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لقد تم إنجاز هذا الكتاب بدعم كريم من الشعب األميركي عبر الوكالة األميركية للتنمية الدولية –
برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست/لبنان .إن المضمون الوارد يبقى مسؤولية مؤسسة
جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان وال يعكس بالضرورة رأي الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،أو
الحكومة األميركية ،أو أمديست/لبنان.
جميع حقوق التأليف محفوظة لمؤسسة جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان.
إن استنساخ أي جزء من هذا العمل أو ترجمته بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية ،بما فيه النسخ،
ضمن ما يسمح به قانون حقوق المؤلف ،من دون الحصول على إذن من الناشر ،هو عمل غير
مشروع.
ساهم األستاذ مصباح مجذوب ،المدير التنفيذي في مكتب مجذوب وشركاه للمحاسبة ،في مراجعة
هذا الدليل إضافة إلى عدد آخر من خبراء المحاسبة ومسؤولين في وزارة المال.
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مؤسسة جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان
منظمة غير حكومية ال تبغي الربح ،علم وخبر 0222/0011







أهداف الجمعية
إقامة البرامج التطبيقية والميدانية والبحثية والمحاضرات العلمية في بيروت والمناطق ،الرامية إلى
تعزيز التنمية وحقوق اإلنسان.
التواصل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لدعم برامج التنمية وحقوق اإلنسان في لبنان.
نشر ثقافة مدنية في حقوق اإلنسان وتدعيمها على مستوى المبادرات والمشاريع اإلنمائية بين
المواطنين وخصوصا ً الشابات والشبان إلى جانب المؤسسات الرسمية.
تقديم اإلستشارات الحقوقية واإلنمائية واإلقتصادية مع مراعاة أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
شكر:
 الوكالة األميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست/لبنان لتمويلهاشبه الكامل لهذا الدليل واألنشطة المتصلة به.
 مصرف لبنان وسعادة حاكم مصرف لبنان. -بنك البركة  -لبنان ،بنك عودة ،فرست ناشونال بنك وفدرال بنك.

من منشورات الجمعية

 المحامي يزبك ،جوزف ،شو حقوقك بالعمل؟  01سؤال وجواب :مع نماذج إنذارات ودعاوى عمل،
الطبعة األولى.0202 ،
 المحامي دي مار يوسف ،تيودور ،دلي ُلك في الصحة 12 ،سؤال وجواب :مع عيّنات من األحكام
القضائية ونماذج استدعاءات ،الطبعة األولى.0202 ،
ً
 المحامي عيد ،وسام ،وفارس ،ريتا ،ألف باء التجارة والصناعة 31 ،سؤاال وجوابًا مع نماذج طلبات
ومعامالت ،الطبعة األولى.0202 ،
 المحامية القارح ،كارين ،شو حقوقك بالبلدية؟ في أكثر من  022سؤال وجواب ،الطبعة األولى،
.0200
 المحامي الدكتور مرقص ،بول ،تعرف إلى حقوقك بالبنك 33 ..سؤا ً
ال وجوابًا ،الطبعة األولى،
.0200

عنوان الجمعية :العدلية – الطريق العام – سنتر الغزال – مقابل بيت المحامي ،ط  – 3بيروت – لبنان +961 1 61 17 17
www.justiciadh.org
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المحتويات
الصفحة
مقدمة بقلم رئيس مؤسسة جوستيسيا د .بول مرقص
الفصل األول :أنت مكلف بالضريبة ،ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة؟
المدخل إلى الضريبة وأنواعها
أولا :ضريبة الدخل
أ .من هو المكلف بضريبة الدخل؟
ب .ما هي "أبواب" ضريبة الدخل؟ ماذا تتض ّمن؟
ت .كيف يكون التكليف بضريبة الدخل على الباب األول؟
 .1التكليف على أساس الربح الحقيقي
 .2التكليف على أساس الربح المقطوع
 .3التكليف على أساس الربح المقدّر
ثانياا :ضريبة األمالك المبنيّة
أ .تعريفها
تتكون اإليرادات السنوية الصافية للبناء؟ وكيف تُحدد؟ وكيف تُحتسب الضريبة؟
ب .مم ّ
ت .من هو مالك البناء أو بحكمه أو مستثمر البناء أو بحكمه؟
ثالث اا :الضريبة على القيمة المضافة
أ .ما هي الضريبة على القيمة المضافة؟
ب .من يخضع لها؟
ت .ما هي األموال والخدمات الخاضعة لها؟
رابعاا :رسم الطابع المالي
أ .ما هو نطاق رسم الطابع المالي؟
ب .أنواع الرسم
ت .طرق تأدية الرسم
المرات؟
ث .متى يترتب الرسم وعدد ّ
ج .المدين بالرسم
واجبات المكلّف
أولا :التصريح عن الضريبة
ثانياا :مسك السجالت المحاسبية
ثالث اا :تأدية الضريبة
1

الفصل الثاني :صدر قانون ضريبي جديد وتريد اإلستفسار عنه،
كيف تصل إلى معلومات تتعلق بتطبيقه؟
أ .ما هي الوسيلة للوصول إلى المعلومات؟
ب .كيف يُمارس حق اإلستفسار؟
تخص عملك،
الفصل الثالث :أدليت إلى اإلدارة الضريبيّة بمعلومات
ّ
هل على اإلدارة أن تحفظ سريّة هذه المعلومات وكيف ؟
أ .ما هي الجهات التي يمكن لإلدارة الضريبية البوح لها بهذه المعلومات؟
ب .ما هي المستندات واإلفادات والمعلومات التي تعطيها اإلدارة للمكلف؟
سرية هذه المعلومات وما هي عقوبة مخالفة هذا الموجب؟
ت .ما هي أوجه المحافظة على ّ
الفصل الرابع :أنت على وشك التصريح بالضريبة و/أو تأديتها،
هل يحق لك اإلستفادة من اإلعفاءات والتنزيالت ومن حق حسم الضريبة ومن خفض
الغرامات؟
أولا :حق اإلعفاء
أ .ما معنى "اإلعفاء من الضريبة"؟
ينص عليها قانون ضريبة الدخل
ب .اإلعفاءات التي
ّ
 .1ضريبة الدخل على الباب األول
 .2ضريبة الدخل على الباب الثاني
 .3ضريبة الدخل على الباب الثالث
ت .اإلعفاءات التي ينص عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة
 .1األموال المعفاة
 .2األنشطة المعفاة
ثانياا :حق التنزيل
أ .ما هي الغاية من "التنزيل" وما معناه؟
ب .التنزيل في قانون ضريبة الدخل
 .1ضريبة الدخل على الباب األول
 .2ضريبة الدخل على الباب الثاني
ت .التنزيل في قانون ضريبة األمالك المبنيّة
الفصل الخامس :ماذا يجب أن تفعل كي ل تخضع إيراداتك لضريبتين في آن معاا؟
أ .مثل عن عدم اإلدزدواجية بين ضريبة الدخل على الباب األول وبين ضريبة األمالك المبنيّة
ب .مثل عن عدم اإلدزدواجية بين ضريبة الدخل على الباب الثالث وبين ضريبة أخرى من ضريبة
الدخل على الباب الثالث
5

الفصل السادس :تريد أن تستدرك خطأ في تصريحك الضريبي :هل يحق لك تعديل التصريح؟
أ .حصول خطأ أدّى إلى نقصان في الضريبة
 .1كيف يكون التعديل؟
 .2تاريخ تقديم طلب تعديل التصريح
ب .حصول خطأ بعد التعديل أدّى إلى دزيادة في الضريبة المدفوعة
الفصل السابع :لم تق ّدم تصريحك بالضريبة ضمن المهلة،
هل يحق لك طلب تمديد مهلة التصريح؟
أ .شروط الطلب
ب .محتويات الطلب
ت .المهل المتعلقة ببت الطلب
الفصل الثامن :مرت مؤسستك بظروف إستثنائية ،هل تزول مسؤوليتك الضريبيّة؟
أ .ما هي حالت القوة القاهرة والظروف اإلستثنائية؟
ب .متى تزول المسؤولية الضريبية؟
ت .ما هي شروط اإلستفادة من أحكام القانون؟
الفصل التاسع :تبلّغت أمر مهمة بالكشف على مؤسستك و/أو أوراقك المحاسبية،
هل يحق لك حضور عمليات التدقيق الميداني والتوضيح للمراقب طريقتك لحتساب
الضريبة؟
أ .حق حضور عمليات التدقيق الميداني
 .1تعريف التدقيق الميداني
 .2المعلومات التي يجب أن يتضمنها أمر المهمة
 .3البيانات التي يتضمنها إشعار التبليغ بأمر المهمة
 .4جوادز إجراء كشف ميداني دون إبالغ المكلف
 .5حدود عملية التدقيق
 .6الفترة التي يتناولها التدقيق
ب .حق تبلغ النتائج األوليّة للتدقيق وإبداء رأي مخالف لها
 .1يبلغ المكلف قبل إصدار التكليف الضريبي بصورة رسمية
 .2حق المكلف إبداء رأي مخالف
ت .حق تبلّغ التكليف النهائي واإلعتراض
 .1يبلغ المكلف النتائج النهائية للتدقيق
 .2مضمون اإلعالم الضريبي النهائي
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الفصل العاشر :تبلّغت إعال اما ضريبياا بتكليف إضافي ،هل يحق لك الطعن بما تض ّمنه؟
صة
أ .اإلعتراض أمام الدائرة الضريبيّة المخت ّ
 .1شروط اإلعتراض الشكلية
 .2تسجيل اإلعتراض
 .3مهلة البت باإلعتراض
 .4قبول اإلعتراض ضمنياا
 .5شكل قرار الدائرة الضريبية
ب .الطعن بقرارات اإلداراة الضريبيّة أمام لجنة اإلعتراضات
 .1شكل الطعن
 .2تسجيل الطعن
 .3مهلة الطعن
 .4حق اإلستعانة بأهل الخبرة
ت .إستئناف قرار لجنة اإلعتراضات أمام مجلس شورى الدولة
 .1الشروط
 .2مهلة اإلستئناف
الفصل الحادي عشر :ل تستطيع دفع كامل قيمة الضريبة المكلّف بها،
هل يحق لك طلب تقسيطها؟
أ .تقسيط الضريبة
 .1شروط طلب تقسيط الضريبة
 .2شكل طلب التقسيط
 .3محتويات الطلب
 .4المستندات المرفقة بالطلب
 .5تسجيل الطلب
 .6صالحية ومهلة البت بطلب التقسيط
 .7نتائج تقسيط الضريبة
 .8برنامج التقسيط
 .9سقوط إجراءات التقسيط ومرور الزمن
 .11الضرائب التي ل يجودز تقسيطها
ب .تقسيط رسم اإلنتقال
 .1الشروط
 .2حدود التقسيط
 .3نتائج تقسيط الرسم
مالحق ولئحة المصطلحات
ملحق رقم  :1أبردز المهل الضريبيّة
ملحق رقم  :2أبردز عناوين النماذج
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لئحة المصطلحات
مقدمة

اطنية:
دليلنا إلى ممارسة المو َّ
من أجل وضع حقوق الناس في متناولهم

بقلم
المحامي الدكتور بول مرقص

رئيس مؤسسة جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان
زينها أو إلى
ال ترمي سلسلة دليل "حقوق الناس" إلى إغراق المكتبة القانو َّنية بكتب جديدة ت ّ
المعمقة ،و َّإنما ترمي إلى مساعدة
األكاديمية
مرجع قانونية يلجأ إليها الباحثون في دراساتهم
تقديم ا
َّ
ّ

اليومية.
المواطن على ممارسة حقوقه في الحياة
َّ

يدعي تقديم صورة كاملة لحقوق اإلنسان
يقدم اجتهاداً وال فقهاً وال هو ّ
و"الدليل" في ذلك ال ّ
القانونية
بسط القاعدة
َّ
أو ابتداع حلول لمسائل قانونية شائكة استعصت على أهل القانون ،و َّإنما ي ّ

َّ
ألن في لبنان،
الحقوقية حتى
اطنية و
يتسنى للمواطن تطبيقها .ذلك ّ
ّ
ويشرحها من الوجهة المو ّ
مؤشر
تاريخياً ،تض ّخماً تشريعياً  Inflation législativeأي تخمة من القوانين المبعثرة .ليس هذا ِّّ

ثمة "عسر هضم" اجتماعياً لهذه القوانين التي َو َض َعت الحقوق في مركز بعيد عن منال
عافية ألن َّ
المواطنين .يقول فيليب مالوري  Philippe Malaurieبهذا المعنى:

" كلّما يصبح الحقّ َّ
وسرياً وتالياً اعتباطياً وغير عادل،
معقداً ومسهباً ،يصبح غير مفهوم ّ
ويصبح بمثابة رسالة مبهمة ومش ّفرة (.1" )...
***

”Plus un droit devient complexe et abondant, plus il devient inintelligible, secret et donc arbitraire et
injuste, plus il devient un obscur message codé (…)”.
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مقدمة

نطبق قاعدة " ليس بوسع أحد جهل القانون " فعلً ال قوالً!
ح ّتى ّ
جاء في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي أن حقوق اإلنسان والمساواة أمام القانون تصبح

طلع بصورة كافية على القوانين .2إذ كيف يمكن تطبيق
دون جدوى إذا لم
َّ
يتسن للمواطنين اال ّ

قاعدة “ليس بوسع أحد جهل القانون  “Nul n'est censé ignorer la loiإذا لم يكن القانون-

أي الحقوق والواجبات  -في متناول المواطنين على نحو مقروء ومفهوم؟!
ثغر التشريع اللبناني

التشريعية الملحوظة التي بذلت في األعوام العشرة األولى من مجالس
بالرغم من الجهود
َّ

النواب المتعاقبة بعد الحرب ( ،)2111 – 1991ال يزال معظم التشريع اللبناني عبارة عن نصوص
قديمة ،منسوخة عن التشريع الفرنسي القديم وغير ملئمة في معظم األحيان للواقع اللبناني

3
موحدة ،غير متجانسة إلى حدود التضارب ،إحالة من قانون إلى
وحاجاته في التشريع  ،مبعثرة غير ّ
مبوبة في الشكل الصحيح ،أحياناً غير معنونة
آخر ،إلغاء قانون بآخر بصورة ضمنية ،قوانين غير ّ

أو هي معنونة على نحو ال يعكس المضمون كاملً ،لغة وتعابير قانونية غير مدروسة ،قوانين
فمهمة المشترع على جانب كبير من الد ّقة ألنها تترجم سلوكيات
منشورة بصورة بدائية. ...
ّ
مواطنية مطلوبة ،في لغة القانون.
هذا مع التنويه بمبادرة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري أخي اًر (كانون األول ،)2119

إلى تعيين مستشارين قانونيين لمختلف اللجان النيابية في إطار سياسة تشريعية متكاملة دأب

المعدة من لجنة حقوق اإلنسان النيابية
طة الوطنية لحقوق اإلنسان
عليها وليس أقلها رعايته الخ ّ
ّ

المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،والرامية
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPومكتب
ّ
أتشرف بتنسيقها شخصياً كخبير وطني.
إلى ملءمة التشريعات اللبنانية لحقوق اإلنسان ،والتي َّ

 2قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  DC 99/124تاريخ .4999/42/41
3

حتّى أن الترجمة جاءت في غير محّلها أحيانا :مثل الق اررات التشريعية التي تنتهي بحرفي " ل .ر ".اختصا ار لعبارة بالفرنسية هي Lois et
!Règlements
وجاء في المادة  1 – 41من قانون العقوبات الصادر عام  4913المعرَّبة من قانون العقوبات الفرنسي القديم:
"يكون في حكم األرض اللبنانية ،ألجل تطبيق الشريعة الجزائية ( )...األراضي األجنبية التي يحتلّها جيش لبناني)!( "...
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مقدمة

وصول المواطنين إلى حقوقهم
مطلوب "تمكين" المواطنين ( )Empowermentمن الوصول الى الحقوق وقراءتها وفهمها

يسمى "البلوغية"  .)Accès au droitيكتسب هذا اإلعتبار أهميته خصوصاً في بلد كلبنان
(وهذا ما ّ
تتح ّكم فيه اإلدارة بسلطة واسعة في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها وحيث َيصعب اللجوء إلى

المحاكم إلعمال النص القانوني عند اإلمتناع عن تطبيقه أو إساءة تطبيقه بسبب ارتفاع كلفة
التقاضي وطول أمد المحاكمات.4

مع ضرورة األخذ في اإلعتبار أن معرفة القراءة لدى المواطنين ال تعني بالضرورة قدرتهم

على "القراءة القانونية" ،واألخذ في االعتبار أيضاً وجود شرائح مجتمعية ومناطقية ذات قدرة ضعيفة
على فهم النص القانوني.

وهذا األمر األخير هو ما نسعى إلى تداركه من خلل هذا الدليل في إطار سلسلة إصدارات

أخرى تعنى بموضوعات حقوقية مختلفة.

***

يتضمن الدليل من حقوق؟
ماذا
َّ
استغرب البعض في مرحلة إعداد هذا الدليل لدى قراءة عنوانه وسأل :هل من حقوق

"إن عبارتي حقوق ومكلّف نقيضان يتنافران" .فنجيب كالتالي:
للمكّلف؟ وأضافّ :
ّ

خلفاً لإلعتقاد الشائع ،منح القانون 5الشخص المكّلف بالضريبة وبالرسوم حقوقاً ،ولم

أن الفكرة األولى التي تتبادر إلى الذهن عند لفظ
يفرض عليه الواجبات فحسب .وذلك على اعتبار ّ
1

مقدمة حول "الوصول إلى العدالة عبر تعزيز شفافية اإلدارة القضائية وفاعليتها" وفيه
بهذا المعنى راجع :مرقص ،بول والنقيب ،وليد ،دراسة ّ
قسم خاص بخفض كلفة العدالة عن طريق خفض الرسوم القضائية ،بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  58 ،2001 ،UNDPص.

5
تكرس حقوق المكّلف والتي يتناولها الدليل الحاضر هي:
القوانين التي ّ
يبية الجديد رقم  2005/11تاريخ .2005/44/44
 قانون اإلجراءات الضر ّ




قرار رقم  183/4تاريخ  2009/1/22المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم .2005/11
مرسوم رقم  2155المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم .2005/11

02

مقدمة

يسمى في هذه الحالة "المكّلف" أي
كلمة "ضريبة" أو "رسم" هي واجب التأدية والمؤسف أن المواطن ّ
الملتزم بأداء الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
لذلك ،يلقي هذا الدليل الضوء على حقوق المكلف وعلى آليات الوصول إلى هذه الحقوق

أن
دون التطرق إلى موجبات المكلف إال بمقدار ما يساعد ذلك على تفسير حقوقه على اعتبار ّ
موجباته قد سبق أن أشبعت إصدارات وشروحات.
المكّلف  Contribuable/Taxpayerهو كل شخص طبيعي (أي إنسان) ،أو معنوي (أي
ِّ
رب العمل الذي يقتطع
شركة أو كيان قانوني) ،ملزم بأداء الضريبة ويعتبر مقتطع الضريبة (مثل ّ
ضريبة الدخل من بدل أجر المستخدم ويسددها عنه) بمنزلة المكّلف.
ويقصد بعبارة "الضريبة" الضرائب أو الرسوم التي تتولى وزارة المال تحصيلها ومنها :ضريبة

المبنية ورسم اإلنتقال وضريبة التحسين والضريبة على القيمة المضافة
الدخل وضريبة األملك
ّ
والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها.
الضريبية كما حددت ضمن الئحة في
في ما يلي حقوق المكّلف األساسية تجاه الدوائر
ّ
القانون:6
الضريبية.
 .1الحصول مجاًنا على نماذج التصاريح والمطبوعات
ّ
يبية مع المكّلف باحترام وموضوعية.
 .2تعامل اإلدارة الضر ّ

سرية المعلومات التي يدلي بها.
 .3حفظ اإلدارة
ّ
الضريبية ّ
الضريبية المنصوص عليها قانوًنا ومن حق حسم الضريبة ومن خفض
 .4اإلستفادة من التنزيلت
ّ
الغرامات عند توافر الشروط القانونية.

 .5تعديل التصاريح التي َّ
تقدم بها ضمن الشروط القانونية التي تجيز هذا التعديل.





قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم  411تاريخ  4989/1/42وتعديلته.
المبنية الصادر بتاريخ .4912/9/41
قانون ضريبة األملك
ّ
قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم  11تاريخ .4911/5/8

 قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم  319تاريخ .2004/4/41
 3المادة  33من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم  0222/11تاريخ .0222/00/00

00

مقدمة

 .6حضور عمليات التدقيق الميداني وتبلغ نتائج التدقيق مع بيان األسباب والمواد القانونية
ِّ
الموجبة لفرض ضرائب إضافية.

الضريبية إبراز بطاقة التعريف بأنفسهم وأمر المهمة قبل الشروع بأي
 .7الطلب إلى موظفي اإلدارة
ّ
كشف أو تدقيق.
الضريبية طريقة احتساب الضريبة ودفعها.
 .8التوضيح لإلدارة
ّ
 .9اإلطلع على نتائج التدقيق وطلب إفادات أو خلصات تتعلق بالتصاريح والمستندات التي سبق
للمكّلف تقديمها.

نت
 .11الطلب إلى اإلدارة
الضريبية إطلع المكّلف على مضمون المعلومات والمستندات التي َب ْ
ّ
الضريبية على أساسها التكليف بالضريبة.
اإلدارة
ّ
الضريبية.
 .11الطعن في ق اررات اإلدارة
ّ

التالية:

كذلك لحظ القانون 7خارج هذه اللئحة ،حقوًقا أخرى ،تجدر اإلشارة إليها ألهميتها ،وهي

 .1اإلستفسار عن الضريبة.

 .2طلب تمديد مهل تقديم التصاريح.

الضريبية الحاصلة بسبب قوة قاهرة أو ظروف إستثنائية.
 .3زوال مسؤولية المكّلف عن المخالفات
ّ
 .4تقديم طلب تقسيط دفع الضريبة اإلضافية أو جزء منها.
 .5طلب إلغاء المزايدة عند طرح أموال المكّلف للبيع بالمزاد العلني.

هذه الحقوق ،وسواها ،ستشكل موضوع الدليل الحاضر ،بغية تمكين المواطن من ممارستها

حّقاً ال قراءتها فحسب.

 1المواد  03و 39و 023و 30و 23تباعًا من القانون عينه.

00

ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة أو الرسم؟

الفصل األول
أنت مكلّف بالضريبة:
ماذا يجب أن تعرف عمو اما عن الضريبة أو الرسم؟
الضريبة  Impôt/Taxهي الفريضة المالية التي تستوفيها الدولة إجبارياا وبصفة نهائية من
المكلف دون أن يكون دفعها لقاء خدمة معيّنة.
ويُعَرف الرسم  Taxe/Dutyبأنه المبلغ الذي يدفعه المكلف لمؤسسات وأجهزة الدولة في
مقابل خدمة معيّنة ذات نفع عام تؤديها إليه بنا اء على طلبه ،وهذه الخدمة ل تطال إلّ طالب الخدمة
دون سواه خالفا ا لما هي الحال في الضريبة.
وتجدر اإلشارة هنا بأنّ المشترع اللبناني قد استعمل في بعض األحيان عبارة رسم أو عبارة
ضريبة في المكان غير المناسب مثالا :رسم اإلنتقال فمن األصح القول ضريبة اإلنتقال.

المدخل إلى الضريبة وأنواعها
في ما يلي شرح بعض أنواع الضرائب والمكلفين بها.
أولا :ضريبة الدخلL’impôt sur le revenu/Income Tax 2

أ .من هو المكلف بضريبة الدخل؟
هو كل شخص تاجر أو صاحب مؤسسة تجارية أو شريك في شركة أشخاص أو مساهم في شركة
أموال عند توزيع األرباح أو أرباح ناتجة عن إيرادات تحسين أو إيرادات أسهم أو حصص أو صاحب
حرة أو الشركات مهما كان شكلها القانوني أو سمسار أو عميل أو وسيط وك ّل شخص حقيقي أو
مهنة ّ
سط في شراء جميع أنواع األموال أو بيعها أو كل شخص يستفيد من عائدات إستثمار المواد
معنوي يتو ّ
الموجودة في باطن األرض وكل من يتقاضى بدل أجر مهما كان نوعه أو شكله.

 2قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم  011تاريخ  0959/3/00وتعديالته.

03

ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة أو الرسم؟

ب .ما هي "أبواب" ضريبة الدخل؟ ماذا تتض ّمن؟

الباب األول

الباب الثاني

الباب الثالث

أرباح المهن الصناعية
والتجارية وغير التجارية
وربح كل عمل غير خاضع
لضريبة أخرى على الدخل

الرواتب
واألجور
ومعاشات التقاعد

دخل رؤوس
األموال المنقولة

Department of Taxation
Deduction at Source on
Salaries

ت .كيف يكون التكليف بضريبة الدخل على الباب األول؟
يكلف كل شخص ،معنوي أو طبيعي على أساس ربحه الحقيقي أو المقطوع أو المقدّر.
 .1التكليف على أساس الربح الحقيقي
ماذا يعني؟ وكيف يت ّم احتساب الربح الحقيقي؟
 أ ُطلقت تسمية "تكليف على الربح الحقيقي" ّ
ألن الربح الذي حققته المنشأة* يمثل واقع الحال
وتحدّده هي نفسها تبعًا لمعطياتها.
 تعيّن األرباح الصافية بعد حسم النفقات واألعباء والمصاريف القابلة للتنزيل من واردات
المكلف (أي أرباحه غير الصافية).
 تحتسب الضريبة على أساس األرباح الصافية (أي األرباح الفعليّة) للمكلف.
سم الشركاء في شركات األشخاص* من األرباح غير الصافية
 قبل البدء باحتساب الضريبة يح ُ
مبلغ يُعرف بالتنزيل العائلي*.
سم شركات األموال* من أرباحها الصافية ول المساهمين فيها ما يُعرف بالتنزيل
 ل ت َح ُ
العائلي.
9

فوضه رئيس مجلس اإلدارة بتقديم التصريح بالدخل
نزار محاسب في شركة ش.م.لّ .
السنوي للشركة .فنظم التصريح الباب األول على الشكل التالي:
 ربح الدورة الحالية /151،111،111/ :ل.ل.ينزل
 عجز مدور /53،111،111/ :ل.ل. إعفاءات مؤقتة /7،111،111/ :ل.ل. الربح الخاضع للضريبة /91،111،111/ :ل.ل.نتيجة الدورة المالية الحالية كانت رب احا

مرة ترد هذه اإلشارة في متن هذا الدليل.
 9لطفا ً مراجعة الئحة المصطلحات في ك ّل ّ

01

ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة أو الرسم؟

من يُ َكلف على أساس الربح الحقيقي02؟
 المؤسسات والشركات (أكانت شركات أموال أو أشخاص أو إستهالك تعاونيّة) والنقابات
والتعاونيات الزراعية ذات الطابع التجاري والمستوردون والمصدّرون والتجار بالجملة
وبالمفرق والمصارف وأصحاب مستودعات المواد الصيدليّة والكيميائيّة ومستثمرو فنادق
ّ
الدرجتين األولى والثانية ومستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين األولى والثانية
ومستثمرو مؤسسات الرهان كسباق الخيل ودور النشر والمطابع والمطاحن التي تدار بغير
الماء والهواء ومؤجرو المؤسسات المج ّهزة. ...

خالفا ا لما هو شائع ومتعارف عليه،
تخضع الشركات القابضة لضريبة الباب األول بمعدلت تنادزلية
مع ح ّد أقصى محدد بخمسة ماليين ليرة لبنانية.
وتخضع شركات األوف شور لضريبة مقطوعة على الدخل بقيمة مليون ليرة لبنانية.
وتالياا ل يمكن اعتبار هذه الشركات من ضمن المؤسسات المعفاة من ضريبة الباب األول
بل تخضع لقوانين ونصوص خاصة بها.00

ما هي السجالت التي يمسكها المكلف على أساس الربح الحقيقي00؟
 سجل اليومية* والجرد والميزانية* واألستاذ* وسجل الرواتب واألجور*.
 سجل األسهم اإلسمية* بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم.
 سجل المحاضر*.

 10المادة  00من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 00المرسوم اإلشتراعي رقم  15تاريخ  0923/3/01وتعديالته في ما يتعلق بالشركات القابضة والمرسوم اإلشتراعي رقم  13تاريخ
 0923/3/01وتعديالته في ما يتعلق بالشركات األوف شور.
 00المادة  09من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11

05

ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة أو الرسم؟

أ -التكليف على أساس الربح المقطوع
من يكلف على أساس الربح المقطوع؟








صرح عن مقبوضات متأتية من العمليات التي قامت بها خالل
هي المؤسسة الفردية* التي ت ّ
ً
صا مجموع ما استوفته ثمنا لبضائع أو سلع أو أدوات أو
السنة السابقة لسنة التكليف* وخصو ً
لوازم باعتها أو أ ّجرهتها أو عمولة أو سمسرة أو عائدات أو فوائد تجاريّة أو فرق صرف أو
بدل أتعاب. ...
تحدد وزارة المال المهن الخاضعة للتكليف على أساس الربح المقطوع.
تحدّد لجان معيّنة بقرار من وزير المال ،المعدالت الواجب تطبيقها على مجموع الواردات
لتحديد الربح الصافي وتقوم بوضع جداول إجمالية تحدّد معدل وسطي لكل نوع من أنواع
التجارة أو الصناعة أو المهن أو األعمال.
13
قبل البدء باحتساب الضريبة ،يحسم من الربح الصافي مبلغ يعرف بالتنزيل العائلي .
ونتيجة لذلك ،هو ملزم بمسك سجل اليوميّة* وسجل األصول الثابتة* وسجل الرواتب
واألجور* في حال وجود مستخدمين.

هل يحق للمكلّف على أساس الربح المقطوع أو المقدّر* أن يطلب تكليفه على أساس
الربح الحقيقي01؟

اإلجابة :نعم.
الشروط:
 يق ّدم المكلف طلباا بذلك إلى قلم دائرة ضريبة الدخل.
 قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف.

 03لطفا ً مراجعة الفقرة الثانية المتعلقة بحق التنزيل في الفصل الرابع تحت السؤال" :التنزيل العائلي أو هل تطبق ضريبة الدخل على الربح
الصافي مباشرةً؟"
 01المادة  00من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.

03

ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة أو الرسم؟

ول يجودز لمن اختار تكليفه على أساس الربح الحقيقي طلب الرجوع في السنوات
الالحقة إلى طريقة التكليف على أساس الربح المقطوع أو المقدّر.

من هم المكلفون إلزامياا على أساس الربح المقطوع05؟
ألزم قانون ضريبة الدخل بعض المؤسسات بالتكليف على أساس الربح المقطوع وهم مؤسسات
والجوية التي تكون خاضعة للضريبة 03ومصافي
الضمان والتوفير ومؤسسات المالحة البحرية والبرية
ّ
ً
النفط ومتعهدو األشغال العامة وذلك بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعال من الصناديق العامة خالل السنة
المدنية لقاء األشغال التي يقومون بها.01
تصرح هذه المؤسسات بالضريبة على أساس الربح الحقيقي ولكن الضريبة المسددة تكون
مقطوعة.

ل يحق لفئة المكلّفين إلزامياا على أساس الربح المقطوع
حق اإلختيار
المعطى لجميع المكلّفين على أساس الربح المقطوع
بطلب تكليفهم على أساس الربح الحقيقي.

التكليف على أساس الربح المق ّدر

ب-

من يكلف على أساس الربح المق ّدر؟
الطواف أو
 الفرد الذي يتعاطى تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع
ّ
البر أو سطح المياه.
التجْ وال 02والبائع بالمياومة أو الذي يقوم بنقليات صغيرة على ّ
 يُعرف بالمكلف الصغير.
 هو تاليًا يمسك سجل اليوميّة* وسجل األصول الثابتة* وسجل الرواتب واألجور* في حال
وجود مستخدمين.
 05المادة  11من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 03أنظر في الفصل الرابع تحت السؤال" :من هم األشخاص أو المؤسسات المعفاة من ضريبة الباب األول؟"
 17حدد تعميم وزارة المال رقم  1/797تاريخ  1995/4/10ما هو المقصود باألشغال العامة على الشكل التالي" :يقصد بصفقات األشغال
02

العامة والخاصة كل عقد يتناول إجراء أشغال الطرقات والمباني واألنفاق والمرافىء والمطارات وسواها من األشغال ذات الصلة باألرض
والتي يمتزج فيها العمل باستعمال المواد واللوازم".
هو الشخص الذي يحمل الشيء من مكان إلى آخر ألجل بيعه .ويجب أن يحصل البائع على رخصة من البلدية لمزاولة هذا العمل .وحدّدت
المادة  30وما يليها من قانون الرسوم والعالوات البلدية رقم  22/32تاريخ  0922/2/00الرسم المستوفى على احتراف المهن بالتجوال
ويستوفى من هؤالء رسم ترخيص مقطوع مقداره /0222/ل.ل .وتعطي البلدية لكل من تر ّخص له باحتراف المهن بالتجوال شارة خاصة
صور وماسح األحذية والح َّمال من بين
يضعها في مكان ظاهر للعيان .وذكرت المادة  32من القانون عينه على سبيل التعداد ال الحصر ال ُم ّ
محترفي المهن بالتجوال.

01

ماذا يجب أن تعرف عن الضريبة أو الرسم؟

 تقوم لجان في كل محافظة بتقدير الربح الصافي السنوي ووضع لوائح إسمية مصدّقة تتخذ
سا لفرض الضريبة.09
أسا ً
كيف تحدّد التجارة الصغيرة أو الحرفة البسيطة؟
تعتمد دائرة ضريبة الدخل مؤشرات عدّة لتحديد هذه التجارة منها:
 ضآلة رأس المال الموظف ومخزون البضائع.
 ضآلة الواردات.
 استخدام يد عاملة قليلة.
 مظاهر عيش المكلف.
المكلّف بضريبة الباب األول ليس بالضرورة مكلّف على أساس الربح الحقيقي،
فيجودز أن يكون مكلفاا على أساس الربح المقطوع
كالمحامي مثالا.

هل يحق للمكلّف كتم إسم المصرف حيث حساباته المصرفيّة؟
لكل شخص طبيعي الحق بكتم إسم المصرف حيث حساباته المصرفية الشخصية عمالً
بمبدأ السرية المصرفيّة .غير أنه يجب إظهار حسابات الشركة أو المؤسسة أو نشاط
أصحاب المهن واألفراد في الدفاتر المحاسبية تحت طائلة اعتبار األمر بمثابة اإلمتناع
عن إبراز كامل المستندات التي تثبت صحة القيود.

هل يحق ألصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية كتم أسماء دزبائنهم02؟
سر المهنة ،كالطبيب والمحامي ،عدم ذكر
ألصحاب المهن الملزمين بالمحافظة على ّ
أسماء زبائنهم أو مرضاهم أو وكالئهم واإلكتفاء بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة وإلى
جانبها تاريخ قبضها عند التصريح لضريبة الدخل.

أنت صاحب سناك ،هل تكتم أسماء دزبائنك؟

اإلجابة :كال.

ألن البيع يتم نق ادا بواسطة آلة تسجيل النقد أو .Cash register
إنما يجب أن تكون فواتيرك متسلسلة رق اما وتاري اخا.
 09المادتان  05و 03من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 02الفقرة  0من المادة  02من القانون عينه والفقرة ج من المادة  31من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
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ثانياا :ضريبة األمالك المبنيّة

00

L’impôt sur la propiété bâtie/Tax on Built Property

أ .تعريفها
 هي ضريبة تفرض على مجموع اإليرادات السنوية الصافية لألبنية.
 تتناول كل بناء ومتمماته 00وملحقاته ،03مهما كانت مادته 01وأيا كان مكانه ،وكل ما يعتبره
القانون بحكم البناء كالمركبات واألراضي الفضاء* المستعملة لغايات اإلستثمار (سكن،
تجاري ،صناعي.)...
 هي ضريبة تتو ّجب على المالك أو المستثمر أو من يعتبره القانون بحكم المالك أو بحكم
المستثمر للخزينة.
ضا كما هي الحال بالنسبة
 هي ضريبة تتبع العقار مهما تبدّل مالكه ويجوز أن تكون إسميّة أي ً
إلى الضريبة التصاعديّة*.
 هي ضريبة يُحتم تأديتها قبل إتمام معاملة نقل ملكية البناء بين األحياء أو بسبب الوفاة.

في حال بيع العقار المبني يمكن للبائع أن يطلب تكليف المشتري بالضريبة
من تاريخ هذا البيع
05
حتى قبل تسجيل العقد على الصحيفة العينيّة .

 00قانون ضريبة األمالك المبنيّة الصادر بتاريخ .0930/9/01
 00كل ما هو ُمركز في البناء ويؤمن غاية تجارية أو صناعية ويتعذر إنتزاعه دون إلحاق الضرر به مثل متممات المطاحن ومتممات البناء التي
ال تؤ ّمن غاية تجارية أو صناعية مثل المصاعد وأجهزة التدفئة والتبريد.
 03هي األراضي التي تحيط بالبناء وتكون جز ًءا من العقار المشيّد عليه البناء على أن ال تزيد عن  0222م ،0فما زاد عن هذا الحدّ ال يُحتسب
وهي أيضًا واجهات وسطح البناء والتركيبات التي تقام على البناء عندما تستعمل لغايات إستثمارية تجارية أو للدعاية أو اإلعالن.
 01حجر أو خشب أو بالستيك أو غيرها من المواد.
 05التعميم رقم .91/005
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تختلف ضريبة األمالك المبنيّة عن رسم اإلنتقال الذي يُفرض على الحصص اإلرثية
والهبات الصافية ،وتالياا يُلزم المكلف بتأدية ضريبة األمالك المبنيّة قبل انتقال ملكية
البناء بسبب الوفاة.

تختلف ضريبة األمالك المبنيّة أيضاا عن الرسم البلدي الذي يتوجب على شاغل العقار،
مستأجرا ،أو على سبيل التسامح ،للبلدية الواقع عقاره ضمن نطاقها.
مالكاا أم
ا

تتكون اإليرادات السنوية الصافية للبناء؟ وكيف ت ُحدد؟ وكيف ت ُحتسب الضريبة؟
ب .مم ّ
 تتك ّون اإليرادات السنوية الصافية ،الحقيقيّة أو المقدّرة ،من:
إجمالي اإليرادات السنوية
إجمالي اإليرادات السنوية





محسو اما
منها

النفقات السنوية القانونيّة
تنزيل سكن المالك

تحدّد اإليرادات وفقا ً لعقود اإليجار السنوية ومالحقها وتس ّمى اإليرادات الحقيقيّة،
أو تحدّد وفقا ً للقيمة التأجيرية في حال عدم وجود عقد إيجار أو إشغال المالك أو المستثمر أو
المشتري أو اإلشغال على سبيل التسامح أو في حال الشغور أو في حال الطعن بصوريّة البدل
المذكور في متن العقد من اإلدارة المختصة 03وتس ّمى إذذاك اإليرادات المقدّرة.
تحتسب الضريبة بالنسبة إلى المالك على أساس اإليرادات السنوية الصافية التي يتقاضاها من
المستأجر أو على أساس القيمة التأجيرية 01للبناء في حال عدم وجود عقد إيجار أو في حال
اإلشغال الذاتي أو اإلشغال من الغير على سبيل التسامح.
تحتسب الضريبة بالنسبة إلى المستثمر على أساس اإليرادات السنوية الصافية التي يتقاضاها
من المستأجر أو فرق بدالت اإليجار في حال التأجير الثانوي 02أو إيرادات اإلستثمار في حال
اإلشغال الذاتي للبناء.

 03الفقرة األولى من المادة  02من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم  0222/11والمادة  0وما يليها من القرار رقم  0/153تاريخ
 0229/1/00المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم .0222/11
 01هي قيمة تحدّدها اإلدارة.
 02المادة  521وما يليها من قانون الموجبات والعقود.
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ت .من هو مالك البناء أو بحكمه أو مستثمر البناء أو بحكمه؟
 مالك البناء هو من يثبت ملكيته بسند تمليك أو بحصوله على علم وخبر من مختار المحلة أو
شهادة قيد بالنسبة إلى المناطق غير الممسوحة.
09
يتصرف بعقار أميري* أو يملك حق إنتفاع في
 الشخص الذي هو بحكم المالك هو كل من
ّ
عقار* أو من يشتري العقار بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينيّة أو يكون
عقارا بموجب عقد إيجار مساقاة* 32مسجل على الصحيفة العينيّة.
قد استأجر
ً
 مستثمر البناء هو كل شخص حقيقي أو معنوي يستثمر بنا ًء مقا ًما في عقار يملكه سواه بعد
موافقة المالك ،وذلك إ ّما بتشييد البناء من ماله الخاص كليًا أو جزئيًا وإشغاله بنفسه أو بتأجيره
تأجيرا
للغير ،أو باستئجار البناء من المالك وإعادة تأجير قس ًما أو جميع األقسام من الغير
ً
ثانويًا.
 الشخص الذي هو بحكم المستثمر هو كل من يعمد دون وجه حق إلى تشييد بناء على عقار ال
يملكه وإلى استثماره بالتأجير الثانوي أو باإلشغال الذاتي.

تتوقف ضريبة األمالك المبنية بنا اء على طلب صاحب العالقة بسبب شغور البناء إذا لم تشغل
أو تؤجر بعد إنجادزها أو إذا توقفت إيراداتها بسبب عدم إشغالها شرط التصريح عن الشغور
خالل مهلة شهر من تاريخ الشغور أو إنجادز البناء.

 09المادة  3من قانون الملكية العقارية رقم  3339الصادر بتاريخ .0932/00/00
 32المادة األولى من القرار رقم  00الصادر بتاريخ  0931/00/03المتعلق بنظام المساقاة.
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ثالثاا :الضريبة على القيمة المضافةLa taxe sur la valeur ajoutée/Value Added Tax 30

أ .ما هي الضريبة على القيمة المضافة؟
صلها ويقطتعها الشخص الخاضع قانونًا لهذه الضريبة لصالح
 هي ضريبة يدفعها المستهلك ،يح ّ
الخزينة.
 تفرض على جميع األموال والخدمات المستهلكة داخل األراضي اللبنانية ،سواء كانت مصنعة
محليًا أو مستوردة.
 تشمل عمليات تسليم األموال وتقديم الخدمات لقاء عوض ،أو ما يُعتبر بمثابة تسليم أموال أو
تقديم خدمات ،وعمليات اإلستيراد.
 هي ضريبة غير مباشرة بمعدل .%02
ب .من يخضع لها؟
 كل شخص (فرد أو مؤسسة أو شركة) يقوم من خالل ممارسته نشا ً
طا إقتصاديًا بصورة
مستقلة ،بعمليات خاضعة للضريبة أو معفاة والذي يتجاوز مجموع رقم أعماله مئة وخمسين
مليون ليرة لبنانية خالل أربعة فصول متتالية.
ي شخص يقوم بنشاط إقتصادي أن يطلب إخضاعه إختياريًا للضريبة على القيمة
 يمكن أل ّ
المضافة مهما بلغ رقم أعماله.
ت .ما هي األموال والخدمات الخاضعة لها؟
 عمليات تسليم األموال:
تخضع للضريبة كل عملية تسليم أموال لقاء عوض تتم بموجب عقد خطي أو شفهي يقوم بها
شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة .وتتم عملية تسليم األموال من خالل:
عا.
 البيع على جميع أنواعه ،وهي عملية التسليم األكثر شيو ً
 المقايضة وهو اإلتفاق على تسليم أموال أو تقديم خدمات بالتبادل.

 30قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم  319تاريخ .0220/0/01
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ث .اإلعفاءات التي ينص عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة
 .1األموال المعفاة













السلع الغذائية المستهلكة يوميًا.
الكتب والمطبوعات المستعملة في الكتابة أو الطباعة وورق الصحف والحبر المعدّ للطباعة.
الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد.
الغاز المعدّ لإلستهالك المنزلي.
البذور واألسمدة والعلف والمبيدات الزراعية.
اآلليات الزراعية.
األدوية (ما عدا التجميليّة منها) والمواد الصيدالنيّة (ما عدا التجميليّة منها) بما فيها األصناف
المعدّة لإلستعمال الصحي والصيدلي (كوقيات منع الحمل والحواجز
الذكورية .(Préservatifs/Condoms
الطبابة واألدوات واألجهزة والمعدّات الطبيّة ما عدا التجميليّة.
األحجار الكريمة وشبه الكريمة.
النقود الورقية والمعدنيّة المتداول بها.
مترا ،العائدة فقط
اليخوت والمراكب األخرى وزوارق النزهة أو الرياضة بطول يتجاوز ً 05
لغير المقيمين من غير اللبنانيين.
وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل األشخاص والبضائع.

 .2األنشطة المعفاة












التعليم.
الخدمات الطبّية.
الخدمات المصرفية والمالية.
الضمان وإعادة الضمان.
المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ.
بيع العقارات المبنيّة وتأجير العقارات المبنيّة للسكن.
خدمات النقل المشترك لألشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات األجرة.
أنشطة الهيئات والجمعيات التي ال تتوخى الربح تحقيقا ً للغايات التي أنشئت من أجلها باستثناء
متكرر والتي يش ّكل إعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات
األنشطة التي تقوم بها على نحو
ّ
الخاضعة للضريبة.
أعمال المزارعين بالنسبة إلى تسليم محاصيلهم الزراعية.
تسليم الذهب إلى المصرف المركزي.
إستيراد األمتعة الشخصية واآلليات العسكرية.
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 عمليات تقديم الخدمات:
تعتبر تقديم خدمات كل عملية ال تشكل تسلي ًما لألموال ،وتشمل عمليات تقديم الخدمات تلك
المقدّمة من المحامين ،المهندسين ،المحاسبين والتقنيين .وعلى سبيل المثال ال الحصر:
 بيع تذاكر العروض من قبل المسارح ودور السينما.
 دراسة مشروع من شركة إستشارات.
 خدمات اإلعالم المرئي والمسموع.
 عمليات اإلستيراد:
تخضع للضريبة عمليات إستيراد البضائع أو األموال عند وضعها قيد اإلستهالك المحلي على
األراضي اللبنانية ،وذلك عمالً بمبدأ الوصول وبغض النظر ع ّما إذا كان المستورد خاضعًا أم
ال للضريبة.
صل الضريبة عند استيفاء الرسوم الجمركية .يتو َّجب على كل شخص تأدية الضريبة
تح َّ
عند قيامه بعملية إستيراد خاضعة لهذه الضريبة ،بما في ذلك األشخاص المسجلين وغير
المسجلين للضريبة على القيمة المضافة ،وكذلك األفراد وجميع األشخاص الذين ال يمارسون
أي نشاط إقتصادي.
تفرض الضريبة على األموال المستوردة بالمعدّل عينه المطبق على بيع أموال مماثلة
ضمن األراضي اللبنانية ،سواء كانت أو لم تكن هذه األموال مخصصة لإلستعمال ضمن نشاط
إقتصادي معيّن ،وسواء كان متوجبًا عليها رسوم جمركية أم ال.
صل السلطات الجمركية الضريبة على القيمة المضافة
عند إستيراد األموال إلى لبنان ،تح ّ
على أساس ثمن األموال.

استبدلت ضريبة المالهي بالضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى األشخاص
الطبيعيين والمعنويين الخاضعين إلزاميًا أو إختياريًا لها.30
واستبدل رسم اإلستهالك على المطاعم والفنادق والشقق المفروشة بالضريبة على القيمة
المضافة وذلك بالنسبة إلى الشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين إلزامياا أو إختيارياا
روادهم.33
لها فيستمر سائر األشخاص باستيفاء رسم اإلستهالك من ّ

 30قانون ضريبة المالهي الصادر بالمرسوم رقم  33تاريخ  0931/2/5وتعديالته.
 33المادة  13من قانون موازنة عام " :0220يُفرض رسم بمعدل  %5على بدالت الطعام والشراب على اختالف أنواعها التي تستوفيها الفنادق

والمطاعم المصنفة من درجة ثالث نجوم وما فوق ،من ُر َّوادها كذلك على بدالت اإلقامة في الفنادق والشقق
المفروشة".
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رابعاا :رسم الطابع الماليTimbre fiscal/Stamp duty 31

أ .ما هو نطاق رسم الطابع المالي؟
 الصكوك ونسخها الموقع عليها والتي تشكل إثباتا ً ألعمال قانونية.
 سائر الكتابات التي ال تشكل صكوكا ً في حدّ ذاتها ولكن تصلح التخاذها حجة ووسيلة من
وسائل المداعاة أو الدفاع.
 الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج أو في السفارات أو القنصليات األجنبيّة ،عندما تستعمل
في األراضي اللبنانية خارج تلك الدور والقنصليات.

يستوفى رسم الطابع المالي عن جميع الصكوك بصرف النظر عن شكلها وصحتها
(ولو كان الصك باطالا) وجنسية الموقعين ومحل إقامتهم.

ل يترتب الرسم على الكتابات الداخلية للمؤسسة.

بعض الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم:
 اإلتفاقات والعقود (البيع والشراء بأشكالها كافة واإليجار).
 التعهدات والكفاالت.
 اإلقرارات والتنازالت.
 براءات الذمة واإليصاالت والمخالصات.
 األوراق المصرفية والتجارية والمالية كسندات الدين واألسهم.
 الوصية والهبة.
 الفواتير واإليصاالت.
 أوراق اليانصيب والمراهنات.
 اإلفادات الصادرة عن الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

 31قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم  31تاريخ .0931/2/5
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ب .أنواع الرسم
نسبي :هو  ‰3من قيمة المبلغ المعيّن على نحو صريح أو ضمني ما عدا السندات التجارية ،التي
يُستوفى عنها رسم بمعدل  ‰0،5ويتعبر من أجل تطبيق الرسم النسبي كسر األلف ليرة بماثبة
ألف ليرة.
مقطوع :هو ال يرتبط بقيمة المبلغ المعيّن إنما بالصك أو الكتاب موضوع الرسم.

تخضع بعض الصكوك والكتابات للرسم المقطوع بموجب جداول ملحقة بالقانون
ولو كانت تتضمن مبلغا ا من المال.
مثالا :تخضع جميع عقود التسليف المصرفية أياا كان شكلها للرسم المقطوع
المحدد بعشرة آلف ليرة لبنانية مضروبة بعدد سنوات القرض.

في حال وجود مبالغ عدة وكانت ثمة وحدة في الموضوع وكانت متممة ومتالحمة يُستوفى
الرسم عن األكبر منها وإلّ فعن كل من هذه المبالغ.

ت .طرق تأدية الرسم
لصق الطوابع إذا كان الرسم دون  022،222ل.ل.
نق ادا إذا كان الرسم أكثر من  022،222ل.ل .يستوفى لدى صندوق الخزينة المركزي أو بموجب
شيك بإسم أمين صندوق الخزينة المركزي.
َوس اما بواسطة آلة الوسم.
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كيفيّة تعطيل الطوابع الملصقة:
 .1بذكر التاريخ كامالا (اليوم ،الشهر ،السنة).
 .2بالتوقيع عليها (أو بما هو بمثابة التوقيع
كالتأشير أو ختم المؤسسة أو التوقيع المطبوع أو البصمة).
 .3بتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع معاا جميع الطوابع دون استثناء.
 .4بتجاودز حدود الطوابع بالتوقيع على األقل.

المرات؟
ث .متى يترتب الرسم وعدد ّ
35
إعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ اإلنشاء والتوقيع.
في مهلة  5أيام عمل
ً
33
إعتبارا من اليوم الذي يلي
عند تجديد الصك أو تمديده صراحة أو ضمنا ً في مهلة  5أيام عمل
ً
تاريخ التجديد أو التمديد.

ال يترتب الرسم عن الكتابات إال عند إبرازها للسلطات اإلدارية والقضائية.
وال يترتب عن الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج أو في القنصليات األجنبية أو السفارات إال
عند استعمالها في لبنان.

ل تدخل أيام اآلحاد واألعياد والعطل الرسمية في حساب األيام الرسمية.

 35وفق تعديل موازنة عام  0220وليس  3أيام.
 33المالحظة عينها.
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دون على الصك
التاريخ المعتمد هو التاريخ ال ُم ّ
دون فاإلدارة الضريبيّة تحدده باإلستناد إلى مضمون الصك ووجهة إستعماله
وإذا لم يكن ُم ّ
وسائر القرائن ،وإذا تعذر ذلك فتاريخ اليوم السابق للضبط.

ل يؤدي تعداد التواقيع إلى تعداد الرسم
فيمكن إستخراج صورة طبق األصل لدى الدائرة الضريبيّة بألف ليرة لبنانية.

يُعتبر بمثابة التوقيع:

 التأشير.
 بصمة اإلصبع.
 التوقيع المطبوع.
 ختم المؤسسة.
 وكل عبارة موقعة تفيد التسديد أو اإليفاء (ككتابة أو ختم عبارة
"مسدد" أو " "Paidعلى فاتورة غير موقعة أو كتابة عبارة "وصلني
المبلغ نقدًا" على صك معيّن).

ج .المدين بالرسم
هو الذي صدر عنه الصك أو الكتابة.
وإذا كان هناك أكثر من مدين ،فبالتضامن في ما بينهم (باستثناء الدولة) من حيث الرسم والغرامة.
ولكن الرسم يؤدّى مرة واحدة عن كل نسخة أو صورة.

إذا توفي أحد الفرقاء المنظمين للصك تكون الغرامة بكاملها على عاتق الشريك في
المخالفة الباقي على قيد الحياة.

يكون الشخص الذي قبل الصك أو تعامل به مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المخالف عن
تأدية الرسم والغرامة (باستثناء الدولة).
02
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واجبات المكلّف
واجبات المكلف هي ،بصورة خاصة ،ثالثة :التصريح عن الضريبة ومسك السجالت
المحاسبية وتأدية الضريبة.31
أولا :التصريح عن الضريبة
يُلزم القانون كل مكلف التصريح عن المباشرة بالعمل وعن أي دخل حققه وعن أي عملية
شراء قام بها أو عقد وقعه متض ّمنًا مبلغًا من المال وعن أي استثمار قام به وحتى عن توقفه عن العمل
وعن تعديل المعلومات التي تتعلق بجميع هذه األعمال.

ق لكل مكلف الحصول مجاناا على نماذج التصاريح والمطبوعات الضريبيّة.
يح ّ

ي*.
ويكون التكليف بموجب جداول تكليف أو وفقا ً لتكليف ذات ّ
يخضع لنظام التكليف الذاتي:32
خص نتائج
 المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والمقطوع في ما
ّ
أعمالهم والضرائب التي يقتطعها من مستحقات الغير أي الضريبة على الرواتب
واألجور (التصريح الدوري والسنوي).
 المكلفون بالضريبة على رؤوس األموال المنقولة وضريبة فوائد الديون.
 المكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر في ما خص الضرائب التي يتم
إقتطاعها من مستحقات الغير أي الضريبة على الرواتب واألجور (التصريح الدوري
والسنوي).
 المكلفون بضريبة األمالك المبنيّة والتي تزيد إيراداته عن  02مليون ليرة لبنانية في
السنة عن كل عقار.
 المكلفون بالضريبة على القيمة المضافة.
 بموجب تصاريح سنوية أو دورية دون حاجة إلى إصدار إعالم ضريبي أو جدول
تكليف.
تحترم ،عند تأدية واجب التصريح عن الضريبة ،المهل التي يحدّدها القانون تحت طائلة
الغرامة.39
 31المادة  31من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد رقم .0222/11
 32تحدّد المادة  32من القرار رقم  0/153تاريخ  0229/1/00المتعلق بتطبيق أحكام قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد الفئات التي تخضع
لنظام التكليف الذاتي.
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وتكون الضرائب التالي ذكرها على سبيل المثال ل الحصر خاضعة لنظام تكليف بموجب
جداول تكليف سنوية أساسية أو إضافية أو تنزيل* أو بموجب أوامر قبض:
 ضريبة األمالك المبنيّة على اإليرادات التي ال تزيد عن  02مليون ليرة لبنانية.
 ضريبة الدخل على الربح المقدر.
 ضريبة لم يصرح عنها ولم يؤديها المكلف بطريقة التكليف الذاتي.
 ضريبة ناتجة عن تعديل تصريح المكلف تبعًا لدرسه من اإلدارة الضريبيّة.
 ويُبلغ المكلف عن طريق النشر في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول قيد التحصيل
ب مضمون مع إشعار باإلستالم فهذه الضرائب ال تخضع تاليًا لموجب
أو بكتا ٍ
التصريح.
ثانياا :مسك السجالت المحاسبية

يمكن مسك السجالت والمستندات المحاسبية دون تختيمها أو التأشير عليها كما يمكن مسكها
إلكترونيًا بعد الحصول على موافقة خطيّة ومسبقة 12من اإلدارة الضريبيّة على أن يضع بتصرفها دليل
إستخدام تلك األنظمة عند الحاجة.
يجب حفظ السجالت لمدة  02سنوات في مركز العمل أو في محل إقامة المكلف.

 39يراجع الملحق رقم  0من هذا الدليل.
 12الفقرة  0من المادة  31من القرار عينه.
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ثالثاا :تأدية الضريبة

10

تؤدّى الضرائب والرسوم الخاضعة لطريقة التكليف الذاتي الدورية والسنوية ،فقط لدى أي من
المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان أو لدى المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي
شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المال لهذا الغرض.
أ ّما الضرائب غير الخاضعة لطريقة التكليف الذاتي والضرائب اإلضافية ،فتؤدّى بموجب
نموذج معدّ من وزارة المال لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان أو لدى صناديق
الخزينة المختصة أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها
وزارة المال لهذا الغرض.
وتؤدى الضرائب الخاضعة لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة ،أ ّما الضرائب اإلضافية
فتؤدى دفعة واحدة أو بالتقسيط شرط موافقة اإلدارة الضريبية المسبقة.
تسدّد الضريبة إما نقدًا أو بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر أمين صندوق الخزينة
المركزي أو بتحويل مصرفي.
تُؤدّى بعض الضرائب ،كضريبة الدخل وضريبة األمالك المبنيّة ،بد ًءا من السنة التالية للسنة
التي ينشأ فيها حق الخزينة بالضريبة .وتس ّمى السنة التي ينشأ فيها حق الخزينة ،سنة األعمال* ،والسنة
التالية لسنة األعمال ،سنة التكليف* .ويؤد ّى البعض اآلخر على نحو دوري كالضريبة على القيمة
المضافة.

 10المادة  51من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد رقم  0222/11المتعلقة بطرق تسديد الضريبة والمحددة أصولها وإجراءاتها بموجب المادة
 90وما يليها من القرار رقم  0/153الصادر بتاريخ .0229/1/00
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الفصل الثاني
صدر قانون ضريبي جديد وتريد اإلستفسار عنه:
كيف تصل إلى معلومات تتعلّق بتطبيقه10؟

يحق لكل شخص الوصول إلى المعلومات التي يستقصي عنها واإلستفسار عن تطبيق قانون
ضريبي صادر حديثا ً أم سابقا ً.
أ .ما هي الوسيلة للوصول إلى المعلومات؟
 اإلطالع على موقع وزارة المال على شبكة اإلنترنت www.finance.gov.lb
 مراسلة وزارة المال للحصول على معلومات عامة على infocenter@finance.gov.lb
ومراسلة دائرة ضريبة الرواتب واألجور في ما يتعلق بضريبة الدخل على الباب الثاني على
 dass@finance.gov.lbومراسلة مديرية الضريبة على القيمة المضافة على
 vat@finance.gov.lbأو اإلتصال هاتفيًا بهذه المديرية على الرقم  0102ومراسلة المصلحة
المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان على .mountleb@finance.gov.lb
 اإلتصال هاتفيًا بالدائرة المختصة.
 تصفح الجريدة الرسمية.
 اإلستفسار عن تطبيقات النص الضريبي عبر مراجعة الدوائر الماليّة قبل المباشرة بعم ٍل ما.
يكرس وصول المكلف إلى المعلومات ،حقه باإلطالع على مضمون القوانين .لذلك ت ُع ّمم وزارة
ّ
المال ،وتفعيالً لهذا الحق ،قس ًما من المعلومات عبر صفحتها اإللكترونيّة المذكورة أعاله.

 10المادتان  5و 03من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
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ال يُغني التعميم عبر صفحة الوزارة اإللكترونية عن نشر القرارات والنصوص الصادرة عن
وزير المال واإلدارة الضريبيّة في الجريدة الرسمية حتى ّ
نص القانون
أن الوزارة المذكورة تقوم بلصق ّ
على باب اإلدارة المعنيّة في حال العجلة وتستتبع اللصق بنشر نص القانون في الجريدة الرسمية.
ب .حق اإلستفسار

يحفظ القانون للمكلف حق اإلستفسار عن الناحية الضريبيّة ألي مشروع ينوي القيام به،
فما هي الشروط لذلك13؟
 تقديم طلب خطي لإلدارة المختصة بالضريبة موضوع اإلستفسار.
 إرتكاز الطلب إلى عملية واقعية أي حقيقيّة وليس إفتراضيّة وذكر جميع تفاصيلها والنقاط
المراد اإلستفسار عنها.
 إبراز المستندات الخاصة بهذا المشروع.
15
ً
 تسديد الرسم 11المتو ّجب مسبقا ً عن طلب اإلستفسار الخطي فقط  ،وفقا لما يلي:
 األفراد من أصحاب المهن الحرة/511،111/ :ل.ل.
 سائر األشخاص الطبيعيين والمعنويين/2،111،111/ :ل.ل.

 13المادة  02وما يليها من القرار رقم  0/153تاريخ  0229/1/00المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم .0222/11
نص عليها البند  1من
 11المادة  03من المرسوم رقم  0122تاريخ  0229/1/3المتعلقة بتحديد الرسم المتوجب على طلبات اإلستفسار التي ّ
المادة  03من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد رقم .0222/11
 15ففي حال جاز اإلجابة شفهيًا ال يستوفى أي رسم.
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الفصل الثالث
تخص عملك :هل على اإلدارة
أدليت إلى اإلدارة الضريبيّة بمعلومات
ّ
أن تحفظ سريّة هذه المعلومات وكيف 13؟
اإلجابة :نعم ،ويلتزم بالسرية المهنية ليس العاملون لدى اإلدارة الضريبيّة الحاليون فحسب إنما
ضا.
السابقون أي ً

أ .ما هي الجهات التي يمكن لإلدارة الضريبيّة البوح لها بهذه المعلومات؟
ال يمكن البوح بهذه المعلومات إال:
 لموظفي اإلدارة الضريبيّة والمدير العام لوزارة المال ووزير المال في سياق قيامهم بمهماتهم
الرسمية.
 للنيابة العامة وديوان المحاسبة أو المحاكم في حال مالحقة شخص ارتكب مخالفات مالية بنا ًء
على قرارات صادرة عنها.
ً
 لإلدارات الضريبيّة التابعة لدول أجنبية تنفيذا لمعاهدات دولية.
 لدوائر مراقبة التحقق أو التحصيل في وزارة المال أو التفتيش المالي في سياق قيام هذه الدوائر
بمهماتها الرسمية.
 ألي جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطيّة من المكلف.
 للمكلفين بنا ًء على طلبهم في ما يتعلق بملفاتهم وبالضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.

 13المادة  05من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
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ب .ما هي المستندات واإلفادات والمعلومات التي تعطيها اإلدارة للمكلف11؟
يحق للمكلف الطلب من اإلدارة الضريبيّة معلومات تتعلق به أو بمؤسسته أو بشركته وبالضرائب
والرسوم المتوجبة عن طريق اإلستحصال على:
 صور طبق األصل عن التصاريح والمستندات والبيانات أو إفادات وخالصات تتعلق بها.
 صور طبق األصل عن إعالمات التعديل وجميع المستندات الصادرة عن اإلدارة الضريبيّة في
شأن الضرائب والرسوم التي ت ّم تكليفه بها.
 إيضاحات عن األسس التي ب ْ
نت اإلدارة على أساسها التكليف بالضريبة.
سرية هذه المعلومات وما هي عقوبة مخالفة هذا الموجب؟
ت .ما هي أوجه المحافظة على ّ
ً
يلزم الموظفون التابعون لألشخاص المذكورين ،أوال ،بعدم إفشاء المعلومات ،وثانيًا ،بعدم إستعمال
المعلومات ،إال للغاية التي من أجلها حصلوا عليها.
يترتب على مخالفة السرية المهنية مسؤولية إدارية ومدنية وجزائية.12

 11المادة  02من المرسوم رقم  0122التي تحدد دقائق تطبيق أحكام البند هـ من الفقرة  0من المادة  05من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد
رقم .0222/11
تنص على عقوبة الحبس ستة أشهر على األكثر وبغرامة ال تتجاوز األربعماية ألف ليرة لبنانية إذا كان
 12المادة  519من قانون العقوبات التي
ّ
ضررا ولو معنويًا.
الفعل من شأنه أن يسبب
ً
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الفصل الرابع
أنت على وشك التصريح بالضريبة و/أو تأديتها :هل يحق لك اإلستفادة
من اإلعفاءات والتنزيالت ومن حق حسم الضريبة
ومن خفض الغرامات؟

أولا :حق اإلعفاء
ج .ما معنى "اإلعفاء من الضريبة"؟
 هو عدم الخضوع للضريبة.
 هو استثناء على قاعدة إخضاع كل كسب أو إيراد للضريبة.
 تشمل اإلعفاءات الغرامات التي تصدر بموجب مراسيم أو قرارات تصدر عن وزير المال.
ينص عليها قانون ضريبة الدخل
ح .اإلعفاءات التي
ّ
 .1ضريبة الدخل على الباب األول
من هم األشخاص أو المؤسسات المعفاة من الضريبة على الباب األول19؟
 معاهد التعليم.
 تعفى ضمن حدود أرباحها الصافية الناتجة عن أموال وإعانات عامة أو خاصة ،المستشفيات
والمياتم والمالجئ وجميع مؤسسات التمريض واإلسعاف التي تقبل المرضى م ّجانا ً.52

 19المادة  5من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
والتبرع التي يمكن تنزيلها من األرباح الخاضعة لضريبة
اإلسعاف
لنفقات
العامة
حدود
ال
0912
 52حدّد المرسوم رقم  01903تاريخ /1/01
ّ
الدخل.
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تعفى من الضريبة عن كامل أرباحها :المستشفيات والمياتم والمالجئ ودور العجزة
والمستوصفات والمص ّحات وجميع مؤسسات التمريض واإلسعاف التي تملكها أو تستثمرها
مؤسسات أو جمعيات أو هيئات ال تتو ّخى الربح.
مراكز األمراض العقليّة.
شركات اإلستهالك التعاونية ،والنقابات ،والتعاونيات الزراعية إذا لم تكن لها صفة تجارية.
مؤسسات المالحة الجوية والبحرية ،شرط معاملة المؤسسات األجنبيّة التابعة لبلدان تعمل فيها
مؤسسات لبنانية بالمثل.50
المؤسسات السياحية ذات الطابع الحرفي.
المؤسسات والمصالح العامة المستقلة ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي ال تنافس
المؤسسات الخاصة.50
المستثمرون الزراعيّون ،ما لم يعرضوا حاصالت أراضيهم والمواشي فيها ونتاج هذه
صص للبيع أو يبيعونها بعد التحويل.
المواشي في محل مخ ّ

53

المخاتير
تستثنى الرسوم التي يجوز للمخاتير إستيفاؤها عن الشهادات األصلية التي يعطونها
والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمخاتير
55
والمكافأة التي تصرف لهم عن كل إشعار بحصول وفاة في منطقتهم
من ضريبة الدخل على الباب األول.

51

إنّ وظائف المخاتير مجانيّة وإنما يجودز لهم أن يستوفوا رسو اما تحدد بمرسوم عن الشهادات
األصلية التي يعطونها:
 .0لمعاملة السفر.
 .0إلجراء معامالت حصر اإلرث.
 .3إلجراء عقد رهن أو عقد بيع.
 .1للتصديق القانوني على اإلمضاء.
 .5إلعطاء شهادة تختص بإثبات حجز األمالك.
 .3لتسجيل قائمة جرد التركة.
 .1لتثبيت حصر األمالك.
 .2بوقوعات النفوس.
 .9لألفراد ضمن األنظمة المرعية.

 50تعفى الشركات التابعة لشركة طيران الشرق األوسط وفقا ً لنص المادة  35من القانون رقم  523تاريخ  0221/1/03من ضريبة الباب األول
وتستفيد من أحكام المادة  5من قانون ضريبة الدخل بد ًءا من سنة التكليف  0221ولغاية سنة .0200
 50العبارة األصلية التي وردت في نص المادة  5من قانون ضريبة الدخل هي" :المصالح العامة التي ال تنافس المؤسسات الخاصة".
 53البند  9من المادة  5من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 51المادة  01من قانون المختارون والمجالس اإلختيارية الصادر بتاريخ  0911/00/01وتعديالته.
 55المادة  02من المرسوم اإلشتراعي رقم  013الصادر بتاريخ  0959/3/00المتعلق بفرض رسم إنتقال على األموال المنقولة وغير المنقولة.
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متى ت ُعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل على الباب األول؟ ما هي الشروط الواجب
توافرها وكيف يتم اإلعفاء53؟

 ت ُعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل على الباب األول مدّة أربع سنوات في حال
صصت جز ًءا من أرباحها الصافية السنوية لتوظيفاتها الذاتية*.
خ َّ
 غايات التوظيف:عا أو
 إقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة اإلنتاجية نو ً
ك ًما.51
 بناء مساكن إليواء المستخدمين واألجراء العاملين في المؤسسة وفقا ً لقانون
اإلسكان وأنظمته التي تس ّهل سكن ذوي الدخل المحدود في مساكن مالئمة في
المدن والقرى.52

ما هي شروط توظيف أرباح المؤسسة الصناعيّة في بناء مساكن ألُجرائها59؟
 تخصيص المساكن إليواء المستخدمين واألجراء العاملين في المؤسسة.
 إبقاء المساكن ملكاا للمؤسسة مدة ل تقل عن  12سنة.
 عدم استعمال المساكن في أي وقت من األوقات لغير الغاية المعدّة لها.
 عدم تجاودز بدل السكن السنوي عن المسكن الواحد نسبة  %11من مجموع
الرواتب واألجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم أو األجير.
 عدم تطبيق قوانين اإليجارات اإلستثنائية على هذه المساكن أي عدم اإلستفادة
من التمديد القانوني.

مكرر من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 53المادة ّ 5
 51ال تحتسب التوظيفات المؤقتة ،كاإلنشاءات التي تقام من أجل ورشة معيّنة ،فتزول بزوالها ،والمعدّات واللوازم المستوردة في ظ ّل نظام
اإلدخال المؤقت.
 52قانون إسكان المعوزين وذوي الدخل الوضيع والدخل المحدود الصادر في  0930/9/01وتعديالته.
مكرر الفقرة "أوالً" من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 59المادة ّ 5
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 الشروط: تحقيق إحدى الغايات المحدّدة أعاله على سبيل الحصر.
 إعالم دائرة ضريبة الدخل خطيًا قبل شهر من مباشرة التوظيف وتعيين السنة التي
صلة عن
ترغب المؤسسة المعنيّة ببدء اإلقتطاع منها وإرفاق اإلعالم ببيانات مف ّ
التوظيفات.
 اآللية: إقتطاع  %52حدًا أقصى من أرباح السنة التي يجري فيها التوظيف المالي وكل
من السنوات الثالث الالحقة.
 أو ،إذا كانت المؤسسة في المناطق المصنفة مناطق قيد التنمية ،إقتطاع  %15ح ٍد
أقصى من أرباح السنة التي يجري فيها التوظيف المالي وكل من السنوات الثالث
الالحقة.
 النتيجة: يُعفى الجزء من األرباح المخصص لتوظيفات المؤسسة الذاتية من ضريبة الدخل
شرط أن ال يتجاوز اإلقتطاع أربع سنوات لكل عملية توظيف.32
 تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل مدّة عشر سنوات في حال أنشأت مصانعها في
إحدى المناطق المصنفة مناطق قيد التنمية وأنتجت سلعًا معيّنة.30
 الشروط: يُقصد بالسلع والمواد تلك التي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد ّأوليّة إلى منتجات
نصف مصنوعة أو منتجات تامة الصنع ،أو تحويل منتجات نصف مصنوعة إلى
منتجات كاملة الصنع ،وكذلك السلع أو المواد التي تنتجها صناعات التركيب أو
التجميع بإكمال صنع مواد أو سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
 إنشاء المصنع ضمن إحدى المناطق المصنفة مناطق قيد التنمية.30
صصة إلنتاج السلع والمواد عن  522مليون ليرة
 أن ال تق ّل أصول المؤسسة المخ ّ
لبنانية.

مر الزمن ،بالضريبة مع الغرامة المنصوص
 32تضاف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف إلى أرباح أي سنة مالية الحقة وتكلف المؤسسة ،مهما ّ
شهرا كامالً ،وذلك
عليها في المادة  000من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد تعادل  %0عن كل شهر تأخير على أن يُعتبر كسر الشهر
ً
بد ًءا من السنة الالحقة لسنة األعمال التي جرى اإلقتطاع من أرباحها لتغطية التوظيف ،في حال عدم إتمام التوظيف واإلخالل بأي من
مكرر من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
الشروط المبيّنة في الفقرة  5من البند أوالً من المادة ّ 5
نص القانون رقم  0922/01على تشريع دائم لإلعفاءات الضريبيّة لغايات اإلنماء الصناعي أضيف إلى المادة  5من قانون ضريبة الدخل
َّ 30
وتعديالته.
 30يحدّد المرسوم رقم  0203تاريخ  ،0919/5/02المتعلق بتحديد المناطق التي تستفيد المشاريع الصناعية القائمة ضمنها من إعفاء من ضريبة
الدخل لمدّة تزيد على الست سنوات ،شروط اإلستفادة من اإلعفاء.
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 إعالم دائرة ضريبة الدخل خطيًا برغبة المؤسسة اإلستفادة من أحكام القانون قبل
مباشرة اإلنتاج وإرفاق اإلعالم بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة
أصولها الثابتة ومواصفات إنتاجها.
 أن ال يتجاوز مجموع األرباح المعفاة من ضريبة الدخل طيلة مدّة اإلعفاء بأي
حال من األحوال قيمة األصول الثابتة الموظفة قبل اإلستهالك.
 النتيجة: يُمنح اإلعفاء بمرسوم بناء على إقتراح وزارتي المال والصناعة.
 تعفى أرباح المؤسسة الصناعية من ضريبة الدخل لمدّة عشر سنوات حدًا أقصى
من تاريخ مباشرة اإلنتاج.
 شروط إستمرار اإلعفاء: تقديم التصاريح والمستندات المطلوبة إلى دائرة ضريبة الدخل ،قبل أول حزيران
من كل سنة في ما يتعلق بشركات األموال وقبل أول نيسان من كل سنة لباقي
مكلفي الربح الحقيقي مع التصاريح عن نتائج األعمال السنوية.
 اإلحتفاظ بجميع السجالت والمستندات العائدة لمحاسبتها عن مدة اإلعفاء طوال
مدّة عشر سنوات.33
 .2ضريبة الدخل على الباب الثاني

ما هي األجور المستثناة من الضريبة على الباب الثاني31؟
 التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
 الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أي رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول
الحليفة.

 33المادة  09من قانون التجارة والمادة  32من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
 31المادة  11من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
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صصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينيّة.
المخ ّ
الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول األجنبية وممثلوها الدبلوماسيون
وقناصلهم وممثلوها القنصليون ،وموظفيهم من الرعايا األجانب شرط المعاملة بالمثل.
معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة ،أو المؤسسات العامة والخاصة،
وفقا ً لقوانين التقاعد وأنظمتها.
أجور اليد العاملة الزراعية.
أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والمالجئ وغيرها من
مؤسسات التمريض واإلسعاف.
أجور الخدم في المنازل الخاصة.
ً
التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للقوانين واألنظمة النافذة.
تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا ً للقوانين النافذة.
التعويض الناتج عن الصرف التعسفي المحكوم به للمستخدم بموجب قرار من مجلس العمل
التحكيمي.

يَرتبط إعفاء تعويض الصرف من الخدمة من الضريبة بانطباق تو ّجبه ومقداره على
التشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
يستفيد المستخدمون والع ّمال من نصوص األنظمة العامة التي يضعها أصحاب العمل
ويُراد بها إعطاء الع ّمال والمستخدمين شروطا ا أكثر فائدة.
تعتبر هذه الشروط جارية بموجب أحكام قانون العمل إذا كانت مح ّددة في النظام العام
للمستخدمين والع ّمال الصادر عن المؤسسة صاحبة العالقة والمصادق عليه من ودزارة العمل
شرط أن تتسم تلك الفوائد بطابع الشمول واإلستمرار.

 .3ضريبة الدخل على الباب الثالث
ما هي المبالغ التي ت ُعفى من الضريبة على الباب الثالث35؟
 المبالغ المدفوعة لردّ أموال الدائنين والمساهمين ،إذا كانت مأخوذة من غير حساب األرباح
والخسائر أو اإلحتياط.
 تسديدات أموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات اإلمتياز ،وإن اقتطعت من اإلحتياط أو
حساب األرباح والخسائر ،متى كان سبب التسديد ناشئا ً عن واجب تسليم المنشآت إلى السلطة
من دون مقابل عند انتهاء مدّة اإلمتياز.
 إيرادات السندات على الخزينة اللبنانية.

 35المادة  10من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
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ما هي المبالغ المعفاة من الضريبة على التودزيعات 33؟
 تستثنى من الضريبة على التوزيعات 31المحدّدة بعشرة في المئة ،ك ّل زيادة على رأس المال
مأخوذة من األرباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب األول أو كانت معفاة من هذه الضريبة
عمالً بمبدأ عدم تراكم الضرائب.32
 كامل توزيعات الشركات القابضة وشركات األوف شور.
ما هي الحالت التي تستفيد فيها شركات األموال اللبنانية من تخفيض على نسبة الضريبة
النسبية على التودزيعات39؟
 تخفض نسبة الضريبة على التوزيعات من  %02إلى  %5في ك ّل من الحاالت التالية شرط أن
تكون قد ت ّمت بعد تاريخ نشر قانون موازنة عام  0222في :12 0222/0/03
 عند قيام أي شركة مساهمة لبنانية بإدراج أسهمها في بورصة بيروت وذلك
اعتبارا من أول السنة التي تلي سنة تسجيل األسهم.
ً
 عند قيام أي شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة ال تقل عن  %02من رأس
مالها للشركات العربية المتداولة أسهمها في بورصات بلدانها ،أو للشركات
األجنبيّة المتداولة أسهمها في بورصات دول " ُمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
."O.C.D.E.

10

 عند قيام أي شركة مساهمة لبنانية بإدراج شهادات إيداع بما يوازي  %02على
األقل من عدد أسهمها في بورصة بيروت.

ل تخفض ضريبة التودزيعات على شركة معيّنة عن  %5حتى لو توافرت فيها الشروط
الواردة أعاله مجتمعة.

يستفيد المستثمر ضمن إطار نظام عقود "سلة الحوافز" من إعفاء كامل من الضريبة على
الدخل وعلى تودزيع أنصبة األرباح الناتجة عن المشروع ،وذلك لفترة تصل إلى عشر سنين
بد اءا من تاريخ مباشرة استثمار المشروع.10

مكرر من القانون عينه.
 33الفقرة  0من المادة ّ 10
مكرر من
 31تخضع توزيعات شركات األموال اللبنانية لضريبة نسبية مقدارها  %02في مطلق األحوال سندًا للفقرة األولى من المادة 10
ّ
القانون عينه.
مكرر من القانون عينه.
 32المادتان  5وّ 5
مكرر من القانون عينه.
 39الفقرة  5من المادة ّ 10
ُ 12خفضت نسبة الضريبة النسبيّة على توزيعات شركات األموال اللبنانية بموجب القانون رقم  021تاريخ ( 0999/1/32قانون الموازنة
العامة).
GDR 10
 10المادة  01من القانون رقم  332تاريخ  0220/2/03المتعلق بتشجيع اإلستثمارات في لبنان.
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ثانياا :حق التنزيل
أ .ما هي الغاية من "التنزيل" وما معناه؟
الغاية :هي تخفيض مقدار الضرائب أو جزء منها.
المعنى :هو حسم من األرباح الصافية مبالغ محدّدة في القانون قبل احتساب الضريبة.
ب .ضريبة الدخل
 .1ضريبة الدخل على الباب األول
ما هي النفقات واألعباء المسموح بتنزيلها13؟
 هي النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
 وتشمل هذه النفقات وهذه األعباء:
 بدل شراء البضائع أو السلع المباعة وبدل الخدمات المسدّدة خالل السنة.
 بدل إيجار المحل الذي تمارس فيه المهنة ،أو قيمته التأجيرية إذا كان يخص
المكلف.
 فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
ً
 الرواتب واألجور ،وكل ما يُدفع للع ّمال والمستخدمين بدال عن خدماتهم أو
ضا عن صرفهم من الخدمة.
تعوي ً
 النفقات العامة المألوفة األخرى ،ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
 ما ُوضع قيد التحصيل في خالل السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة
أو المهنة ما عدا الضرائب المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
 اإلستهالكات* المحسوبة على أساس سعر الكلفة األصلي لعناصر األصول الثابتة
المادية لدى المؤسسة.11
 مال اإلحتياط المدّخر لمواجهة خسائر الديون عند إعالن اإلفالس أو لدفع
تعويضات الصرف من الخدمة أو معاشات التقاعد.
التبرع أو اإلحسان إلى مؤسسات
 المبالغ الثابت دفعها على سبيل اإلسعاف أو
ّ
15
َّ
وتنزل هذه المبالغ
خيريّة أو إجتماعية أو ثقافية أو رياضية معترف بها رسميًا .
من األرباح إذا كان لهذه المؤسسات رقم علم وخبر وكانت ال تتوخى الربح.
وتكون هذه المبالغ ثابتة بموجب إيصال رسمي وضمن حدود معيّنة ،تحت طائلة
إعادتها إلى النتائج المصرح بها وتاليًا عدم تنزيلها من األرباح.
 الديون المستحقة التي يثبت هالكها بعد اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيلها.
التبرعات والمساعدات والهبات التي تدفع للدولة اللبنانية.
 كامل ّ

 13المادة  1من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 11يودع المكلف مسبقًا دائرة الضريبة برنامج اإلستهالكات ويحق له إختيار نسب اإلستهالكات التي تتالءم مع أوضاع مؤسسته ضمن حدود
قصوى ودنيا تحدَّد بقرار من وزير المال بنا ًء على اقتراح مدير المال العام .صدرت قرارات عدّة تتعلق بمعدالت الربح واإلستهالكات منها:
القرار رقم  0/0132تاريخ  0915/3/32والقرار رقم  512تاريخ  0922/9/9والقرار رقم  0/550تاريخ  0991/1/5والقرار رقم 100
تاريخ .0920/9/9
 15عُينت حدود هذه المبالغ بالمرسوم رقم  01903تاريخ .0912/1/01
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 نفقات اإلعالن والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية.13
كيف تستفيد من اإلعفاءات الضريبية؟

التنزيل العائلي أو هل تطبق ضريبة الدخل على الربح الصافي مباشرة؟

اإلجابة :كال ،ال يطبق الشركاء في شركات األشخاص* والشخص الطبيعي أو صاحب المؤسسة
الفرديّة* ضريبة الدخل على الربح الصافي مباشرة ،بخالف شركات األموال*.
 كيف تحتسب الضريبة؟
قبل البدء باحتساب الضريبة ،يُحسم من الربح الصافي مبلغ يُعرف بالتنزيل العائلي.
 ما هو التنزيل العائلي؟
هو مبلغ من المال يحدَّد مقداره السنوي حسب وضع المكلف العائلي يحسم من األرباح وتاليًا ال
يدفع عنه أي ضريبة.
 ما هو الهدف منه؟
صا ذوي الدخل المحدود ك ٌل بحسب وضعه
تخفيف العبء الضريبي على العائالت خصو ً
العائلي.
 ما هي المبالغ التي يحق للشخص الطبيعي المكلف تنزيلها11؟
 مبلغ  /1،522،222/ل.ل:.
 للمكلف العازب أو للمكلفة العازبة.
 للمكلف المتزوج وزوجته تعمل وهما دون أوالد.
 للمكلفة المتزوجة وزوجها يعمل وهما دون أوالد.
 مبلغ إضافي بقيمة  /0،522،222/ل.ل .عن الزوجة إذا كانت ال تعمل.
 مبلغ إضافي بقيمة  /522،222/ل.ل .عن كل ولد شرعي ال يزال على عاتق
المكلف على أال يتعدى عدد األوالد الخمسة.
 من هم األوالد على عاتق المكلف؟
سن الـ  02أو هؤالء الذين يتابعون دراسة جامعية لغاية ّ
 األوالد الذكور دون ّ
سن
الـ .05
َّ
زواجهن ،أو األرامل والمطلقات.
 األوالد اإلناث قبل
12
كمعوقين .
المعوقون :طوال مدة صالحية بطاقتهم
 األوالد
ّ
ّ
 تفرض الضريبة بعد تنزيل هذه المبالغ من أرباح المكلف على أساس الربح الحقيقي 19أو
المقطوع .وتفرض الضريبة بالنسبة إلى المكلف على أساس الربح المقدّر بعد تنزيل يعادل
التنزيل المعطى للمتزوج دون أوالد.
متى ّ
تنزل أنصبة األرباح من واردات الشركة؟
 13تعيّن حدود هذه النفقات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
 11المادة  30من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
المعوق بطاقة شخصيّة تثبت اإلعاقة ويحدّد القانون رقم  002تاريخ  0222/5/09أنواع اإلعاقات األربعة
 12تعطي وزارة الشؤون اإلجتماعية
ّ
وأصول تسليم البطاقة الشخصية وأصول اإلعتراض أمام الهيئة الوطنية في حال رفض طلب تسليم البطاقة.
 19باستثناء شركات األموال.ا
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لإلجابة ،لطفاً مراجعة الفصل الخامس" ،ماذا يجب أن تفعل كي ال تخضع إيراداتك لضريبتين في
آ ٍن معًا؟"
كيف تستفيد من اإلعفاءات الضريبية؟

 .2ضريبة الدخل على الباب الثاني
ما هي األعباء التي يحق للمكلف بضريبة الباب الثاني تنزيلها22؟
ألجل تحديد الواردات الصافيةَّ ،
تنزل من الواردات غير الصافية (مجموع الرواتب والتخصيصات
والتعويضات والجوائز واإلكراميات والمنافع النقديّة والعينيّة) بعض األعباء:
 المبالغ المحسومة والمدفوعة لصندوق التقاعد.
 التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة أو التمثيل أو اإلنتقال وتعويضات مسؤولية
الصندوق وبدل الطعام وبدل الملبس والتعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة لمناسبة
القيام بعمل تطلبته الخدمة.
 بدل النقل المحدّد حاليًا بـ /2222/ل.ل .والذي يستفيد منه األجراء الخاضعون ألحكام قانون
الضمان اإلجتماعي دون سواهم عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل.20
 %52 من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر أفراد طاقم الطائرة
الخاضعين لضريبة الدخل في لبنان.
 منح التعليم.20
 منح الوالدة.
 المساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن
الشروط التالية:
 إقرار هذه المساعدات بنظام دائم شامل للمستخدمين كافة مصادق عليه من وزارة
العمل.
المقررة في تعاونية موظفي
 صرف هذه المساعدات ضمن الشروط وحدود المبالغ
ّ
الدولة.

 22المادة  52من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 20المرسوم رقم  520الصادر بتاريخ  0222/02/01الذي عدل المرسوم رقم  3033تاريخ .0995/0/02
 20ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة (قرار رقم  32صادر بتاريخ  0931/2/5المتعلق بنظام منح التعليم في
تعاونية موظفي الدولة) ،شرط أن تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل للمستخدمين كافة مصادق عليه من وزارة المال.
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 .3ضريبة األمالك المبنيّة

ما هي األعباء القابلة للتنزيل من إيرادات البناء الصافية السنوية؟
 إشتراكات نفقات استعمال الهاتف واستهالك الماء والكهرباء والغاز ،الثابتة بفواتير اإلدارات
المختصة والتي يتح ّملها المالك عن المستأجر.
 قيمة الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية التي تترتب بحسب القانون على المستأجر ،شرط
إثباتها بمستندات صادرة عن الدوائر المختصة ويتح ّملها المالك عن المستأجر.
 استهالك األبنية أو األقسام المؤ َّجرة من الغير بنسبة  %5سنويًا من اإليراد غير الصافي
المحدّد في عقود اإليجار المنظمة والمسجلة حسب األصول.23
 النفقات المتعلقة بإدارة األبنية أو األقسام المؤجرة من الغير ،وذلك بنسبة  %5من اإليرادات
غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارها بحسب األصول ،سواء ت ّمت إدارة
صصة بإدارة األبنية أو من المالك أو من المستثمر.
البناء بواسطة مؤسسة متخ ّ
 نفقات الخدمة المشتركة في األبنية التي يؤ ّمنها المالك على نفقته كلها أو بعضها للمستأجر
نص عليها صراحة عقود اإليجار أو مالحقها وأن تكون هذه العقود مسجلة في
شرط أن ت ّ
البلدية حسب األصول .وتشمل هذه النفقات بنسب مختلفة من قيمة عقد اإليجار:
 نفقات إستهالك أو إنتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر
األقسام المشتركة بنسبة .%0
 تسيير المصعد ونفقة صيانته بنسبة .%0
 تأمين المصعد لدى إحدى شركات الضمان بنسبة  %0شرط إبراز بوليصة إعادة
ضمان لسنة اإليرادات.
 تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته بنسبة .%0
 التدفئة المركزية ونفقات صيانتها بنسبة .%0
 نفقات تأمين المياه الباردة وتلك المستخرجة من اآلبار األرتوازية بنسبة .%0
 نفقات تأمين المياه الساخنة وصيانتها بنسبة .%0
والحراس ،بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية واإلشتراكات
البوابين
ّ
 أجور ّ
المتو ّجبة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بنسبة .%3
 23المرسوم رقم  03030الصادر بتاريخ  0221/2/01والمتعلق بتحديد نسب أعباء الخدمات المشتركة في األبنية المؤجرة.
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ما هو اإلعفاء الذي يستفيد منه مالك الشقة السكنية التي هي بإشغاله؟

اإلجابة :يستفيد كل شخص طبيعي يستعمل بنا ًء لسكنه الخاص من تنزيل يسمى "تنزيل السكن".
 من يستفيد من تنزيل السكن؟
المالك أو أحد الشركاء في الملكية بنسبة حصته في الملكية أو مالك اإلستثمار أو من هو بحكم
المالك.
ّ
المنزل؟
 ما هي قيمة المبلغ
ستة ماليين ليرة لبنانية من اإليرادات الصافية المقدّرة الخاضعة للضريبة عن كل وحدة سكنية
مشغولة.21
 ما هي شروط اإلستفادة من تنزيل سكن المالك؟
 التقدم بتصريح على نموذج معدّ من وزارة المال إلى دائرة األمالك المبنيّة المختصة.
 التأكيد في التصريح عدم اإلستفادة من أكثر من تنزيلين على األراضي اللبنانية.
 ما هي المستندات المطلوبة؟
 تصريح لإلستفادة من التنزيل.
 صورة عن سند التمليك أو إفادة عقارية حديثة أو علم وخبر من مختار المحلة في
المناطق غير الممسوحة مصدّق من القائمقام أو المحافظ.
 بيان مساحة في حال لم ترد مساحة العقار على سند التمليك أو اإلفادة العقارية أو العلم
والخبر.
 صورة عن كل من المالكين أو المستثمرين أو المشترين.
 نموذج التعريف الشخصي.
 ما هي حدود اإلستفادة من تنزيل السكن؟
يُستفاد من التنزيل عن وحدتين سكنيتين فقط على جميع األراضي اللبنانية مهما كان دور
السكن التي يشغلها المكلف.

ضعفي الضريبة التي يمكن أن يكون قد
يعاقب المالك الذي يقدم تصري احا كاذباا بغرامة تساوي
ّ
فوتها على الخزينة في الفترة التي استفاد فيها من التنزيل من دون وجه حق.
ّ

 21المادة  50من قانون ضريبة األمالك المبنيّة تاريخ  0930/9/01المعدلة بالقانون رقم  333تاريخ .0991/2/0
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ماذا يجب أن تفعل كي ل تخضع إيراداتك لضريبتين في آن معاا؟

الفصل الخامس
ماذا يجب أن تفعل كي ل تخضع إيراداتك لضريبتين في آن معاا25؟

الدخل هو الربح الذي يتأتى من نشاط ك ّل فرد ويتخذ أشكاالً عدّة ،منها أرباح المهن الصناعية
والتجارية وغير التجارية والرواتب واألجور ومعاشات التقاعد ودخل رؤوس األموال المنقولة .تفرض
الضريبة على هذا الربح وتس ّمى ضريبة الدخل وتعنى بها دائرة خاصة في وزارة المال هي دائرة
ضريبة الدخل.
أ .مثل عن عدم اإلدزدواجية بين ضريبة الباب األول وبين ضريبة األمالك المبنيّة
يتناول الباب األول من ضريبة الدخل* اإليرادات التي تعتبر من أصول المهنة أو المؤسسة*.
تخضع هذه الضريبة لمبادئ عدّة منها مبدأ عدم التراكم الضريبي ،وبموجبه ال يجوز فرض ضريبتين
على الدخل عينه بحيث ّ
تنزل كامل قيمة هذه اإليرادات من األرباح إذا كانت خاضعة في األصل
لضريبة نوعيّة أخرى.
وتعتبر بدالت اإليجار واإلستثمار والقيمة التأجيرية من إيرادات العقارات المبنيّة وغير المبنيّة
فتفرض ضريبة األمالك المبنيّة على أساسها .غير ّ
أن هذه الضريبة ال تتناول العقارات إذا كانت تعتبر
هذه األخيرة من أصول المؤسسة وتفرض عليها ضريبة الدخل بشرط تقديم طلب إخراج عن نطاق
ضريبة األمالك المبنيّة.
يرفق الطلب المذكور بإفادة بالمعطيات صادرة عن دائرة ضريبة الدخل وأخذ الموافقة المسبقة
من دائرة األمالك وإال أخضعت لضريبة األمالك المبنيّة إضافة لضريبة الدخل.

 25المادة  2من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
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هل يخضع العقار حيث المؤسسة التجارية أو الصناعية لضريبة األمالك المبنيّة؟

اإلجابة :نعم.
 .1شروط عدم إخضاع العقار لضريبة األمالك المبنيّة:
 إستعمال العقار حيث المؤسسة من مالكه أو مستثمره. خضوع المالك أو المستثمر لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي ومسكه دفاترمحاسبة قانونية.
 تسجيل العقار في هذه الدفاتر بين عناصر المؤسسة أي تسجيله بين أمالكالمؤسسة.
 أن تكون جميع حصص الشركاء في العقار مماثلة لحصصهم في شركات األشخاص. عدم تنزيل القيمة التأجيرية من األرباح غير الصافية. تقديم طلب إخراج عن نطاق ضريبة األمالك المبنيّة إلى اإلدارة الضريبيّة. أن تكون محتويات العقار مطابقة لوصفها في الصحيفة العينيّة.سا لضريبة
 .2السبب :عدم جوادز فرض ضريبتين على دخل واحد ،ألنّ اإليراد الخاضع أسا ا
نوعية* يعفى من ضريبة الباب األول والعكس صحيح.

ب .مثل عن عدم اإلدزدواجية بين ضريبة الدخل على الباب الثالث وبين ضريبة أخرى من ضريبة
الدخل على الباب الثالث
يتناول الباب الثالث من ضريبة الدخل مختلف إيرادات رؤوس األموال المنقولة* وأرباحها
وفوائدها وعائداتها أيًا كان إسمها أو جنسية المؤسسة التي أنتجتها أو محل إقامة من تؤول إليه متى
حصلت في لبنان أو عادت إلى مقيم فيه.
تخضع أنصبة األرباح التي تنتجها شركة أموال لبنانية لضريبة الدخل على الباب الثالث.
صا في الشركة األولى على
إذا حصلت شركة أموال لبنانية أخرى نتيجة حيازتها أسه ًما وحص ً
تكرارا لضريبة الباب األول؟
أنصبة أرباح ،23فهل تخضع هذه األنصبة
ً
تكرارا
يُعمل بمبدأ عدم تراكم الضريبة النوعيّة للحؤول دون خضوع أنصبة أرباح الشركة الثانية
ً
21
لضريبة الدخل بحيث ال يجوز فرض ضريبتين على الدخل عينهّ .
تنزل كامل قيمة هذه األنصبة من
وارداتها الخاضعة لضريبة الدخل وتعفى نتيجة لذلك من الضريبة.

 23تخضع هذه األنصبة عند إعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة  10مكرر من قانون ضريبة الدخل وتعديالته.
 21المادة  9من القانون عينه.
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الفصل السادس
تريد أن تستدرك خطأ في تصريحك الضريبي:
هل يحق لك تعديل التصريح22؟
اإلجابة :نعم ،يحق لك ،إذا كنت خاضع ًا لنظام التكليف الذاتي بالضريبة* ،تعديل التصريح الذي تقدّمت
به لإلدارة الضريبيّة في حال اكتشفت أنه يتضمن خطأ أو إغفا ًال ينتج عنه ضريبة إضافية أو منقوصة.

أ .حصول خطأ أدّى إلى نقصان في الضريبة
 .1كيف يكون التعديل؟
 التقدّم بتصريح معدّل يبيّن فيه الخطأ أو اإلغفال الحاصل.
 بتاريخ سابق لتاريخ صدور أمر مهمة التدقيق عن الفترة الضريبيّة موضوع التصريح
وعن الفترات السابقة لها.
 تسديد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها.
 .2تاريخ تقديم طلب تعديل التصريح
 ضمن مهلة التصريح األساسي ،يعتبر التصريح المعدل بمثابة ملحق للتصريح األساسي،
فال يتوجب عن الضريبة اإلضافية ،في حال توجبها ،أي غرامة تحقق.
 ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي و 32يو ًما من تاريخ
إنتهاء مهلة التصريح األساسي بالنسبة إلى بقية التصاريح ،فال تتوجب أي غرامة تحقق
شرط أال ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها عشرة في المئة ( )%02من
قيمة الضريبة المتوجبة.29

 22المادة  12من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
 29وإال فرضت الغرامة المنصوص عليها في المادة  002من القانون عينه.
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ب .حصول خطأ بعد التعديل أدّى إلى دزيادة في الضريبة المدفوعة
يحق للمكلف أن يقدم تعديالً لتصريحه ضمن مهلة مرور الزمن
الضريبة المسدّدة منه ،في حال سبق أن سددها.90

92

وأن يطلب استرداد فائض

وفي حال عدم تقديم طلب اإلسترداد يتو ّجب على اإلدارة أن تردّ الفائض تلقائيًا عند اكتشافه.

 92أربع سنوات.
 90وذلك وفقا ً ألحكام المادة  51من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
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الفصل السابع
لم تقدم تصريحك بالضريبة ضمن المهلة:
هل يحق لك طلب تمديد مهلة التصريح90؟
شهرا واحدًا حدًا أقصى إذا كنت خاضع ًا لنظام
اإلجابة :نعم ،يحق لك تمديد مهل تقديم التصاريح
ً
التكليف الذاتي* للضريبة .تختلف هذه الحالة عن حالة تمديد المهل القانونية بصورة عامة وشاملة التي
يقررها وزير المال لمجموعة كبيرة من المكلفين والتي يتعذر فيها عليهم القيام بموجباتهم الضريبيّة
ضمن المهل القانونية.93
أ .شروط الطلب
 تقديم طلب خطي من المكلف أو من يمثله قانوناً.
 قبل انتهاء المهلة األساسية لتقديم التصاريح بعشرة أيام حدًا أقصى.
 تبيان األسباب ،وتعتبر من األسباب الجوهرية:91
 األسباب الصحيّة الجادة التي تستدعي دخول األشخاص الطبيعيين من األفراد إلى
المستشفى وأصحاب القرارات اإلدارية والمالية وحق التوقيع لدى األشخاص
المعنويين من مدراء عامين ورؤساء مجالس إدارة.
 فقدان أو تلف المستندات والسجالت المحاسبية الضرورية لتقديم التصريح ،الناتج
عن سبب خارج عن إرادة المكلف كالكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة.
 العطل الطارئ في نظام المكننة شرط أن يكون هذا العطل إستثنائيًا ويمكن إثباته
بتقارير صادرة عن ذوي اإلختصاص.
 إبراز المستندات الثبوتية ،مثالً تقرير طبي صادر عن المستشفى أو محضر تحقيق الدرك أو
كشف شركة الضمان أو الدفاع المدني الذي يُثبت وقوع الحريق أو السرقة.
ب .محتويات الطلب
 إسم المستدعي أو وكيله الذي عليه إبراز وكالته.
 محل اإلقامة المختار أو عنوان المركز الرئيسي للمؤسسة.
 الرقم المالي لدى وزارة المال.
 تاريخ إنتهاء مهلة التصريح القانونية.
 نوع الضريبة أو التكليف.
 األسباب الموجبة للتمديد.
 تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة في الطلب.

90
93
91

المادة  39من القانون عينه.
المادة  9من القانون عينه.
يقصد باألسباب الجوهرية كل ظرف طارئ إستثنائي يخرج عن إرادة المكلف ويمنعه من تقديم التصاريح ضمن المهلة القانونية.

50

هل يحق لك طلب تمديد مهلة التصريح بالضريبة؟

ت .المهل المتعلقة بالبت بالطلب
 على اإلدارة الضريبيّة البت بالطلب قبل إنتهاء المهلة األساسية لتقديم التصاريح بخمسة أيام
حدًا أقصى.
 يتو ّجب على صاحب العالقة مراجعة اإلدارة الضريبيّة لمعرفة قرارها في شأن طلبه وذلك
بد ًءا من اليوم الذي يلي تاريخ إنتهاء المهلة المخصصة لدرس الطلب.
 يُعتبر عدم البت بالطلب من اإلدارة الضريبيّة بمثابة رفض ضمني ،وفي جميع األحوال ال يقبل
قرار اإلدارة الضريبيّة الصريح بالرفض أو الضمني بالرفض أي مراجعة ألنه من القرارات
اإلدارية.
 في حال التأخر في تقديم التصريح بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها أو مهلة قبول تمديدها،
اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه المهل.
تسري غرامة التأخير عن هذه التصاريح
ً

باستثناء الحالت التي ينص عليها القانون ،ل يلغي تمديد مهل التصريح مهل الدفع ول يوقف
هذا التمديد سريان الغرامة المتوجبة عن المبالغ غير المدفوعة،
فتبقى غرامة التأخير عن التسديد سارية.
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الفصل الثامن
مرت مؤسستك بظروف إستثنائية:
ّ
95
هل تزول مسؤوليتك الضريبيّة ؟
اإلجابة :نعم ،تزول مسؤوليتك الضريبيّة في حاالت القوة القاهرة أو الظروف اإلستثنائية عن الفترة
الضريبيّة التي حصلت خاللها.

أ .ما هي حالت القوة القاهرة والظروف اإلستثنائية؟
 تعتبر قوة قاهرة أو ظروف إستثنائية :الحروب والزالزل واألعاصير والفيضانات واإلرهاب
والتخريب المتع َّمد للممتلكات الخاصة والعامة والظروف األمنية الطارئة ،وذلك عندما تصيب
مركز عمل المكلف أو مكان وجود السجالت والمستندات.
 يُقصد بالقوة القاهرة أو الظروف اإلستثنائية ،كل حدث تتوافر فيه الخصائص التالية:
 عدم توقع حدوثه.
 عدم إمكان مواجهته بحيث يُعجز إتخاذ التدابير واإلحتياطات الالزمة.
 خروجه عن إرادة المكلف أو التابعين له.
ب .متى تزول المسؤولية الضريبية؟
 في حال الغرامات المتعلقة بالمخالفات التالية:
 التأخير في تقديم تصاريح مباشرة العمل وطلبات التسجيل إلى اإلدارة الضريبيّة.
 عدم إبراز السجالت القانونيّة والمستندات الثبوتيّة.
 عدم تأدية الضرائب وعدم تقديم البيانات الدوريّة والتصاريح السنويّة ضمن المهل
القانونيّة.

 95المادة  023من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
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ت .ما هي شروط اإلستفادة؟
 إبالغ اإلدارة الضريبيّة بحالة القوة القاهرة أو الظروف اإلستثنائية.
 ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ حصولها ،شرط إثبات القوة القاهرة أو الظروف اإلستثنائية
بمستندات صادرة عن جهات رسمية كمحضر الدرك ومحضر شركة الضمان في حال وجوده.
 بموجب كتاب خطي موقع من المكلف.
 إعادة تكوين السجالت وتقديم التصاريح القانونية وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة خالل
مهلة شهرين من تاريخ زوال القوة القاهرة أو الظروف اإلستثنائية لتصحيح الوضع الضريبي،
وعلى المكلف إعتماد الوسائل التالية إلعادة تكوين سجالته:
الموردين والزبائن وكشوف حساباته لديهم.
 نسخ عن فواتير العمليات الحاصلة مع
ّ
 نسخ عن كشوف الحسابات في المصارف.
 تقرير مفوض المراقبة.
 نسخ عن التصاريح المقدمة لوزارة المال لكل أنواع الضرائب والرسوم عن فترة
محدّدة.93
 نسخ عن التصاريح المقدّمة منه لإلدارات والمؤسسات العامة.

 93راجع الفصل الثالث" :ما هي المستندات واإلفادات والمعلومات التي تعطيها اإلدارة للمكلف؟"
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الفصل التاسع
تبلّغت أمر مهمة بالكشف على مؤسستك و/أو أوراقك المحاسبية :ماذا
تفعل؟ هل يحق لك حضور عمليات التدقيق الميداني والتوضيح
للمراقب طريقتك لحتساب الضريبة91؟
اإلجابة :نعم ،فاإلدارة الضريبيّة تقوم بإبالغك أمر المهمة التي تنفذ بحضورك.
أ .حق حضور عمليات التدقيق الميداني
 .1تعريف التدقيق الميداني
 هو انتقال موظف اإلدارة الضريبيّة للتثبت من صحة تحقق واستيفاء الضريبة من مكتبه
إلى مركز عمل المكلف ،والدخول إليه للكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي*،
ومحل حفظ السجالت والمستندات المحاسبية العائدة للمكلف ،أو ألي شخص آخر له عالقة
به ،واالطالع عليها.
 ال يستعاض عن التدقيق المكتبي* بالتدقيق الميداني.
 .2المعلومات التي يجب أنّ يتضمنها أمر المهمة
يُجري الموظف التدقيق الضريبي بنا اء على أمر مهمة يصدر عن رئيس الوحدة الضريبيّة
المختصة.92
 يجب أن يتضمن أمر المهمة المعلومات التالية:
 رقم أمر المهمة وتاريخ تسجيله.
 إسم المراقب المولج بالتدقيق.
 إسم المكلف وعنوانه ورقمه الضريبي.
 الفترات الضريبيّة وأنواع الضرائب موضوع التدقيق.
 إسم رئيس الوحدة وتوقيعه.
 .3البيانات التي يتضمنها إشعار التبليغ بأمر المهمة
 تاريخ بدء عملية التدقيق ضمن مهلة ال تقل عن  05يو ًما من تاريخ اإلبالغ.
 تحديد السجالت والمستندات المحاسبية الواجب إبرازها والعائدة للفترة الضريبيّة موضوع
التدقيق.

 91المادة  19وما يليها من قرار وزير المال رقم  0/153الصادر بتاريخ  0229/1/00والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة  11وما يليها
من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم .0222/11
 92ال يُجرى أي تدقيق ،ميداني أو مكتبي ،دون أمر مهمة يصدر عن رئيس اإلدارة الضريبيّة المختصة.
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 .4جوادز إجراء كشف ميداني دون إبالغ المكلف
 شروط ص ّحة هذه المهمة الخاصة:
ً
 أمر مهمة خاص خطي ال يبلغ مسبقا للمكلف.
عرض عملية التدقيق إلى الفشل وارتكاز
 شكوك جادة بحيث أن إبالغ المكلف قد يُ ّ
الشكوك على معلومات موثوقة وردت إلى اإلدارة الضريبيّة ،أو على سوابق
المكلف مع هذه اإلدارة.
 .5حدود عملية التدقيق
 تجري عملية التدقيق ميدانيًا خالل ساعات الدوام الرسمي ،واستثنائيًا خالل ساعات عمل
المكلف.
 ال يمكن أن تتجاوز عملية التدقيق الميداني مهلة ثالثة أشهر من تاريخ البدء بمهمة التدقيق.
ويمكن تمديد هذه المهلة لمدة أقصاها ثالثة أشهر إضافية وفقا ً لألصول اإلدارية.99
 ل يحق للموظف نقل السجالت والمستندات التي توضع تحت تصرفه من مكانها ،بل يجبب
عليه مراجعتها في مكان تواجدها .إنما يجوز أن يستحصل على صور عنها مقترنة بتوقيعع
المكلف والموظف على أنّها مطابقة لألصل كي يكون لها القوة الثبوتية.
 ال يمكن إعادة تعدقيق فتعرة ضعريبية مدققعة سعابقا ً إال فعي حعال ورود معلومعات جديعدة تعؤثر
على احتساب قيمة الضريبة المتوجبة وضمن نطاق هذه المعلومات فقط.

يحق للمكلّف الطلب إلى موظفي ودزارة المال إبرادز بطاقة الوظيفة وأمر المهمة
قبل الشروع بأي كشف أو تدقيق.022

يجودز حفظ أو مسك السجالت والمستندات بطريقة إلكترونية بعد أخذ الموافقة
الخطية المسبقة من اإلدارة الضريبيّة،
فيحق لموظفي ودزارة المال طلب اإلطالع على برنامج المحاسبة ال ُم َمكنن
والمعلومات المسجلة فيه ،والحصول على هذه المعلومات في شكل مستندات رقمية
أو ورقية يمكن قراءتها.

 99الفقرة الثانية من المادة  11من قانون اإلجراءات الضريبة الجديد رقم .0222/11
 022الفقرة األولى من المادة  11من القانون عينه.
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 .6الفترة التي يتناولها التدقيق
 تقتصر عملية التدقيق على الفترات الضريبيّة المحددة في أمر المهمة ،غير أنه يمكن أن
ضا فترات ضريبية أخرى بموافقة رئيس الوحدة المختصة.
تتناول أي ً
تتناول عملية التدقيق فقط الفترات الضريبيّة التي لم تسقط بعد بعامل مرور الزمن.
ب .حق تبلغ النتائج األولية للتدقيق وإبداء رأي مخالف لها
 .1يبلغ المكلف قبل إصدار التكليف الضريبي بصورة رسمية
 في حال وجوب إجراء تعديالت على المطرح الضريبي*.
 على عنوانه.
 يعطى مهلة ثالثين يو ًما من تاريخ تبلغه إلبداء مالحظاته الخطية على النتائج األولية.
 يحق للمكلف إبراز معطيات أو مستندات ثبوتية جديدة.
 تصدر النتائج األولية بموجب تقرير يتضمن:
 تفصيل كل تعديل لمطرح الضريبة أو المبالغ المرفوض حسمها أو استردادها
وأسبابها مع قيمتها.
 األحكام القانونية والوقائع التي يرتكز عليها التكليف والمخالفات.
 نسب الغرامات المترتبة على كل من المخالفات وقيمها.
 يبلغ التقرير بموجب كتاب مقترحات أوليّة.
 .2حق المكلف إبداء رأي مخالف
 كيف؟
 يُعلل رأيه ويشير إلى األخطاء المادية والقانونية.
 يذكر النقاط القانونية أو المعلومات القانونية الجديدة أو المخالفة التي يريد اإلستناد
إليها.
 يبرز المستندات الثبوتية.
 يعطي اإليضاحات الشفهية أو الخطية التي تطلبها اإلدارة خالل المهلة التي تحددها.
ت .حق تبلغ التكليف النهائي واإلعتراض
 .0يبلغ المكلّف النتائج النهائية للتدقيق
 بموجب إعالم ضريبي وإعالم تعديل التصريح.
 يبيّن مقدار التعديالت في حال وجودها ،وأسبابها أي التعليل.
 خالل مهلة شهر:
األولية.
 من تاريخ إبداء المكلف المبلغ على عنوانه مالحظاته على النتائج ّ
 أو من تاريخ إنقضاء مهلة الثالثين يو ًما دون إبداء المالحظات.020
 020يعتبر عدم إبداء المالحظات ،أو إبدائها خارج مهلة الثالثين يو ًما بمثابة قبول المكلف ضمنيًا نتائج التدقيق األولية.
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 .2مضمون اإلعالم الضريبي النهائي
 رقم وتاريخ اإلعالم.
 إسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه.
 المبالغ الخاضعة للضريبة مع تحديد الفترات الضريبيّة العائدة لها.
صلة لجهة المخالفات الحاصلة والمواد القانونية أو
 أسباب التعديالت والتكليف ،مف ّ
التعليمات اإلدارية التي ترعى هذه المخالفات.
 قيمة الضريبة والفوائد والغرامات المتوجبة.
 طلب تسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة القانونية.
 بيان الطرق الجائزة للتسديد.
 مهل اإلعتراض.
 توقيع الموظف المختص ورئيس اإلدارة الضريبيّة أو من يكلفه هذا األخير بذلك.
 يرفق باإلعالم مستند التحصيل الذي يتضمن الضرائب والغرامات المتوجبة في حال
وجودها.

يبلغ المكلف المكتوم:020
 اإلعالم الضريبي المتعلق بالنتائج األولية الذي يتضمن:
 إسم المكلف ،الفترة الضريبيّة ،الطلب إليه مراجعة اإلدارة الضريبيّة
المختصة خالل مهلة ثالثين يو اما من تاريخ النشر لتبلغ النتائج
األولية.023
 اإلعالم النهائي بالتكليف خالل مهلة شهر:
 من تاريخ إنقضاء مهلة الثالثين يو اما على النشر في حال لم يراجع
اإلدارة الضريبيّة خالل هذه المهلة.021
 من تاريخ مراجعة المكلف المكتوم اإلدارة.
 عن طريق النشر في جريدتين محليتين وعلى موقع ودزارة المال اإللكتروني.
 يحق له اإلعتراض على التكليف خالل مهلة شهرين من تاريخ التبلغ.025

 020وفقا ً ألحكام المادتين  01و 02من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم  0222/11في ما يتعلق بالمكلف غير المكتوم.
 023المالحظة عينها.
ً
إعتبارا من أول يوم عمل يلي تاريخ هذا النشر.
ا
غ
مبل
 021يُعتبر المكلف
ً
 025المالحظة عينها.
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الفصل العاشر
تبلّغت إعال اما ضريبياا بتكليف إضافي:
هل يحق لك الطعن بما تضمنه023؟
اإلجابة :نعم ،في حال رأيت ّ
أن التكاليف بالضريبة والقرارات الخاصة بك تتضمن أخطا ًء أو زيادةً أو
إجحا ًفا بحقك أو مخالفة للقانون.

صة
أ .اإلعتراض أمام الدائرة الضريبيّة المخت ّ
 .1شروط اإلعتراض الشكليّة
 المهلة :شهران من تاريخ تبلغ المكلف التكليف أو القرار الخاص المتعلق به أو من تاريخ
قرارا بالدفع أو في حال قام المكلف
الدفع في حال لم تصد ْر اإلدارة الضريبيّة المختصة
ً
بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار.
صة وفق مكان التكليف،
 الشكل :إستدعاء خطي مو ّجه إلى رئيس الوحدة الضريبيّة المخت ّ
ُموقع من المكلف أو من ينوب عنه قانونًا.
 محتويات اإلستدعاء:
 إسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل إقامته ورقمه المالي.
 نوع التكليف المعترض عليه ومقداره والفترة أو الفترات الضريبيّة المعترض
عليها أو القرار المتعلق برفض طلب استرداد ضريبة كليًا أو جزئيًا.
 موضوع اإلعتراض :أسبابه ومطالب المعترض.
 تعداد المستندات والوثائق المرفقة باإلعتراض.
 المربوطات :ترفق مع اإلعتراض المستندات والوثائق التي تدعم الوقائع المدرجة فيه.

 023تحدّد المادة  91وما يليها من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد رقم  0222/11أصول اإلعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البتّ
فيها.
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 .2تسجيل اإلعتراض
يُقدّم اإلعتراض لقاء إيصال باإلستالم يبيّن رقم وتاريخ تسجيل اإلعتراض في قلم الدائرة
المختصة.

تعفى من رسوم الطوابع األميرية جميع اإلعتراضات
التي تقدّم إلى الدوائر المالية المختصة بالضرائب وبتحصيلها .
021

 .3مهلة البتّ باإلعتراض
 تب ّ
ُت اإلدارة الضريبيّة باإلعتراض بعد درسه ،خالل مهلة ستة أشهر من تاريخ تسلمها
اإلعتراض.
صه ،تمديد هذه
 يجوز لمدير الواردات ولمدير الضريبة على القيمة المضافة ك ٌل في ما خ ّ
لمرة واحدة بطلب معلل من المراقب وبنا ًء على اقتراح رئيس اإلدارة
المهلة ثالثة أشهر ّ
صة.
الضريبيّة المخت ّ
 .4قبول اإلعتراض ضمنياا
يُقبل اإلعتراض ضمنيًا في حال مرور مهلة الستة أشهر لدرس والبت باإلعتراض ومهلة
ي قرار في شأنه.
الثالثة أشهر تمديدًا لمهلة الستة أشهر السابقة دون صدور أ ّ
 .5شكل قرار الدائرة الضريبيّة
 يصدر بنتيجة درس اإلعتراض قرار خطي ومعلل:
 بردّ اإلعتراض في الشكل لوروده بعد مهلة الشهرين.
 بردّ اإلعتراض في األساس ألنه غير واقع في محله كليًا أو جزئيًا.
 بقبول اإلعتراض كليًا أو جزئيًا.
 يبلغ القرار إلى المكلف بموجب كتاب مضمون مع إشعار باإلستالم.

يستمر سريان غرامة التأخير عن تسديد الضريبة طوال مدّة اإلعتراض
شهرا
على أن ل تزيد تلك المدّة عن 12
ا
من تاريخ تقديم اإلعتراض ضمن المهلة القانونية أمام اإلدارة الضريبيّة.

 021المادة  050من القانون عينه.
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ب .الطعن بقرارات اإلداراة الضريبيّة أمام لجنة اإلعتراضات

022

 .1شكل الطعن
 إستدعاء خطي معلل مقدّم من المكلف أو من ينوب عنه قانونًا.
 يقدّم إلى لجنة اإلعتراضات.
 مرفق بصورة عادية عن القرار المطعون فيه وبالمستندات الثبوتية.
 .2تسجيل الطعن
يُس َّجل الطعن لدى قلم لجنة اإلعتراضات ويحيله رئيس اإلدارة الضريبيّة ال ُمعترض على
قرارها مع كامل الملف إلى لجنة اإلعتراضات.
 .3مهلة الطعن
شهران من تاريخ تبلغ المكلف قرار اإلدارة الضريبيّة المعترض عليه.
 .4حق اإلستعانة بأهل الخبرة
يحق للمكلف اإلستعانة بالمحامين والخبراء وبالدرجة األولى بمفوضي المراقبة وخبراء
المحاسبة وأن يطلب من اللجنة اإلستماع إليه كما للّجنة أن تدعوه إلى جلساتها.
ت .إستئناف قرار لجنة اإلعتراضات أمام مجلس شورى الدولة

029

 .1الشروط
صة.
 يقدّم اإلستئناف من المكلف أو من مدير اإلدارة الضريبيّة المخت ّ
 تتبع أصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة.
 إيداع المكلف في صندوق الخزينة تأمين بقيمة ( %5خمسة في المئة) من مقدار الضريبة
والغرامة المعترض عليها ،باستثناء غرامة التأخير في الدفع ،ويُرفق باإلستدعاء اإليصال
الذي يثبت دفع التأمين .إنما يعفى من واجب إيداع قيمة التأمين عند اإلعتراض على رسم
الطابع المالي.
 .2مهلة اإلستئناف
 شهر من تاريخ تبلغ قرار لجنة اإلعتراضات.

022

الفقرة  0من المادة  99من قانون اإلجراءات الضريبيّة الجديد رقم " :0222/11تحال اإلعتراضات أمام لجان اإلعتراضات التي تنشأ
وتشكل في ك ّل محافظة لحين إنشاء وتشكيل المحاكم اإلدارية".

 029المادة  020من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد رقم .0222/11
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يسقط حق اإلدارة الضريبيّة وحق المكلف بالطعن بقرار لجنة اإلعتراضات
إذا لم يقدّم اإلستئناف خالل مهلة الشهر
ويعتبر قرار اللجنة نهائياا في جميع النقاط الواردة فيه.

عند صدور القرار النهائي،
وفي حال قبول اإلستئناف ،يُعاد التأمين إلى المكلف
في حال لم يكن يتوجب عليه أي ضريبة.
أ ّما في حال الرفض ،فيصادر التأمين بكامله.
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هل يحق لك طلب تقسيط الضريبة المكلف بها؟

الفصل الحادي عشر
ل تستطيع دفع كامل قيمة الضريبة المكلّف بها:
هل يحق لك طلب تقسيطها002؟
اإلجابة :نعم ،يحق لك الطلب من اإلدارة الضريبيّة تقسيط كامل الضريبة اإلضافية المتوجبة أو
جزء منها ،باستثناء رسم اإلنتقال الذي يخضع ألصول خاصة مفصلة أدناه.000

أ .تقسيط الضريبة
 .1شروط طلب تقسيط الضريبة
 أن تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه  /0،222،222/ل.ل .لألفراد.
 أن تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه  /3،222،222/ل.ل .للشركات.
 إذا كانت تأديتها في الوقت المحدّد لها:
 تشكل عب ًء جسي ًما على المكلف.
ضررا ماديًا فاد ًحا.
 أو تلحق به
ً

 002المادة  30من قانون اإلجراءات الضريبيّة رقم  0222/11والمادة  025وما يليها من القرار رقم  0/153تاريخ .0229/1/00
 000أحكام المرسوم اإلشتراعي رقم  013تاريخ  0959/3/00المتعلقة بتقسيط رسم اإلنتقال.
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 .2شكل طلب التقسيط
يقدّم المكلف أو من يمثله قانونًا طلب إسترحام خطي إلى الدائرة الضريبيّة المختصة أو
إلى قسم خدمة المكلفين في األقضية ،على نموذج ّ
يوزع مجانًا لدى جميع الدوائر الضريبيّة.
هل يحق لك طلب تقسيط الضريبة المكلف بها؟

 .3محتويات الطلب
 إسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كامالً.
 المبلغ اإلجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.
 األسباب التي تمنعه من دفع الضريبة المتوجبة.
 .4المستندات المرفقة بالطلب
 تعهد من صاحب العالقة ،وفق نموذج معدّ من وزارة المال ،بمراجعة دائرة التحصيل
المختصة لتبلغ قرار اإلدارة لدى انقضاء مهلة عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
 صورة عن الوكالة في حال كان المكلف ممثالً بوكيله القانوني.
 صورة عن اإلعالم الضريبي.
 المستندات المثبتة المتالك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمتها ،على أن تساوي على
ي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها ،يختارها المكلف بهدف وضع إشارة
األقل ضعف ّ
التقسيط عليها.
 صورة عن اإلذاعة التجارية أو شهادة التسجيل في السجل التجاري للشركات.
 .5تسجيل الطلب
يُقدّم الطلب لقاء إيصال باإلستالم يبيّن رقم وتاريخ تسجيل الطلب في قلم اإلدارة المختصة
وتاريخ المراجعة الالحقة المحددة بعشرة أيام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب.
 .6صالحية ومهلة البت بطلب التقسيط
 تعود صالحية قبول أو رفض طلب تقسيط الضريبة إلى المدير العام للمال أو ألي
شخص مفوض من قبله.
 المهلة :عشرة أيام لقبول الطلب أو رفضه .ويكون الجواب بالقبول أو الرفض معلل
األسباب.
 ال يقبل قرار اإلدارة الضريبيّة أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعات
اإلبطال لتجاوز حدّ السلطة.
 في حال ُرفض طلب التقسيط ،ال يحق للمكلف أن يقدم طلبًا جديدًا بتقسيط الضريبة إال
مرة واحدة شرط أن يتض َّمن الطلب الجديد شر ًحا لألسباب والظروف الجديدة التي
تبرر إعادة النظر به.
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 .7نتائج تقسيط الضريبة
 توضع إشارة التقسيط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وذلك بمبلغ يعادل
سطة على األقل ،ضمانة مقابل الموافقة على طلب التقسيط.
ي قيمة الضريبة المق ّ
ضعف ّ
 تحتسب الفائدة المتوجبة على المبالغ المقسطة بمعدل الفائدة المحددة على سندات
الخزينة لمهل التقسيط.
 .8برنامج التقسيط
 ينفذ تقسيط الضريبة بنا ًء على برنامج تقسيط تضعه اإلدارة الضريبيّة ويوقعه المكلف
بالموافقة عليه.
 ال يمكن تقسيط الضريبة لفترة تزيد عن ثالث سنوات ،وال يمكن إعادة جدولة برنامج
التقسيط.
 .9سقوط إجراءات التقسيط ومرور الزمن
 في حال لم ينفذ المكلف أي بند من برنامج التقسيط ،أو في حال إعالن إفالسه أو
تصفية أعماله ،تسقط إجراءات التقسيط ومهلها حك ًما ،وعلى اإلدارة الضريبيّة
المباشرة بإجراءات تحصيل الضريبة المستحقة.
إعتبارا من تاريخ استحقاقه.
سط
 تسري مهل مرور الزمن على كل مبلغ مق ّ
ً
 .11الضرائب التي ل يجودز تقسيطها
 جميع الضرائب التي تخضع لنظام اإلقتطاع عند المنبع .Holding tax at source
 الضريبة على القيمة المضافة.
 الضرائب غير المباشرة.

33

هل يحق لك طلب تقسيط الضريبة المكلف بها؟

ب .تقسيط رسم اإلنتقال

يحق للمكلف الوريث تسديد رسم اإلنتقال بالتقسيط في حال خلت حصته من أموال نقدية أومن
صكوك مالية يمكن بيعها بقيمة الرسم.
 .1الشروط
 تسديد الرسم المقطوع (خمسة باأللف) بكامله قبل موافقة مديرية الخزينة على
التقسيط.
 تقديم الطلب ضمن مهلة شهرين من تبلغ المكلف الوريث أمر القبض.
 تقديم الطلب بواسطة دائرة تحصيل بيروت أو المحتسبية المختصة حسب الصالحية.
 .2حدود التقسيط
يقسط رسم اإلنتقال فقط إلى خمسة أقساط سنوية متساوية.
 .3نتائج تقسيط الرسم
 دفع فائدة مقدارها  %0شهريًا على المبالغ المقسطة تسدد مع كل قسط.
 يستحق أول قسط بعد ثالثة ( )3أشهر من تاريخ تبلغ المكلف أمر القبض.
 إذا تخلف المكلف عن تسديد أي قسط في موعده تستحق األقساط الباقية بكاملها.
 تضع اإلدارة إشارة التقسيط على صحيفة العقار.
يمكن نقل ملكيّة العقارات إلى الورثة مع وضع إشارة التقسيط عليها ،إنما ل يمكن
للورثة التصرف بها إل بعد تسديد القسط األخير مع الفائدة .إذذاك ينظم المراقب للورثة
مذكرة يوقعها رئيسه موجهة إلى رئيس المكتب العقاري المعاون تقضي بشطب إشارة
التقسيط ونقل ملكية العقارات إليهم .ول يترتب على نقل الملكية هذه أي رسم إضافي.

في حال لم يتمكن المكلف من اإللتزام بالتقسيط أو بتسديد الضريبة المتوجبة عليه
000
ت ُعرض أمالكه للبيع بالمزاد العلني ول يحق له طلب إلغاء المزايدة
إل بشرط تسديد كامل المبالغ المتوجبة عليه قبل موعد إفتتاح جلسة المزايدة.

 000المادة  23من قانون اإلجراءات الضريبية الجديد رقم .0222/11
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أبردز المـــــهل الضريبيّة
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أبردز المهل

 .1ضريبة الدخل :الباب األول

نوع المعاملة

المهلة القانونية

التصريح عن الربح الحقيقي
(المؤسسات الفردية والشركات)
التصريح عن الربح الحقيقي (شركات
األموال)
تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحيّة
العائدة له
التصاريح عن الربح المقطوع

قبل أول نيسان من كل سنة
قبل أول حزيران من كل سنة
قبل أول أيلول من كل سنة
قبل أول شباط من كل سنة

الحرة
 .2ضريبة الدخل :أصحاب المهن
ّ

نوع المعاملة

المهلة القانونية

التصريح عن مباشرة العمل

شهران من تاريخ مباشرة العمل أو القيد في
النقابة.
قبل أول شباط

الدفع المسبق
التصريح السنوي عن األعمال
التصريح بعدم مزاولة المهنة

من  0إلى  05نيسان
من  0إلى  05تموز
من  0إلى  05تشرين األول
من  0إلى  05كانون الثاني
قبل أول أيار

تسديد ضريبة الرواتب واألجور عن كل فصل
من السنة
التصريح الشخصي للمستخدم الذي يعمل لدى
أكثر من صاحب عمل
التصريح عن التوقف عن العمل

شهران من تاريخ التوقف عن العمل
39

خالل شهرين

تعديل معلومات

أبردز المهل

 .3ضريبة الدخل :الباب الثالث

نوع المعاملة

المهلة القانونية

ضريبة الفوائد
ضريبة الفوائد
ضريبة الفوائد
ضريبة الفوائد

من أول كانون الثاني لغاية  05كانون الثاني
من أول نيسان لغاية  05نيسان
من أول تموز لغاية  05تموز
من أول تشرين األول لغاية  05تشرين األول

 .4ضريبة الدخل :حالت مختلفة

نوع المعاملة

مهلة التصريح

عدم مزاولة العمل للمكلفين الملزمين باإلنتساب قبل أول شباط من كل سنة
لنقابة
ً
(إذا كان المكلف لم يباشر عمله فعال بعد)
خالل شهرين من التعديل
تعديل معلومات
(حصول أي طارئ أو تعديل على النشاط)
خالل مهلة التصريح السنوي
التفرغ عن مكان العمل (أي البيع) أو التنازل
عن جزء منه مع اإلستمرار بالعمل
خالل شهرين من التوقف
التوقف نهائيًا عن العمل
خالل شهرين من تاريخ الوفاة
وفاة المكلف
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 .5ضريبة األمالك المبنيّة

نوع المعاملة

مهم!!

المهلة القانونية

اإلعتراض على تقدير خالل مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.
القيمة التأجيرية.
التصريح عن نشوء
لغاية  30كانون األول من ك ّل سنة .تمدَّد المهلة
الحق بالضريبة
لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية ،إذا نشأ
لألبنية أو أقسام
ً
األبنية المنجزة حديثا الحق في خالل الشهر األخير من السنة.
المحورة.
أو
ّ
 -0في مهلة شهرين من تاريخ نشر جداول
تأدية الضريبة على
التكليف األساسية في الجريدة الرسمية.
اإليرادات ما دون 02
 -0في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ جداول
مليون ليرة لبنانية.
التكليف اإلضافية.

الدفع المسبق
للضريبة على
اإليرادات ما فوق 02
مليون ليرة لبنانية.

قبل األول من نيسان من ك ّل سنة.
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ل تتأ ّخر في
تأدية الضريبة
المتوجبة عليك
إذ تسري غرامة
التأخير بنسبة
 %1بعد انتهاء
مهلة الشهرين.
ل تتأ ّخر في
تأدية الضريبة
المتوجبة عليك
كي ل تتعرض
لغرامتي التحقق
ّ
والتحصيل.

اإلعتراض على
الضريبة المفروضة
بموجب جداول تكليف
إضافية أو أساسية.

 -0يمكن تقديم اإلعتراض في أي وقت إذا
ل تتأ ّخر في
تعلق األمر بخطأ مادي في الضريبة
تقديم اإلعتراض
المفروضة.
إلى ما بعد المهل
 -0يقدّم كل اعتراض ال يتعلق بخطأ مادي في المح ّددة قانونا ا
مهلة شهرين:
كي ل تفقد هذه
 من تاريخ نشر الجداول األساسية فيالحقوق.
الجريدة الرسمية.
 في مهلة شهرين من تاريخ إبالغالمكلف اإلعالم الشخصي المتعلق
بالضريبة.

أبردز المهل

 .6رسم الطابع المالي

المستند

مهلة تسديد الرسم

الصكوك والكتابات نفسها وك ّل ما كان موقعًا
توقيعًا حيًا من نسخها وصورها وخالصاتها
والمقتطفات المأخوذة منها
تجديد الصكوك والكتابات أو تمديد مفعولها
(ضمنا ً أو صراحة)

في مهلة ال تتعد ّى خمسة أيام عمل
تلي تاريخ التوقيع عليها

في مهلة خمسة أيام عمل تلي تاريخ بدء
التجديد أو التمديد الذي يبدأ حيث تنتهي مهلة
الصك أو الكتابة األصلية
الكتابات التي ال تشكل صكو ًكا بحد ذاتها وتبرز عند إبرازها وتفرض الغرامة على التأخير
عن تسديد الرسم
كبيّنة خطية لدى سلطة إدارية أو قضائية
الكتابات األخرى التي تقدّم إلى سلطة إدارية أو حين تقديمها إلى السلطة أو تسليمها من قبل
السلطة إلى أصحاب العالقة
قضائية أو تصدر عنها
عند استعمالها في لبنان خارج تلك السفارات
الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج أو في
أو القنصليات
دور السفارات أو القنصليات األجنبيّة
خالل خمسة أيام عمل تلي تاريخ توقيع
رخصة تأسيس شركة مغفلة
الفرقاء على النظام األساسي وتصديق الكاتب
العدل عليه
خالل خمسة أيام عمل تلي تاريخ صدور
رخصة تأسيس معمل أو مؤسسة صناعية أو
القرار بإعطاء الرخصة
تجارية
نقدًا ،في مهلة ثالثة أشهر تلي تاريخ محضر
أسهم رأسمال الشركة المساهمة (المغفلة)
الجمعية التأسيسية
نقدًا ،في مهلة أسبوع تلي تاريخ محضر
زيادة رأسمال الشركة المساهمة (المغفلة)
10

الجمعية العمومية غير العادية التي تثبت
التحقق من اإلكتتاب باألسهم الجديدة
المؤسسات العامة أو البلديات والمشاريع المائية بالنسبة للصكوك والكتابات التي تنشئها :نقدًا،
في مهلة شهر تلي كل فصل من فصول السنة
ذات المنفعة العامة والشركات ذات اإلمتياز
والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع (الخاضعة المدنية بالنسبة لتأدية ديونها أو عند إصدارها
لإليصاالت :اإلقتطاع من المبالغ المؤداة
لطريقة التأدية الدورية)
نقدًا ،خالل خمسة عشر يو ًما تلي حاصل كل
مؤسسات الضمان
فصل من فصول السنة المدنية
عائدات الدولة السنوية من استثمار
المرافق العامة

نقدًا ،خالل الفصل األول من كل سنة
أبردز المهل

كشوف إسمية دورية بفواتير المشتركين التي
تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات
اإلتصاالت اإللكترونية (اإلنترنت)
كشوف الحسابات الشهرية التي ت ُصدرها
المصارف
الوثائق والمستندات التي تنشئها المصارف
والخاضعة للرسم المقطوع
عن كل متر مربّع مستخرج من المقلع أو
الكسارة ،إلى جانب الرسم المقطوع ،مبلغ
إضافي قدره  0222ل.ل.
المراهنات (سباق الخيل ،التيرو )..

نقدًا ،ضمن مهلة أسبوع تلي تاريخ تنظيم هذه
003
الكشوف
في مهلة أسبوع واحد من تاريخ تنظيم كشوف
001
الحسابات الشهرية
يمكن تأديتها نقدًا ،أسبوعيًا في مهلة ثالثة أيام
عمل
نقدًا ،شهريًا في مهلة  05يو ًما من الشهر
الذي يلي استخراجها
نقدًا ،خالل مهلة أسبوع

 .7الضريبة على القيمة المضافة

تسديد الضريبة عن

المهلة

الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع

من أول كانون الثاني لغاية  02كانون الثاني
من أول نيسان لغاية  02نيسان
من أول تموز لغاية  02تموز
من أول تشرين األول لغاية  02تشرين األول

 003الفقرة  1المضافة إلى المادة  13من المرسوم اإلشتراعي رقم  31الصادر بتاريخ  0931/2/5والمتعلق برسم الطابع المالي.
 001الفقرة  5المضافة إلى المادة  13من المرسوم عينه.
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ملحـق رقم 2
أبردز عناوين النمـــاذج
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رقم النموذج
ف1
ف2
ف3
أ1
ش1
ب1
ش 92
R
ره
ر6
ر7
ر8
ر 11
ث1
ث2
ث 15
ث 22
ك 21
غ1
غ2
ق 2- 1
ق 2 – 11
ق 2 – 12
ق 2 -2
ق2–3
ق2–5
ق 2 – 51
ق3–1
ق3-2
ق3–4
ق3–8
ق4–1
ص1
ص4
ص8

عنوان النموذج
تصريح شخصي – ضريبة الدخل.
تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية (الربح الحقيقي).
بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة  /المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع.
تصريح ضريبة الدخل لشركات األشخاص.
تصريح ضريبة الدخل لشركات األموال.
تصريح ضريبة الدخل للمصارف والمؤسسات المالية.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الضمان.
تقرير مفوض المراقبة.
تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واألجور.
كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات المستخدم  /األجير.
الئحة بأسماء الذين تركوا العمل خالل العام.
التصريح الشخصي لضريبة الرواتب واألجور للمستخدم الذي يعمل في عدّة
مؤسسات في آن واحد.
بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب واألجور.
تصريح ضريبة الدخل عن إيرادات رؤوس األموال المنقولة خالل الدورة
المالية.
تصريح الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة.
تصريح شهري بضريبة الدخل عن فوائد وعائدات وإيرادات رؤوس األموال
المنقولة الخاضعة لضريبة المادة  50من القانون رقم .)%5( 0223/191
تصريح الضريبة السنوي على دخل رؤوس األموال المنقولة الخاصة بالمادة
 50من القانون رقم .)%5( 0223/191
تصريح شخصي عن إيرادات األمالك المبنيّة.
تصريح شهري بالرسم على بدالت الطعام والشراب واإلقامة.
تفصيل البدالت حسب نوع الخدمة.
تصريح دوري عن الضريبة على القيمة المضافة.
ملحق التصريح الدوري لحق الحسم الجزئي.
ملحق خاص بأنشطة الذهب والمجوهرات.
تصريح الوكيل.
بيان تفصيلي لتصريح الوكيل.
تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
معلومات عن غير المقيم.
طلب إسترداد.
طلب إسترداد لوكيل عن غير مقيم.
طلب إسترداد لرجال أعمال غير مقيمين.
طلب إسترداد لعمليات التصدير واألعمال المشابهة والنقل الدولي.
طلب إسترداد نصف سنوي.
إشعار بالدفع المسبق لضريبة الدخل.
إشعار بالدفع – الضريبة على القيمة المضافة.
إشعار بالدفع المسبق للضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة الخاضعة
لضريبة المادة  50من القانون رقم .)%5( 0223/191
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لئحة المصطلحات

لئحة المصطلحات

مرة ترد هذه اإلشارة في متن الدليل (*)
لطفاا مراجعة لئحة المصطلحات في ك ّل ّ
 األراضي الفضّاء أو البور :هي أراضي سليخ غير مبنيّة تستعمل لغايات اإلستثمار غير الزراعيلذلك تصنف من األراضي المبنيّة.
 اإلستهالكات :هي لفظ يطلق على إنخفاض قيمة موجودات الشركة كأدوات المصنع والمفروشاتبسبب القدم أو اإلستعمال.
 أصول :األصول على نوعين :أصول متداولة يُحتفظ بها لمدة ال تتجاوز السنة كالبضائع وديونالزبائن والصندوق وأصول ثابتة تشكل أداة اإلستثمار يُحتفظ بها لمدة طويلة .وهذه األخيرة على
ثالثة أنواع :مادية كالعقارات والسيارات والفرش ،وغير مادية كالخلو ومصاريف التأسيس
وبراءات اإلختراع واإلمتيازات والوكاالت ،ومالية كالسندات واألسهم.
 التدقيق المكتبي :هو مراجعة الموظف لملف المكلف لدى وزارة المال والتدقيق بتصاريحه وأعمالهللتثبت من صحة تحقق واستيفاء الضريبة بنا ًء على أمر مهمة وهذا التدقيق يسبق الكشف الميداني.
 التكليف الذاتي :هو قيام المكلف بالضريبة أو مقتطع الضريبة على المنبع باحتساب الضريبةالمتوجبة والتصريح عنها وتأديتها للخزينة ضمن المهل القانونية.
 التكليف على أساس الربح المقطوع :هو تكليف يقضي باستخراج الربح الصافي من أصلمقبوضات المكلف اإلجمالية وذلك بتطبيق معدّل مئوي من هذه الواردات يحدّد من وزير المال لكل
نوع من أنواع المهن واألنشطة التجارية.
 التوظيف الذاتي :هو استثمار األرباح ضمن نطاق المؤسسة وليس خارجها. جدول تنزيل :جدول ينظم لتنزيل تكاليف صادرة بموجب جدول أساسي أو إضافي أو مؤدّاة بموجبتصريح وفقا ً لطريق التكليف الذاتي بسبب وجود خطأ مادي في التكليف أو بنا ًء على إعتراض
المكلف أو طلب إسترداد.
 اإلدارة الضريبيّة :هي الوحدة المختصة في وزارة المال الموجودة في بيروت وفي كل محافظةوالتي تعنى بشؤون الضرائب وتحصيلها.
 دخل رؤوس األموال المنقولة :هي إيرادت هذه األموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها أيًا كانتتسميتها أو جنسية المؤسسة التي أنتجتها أو محل إقامة من تؤول إليه ،متى حصلت في لبنان أو
عادت إلى مقيم فيه.
 رؤوس األموال المنقولة :األسهم والسندات وجميع األوراق المالية والديون التأمينيّة والقروضالمدنية والديون الممتازة والعادية والودائع النقدية والحسابات الجارية في المصارف.
 سجل األستاذ :هو الذي يسجل فيه فتح الحسابات ومتابعتها. سجل األسهم اإلسمية :هو الدفتر الذي يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه األسهم منذتأسيس الشركة (شراء وتفرغ وزيادة وإلغاء والتعديالت كافة التي تطرأ على األسهم اإلسمية).
 سجل األصول الثابتة :هو الدفتر الذي تسجل فيه األصول التي يُحتفظ بها كالعقارات والسياراتوالفرش ،إلخ.
 سجل الجرد والميزانية :هو الدفتر الذي تسجل فيه عناصر الجرد السنوية والميزانية وحسابالنتيجة.
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 سجل الرواتب واألجور :هو الدفتر الذي تسجل فيه أسماء المستخدمين والعمال والمياومين وغيرهممن األجراء ،ومقدار رواتبهم وأجورهم ونوع عملهم ،وتاريخ مباشرتهم العمل ،وتاريخ تركهم العمل
أو صرفهم منه.
 سجل المحاضر :هو الدفتر الذي تحفظ فيه محاضر إجتماع الجمعيات العادية وغير العادية والشركاءومجلس إدارة الشركة. ...
ً
 سجل اليوميّة :هو الدفتر الذي تسجل فيه العمليات التي تتعلق بنشاط المكلف يو ًما فيوم وفقا لتسلسلهاالتاريخي والرقمي ويمكن للمكلف الذي ي ُحول نوع عمله دون ذلك أن يسجل فيه تلك العمليات
بصورة إجمالية مرة في الشهر على األقل شرط أن يحصل على موافقة خطيّة مسبقة بذلك من اإلدارة
الضريبيّة المختصة وأن يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك األعمال يو ًما فيوم.
 سنة األعمال :هي سنة مالية وهي السنة الميالدية التي تمتدّ من أول كانون الثاني حتى  30كانوناألول من كل سنة ،ويمكن للمكلف أن يطلب من اإلدارة الضريبيّة الموافقة على سنة أعمال خاصة.
 سنة التكليف :هي سنة مالية وهي السنة التي تلي سنة األعمال والتي يجري التصريح خاللها عنإيرادات سنة األعمال.
ْ
 شركة األموال :تشمل من جهة الشركة المساهمة (أي ال ُمغفلة)  S.A.L/Joint-Stock companyالتيتضم الشركة القابضة  Holdingوشركة األوف شور  Off-shoreالمحصور نشاطها في الخارج ومن
جهة أخرى شركة التوصية باألسهم والشركة المحدودة المسؤولية .S.A.R.L./Limited Liability
company

 شركة األشخاص :تشمل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. شركة محاصة :هي كيان ال يتمتع بالشخصية المعنوية وصل إلى حيّز الوجود نتيجة اقتسام شخصانتدرها أعمال تجارية يقوم بها أحدهم أو جميعهم بإسمهم.
أو أكثر األموال التي ّ
 شركة محدودة المسؤولية :لم يعين قانون التجارة ما إذا كانت الشركة محدودة المسؤولية من نوعشركات األشخاص أم شركات األموال إنما يتفق الفقهاء على القول بأنها شركة ذات طبيعة مختلطة
بين شركة األموال وشركة األشخاص .فصدر تعميم عن وزير المال 005قضى بأن تطبق على
الشركات محدودة المسؤولية أحكام قانون ضريبة الدخل المتعلقة بشركات األموال.
 ضريبة إضافية :هي الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة. ضريبة تصاعدية :هو تقسيم الدخل الخاضع للضريبة إلى فئات مالية ،أو شرائح ،ويفرض معدّلمختلف على كل فئة ،بحيث يزداد المعدل عند اإلنتقال من شريحة لشريحة دخل أعلى.
 ضريبة دخل الباب األول :هي الضريبة على األرباح التي تتأتى عن نشاط كل فرد أو مؤسسة فرديّةأو شركة.
 عقار أميري :هو عقار تملكه الدولة أو البلديات وينتفع به الغير وينتقل حق اإلنتفاع به إلى الورثة. عقد مساقاة :هو إيجار لألمالك غير المنقولة (عقارات) يجب تسجيله في السجل العقاري ،مدتهخمسة عشرة سنة على األقل وتسعة وتسعين سنة على األكثر ،يعطي المستأجر حقًا عينيًا قابالً للبيع
والشراء واإلستثمار والتأمين والحجز.
يخول صاحبه استعمال ملك الغير (الدولة أو الفرد) .ويسقط هذا الحق إذا كان
 حق إنتفاع :هو حق ّالعقار ملك فر ٍد بتحقق األجل أو بوفاة المنتفع.
 -المؤسسة) :الباب الرابع (voir la loi sur le revenu/
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لئحة المصطالحات

 المؤسسة التجارية :يدير التاجر المؤسسة التجارية وتتألف من مجموع عناصر مادية كالتجهيزاتوالبضائع والفرش ومن عناصر معنويّة كاإلسم وبراءات اإلختراع وموقع المحل الكائنة فيه
صصة لممارسة النشاط التجاري.
المؤسسة والشعار وعنصر الزبائن ،فتكون جميعها مخ ّ
 المؤسسة الفردية :هي عبارة تستعمل للداللة على المؤسسة التجارية المتعارف عليها أو أصحابالمهن الحرة أو أصحاب المهن الذين ال ينتسبون إلى نقابة...
 المطرح الضريبي :هو المبلغ الذي يخضع للضريبة. مقتطع الضريبة :هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتوجب عليه إقتطاع الضريبة عند المنبع Retenue à la source/Holding Tax at sourceمن المبالغ المستحقة على شخص آخر (المكلف
األساسي) وتسديدها للخزينة.
 المكلف على أساس الربح المقدّر :هو كل شخص غير خاضع للضريبة على أساس الربح الحقيقي أوالمقطوع.
 المنشأة :تسمية عامة تطلق للداللة على المؤسسة أو الفرد أو الشركة. المهنة :كل نشاط يقوم به فرد في سبيل العيش والكسب. نظام الضرائب النوعيّة :نظام تقوم عليه قوانين الضرائب اللبنانية بحيث تختلف الضريبة باختالفاإليراد كضريبة الدخل وضريبة األمالك المبنيّة ورسم اإلنتقال...
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