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7/11/7117الصادر بتاريخ  66بموجب القانون رقم واالعفاءات ضريبية ملخص عن التعديالت ال  
(7)المرفق رقم   

 

  المادة مضمون المادة الموضوع

 1 الثالثون (الضريبية اإلجراءات قانون) 44/2008 رقم القانون من 27 المادة تعديل التبليغ )الشخص الطبيعي / المعنوي(

الحححححححح ححححححححاديححححححححة  (الضريبية اإلجراءات قانون) 44/2008 رقم القانون من 38 المادة تعديل تقديم التصريح الضريبي
 والثالثون

7  

تداري   44من القدانون رقم  54من المدادة  3من البندد  األولى والفقرة 1 البندد من والثدالثدة الثدانيدة الفقرتين تعدديدل كيفية استرداد الضريبة 
 )قانون االجراءات الضريبية وتعديالته( 11/11/2008

الحححححححثحححححححانحححححححيحححححححة 
 والثالثون

3 

الحححححححثحححححححالحححححححثحححححححة  ديالته()قانون االجراءات الضريبية وتع 11/11/2008تاري   44 رقم القانون من 56 المادة من األولى الفقرة تعديل مرور الزمن على ت صيل الضريبة )خمس سنوات(
 والثالثون

 

4 

على الضحححريبة على القيمة الطابع المالي النسحححبي رسحححم عدم ا تسحححاب 
 المضافة 

الححححححححرابححححححححعححححححححة  (المالي الطابع رسم) وتعديالته 5/8/1967 تاري  67 رقم شتراعياال المرسوم من 16 المادة أحكام الى ةقرة إضداةة
 والثالثون

5 

مبلغ م تمل غير قابل للت ديد  يكحل عقحد و اتفحان ينص على تقحاضححححححح
 ل.ل ( 50111عند إجراء العقد أو االتفان )عن كل نسخة موقعة 

 5/8/1967 تاري  67 رقم االشددتراعي بالمرسددوم الملحق 2 رقم الجدول من 107 رقم البند الى جديدة ةقرة إضدداةة
 (المالي الطابع رسم) وتعديالته

السححححححححححادسححححححححححة 
 والثالثون

6 

المبنيححة على أقسحححححححام العقححار كححل على  ححد  تفرض ضحححححححريبححة االمال  
 اعتباراً من تاريخ االفراز المسجل أصوالً في الدوائر العقارية.

الححححححثححححححامححححححنححححححة  وتعديالته 17/9/1962 تاري  المبنية األمالك ضريبة قانون من 47 المادة الى ةقرة إضاةة
 والثالثون

7 

غةححا يالتي تم تبل إعطححاء مةلححة إضححححححححافيححة لالعتراض على الضحححححححرائححب
 للمكلفين

 العامة المالية مديرية تحققها التي رسوموال الضرائب على لالعتراض إضاةية مهلة إعطاء
 (1-2)المرةق رقم  14/11/2017عن وزير المالية يتعلق بإعطاء مهلة إضاةية لالعتراض بتاري   إعالم لقد صدر

 8 االربعون

 والرسوم الضرائب من الشركات تحويل اعفاء عمليات ت ويل الشركات
ال يتوجب أي ضحححريبة على عملية الت ويل إتا تم الت ويل وفقاً للقيمة االسحححمية لصحححول الشحححركة الم ولة مع ال فا  على 

الل خ أو مساهمتةم أو المساهمة. أما إتا طرأ تغيير في أسماء المالكين والمساهمين أو في نسبة ملكيتةمتات نسحبة الملكية 
ب عندها تخمين تل  االصحول وفقاً للشحروط المنصوص عليةا في قانون التجار  ويخضع سحنتين من عملية الت ويل فيتوج

   من قانون ضريبة الدخل مع الغرامات المتوجبة. 45الربح الناتج عن التخمين لضريبة الماد  
المرةق ) 14/11/2017لقد صدددر عن وزير المالية إعالم يتعلق بإعفاء الشددركات عند تحويل شددكلها القانوني بتاري  

 (2-2رقم 

الحححححححح ححححححححاديححححححححة 
 واالربعون

9 

 



7 

  

  المادة مضمون المادة الموضوع

بصحححححور  اسحححححتثنائية لغرامات الت قق  %85تخفيق الغرامات بنسحححححبة 
والت صحيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزار  المالية فرضحةا 

 لير  لبنانية 510111عن وجبايتةا، على أن ال تقل الغرامة المخفضة 

الحححححححثحححححححالحححححححثحححححححة  وجباتها ةرضها المالية وزارة ةي العامة المالية مديرية تتولى التي والتحصيل التحقيق غرامات تخفيض
 واالربعون

11 

تخفيق الغرامات المتوجبة على متأخرات أوامر الت صححيل الوارد  من 
الغرامات، من قيمة هته  %91االدارات والمؤسحححسحححات العامة بنسحححبة 

شحححرط أن يتم تسحححديد هته المتأخرات مع الغرامات المخفضحححة في مةلة 
 .7118أقصاها آخر شةر شباط 

الححححححححرابححححححححعححححححححة  العامة والمؤسسات اإلدارات من الواردة التحصيل أوامر متأخرات على المتوجبة الغرامات تخفيض
 واالربعون

11 

مس لمد  ختعفى من ضحريبة الدخل على االربا  الصناعية والتجارية 
سححححنوات، المؤسححححسححححات التي تنشححححأ من تاريخ نشححححر هتا القانون ولغاية 

 .في ا حد  المنحاطق التي ترغحب ال كومحة في تنميتةا 31/17/7118
شحححرط أن تسحححتخدم ثالثة أجراء لبنانيين على االقل وشحححخص من توي 

 اال تياجات الخاصة. 

الححححححثححححححامححححححنححححححة  تهاإعطاء حواةز إلنشاء مؤسسات ةي مناطق ترغب الحكومة ةي تنمي
 واالربعون

17 

 الثابتة لألصول استثنائية تقييم إعادة اجراء إعاد  تقييم استثنائية لالصول الثابتة
 14/11/2017لقد صددر عن وزير المالية إعالم يتعلق بالسدماب بإجراء إعادة تقييم إسدتثنائية لألصول الثابتة بتاري  

 (3-2)المرةق رقم 

الححححتححححاسحححححححححححعححححة 
 واالربعون

13 

الشحركات تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة عند تجاوز  على -
رقم االعمال العائد لفتر  تتراو  بين فصححححححل وأربعة فصحححححححول متتالية 

 مليون لير  لبنانية. 111سابقة مبلغ 
يخضحححع للضحححريبة على القيمة المضحححافة المصحححدر والمسحححتورد التي  -

 يقوم بنشاط خاضع للضريبة.
خاضححع للضححريبة أن يطلب تسححجيل   يمكن لكل شححخص يقوم بنشححاط -

مليون لير   51إختيارياً في الضحححححريبة شححححححرط أن يتجاوز رقم أعمال  
 لبنانية خالل فتر  تتراو  بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

 بموجب المعدلة( المضدددداةة القيمة على الضددددريبة) 14/12/2001 تاري  379 رقم القانون من 3 المادة نص الغاء
 2004 نيسددددددان 23 تاري  583 رقم القانون من 20 المادة وبموجب 2003 عام موازنة قانون من 22 المادة

 جديد بنص عنه واالستعاضة( 2004 لعام الملحقة والموازنات العامة الموازنة)

 14 الخمسون

 وتعديالته( المضدددددداةة القيمة على الضددددددريبة) 14/12/2001 تاري  379 رقم القانون من 30 المادة نص الغاء استرداد فائقض الضريبة 
 جديد بنص عنه واالستعاضة

الحححححححح ححححححححاديححححححححة 
 والخمسون

15 

 71ي ق للمكلف أن يقدم عند نةاية أية سحححححححنة ميالدية وضحححححححمن مةلة 
يوماً، طلب اسححححترداد بالنسححححبة للعمليات المعفا  وفقاً ال كام هته الماد  

لير   501110111على أن ال يقحححل المبلغ المطلوب اسحححححححترادر عن 
 نيةلبنا

الحححححححثحححححححانحححححححيحححححححة  وتعديالته( المضاةة القيمة على الضريبة) 14/12/2001 تاري  379 رقم القانون من 59 المادة الى نص إضاةة
 والخمسون

16 
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