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في الجريدة الرسمية بتاريخ  الصادر 18ملحق العدد  – 2018العامة لعام  الموازنة قانون ملخص عن التعديالت الضريبية بموجب  
2018نيسان  19  

  المادة مضمون المادة الموضوع )ملخص(

تخفض غرامات التحقق والتحصييييييت المتوجبة  خالت متلة سيييييتة رييييييتر من تاريخ نيييييير   ا 
 القانون وفقاً لما يلي:

 عن المحالفات التالية: %100بنسبة  -
 عدم مسك السجالت المحاسبية من قبت مكلفي الربح المقدر 
  إصدار فواتير رو مستندات مماثلة لتا ال تتضمن المعلومات الواجب رن

 تتضمنتا الفاتورة
 على سائر المخالفات االخرى %90بنسبة  -

ي   مات التحقق والتحصييييييي ية تخفيض غرا مال عامة في وزارة ال ية ال مال التي تتولى مديرية ال
 فرضها وجبايتها

 1 السابعة عير

يييرت تسييديد المتتخرات مغ الارامات المخفضيية في متلة سييتة ريييتر من  %90تخفض بنسيية 
 تاريخ نير   ا القانون

  2 التاسعة عيرة تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك

يييرت تسييديد المتتخرات مغ الارامات المخفضيية في متلة سييتة ريييتر من  %90تخفض بنسيية 
 تاريخ نير   ا القانون

 3 العيرون تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية

يييرت تسييديد المتتخرات مغ الارامات المخفضيية في متلة سييتة ريييتر من  %90تخفض بنسيية 
 تاريخ نير   ا القانون

الييييييييحييييييييادييييييييية  ات المتوجبة على متأحرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحيةتخفيض الغرام
 والعيرون

 

4 

يييرت تسييديد المتتخرات مغ الارامات المخفضيية في متلة سييتة ريييتر من  %90تخفض بنسيية 
 تاريخ نير   ا القانون

مان  ندوي الومني للضييييييي تأخير المتوجبة على متأحرات الصييييييي تخفيض الغرامات وزيادات ال
 االجتماعي

اليييييييثيييييييانييييييييييييييية 
 والعيرون
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بالضيييييرائب والرسيييييوم التي تحققتا مديرية المالية العامة ال ين تم تبلياتم بت   يعتى المكلفون 
متلة ولم يسدد ا كاملة لتاريخ صدور   ا القانون  1/1/2009الضرائب والرسوم إعتباراً من 

رو رمام لجان االعتراضيييات مدة  االدارة الضيييريبية ية لتقديم اعتراضييياتتم عليتا رمام تلكإضييياف
من الضييرائب والرسييوم  %10سييتة ريييتر من تاريخ صييدور   ا القانون  يييرت رن يسييددوا 

 والارامات المتوجة قبت تقديم تلك االعتراضات

اليييييييثييييييياليييييييثييييييية  إعماء مهلة إضافية لالعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
 والعيرون

6 

خدمون والعمات واالجراء ال ين ييالون في آن واحد وظيفة رو عمالً في مؤسسات يعفى المست
رو محالت عدة  رو يمارسون في الوقت نفسه متنة خاضعة لضريبة الباب االوت من غرامات 

وما  2016التتخر في تقديم التصيريح ومن غرامات التتخر في تسيديد الضيريبة  عن السينوات 
 قبت

مادة إعفاء المكلفين  بأحكام ال بة الدخ  من غرامات التحقق  53المعنيين  من قانون ضيييييييري
 والتحصي 

الييييييييرابييييييييعيييييييية 
 والعيرون
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  المادة مضمون المادة الموضوع )ملخص( 

يمكن تقسييييبت الضييييرائب المقتتعة عند المنبغ والضييييريبة على القيمة المضييييافة المتوجبة عبى 
بصيييييورة إسيييييتثنائية ولمرة واحدة فقت   31/12/2016المكلفين عن الفترات الضيييييريبية لااية 

و لك بناء على تلب اسيييترحام ختي مقدم من المكلال خالت متلة سيييتة رييييتر من تاريخ نيييير 
من قيمة الضرائب المقستة ضمن المتلة  %15يد الدفعة االولى البالاة   ا القانون  يرت تسد

  اتتا

 تقسيم دفع الضرائب المقتمعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة

 
الخامسة 

 والعيرون
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 تتناو  التسوية:
 روالً:

 ضمنا للمكلفين المكتومين. 2016ولااية علم  2011رعمات السنوات  -1
 ضمنا للمكلفين المسجلين:  2016ولااية  2013رعمات السنوات  -2

 .صرحوا عن رعمالتم وتضمنت التصاريح رقم رعمات 
 صرحوا عن رعمالتم بقيمة ال ييء رو تقدموا بتصاريح عدم مزاولة 
 لم يصرحوا عن     االعمات 

المكلفون ال ين درسيييت رعمالتم ولم يسيييددوا الضيييرائب المترتبة عليتم نتيجة در   -3
 ضمناً. 2016ولااية  2011    األعمات عن السنوات 

 المكلفون الخاضعون لضريبة الباب الثاني )الرواتب واألجور(. -4
اح المتن الصييييناعية والتجارية وغير التجارية والمبالخ الخاضييييعة تخضييييغ للتسييييوية ررب ثانياً:

الثالث من قانون وضييييريبة الباب الثاني وال تتبق على ضييييريبة الباب  41/42/43/45للمواد 
 .ضريبة الدخت

 :ةيستثنى من رحكام التسويثالثاً: 
الييييركات القابضييية ) ولدينخ( والييييركات المحصيييور نيييياتتا خار  لبنان )روال  -1

 يور( ومكاتب التمثيت.
األييييييخاص الحقيقيون والمعنويون ال ين يتميعون باعفاءات مؤقتة رو إسيييييتثائية من  -2

التي تعود لتا     االعفاءات إ ا كانت الضيييييييريبة الم كورة  و لك عن السييييييينوات 
 واقعة ضمن الفترة الزمنية للتسوية المنصوص عليتا في   ا القانون.

 المادة السادسة والعشرون( –)يرجى مراجعة المرفق 

 السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية
 ضمنا   2016تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخ  لغاية العام 

 
 
 
 
 
 
 

السييييييييييادسيييييييييية 
 والعيرون
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  ينزت مبلخ عييييييييرون مليون ليرة من االيرادات الضييييييييافية 2018ابتداءاً من ايرادات العام 
الخاضييعة للضييريبة لكت وحدة سييكنية ييييالتا يييخص تبيعي بصييفة مالك رو رحد اليييركاء في 

 الملكية رو  و في حكم المالك.
في الملكية عن وحدتين يسيييتفيد االييييخاص المييييار اليتم في الفقرة االولى كت بنسيييبة حصيييته 

سكنيتين فقت متما بلخ عدد دور السكن التي ييالو ا و لك عن الوحدتين  ات القيمة التتجيرية 
 األعلى.

الييييييثيييييياميييييينيييييية  رفع التنزي  الخاص ببعض دور السكن
 والعيرون
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  المادة مضمون المادة الموضوع )ملخص(

 كالتالي:وتصبح  54تعد  المادة 
تخضيييغ لضيييريبة االمالك المبنية االيرادات الصيييافية السييينوية التي تعود للمكلال من كت عقار 

 على حدة  وفقاً للمعدالت التالية:
 ت.ت. 40,000,000لليتر من االيرادات  ال ي ال يتجاوز  4% -
ت.ت. وال يزيد عن  40,000,000للييييييييتر من االيرادات ال ي ال يزيد عن  6% -

 .ت.ت 80,000,000
ت.ت. وال يزيد عن  80,000,000للييييييييتر من االيرادات ال ي ال يزيد عن  8% -

 ت.ت. 120,000,000
ت.ت. وال يزيد  120,000,000للييييييييتر من االيرادات ال ي ال يزيد عن  11% -

 ت.ت. 200,000,000عن 
 ت.ت. 200,000,000لليتر من االيرادات ال ي ال يزيد عن  14 -

 الي:بحيث تصبح كالت 56تعد  المادة 
من قانون ضيييييييريبة االمالك المبنية المعدلة  54تتبق المعدالت والييييييييتور الواردة في المادة 

 .2018اعتباراً من ايرادات 

 17/9/1962من قانون ضريبة األمالك المبنية تاريخ  56و  54تعدي  المادتين 
 
 
 
 
 
 

الييييتيييياسيييييييييييعيييية 
 والعيرون

11 

وبالضييييريبة على القيمة المضييييافة المعترض تسييييوى التكاليال المتعلقة بالضييييريبة على الدخت 
ستثنائية ولمرة واحدة فقت  والتي لم يتم البت بتا لااية  عليتا رمام لجان االعتراضات بصورة إ

 تاريخ نير   ا القانون وفقاً لما يلي:
 وما قبت. 2012بالنسبة للتكاليال المتعلقة بضريبة الدخت: عن السنوات  -
ضريبة على القيمة المضافة: عن كافة السنوات ولااية بالنسبة للتكاليال المتعلقة بال -

 ضمناً. 2016
من قيمة الضيييييييرائب المعترض عليتا فقت  دون غرامات التحقق  %50تحدد قيم التسيييييييوبة ب

 والتحصيت التي كانت متوجبة.
يجب على المكلال التقدم الى االدارة المختصيية بتلب ختي خالت متلة رربعة ريييتر من تاريخ 

 نفا    ا القانون.

إجراء تسييوية على التكاليا المتعلقة بالضييريبة على الدخ  وبالضييريبة على القيمة المضييافة  
 ام لجان االعتراضاتالمقدمة أم

اليييييييثيييييييانييييييييييييييية 
 والثالثون

12 



4 

  المادة مضمون المادة الموضوع )ملخص(

تعفى اليركات والمؤسسات التجارية المسجلة في السجت التجاري  وك لك اليركات المدنية 
المسجلة في السجت الخاص باليركات المدنية  ولم تزاوت العمت فعلياً  رو توقفت عن مزاولة 

من الارامات  1/1/2013رو قامت بتصفية موجوداتتا قبت عملتا ولم يكن لديتا موجودات  
يتا جراء عدم تقديم التصاريح وعدم تقرير مفوض المراقبة  ومن رسم التابغ التي توجبت عل

المالي والارامات المتعلقة به  يرت رن تقوم باتمام إجراءات يتبتا من السجت التجاري رو من 
السجت المدني ورن تسدد ما يتوجب عليتا من ضرائب ورسوم وغرامات رخرى  في متلة 

 .31/12/2018رقصا ا 

ولم تشييمب من  1/1/2013شييركات والمؤسييسييات التي توقفت عن العم  منب ما قب  إعفاء ال
السيييج  التجارا والشيييركات المدنية التي لم تشيييمب من السيييج  المدني  من الغرامات ورسيييم 

 المابع المالي والغرامات المتعلقة به جراء عدم تجديد مدة العقد

اليييييييثييييييياليييييييثييييييية 
 والثالثون
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 مخالفة بناء  تسوية المخالفات المرتكبة على عقار . يمكن لمالك العقار ال ي عليه
 

 إعماء االمكانية لمالك العقار تسوية المخالفات
 

اليييييخيييييامسييييييييييية 
 والثالثون
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 26/10/2017تاريخ  64من "روالً" من المادة السييييابعة عيييييرة من القانون رقم  2يعدت البند 
 بحيث يصبح كما يلي:

فوائد وعائدات الودائغ وسيييائر االلتزمات المصيييرفية بتي عملية كانت بما فيتا تلك العائدة  -2"

 (Interbank deposits)لاير المقيمين"  باستثناء الودائغ بين المصارال الخاصة 

تييياريخ  64من "أوال" من الميييادة السييييييييييابعييية عشيييييييرة من القيييانون رقم  2تعيييديييي  البنيييد 
26/10/2017 

السييييييييييادسيييييييييية 
 والثالثون
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ال تتوجب الضيييييييريبة على القيمة المضييييييييافة عن عمليات تتجير العقارات المبنية لاير غايات 
السكن التي لم يتم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عليتا من مستتجريتا رو ياغليتا  غي 

 الحالتين التاليتين:
رو من في حات كان رحد ترفي العقد رو من االييييييييخاص المعنويين التابعين لتا   -

االدارات العامة رو المؤسييسييات العامة رو البلديات رو اتحادات البلديات  و لك لااية 
 ضمناً. 2018نتاية الفصت الثاني من العام 

 ضمناً. 2014في سائر الحاالت االخرى و لك لااية نتاية الفصت الثاني من العام  -
 (السابعة والثالثونالمادة  –)يرجى مراجعة المرفق 

السييييييييييييابيييييعييييية  )الضريبة على القيمة المضافة( 379مكرر الى القانون رقم  33ادة إضافة الم
 والثالثون
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يمكن لوزارة العمت إصيييدار إجازات عمت للعاملين غير اللبنانيين لمدة سييينتين بدت سييينة واحدة 
 على رن تستوفي ضعال الرسم المفروض على جواز االقامة ال ي يمنح لمدة سنة واحدة.

الييييتيييياسيييييييييييعيييية  عم  للعاملين غير اللبنانيين لمدة سنتينإصدار إجازات 
 والثالثون
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تعفى عقود اسيييييتخدام االجراء اللبنانيين ال ين يتم تسيييييجيلتم لدى الصيييييندو  الوتني للضيييييمان 
 االجتماعي من رسم التابغ المالي.

ييييييمت   ا االعفاء جميغ عقود اسييييتخدام االجراء اللبنانيين المسييييجلين لدى الصييييندو  الوتني 
 للضمان االجتماعي.

الييييييييحييييييييادييييييييية  إعفاء عقود استخدام االجراء اللبنانيين من رسم المابع المالي
 واالربعون

18 

  

 

 





uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight













uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight





uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight



uhy
Area Highlight





uhy
Area Highlight

uhy
Area Highlight


	ملخص عن التعديلات الضريبية بموجب الموازنة.pdf
	18.pdf



