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بخصوص دعوة اإلخوة املكلفني باســتمرار استقبال إقراراتهم الضريبية عن دخولهم 
احملققة خالل السنة الضريبية 2022, وفقًا ألحكام قانون ضرائب الدخل.

تعلن اإلدارة العامة للوحدة التنفيذية للرضائب عىل كبار املكلفني بالعاصمة عدن بكافة اإلخوة مكلفي رضائب 

الدخل )رضيبة األرباح التجارية والصناعية ورضيبة املهن غري التجارية وغري الصناعية( الخاضعني واملعفيني 

باستمرار اإلدارة الرضيبية يف استقبال إقراراتهم الرضيبية عن دخولهم املحققة عن السنة الرضيبية املنتهية 

31 /12 /2022, وفًقا ألحكام قانون رضائب الدخل رقم )17( لســنة 2010م، والئحته التنفيذية رقم )508( 

لسنة 2010م، وسداد مبلغ الرضيبة املستحقة من واقعها يف ذات يوم تقديم اإلقرار بحسب االختصاص املكاين، 

وذلك خالل املوعد القانوين الذي ينتهي يف 30 أبريل 2023م، كام يتوجب تقديم إقراراتهم الرضيبية املصحوبة 

بالقوائم املالية ومصادًقا عليها من محاســب قانوين معتمد ومسجل لدى وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة 

عدن ومستندة لدفاتر وحسابات منتظمة وذلك لدى اإلدارة العامة للوحدة التنفيذية للرضائب عىل كبار املكلفني 

بالعاصمة عدن وفروعها باملحافظات املحررة.

ويف حالة تقديم اإلقرار يف املوعد القانوين مينح القانون حوافز للمكلف عىل النحو التايل:

1 -  1 % من إجاميل الرضيبة املستحقة يف حال تقديم اإلقرار وسداد الرضيبة خالل شهر فرباير.

2 -  0.5 %من إجاميل الرضيبة املستحقة يف حال تقديم اإلقرار وسداد الرضيبة خالل شهر مارس.

كام تهيب الوحدة التنفيذية بجميع املكلفني )خاضعني ومعفيني( رسعة املبادرة بتقديم إقراراتهم الرضيبية 

مســتوفية للرشوط الشــكلية والقانونية وعىل النموذج املعد من قبل املصلحة لهذا الغرض، وذلك إىل اإلدارة 

الرضيبية املختصة حتى ال يتعرض املخالفون للجزاءات والعقوبات القانونية.

مع التنويه بأن املكلفني املعفيني من رضيبة األرباح التجارية والصناعية ملزمون بتقديم إقراراتهم إىل اإلدارة 

الرضيبية ما مل سيتم فرض الغرامات القانونية وفًقا ألحكام القانون.

للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بالوحــدة التنفيذية للرضائب عىل كبار املكلفني عىل األرقام والعناوين 
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