
 
 

 الدخل ضريبة قانون
 

 12/6/1959 يف صادر - 144 رقم اشرتاعي مرسوم
 

 
 

 اللبنانٌة، الجمهورٌة ربٌس إن
 اللبنانً، الدستور على بناء
 ،1958 سنة األول كانون 12 قانون على بناء
 المالٌة، وزٌر اقتراح على بناء
 الوزراء، مجلس موافقة وبعد
: ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

: الدخل ضرٌبة تتناول -1 المادة

. التجارٌة وؼٌر والتجارٌة الصناعٌة المهن أرباح- 1
. التقاعد ومعاشات واألجور الرواتب- 2
. المنقولة األموال رإوس دخل- 3

 
 

 التجارية وغري والتجارية الصناعية ادلهن أرباح على الضريبة يف - األول الباب
 
 
 

 للضريبة اخلاضعة وادلهن األعمال يف - األول الفصل
 
 
 



 المهن وأرباح والحرفٌة، والصناعٌة التجارٌة والمإسسات المهن أرباح الضرٌبة تتناول -2 المادة

ًا  ٌدر عمل كل وربح الحرة،  الضرٌبة من ٌستثنى وال الدخل، على أخرى لضرٌبة خاضع ؼٌر رٌعا
. القانون فً صرٌح بنص إال دخل أي

 
 

 اللبنانٌة األراضً فً المقٌمٌن والمعنوٌٌن، الحقٌقٌٌن األشخاص باسم الضرٌبة تفرض -3 المادة

. لبنان فً ٌحققونها التً األرباح مجموع على الخارج، فً أو
 
 

: الضرٌبة بهذه المكلفٌن جملة فً ٌعد -4 المادة

ًا  الشركات،- أ . وؼاٌتها نوعها كان أٌا
: المعنوٌون أو الحقٌقٌون األشخاص- ب

 شراءها ٌتولون والذٌن بٌعها، أو التجارٌة والمإسسات العقارات شراء فً ٌتوسطون الذٌن- 1
. للمتاجرة وبٌعها باسمهم

 الالزمة األدوات أو بالمفروشات مجهزة صناعٌة أو تجارٌة مإسسة ٌإجرون الذٌن- 2
 أو المإسسة منها تتؤلؾ التً المادٌة ؼٌر العناصر كل اإلٌجار تناول سواء الستثمارها،

. اإلطالق على ٌتناولها لم أو منها، جزءاًا  تناول
. األرض باطن فً الموجودة المواد استثمار عابدات من ٌستفٌدون الذٌن- 3

 شراء فً ٌتوسط معنوي أو حقٌقً شخص كل عامة وبصورة والوسطاء، والعمالء، السماسرة- ج
. بٌعها أو كافة األموال أنواع

ًا  ٌدر عمل من ربح على حصل معنوي أو حقٌقً شخص كل- د  أخرى لضرٌبة خاضع ؼٌر رٌعا
  على

. الدخل 

 
 

 الضريبة من اإلعفاء يف - الثاين الفصل
 
 
 

 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم والقانون 5/7/1967 تارٌخ 58 رقم للقانون وفقا معدلة -5 المادة

 8/2/2002 تارٌخ 392 رقم والقانون
: الضرٌبة من ٌستثنى

. التعلٌم معاهد- 1
 التمرٌض مإسسات من شاكلها وما بالمجان، مرضى تقبل التً المالجا، والمٌاتم، المستشفٌات،- 2

. خاصة أو عامة وإعانات أموال من المتؤتٌة الصافٌة أرباحها حدود ضمن وذلك واإلسعاؾ،



 من شاكلها وما والمصحات والمستوصفات العجزة ودور والمالجا والمٌاتم المستشفٌات أما 
 ال هٌبات أو جمعٌات أو مإسسات تستثمرها أو تملكها التً واإلسعاؾ، التمرٌض مإسسات

. أرباحها كامل عن الضرٌبة من فتعفى الربح، تحقٌق تتوخى
. السل ومصحات العقلٌة األمراض مستشفٌات- 3
. تجارٌة صفة لها تكن لم إذا الزراعٌة، والتعاونٌات والنقابات، التعاونٌة، االستهالك شركات- 4
 ونتاج فٌها ٌربونها التً والمواشً أراضٌهم حاصالت ٌعرضوا لم ما الزراعٌون، المستثمرون- 5

. التحوٌل بعد ٌبٌعونها أو بالبٌع مخصص محل فً المواشً هذه
 لبلدان التابعة األجنبٌة للمإسسات بالمثل المعاملة وشرط والبحرٌة، الجوٌة المالحة مإسسات- 6

. لبنانٌة مإسسات فٌها تعمل
. الخاصة المإسسات تنافس ال التً العامة المصالح- 7
. الحرفً الطابع ذات السٌاحٌة المإسسات- 8
 والمكافؤة المختارٌن قانون من 17 المادة بموجب استٌفاإها للمختارٌن ٌجوز التً الرسوم- 9

 رسم )وتعدٌالته 146/59 رقم بمرسوم الصادر القانون من 20 المادة فً عنها المنصوص
 .للمختارٌن الدولة تصرفها قد التً والتعوٌضات( االنتقال

 
 

ًا  مضافة (-1 )مكرر 5 المادة ًا  عدلت ثم 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا  للقانون وفقا

. 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم
 التً المبالػ الصافٌة السنوٌة أرباحها من معٌن بجزء تؽطً أن الصناعٌة للمإسسات ٌجوز - أوالًا 

: التالٌة الشروط ضمن وذلك الذاتٌة لتوظٌفاتها 1980 سنة من اعتباراًا  تخصصها
: التالٌة الؽاٌات من أي تحقٌق أجل من التوظٌؾ ٌتم أن ٌجب- 1

ًا  اإلنتاجٌة المإسسة طاقة زٌادة شؤنها من جدٌدة صناعٌة تجهٌزات إقامة- أ  ٌعتد وال كمٌة أو نوعا
 ورشة أجل من تقام كالتً مإقت طابع ذات إنشاءات أو تجهٌزات فً ٌجري الذي بالتوظٌؾ

. المإقت اإلدخال نظام ظل فً مستوردة ولوازم معدات فً وال بزوالها، وتزول معٌنة
ًا  المإسسة فً العاملٌن واألجراء المستخدمٌن إلٌواء مساكن بناء- ب  اإلسكان قانون ألحكام وفقا

: شرط عنه المنبثقة واألنظمة
ًا  المساكن تبقى أن-  . سنة 12 عن تقل ال مدة للمإسسة ملكا
. لها المعدة الؽاٌة لؽٌر وقت أي فً تستعمل ال أن- 
 الرواتب مجموع من% 15 الواحد المسكن عن المستوفى السنوي السكن بدل ٌتجاوز ال أن- 

. األجٌر أو للمستخدم الدابمة وملحقاتها السنوٌة واألجور
.  المساكن هذه على اإلستثنابٌة االجور قوانٌن احكام تتطبق وال- ج
ًا  تعلم أن أعاله المذكورة األحكام من االستفادة فً ترؼب التً الصناعٌة المإسسات على- 2  خطٌا

 تعٌن وأن التوظٌؾ مباشرة من األقل على شهر قبل هذه رؼبتها عن المختصة المالٌة الدابرة
 التوظٌفات عن مفصلة ببٌانات اإلعالم ترفق وأن أرباحها من االقتطاع بدء ترٌد التً السنة
. اإلعفاء من باالستفادة حقها فقدان طابلة تحت بها القٌام ترٌد التً

 الؽٌر مع النهابً ارتباطها عن ناشبة مالٌة عملٌة ألٌة المإسسة إجراء بالتوظٌؾ مباشرة تعتبر 
. التوظٌؾ لؽاٌات تنفٌذاًا 

ًا  تؽطى أعاله المذكورة الشروط توافر حال فً- 3  مبلػ باقتطاع عملٌة كل فً الموظفة المبالػ تباعا
 والسنوات المالً التوظٌؾ فٌها ٌجري التً السنة أرباح من بالمابة خمسون األقصى حده



 المناطق إحدى فً التوظٌؾ تم إذا أقصى كحد% 75 إلى النسبة هذه وترفع. الالحقة الثالث
. الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد والتً تنمٌتها فً الحكومة ترؼب التً

ًا  الذاتٌة التوظٌفات لتؽطٌة والمستعملة الصافٌة، السنوٌة األرباح من المقتطعة النسبة تعفى- 4  وفقا
 األربع السنوات حدود االقتطاع ٌتجاوز ال أن شرط الدخل ضرٌبة من أعاله المبٌنة لألحكام

. توظٌؾ عملٌة لكل أعاله المذكورة
 التوظٌؾ لؽاٌات المقتطعة المبالػ تضٌؾ أن زمن، من مر مهما المختصة، المالٌة الدوابر على- 5

 كل عن% 3 تعادل ؼرامة مع بالضرٌبة للتكلٌؾ معها تخضعها وأن الحقة سنة أٌة أرباح إلى
 جرى التً األعمال لسنة الالحقة السنة من ابتداء كامالًا  شهراًا  الشهر كسر ٌعتبر ان على شهر

 المإسسة وإخالل التوظٌؾ إتمام عدم حال فً وذلك التوظٌؾ، لتؽطٌة أرباحها من االقتطاع
. أعاله المبٌنة الشروط من بؤي

 
ًا   اإلنتاج مباشرة تارٌخ من اعتباراًا  أقصى كحد سنوات عشر لمدة الدخل ضرٌبة من تعفى- 1 -ثانٌا

 هذه لدى توافرت إذا 1980 سنة من اعتباراًا  لبنان فً تنشؤ التً الصناعٌة المإسسات أرباح
. أدناه «د» الفقرة فً المبٌن األقصى الحد وضمن التالٌة الشروط جمٌع المإسسات

 ٌتخذ بمرسوم تحدد والتً تنمٌتها فً الحكومة ترؼب التً المناطق إحدى فً المصنع ٌنشؤ أن- أ
. الوزراء مجلس فً

 كانون من األول قبل لبنان فً تنتج تكن لم جدٌدة ومواد سلع إنتاج المإسسة تستهدؾ أن- ب
ًا  تنتج تكن لم التً تلك الجدٌدة والمواد بالسلع وٌقصد ،1980 الثانً  وهً لبنان فً سابقا
 الصنع تامة منتجات أو مصنوعة نصؾ منتجات إلى أولٌة مواد تحوٌل عن ٌنتج ما تشمل

 الجدٌدة والمواد السلع وكذلك الصنع، تامة منتجات إلى مصنوعة نصؾ منتجات تحوٌل أو
 الصنع تامة ؼٌر سلع أو مواد صنع بإكمالها التجمٌع أو التركٌب صناعات تنتجها التً

. الخارج من مستوردة
 إلنتاج وتخصصها لبنان فً الجدٌدة المإسسة تملكها التً الثابتة األصول قٌمة تقل ال أن - ج

. لبنانٌة لٌرة ملٌونً عن الجدٌدة والمواد السلع
 من حال بؤٌة اإلعفاء سنوات بكامل الدخل ضرٌبة من المعفاة األرباح مجموع ٌتجاوز ال أن - د

. اإلنتاج مباشرة لتارٌخ الموظفة االستهالك قبل الثابتة األصول قٌمة األحوال
ًا  تعلم أن أعاله المذكورة األحكام من االستفادة فً ترؼب التً الصناعٌة المإسسات على- 2  خطٌا

 والبٌانات بالمستندات اإلعالم ترفق وأن اإلنتاج مباشرة قبل بذلك المختصة المالٌة الدابرة
. إنتاجها ومواصفات الثابتة أصولها لقٌمة العابدة المفصلة

. والنفط والصناعة المالٌة وزارتً اقتراح على بناء بمرسوم اإلعفاء ٌمنح- 3
 الدابرة إلى تقدم أن القانون هذا فً علٌها المنصوص اإلعفاءات من المستفٌدة المإسسة على- 4

 التصارٌح السنوٌة، األعمال نتابج عن التصارٌح لتقدٌم المحددة المهلة ضمن المختصة، المالٌة
. الدخل ضرٌبة بقانون المطلوبة كافة والمستندات

ًا  وعلٌها   طوال اإلعفاء مدة عن لمحاسبتها العابدة كافة والمستندات بالسجالت االحتفاظ أٌضا
. التجارة قانون فً علٌها المنصوص المدة

 القانون هذا أحكام من المستفٌدة المإسسات على دابمة رقابة المختصة المالٌة الدابرة تمارس- 5
. المفروضة بالشروط تقٌدها من التثبت بؽٌة

 
 



 للضريبة اخلاضعة األرباح حتديد يف - الثالث الفصل
 
 
 

 وإن التكلٌؾ سنة سبقت التً السنة فً الحاصل الصافً الربح على الضرٌبة تفرض -6 المادة

. قبلها أو التكلٌؾ سنة خالل الربح مصدر انقطع
 
 

ًا  معدلة -7 المادة  تارٌخ 26 رقم والقانون 11/3/1964 تارٌخ 15735 رقم للمرسوم وفقا

 تارٌخ 39 رقم االشتراعً والمرسوم 19/1/1970 تارٌخ 1 رقم والقانون 8/5/1967
 تارٌخ 27 رقم والقانون 27/6/1977 تارٌخ 83 رقم االشتراعً والمرسوم 23/2/1977
. 12/2/1994 تارٌخ 286 رقم والقانون 19/7/1980
 واألعباء النفقات جمٌع تنزٌل بعد للضرٌبة الخاضعة المكلؾ واردات مجموع هو الصافً الربح إن

. المهنة أو الصناعة أو التجارة ممارسة تقتضٌها التً
: على خاصة بصورة واألعباء النفقات هذه تشتمل
. السنة أثناء المسداة الخدمات وبدل المباعة، السلع أو البضابع شراء بدل- 1
. المكلؾ ٌخص كان إذا التؤجٌرٌة قٌمته أو المهنة، فٌه تمارس الذي المحل إٌجار بدل- 2
. العمل سبٌل فً الؽٌر مع المعقودة القروض فوابد- 3
ًا  أو خدماتهم عن بدالًا  والعملة للمستخدمٌن ٌدفع ما وكل واألجور، الرواتب- 4  صرفهم عن تعوٌضا

ًا  الخدمة من . والعمال بالمستخدمٌن الخاص للتشرٌع وفقا
. والمستخدمٌن العمال تؤمٌن بدل ومنها، األخرى، المؤلوفة العامة النفقات- 5
 ما المهنة، أو المإسسة على مترتبة ورسوم ضرابب من السنة خالل فً التحصٌل قٌد وضع ما- 6

. االشتراعً المرسوم هذا فً علٌها المنصوص الضرابب خال
 لدى المادٌة الثابتة األصول لعناصر األصلً الكلفة سعر أساس على المحسوبة االستهالكات- 7

. المإسسة
 االستهالكات هذه نسب بتحدٌد قرارا العام المالٌة مدٌر اقتراح على بناء المالٌة وزٌر ٌتخذ 

 أوضاع مع تتالءم التً النسب أو النسبة ٌختار أن للمكلؾ وٌحق ودنٌا، قصوى حدود ضمن
ًا  المختصة المالٌة الدابرة ٌودع أن شرط مإسسته،  أنه اعتبر وإال االستهالكات برنامج مسبقا

. الدنٌا االستهالك نسبة اختار
 مع االستهالك قٌمة لتعادل المحددة المدة طوال وإلزامٌة ثابتة المختارة النسب أو النسبة وتبقى 

. األصلً الكلفة سعر
ًا  كان إذا إال استهالكها ٌجوز فال المادٌة، ؼٌر الثابتة األصول أما   بال عنها التخلً متوجبا

 المدة طوال متساوٌة سنوٌة أقساط على استهالكها ٌجري وعندبذ معٌن، أجل حلول عند عوض
. األجل هذا لحلول الباقٌة

 الصرؾ تعوٌضات لدفع أو اإلفالس إعالن عند الدٌون خسابر لمواجهة المدخر االحتٌاط مال- 8
ًا  الطوارئ، تعوٌضات أو التقاعد، معاشات أو الخدمة، من . اإلجراء المرعٌة للقوانٌن وفقا

 المشكوك الدٌون خسابر لمواجهة مإونة إدخار 1977 اعمال من ابتداء للمصارؾ وٌجاز 



ًا  الدٌن وٌعتبر المدٌن، إفالس إعالن قبل بتحصٌلها  الرقابة لجنة موافقة بعد بتحصٌله مشكوكا
. الدابن المصرؾ لطلب بناء لبنان مصرؾ فً المصارؾ على

 ال التً أو أجلها، من خصصت التً للؽاٌة بعضها أو كلها تستعمل لم التً المدخرة، المبالػ أما 
. المذكورة السنة أرباح إلى تضاؾ فإنها الالحقة السنة فً لبقابها موجب من ٌعود

 أو خٌرٌة مإسسات إلى اإلحسان أو التبرع أو اإلسعاؾ  سبٌل على دفعت أنها ٌثبت التً المبالػ- 9
ًا  بها معترؾ رٌاضٌة أو ثقافٌة أو اجتماعٌة  بمرسوم تعٌن التً العامة الحدود ضمن وذلك رسمٌا

. الوزراء مجلس فً ٌتخذ
 فً ستدفع والتً 1993 عام خالل دفعت التً بكاملها والهبات والمساعدات التبرعات تعتبر 

 أو دفعت التً السنة أرباح من للتنزٌل قابلة ؼٌر وأعباء نفقات اللبنانٌة، للدولة الالحقة السنوات
. خاللها ستدفع التً

. لتحصٌلها الالزمة التدابٌر اتخاذ بعد بالفعل هالكها ٌثبت التً المستحقة الدٌون- 10
 تعٌن حدود ضمن وذلك نظامٌة مستندات بموجب المثبتة التجارٌة والدعاٌة اإلعالن نفقات- 11

. الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم
 قانون من 57 بالمادة عمالًا  البلدٌات لحسابات المبنٌة األمالك إٌرادات على المفروضة العالوة- 12

. األموال شركات على تترتب التً 17/9/1962
: ٌلً ما بتنزٌل ٌسمح وال 

 لم ما الموجودات تحسٌن على النفقات ومنها قٌمته فً تزٌد التً والنفقات المال رأس فوابد- 1
. العامة النفقات من عادة معتبرة صٌانة نفقات تكن

 ألي أو لبنان فً حاصل دخل عن أجنبٌة لدولة المستحقة أو المدفوعة الرسوم أو الضرابب- 2
. آخر سبب

 أو مكاتب أو وكاالت أو فروع أو مإسسات أعمال جراء من المكلؾ تصٌب التً الخسابر- 3
ًا  كان أو له تابعة كانت سواء لبنان، خارج واقعة سواها  على التبعٌة اقتصرت وإن لها تابعا

. اإلشراؾ
 أو فروع أو مإسسات أعمال فً للمساهمة تحملها أنه المكلؾ ٌثبت ال التً واألعباء النفقات- 4

ًا  كان سواء الخارج فً سواها أو مكاتب أو وكاالت . له تابعة كانت أو لها تابعا
 إدارة عن له أجرة الشرٌك أو العمل رب ٌقتطعها التً المبالػ ومنها الشخصٌة، النفقات- 5

. الخاصة لنفقاته أو المإسسة
 مبالؽة كل وكذلك األساسٌة، المستخدم رواتب من بالمبة 10 تتجاوز التً التمثٌل تعوٌضات- 6

 ممارسة تقتضٌها التً النفقات وسابر واألجور الرواتب فً المؤلوفة الحدود عن زٌادة أو
. المهنة أو الصناعة أو التجارة

. الشخصٌة والؽرامات االستثنابٌة الضرابب- 7
 
 

ًا  معدلة -8 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 للقانون وفقا

30/12/1993 .
 جزءاًا  تشكل التً المبنٌة وؼٌر المبنٌة العقارات وإٌرادات المنقولة األموال رإوس إٌرادات تعتبر

ًا  المإسسة أو المهنة أصول من . الضرٌبة تتناولها التً الواردات من قسما
 الدخل، على األخرى النوعٌة الضرابب إلحدى األصل فً خاضعة اإلٌرادات هذه كانت إذا أما

 إخضاعها وعدم األرباح هذه فً قٌمتها بكامل تنزٌلها ٌمكن فإنه تحققها، عند األرباح إلى وأضٌفت



. الباب هذا فً علٌها المنصوص للضرٌبة
 
 

ًا  معدلة -9 المادة . 18/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

ًا  حٌازتها نتٌجة لبنانٌة أموال شركات علٌها تحصل التً األرباح أنصبة إن ًا  أسهما  فً وحصصا
 المنصوص للضرٌبة الخاضعة وارداتها من قٌمتها كامل فً تنزل أخرى، لبنانٌة أموال شركات

 72 المادة فً علٌها المنصوص للضرٌبة توزٌعها إعادة عند خاضعة تبقى لكنها الباب هذا فً علٌها
. الدخل ضرٌبة قانون من جدٌدة مكررة

 
 

 بمسك ملزم مكلؾ، كل على ٌجب للضرٌبة الخاضع الصافً الربح تحدٌد ألجل -10 المادة

ًا  ٌقدم أن التجارة، بقانون عمالًا  التجارٌة السجالت  مجموع عن أو الحقٌقً ربحه عن تصرٌحا
 بمعدل مقطوعة بصورة للضرٌبة الخاضع الصافً الربح اإلدارة تحدد الثانٌة الحالة وفً وارداته،

. الواردات مجموع على ٌطبق معٌن
ًا  للضرٌبة الخاضعة أرباحهم فتقدر التجارٌة السجالت بمسك الملزمٌن ؼٌر المكلفون، أما  ألحكام وفقا

. الباب هذا من الثالث الفصل من «ج» النبذة
ًا  ٌقدم أن فعلٌه الصناعٌة، وؼٌر التجارٌة ؼٌر المهن أصحاب من المكلؾ كان وإذا  بمجموع تصرٌحا

ًا  الحقٌقً الربح أساس على تكلٌفه ٌطلب لم ما وارداته  من الثالث الفصل من( أ )النبذة ألحكام وفقا
. الباب هذا

 قاصر شرٌك كل ولً وكذلك التوصٌة أو التضامن شركات فً باألهلٌة المتمتع الشرٌك، وٌكون
ًا  مسإوالًا  التجارة، قانون من 66 المادة بؤحكام عمالًا  الشراكة إلٌه آلت  التصرٌح تقدٌم عن شخصٌا

 الشركاء باقً بحصص إجمالً تصرٌح تقدٌم عن مسإولة التوصٌة شركة وتبقى به، المتعلق
. والخسابر األرباح فً الموصٌن

 
 

ًا  معدلة -11 المادة  28/6/2001 تارٌخ 326 رقم للقانون وفقا

: وهم المكلفٌن من التالٌة الفبات على إجباري الحقٌقً الربح عن التصرٌح إن
 والتعاونٌات والنقابات التعاونٌة االستهالك شركات وكذلك األموال وشركات األشخاص شركات- 1

. التجارٌة الصبؽة ذات الزراعٌة
. الخارج فً مركزها ٌكون عندما السابق البند فً المبٌنة المإسسات فروع- 2
 اشخاص اربعة من اكثر تستخدم التً االخرى الصناعٌة المإسسات وجمٌع والمعامل المصانع- 3

. حرفٌة مإسسات منها كان ما اال دابمة، بصورة
 األعمال أو الحسم أشؽال ٌتعاطون الذٌن واألشخاص والصرافون والصٌارفة المصارؾ- 4

. المصرفٌة
 ووكالء والوسطاء والعمالء، الجملة، ونصؾ بالجملة والتجار والمستوردون، المصدرون،- 5

. التجارٌة والبٌوت المعامل
. أشخاص أربعة من أكثر عملهم فً ٌستخدمون الذٌن بالمفرق التجار- 6
. والكٌمابٌة الصٌدلٌة المواد مستودعات أصحاب- 7
...(. إلخ الحمام صٌد الخٌل، سباق )الرهان مإسسات مستثمرو- 8



ًا  والثانٌة األولى الدرجتٌن فنادق مستثمرو- 9 . الرسمً للتصنٌؾ وفقا
ًا  والثانٌة األولى الدرجتٌن من السٌنما ودور المسارح مستثمرو- 10 . الرسمً للتصنٌؾ وفقا
. دابمة بصورة اشخاص اربعة من اكثر عملها فً تستخدم التً والمطابع النشر دور- 11
. دابمة بصورة اشخاص اربعة من اكثر تستخدم التً والهواء الماء بؽٌر تدار التً المطاحن- 12
 .المجهزة المإسسات مإجرو- 13

 
 

 المقدر، أو المقطوع الربح أساس على السابقة المادة فً المذكورة ؼٌر الفبات، تكلؾ -12 المادة

ًا  ٌقدم أن شرط الحقٌقً، الربح أساس على تكلٌفه ٌطلب أن شخص لكل ٌحق أنه ؼٌر  قبل بذلك طلبا
. التكلٌؾ سنة من الثانً كانون آخر
 السنوات فً الرجوع ٌطلب أن الحقٌقً الربح أساس على التكلٌؾ طرٌقة اختار لمن ٌجوز وال

. المقدر أو المقطوع التكلٌؾ طرٌقة إلى التالٌة

 
 

 احلقيقي الربح اساس على التكليف يف- أ
 
 
 

 49 رقم الشتراعً والمرسوم ،19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا معدلة -13 المادة

 .15/7/1983 تارٌخ
 وقبل سنة، كل من نٌسان اول قبل المختصة المالٌة الدوابر الى الحقٌقً الربح عن التصرٌح ٌقدم
 حساب من وخالصة المٌزانٌة، عن نسخة الٌه وٌضم االموال، بشركات ٌتعلق فٌما حزٌران اول

 تقرٌر اما( 7 )المادة باحكام عمال تنزٌلها الواجب واالعباء بالنفقات وبٌان والخسابر، االرباح
 المراقبة مفوضً لنظام الخاضعة الشركات فً له العابدة التوضٌحٌة والبٌانات المراقبة مفوضً
 فً ٌلبوا ان المراقبة مفوضً وعلى. سنة كل من اٌلول اول قبل فٌقدم التجارة قانون احكام بموجب
 بضرٌبة المختصة المالٌة الدابرة توجهه اٌضاحات او معلومات او طلب كل ممكنة مهلة اقصر
 قانون من( 108 )المادة احكام تطبٌق طابلة تحت وذلك اجروها، التً الرقابة بشان الٌهم الدخل

. الدخل ضرٌبة
 فٌجب المٌزانٌة تقدٌم علٌهم ٌستحٌل الذٌن والصناعٌة التجارٌة المهن اصحاب ؼٌر من المكلفون اما
 مهنتهم نفقات ومجموع الصافٌة ؼٌر واراداتهم مجموع فٌه ٌبٌنون جدوال تصرٌحهم الى ٌضموا ان

. السابقة السنة خالل الصافً ربحهم ومقدار التنزٌل القابلة واالعباء
 السنة ؼٌر تجارٌة سنة المختصة المالٌة الدوابر بموافقة حساباتها قفل فً تتبع التً المإسسات واما

 هذه تبدأ ان على( اشهر خمسة او اشهر ثالثة ) المادة هذه فً المبٌنة المهلة من تستفٌد فانها المدنٌة
 اذا واحدا شهرا المذكورة المهل تمدٌد لالدارة وٌمكن. السنوي الحسابات قفل تارٌخ من المهلة
. التمدٌد تستوجب جوهرٌة اسبابا وجدت

 



 

 السابقة، السنة خالل الحاصل الحقٌقً الربح هو عنه التصرٌح ٌجب الذي الربح ان -14 المادة

 المدة هذه كانت اذا وذلك )االخٌرة المٌزانٌة نتابجها على بنٌت التً شهرا عشر االثنً مدة خالل او
 بٌن الحاصل الربح عن التصرٌح ٌجب جدٌد عمل مباشرة حالة وفً( المدنٌة السنة عن تختلؾ
. التكلٌؾ سنة السابقة السنة من االول كانون واخر العمل مباشرة تارٌخ

 
 

 مإسسات على مشرفة او لبنان، خارج واقعة لمإسسات تابعة مإسسات ان تبٌن اذا -15 المادة

 او الشراء، او البٌع اسعار بزٌادة اما الخارج الى ارباحها من قسما تنقل الخارج فً واقعة
 فرض عند تضاؾ ان ٌجب الصورة هذه على المنقولة االرباح فان اخرى، وسٌلة باٌة او بانقاصها،
. الحسابات فً المبٌنة االرباح الى الضرٌبة

 للمقارنة اساسا المشابهة المإسسات ارباح اتخذت الحقٌقً، الربح لتحدٌد الكافٌة االدلة تتوفر لم واذا
. المختصة المالٌة دوابر ومعلومات الخارجٌة المظاهر الى باالضافة الربح، ولتحدٌد

 
 

 2 رقم والقانون 27/6/1977 تارٌخ 81 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -16 المادة

 تارٌخ 7 رقم والقانون 9/9/1983 تارٌخ 59 رقم االشتراعً والمرسوم 22/3/1979تارٌخ
. 20/8/1990 تارٌخ 14رقم والقانون 10/8/1985
 الذي الحقٌقً الربح من ونزل التالٌة السنة اعباء من العجز هذا اعتبر معٌنة سنة فً عجز وقع اذا

 رصٌد نزل بكامله العجز لتؽطٌة الربح هذا ٌكؾ لم واذا المذكورة، السنة خالل حصل قد ٌكون
 هذا نقل ٌمكن وال. الثالثة السنة ارباح من نزل شًء منه بقً واذا الثانٌة، السنة ارباح من العجز
. وقوعه سنة تلً  التً الثالثة السنة بعد ما الى رصٌده او العجز
 الشكل وعلى الحقٌقً، الربح عن للتصرٌح المحددة المهلة ضمن العجز مقدار عن التصرٌح وٌجب

 لمدة 1976 و1975 سنتً من كل خالل الحاصل العجز نقل استثنابٌة بصورة ٌمكن انه اال. ذاته
 وفقا المذكورة الفقرة خالل تباعا المذكور العجز ٌؽطى ان على ثالث، من بدال متتالٌة سنوات ثمان

: ٌلً لما
. االولى االربع السنوات ارباح كامل باستعمال- 
  السنوات من كل خالل السنوٌة المكلؾ ارباح من بالمبة خمسون االقصى حده مبلػ باقتطاع ثم- 
. االخٌرة االربع  

 رصٌد وٌبقى وقوعه، سنة تلً التً الثامنة السنة بعد ما الى المذكور العجز رصٌد نقل والٌمكن   
. العادٌة القانونٌة لالحكام خاضعا اعاله المذكورة االخٌرة االربع السنوات خالل الحاصلة االرباح

 تدخل ال التالٌة، السنوات نتابج الى 1976-1975 السنتٌن من كل خالل الحاصل العجز نقل وعند
 المرسوم فً علٌها المنصوص الثمانً السنوات حساب فً عجزا نتٌجتها كانت اذا 1978 سنة

 تاسعة اضافٌة سنة من الحالة هذه فً المكلؾ وٌستفٌد. 27/6/1977 تارٌخ 81 رقم االشتراعً
. العجز لنقل
 المنصوص لالحكام 1978 عام خالل الدخل بضرٌبة بالمكلفٌن الالحق العجز نقل ٌخضع كما   

 من كل خالل الحاصل المتعلقةبالعجز 27/6/1977 تارٌخ 81 رقم االشتراعً المرسوم فً علٌها
. 1976و 1975 سنتً

 لمدة 1982و 1981 سنتً من كل خالل الحاصل العجز نقل استثنابٌة بصورة ٌمكن انه اال   



 وفقا المذكورة الفترة خالل تباعا المذكور العجز ٌؽطى ان على ثالث، من بدال متتالٌة سنوات ثمان
: ٌلً لما
. االولى االربع السنوات ارباح كامل باستعمال- 
 السنوات من كل خالل السنوٌة المكلؾ ارباح من بالمبة خمسون االقصى حده مبلػ باقتطاع ثم- 

. االخٌرة االربع
. وقوعه سنة تلً التً الثامنة السنة بعد ما الى المذكور العجز رصٌد نقل ٌمكن وال   

 لالحكام خاضعا اعاله المذكورة االخٌرة االربع السنوات خالل الحاصلة االرباح رصٌد وٌبقى
. العادٌة القانونٌة

 لمدة 1984و1983 سنتً من كل خالل الحاصل العجز نقل استثنابٌة بصورة ٌمكن انه اال   
 وفقا المذكورة الفترة خالل تباعا المذكور العجز ٌؽطى ان على ثالث من بدال متتالٌة سنوات ثمانً

: ٌلً لما
. االولى االربع السنوات ارباح كامل باستعمال- 
    السنوات من كل خالل السنوٌة المكلؾ ارباح من بالمبة خمسون االقصى حده مبلػ باقتطاع ثم- 
. االخٌرة االربع  

 رصٌد وبٌقى وقوعه، سنة تلً التً الثامنة السنة بعد ما الى المذكور العجز رصٌد نقل والٌمكن   
. العادٌة القانونٌة لالحكام خاضعا اعاله المذكورة االخٌرة االربع السنوات خالل الحاصلة االرباح

 1990 و1989 سنتً من كل اعمال خالل الحاصل العجز نقل استثنابٌة بصورة ٌمكن انه اال   
 المذكورة الفترة خالل تباعا المذكور العجز ٌؽطى ان على ثالث، من بدال متتالٌة سنوات ثمانً لمدة
: ٌاتً لما وفقا

. االولى االربع السنوات ارباح كامل باستعمال- 
 السنوات من كل خالل السنوٌة المكلؾ ارباح من بالمابة خمسون االقصى حده مبلػ باقتطاع ثم- 

. االخٌرة االربع
 رصٌد وٌبقى وقوعه، سنة تلً التً الثامنة السنة بعد ما الى المذكور العجز رصٌد نقل والٌمكن   

. العادٌة القانونٌة لالحكام خاضعا اعاله المذكورة االخٌرة االربع السنوات خالل الحاصلة االرباح

 
 

 ادلقطوع الربح اساس على التكليف يف- ب
 
 
 

 على او الحقٌقً الربح اساس على التكلٌؾ لطرٌقة الخاضعٌن ؼٌر المكلفٌن، على -17 المادة

 مجموع عن تصرٌحا سنة كل من شباط اول قبل المالٌة الدوابر الى ٌقدموا ان المقدر، الربح اساس
. السابقة السنة خالل الحاصلة وارداتهم

 
 

. 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا معدلة -18 المادة



 المكلؾ مقبوضات المقطوع الربح علىاساس للتكلٌؾ عنها التصرٌح الواجب بالواردات ٌقصد
 السنة خالل ونهابٌة فعلٌة بصورة انواعها اختالؾ بهاعلى قام التً العملٌات جمٌع من المتاتٌة
 او ادوات او سلع او لبضابع ثمنا المكلؾ استوفاه ما مجموع االخص وعلى التكلٌؾ، لسنة السابقة
 ناتجة فإاد او عابدات او سمسرة او عمولة من استوفاه ما وكذلك منها، اجره لما وبدال باعها، لوازم

... الخ اتعاب بدل او صرؾ فرق او تجارٌة معامالت عن مباشرة
 

 قروض، فوابد مصرفٌة، فوابد )الدخل على اخرى نوعٌة لضرٌبة اصال الخاضعة االٌرادات اما
 من بكاملها وتنزل بها الخاصة النوعٌة للضرٌبة خاضعة فتبقى...( الخ مبنٌة امالك اٌرادات

 باالٌرادات مباشرة متعلقة اعباء من ٌقابلها ما مع االول الباب لضرٌبة الخاضعة الواردات
. المذكورة

 
 

 من المقطوع الصافً الربح لتحدٌد اساسا اتخاذه الواجب الواردات مجموع ٌستخرج -19 المادة

 السجالت بمسك الملزمٌن بالمكلفٌن ٌتعلق فٌما التجارة، قانون فً علٌه المنصوص الٌومٌة  سجل
 اصحاب من بالمكلفٌن ٌتعلق فٌما التالٌة 20 المادة فً علٌه المنصوص السجل من او التجارٌة،

. الصناعٌة وؼٌر التجارٌة ؼٌر المهن
 
 

. 19/1/1970 تارٌخ 1 رقم للقانون وفقا معدلة -20 المادة

 الٌومً السجل ٌمسك ان الصناعٌة وؼٌر التجارٌة ؼٌر المهن اصحاب من مكلؾ كل على
 18 المادة فً علٌها المنصوص الٌومٌة وارداته فٌه ٌدون وان التجارة قانون فً علٌه المنصوص

. السابقة
 المبالػ تفصٌل بتدوٌن ٌكتفوا ان لهم فٌحق المهنة سر على للمحافظة المضطرون المهن ارباب اما

. الدافعٌن اسماء ذكر دون قبضها تارٌخ جانبها واللى المقبوضة
 الخاضعٌن من وترقٌمها المكلفٌن جمٌع سجالت على التاشٌر المختصة المحاكم اقالم وتتولى

 لها، ٌخضعون التً التكلٌؾ طرٌقة عن النظر وبصرؾ والصناعٌة التجارٌة االرباح على للضرٌبة
. علٌها والتاشٌرات المكلفٌن باقً سجالت ترقٌم العدل الكتاب ٌتولى كما

 
 

 مجموع على تطبٌقها الواجب المعدالت تعٌٌن المالٌة وزارة مركزها لجنة تتولى -21 المادة

. المقطوع الصافً الربح لتحدٌد الواردات
 
 

: من السابقة المادة فً الٌها المشار اللجنة تتالؾ -22 المادة

 ربٌسا           عنه ٌنوب من او العام المالٌة مدٌر- 
  والتجارة االقتصاد وزارة عن مندوب- 
 عضوا         والتجارة االقتصاد وزٌر ٌختاره- 
  فً والصناعة التجارة ؼرفة عن مندوب- 

 عضوا          المذكورة الؽرفة ربٌس ٌقترحه بٌروت



  او التجار االقتضاء، حسب ٌمثل، خبٌر- 
  التجارٌة ؼٌر المهن ارباب او الصناعٌٌن

 عضوا                            المالٌة وزٌر ٌختاره
 المالٌة وزارة من موظؾ- 
 مقررا(                           الدخل ضرٌبة دابرة)

 واذا باالكثرٌة، قراراتها وتتخذ ربٌسها من بدعوة وتجتمع المالٌة وزٌر من بقرار اللجنة هذه تعٌن
. مرجحا الربٌس صوت كان االصوات تعادلت

 
 

 سنوٌا معدال االعمال او المهن او الصناعة او التجارة انواع من نوع لكل اللجنة تحدد -23 المادة

. وسطا
. الرسمٌة الجرٌدة فً وٌنشر المالٌة وزٌر من بقرار ٌصدق اجمالً جدول فً المعدالت هذه تدون

 المحددة المعدالت فً النظر اعادة للجنة ٌجوز التً المهن سنة كل فً المالٌة وزٌر من بقرار وتعٌن
. نافذة معدالتها فتبقى االخرى المهن اما. لها

 
 

 ادلقدر الربح اساس على التكليف يف- ج
 
 
 

 المقطوع او الحقٌقً التكلٌؾ لطرٌقة الخاضعٌن ؼٌر المكلفٌن على الضرٌبة تفرض -24 المادة

. المقدر الربح اساس
 
 

 .7/9/1991 تارٌخ 89 رقم للقانون وفقا معدلة -25 المادة

: من محافظة كل فً وتإلؾ للضرٌبة الخاضع السنوي الربح تقدٌر خاصة لجان تتولى
 ربٌس او الدخل ضرٌبة دابرة ربٌس- 

 ربٌسا            ربٌسً ضرابب مراقب او المحافظة مالٌة
 والتجارة االقتصاد وزارة عن مندوب- 
 عضوا                      والتجارة االقتصاد وزبر ٌختاره 

  والصناعة التجارة ؼرفة عن مندوب- 
 المذكورة الؽرفة ربٌس ٌقترحه المحافظة فً
  حٌث المحافظة، ادارة مجلس اعضاء احد او
 عضوا                المحافظ ٌختاره ، تجارة ؼرفة توجد ال
  ضرٌبة دابرة )المالٌة وزارة من موظؾ- 

 المالٌة الدابرة او الوحدة من او ( الدخل



 عضوا                                 المحافظة فً المختصة
 مقررا                      المختص الدخل ضرٌبة مراقب- 

 من بدعوة وتجتمع العام المالٌة مدٌر اقتراح على بناء المالٌة وزٌر من بقرار اللجان هذه تعٌن
. مرجحا الربٌس صوت كان االصوات تعادلت واذا باالكثرٌة قراراتها وتتخذ ربٌسها

 
 

 ولها المكلؾ عن المستقاة المعلومات بجمٌع اللجنة تستعٌن الصافً الربح تقدٌر الجل -26 المادة

. ذلك الى حاجة رات اذا الٌه تستمتع وان الخارجٌة، عٌشه مظاهر الى تستند ان
. الضرٌبة لفرض اساسا تتخذ مصدقة اسمٌة لوابح المقدرة باالرباح اللجنة وتضع

 
 

. متتالٌة سنوات ثالث لمدة التقدٌر مفعول ٌسري -27 المادة

 اسباب حدثت اذا اللجنة تقدٌرات فً النظر اعادة المالٌة وزٌر عن صادر قرار على بناء وٌجوز
. موجبة اقتصادٌة

 
 

 مشرتكة احكام- د
 
 
 

 المقطوعة او الحقٌقٌة االرباح على المترتبة الضرٌبة فرض المالٌة دوابر تتولى -28 المادة

. اساسٌة تكلٌؾ جداول بموجب المقدرة او التصرٌح، عن الناتجة
 هذا بمقدار علما المكلؾ احاطت تعدٌله، ٌوجب ما التصرٌح صحة فً التدقٌق عند لها تبٌن واذا

. باالستالم اشعار مع مضمون بكتاب الضم او االضافٌة الضرٌبة اعالم مع واسبابه التعدٌل
 
 

 والتجارٌة الصناعٌة الرباحه على الضرٌبة فرضت عمله عن المكلؾ توقؾ اذا -29 المادة

. بعد تكلؾ لم التً التجارٌة وؼٌر
 من االخٌر الٌوم بٌن المتراوحة المدة خالل الحاصل المقطوع او الحقٌقً الربح التكلٌؾ وٌتناول

. العمل عن المكلؾ فٌه توقؾ الذي والٌوم السابق التكلٌؾ تناولها التً المدة
 من العمل مدة الى بالنسبة المحسوب الربح على الضرٌبة فتفرض المقدر، بالربح ٌتعلق فٌما اما

. التوقؾ خاللها حصل التً السنة
 تصرٌحا ٌقدم ان المقطوع، او الحقٌقً التكلٌؾ لطرٌقة الخاضع العمل، عن المنقطع المكلؾ وعلى
 جمٌع التصرٌح الى ٌضم وان العمل عن التوقؾ تارٌخ من شهر خالل المالٌة الدوابر الى بذلك

. للضرٌبة الخاضع الربح لتحدٌد الالزمة والمستندات المعلومات



 بحر فً عنها تفرغ او باعها التً ؼٌر مإسسة ٌملك او اخر، عمال ٌتعاطى المكلؾ كان اذا اما
 فً ٌدون وان البٌع، او التفرغ تارٌخ من شهر خالل بذلك علما المالٌة الدوابر ٌحٌط ان فعلٌه السنة،

. فٌها العمل عن توقؾ التً المإسسة اعمال نتٌجة العام  السنوي تصرٌحه
 احكام وتطبق. وعنوانه وشهرته المشتري، اسم بٌان المكلفٌن فبات جمٌع على ٌتوجب حال كل وفً
 التصرٌح مهلة تبدا وعندبذ. االفالس وقوع عند التفلٌسة ووكالء القضابٌٌن المصفٌن على المادة هذه
. بتعٌٌنهم القرار صدور تارٌخ من

 
 

ًا  معدلة -30 المادة  تارٌخ 7 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

 220/8/1990 تارٌخ 14 رقم والقانون 20/1/1988 تارٌخ 3 رقم والقانون 10/8/1985
 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون 7/9/1991 تارٌخ 89 رقم والقانون
 28/6/2001 تارٌخ 326

 عشرة%( 10 )قدرها ؼرامة تفرض المحددة، المهلة ضمن القانونً التصرٌح المكلؾ ٌقدم لم اذا
 ال ان على كامال، شهرا الشهر كسر وٌعتبر المتوجبة الضرٌبة قٌمة من تؤخٌر شهر كل عن بالمبة

 المحددة المهلة من االولى السنة نهاٌة لؽاٌة وذلك الضرٌبة، قٌمة من بالمبة مبة%( 100 )تتجاوز
. التصرٌح لتقدٌم
 الربح اساس على مباشرة بتكلٌفه المختصة المالٌة االدارة تقوم عندها التصرٌح، ٌتم لم حال وفً
. علٌه المفروضة الضرٌبة مقدار تعادل ؼرامة وتضٌؾ تحدده الذي
 الموظفٌن اطالع رفض او ابرازها عن امتنع اذا او القانونٌة السجالت المكلؾ ٌمسك لم واذا

 اٌضا مباشرة كلؾ السجالت وقٌود والتصرٌح صحة الثبات الالزمة المستندات على المختصٌن
 الضرٌبة مقدار تعادل ؼرامة علٌه وفرضت المالٌة، الدوابر تخمنه الذي الربح اساس على

. علٌه المفروضة
% 10 الى الؽرامة فتنزل القانونٌة الشروط احد مستوفاة ؼٌر ولكنها نظامٌة السجالت كانت اذا اما
. المباشر التكلٌؾ ٌتوجب وال
 التً الؽرامة تنقص ال ان ٌجب سلبٌة، االعمال نتٌجة كانت اذا وحتى االحوال جمٌع وفً- 

 الربح اساس على للتكلٌؾ خاضعا كان اذا لٌرة الؾ خمسمابة عن المخالؾ المكلؾ لها ٌستهدؾ
. المقطوع الربح اساس على للتكلٌؾ خاضعا كان اذا لٌرة الؾ ومابة الحقٌقً

 ٌجوز وال ضعفٌها الى الؽرامة ترفع سنوات، ثالث خالل المادة، هذه الحكام المخالفة تكرار وعند
. الؽرامات هذه على تسوٌة اٌة اجراء

 واردات او ارباح اعلى عن تقل ال ان فٌجب للتكلٌؾ، اساسا تتخذ التً الواردات او االرباح اما
. السابقة الثالث السنوات احدى خالل المخالؾ المكلؾ علٌها حصل

 قبل من اعتمادها الواجب الواردات او االرباح بان االعتقاد على تحمل اسباب جود حالة وفً
 التقدٌر لجنة تتولى السابقة، الفقرة فً به المنوه االدنى الحد تتجاوز المباشر للتكلٌؾ المالٌة الدوابر

 الى اضافتها الواجب الواردات او الربح فرق تحدٌد الباب، هذا من 25 المادة فً علٌها المنصوص
. المذكور الحد

 هذا كان سواء المعٌنة القانونٌة المهل ضمن المباشر التكلٌؾ على ٌعترض ان للمكلؾ وٌحق
 ان شرط التقدٌر، لجنة تحدٌد على او السابقة، الفقرة فً المبٌن االدنى الحد اساس على مبنٌا التكلٌؾ
. االسباب اعتراضه ٌضمن

 موحدة محاسبٌة تصامٌم بموجب الدخل بضرٌبة المكلفون لها ٌخضع التً المحاسبٌة القواعد تحدد



 .المالٌة وزٌر القتراح بناء تتخذ بمراسٌم التنفٌذ موضع توضع

 
 

 الضريبة حساب يف - الرابع الفصل
 
 
 

ًا  معدلة -31 المادة  88 رقم االشتراعً والمرسوم 23/9/1975 تارٌخ 34 رقم للقانون وفقا

 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم والقانون 30/6/1977 تارٌخ
 282 رقم والقانون 20/8/1990 تارٌخ 14 رقم والقانون 24/9/1986 تارٌخ 41 رقم والقانون

 فً الصادر 173 والقانون 23/7/1999 تارٌخ 107 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ
14/2/2000 

 شخص لكل منه ٌنزل أن بعد مقطوعة بصورة المحدد أو الحقٌقً الربح على الضرٌبة تفرض
 هذا إلى وٌضاؾ. لٌرة ألؾ وخمسمابة مالٌٌن سبعة. ل.ل/7500000 /مبلػ المكلفٌن من طبٌعً
. ل.ل/500000/و المتزوج للمكلؾ لٌرة ألؾ وخمسماٌة ملٌونٌن. ل.ل/2500000 /مبلػ التنزٌل

 : اآلتٌة الشروط ضمن عاتقه على ٌزال ما شرعً ولد لكل لٌرة ألؾ خمسماٌة
 ٌتابعون للذٌن أقصى كحد والعشرٌن الخامسة لؽاٌة أو عشرة الثامنة سن ٌتجاوزوا لم إذا للذكور- 

 . جامعٌة دراسة
 شهادة بموجب المقعدة العلة إثبات شرط مؤجور بعمل ٌقومون وال مقعدة بعلة المصابٌن للذكور- 

. الصحة وزارة فً الدابمة الطبٌة اللجنة عن صادرة طبٌة
 المستفٌدٌن األوالد عدد ٌتجاوز ال أن على. مطلقات أو أرامل كن إذا أو زواجهن قبل لإلناث- 

. الخمسة
 من زوج كل فٌستفٌد للضرٌبة خاضعة وظٌفة تشؽل أو مهنة تتعاطى المكلؾ زوجة كانت وإذا- 

ًا  تنزٌالًا  الوالد ٌعطى عاتقهما  على أوالد  للزوجٌن كان وإذا للعازب، المعطى التنزٌل  عن إضافٌا
ًا  األوالد . المادة هذه من السابقة الفقرة ألحكام وفقا

 مؤجور عمل بؤي ٌقوم وال أعاله مبٌن هو كما مثبتة مقعدة بعلة إصابته أو الوالد وفاة حال فً
. األوالد عن اإلضافً التنزٌل الوالدة فتعطى
 1998 سنة أعمال من اعتباراًا  التنزٌل هذا ٌطبق

. واحد تنزٌل من لبنانٌة فعلٌة شركة كل وتستفٌد
 للمتزوج المعطى التنزٌل ٌعادل سنوي تنزٌل بعد فتفرض المقدر الربح مكلفً على الضرٌبة أما

 .أوالد دون
 
 

ًا  معدلة -32 المادة  تارٌخ 27 رقم والقانون 23/9/1975 تارٌخ 34 رقم للقانون وفقا

 24/9/1986 تارٌخ 41 رقم والقانون 108/1985 تارٌخ 7 رقم والقانون 19/7/1980
 282 رقم والقانون20/8/1990 تارٌخ 14 رقم والقانون 21/6/1988 تارٌخ 33 رقم والقانون



 23/7/1999 تارٌخ 107 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ
: التالٌة الصورة على التجارٌة وؼٌر والصناعٌة التجارٌة المهن أرباح على الضرٌبة معدل حدد

 مالٌٌن تسعة. ل/9.000.000 /ٌتجاوز ال الذي للضرٌبة الخاضع القسم عن( بالمبة أربعة% )4- 
. لٌرة

 مالٌٌن تسعة. ل/9.000.000 /عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضع القسم عن( بالمبة سبعة% )7- 
. لٌرة ملٌون وعشرٌن اربعة. ل/24.000.000 /ٌتجاوز وال لٌرة

 أربعة. ل/ 24.000.000 /عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضع القسم عن( بالمبة عشر اثنا% )12- 
. لٌرة ملٌون وخمسٌن أربعة. ل/ 54.000.000 /ٌتجاوز وال لٌرة ملٌون وعشرٌن

 اربعة. ل/ 54000.000 /عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضع القسم عن( بالمبة عشر ستة% )16- 
. لٌرة مالٌٌن وأربعة ماٌة. ل/104.000.000 /ٌتجاوز وال لٌرة ملٌون وخمسٌن

/ 104.000.000 /عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضع القسم عن ( بالمبة وعشرٌن واحد% )21- 
 لٌرة مالٌٌن واربعة ماٌة. ل

 التوصٌة شركات- المسإولٌة المحدودة الشركات- المؽفلة الشركات )األموال شركات أرباح أما
(. بالمبة عشرة خمس% )15 قدرها نسبٌة لضرٌبة فتخضع( الموصٌن للشركاء بالنسبة باألسهم

 عالوة أٌة تضاؾ وال. لٌرة األلؾ دون كان ما لها الخاضع الربح من ٌترك الضرٌبة حساب عند
. الضرٌبة أصل على

 .1999 سنة إٌرادات من اعتباراًا  المادة هذه تطبق
 
 

ًا  معدلة -33 المادة . 4/3/1964 تارٌخ 15677 رقم للمرسوم وفقا

 البلدٌات، جمٌع لحساب التجارٌة، وؼٌر والصناعٌة التجارٌة المهن ارباح على الضرٌبة الى ٌضاؾ
. الضرٌبة من بالمبة عشر خمسة بالمبة 15 قدرها عالوة

 
 

 الضريبة ودفع التكليف جداول تنظيم يف - اخلامس الفصل
 
 
 

 فٌه ممارسا ٌكون الذي المحل فً او مقامه فً مكلؾ كل باسم الضرٌبة تفرض -34 المادة

. التكلٌؾ سنة من الثانً كانون اول بتارٌخ مهنته او صناعته او تجارته
 على الضرٌبة فرضت متعددة، اعماال ٌتعاطى او واحدة، مإسسة من اكثر ٌملك المكلؾ كان واذا

. للتكلٌؾ مركزا الربٌسٌة مإسسته واعتبرت لبنان، فً جناها التً االرباح مجموع
 
 

 فً حصته عن شخصٌا ٌكلؾ القانونٌة اللبنانٌة التوصٌة او التضامن شركات فً -35 المادة

 ناتجة شراكته تكون عندما االهلٌة بهذه ٌتمتع ال شرٌك كل وكذلك باالهلٌة، متمتع شرٌك كل االباح



. الشركة باسم االرباح رصٌد وٌكلؾ التجارة قانون من 66 المادة احكام تطبٌق عن
. الشركة على ذمة االحوال جمٌع فً تعتبر شرٌك كل باسم المفروضة الضرٌبة ان ؼٌر

 
 

 الصول وفقا تحصٌلها وٌجري سنوٌة تكلٌؾ جداول بموجب الضرٌبة تفرض -36 المادة

. لها المماثلة والرسوم المباشرة الضرابب تحصٌل
 فً االساسٌة التكلٌؾ جداول وضع عن والصحؾ واالذاعة الرسمٌة الجرٌدة فً االعالن وٌجب

. التحصٌل
 التكلٌؾ جداول اما. علٌه المفروضة الضرٌبة بتفصٌل شخصً اعالم مكلؾ كل الى ٌرسل كما

 مع مضمون بكتاب فٌها علٌه المترتبة الضرٌبة العالقة صاحب ٌبلػ بل عنها، ٌعلن فال االخرى
. باالستالم اشعار

 
 

ًا  ملؽاة -37 المادة  23/7/1999 تارٌخ 107 رقم للقانون وفقا

 
 

 البٌع كان سواء ببدل، او مجانا ذلك جرى سواء الؽٌر، الى المإسسة تفرٌػ حالة فً -38 المادة

 على المترتبة الضرابب تؤدٌة عن بالتضامن مسإولٌن والشاري البابع ٌعتبر اختٌارٌا، او اجبارٌا
. القانونً الزمن بمرور تسقط لم التً والسنٌن الجارٌة السنة عن البابع
 تارٌخ على سنة انقضاء بعد البابع باسم تفرض التً التكالٌؾ ٌشمل ال المذكور التضامن ان على
. المختصة المالٌة الدوابر لدى مسجل هو كما البٌع

 ان عندبذ الورثة وعلى المكلؾ، وفاة حالة فً 29 المادة احكام وكذلك المادة، هذه احكام وتطبق
. الوفاة تارٌخ من شهرٌن مدة فً الضرٌبة لفرض الالزمة المعلومات ٌقدموا

 
 

 مسإولٌن ٌعتبرون للضرٌبة الخاضعٌن والمعنوٌٌن الحقٌقٌٌن االشخاص ممثلً ان -39 المادة

. تؤدٌتها عن
 
 

 ما ٌسترد ان له حق اصلً، مكلؾ عن بالنٌابة الضرٌبة تؤدٌة عن مسإوال كان من -40 المادة

 االمتٌاز من ٌستفٌد ان على المكلؾ، ذلك لحساب ٌحوزها او ٌقبضها التً المبالػ اصل من دفعه
. الخزٌنة به تتمتع الذي

 
 

 متفرقة احكام - السادس الفصل
 



 
 

 فٌه لهم لٌس مإسسات او شركات او اشخاص لبنان فً ٌتقاضاها التً المبالػ ان -41 المادة

 والحاصالت واالٌرادات االرباح وكذلك الضرٌبة لهذه خاضعة اعمال عن المهنة، لمزاولة محل
: التالٌتٌن المادتٌن الحكام وفقا تكلؾ لبنان، فً ٌجنونها التً

 
 

ًا  معدلة -42 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 20/1/1988 تارٌخ 3 رقم للقانون وفقا

 23/7/1999 تارٌخ 107 رقم والقانون 30/12/1993
 المشار األصلٌة الواردات من%( 15 )بالمبة عشرة بخمس للضرٌبة الخاضع الصافً المبلػ ٌحدد
 صفة لها كانت إذا منها%( 50 )بالمبة وبخمسٌن مقطوعة، بصورة السابقة المادة فً إلٌها

 أي تضاؾ وال%(. 15 )بالمبة عشرة خمس بمعدل وتستوفى الضرٌبة وتقتطع خدمة عن التعوٌض
 .الضرٌبة أصل على عالوة

 
 

ًا  معدلة -43 المادة . 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 المهلة ضمن االموال هذه عن ٌصرح ان 41 للمادة وفقا للتكلٌؾ خاضعة امواال ٌدفع من على
 اساس على المحسوبة الضرٌبة منها اقتطع قد ٌكون ان بعد الخاصة ارباحه عن للتصرٌح المحددة

. التصرٌح مع الخزٌنة الى المقتطعة الضرٌبة هذه تسدٌد ٌجب. السابقة 42 المادة
 
 

 والبرٌة البحرٌة المالحة مإسسات وكذلك اطالقها على والتوفٌر التامٌن مإسسات ان -44 المادة

 وفقا المقطوع الربح اساس على حتما تكلؾ النفط، ومصافً للضرٌبة، خاضعة تكون التً والجوٌة،
 الربح اساس على تكلٌفها تطلب ان لها ٌحق وال الباب، هذا من الثالث الفصل من( ب )النبذة الحكام
. 12 المادة الحكام وفقا الحقٌقً
 بها الرجوع لها ٌجوز وال علٌها، المتوجبة الضرٌبة عن مسإولة والتوفٌر التامٌن مإسسات وتعتبر

 او شرط كل من الرؼم على وذلك خدماتها، من المنتفعٌن او فٌها المكتتبٌن او عندها المإمنٌن على
. تارٌخه كان مهما مخالؾ اتفاق

 التً المبالػ بنسبة المقطوع الربح اساس على التكلٌؾ لطرٌقة العامة االشؽال متعهدو ٌخضع
 لهم ٌحق وال بها، ٌقومون التً االشؽال لقاء المدنٌة السنة خالل العامة الصنادٌق من فعال ٌقبضونها
. 12 المادة فً علٌه المنصوص االختٌار حق من االستفادة

 
 

ًا  معدلة -45 المادة  10/8/1985 تارٌخ 7 والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 للقانون وفقا

 تارٌخ 107 والقانون 30/12/1993 تارٌخ 282 والقانون 20/1/1988 تارٌخ 3 والقانون
23/7/1999 
 لدٌها ما تخمٌن سنوات خمس كل تعٌد ان الحقٌقً بالربح التكلٌؾ لطرٌقة الخاضعة للمإسسات- اوال



 فً العٌنٌة المقدمات لتخمٌن التجارة قانون فً المحددة لالصول وفقا ثابتة اصول عناصر من
. االموال شركات

 لجنة امام علٌه االعتراض ٌمكنها التً المختصة المالٌة الدابرة الى التخمٌن محضر ٌبلػ 
 المذكورة اللجنة وعلى التبلٌػ تارٌخ من اشهر ثالثة خالل الدخل ضرٌبة على االعتراضات

 من اشهر ستة اقصاها مهلة خالل النهابً التخمٌن وتحدٌد االعتراض بشؤن قرارها تصدر ان
. نافذا التخمٌن محضر اعتبر واال المقرر، تقرٌر على مالحظاتها المإسسة تقدٌم تارٌخ

 المتبقً رصٌده من او االصلً كلفتها سعر من باعلى الثابتة االصول عناصر تخمٌن حال فً- ثانٌا
. تحسٌن ربح الزٌادة تعتبر االستهالك، بعد

: التالٌتٌن الحالتٌن من اي فً الدخل لضرٌبة الربح هذا ٌخضع ال 
. المٌزانٌة من والخصوم االصول جانبً من كل فً خاص حساب فً مستقال بقً اذا- 1
 ما حدود ضمن وذلك المٌزانٌة فً ومحددة ظاهرة تزال ما خسابر تؽطٌة فً استعمل اذا- 2

. الخسابر هذه تؽطٌة فً منه ٌستعمل
 احتساب عندبذ وٌمكن. االخرى الحاالت فً% 10 بمعدل الدخل لضرٌبة الربح هذا ٌخضع 

. التخمٌن اعادة بنتٌجة الظاهرة الجدٌدة القٌمة على االستهالك
 انه ؼٌر% 10 بمعدل الدخل لضرٌبة جزبً او كلً تفرغ عن الناتج التحسٌن ربح ٌخضع- ثالثا

 تحقق التً السنة بعد سنتٌن انقضاء قبل بعضه او الربح هذا توظٌؾ ٌعٌد الذي للمكلؾ ٌحق
 دابمة مساكن بناء فً منه توظٌفه اعاد ما بقدر المفروضة الضرٌبة تنزٌل ٌطلب ان فٌها

 وشروط احكام الحالة هذه فً تطبق. المإسسة فً العاملٌن واالجراء المستخدمٌن الٌواء
. الدخل ضرٌبة قانون من مكررة 5 المادة

 الالحقة الخسابر اطفاء فً منه ٌستعمل ما بقدر التفرغ عن الناتج التحسٌن ربح ٌعفى كما 
. بالمإسسة

 سنوات خمس كل تعٌد ان المقطوع الربح اساس على المكلفة االموال لشركات وٌمكن 
 الربح طرٌقة على للمكلفٌن المحددة لالصول وفقا ثابتة اصول عناصر من لدٌها ما تخمٌن

 .الحقٌقً
 
 

ًا  مضافة - مكررة 45 المادة ًا  عدلت ثم 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا  وفقا

. 20/3/1995 تارٌخ 301 رقم للقانون
 او قانونٌة بنصوص عمال منتظمة محاسبة بمسك الملزمٌن والمعنوٌٌن الحقٌقٌٌن لالشخاص ٌجوز

 االسهم فٌها بما )الثابتة االصول لعناصر استثنابٌة تقٌٌم اعادة اجراء واحدة، ولمرة تنظٌمٌة،
 ثابتة اصول اكانت سواء الثابتة والموجودات العقارات وكذلك( الشركات وحصص الدٌن وسندات

 العمالت تجاه اللٌرة صرؾ سعر تدنً عن الناتج النقدي التضخم اثار لتصحٌح متاجرة موضوع او
 اعمال من ابتداء بها الالحق الثابتة، والموجودات العقارات هذه قٌم فً التؽٌٌر وعن االجنبٌة
1975 .
 المشار الثابتة والموجودات والعقارات الثابتة االصول جمٌع االستثنابٌة التقٌٌم اعادة عملٌة تتناول

. 1994 الثانً كانون الول سابق بتارٌخ المإسسة قٌود فً والمدرجة السابقة الفقرة فً اعاله الٌها
. السوق سعر عن القٌمة تزٌد ال ان وشرط
 واحد )1 2/1 معدلها جدٌدة نسبٌة لضرٌبة التقٌٌم اعادة عملٌة عن الناتجة االٌجابٌة الفروقات تخضع
 مهما الدخل على اخرى ضرٌبة قٌمة اٌة من الفروقات هذه وتعفى الفروقات، هذه قٌمة من( ونصؾ



. الالحقة استعمالها وجهة كانت
. التقٌٌم اعادة تارٌخ من الشهر تتعدى ال مهلة خالل نقدا الفروقات على الضرٌبة تسدد

 ثبت اذا. المقدر او المقطوع الربح اساس على المكلفون المادة هذه فً المبٌن التقٌٌم اعادة من ٌستفٌد
 سواء الثابتة والموجودات والعقارات الثابتة االصول عناصر تقٌٌم باعادة تسمح مستندات وجود
. متاجرة موضوع او ثابتة اصوال كانت
 النقد قانون مع للمصارؾ، بالنسبة االحكام، هذه تتعارض ان ٌجوز ال االحوال مطلق وفً

. لبنان مصرؾ عن الصادرة والتطبٌقٌة التنظٌمٌة النصوص وسابر والتسلٌؾ
. المالٌة وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم المادة، هذه تطبٌق اصول تحدد

 
 

 التقاعد ومعاشات واالجور الرواتب على الضريبة يف - الثاين الباب
 
 
 

 للضريبة اخلاضعة والواردات االشخاص يف - االول الفصل
 
 
 

 التقاعد، ومعاشات والمخصصات والتعوٌضات واالجور الرواتب الضرٌبة تتناول -46 المادة

. على اللبنانٌة االراضً فً تترتب التً الحٌاة، لمدى والمخصصات والخاصة العامة
. الخارج فً او لبنان فً مقٌم شخص كل الى عام، صندوق- 1
 لقاء الخارج فً مقٌم شخص كل الى وكذلك لبنان، فً مقٌم شخص كل الى خاص، صندوق- 2

. لبنان فً ادٌت خدمات

 
 

 االعفاء يف - الثاين الفصل
 
 
 

ًا  معدلة -47 المادة  .10/8/1985 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا

: الضرٌبة من تستثنى



. الدٌنٌة بالطقوس قٌامهم لقاء الدٌن رجال ٌتناولها التً المخصصات- 1
 الدٌبلوماسٌون وممثلوها االجنبٌة الدول سفراء ٌقبضها التً الرواتب وملحقات الرواتب- 2

. بالمثل المعاملة شرط وذلك موظفٌهم من االجانب والرعاٌا القنصلٌون، وممثلوها وقناصلها
 الدول لجٌوش التابعون كانوا رتبة اٌة من العسكرٌون ٌقبضها التً الرواتب وملحقات الرواتب- 3

. الحلٌفة
 وفقا والخاصة العامة المإسسات او العامة والمصالح الدولة لموظفً تمنح التً التقاعد معاشات- 4

. وانظمته التقاعد لقوانٌن
. العمل حوادث لضحاٌا تدفع التً المإقتة والتعوٌضات الحٌاة لمدى التخصٌصات- 5
. الزراعٌة العاملة الٌد اجور- 6
. الخاصة المنازل فً الخدم اجور- 7
 مإسسات من وؼٌرها والمالجا والمٌاتم المستشفٌات فً والخدم والممرضات الممرضٌن اجور- 8

. واالسعاؾ التمرٌض
. لبنان فً النافذة للقوانٌن وفقا المدفوع الخدمة من الصرؾ تعوٌض- 9
. النافذة واالنظمة للقوانٌن وفقا المدفوعة العابلٌة التعوٌضات- 10

 
 

 للضريبة اخلاضعة الواردات حتديد يف - الثالث الفصل
 
 
 

 السابقة السنة خالل للمكلؾ حصلت التً الصافٌة الورادات على الضرٌبة تفرض -48 المادة

. قبلها او التكلٌؾ سنة فً الواردات مصدر انقطع وان التكلٌؾ لسنة
 
 

 والتخصٌصات واالجور الرواتب مجموع الصافٌة، ؼٌر بالواردات ٌقصد -49 المادة

. والعٌنٌة النقدٌة والمنافع واالكرامٌات والجوابز والتعوٌضات
 
 

ًا  معدلة -50 المادة  تارٌخ 7 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

10/8/1985. 
: السابقة المادة فً المذكورة الصافٌة ؼٌر الواردات من تنزل الصافٌة، الواردات تحدٌد الجل
. النافذة واالنظمة للقوانٌن وفقا للتقاعد والمدفوعة المحسومة المبالػ- 1
 مسإولٌة وتعوٌضات االنتقال، او النقل او التمثٌل او الوظٌفة نفقات لقاء تعطً التً التعوٌضات- 2

 النفقات لتؽطٌة المعطاة التعوٌضات جمٌع عامة وبصورة الملبس وبدل العلؾ، وبدل الصندوق،
. الخدمة تطلبته بعمل القٌام بمناسبة المصروفة

 افراد وسابر للطٌارٌن فعلً طٌران ساعات بدل المدفوعة المبالػ من( بالمبة خمسون% )50- 3



. لبنان فً للضرٌبة الخاضعٌن الطابرة طاقم
 وفاة او المستخدم زواج بمناسبة المإسسة تمنحها التً والمساعدات الوالدة ومنح التعلٌم، منح- 4

 الدولة، موظفً تعاونٌة فً المقررة المبالػ وحدود الشروط ضمن وذلك عابلته، افراد احد
 علٌه مصادق المستخدمٌن لكافة شامل دابم نظام بموجب جارٌة التقدٌمات هذه تكون ان شرط

. العمل وزارة من
 
 

 7/9/1991 تارٌخ 89 رقم والقانون 108/1985 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا معدلة -51 المادة

 .30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون
 ،44 المادة فً علٌهم المنصوص المكلفٌن وكذلك الحقٌقً، التكلٌؾ لطرٌقة الخاضعٌن المكلفٌن على

 المستخدمٌن اسماء تطرٌس او حك او حشو او بٌاض بدون فٌه ٌبٌنون سجال الجرابهم ٌمسكوا ان
 عملهم، ونوع واجورهم، رواتبهم ومقدار االجراء، من وؼٌرهم والمساعدٌن والعمال والمامورٌن

. منه صرفهم او عنه انقطاعهم تارٌخ االقتضاء وعند العمل، مباشرتهم وتارٌخ
ًا، ذلك وٌجب  او تقاعد معاشات تدفع التً والجمعٌات والشركات والمإسسات االفراد على أٌضا

. الحٌاة لمدى تخصٌصات
 عن لٌرة الؾ خمسٌن بمبلػ ٌؽرم علٌه، المالٌة موظفً اطالع ٌرفض او السجل، هذا ٌمسك ال ومن
. فٌه تدوٌنه اهمل اسم كل

 
 

ًا  معدلة -52 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

30/12/1993 .
: ٌقدم ان عمل رب كل على

. الحقٌقً الربح اساس على للتكلٌؾ خاضعا كان اذا سنة، كل من نٌسان اول قبل- 
. مساهمة شركة كان اذا سنة، كل من حزٌران اول قبل- 
: فٌه ٌبٌن تصرٌحا 
. عملهم ونوع السابقة السنة خالل استخدمهم الذٌن االشخاص اسماء- 1
 اختالؾ على والتعوٌضات واالكرامٌات والجوابز والمخصصات واالجور الرواتب مقدار- 2

. السابقة السنة خالل منهم كال اعطٌت التً والنقدٌة العٌنٌة والمنافع انواعها،
 .50 للمادة وفقا مستخدم لكل الصافً ؼٌر الدخل من تنزٌلها الواجب المبالػ مقدار- 3
. الٌومٌة االجرة او الشهري والراتب الثانٌة الفقرة فً المذكورة المبالػ عنها دفعت التً المدة- 4
 اجورا او رواتبا تدفع التً والجمعٌات والشركات والمإسسات االفراد على اٌضا، ذلك وٌجب 

. الحٌاة لمدى تخصٌصات او تقاعد معاشات او
 او المقطوع الربح على التكلٌؾ لطرٌقة خاضعا او الضرٌبة من مستثنى العمل رب كان اذا اما 

 واالجراء والعمال المستخدمٌن خص بما شباط، اول قبل المذكور التصرٌح تقدٌم فعلٌه المقدر،
. 59و 56 المادتٌن فً المحددة التنزٌالت السنوٌة واجورهم رواتبهم تتجاوز الذٌن

. الباقٌن خص بما التصرٌح من وٌعفى 
 المالٌة الدابرة الى العمل رب من المقدم التصرٌح ٌكون ان ٌتوجب االحوال مطلق وفً - 

 واالجور الرواتب ومجموع المستخدمٌن باسماء ٌتعلق ما فً مطابقا، الدخل بضرٌبة المختصة
 االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق الى منه المقدم التصرٌح مع لهم، المدفوعة والتعوٌضات



 هذه احكام مخالفة عند لبنانٌة لٌرة الؾ خمسماٌة و لٌرة الؾ مابتً بٌن تتراوح ؼرامة وتفرض
. الفقرة

. المالٌة وزٌر عن ٌصدر بقرار الفقرة هذه تطبٌق دقابق تنظم 
 
 

 ٌجب السابقة، المادة الحكام وفقا العمل رب على المفروض التصرٌح على عالوة -53 المادة

 عدة، محالت او مإسسات فً عمال او وظٌفة واحد آن فً ٌشؽل اجٌر او عامل او مستخدم كل على
 مختلؾ اسماء فٌه ٌبٌن تصرٌحا سنة كل من حزٌران اول قبل المنطقة، مالٌة الى بنفسه ٌقدم ان

 من قبضها التً المبالػ ومقدار السابقة، السنة خالل عندهم اشتؽل الذٌن وعناوٌنهم، االعمال، ارباب
. السنة تلك فً له استحقت او منهم كل

 المحدثة للضرٌبة خاضعة مهنة نفسه الوقت فً ٌمارس عامل او مستخدم كل على اٌضا ذلك وٌجب
 او تقاعد معاش اخرى جهة من ٌتقاضى او االشتراعً المرسوم هذا من االول الباب بموجب

. الحٌاة لمدى تخصٌصات
 
 

ًا  معدلة -54 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا

30/12/1993 .
 فرضت الثانً الباب فً علٌها المنصوص التصارٌح القانونٌة، المدة ضمن العمل رب ٌقدم لم اذا

 تاخٌر، شهر كل عن بالمبة عشرة%( 10 )قدرها وؼرامه مباشرة المختصة المالٌة الدوابر علٌه
. الضرٌبة مقدار الؽرامة تتجاوز ال وان. كامال شهرا الشهر كسر ٌعتبر ان على

 ان على السابقة المادة فً الٌهم المشار واالجراء والعمال المستخدمٌن على ذاتها االحكام وتطبق
. لٌرة الؾ خمسون قدرها مقطوعة ؼرامة تفرض

 المادة فً علٌه المنصوص السجل 51 المادة فً الٌهم المشار االعمال ارباب ٌمسك لم اذا
 للضرٌبة الخاضعة الواردات حقٌقة لتحدٌد الالزمة المستندات ابراز او ابرازه رفضوا او المذكورة،

 اساس على والؽرامة بالضرٌبة مباشرة اٌضا كلفوا علٌها، المختصٌن الموظفٌن اطالع رفضوا او
. المختصة المالٌة الدوابر تخمنها التً الواردات

 الؾ مبة عن المادة هذه فً الٌهم المشار العمل ارباب على المفروضة الؽرامة تقل ان ٌجوز وال
 فً للتسوٌة تخضع ان دون ضعفها الى الؽرامة ترفع سنوات ثالث خالل المخالفة تكرار وعند لٌرة
. حال اي

 الباب من االول الفصل فً المبٌنة المدة خالل المذكورة المباشرة التكالٌؾ على االعتراض وٌمكن
. للضرٌبة الخاضعة الواردات حقٌقة الثبات الالزمة المستندات تقدٌم شرط الرابع،

 
 

 51 المادة فً علٌه المنصوص االجراء سجل بمسك ملزم عمل رب كل على ٌترتب -55 المادة

 التصرٌح ٌقدم ان السنة، اخر قبل محله او مإسسته عن ٌتفرغ او العمل عن ٌنقطع عندما
 المإسسة عن التفرغ او العمل عن االنقطاع تارٌخ من شهر خالل 52 المادة فً علٌه المنصوص

. السابقة 54 المادة فً علٌها المنصوص الؽرامة علٌه فرضت واال المحل، او
 مهلة تبدأ وعندبذ االفالس، حالة فً التفلٌسة ووكالء القضابٌٌن الحراس على نفسها االحكام وتطبق
. بتعٌٌنهم القرار صدور تارٌخ من المذكورة الشهر



. فورا بكاملها تتوجب المادة هذه الحكام وفقا المفروضة والضرابب

 
 

 الضريبة حساب يف - الرابع الفصل
 
 
 

ًا  معدلة -56 المادة  تارٌخ 7 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

 تارٌخ 41/86 رقم والقانون 14/6/1983 تارٌخ 35 رقم االشتراعً والمرسوم 19/7/1980
 29/5/2000 تارٌخ 220 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون 24/9/1986
 فً 50و 49و 48 المواد الحكام وفقا المحددة الصافٌة السنوٌة الواردات على الضرٌبة تفرض- 

 الحكام وفقا العابلً التنزٌل المكلفٌن من طبٌعً شخص لكل منها ٌنزل ان بعد الدخل ضرٌبة قانون
. الشروط ذات وضمن المعدلة الدخل ضرٌبة قانون من 31 المادة
 .صالحٌتها فترة وطٌلة الشخصٌة المعوق لبطاقة حامال كان إذا المكلفٌن من شخص ولكل

 
 

 فً ٌتعاطى الباب هذا بموجب المحدثة للضرٌبة الخاضعٌن المكلفٌن احد كان اذا -57 المادة

 الباب فً علٌه المنصوص التنزٌل من اال ٌستفٌد فال االول الباب لضرٌبة خاضعا عمال نفسه الوقت
. االول

 
 

ًا  معدلة -58 المادة  تارٌخ 27 رقم والقانون 23/9/1975 تارٌخ 34 رقم للقانون وفقا

 والقانون 27/3/1990 تارٌخ 4 رقم والقانون 20/1/1988 تارٌخ 3 رقم والقانون 19/7/1980
 23/7/1999 تارٌخ 107 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم
: ٌؤتً كما الضرٌبة معدل حدد

/ 6000.000 /ٌتجاوز ال الذي للضرٌبة الخاضعة الصافٌة الواردات قسم عن( بالمبة اثنان% )2- 
. لٌرة مالٌٌن ستة. ل
 عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضعة الصافٌة الواردات قسم عن( بالمبة أربعة% )4- 
. لٌرة ملٌون عشر خمسة. ل( 15.000.000 )ٌتجاوز وال لٌرة مالٌٌن ستة. ل/6000.000/

 عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضعة الصافٌة الواردات قسم عن( بالمبة سبعة% )7- 
. لٌرة ملٌون ثالثٌن. ل/30.000.000 /ٌتجاوز وال لٌرة ملٌون عشر خمسة. ل/15.000.000/

 عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضعة الصافٌة الواردات قسم عن( بالمبة عشر احد% )11- 
. لٌرة ملٌون ستٌن. ل/60.000.000 /ٌتجاوز وال لٌرة ملٌون ثالثٌن. ل/ 30.000.000/

 عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضعة الصافٌة الواردات قسم عن( بالمبة عشر خمسة% )15- 
 ملٌون وعشرٌن ماٌة. ل/120.000.000 /ٌتجاوز وال لٌرة ملٌون ستٌن. ل/60.000.000/

. لٌرة



 عن ٌزٌد الذي للضرٌبة الخاضعة الصافٌة الواردات قسم عن( بالمبة عشرون% )20- 
. لٌرة ملٌون وعشرون ماٌة. ل/ 120.000.000/

 .1999 موازنة قانون نفاذ تارٌخ ٌلً الذي الشهر ورواتب أجور على التعدٌل هذا ٌطبق
 
 

ًا  معدلة -59 المادة  27 رقم والقانون 30/6/1977 تارٌخ 88 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا

 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم والقانون 24/9/1986 تارٌخ 41 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ
 4 رقم والقانون 21/6/1988 تارٌخ 33/88 رقم والقانون 20/1/1988 تارٌخ 3 رقم والقانون

 تارٌخ 409 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون 27/3/1990 تارٌخ
 28/6/2001 تارٌخ 326 رقم والقانون 23/7/1999 تارٌخ 107 رقم والقانون 7/2/1995

 قبضت التً العمل مدة الى بالنسبة االساس من والتنزٌل للضرٌبة الخاضعة الواردات اقسام تجزأ
. ٌوما ثالثٌن الشهر ٌحسب ان على عنها، االجرة
 كل عن( لبنانٌة لٌرة الؾ وعشرٌن خمسة )لٌرة/ 25000 /ٌعادل بمبلػ االساس من التنزٌل ٌحسب

. العابلٌة حالتهم عن النظر بصرؾ ٌومٌة اجورا ٌتقاضون الذٌن بالساعة وللعاملٌن لالجراء ٌوم
 .القانون هذا صدور ٌلً الذي الشهر من اعتبارا التنزٌل هذا ٌطبق

 
 

 الضريبة ودفع التكليف جداول تنظيم يف - اخلامس الفصل
 
 
 

 الحكام وفقا المقدمة التصارٌح الى استنادا مكلؾ كل باسم االساسٌة الضرٌبة تفرض -60 المادة

. الباب هذا من الثالث الفصل
 احاطت المقدمة التصارٌح صحة فً التدقٌق عند التعدٌل ٌستوجب ما المالٌة الدوابر رات واذا

 مع مضمون بكتاب الضم او االضافٌة الضرٌبة اعالم مع واسبابه التعدٌل هذا بمقدار علما المكلؾ
. باالستالم اشعار

 
 

 الصول وفقا التحصٌل وٌجري سنوٌة تكلٌؾ جداول بموجب الضرٌبة تفرض -61 المادة

. التالٌة 62 المادة باحكام االحتفاظ مع لها المماثلة والرسوم المباشرة الضرابب تحصٌل
 فً االساسٌة التكلٌؾ جداول وضع عن والصحؾ واالذاعة الرسمٌة الجرٌدة فً االعالن وٌجب

. التحصٌل
 
 

 عن وذلك علٌه، المطروحة الضرٌبة بتفصٌل شخصً اعالم مكلؾ كل الى ٌرسل -62 المادة



 الحٌاة، لمدى التخصٌصات او التقاعد معاش له تدفع التً المإسسة طرٌق عن او العمل رب طرٌق
 رب لكل تنظم التكلٌؾ جداول عن بخالصات الشخصٌة االعالمات هذه عن االستعاضة امكانٌة مع

. حدة على عمل
 
 

ًا  معدلة -63 المادة . 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 المبالػ ٌإدي وان االجٌر الى ٌدفعها التً واالجور الرواتب من الضرٌبة ٌقتطع ان العمل رب على
 فترة ٌلً الذي الشهر من عشر الخامس ٌتعدى ال موعد فً اشهر ستة كل الخزٌنة الى المقتطعة

. المعنٌة اشهر الستة
 او تقاعد معاشات تدفع التً والجمعٌات والشركات والمإسسات االفراد على الموجب هذا ٌترتب

 التً المبالػ اعاله، المبٌنة المهلة ضمن الخزٌنة، الى ٌإدون ال والذٌن الحٌاة، لمدى تخصٌصات
 المدفوعة ؼٌر المبالػ عن شخصٌا مسإولٌن ٌعتبرون ناقصة، ٌإدونها او عنها مسإولٌن ٌكونون
. كامال شهرا الشهر كسر وٌعتبر تؤخٌر شهر كل عن%( 3 )بالمبة ثالثة قدرها ؼرامة الٌها مضافا

 
 

 البلدٌات من وؼٌرها الكبرى والبلدٌات العامة والمإسسات المصالح على تطبق -64 المادة

 سجل بمسك المتعلقة الباب هذا احكام الوزراء، مجلس فً ٌتخذ بمرسوم تحدد التً والهٌبات
. الخزٌنة الى وتادٌتها منها، الضرٌبة واقتطاع وارداتهم، عن والتصرٌح االجراء

 
 

 وؼٌرهم والعمال، والمستخدمٌن والمامورٌن الموظفٌن على المتوجبة الضرٌبة ان -65 المادة

 من ومخصصاتهم واجورهم رواتبهم ٌقبضون الذٌن الفبات، جمٌع من والمتقاعدٌن االجراء من
. استحق الذي الشهر خالل المكلؾ دخل من شهرٌا تقتطع الدولة،

 جداول تنظٌم وبطرٌقة االعمال ارباب بواجبات المتعلقة الباب هذا احكام الدولة على تطبق وال
. الضرٌبة ودفع التكلٌؾ،

 
 

 ما ٌسترد ان له حق اصلً، مكلؾ عن بالنٌابة الضرٌبة تؤدٌة عن مسإوال كان من -66 المادة

 االمتٌاز من ٌستفٌد ان على المكلؾ، ذلك لحساب ٌحوزها او ٌقبضها التً المبالؾ اصل من دفعه
. الخزٌنة به تتمتع الذي

 
 

 عن الضرٌبة لهذه الخاضعٌن والمكلفٌن المالٌة الدوابر بٌن المخابرات جمٌع تجري -67 المادة

. الحٌاة لمدى تخصٌصات تقاعد معاشات تدفع التً المإسسة او العمل رب طرٌق
 
 

 الباب، هذا فً علٌها المنصوص المقٌم، ؼٌر العمل رب وموجبات حقوق جمٌع تنتقل -68 المادة

. الضرٌبة وتسدٌد التصارٌح بتقدٌم ٌتعلق فٌما خاصة وبصورة المقٌم، المكلؾ الى



 
 

 ادلنقولة االموال رؤوس دخل على الضريبة - الثالث الباب
 
 
 

 للضريبة اخلاضعة االيردات يف - االول الفصل
 
 
 

 االموال هذه اٌرادات مختلؾ المنقولة االموال رإوس دخل على الضرٌبة تتناول -69 المادة

 من اقامة محل او انتجتها التً المإسسات جنسٌة او تسمٌتها كانت اٌا وعابداتها، وفوابدها وارباحها
. فٌه مقٌم الى عادت او لبنان فً حصلت متى الٌه، تإول

: االخص على المذكورة والعابدات والفوابد واالرباح االٌرادات وتعنً
 عن الصادرة والتاسٌس الفوابد حصص األسهم عن الناتجة انوعها اختالؾ على االٌرادات- 1

 الهٌبات من وؼٌرها والمدنٌة، والتجارٌة والصناعٌة المالٌة المإسسات او المساهمة، الشركات
. والخاصة العامة

. االرباح من الماخوذة االدارة مجالس اعضاء مخصصات- 2
. العمومٌة الجمعٌات المساهمٌن حضور اجور- 3
 الفوابد حصص او االسهم استهالك او السترداد االرباح او االحتٌاط من الماخوذة االموال- 4

. العمل عن التوقؾ قبل والتؤسٌس
. اخر شكل اي او مجانٌة اسهم شكل على واالرباح االحتٌاط اموال توزٌعات- 5
 الهٌبات من وؼٌرها البلدٌات او الدولة عن الصادرة والقروض السندات اٌرادات وعابدات فوابد- 6

. والشركات والخاصة، العامة والمإسسات
. الدٌن سندات وحملة الدابنٌن الى المدفوعة والعالوات الجوابز- 7
. واٌراداتها وعابداتها التؤمٌنٌة الدٌون فوابد- 8
 عن نتجت اذا اال واٌرادتها، وعابداتها والعادٌة الممتازة والدٌون المدنٌة القروض فوابد- 9

. تجارٌة معامالت
 الجارٌة، والحسابات صاحبها، كان واٌا الودٌعة كانت اٌة النقدٌة، والودابع التؤمٌنات فوابد- 10

. واٌراداتها وعابداتها
 او الهٌبة او المإسسة او الشركة كانت ولو حتى المادة هذه فً المححدة الضرٌبة وتفرض 

 أو الدولة مع اتفاق بموجب االشتراعً المرسوم هذا صدور قبل الضرابب من معفاة المصلحة
. خاصة اشتراعٌة احكام

 



 

 لضرٌبة المهنة ممارسة عن الناتجة واالٌرادات واالرباح والعابدات الفوابد تخضع -70 المادة

. االول الباب
 راسمالً دخل او اٌراد او ربح كل المنقولة االموال رإوس دخل على الضرٌبة تتناول عداها، وفٌما
. القانون فً صرٌح بنص معفٌا كان ما اال منها ٌستثنى وال. الدخل على اخرى لضرٌبة خاضع ؼٌر

 
 

 االعفاء يف - الثاين الفصل
 
 
 

ًا  معدلة -71 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

30/12/1993 .
: الضرٌبة من تستثنى

. ملؽى- 1
 االرباح حساب ؼٌر من ماخوذة كانت اذا والمساهمٌن، الدابنٌن اموال لرد المدفوعة المبالػ- 2

. االحتٌاط او والخسابر
 او االحتٌاط من اقتطعت وان االمتٌاز، ذات الشركات فً والدابنٌن المساهمٌن اموال تسدٌدات- 3

 السلطة الى المنشآت تسلٌم وجوب عن ناشبا التسدٌد سبب كان متى والخسابر، االرباح حساب
. مقابل بدون االمتٌاز مدة انتهاء عند

. السنة فً لٌرة الؾ الفوابد هذه قٌمة تتجاوز ال ان شرط التوفٌر، دفاتر فً المقٌدة المبالػ فوابد- 4
. المصارؾ لدى المفتوحة كافة الجارٌة الحسابات وعابدات فوابد- 5
. اللبنانٌة الخزٌنة على السندات اٌرادات- 6

 
 

 الضريبة معدل يف - الثالث الفصل
 
 
 

ًا  معدلة -72 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا

 23/7/1999 تارٌخ 107 رقم والقانون 30/12/1993
 ؼٌر الواردات من%( 10 )بالمابة بعشرة المنقولة االموال رإوس دخل على الضرٌبة معدل حدد

. الضرٌبة اصل الى عالوة اٌة تضاؾ وال الصافٌة



 عن التصرٌح تقدٌم عند المنقولة االموال رإوس دخل على الضرٌبة تإدى آخر، نص الي خالفا
 سبٌل على االوامر هذه تنظم وٌمكن قبض، اوامر بموجب الضرٌبة هذه وتفرض لها الخاضع الدخل

. التسوٌة
 .المالٌة وزٌر عن تصدر قرارات بموجب الفقرة هذه تطبٌق دقابق تحدد

 
 

ًا  مضافة -مكرر 72 المادة ًا  عدلت ثم 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا  للقانون وفقا

 تارٌخ 107 رقم والقانون 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم
 14/2/2000 تارٌخ 173 رقم والقانون 23/7/1999

 مطلق فً%( 10 )بالمبة عشرة قدرها نسبٌة لضرٌبة اللبنانٌة االموال شركات توزٌعات تخضع
 وال مكررة 5و5 بالمادتٌن عمال االول الباب ضرٌبة من معفاة الشركة كانت ولو حتى االحوال
.  عالوة اٌة الٌها تضاؾ
 سبق التً االرباح من ماخوذة المال راس على زٌادة كل التوزٌعات على الضرٌبة من تستثنى

. مكرر 5و 5 بالمادتٌن عمال الضرٌبة هذه من معفاة كانت او االول الباب لضرٌبة خضوعها
 للضرٌبة خضعت التً 1980 اعمال قبل المحققة االرباح التوزٌعات على الضرٌبة من تستثنى كما

 االمالك ضرٌبة قانون فً او الدخل ضرٌبة قانون من االول الباب فً عنها المنصوص التصاعدٌة
. المبنٌة

 للضرٌبة وتخضع بكاملها موزعة ارباحها فتعتبر لبنان فً العاملة االجنبٌة االموال شركات اما
: ٌلً ما منها ٌنزل ان بعد المادة هذه فً عنها المنصوص

. االرباح على المترتبة االول الباب ضرٌبة- 
 الموضوع والتسلٌؾ النقد قانون من 133 المادة فً عنه المنصوص% 10 البالػ االحتٌاطً- 

. 1/8/1963 تارٌخ 13513 رقم المرسوم بموجب التنفٌذ موضع
 

 72 المادة من االولى الفقرة فً عنها المنصوص النسبٌة، اللبنانٌة االموال شركات توزٌعات تخفض
 بالمابة عشرة%( 10 )من( الموازنة قانون )30/7/99 تارٌخ 107 رقم بالقانون المعدلة مكررة،

 هذا صدور بعد الحاالت هذه تتم ان شرط التالٌة، الحاالت من كل فً بالمابة خمسة%( 5 )الى
: القانون

 اول من اعتبارا وذلك بٌروت بورصة فً اسهمها بادراج لبنانٌة مساهمة شركة اٌة قٌام عند- 
. االسهم تسجٌل سنة تلً السنة

 رأس من بالمابة عشرون% 20 عن تقل ال نسبة بتخصٌص لبنانٌة مساهمة شركة قٌام عند- 
 المتداولة االجنبٌة للشركات او بلدانها، بورصات فً اسهمها المتداولة العربٌة للشركات مالها

(. O.C.D.E )االقتصادٌة والتنمٌة التعاون منظمة دول بورصات فً اسهمها
 على% 20 ٌوازي بما( GDR )اٌداع شهادات باصدار لبنانٌة مساهمة شركة اٌة قٌام عند- 

. بٌروت بورصة فً اسهمها عدد من االقل
 ولو حتى بالمابة خمسة%( 5 )عن معٌنة شركة على التوازٌعات ضرٌبة تنخفض ال ان ٌجب- 

. اعاله الحاالت فً الواردة الشروط مجتمعة فٌها توفرت
 2000 سنة اعمال من اعتبارا النص بهذا ٌعمل- 

 



 
 اللبنانية ادلالية والسندات االسهم يف - الرابع الفصل

 
 
 

ًا  معدلة -73 المادة  تارٌخ 282 رقم والقانون 20/1/1988 تارٌخ 3 رقم للقانون وفقا

30/12/1993 .
: ٌلً كما اللبنانٌة المالٌة والسندات االسهم خص بما للضرٌبة الخاضع الرٌع او الدخل ٌحدد
 الشركات تقتطعها التً والمبالػ التؤسٌس وحصص انوعها اختالؾ على االسهم خص فٌما- 1

: االحتٌاط من توزعه وما االرباح من اللبنانٌة المساهمة
 العمومٌة، المساهمٌن جمعٌات وقرارات الحسابات، مراقبً بٌانات الى باالستناد الدخل ٌحدد 

. االخرى المستندات من شاكلها وما االدارة، ومجالس
: الدٌن سندات خص ما فً- 2
. السنة خالل الموزع الدخل او الفابدة، الى ٌستند 
: السحب جوابز خص ما فً- 3
. اللبنانٌة بالعملة محررا نفسها الجابزة مقدار الى ٌستند 
: التسدٌد جوابز خص ما فً- 4
. السند اصدار وقٌمة المسدد المبلػ بٌن الفرق الى ٌستند 
 الخاضع االسهم عن التفرغ ربح خص فٌما األسهم عن التفرغ ربح استثناء مع البند هذا الؽً- 5

: الثالث الباب لضرٌبة
. عنه الفعلً التفرغ وسعر السهم تملك كلفة بٌن الفرق الى ٌستند 
 
 

 العابدات، او الفوابد، او االرباح، دفع تقرٌر ٌلً الذي الشهر خالل الضرٌبة تتوجب -74 المادة

 فتتوجب الدٌن سندات فوابد على الضرٌبة اما. التؤسٌس وحصص االسهم اٌرادات من ؼٌرها او
. الفوابد هذه استحقاق تارٌخ من شهر خالل

 
 

 الى الضرٌبة تسلؾ ان خاصة، او عامة هٌبة او مإسسة، او شركة، كل على -75 المادة

 او االسهم حملة من بعد فٌما تستردها ان على السابقة، المادة فً المبٌنة المدة خالل الخزٌنة
. السندات
: التالٌة المستندات الدفع عند تقدم ان وٌجب
 المساهمٌن جمعٌات قرارات وعن الحسابات، مراقبً بٌانات عن خالصات: االسهم عن- 1

. االحتٌاط او الرٌع بتوزٌع ٌتعلق قرار كل عن عامة، وبصورة االدارة، مجالس او العمومٌة
 وتارٌخ الفابدة ومعدل االسمٌة، السند وقٌمة السندات، عدد على ٌحتوي جدول: الدٌن سندات عن- 2

. االستحقاق



 فٌه ٌبٌن وجدول السحب، محضر عن االصل طبق صورة: التسدٌد وجوابز السحب جوابز عن- 3
 والمبلػ المستحقة الجوابز ومقدار االصدار، وقٌمة سحب كل فً المستهلكة السندات عدد

. للضرٌبة الخاضع
 
 

ًا  معدلة -76 المادة . 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 الحكام وفقا القانونٌة، المهلة ضمن الضرٌبة ٌإدون ال الذٌن والمعنوٌٌن الحقٌقٌٌن االشخاص ان
 المدفوعة، ؼٌر المبالػ عن مباشرة مسإولٌن ٌعتبرون ناقصة، ٌإدونها الذٌن او السابقة، المادة

. كامال شهرا الشهر كسر وٌعتبر تؤخٌر، شهر كل عن بالمبة ثالثة قدرها ؼرامة الٌها مضافا

 
 

 االجنبية ادلالية والسندات االسهم يف - اخلامس الفصل
 
 
 

 التً والعامة الخاصة االجنبٌة الدٌن وسندات االجنبٌة االسهم جمٌع للضرٌبة تخضع -77 المادة

. لبنانٌٌن او كانوا اجانب لبنان، فً ٌقٌمون معنوٌون او حقٌقٌون اشخاص ٌملكها
 اللبنانٌة االراضً فً ٌتولى ومعنوي حقٌقً شخص اي الخزٌنة لحساب الضرٌبة باقتطاع وٌقوم

. المذكورة والسندات االسهم رٌع دفع
 
 

ًا  معدلة -78 المادة  .30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 لدفع الموضوعة المالٌة االوراق من ؼٌرها او القسابم، شراء او دفع او جمع ٌتعاطى من كل
 او السندات اٌرادات من وسواها التسدٌد وجوابز السحب وجوابز والعابدات، والفوابد االرباح
 المختصة المالٌة الدوابر الى بذلك تصرٌحا ٌقدم ان علٌه السابقة، المادة فً المبٌنة المالٌة االوراق

 الؾ وخمسماٌة الؾ مابتً بٌن تتراوح بؽرامة عوقب واال العمل، مباشرته تارٌخ من شهر خالل
. لبنانٌة لٌرة

 ٌشتروا او ٌدفعوا او ٌقبضوا ان السابقة الفقرة فً الٌهم المشار االشخاص جمٌع على وٌحظر
 ٌقتطعوا ان ؼٌر من بها، ٌتجروا ان او اعاله، عنها المنوه المالٌة االوراق من ؼٌرها او القسابم

. اقتطعها ان اخر لوسٌط سبق انه لهم ثبت اذا اال حاال، الضرٌبة
 
 

ًا  معدلة -79 المادة  .30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 على جدوال بها، ٌقومون دفعة كل عند ٌنظموا، ان السابقة المادة فً الٌهم المشار االشخاص على
: التالٌة البٌانات فٌه تدرج نسختٌن



. صنعته او ومهنته التجاري وعنوانه الدافع اسم- 1
 االفرادٌة وقٌمتها وعددها القبض، له قدمت التً المالٌة االوراق من ؼٌرها او القسابم نوع- 2

. الدفع حٌن اللبنانٌة بالعملة
. اللبنانٌة بالعملة الصافً ؼٌر االجمالً المبلػ- 3
. المتوجبة الضرٌبة مقدار- 4
 وعنوانه القابض واسم الدافع، وتوقٌع والتارٌخ، بعد، فٌما علٌه، المنصوص السجل فً القٌد رقم- 5

. وتوقٌعه
 دفع، الذي الفرٌق حوزة فً الثانٌة النسخة وتبقى قبض، الذي للفرٌق الجدول من نسخة وتعطى 

 الؾ مابتً بٌن تتراوح ؼرامة المخالؾ على تفرض الجداول هذه تنظٌم عدم حالة وفً
. لبنانٌة لٌرة الؾ وخمسماٌة

 
 

ًا  معدلة -80 المادة . 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 ٌذكروان المالٌة دوابر من وموقعٌن مرقمٌن سجلٌن ٌمسكوا ان انفسهم االشخاص على ٌتوجب
 من ؼٌرها او القسابم شراء، او بٌع او دفع معامالت حشو، او بٌاض ؼٌر من فٌوما، ٌوما فٌهما،

. منها الضرٌبة اقتطاع الواجب المالٌة االوراق
. السابقة المادة فً علٌها المنصوص الجداول فً المدرجة البٌانات السجلٌن هذٌن فً وتدون

 المنوط الشخص قبل من الضرٌبة اقتطاع اوجبت التً الدفع بمعامالت( 1 )رقم السجل وٌخصص
. مباشرة ذلك به

 اخر وسٌطا الن الضرٌبة اقتطاع توجب لم التً والشراء البٌع بمعامالت( 2 )رقم السجل وٌخصص
. اقتطعها ان له سبق
 وخمسماٌة الؾ مابتً بٌن تتراوح ؼرامة المخالؾ على تفرض السجلٌن هذٌن مسك عدم حالة وفً
. لبنانٌة لٌرة الؾ

 
 

 1 رقم السجل عن خالصة سنة، نصؾ كل نهاٌة فً ٌنظم، ان الضرٌبة مقتطع على -81 المادة

 ٌلً الذي الشهر خالل الضرٌبة هذه تؤدٌة وٌجب المقتطعة، الضرٌبة مع وٌرسلها وٌصدقها ٌجمعها
. 76 المادة احكام المخالؾ على وتطبق السنة، نصؾ

 
 

ًا  معدلة -82 المادة . 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم للقانون وفقا

 حولوا اذا لبنان، فً المقٌمٌن برٌعها، المتمتعٌن او االجنبٌة، المالٌة والسندات االسهم اصحاب على
 اما الخارج، فً قبضوها او الخارج، الى االخرى اٌراداتها او عابداتها او فوابدها او ارباحها
 فٌه ٌذكرون بٌانا سنة، كل من اذار اول قبل المالٌة، الدوابر الى ٌقدموا ان بالواسطة، او مباشرة
 عدم حالة وفً السابقة، السنة خالل المقبوضة واالٌرادات والعابدات والفوابد االرباح هذه مجموع

 علٌه المفروضة الضرٌبة مقدار من بالمبة ثالثة قدرها ؼرامة المخالؾ على تفرض البٌان هذا تقدٌم
 خمسٌن الؽرامة مقدار ٌتجاوز ال وان كامال شهرا الشهر كسر ٌعتبر ان على تؤخٌر، شهر كل عن

. المذكورة الضرٌبة مقدار من بالمبة
. الؽرامات هذه على تسوٌة اٌة اجراء ٌجوز وال الضرٌبة، مثل الى الؽرامة ترفع التكرار وعند



 المبالػ الى تضاؾ الدفع فً التؤخر وعند سنة، كل من نٌسان اول قبل الضرٌبة هذه تادٌة وٌجب
 شهرا الشهر كسر ٌعتبر ان على تؤخٌر، شهر كل عن بالمبة ثالثة قدرها ؼرامة المدفوعة ؼٌر

. كامال

 
 

 التأمينية الديون يف - السادس الفصل
 
 
 

 التوظٌؾ، اعادة وتعوٌضات والعموالت، والعابدات، الفوابد، على الضرٌبة تفرض -83 المادة

 وطرٌقة تسمٌتها كانت مهما التؤمٌنٌة الدٌون اٌرادات من ذلك وسوى المسبق، االداء وتعوٌضات
. «الفوابد» اسم الفصل هذا فً االٌرادات هذه كل على اطلق وقد تؤدٌتها،
 هذا نوع كان اٌا لبنان، فً واقع بعقار علٌه امن...( الخ سند قرض، )دٌن كل التؤمٌنً بالدٌن وٌعنى
 علٌه امن او...( الخ باالستؽالل بٌع بالوفاء، بٌع باالسترداد، بٌع رهن، تؤمٌن، )تسمٌته، او التؤمٌن
. وؼٌرها والبواخر كالسٌارات تؤمٌنه تسجٌل على القانون نص بمنقول

 
 

 او اسمٌة كانت سواء التؤمٌن عن الناتجة الصافٌة ؼٌر الفوابد كل للضرٌبة تخضع -84 المادة

.  نشوبها تارٌخ كان واٌا فعلٌة،
 وال المالوؾ، المستوى عن ٌقل ال كان اذا التؤمٌن، صك فً المذكور المعدل الفوابد لحساب ٌعتمد

. القانونً فالمعدل
 لؽاٌة الضرٌبة من المكتومة الخزٌنة حقوق استدراك المختصة المالٌة للدوابر ٌجوز حال كل وفً
 امثال ثالثة تساوي بؽرامة الدابن وتكلٌؾ التؤمٌن، فك خاللها جرى التً السنة بعد الثالثة السنة

. المستدركة الضرٌبة
. المباشرة الضرابب جباٌة لقانون وفقا المذكورتٌن والؽارامة الضرٌبة تحصٌل ٌجري

 
 

 قد التسدٌد ان لو كما الضرٌبة حسبت فوابده قبل منه جزء او الذٌن اصل استوفً اذا -85 المادة

. اوال الفوابد عن تم
 طرق الدابن استنفد اذا األصلً المال راس تصٌب التً الخسارة بنسبة المذكورة الضرٌبة وتخفض

. حال اي فً التؤمٌن موضوع الٌه ٌإول ولم القانونٌة، التنفٌذ
 
 

 ٌستفٌد فانه علىالفوابد المترتبة الضرٌبة بعده، من حق صاحب كل او المدٌن، سدد اذا -86 المادة

 اصل فمن واال الدابن، الى المستحقة الفوابد من المدفوع المبلػ باقتطاع وذلك المقاصة، من حكما



. الدٌن
 
 

 ضمانة مسجل تؤمٌن او لرهن جزبً او كلً ترقٌن على ٌحصل ان كان الي ٌحق ال -87 المادة

. سددت قد الفوابد هذه على المتوجبة الضرٌبة ان اوال ٌثبت لم ما فوابد، ٌنتج لدٌن
 من الضرٌبة اقتطاع الدوابر هذه تتولى االجراء، دوابر بواسطة التؤمٌن او الرهن تنفٌذ حال وفً

. الخزٌنة الى ودفعها المحصلة المبالػ
 
 

 الدابرة تصدرها قبض اوامر بموجب التؤمٌنٌة الدٌون فوابد على الضرٌبة تستوفً -88 المادة

. عنهما ٌنوب من او المدٌن او الدابن كان سواء العالقة، صاحب طلب على بناء المختصة،

 
 

 والتأمينات والودائع والعادية ادلمتازة الديون يف - السابع الفصل
 
 
 

 المبٌنة االٌرادات من وؼٌرها والعابدات للفوابد الصافً ؼٌر المقدار الضرٌبة تتناول -89 المادة

 المدٌن ان ؼٌر مخالؾ، شرط كل رؼم الدابن على وتترتب ،69 المادة من 10و 9 الفقرتٌن فً
. الدابن قبل من تسدٌها سبق انه له ٌثبت لم ما الخزٌنة الى وتؤدٌتها باقتطاعها ملزم

 عن التصرٌح وٌتوجب المختصة، المالٌة الدابرة صادرة قبض اوامر على بناء الضرٌبة تستوفً
. واستحقاقه نشوبه وتارٌخ والدٌن، الفابدة وقٌمة( التسمٌة حظر عند حسابه رقم او )الدابن اسم
 االول، الباب لضرٌبة الخاضعة اعماله نتٌجة عن المتوجب التصرٌح مع التصرٌح، هذا المدٌن ٌقدم
. المذكورة للضرٌبة خاضع ؼٌر كان اذا اذار، اول قبل او

 للخزٌنة المتوجبة الضرٌبة اقتطاع المختلفة الدٌون تنفٌذ مباشرة عند االجراء، دوابر وتتولى
 بصرؾ تسدٌده، وتارٌخ الدٌن نشوء تارٌخ بٌن الواقعة المدة كامل عن عندبذ الضرٌبة وتحسب

. الزمن مرور احكام عن النظر
 المبالػ من الضرٌبة اقتطاع الدوابر هذه تتولى االجراء دوابر بواسطة الدٌن تنفٌذ حال وفً

. الخزٌنة الى ودفعها المحصلة
 الدابن على 82 المادة فً علٌها المنصوص الؽرامات فرض توجب المادة هذه الحكام مخالفة وكل

. الخزٌنة الى الضرٌبة مع تؤدٌتها عن والتضامن بالتكافل مسإولٌن ٌكونان اللذٌن والمدٌن،

 
 

 الزمن مبرور تسقط اليت ادلالية واالوراق ادلبالغ يف - الثامن الفصل



 
 
 

 المبالػ من الزمن بمرور ٌسقط مما بالمبة خمسٌن نهابٌة بصورة للدولة ٌستحق -90 المادة

: ٌلً فٌما المبٌنة المالٌة واالوراق
 كانت عامة اللبنانٌة والهٌبات والمدنٌة التجارٌة الشركات عن الصادرة والسندات االسهم ارباح- 1

. واٌراداتها وعابداتها وفوابدها، خاصة او
 الشركات عن الصادرة المالٌة االوراق من وؼٌرها الدٌن وسندات التؤسٌس وحصص االسهم- 2

. نفسها والهٌبات
 ومإسسات المصارؾ فً المودعة النقدٌة االموال جمٌع عامة، وبصورة النقدٌة، الودابع- 3

. جارٌة حسابات او ودابع شكل على اموال تقبل التً المإسسات من وؼٌرها والتسلٌؾ االعتماد
 المإسسات من ؼٌرها فً او المصارؾ فً المودعة المالٌة االوراق وجمٌع والسندات االسهم- 4

. اخر شكل اي او ودابع شكل على تقبلها التً
 والى والمدنٌة التجارٌة المساهمة الشركات الى سببه، كان اٌا تؤمٌن، بصورة المدفوعة المبالػ- 5

. العامة االدارات الى او العامة، او الخاصة اللبنانٌة الهٌبات
 وضمن المال، صاحب لمصلحة علٌه حكم اذا بعد، فٌما الخزٌنة، على ٌرجع ان للمكلؾ وٌحق 

. الحكم هذا حدود
 
 

 العامة، واالدارات والخاصة العامة والهٌبات والمإسسات والمصارؾ الشركات ان -91 المادة

 سنة، كل من حزٌران اول قبل المالٌة، الدوابر الى بالتصرٌح ملزمة السابقة، المادة فً الٌها المشار
 ٌعود والتً السابقة السنة خالل الزمن بمرور سقطت التً المالٌة االوراق او المبالػ جمٌع عن

. الخزٌنة الى دفعه المتوجب المبلػ قٌمة التصرٌح هذا الى تضم ان وعلٌها الخزٌنة، الى نصفها
 مع المذكور الزمن بمرور الساقط المبلػ كامل بدفع المخالؾ ٌلزم المادة، هذه احكام مخالفة وعند

. المبلػ هذا نصؾ تعادل ؼرامة

 
 

 مشرتكة احكام - الرابع الباب
 
 
 

 االعرتاضات يف - االول الفصل
 



 
 

 المرسوم هذا بموجب علٌه المفروضة الضرابب على ٌعترض ان مكلؾ لكل ٌحق -92 المادة

. زٌادة او خطؤ فٌها رأى اذا االشتراعً،
: شهرٌن خالل المختصة المالٌة الدوابر الى الضرابب هذه على االعتراضات تقدم
 التحصٌل فً االساسٌة التكلٌؾ جداول وضع عن الرسمٌة الجرٌدة فً االعالن تارٌخ من اما- 1

. الجداول هذه فً واردا االعتراض موضوع التكلٌؾ ٌكون عندما
 عن مستقلة تنزٌل او ضم او اضافٌة تكالٌؾ وجود عند الشخصً، االعالم تبلػ تارٌخ من واما- 2

. االساسٌة الجداول
 
 

 وكانت الشكلٌة شروطه مستوفٌا السابقة للمادة وفقا المقدم االعتراض كان اذا -93 المادة

 تصحٌح الى المختصة الدابرة عمدت والقانون، الواقع حٌث من محلها فً تضمنها التً االسباب
 اشعار مع مضمون بكتاب العالقة صاحب الى خالصتها وبلؽت شهرٌة جداول بموجب التكلٌؾ

. باالستالم
 علما العالقة صاحب احاطت محله ؼٌر فً االعتراض هذا ان المختصة المالٌة الدابرة رات اذا اما

 التالٌة المادة فً علٌها المنصوص الخاصة اللجنة على بمطالعتها مشفوعا االعتراض واحالت بذلك
. فٌه والفصل لدرسه

 مع ٌحٌله ان او االعتراض، فً ٌبت ان المختصة الدابرة ربٌس على ٌجب االحوال، جمٌع وفً
. االكثر على تقدٌمه تارٌخ من اشهر ستة خالل فً المذكورة اللجنة على مطالعته

 
 

 والفصل المذكورة االعتراضات لدرس بدابٌة لجنة ،محافظة كل فً بمرسوم، تشكل -94 المادة

: قوامها فٌها
 ربٌسا  العدلٌة وزٌر اقتراح على بناء ٌعٌن قاض- 
 عضوا  الفبة الى ٌنتمً المالٌة وزارة من موظؾ- 
( المالٌة وزٌر ٌختاره )االقل على الثالثة 

 عضوا   والصناعة التجارة ؼرفة عن مندوب- 
( المذكورة الؽرفة ربٌس اقتراح على بناء ٌعٌن )
 المجلس او المحافظة ادارة مجلس عن مندوب او 
 اقتراح على بناء وٌعٌن المحافظ ٌختاره )البلدي 
( الؽرفة تلك توجد ال حٌث الداخلٌة وزٌر 

 مقررا  عنه ٌنوب من او الدخل ضرٌبة دابرة ربٌس- 
 
 

ًا  معدلة -95 المادة . 5/2/1998 تارٌخ 671 رقم للقانون وفقا

 الدابرة من( اولى رتبة )ضرابب مراقب سر امٌن بصفة المذكورة، اللجنة تصرؾ تحت ٌوضع
 فً االشتراك للمقرر او له ٌجوز ال ولكن االقتضاء عند المقرر عن ٌنوب ان ٌمكنه المختصة



. التصوٌت
 االداري القضاء لدى المتبعة المحاكمات اصول اللجنة هذه لدى التقاضً مراحل فً وتراعى

. الحكومة بمفوض منها ٌتعلق ما باستثناء والتبلٌػ والمهل اللوابح بتبادل والمختصة
 
 

 15 خالل المكلؾ والى المختصة المالٌة الدابرة الى اللجنة قرار ابالغ المقرر على -96 المادة

 مجلس لدى القرار هذا استبناؾ والمكلؾ المالٌة الدابرة من لكل وبحق صدوره، تارٌخ من ٌوما
. التبلٌػ تارٌخ من ٌوما عشرٌن خالل الدولة شورى

 
 

. الدولة شورى مجلس الى مباشرة االستبناؾ طلبات تقدم -97 المادة

 
 

 من بالمبة خمسة ٌوازي تؤمٌن اٌداع على المكلؾ ٌقدمه الذي االستبناؾ قبول ٌتوقؾ -98 المادة

 المذكور التؤمٌن دفع ٌثبت باٌصال مرفق ؼٌر استبناؾ طلب وكل علٌها، المعترض الضرٌبة مقدار
. شكال ٌرد
 وضمن الدولة، شورى مجلس لدى المعتمد الصندوق فً القضابٌة الرسوم مع التؤمٌن، هذا ٌدفع

. لالستبناؾ المحددة المهلة
 
 

 قٌمة استرجاع له حق المكلؾ، صالح فً كلٌا الدولة شورى مجلس قرار جاء اذا -99 المادة

 حقا المذكور التؤمٌن اصبح الخزٌنة، صالح فً كلٌا جاء اذا السابقة، المادة فً الٌه المشار التؤمٌن
. لها مكتسب

 قضى التً الضرٌبة بنسبة اال ٌكون ال التؤمٌن رد فان المكلؾ، صالح فً جزبٌا الحكم كان اذا اما
. المذكور المكلؾ عن باسقاطها الحكم

 
 

 ادلهنة وسر االطالع حق يف - الثاين الفصل
 
 
 

 تؤدٌة عن المسإولٌن االشخاص او المكلفٌن، عند ٌطلعوا ان الدخل لمراقبً ٌحق -100 المادة

. الضرٌبة فرض على ٌساعد ان شؤنه من ما وكل والمستندات، السجالت جمٌع على الضرٌبة،
 
 



 بسر االحتجاج الرسمٌة، للدوابر وال حتى معنوي، او حقٌقً شخص الي ٌجوز ال -101 المادة

 ضرٌبة بفرض المتعلقة والقٌود المستندات على االطالع المختصون المالٌة موظفو طلب اذا المهنة،
. الدخل

 
 

 دعوى اٌة اضبارة على االطالع العامة النٌابة الى تطلب ان المالٌة للدوابر ٌجوز -102 المادة

 ما على العامة النٌابة بواسطة المذكورة الدوابر تطلع ان القضابٌة السلطة وعلى المحاكم، لدى مقامة
 له ما فً ؼشها حاول او المالٌة الدوابر ؼش المكلفٌن احد بان الظن على تحمل معلومات من لدٌها

 انتهت وان حتى جنابٌة، او جزابٌة او تجارٌة او حقوقٌة الدعوى كانت سواء الدخل، بضرٌبة عالقة
. محاكمة منع بقرار

 
 

ًا  معدلة -103 المادة  .20/6/1961 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا

 على الطلب، لدى المختصٌن، المالٌة موظفً باطالع لبنان فً معنوي او حقٌقً شخص كل ٌلزم
 تتوجب قد التً الضرٌبة اسس تحدٌد على تساعد ومعلومات ومستندات سجالت من لدٌه ما جمٌع
. المكلفٌن من ؼٌره على او علٌه

 بسرٌة المتعلق 1956 سنة اٌلول 3 لقانون الخاضعة المصارؾ على المادة هذه احكام تطبق ال
. المصارؾ

 
 

 شخص كل العقوبات قانون من 579 المادة الحكام وٌتعرض المهنة، بسر ٌلزم -104 المادة

 جباٌتها فً او الدخل، ضرٌبة طرح فً ٌتدخل ان اختصاصه او صالحٌته او وظٌفته علٌه توجب
. بشؤنها المقدمة االعتراضات درس فً او
 دوابر ممارسة لدى او االدارة، مصالح تمس التً الدعاوى فً المهنة بسر التذرع ٌمكن ال انه بٌد

. االدارٌة اعمالها المالً التفتٌش او الجباٌة او التحقق مراقبة
 قبل المختص القضابً المرجع اما الٌمٌن ٌحلفوا ان والجباٌة التحقق ومراقبً الدخل مراقبً وعلى

. الوظٌفة مباشرتهم
 
 

 التكلٌؾ ملفات عن خالصات او افادات ٌطلبوا ان لوكالبهم او للمكلفٌن ٌجوز ال -105 المادة

. تقدٌمها لهم سبق التً والمستندات بالتصارٌح ٌتعلق فٌما اال
 
 

 الدخل، بضرٌبة المتعلقة والمخابرات البٌانات جمٌع مختومة ظروؾ ضمن توضع- 106 المادة

. المكلفٌن الى ٌرسلونها او االدارة موظفو ٌتبادلها والتً

 
 



 واجلزائية ادلالية العقوبات يف - الثالث الفصل
 
 
 

ًا  معدلة -107 المادة  تارٌخ 282 رقم للقانون 7/9/1991 تارٌخ 89 رقم للقانون وفقا

. 7/3/1997 تارٌخ 622 رقم وللقانون 30/12/1993
 االطالع حق ممارسة دون ٌحول من كل لٌرة مالٌٌن وخمسة ملٌون بٌن تتراوح بؽرامة ٌعاقب

 التً المعلومات االدارة اعطاء ٌرفض او الرابع، الباب من الثانً الفصل فً علٌه المنصوص
. تطلبها
 المكلؾ قٌام وجوب دون الؽرامة تؤدٌة تحول وال المختصة، المالٌة الدوابر الؽرامة تفرض

 القٌام عن تخلفه حال فً االجراء المرعٌة القانونٌة لالحكام وفقا مالحقته، ودون االساسٌة بموجباته
. الموجبات بهذه

 
 

ًا  ملؽاة -108 المادة . 16/9/1983 تارٌخ 156 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا

 
 

 تارٌخ 282 رقم القانون و7/9/1991 تارٌخ 89 رقم للقانون وفقا معدلة -109 المادة

30/12/1993 .
 صراحة علٌها منصوص ؼٌر له، التابعة لالنظمة او االشتراعً المرسوم هذا الحكام مخالفة كل

. لٌرة الؾ وخمسماٌة لٌرة الؾ مابتً من بؽرامة مرتكبها ٌعاقب فٌه،
 
 

ًا  معدلة -110 المادة  .16/9/1983 تارٌخ 156 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا

 وتجبى االشتراعً، المرسوم هذا بموجب المقررة الؽرامات فرض المختصة المالٌة الدوابر تتولى
. لها المماثلة والرسوم المباشرة الضرابب تحصٌل الصول وفقا وتحصل الؽرامات هذه
 المختصة، المحاكم بها فتقضً 108 المادة فً علٌها المنصوص الجزابٌة والؽرامات العقوبات اما

. تصرٌحه لتصحٌح المكلؾ اخطار سبق الى حاجة ما ؼٌر من المالٌة، وزارة طلب على بناء

 
 

 خمتلفة احكام - الرابع الفصل
 
 



 
 لؽاٌة تنظم ضم او اضافٌة جداول بموجب التكلٌؾ فً الخزٌنة حقوق تدارك ٌمكن -111 المادة

 وذلك المكتوم، او المجهول الدخل خاللها ٌكلؾ ان الواجب من كان التً السنة بعد الثالثة السنة
. العقوبات من الضرٌبة، تؤدٌة عن المسإول الشخص او المكلؾ، له ٌتعرض عما فضال

 نوع فً او الجوهرٌة، ؼٌر شكلٌاتها فً لنقص جزبٌا او كلٌا الملؽاة التكالٌؾ تدارك وٌمكن
 كل على الضرٌبة وفرض تصحٌحها ٌمكن كما بها، المكلؾ تسمٌة فً او فٌها، الواردة الضرٌبة

 السنة اخر لؽاٌة وذلك تركة، تحرٌر او تحكٌمً قرار او قضابً حكم من حصوله ثبت دخل او ربح
 فً علٌها المنصوص المهلة عن فضال التحرٌر او القرار او الحكم صدور سنة تلً التً المدنٌة
. السابقة الفقرة

 
 

 ٌستحصل ان نهابٌة بصورة اللبنانٌة االراضً مؽادرة فً ٌرؼب شخص كل على -112 المادة

. علٌه المتوجبة الدخل ضرٌبة تسدٌده تثبت المالٌة وزارة من شهادة على سفره قبل
 األراضً مؽادرة فً ٌرؼب شخص اي سفر جواز على تإشر ان المختصة الدوابر على وٌحظر
. السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص الشهادة ابراز قبل نهابٌة بصورة اللبنانٌة

 بصورة ولو البالد مؽادرة فً ٌرؼبون الذٌن المقٌمٌن ؼٌر على تفرض الٌها المشار الشهادة ان على
. مإقتة

 
 

 ذلك وسوى والبٌانات واالعتراضات التصارٌح االمٌرٌة الطوابع رسوم من تعفى -113 المادة

. الدخل ضرٌبة شؤن فً المالٌة وزارة الى تقدم التً والمستندات االوراق من
 
 

 بٌن تتراوح مكافؤة مكتوم بدخل تتعلق معلومات ٌقدمون الذٌن االشخاص ٌمنح -114 المادة

. المذكورة المعلومات بفضل تحصل التً الؽرامات قٌمة من بالمبة 30و10
 
 

ًا  معدلة -115 المادة  تارٌخ 14 رقم والقانون 10/8/1985 تارٌخ 7 رقم للقانون وفقا

 30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون 7/9/1991 تارٌخ 89 رقم والقانون 20/8/1990
 .7/3/1997 تارٌخ 622 رقم والقانون

 من شهرٌن مهلة خالل بذلك علما المالٌة الدوابر ٌحٌط ان جدٌدا عمال ٌباشر مكلؾ كل على- أ
: ٌؤتً لما وفقا تحدد بؽرامة الفقرة هذه الحكام المخالؾ وٌؽرم العمل، مباشرة تارٌخ

. المساهمة للشركات لبنانٌة لٌرة مالٌٌن ثالثة 
.  باالسهم والتوصٌة المسإولٌة المحدودة للشركات لبنانٌة لٌرة ملٌونا 
. الحقٌقً الربح اساس على الزامٌا والمكلفٌن االشخاص لشركات لبنانٌة لٌرة ملٌون 
. المكلفٌن لباقً لبنانٌة لٌرة الؾ خمسماٌة 
. المالٌة وزٌر من بقرار العمل مباشرة تارٌخ اثبات دقابق تحدد 

 اعاله- أ -الفقرة فً المحددة المهلة ضمن العمل مباشرة عن التصرٌح عدم ؼرامة من ٌعفى- ب



 تتعدى ال ان على المالٌة وزٌر قبل من تحدد مهلة ضمن ٌصرحون الذٌن المكتومون المكلفون
. 31/12/1997 تارٌخ

 
 

ًا  معدلة -116 المادة  تارٌخ 89 رقم والقانون 19/7/1980 تارٌخ 27 رقم للقانون وفقا

 .30/12/1993 تارٌخ 282 رقم والقانون 7/9/1991
 من خاصة استثناءات او باعفاءات ٌتمتعون الذٌن والمعنوٌٌن الحقٌقٌٌن االشخاص جمٌع على

 من الخامسة بالمادة عمال دابم باعفاء تتمتع التً التجارٌة الشركات جمٌع على وكذلك الدخل ضرٌبة
 واطالع المختصة المالٌة الدوابر الى السنوٌة والبٌانات التصارٌح تقدٌم االشتراعً، المرسوم هذا

 او واالرباح االعمال بتحدٌد عالقة له مستند او قٌد كل على الطلب عند المختصٌن الموظفٌن
. الؽٌر من معهم ٌتعامل بمن او بهم المتعلقة الخسابر

 الؾ وخمسمابة لٌرة الؾ ماٌتً من قدرها ؼرامة المخالؾ على تفرض الرفض او التؤخر حال وفً
. لبنانٌة لٌرة

 
 

 المرسوم هذا بمقتضى للدولة المستحقة االخرى والمبالػ والؽرامات الضرابب ان -117 المادة

 عن المسإولٌن او بها المكلفٌن اموال جمٌع على االولى الدرجة من عام بامتٌاز تتمتع االشتراعً
. الخزٌنة الى تؤدٌتها

. االفالس او القضابٌة التصفٌة او االحتٌاطسً الصلح حالة فً حتى االمتٌاز هذا وٌسري
 
 

 ٌجب الدخل ضرٌبة احكام تطبٌق سبٌل وفً التجارة، قانون احكام مراعاة مع -118 المادة

 سنة بعد سنوات خمس مدة والتصارٌح القٌود صحة الثبات الالزمة والمستندات بالسجالت االحتفاظ
. االساسٌة التكلٌؾ

 
 

 الكلمات االشتراعً، المرسوم هذا تطبٌق اجل من العامة، معانٌها فً تتساوى -119 المادة

: التالٌة والتعابٌر
 االول الباب ضرٌبة  التجارٌة وؼٌر والتجارٌة الصناعٌة االرباح على الضرٌبة- 
 الثانً الباب ضرٌبة   التقاعد ومعاشات واالجور الرواتب على الضرٌبة- 
 الثالث الباب ضرٌبة    المنقولة االموال رإوس دخل على الضرٌبة- 
 االٌراد - الربح        الدخل- 

  للضرٌبة خاضع معنوي او حقٌقً شخص كل( العمل رب - المكلؾ- )
 العامة المإسسات - الصناعٌة ؼٌر المإسسة - الصناعٌة المإسسة - التجارٌة المإسسة: المإسسة- 
. العمل - الحرفة - كانت نوع اي من المهنة - الخاصة او
. اٌرادات- عابدات- فوابد تسمٌته كانت مهما المنقولة االموال رإوس دخل: ربح- 
 
 



 والصالح ٌتفق بما االشتراعً المرسوم هذا فً الواردة والكلمات التعابٌر تفسر -120 المادة

. الوزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم تطبٌقه دقابق وتحدد الخزٌنة حقوق وٌحفظ العام
 
 

 هذا من اعتبارا وتلؽى 1960 سنة اول من ابتداء االشتراعً المرسوم بهذا ٌعمل -121 المادة

 مع تتفق ال التً او. له المخالفة واالنظمة والعادٌة االشتراعٌة والمراسٌم القوانٌن جمٌع التارٌخ
. خاصة او عامة كانت سواء مضمونه،

 
 

. الحاجة تدعو حٌث وٌبلػ االشتراعً المرسوم هذا ٌنشر -122 المادة

 
 1959 حزٌران 12 فً بٌروت    
 شهاب فإاد: االمضاء    

 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 كرامً رشٌد: االمضاء
 الوطنً واالقتصاد المالٌة وزٌر    
 واالنباء الوطنً والدفاع    
 كرامً رشٌد: االمضاء    

 
 االجتماعٌة والشإون والعمل الداخلٌة وزٌر

 والهاتؾ والبرق والبرٌد
 اده رٌمون: االمضاء

 والعدلٌة والمؽتربٌن الخارجٌة وزٌر    
 العام والتصمٌم    
 العوٌنً حسٌن: االمضاء    

 
  والمواصالت العامة االشؽال وزٌر

 والزراعة العامة والصحة الجمٌلة والفنون الوطنٌة والتربٌة
 الجمٌل بٌار: االمضاء

 


