
 

  م٢٠٠٧لسنة ) ٢٨٥  (قرار وزير المالية رقم 
تحصيل الضريبة العامة على المبيعات المحملة  تابشأن إجراء 

على الواردات من السلع المقدمة لليمن في شكل مساعدات أو 
   قروض

  
   -:وزيـر املـاليــة

م بشأن الضريبة العامـة علـى   ٢٠٠١لسنة ) ١٩(بعد اإلطالع على القانون رقم  -
  . عديالته املبيعات وت

 . وتعديالته م والئحته التنفيذية ١٩٩٠لسنة ) ٨(وعلى القانون املايل رقم  -
 . م بشأن تشكيل احلكومة وتسمية أعضائها ٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(وعلى القرار اجلمهوري رقم  -
 . م بشأن التعديل احلكومي ٢٠٠٧لسنة ) ٥١(وعلى القرار اجلمهوري رقم  -
 . ارجية بوزارة املالية ومصلحة الضرائبوبناًء على عرض قطاع العالقات اخل -
 . املصلحة العامة  وملا تقتضيه -

  ))قــــــــرر((
  

تقوم وزارة املالية نيابة عن احلكومة بتسديد الضريبة العامـة علـى املبيعـات    ): ١(مادة
املفروضة على الواردات من السلع املقدمـة يف شـكل هبـات أو إعانـات أو     

ويشترط لإلستفادة من أحكام هذا القـرار  ، منية مساعدات عينية للجمهورية الي
   -:حتقق اآلتـي

   -:فيما يتعلق باملساعدات واهلبات واملعونات   . أ



 

أن تكون مقدمة من إحدى الدول الشقيقة أو الصـديقة ، أو مـن    .١
إحدى اهليئات أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية غري احملضور التعامـل  

  افذة يف اجلمهورية اليمنية معها وفقاً للدستور والقوانني الن
    عدم تعارض السـلع املـوردة يف شـكل مسـاعدات أو هبـات                .٢

 . أو معونات مع القوانني النافذة يف اجلمهورية اليمنية 
يسري على الواردات اخلاصة باملشاريع املمولة بقروض خارجية للحكومـة  . ب

الواردات معفيـة مـن    ، شريطة أن تكون ذات الشروط املبينة يف هذه املادة
الضريبة العامة على املبيعات يف إطار إتفاقية القرض املصادق عليها بقانون على 

  .أن تلتزم مصلحة اجلمارك باإلفراج عن السلع احملددة فقط بنص اإلتفاقية 
     

 ، على اجلهة احلكومية املعنية املستفيدة من القرض اخلارجي أو املساعدات العينية): ٢(مادة
بطلب اإلفراج اجلمركي عن السـلع املسـتوردة    اجلماركتقدم إىل مصلحة أن ت
أو لصاحل أي من اهليئات اليت تشرف عليها ويسري على تلـك السـلع    بامسها

   -:الشروط املبينة يف املادة األوىل من هذا القرار حبيث يتضمن الطلب اآلتـي
  . أن يكون الطلب رمسي ومن جهة حكومية  .١
ستندات القانونية املبينة يف املادة األوىل من هذا القرار وأن أن يرفق بالطلب امل .٢

 . يتضمن أيضاً حتقق الشروط املشار إليها يف نفس املادة 
 . أن يتضمن الطلب بيان بالنوع والكميات وحتديد اجلهة املاحنة  .٣

 

الـيت مت   اإلفراج اجلمركي عن السـلع على مصلحة اجلمارك عند تلقيها طلب ): ٣(مادة
بإسم أو لصاحل أي من اجلهـات  ها لليمن كقرض خارجي أو مساعدات توريد



 

، أن تقوم مبراجعة الطلب ومرفقاته وعند التحقق من صـحة  املبينة يف هذا القرار 
   -:ذلك وتوافر شروط االستفادة عليها القيام باآليت 

  
  

  . إستكمال إجراءات اإلفراج اجلمركي عن السلع اليت تضمنها الطلب   . أ
بكشوفات تفصيلية تتضمن القيمـة واجلهـة   حة الضرائب موافاة مصل  . ب

املستفيدة واجلهة املاحنة والبيانات األخرى املتعلقة بالسلع اليت مت اإلفـراج  
 . عنها وإرفاق نسخة من وثائق املعاملة مع البيان اجلمركي 

 

حقة على مصلحة الضرائب أن تتقدم إىل وزارة املالية بطلب توريد الضريبة املست): ٤(مادة
احململة على السلع اليت مت اإلفراج عنها وفقاً ألحكام هذا القـرار ، ويرفـق   

املستحقة املطلوب توريدها  بالطلب املستندات املؤيدة له وحتديد مبلغ الضريبة
  ) . إيرادات الضريبة العامة على املبيعات(مصلحة الضرائب  إىل حساب

  

ضرائب ومصلحة اجلمارك بقوائم التوزيع على وزارة اخلارجية موافاة مصلحة ال): ٥(مادة
السنوية املعتمدة واحملدد هبا الكميات املصرح بإستريادها من املـواد الغذائيـة   

ومبـا ال   سفارة أو بعثة أو قنصلية علـى حـده   واألدخنة حسب احتياج كل
يتعارض وشروط املعاملة باملثل ، مع مراعاة أن تكون تلك الكميات يف حدود 

  . زمة لإلستخدام الفعلي للجهة املستفيدة وغري قابلة للمتاجرة االحتياجات الال
  

تقوم مصلحة اجلمارك وبناًء على طلب من وزارة اخلارجية باإلفراج اجلمركي . أ) ٦(مادة
وبكميات حمددة من املواد الغذائية واألدخنة اليت مت إستريادها من قبل أي من 

بالدنا مبا يف ذلـك الدبلوماسـيني   البعثات الدبلوماسية األجنبية املعتمدة يف 



 

والقناصل املعتمدين واملقيمني شريطة املعاملة باملثل ، وال يشمل ذلك اليمنيني 
املتعاقدين واألجانب املتعاقدين حملياً مع تلك اجلهـات وحبـدود الكميـات    

  .  املصرح هبا من وزارة اخلارجية مسبقاً 
  
  

   -:تستكمل إجراءات اإلفراج على السلع املذكورة وفقاً لألتـي.ب
حتديد كمية ونوع وقيمة املواد الغذائية واألدخنة املستوردة املخصصة للبعثة . ١

ول املعتمـدة لـدى وزارة   أو القنصلية أو اهليئة املستفيدة حسـب اجلـدا  
   .اخلارجية

  . أن تكون يف حدود املعاملة باملثل . ٢
  

تقوم وزارة املالية وبناًء على طلب مصلحة الضرائب بتوريد الضريبة املسـتحقة  ) ٧(مادة
على املواد الغذائية واألدخنة اليت قامت بإستريادها أي مـن البعثـات األجنبيـة    

قرار وذلك حلساب من هذا ال) ٦(املعتمدة يف بالدنا وفقاً للشروط املبينة يف املادة 
  . بة العامة على املبيعات إيرادات الضري مصلحة الضرائب حساب

  

على مصلحة اجلمارك موافاة مصلحة الضرائب بكشف شهري يرفق به نسخة من ) ٨(مادة
البيانات اجلمركية ونسخة من مستندات التخليص اجلمركي وكذلك املعامالت 
املتعلقة بالضريبة العامة على املبيعات واليت مت البت فيها مبوجب أحكـام هـذا   

  . القرار 
  

على القطاع املختص بوزارة املالية القيام بإجراء القيود الالزمة وحتميل اجلهـات  ): ٩(مادة
املعنية مببالغ الضريبة العامة على املبيعات اليت مت توريـدها حلسـاب مصـلحة    



 

الضرائب وفقاً للطلبات املرفوعة للوزارة مبوجب أحكام هذا القرار وعلى النحـو  
   -:التايل 
وذلـك   بامسهااجلهات اليت متت املعاملة / تالوزارا) نفقات(حسابات  . أ

فيما يتعلق بالسلع املستوردة يف إطار املساعدات أو اهلبات أو املعونات 
  . العينية والقروض اخلارجية لبالدنا ممثلة بأي من أجهزة الدولة 

وزارة اخلارجية ، وذلـك فيمـا يتعلـق بالبعثـات     ) نفقات(حسابات. ب
  . دة يف اجلمهورية اليمنيةالدبلوماسية األجنبية املعتم

ويف كل األحوال يتم إختاذ إجراءات التسوية الالزمة وفقاً للقواعد املالية املقـررة  
  . الشأن اهبذ

  
  

على الوزارات واجلهات املعنية باملعامالت املشار إليها هبذا القـرار األخـذ يف   ) ١٠(مادة
هة احلاالت املـذكورة  األعتبار إدراج خمصص الضريبة العامة على املبيعات ملواج

م ويف حالة العمل خالف ذلك ٢٠٠٧وذلك ضمن موازناهتا للسنوات التالية لعام 
تقوم وزارة املالية القطاع املختص خبصم الضريبة من موازنة الوزارات واجلهـات  

  . وتوريدها حلساب الضريبة العامة على املبيعات 
  

بينة يف هذا القرار ، يتم تسديد الضريبة مع عدم اإلخالل بالشروط واإلجراءات امل): ١١(مادة
العامة على املبيعات املفروضة على السيارات واملركبات املقدمة لليمن يف شكل هبات 

حسـاب ضـريبة   (من حساب خاص يفتح هلذا الغرض يسمى ومساعدات جمانية 
  .) املبيعات على املركبات اجملانية 

   -:وتنظم عمليات التمويل والصرف وفقاً لآلتـي



 

يتم تغذية احلساب كل ثالثة أشهر من احلسابات املركزية بوزارة املالية مببلـغ ال   .١
مليون ريال بناًء على طلب من رئيس مصلحة الضرائب ، ) ٥٠(يقل عن مخسني 
  . وموافقة الوزير 

تفوض مصلحة الضرائب بالصرف من هذا احلساب إىل حساب الضريبة العامـة   .٢
 . وفقاً للقواعد املالية النافذة  على املبيعات يف مصلحة اجلمارك

  
 

ال يتم الصرف من حساب ضريبة املبيعات على املركبات اجملانيـة إال للغـرض    .٣
املخصص له ومينع منعاً باتاً الصرف منه ألي غرض أخر مهما كانت األسـباب  
ويتم تطبيق العقوبات واجلزاءات املنصوص عليها يف القوانني املاليـة والقـوانني   

 . افذة ضد من خيالف أحكام هذا القرار األخرى الن
يتم تصفية حساب ضريبة املبيعات على املركبات اجملانية املذكورة ويقفل يف هناية كل  .٤

 . عام حبيث يتم إعادة التغذية لذات احلساب يف بداية كل عام عند نفاذ الرصيد 
 

م بشأن إجـراءات  ٢٠٠٥ لسنة) ٣٦٠(يلغى قرار نائب رئيس الوزراء وزير املالية رقم ): ١٢(مادة
حتصيل الضريبة العامة على املبيعات احململة على الواردات من السلع املقدمة لليمن يف شكل 

  . مساعدات أو قروض 
  

  . يصدر رئيس مصلحة الضرائب ما يلزم من تعليمات ومناذج تنفيذاً ألحكام هذا القرار ): ١٣(مادة
   .وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كالً فيما خيصه يعمل هبذا القرار من تاريخ صدوره ): ١٤(مادة

  

  م٢٠٠٧/   ٧/    ٢٢  صدر بديوان عام وزارة املالية بتاريخ  
       

            نائب المدير العام   مدير اإلدارة 
 وزيــــــــر المــــــاليـــة

  



 

نعمان طاهر   غالب بن طال    عبده السماوي     صالح محمد 
 الصهيبـي
 


