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o اإلقرار لتقدیم القانوني الموعد إنتھاء تاریخ من یومًا عشرة خمسة قبل الطلب ھذا یقدم  .  

  

  

 

 

 
 

 

               

  
  المحترم.............................................................................................................مدیر /األخ

     - :التحیة بعد
  .م والئحتھ التنفیذیة ٢٠١٠لسنة ) ١٧(من قانون ضرائب الدخل رقم ) ١٠٨(إستنادًا إلى أحكام المادة رقم          

   -:أرجو التكرم بالموافقة على مد أجل تقدیم اإلقرار الضریبي عن الفترة الضریبیة المبینة أعاله وذلك لألسباب التالیة 
١. .................................................................................... 
٢. .................................................................................... 
٣. ................................................................................... 

  . ریال (                  ) أن الضریبة المستحقة علیھا مبلغ ریال و(                                ) علمًا بأن أرباحي المقدرة خالل تلك الفترة بلغت 

  

    

  

  تحیاتنا،،، وتقبلوا
  

 - :القانوني ممثلھ أو المكلف

  -:االســـــــــــم              
 - :التوقیــــــــع              

 - :التــــــاریخ                
  

  
   عقاراتالریع         غیر تجاریة وصناعیة أرباح تجاریة وصناعیة        مھن       -:عن ضریبة 

م٢٠/   /    م إلى    ٢٠/   /    من    الضریبیة عن الفترة  

  فـــــات المكلــــــبیان 
 

 

)يــــــــــــالرئیس ركزـــــــالم( أةــــــــــــــالمنش وانــــــــــــــــــــعن  

 حي مدینة
 شارع
 رئیسي

فرعي شارع العقار رقم  التلفون رقم  الفاكس رقم  السیار رقم  االلكتروني البرید   

         

  الختــــــــم

 الجمھــــــوریة الیمنیـــــــــــــــة

مصلحة الضرائب   / وزارة المالیــــــــــــــــة
/ .............................اإلدارة العامة      

/ ...................................فــــــــرع   
    

  مطبوع:  المسلسل الرقم

إقرار) ١٠( نموذج  

           الرقم الضریبي

 

٩ 

  ويــي السنـــرار الضریبـــــد أجل اإلقــــب مــطل

المھني/ االسم التجاري  اسم المكلف رباعیًا  اإلقامة الكیان القانوني 

.......................................................... ................................................... 
)فرد ( شخص طبیعي   

)نوعھ ( شخص اعتباري      
.......................................... 

 مقیم

غیر مقیم     

 

  دفع الضریبة المستحقة وفق اإلقرارات ــــــبیان 
 

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

                                                                                                                      
  في حالة التورید مباشرة للبنك   المبلغ المورد.............ریال   رقم إشعار التورید ........... .تاریخھ /   / ٢٠م  مسحوب على بنك ..................... 

 

 النموذج خلف الموضحة اإلرشادات الحظ.  
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  :اإلقرار موعد تمدید شروط

 -:التالية الشروط توافر عند وذلك يوماً ثالثين مدة السنوي الضريبي اإلقرار ديمديشترط لت 

 القانوني الموعد إنتهاء تاريخ من يوماً عشر خمسة قبل النموذج هذا  على التمديد طلب المكلف يقدم أن -   ) أ(
 .اإلقرار لتقديم

 -:مثل المصلحة تقبلها كافية أسباب المكلف لدى يكون أن -   ) ب(

 في عنه موكالً أو مفوضاً وجود عدم أو قانوناً بتمثيله يقوم من وجود وعدم بالخارج المكلف تواجد .١
 .الجمهورية

 .مباشرة إصابة أو طبيعية لكارثة المكلف تعرض .٢

 طلب ويكون) ديسمبر -يناير( الميالدية المالية السنة نظام إلى المتداخلة المالية السنة نظام من التحويل .٣
 .أخرى مرة الطلب هذا يقبل وال فقط التحويل بها تم التي السنة نفس عن التمديد

 تأجيل طلب تقديم عند لتقديراته وفقاً وسدادها السنة نفس عن المستحقة الضريبة بتقدير المكلف قيام -   ) ت(
 .اإلقرار

 المدفوعة غير الضريبة مقدار من بالمائة ونصف واحد% ١.٥ بواقع المضافة المبالغ تسديدب المكلف قيام   ) ث(
 .اإلقرار لتقديم القانوني الموعد بعد تأخير شهر كل عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




