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متابعات

اخبار المنطقة الحرة

     
     

من إيضاحية مذكرات  الى يستمع النواب  مجلس
واالستثمار  قوانين ضرائب الدخل والجمارك مشاريع الحكومةبشأن

الضرائب في مجال يمنية موريشيوسية مباحثات

-عدن  الحرة ُمرخَّصًا بالمنطقة مشروعًا (115)

 
 

  

 
 


  
  

  




20
09

بر 
تم

سب

5 ي
ريب

ض
ي ال

وع
ال


















































                  














إقرأ في هذا العدد

موضوعات عامة

ملف العدد

كتابات وآراء

دراسات وبحوث

قوانين وقرارات

منوعات

اآلراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها.

إقرأ في هذا العددإقرأ في هذا العددإقرأ في هذا العدد


موضوعات عامة
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بين ستة أشهر وسنة الهيئة العامة لالستثمار «الجديدة» بموارد من الموازنة 

وخارجها وبكادر خاص ال يخضع للخدمة المدنية 

المتوكل: االهتماُم 
بتحسين بيئة األعمال تستهدف 
جذَب المزيد من االستثمارات 
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النفطية-احصائية رسمية 
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لالصالح وتحديث االدارة) (كمدخل الهيكلة وإعادة التغيير
  

اليمنية الجمهورية في الضريبية االصالحات
 

2009م) ،حزيران - بيروت (ورشة عمل الضريبية االدارة وظائف

المكلفين كبار وحدة
    

الضريبية اإلدارة أداء وتحسين تطوير
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خدمات ادارة بانشاء 2008م لسنة   544 رقم المالية  وزير قرار 
مصلحة عام بديوان المكلفين  لخدمات العامة باالدارة  المكلفين
الحديدة ، تعز (عدن ، ومحافظات العاصمة ومكاتبها بامانة الضرائب

حضرموت) ،

اشرافية لجنة تشكيل بشأن 54 لسنة 2009م المالية رقم قرار وزير
وتحصيل تنمية لمتابعة والجمارك الضرائب مصلحتي بين مشتركة

والجمركية. الضريبية الموارد

لجنة تشكيل إعادة بشأن 118 لسنة 2009م المالية رقم قرار وزير
الضرائب. مصلحة الدخل بديوان عام لضرائب الطعن

لجان تشكيل بشأن 2009م لسنة   128 رقم المالية  وزير قرار 
على للضرائب العامة  باالدارة والمبيعات الدخل  لضرائب الطعن

المكلفين كبار

معايير بشأن 136 لسنة 2009م والتجارة رقم الصناعة قرار وزير
الحجم. بحسب الصناعية المنشات تصنيف

الجمهورية في 2008م لسنة   44 رقم الضريبية اإلجراءات قانون
اللبنانية.
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2004 2005 2006 2007 2008
Income tax 72087695080 87228789608 121786098335 142692666146 190670497930

GST 41974862338 64418137731 94826327275 110423010649 109763078086
Other taxes 2569601241 2094840489 2924710844 4889282872 5969478671

Total 116632158659 153741767828 219537136454 258004959667 306403054687
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