هو المسئول عن كتابة اإلقرار   •
والتوقيع عليه وعلى جميع االوراق والمس��تندات المرفقة 
ب��ه، وتقبل المصلحة اإلق��رار الضريبي على مس��ؤوليته، 
ويتحم��ل المكل��ف التبعات القانونية ف��ي حالة عدم صحة 

إقراره الضريبي.

يقدم اإلق��رار عن ضريب��ة االرباح التجاري��ة والصناعية أ( 
وضريب��ة االرباح غي��ر التجارية وغي��ر الصناعية )المهن 
الحرة( وضريب��ة ريع العقارات  من صغ��ار المكلفين في 
موعد أقصاه )30( ثالثين ابريل من كل س��نة عن الس��نة 

الضريبية السابقة.
يقدم االق��رار عن ضريب��ة المرتب��ات واالجور)المرتبات ب( 

واألج��ور، المكاف��آت، وكاف��ة المزايا النقدي��ة والعينية 
الخاضعة الممنوحة للموظفين والمس��تخدمين( من أرباب 
العمل بالمنش��آت الصغيرة والمنش��أت االصغر كل ثالثة 
أش��هر وذلك خالل العشرة األيام األولى من الشهر الرابع 

عن الثالثة األشهر السابقة. 

المسئول عن كتابة اإلقـــرار والتوقيع عليه

مــوعـــد تقـــديـــم اإلقــــــــرار
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يمدد الموعد المحدد لتقديم اإلقرار الضريبي السنوي مدة   •
ثالثين يومًا وذلك عند توافر الشروط التالية:-

أن يكون لدى المكلف أس��باب كافي��ة تقبلها المصلحة  9
) مث��ل تواجد المكلف بالخارج وع��دم وجود من يقوم 
بتمثيله قانونًا أو عدم وجود مفوضًا أو موكاًل عنه في 
الجمهوري��ة، وكذا تعرض المكل��ف لكارثة طبيعيه أو 

أصابه مباشرة(.
 أن يق��دم المكل��ف طل��ب التمدي��د عل��ى النم��وذج  9

رقم )10 إقرارات( المرفق قبل خمس��ه عش��ر يومًا من 
تأريخ إنتهاء الموعد القانوني لتقديم اإلقرار.

أن يتضمن طلب التمديد تقدير الضريبة المستحقة عن  9
نفس السنة، وقيام المكلف بسداد مبلغ الضريبة من واقع 

تقديراته.

المك��ل��ف األجنبي الذي يقرر مغاردة الجمهورية أو قطع   •
إقامت��ه فيها، علي��ه أن يقدم اإلقرار قب��ل مغادرته أو قبل 
أن تنقطع إقامته بس��تين يومًا على األق��ل، ما لم يكن هذا 
اإلنقطاع أو المغادرة لسبب مفاجئ وعليه أن يسدد الضريبة 

المستحقة في ذات الموعد.
• في حالة التوقف عن مزاولة النش��اط أو التنازل الكلي عن 
المنشأة أو تصفيتها، يقوم المكلف بتحديد موقفه الضريبي 
حتى تأريخ توقفه أو تنازل��ه، وعلية تقديم إقرار ضريبي 
خالل س��تين يومًا من تاريخ التوقف أوالتنا زل أو التصفية 

وسداد الضريبة المستحقة من واقعه في ذات الموعد.

تمــديــــد مــوعـــد تقـــديـــم اإلقــــــــرار

موعد تقـديم اإلقرارات الضريبية العرضية
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اإلدارة الضريبية المختصة التي يتعامل معها صغار المكلفين   •
هي فروع مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة وبقية محافظات 

الجمهورية.
يمكن تقديم إقرارك الضريبي عبر :-   •

تس��ليم اإلقرار لفرع مكتب الضرائب المختص وعليك  9
الحصول على إش��عار اس��تالم يفيد تقديمك لإلقرار، 
وإيصال دفع الضريبة المستحقة واالحتفاظ بهما كإثبات 

استالم اإلدارة الضريبية لإلقرار.
إيداع اإلقرار في البريد المس��جل ويعتبر إشعار البريد  9

المس��جل بمثابة اس��تالم لإلقرار بالمعنى المقصود في 
أحكام القانون والئحته التنفيذية.

إذا تنوعت أو تعددت منش��آت المكلف التجارية والصناعية   •
وخضوع��ة ألكثر من ضريبة نوعية وفي نطاق أكثر من 
إدارة ضريبية فعليه تقديم إقراره الضريبي عن جميع أوجه 
نشاطه وعن مجموع المنشآت العاملة بإسمه في الجمهورية 

وخارجها:
إل��ى اإلدارة الضريبي��ة الت��ي يقع المركز الرئيس��ي  9

لنشاطه في نطاق اختصاصها أو تقديم إقراره إلى اإلدارة 
الضريبية الموجودة بالعاصمة.

إل��ى اإلدارة الضريبي��ة الواق��ع في نط��اق اختصاصها  9
الفرع األوس��ع عماًل ف��ي حالة عدم تحدي��د المركز 

الرئيسي. 

ُتسدد الضرائب والمبالغ المستحقة من المكلفين أو الملزمين   •
قانونًا بتسديدها بإحدى الطرق التالية :

أيــن أقــــــــــــدم اإلقـــــــــــــــــــرار  ؟

كيف أســدد الضريبة ؟
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1. الدف��ع المب��اش��ر للبن��ك :
يق��وم المكلف بتس��ديد الضرائب المس��تحقة عليه الى  ○

حساب المصلحة لدى :-
البنك المركزي أو أي من فروعه بالمحافظات. ○
البن��وك التجاري��ة وفروعه��ا المخول��ة م��ن البنك  ○

المركزي) البنك األهلي /  بنك التس��ليف الزراعي /  
البنك اليمني لإلنشاء والتعمير(.

U  ق��م بتس��ليم اإلدارة الضريبية المختصة اإلش��عار
الصادر من البنك بس��داد الضريبة مع تحديد نوع 

الضريبة المسددة.

2. عن طريق اإلدارة الضريبية :
يقوم المكلف بتس��ديد الضريبة نقدًا إلى خزينة اإلدارة  ○

الضريبية المختصة.
يقوم المكلف بتسديد الضريبة بشيك مقبول الدفع إلى  ○

اإلدارة الضريبية المختصة.

    ُتسدد الضريبة المستحقة:
U  م��ن واقع اإلقرارات ف��ي ذات يوم تقدي��م اإلقرار

بعداستنزال الضرائب المسموح بخصمها.
U  من واقع ربط الضريبة النهائي في موعد ال يتجاوز

عشرين يومًا من تاريخ تبليغ المكلف.
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يتم تحديد )صافي الربح/ الدخل( على أساس رقم األعمال   •
أو اإليرادات اإلجمالية المبينة في الدفاتر والس��جالت التي 
يمس��كها المكلف، وحسب نوع النشاط الذي يمارسة المكلف 

وعلى النحو التالي:
10%)عشرة بالمائة( من إجمالي قيمة المبيعات لألنشطة  9

التجاري��ة والصناعي��ة أو من إجمال��ي القيمة ألعمال 
المقاوالت.

20% )عش��رين بالمائ��ة( م��ن إجمالي قيم��ة المبيعات  9
)اإليرادات أو الدخل( لألنشطة الخدمية والمهنية.

5% )خمس��ة بالمائة( من إجمال��ي قيمة المبيعات للمواد  9
الغذائية األساس��ية )القمح - الدقيق - األرز - الس��كر( 

شريطة أن يكون من غير المستوردين.         
                     ووفقًا للمعادلة التالية:- 

)إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو إجمالي اإليرادات أو 
الدخل السنوي × معدل الربح(.

يش��مل رقم األعمال كافة الدخ��ول المتأتية من األعمال   •
التجارية والصناعية والخدمي��ة وجميع األرباح والدخول 
الت��ي تحقق��ت للمكلف خالل الس��نة الضريبية من أي من 

األوعية الضريبية.

كيف يحدد وعاء الضريبة )صافي الربح /الدخل ( 
في ضريبة األرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن 

غير التجارية وغير الصناعية
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كال... عند حس��اب الضريبة المس��تحقة )ضريبة األرباح   •
التجاري��ة والصناعية وضريبة األرباح غير التجارية وغير 
الصناعي��ة( يراعي تنزيل حد اإلعفاءات الس��نوي والمحدد 
بمبلغ 120.000 مائة وعش��رون ألف ريال من وعاء الضريبة 
)صاف��ي الدخل/الربح( ويتم حس��اب الضريبة على المبلغ 

المتبقي بنسب تصاعدية كما يلي:-

مالحظاتسعر الضريبة مبلغ الشريحة الشريحة

من ري���الاألولى
للمكلف  المقيم معفاةإلى 120.000 ريال

الطبيعي واالعتباري.

من 120.001الثانية
10%إلى 240.000ريال 

من240.001 الثالثة
15%إلى 840.000 ريال

20% من 840.001  فما فوق...
 

من حق المكلف أن يخصم من إجمالي الضريبة المس��تحقة   •
عليه بموجب إقراره المبالغ التي س��بق وأن س��ددها تحت 

حساب ضرائب الدخل.
من حق المكلف )الش��خص االعتباري( أن يخصم الضريبة   •
على ريع العقار التي قام بتسديدها بواقع إيجار شهر واحد 
وذلك م��ن إجمالي ضريبة األرب��اح التجارية والصناعية 

المستحقة عن نفس السنة. 

       

هل تحتسب الضريبة على صافي الربح مباشرة ؟
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مكلف طبيعي )فرد( ونش��اطه طبيب بل��غ رقم أعماله )قيمة 
إيراداته الس��نوية( عن السنة الضريبية 2010م مبلغ 1.600.000 

ريال كيف تحتسب الضريبة ؟                     
تحتسب الضريبة كالتالي:

 الخطوة األولى: بم��ا ان الطبيب يعتبر صاحب عمل مهني • 
فهو خاضع لضريبة المهن غير التجارية وعليه فان صافي 
الدخل يتم اس��تخراجه من رقم االعمال او قيمة االيرادات 

السنوية وعلى النحو االتي: 

صافي الدخل  اإليرادات السنوية مضروبة في النسبة الخاصة
باالنشطةالمهنية غير التجارية%20

320.000ريال   %20×1.600.000

الخطوة الثانية: تحتسب الضريبة كما يلي:• 

مقدار سعر الضريبةمبلغ الشريحةالشريحة
الضريبة 

حد اإلعفاء 120.000 ريالاألولى
الشئالسنوي

1012.000%120.000 ريالالثانية

1512.000%80.000 ريالالمبلغ المتبقي

24.000الضريبة المستحقة

مثال توضيحي على إحتساب الضريبة
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يتم احتس��اب الضريبة على ريع العقارات على األش��خاص   •
الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة بموجب عقود 
اإليجار الصحيح��ة دون تنزيل حد اإلعفاء وذلك بموجب 
إقرار ُيقدم إلى اإلدارة الضريبي��ة المختصة على النموذج 

رقم )5 إقرار( المرفق.
المكل��ف )الش��خص االعتباري( الذي له عق��ار مؤجر من   •
الغير، يقوم بس��داد الضريبة على ريع العقار بواقع إيجار 
ش��هر في الس��نة لدى اإلدارة الضريبي��ة الواقع العقار في 
نطاق اختصاصها عماًل بأحكام الفقرة )ب( من المادة )116( 

من القانون. 

تحتسب ضريبة المرتبات واألجور للمكلفين المقيمين بنسب   •
تصاعدية من شرائح الدخل الشهري بعد تنزيل حد اإلعفاء 
الش��هري 10.000 ريال ويتوقف التصاعد في هذه الضريبة 

لهذه الفئة عند معدل أو نسبة 15% وكما يلي :

سعر الضريبة الشريحة

%10 10.000 ريال الثانية
%15 ما زاد على مبلغ  20.000 ريال

يحدد الحد المعفي بمبلغ )10.000 ريال( عش��رة ألف ريال   •
في الش��هر ويتم تنسيب هذا الحد في الحاالت التي تفرض 
فيه��ا الضريبة عن مدة أقل من الش��هر، كما في حاله بدء 
المكلف للعمل ألول مرة أو إنهاء عمله نهائيًا، وبنسبة عدد 
األيام إلى ثالثين يوم على اعتبار أيام الش��هر عند حس��اب 

كيف تحتسب ضريبة ريع العقارات ؟

كيف تحتسب ضريبة المرتبات واألجور ؟
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التجزئة بثالثين يوم.
يتم احتساب ضريبة المرتبات واألجور وما في حكمها على   •
الش��خص الطبيعي غير المقيم بمعدل )20%( مباش��رة دون 

تنزيل حد اإلعفاء.
فيما عدا المرتبات الش��هرية، يتم احتساب ضريبة المرتبات   •
واألجور على الدخول أو المس��تحقات األخرى التي يحصل 
عليها مكلفي ضريبة المرتبات واألجور المقيمين )الموظف/ 
العامل( مثل المكافآت وبدل الجلسات وأجور العمل اإلضافي 
وجميع المبالغ التي يحصل عليها الموظف أو العامل بخالف 
الراتب والبدالت الشهرية وذلك بمعدل )15%( مباشرة على 

المبلغ بالكامل دون تنزيل حد اإلعفاء . 
إذا كان المكل��ف يخضع لعدة ضرائب نوعية فإنه ال يتمتع   •
إال بح��د إعفاء واحد وقدره 10.000 ريال في الش��هر، ومن 
حق المكلف أن يختار الضريبة التي ينزل عنها حد اإلعفاء.

المنشآت الصغيرة في الموعد  المقدمة من مكلفي  االقرارات 
عينات  والتدقيق من خالل  للمراجعة  القانوني سوف تخضع 

مختارة سنويًا على اساس تقييم المخاطر.

الضريبة  وسدد  اإلقرار  بتقديم  يقوم  الذي  المكلف  نعم... 
يحصل  ابريل(  من  )الثالثين  ال��  قبل  واقعه  من  المستحقة 
على خصم من إجمالي مبلغ الضريبة التي قام بتسديدها خالل 

هل االقرار الضريبي المقدم 
في الموعد القانوني خاضع للمراجعة؟ 

قدمت إقراري الضريبي وتم سداد الضريبة
خالل شهر يناير , 

هل أتمتع بميزة عن غيري من المكلفين؟
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فترة تقديم اإلقرار الضريبي كما يلي:-
في حال تقديم اإلقرار وسداد الضريبة خالل شهر يناير  9

يحصل على خصم 1.5% ) واحد ونصف بالمائة(. 
في حال تقديم اإلقرار وسداد الضريبة خالل شهر فبراير  9

يحصل على خصم 1%   )واحد بالمائة (.
في حال تقديم اإلقرار وسداد الضريبة خالل شهر مارس  9

يحصل على خصم 0.5% )نصف الواحد بالمائة (.

ضريب��ة األرب��اح التجارية والصناعيةالمقدمة بعد ش��هر  9
مارس.

ضريب��ة األرباح غي��ر التجارية وغي��ر الصناعية )المهن  9
الحرة(. 

ضريبة المرتبات واألجور. 9
ضريبة ريع العقارات. 9
ضريبة نقل ملكية العقار. 9

  كذلك اليسري خصم حافز تقديم االقرارعلى: 
المبالغ المحصلة تحت حس��اب ضرائ��ب الدخل )نظام  �

الخصم واإلضافة(.
المبالغ المستقطعة من الغير لحساب مصلحة الضرائب. �

اليسري خصم حافز تقديم االقرار
على اإلقرارات الضريبية المقدمة عن :
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عندحدوث الخطأ المادي في اإلقرار المقدم أي )ورود نتيجة   •
العمليات الحسابية مخالفة للحيثيات( فللمكلف الحق قانونًا 
في تصحيح ذلك الخطأ، وعلي��ة تقديم إقرارًا معداًل على 
النموذج رقم )2 إقرارات( وذلك بالتأشير أمام خانة إقرار 

معدل.
يعتبر اإلقرار المعدل بمثابة اإلقرار األصلي إذا تم تقديمه   •

خالل فترة ال تتجاوز سنتين من تاريخ تقديم اإلقرار. 
إذا كانت نتيجة تصحيح الخطأ المادي اس��تحقاق ضريبي   •
يتوجب س��داد الضريبة من واقع اإلق��رار المعدل مع دفع 
المبالغ المضافة بمقدار 1.5% )واحد ونصف في المائة( من 

مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير.
ال يعتبر الخطأ المادي في اإلقرار إرتكابا لمخالفة قانونية   •
إال إذا كانت اإلدارة الضريبية قد سبقت المكلف في اكتشاف 

الخطأ وأبلغ به.

تطلب البطاق��ة الضريبية من اإلدارة الضريبية الواقع فيها   •
المركز الرئيسي للنشاط، ويتم تجديدها سنوًيا بعد تقديم 
اإلقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقعها. 
يس��ري العمل بالبطاقة الضريبية لمدة أثنى عش��ر شهرًا   •
ابت��داء من األول من ش��هر مايو وتنتهي ف��ي الثالثين من 
شهر إبريل من كل عام؛ وعلى المك�لف التوجه إلى اإلدارة 
الضريبية المختصة عند انقضاء سريان البطاقة إلستصدار 

بطاقة جديدة بذات اإلجراءات.

حدث عند كتابة اإلقرار خطأ في عملية احتساب 
صافي الربح، كيف أصحح ذلك الخطأ؟

كيــف أحصـــل علــــى 
البطاقــــــــة الضـــــــريبية ؟
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إذا كان للمكلف أكثر من نش��اط تج��اري أو صناعي أو   •
مهني أو أكثر من ف��رع ال يجوز له الحصول على أكثر 

من بطاقة ضريبية.
فور انقضاء السنة الضريبية المثبتة بالبطاقة الضريبية أو   •
عند التوقف كليًا عن مباش��رة النشاط، على المكلف القيام 
بتسليم البطاقة إلى اإلدارة الضريبية المختصة التي صدرت 

منها.

أخي المكلف.. تمنحك البطاقة الضريبية ميزة استكمال 
أي معاملة لك تتصل بممارسة نشاطك أو مهنتك لدى 
جميع وحدات الجهاز اإلداري للدولة، ووحدات القطاعين 

العام والمختلط والقطاع الخاص.

نع��م... في حال��ة عدم قدرة المكلف على س��داد كامل مبلغ 
الضريبة المستحقة عليه دفعه واحدة خالل الفترة القانونية، 
يمكن��ه تقديم طلب خطي بتقس��يط الضريب��ة أو جزء منها 
موضحًا فيه أس��باب ومبررات ع��دم قدرته على دفع الضريبة 

المستحقة.
•  بعد البت بطلب التقس��يط من قب��ل اإلدارة الضريبية يتم 
جدولة تقسيط الضريبة على أقساط شهرية أو ربع سنوية 
)لفترة تساوي فترة استحقاقها وال يجوز أن تزيد عن ثالث 

سنوات(.

تصبح كامل األقس��اط مس��تحقه دفعة واحدة إذا تخلف 
المكلف ع��ن أداء الضريبة في الموعد المحدد للقس��ط 

وفقًا لإلجراءات واألسس المحددة بالالئحة التنفيذية.

هل يمكن تقسيط الضريبة ؟
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نعم... تسترد أو تستوفى المبالغ المسددة بالزيادة أو بدون   •
وجه حق وفقًا لإلجراءات التالية :

طلب االسترداد أو التسوية يقدم من المكلف أو من ينوبه  9
أو ممثله القانوني وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، مع 

إرفاق:
نس��خة من قسائم أو مستندات التس��ديد أو التوريد  ○

وكافة الوثائق الرسمية المؤيدة لطلب االسترداد أو 
التسوية. 

نسخة معمدة من البطاقة الضريبية سارية المفعول. ○
في حالة عدم وجود دين ضريبي على المكلف في ضرائب  9

أخرى، يت��م الرد خالل أربعين يومًا م��ن تاريخ تقديم 
المكلف طلب االسترداد. 

يس��قط حق المكلف في المطالبة بالرد بعد مضي خمس  9
سنوات من تاريخ دفع المكلف الضريبة الزائدة.

Y  المكلف المتأخر عن تقدي��م اإلقرار الضريبي بعد انقضاء  
الم��دة القانونية، يتوجب علية دفع غرامة تأخير بواقع %2 
) اثنين بالمائة ( من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو 
ج��زء منه يتأخر فيه المكلف على أاّل تتجاوز هذه الغرامة 

مقدار الضريبة المستحقة.

يعتبر كسر الشهر شهرًا كاماًل.

Y  تسري غرامة التأخير ابتداء من انتهاء الموعد القانوني لتقديم
اإلقرار السنوي )أي أنها تبدأ في أول شهر مايو من كل سنة(.

هل يكفل القانون حق استرداد الضريبة المدفوعة ؟

ماهي غرامات تأخير تقديم اإلقرار؟
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Y  يت��م تحصي��ل المبالغ المضاف��ة بذات إج��راءات تحصيل
الضريبة، وال يعتبر المبلغ المضاف جزءًا من الضريبة.

Y  إذا ل��م ُتدفع الضريبة في الموع��د المحدد بموجب أحكام
القان��ون، ُيضاف إل��ى الضريبة مبلغ يس��اوي 1.5% )واحد 
ونص��ف بالمائة( من مقدار الضريب��ة غير المدفوعة عن 

كل شهر تأخير.

Y  نعم... ُتف��رض غرامة مالي��ة بواقع 100% م��ن الضريبة
المس��تحقة في حالة عدم التزام المكلف بمس��ك الدفاتر 

والسجالت الُملزم بمسكها بموجب أحكام القانون.

ُتضاعف الغرامة عند التكرار.

إلتاحة الفرصة أمام مكلفي المنشآت الصغيرة لتهيئة 
أنفسهم لمسك الدفاتر والسجالت القانونية

فقد منحهم القانون فترة سماح لمدة خمس سنوات
من تاريخ نفاذ القانون رقم )17( لسنة 2010م بشأن 
ضرائب الدخل وذلك من الخضوع للغرامة المالية.

 هل تأخير سداد ضريبة اإلقرار عليه غرامة ؟ 

هل غرامة عدم مسك الدفاتر والسجالت
تسري على المنشات الصغيرة؟
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نمـــــاذج 
االقــــرارات الضــريـبـيـــــــة
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أرقام وهواتف مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات
الفاكسالتليفونالــبــيـــــــــــــــــــــــــــــانالفاكسالتليفونالــبــيـــــــــــــــــــــــــــــان

مكتب ضرائب 
مكتب ضرائب 01/22686001/256996المدير العامأمانة العاصمة

06/34203706/342014المدير العاممحافظة الجوف

مكتب ضرائب 
مكتب ضرائب 01/24826001/248262المدير العاممحافظة صنعاء

05/61165105/612102المدير العاممحافظة المهرة

مكتب ضرائب 
مكتب ضرائب 02/23523902/235238المدير العاممحافظة عدن

07/513853المدير العاممحافظة صعدة
07/51565107/513855

مكتب ضرائب 
مكتب ضرائب 04/21053104/210564المدير العاممحافظة تعز

07/60667707/600739المدير العاممحافظة عمران

مكتب ضرائب 
مكتب ضرائب 03/20349603/203495المدير العاممحافظة الحديدة

02/43232902/432047المدير العاممحافظة الضالع

مكتب ضرائب 
مكتب ضرائب 04/40306304/401313المدير العاممحافظة إب

05/40254905/407349المدير العامسيئون

مكتب ضرائب 
01/340915منطقة بني الحارث05/30112905/302946المدير العاممحافظة حضرموت

مكتب ضرائب 
01/239912منطقة شعوب06/53916706/539167المدير العاممحافظة البيضاء

مكتب ضرائب 
01/254208منطقة صنعاء القديمة06/42527206/425272المدير العاممحافظة ذمار

مكتب ضرائب 
01/246611منطقة الصافية02/23523904/210564المدير العاممحافظة حجة

01/516870
مكتب ضرائب 

02/503538المدير العاممحافظة لحج
02/506435

02/502495
01/619620منطقة السبعين02/506436

مكتب ضرائب 
02/604266المدير العاممحافظة أبين

01/508559منطقة الوحدة02/60446002/606009

مكتب ضرائب 
01/206570منطقة التحرير06/30221006/302568المدير العاممحافظة مأرب

مكتب ضرائب 
01/543046منطقة آزال07/40425607/404256المدير العاممحافظة المحويت

مكتب ضرائب 
01/231570منطقة الثورة05/20235705/203221المدير العاممحافظة شبوة

مكتب ضرائب 
01/200539منطقة معين03/39518103/395016المدير العاممحافظة ريمة

أخي مكلف ضرائب الدخل ..
تحرص مصلحة الضرائب على تقديم خدمات ضريبية أفضل للمكلفين، ومنها تيسير عملية تقديم 

اإلقرارات الضريبية.
أخي المكلف .. 

هذه اإلرشادات ال تغني عن الرجوع إلى القانون والئحته، وفي حالة صعوبة اإلحاطة بكامل مضامينها 
يرجى مراجعة مصلحة الضرائب – اإلدارة العامة لإلقرارات- تلفون/ فاكس: 249811 )1 967+( 

أو التوجه إلى اإلدارة العامة لخدمات المكلفين في رئاسة المصلحة 
تلفون : 503831 )1 967+( فاكس : 262618 )1 967+( 

والوحدات التابعة لها في مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات.
لطلب المساعدة نرجو اإلتصال باالدارة الضريبية المختصة
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مت حبمد اهلل
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