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  الجمھــــــوریة الیمنیـــــــــــــــة
مصلحة الضرائب      / وزارة المالیــــــــــــــــة

  / .......................اإلدارة العامة    
  ........................../ فـــــــــرع 

  

               
      م٢٠ /         /       إلى             م٢٠        /           / من        للفترة الضریبیة

 

 مطبوع : الرقم المسلسل 

 إقرار) ٨( نموذج

  الرقم الضریبي
 

  

             ل على العمولة اسم الحاص
  سرةأو السم

رقم ال  نوانالع
  الضریبي

نوع التعامل 
وع عنھ المدف

 المبلغ

تاریخ دفع 
 المبلغ

  بیانات احتساب الضریبة

 إجمالي  فرعي. ش  رئیسي. ش  حي  مدینة
 المبلغ

 الضریبة المستحقة
)١٠(% 

                 

                 

          

          

  ریال...............................................................................................................بالحروف الضریبة المستحقة إجمالي 

 

  المكلفإقرار .٤
 

  المحترم .......................................................................................................مدیر   / األخ 
  - :بعد التحیة 

م     انون رق ام الق ب أحك نة ) ١٧(بموج ریبي       ٢٠١٠لس إقراري الض دم ب ة أتق ھ التنفیذی دخل والئحت رائب ال أن ض                                                                   م بش
ة        أقكما  ،وأقر بأن البیانات والمعلومات الوارد ه بھ  كاملة وصحیحةسمسرة  أو العمولة  عن ال ي حال انون ف واردة بالق ات ال ات والعقوب ام بالغرام ر بعلمي الت

  .المسئولیة عن صحة ما ورد بھذا اإلقرار من معلومات  أتحملومخالفة بیانات اإلقرار الضریبي للحقیقة 
                       

  نشاط أو المھنة الغیر المتصلة ب( العارضة السمسرة أوعلى سبیل العمولة  مبالغیدفع  شخص من قبل كل اإلقراریقدم ھذا( 
 . أو السمسرةمن تاریخ دفع العمولة  ًاخالل خمسة عشر یوموذلك  ر مقیم وغیأاعتباري مقیم  أوشخص طبیعي  ألي

          

 
٩ 

  بیانات دفع الضریبة المستحقة وفق اإلقرار  . ٣

  م٢٠/   /   ریخھ أت..........................................    رقم سند الدفع .نقدًاریال           .................  المبلغ المسدد   ة  یفي حالة الدفع لخزینة اإلدارة الضریب       
      م٢٠/   /   ریخھ أت ...........شیكالستالم إ رقم سند    بشیك مقبول الدفع                                                                                                           

                                                                                                                  
  ..................... بنك  علىم ٢٠/   / ریخھ أت. ..........رقم إشعار التورید ریال   ...................... ..وردالمبلغ الم   للبنكالتورید مباشرة  في حالة        

  

 بیانات المكلف .١
  اإلقامة  المھني/ التجاري  االسم الدافع للعمولة أو السمسرة اسم المكلف 

.......................................................................  .........................................................................  
  مقیم
     

  غیر مقیم
 

  
  المكلف الدافع للعمولة أو السمسرة عنوان 

رقم   شارع فرعي  شارع رئیسي  حي  مدینة
رقم   اسم مالك العقار  العقار

  البرید االلكتروني  رقم السیار  رقم الفاكس  التلفون

                    

  
  اإلقرار بیانات.٢

  التاریخ
 م٢٠/      /                         

  ............../............اسم المكلف
  ................/............الصــــــفة
 ..................../.........التوقـــــیع

 الختم

  رةــــولة أو السمســـن العمـــــرار عـــــإق
 ةــــارضــــــــالع


