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  المادة التعديالت الضريبية والمستحدثة المعدل/الرسم تاريخ التطبيق

 1 االولى معدل الضريبة على القيمة المضافة 11% 1/1/6112

64/11/6112 
أي تاااريخ صاااااااادور  
 في الجريدة الرسمية

  6 الثانية معدل رسم الطابع المالي النسبي بأالف 6

 
64/11/6112 

أي تاااريخ صاااااااادور  
 في الجريدة الرسمية

 
 ل ل 651

 :االشتراعي رقم ، ومنهاتعديل تعريفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في المرسوم 

  كل إيصال يشير الى إبراء واستالم أو وصول أو إيداع 
 فاتورة غير مسددة 

 (1)المرفق رقم  2وص 1ص - 46لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الجدول المدرج ضمن من المادة الثالثة من قانون رقم 

 3 الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 

64/11/6112 
أي تاااريخ صاااااااادور  

 الرسميةفي الجريدة 

 )قانون ضريبة الدخل(: 166من المرسوم االشتراعي رقم  64تعديل المادة  
 

ددة يها من عناصر أصول ثابتة وفقاً لألصول المحدللمؤساساات الخاضاعة لقريقة التكليف بالربل الحقيقي ان تعيد كل خمن سانوات تخمين ما ل أوالً:
 األموال. في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات

هر من ثالثة أشااا خالل غ محضااار التخمين الى الدا رة المالية المختصاااة التي يمكنها االعترا  علي  امام لجنة االعتراضاااات على ضاااريبة الدخليبل
لى المؤسااسااة مالحااتها ع متاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصاادر قرار ا بشااأن االعترا  وتحديد مهلة أقصااا ا سااتة أشااهر من تاريخ تقدي

 تقرير المقرر، واال اعتبر محضر التخمين نافذاً،
 

 في حال تخمين عناصر األصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها األصلي او من رصيد  المتبقي بعد االستهالك، تعتبر الزيادة ربل تحسين. ثانياً:
 ن:ال يخضع  ذا الربل لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتي

 إذا بقي مستقال في حساب خاص في كل من جانبي األصول والخصوم من الميزانية. -1
 إذا استعمل في تغقية خسا ر ما تزال اا رة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل من  في تغقية  ذ  الخسا ر. -2

ساااااب االسااااتهالك على القيمة الجديدة الاا رة بنتيجة إعادة في الحاالت األخرى. ويمكن عند ذ احت %11يخضااااع  ذا الربل لضااااريبة الدخل بمعدل 
 التخمين.

 الثالثة عشر
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  المادة التعديالت الضريبية والمستحدثة المعدل/الرسم تاريخ التطبيق

  

يحق للمكلف الذي يعيد توايف  ذا الربل او بعض  غير ان   %15يخضاع ربل التحساين الناتع عن تفرك كلي او جز ي لضريبة الدخل بمعدل  ثالثاً:
مستخدمين لقبل انقضااء سانتين بعد السانة التي تحقق فيها ان يقلب تنزيل الضاريبة المفروضة بقدر ما أعاد توايف  من  في بناء مساكن دا مة ءيواء ا

 واالجراء العاملين في المؤسسة.
 من قانون ضريبة الدخل.مكررة  5تقبق في  ذ  الحالة احكام وشروق المادة 

 كما يعفى ربل التحسين الناتع عن التفرك بقدر ما يستعمل من  في إقفاء الخسا ر الالحقة بالمؤسسة.
ة دويمكن لشاركات األموال المكلفة على أسان الربل المققوع ان تعيد كل خمن سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا لألصول المحد

 ريقة الربل الحقيقي.للمكلفين على ق
( أرباح التفرك عن األصااااول الثابتة بما فبها العقارات، التي تعود ألشااااخاص قبيعيين %15تخضااااع للضااااريبة بمعدل خمسااااة عشاااارة بالم ة ) -أ

 ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أسان الربل المققوع او المقدر.
التفرك عن العقارات التي تعود ألشااااخاص قبيعيين ومعنويين غير خاضااااعين ( أرباح %15تخضااااع للضااااريبة بمعدل خمسااااة عشاااارة بالم ة ) -ب

للضاااااريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دا مة أو خاصاااااة أو اساااااتثنا ية من تلك الضاااااريبة، أو تعود ألشاااااخاص قبيعيين ومعنويين 
 ة، وفقا لما يلي:خاضعين للضريبة على الدخل وال تشكل  ذ  العقارات أصال من أصول ممارسة المهن

 تستثنى من الضريبة المذكورة أعال  أرباح التفرك عن امكنة السكن األساسية للشخص القبيعي على ان ال تتجاوز المسكنين.
من قيمة  %2من اجل احتساااب ربل التفرك الخاضااع للضااريبة، تنزل عن كل ساانة كاملة تفصاال بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرك عن ، نساابة 

سااااانة كاملة وما فو  على ان يدفع الفر   16التفرك. ويعفى من الضاااااريبة ربل التفرك عن العقار إذا كان المتفرك قد اساااااتمر في حيازت  لمدة  ربل
 السنة التي يحصل خاللها التفرك.

وجبة عنها وتسااديد الضااريبة المت يتوجب على األشااخاص المشااار إليهم أعال ، عند القيام بعملية تفرك خاضااعة للضااريبة، التصااريل عن عملية التفرك
 خالل مهلة شهرين من تاريخ التفرك.

 )قانون اءجراءات الضريبية(. 11/11/6112تاريخ  66عند مخالفة احكام  ذ  المادة تفر  الغرامات عليها في القانون رقم 
 تحدد دقا ق تقبيق  ذ  المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

 (1-1)يرجى مراجعة المرفق  - عليمات عن وزير المالية بهذا الخصوصت 7/11/2117لقد صدر بتاريخ 

 الثالثة عشر
 )تتمة(
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 فرض رسم على عقود البيع العقاري.
دفعة ك)اثنين بالما ة( يحتسب على ثمن المبيع المبين في العقد ويضاف الي  الرسم البلدي وذلك  %6عند تنايم عقد بيع عقاري ممساوح يفر  رسام 

 من أصل قيمة رسم الفراك العقاري.
ل ييتوجب تساديد  ذا الرسام في صاندو  الخزينة خالل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تنايم عقد البيع الممسوح على ان يسدد الرصيد عند تسج

 العقد في السجل العقاري، 
 العقد في الصحيفة العينية للعقار المبيع خالل سنة من تنايم عقد البيع. ال يمكن استرداد الرسم المدفوع والمشار الي  أعال  في حال عدم تسجيل

 5 الرابعة عشر
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 الضريبة على أرباح شركات االموال
شاركات التوصية باألسهم بالنسبة للشركاء الموصين( فتخضع  –الشاركات المحدودة المساؤولية  –تخضاع أرباح شاركات األموال )الشاركات المغفلة 

 )سبعة عشر بالم ة(. %12لضريبة نسبية قدر ا 
 مالحظة: 

 .%14ضمناً على معدل  24/11/2117احتساب ضريبة االرباح المحققة لغاية  -
          .%17على معدل  27/11/2117ضريبة االرباح المحققة إعتباراً من احتساب  -

)يرجى مراجعة  – 2117تشدددرين الثاني  16معدل الضدددريبة على أرباح شدددركات االموال بتاريخ لقد صددددر إعالم عن وزير المالية يتعلق بتطبيق 
 (2-1المرفق رقم 

الااخااااامساااااااااااة 
 عشرة

4 

 وتعديالته )قانون ضريبة الدخل( 12/4/1141تاريخ  166االشتراعي رقم مكرر من المرسوم  72المادة   
مكرر من  26( على المادة 6111)قانون موازنة العام  6111تاريخ شاااااااباق  123من القانون رقم  65الغي نص الفقرة المضاااااااافاة بموجاب المادة 

 656الدخل(، والمعدلة بموجب المادة االولى من القانون رقم وتعديالت  )قانون ضاااريبة  1151حزيران  16تاريخ  166المرساااوم االشاااتراعي رقم 
 .6111نيسان  3تاريخ  316، والمصححة بموجب القانون رقم 6111كانون االول  31تاريخ 

)يرجى مراجعة  – 2117تشددددرين الثاني  7لقد صدددددر إعالم عن وزير المالية يتعلق بمعدل الضددددريبة الذي يتوجب على شددددركات االموال بتاريخ 
 (3-1لمرفق رقم ا

 2 السادسة عشر

 يتعلق فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف: 617من قانون رقم  41تعديل المادة  2% 62/11/6112
 (:%2بالما ة ) وتعديالت ( ولضريبة الباب الثالث من  بمعدل سبعة 166/51تخضع ألحكام قانون ضريبة الدخل )المرسوم االشتراعي رقم 

 ةفوا د وعا دات وايرادات الحساااابات الدا نة كافة المفتوحة لدى المصاااارف بما فيها حساااابات التوفير )االدخار( باساااتثناء الحساااابات المفتوح -1
لية والقنصاااباسااام الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤساااساااات العامة والمودعة لدى مصااارف لبنان، وحساااابات البعثات الدبلوماساااية 

 األجنبية في لبنان.
 فوا د وعا دات الودا ع وسا ر االلتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فبها تلك العا دة لغير المقيمين. -2
 فوا د وايرادات وعا دات حسابات اال تمان وإدارة األموال. -3
 الشركات المغفلة.عا دات وفوا د شهادات اءيداع التي تصدر ا المصارف وسندات الدين التي تصدر ا  -6
 فوا د وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية. -4

 ىأما إذا كانت  ذ  ال فوا د والعا دات وااليرادات داخلة ضااامن أرباح مؤساااساااات مصااارفية أو مالية أو تجارية خاضاااعة للتكليف بضاااريبة الدخل عل
)أوال( أعال  وتعتبر قيمة الضااااريبة المسااااددة عنها عب ا ينزل من أسااااان الربل الحقيقي، فانها تبقى خاضااااعة للضااااريبة المنصااااوص عليها في الفقرة 

 إيرادات تلك المؤسسات.
نادا توفي حال كانت  ذ  الفوا د والعا دات وااليرادات عا دة الى المكلفين بضااااريبة الدخل الخاضااااعين حتما للتكليف على أسااااان الربل المققوع اساااا

بقى خاضااعة للضااريبة المنصااوص عليها في الفقرة )اوال( أعال ، وتضاااف قيمتها الصااافية، بعد حساام ألحكام المادة، من قانون ضااريبة الدخل، فانها ت
 ألول.اضريبة الباب الثالث، الى اءيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويقبق عليها الربل المققوع الستخراج الربل الصافي الخاضع لضريبة الباب 

 617/2113من قانون رقم  41لموجبات التي تترتب على المؤسددسددات الملزمة باقتطاي ضددريبة المادة لقد صدددر إعالم عن وزير المالية يتعلق با
 (6-1)يرجى مراجعة المرفق رقم  - 2117تشرين الثاني  7بتاريخ 

 2 السابعة عشر
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