
  7106تشرين األول  77تاريخ  55 رقممعّجل  قانون
 ضريبيةتبادل المعمومات لغايات 

 
 أقّر مجمس النكاب،

 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :
 

  :مادة وحيدة
 ييدؼ ىذا القانكف إلى: أواًل:

عة كالمبرمة كفقان ، المكقّ ؽ بتبادؿ المعمكمات لغايات ضريبيةتتعمّ تفاقية تطبيؽ كتنفيذ أحكاـ أم إ -
 لألصكؿ.

 تفاقية.ألحكاـ تمؾ اإلإعطاء المعمكمات المطمكبة تنفيذان ب اإللزاـ -
 

 ثانيًا:
 المصطمحات التالية ما يمي:  خالؼ ذلؾ، تعني  ما لـ يقض النّص ( 1)

عمى تبادؿ المعمكمات ألغراض ضريبية، بما في ذلؾ  تفاقية دكلية تنّص أم معاىدة أك إ :تفاقيةال  -أ 
 ؛التبادؿ التمقائي لممعمكمات بيف لبناف كأم دكلة أجنبية

ي دكلة أجنبية ترتبط مع دة مسبقان عف مقيميف ف: إعطاء معمكمات محدّ التبادل التمقائي لممعمومات -ب 
 ؛كذلؾ بشكؿ دكرم كدكف أم طمب مسبؽ ،تفاقيةبمكجب إلبناف 

 ؛كزير المالية أك ممثؿ مفكض مف قبمو :ةالمختصّ السمطة  -ج 
 ة كأم دكلةدة األطراؼ بيف السمطة المختصّ تفاقية ثنائية أك متعدّ أم إ ة:تفاقية السمطات المختصّ إ -د 

التمقائي لممعمكمات بمكجب أم  نة أك تسييؿ التبادؿتفاقية معيّ أك تفسير أحكاـ إأجنبية لتكضيح 
 ؛تفاقيةإ

  ؛خذ أم شكؿ مف األشكاؿنة كيتّ ف كقائع معيّ سجؿ يتضمّ  : أم بياف أكالمعمومات -ق 
؛نةتفاقية معيّ ؿ عمى معمكمات بمكجب إة لمحصك تقديمو إلى السمطة المختصّ  طمب يتـّ : الطمب -و

 ؛ـ بطمب لمحصكؿ عمى معمكمات: الدكلة التي تتقدّ مة الطمبالدولة مقدّ  -ز 
 ؛لمقكانيف النافذةسة كفقان ك أم ىيئة أخرل مؤسّ أم فرد أك شركة أ :الشخص  -ح 
 
ؽ أحكاـ ىذا تطب   تفاقية مع أحكاـ أم قانكف آخر،يف بيف أحكاـ ىذا القانكف أك أم إ( في حاؿ كجكد تبا2)

 تفاقية.القانكف كاإل
 
 
 



 
 ًا:ثالث

ة الصالحيات تفاقية، تستعمؿ السمطة المختصّ قة بتبادؿ المعمكمات في أم إلتزاـ باألحكاـ المتعمّ بيدؼ اإل
مف قانكف اإلجراءات الضريبية لجمع المعمكمات حتى لك  103، ك48، 44، 23عمييا في المكاد المنصكص 

 لـ تكف االدارة الضريبية بحاجة إلى تمؾ المعمكمات ألغراض ضريبية داخمية.
 

 ًا:رابع
ف تفاقية المبرمة معيا. إذا تبيّ مة طمب المعمكمات كفقان لشركط اإلة الدكلة مقدّ تساعد السمطة المختصّ   (1)

ذ عة مع ىذه الدكلة، تنفّ تفاقية المكقّ أم طمب، أنو متكافؽ مع أحكاـ اإل ستالمياة، عند إلمسمطة المختصّ 
 تفاقية كىذا القانكف.ة الطمب كفقان ألحكاـ ىذه اإلعندىا السمطة المختصّ 

ضركريان مة الطمب عندما يككف ذلؾ ة أف تطمب معمكمات إضافية مف الدكلة مقدّ يمكف لمسمطة المختصّ   (2)
 لمساعدتيا عمى معالجة الطمب.

عة مع ىذه الدكلة، عندىا تفاقية المكقّ أف الطمب ال يتكافؽ مع أحكاـ اإل ةرت السمطة المختصّ في حاؿ قرّ   (3)
 مة الطمب بذلؾ.ة الطمب كتبمغ الدكلة مقدّ ترفض السمطة المختصّ 

 
 ًا:خامس

أك  3/9/1956ية المصرفية الصادر بتاريخ بقانكف السرّ ف المعمكمات المطمكبة غير مشمكلة عندما تكك  (1)
مة إلى الدكلة مقدّ  ة بإجابة الطمب مباشرةن مف قانكف النقد كالتسميؼ، تقكـ السمطة المختصّ  151بالمادة 
 الطمب.

أك  3/9/1956ية المصرفية الصادر بتاريخ السرّ  عندما تككف المعمكمات المطمكبة مشمكلة بقانكف  (2)
أف الطمب متكافؽ مع أحكاـ  ةصّ ف لمسمطة المختكالتسميؼ، كفي حاؿ تبيّ  مف قانكف النقد 151بالمادة 

المنصكص عمييا بمكجب « ىيئة التحقيؽ الخاصة»ب عمى عة مع ىذه الدكلة، يتكجّ تفاقية المكقّ اإل
رىاب تأميف بمكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلؽ المتعمّ  24/11/2015تاريخ  44القانكف رقـ 

 ة.إلى السمطة المختصّ المعمكمات كتزكيدىا 
إبالغ  ( دكف أف يتـّ 2مة الطمب بالمعمكمات المنصكص عمييا في الفقرة )ال يمكف تزكيد الدكلة مقدّ   (3)

ة غ قرار السمطة المختصّ تاريخ تبمّ المستعمـ عنو بذلؾ الذم يعكد لو، خالؿ ميمة خمسة عشر يكمان مف 
عتراض عمى ىذا القرار أماـ مجمس شكرل اإلضريبية، كفقان ألحكاـ التبميغ الكاردة في قانكف اإلجراءات ال

 الدكلة.
ة تكافر الشركط القانكنية التي تكجب مجمس شكرل الدكلة بصكرة نيائية غير قابمة لممراجعة بصحّ  يبتّ 

 شير مف تاريخ تقديـ المراجعة.عمكمات كذلؾ بميمة أقصاىا ثالثة أعممية تبادؿ الم
عمى السمطة  ر مجمس الشكرل إعطاء المعمكمات المطمكبة،قرّ  نقضاء ىذه الميمة، أك في حاؿبعد إ

 مة الطمب بالمعمكمات المطمكبة.ة تزكيد الدكلة مقدّ المختصّ 



ر بات العاجمة بطبيعتيا أك تمؾ التي يمكف أف يؤثّ الطمّ    عمى الرغـ مف األحكاـ السابقة، كفي ما خّص  (4)
تزكيد  مة الطمب، يجب أف يتـّ تقكـ بيا الدكلة مقدّ إبالغ المستعمـ عنو عمى فرص نجاح التحقيقات التي 

جراءات ي  ىذه األخيرة بالمعمكمات مف دك  فؽ عمييا بيف تّ ف اإلخطار المسبؽ المذككر أعاله كفقان لمعايير كا 
  الدكلتيف تحفظ حقكؽ جميع األطراؼ.

 
 سًا:ساد

د كبطريقة المالية، بكقت محدّ سات يعكد لكؿ مف مصرؼ لبناف كىيئة التحقيؽ الخاصة الطمب مف المؤسّ  (1)
ة عمييا ىذا القانكف، تقديـ المعمكمات المطمكبة لتقـك السمطات المختصّ  نة كفقان لألحكاـ التي ينّص معيّ 

ة د السمطة المختصّ ة. تزكّ تفاقية السمطات المختصّ أم إتفاقية أك إ بالتبادؿ التمقائي لممعمكمات بمكجب
 تفاقية.بمياميا بمكجب اإلف مف القياـ بتمؾ المعمكمات لتتمكّ 

، ، كفقان لقرارات تصدر الحقان كؿ كفؽ اختصاصو ،مصرؼ لبنافكزير المالية أك لكؿ مف  يحؽّ   (2)
 تحديد:

 ؛سات التي عمييا إعطاء المعمكماتالمؤسّ  - أ
 ؛لكتركنيةلطريقة لذلؾ مف ضمنيا الطريقة اإلالمعمكمات التي يجب إعطاءىا كا  - ب
 ؛التي يجب إعطاءىامعيار دقة كشمكؿ المعمكمات  -ج

خاذ بمراسيـ اإلجراءات الضركرية لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف في تّ لمجمس الكزراء، عند اإلقتضاء، اإل  (3)
 الحاالت غير المنصكص عمييا في الفقرة الثانية أعاله.

فرض غرامة متثاؿ ليا، ت  ادة أك عدـ اإلفي حاؿ مخالفة األحكاـ المنصكص عمييا بمكجب ىذه الم  (4)
ية التابعة ليا لفرض العقكبات السمطة الرقاب كمئتي مميكف ليرة دكف المساس بحؽّ مميكف ما بيف مئة 

 ستنادان إلى القكانيف الخاصة بيا. اإلدارية كالغرامات المالية إ
 

 ًا:سابع
 زدكاج الضريبي النافذة كافة.ؽ ىذا القانكف عمى إتفاقيات تفادم اإلطبّ ي  
 

 ًا:ثامن
 دة األطراؼ لمتعاكف التقني في المجاؿ الضريبيتفاقية المتعدّ اإل لمحككمة إبراـ جيزأ  

(The Multilateral Convention on Mutual Assistance in Tax Matters (MAC)) 
 ة قة بالسمطات المختصّ تفاقية المتعمّ كاإل(، ؿ مف كقت آلخرعدّ مرفقة ربطان كالتي يمكف أف ت  )

(The multilateral competent authority agreement on automatic exchange on financial 
account information (MCAA)) .مرفقة ربطان 

 .تيفتفاقيّ ير المالية التكقيع عمى ىاتيف اإليفّكض كز 
 



 ًا:تاسع
أخرل ية أك أم قيكد ؽ بالسرّ لتزاـ متعمّ ز التنفيذ بالرغـ مف أم إتدخؿ أحكاـ ىذا القانكف حيّ   (1)

 فصاح عف المعمكمات.مكجب أم قانكف آخر، عمى عممية اإلمفركضة، ب
تفاقية أك ة كفقان ألم إان مع السمطة المختصّ تبادليا، بمكجب البنديف رابعان كسادس إف أم معمكمات يتـّ   (2)

جراءات مف قانكف اإل 25ان ألحكاـ المادة ية، كفقالتعامؿ معيا عمى أنيا سرّ  كفقان ليذا القانكف، يتـّ 
 ضريبية.ال

 
 عاشرًا:

 )تبادؿ المعمكمات الضريبية(. 24/11/2015تاريخ  43أحكاـ القانكف رقـ  مغىت  
 
 

 حادي عشر:
مف  56مع استعجاؿ إصداره كفقان لمفقرة األكلى مف المادة  عمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسميةي  

 .الدستكر
 
 
 

********** 
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 )قانون الجراءات الضريبية وتعديالته(

 

 أقّر مجمس النكاب،

 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :

 

 المادة األولى:

جػراءات الضػريبية كتعديالتػو( بحيػث )قػانكف اإل 11/11/2008تػاريخ  44ؿ المادة األكلى مف القانكف رقـ عد  ت  
 صبح عمى الشكؿ التالي:ت  

 

 :الجديدة المادة األولى»

 نة تجاه كؿ منيا:قصد بالعبارات التالية أينما كردت في ىذا القانكف، المعاني المبيّ ي  

ى كزارة المالية تحقيقيا كتحصيميا ستثناء الرسكـ الجمركية كالعقارية، تتكلّ إب ،أم ضريبة أك رسـ الضريبة: -1
 كمنيا:

 ضريبة الدخؿ -أ 

 ةضريبة األمالؾ المبنيّ -ب 

 نتقاؿرسـ اإل -ج 

 ضريبة التحسيف -د 

 الضريبة عمى القيمة المضافة -ق 

 الضرائب غير المباشرة كالرسـك المماثمة ليا -ك 



 ستحدث التي قد ت  الضرائب كالرسـك  -ز 

  الؼ ذلؾ،خعمى  القانكف  ىذا ما لـ ينّص 

 

أسػػػاس الضػػريبة كممحقاتيػػػا، أم الغرامػػات كالفكائػػػد  ،كممػػة لالضػػػريبةل أينمػػا كردت فػػػي ىػػذا القػػانكف تشػػمؿ 
 قة بالضريبة.كنفقات التحصيؿ الجبرم المتعمّ 

قػة كتسرم أحكػاـ ىػذا القػانكف المطب  كؿ شخص ممـز بحكـ القكانيف الضريبية بمكجبات ضريبية،  ف:المكم   -2
 القانكف عمى خالؼ ذلؾ. في الحاالت التي ينّص  ؼ، عمى مقتطع الضريبة إالّ عمى المكم  

نتيائيػػا إائع المنشػػئة لمضػػريبة، كالتػػي عنػػد ف الكاقعػػة أك الكقػػالفتػػرة الزمنيػػة التػػي تتضػػمّ  الفترررة الضررريبية: -3
 دة كفقان لمنصكص القانكنية لكؿ ضريبة.خالؿ ميمة محدّ ب التصريح عف الضريبة أك تأديتيا يتكجّ 

المنػػاط بيػػا أعمػػاؿ إدارة  -مديريػػة الماليػػة العامػػة  -ة فػػي كزارة الماليػػة الكحػػدة المختّصػػ الدارة الضررريبية: -4
 دة قانكنان.ؽ كمراقبة الضريبة كتحصيميا، كذلؾ كفقان لمصالحيات المحد  كتحقّ 

 .كفقان لسياؽ النّص  نكم،الشخص الطبيعي كالمع الشخص: -5

قتطػاع الضػريبة عنػد المنبػع مػف المبػالغ المسػػتحقة إب عميػو قانكنػػان : الشػخص الػذم يتكّجػمقتطر  الضرريبة -6
 .ؼ األساسي( كتسديدىا لمخزينةلشخص آخر )المكمّ 

 سػػكاء تػػـّ  بػػة: الضػػريبة الناتجػػة عػػف تػػدارؾ كػػؿ كتمػػاف أك نقػػص فػػي الضػػريبة المتكجّ الضررريبة الضررا ية -7
 .ؼ أك مف قبؿ اإلدارة الضريبيةالتدارؾ مف قبؿ المكمّ 

لدكرم كالبيانات المرفقة كطمبات خر كالبياف اآالتصريح الضريبي السنكم كالدكرم كأم تصريح  التصريح: -8
 سترداد الضريبة عمى القيمة المضافة.إ

 شركات التكصية باألسيـ.ة ك الشركات المغفم: الشركات المساهمة -9

 سات المستثناة مف ضريبة الدخؿ عمى األرباح.: المؤسّ سات المستثناةالمؤسّ  -10

 :المقيم -11

 ي عتبر مقيمان في لبناف:

 كفقان لمقكانيف المبنانية أك لديو في لبناف مركز لمزاكلة العمؿ. أك تسجيمو إنشاؤه كؿ شخص معنكم يتـّ  -1

 كؿ شخص طبيعي تتكافر بو أحد الشركط التالية: -2



 مركز لمزاكلة المينة. لديو في لبناف  -أ

 المعتاد. ؿ مكاف سكنو أك سكف عائمتو فو منزؿ دائـ في لبناف يشكّ يككف بتصرّ  -ب

 فيـ بعائمة الشخص الزكج كاألكالد الذيف ىـ عمى عاتقو.ي  

ثنػي عشػر فترة إيكمان، عمى التكالي أك بشكؿ متقّطع، خالؿ  183مضى عمى كجكده في لبناف أكثر مف  -ج
 متكاصمة.شيران 

 يكمان الفترة التي يمضييا شخص طبيعي في لبناف  في حاؿ تكاجد فيو:  183ػ حتسب ضمف فترة الال ت  

 نتقاؿ مف دكلة إلى أخرل؛حصران لغاية اإل -

 .«لمخضكع لعالج طّبيّ  حصران  - 

 

 المادة الثانية:

)قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الضػػػػريبية  11/11/2008تػػػػاريخ  44مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  23مػػػػف المػػػػادة  1 البنػػػػدؿ عػػػػد  ي
 صبح كما يمي:يكتعديالتو( بحيث 

 ( الجديد:0البند )»

، بإسػػتثناء ية المصػرفية، عمػػى كػؿ شػػخصؽ بالسػػرّ المتعمّػ 3/9/1956تػػاريخ  3مػع مراعػػاة أحكػاـ القػػانكف رقػـ 
سػػػات العامػػػة كالبمػػػديات بمػػػا فيػػػو إدارات الدكلػػػة كالمؤسّ  قػػػانكف، األشػػػخاص الخاضػػػعيف لسػػػّرية المينػػػة بمكجػػػب

البمػػػػديات كافػػػػة ككػػػػذلؾ الييئػػػػات المختمفػػػػة فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص كالنقابػػػػات، التعػػػػاكف مػػػػع السػػػػمطات  تحػػػػاداتكا  
عطائيا المعمكمات التي تطمبيا لمقياـ بمياميا، كما ال يجكز ألمّ  المينػة لمحػؤكؿ  كاف التػذرع بسػرّ  الضريبية كا 

ؽ مػػف تمكػػيف مػػكظفي اإلدارة الضػػريبية مػػف مراجعػػة السػػجالت كالمسػػتندات المحاسػػبية التػػي تسػػمح بػػالتحقّ  دكف
تػرد إلػى نيـ مػف اإلجابػة عمػى طمبػات المعمكمػات التػي أك التػي تمّكػ ،فيف بمكجبػاتيـ الضػريبيةلتزاـ المكمّ إمدل 

 .«زدكاج الضريبيتفاقيات تفادم اإلإاإلدارة الضريبية بمكجب 

 

 الثالثة: المادة

)قػػانكف اإلجػػراءات الضػػريبية كتعديالتػػو( بحيػػث  11/11/2008تػػاريخ  44مػػف القػػانكف رقػػـ  29المػػادة ؿ عػػدّ ت  
 كما يمي: المادة صبحت



 الجديدة: 79المادة »

بضػػػريبة الػػػدخؿ عمػػػى أسػػػاس الػػػربح الحقيقػػػي مسػػػؾ سػػػجالت اليكميػػػة  فػػػيفكمّ المب عمػػػى األشػػػخاص يتكّجػػػ -1
 كسجؿ الركاتب كاألجكر.  كاألستاذكالجردة 

كف فيػػو أسػػماء دّ خػػاص ت ػػ ، كسػػجؿّ أيضػػان  سػػميةاإل األسػػيـ سػػجؿّ  مسػػؾ المسػػاىمة الشػػركات عمػػى بيتكّجػػ كمػػا
 .مكمية أيان تكف فئة أسيميـ كعددىاالمساىميف الحاضريف في الجمعيات الع

فعمػييـ مسػؾ سػجالت  ،الحقيقػي الػربح ساأسػ غيػر عمػى الػدخؿ بضػريبة فػيفالمكمّ  األشػخاص إلػى بالنسبة -2
  .اليكمية كاألصكؿ الثابتة كالركاتب كاألجكر

ب عمػى الشػػركات المسػتثناة مػف ضػػريبة الػدخؿ عمػى األربػػاح، مسػؾ السػجالت المطمػػكب مسػكيا مػػف يتكّجػ -3
سػػػات المسػػػتثناة مػػػف ضػػػريبة الػػػدخؿ عمػػػى األربػػػاح مػػػف غيػػػر فػػػيف عمػػػى أسػػػاس الػػػربح الحقيقػػػي. أمػػػا المؤسّ المكمّ 

فػػػيف عمػػػى أسػػػاس الػػػربح الحقيقػػػي، أك أف فيمكنيػػػا أف تمسػػػؾ السػػػجالت المطمػػػكب مسػػػكيا مػػػف المكمّ الشػػػركات، 
فػػيف عمػػى أسػػاس يف المطمػػكب مسػػكيما مػػف المكمّ تكتفػػي بمسػػؾ محاسػػبة نقديػػة تتػػألؼ بصػػكرة إلزاميػػة مػػف السػػجم  

 إلى سجؿ الركاتب كاألجكر. الربح المقطكع إضافةن 

 ديات، مسؾ سجّؿ الركاتب كاألجكر.مديات كاتحادات البمسات العامة كالبب عمى المؤسّ يتكجّ  -4

 الضريبة عمى القيمة المضافة:  في ما خّص  -5

مف القانكف  55ككذلؾ المستفيدكف مف أحكاـ المادة  يمـز األشخاص الخاضعكف لمضريبة عمى القيمة المضافة
فػػيف بضػػريبة الػػدخؿ عمػػى كمّ بمسػػؾ سػػجالت الم )الضػػريبية عمػػى القيمػػة المضػػافة( كتعديالتػػو 375/2002رقػػـ 

 أساس الربح الحقيقي مع مراعاة ما يمي:

سػػػػات العامػػػػة كالبمػػػػديات كاتحػػػػادات البمػػػػديات سػػػػجالتيا كمسػػػػتنداتيا كفقػػػػان لألصػػػػكؿ تمسػػػػؾ اإلدارات كالمؤسّ  - أ
حتسػػػاب ؽ مػػػف صػػػحة إالقانكنيػػػة التػػػي ترعػػػى أعماليػػػا عمػػػى أف تحػػػتفظ بالسػػػجالت كالمسػػػتندات الالزمػػػة لمتحقّػػػ

 صريح عنيا كتأديتيا.الضريبة كالت
سػػترداد المنصػػكص عميػػو فػػي اإل ى الػػربح المسػػتفيدة فقػػط مػػف حػػؽّ ب عمػػى المؤسسػػات التػػي ال تتػػكخّ يتكّجػػ - ب

حتفػػػاظ بالسػػػجالت ى القيمػػػة المضػػػافة( كتعديالتػػػو، اإل)الضػػػريبة عمػػػ 375/2002مػػػف القػػػانكف رقػػػـ  55المػػػادة 
 سترداد كأعماليا. بات اإلكالمستندات الالزمة إلثبات صحة طم

مف ىذه المادة كفقان لمقكانيف المرعية اإلجراء، يدكيان أك  البنكد أعالهمسؾ السجالت المنصكص عمييا في ت   -6
 بكاسطة الحاسكب اآللي.

 د محتكيات ككيفية مسؾ ىذه السجالت كتنظيـ المستندات المحاسبية بقرار يصدر عف كزير المالية.تحدّ  -7

، يمكف -8  مسؾ ىذه السجالت بدكف تختيميا أك التأشير عمييا. لغايات فرض الضرائب كالرسـك



ر غيػر الخاضػعيف لمضػريبة عمػى القيمػة المضػافة، قػدّ في ضريبة الدخؿ عمى أساس الػربح الم  ستثناء مكمّ بإ -9
 يا.خر يقـك مقاميا إلثبات صحة إيراد كؿ عممية يقـك بآؼ إصدار فاتكرة أك أم مستند ب عمى كؿ مكمّ يتكجّ 

 .«يؽ ىذا البند بما فيو محتكيات الفاتكرة بقرار يصدر عف كزير الماليةد دقائؽ تطبتحدّ 

 

 المادة الرابعة:

)قػػانكف اإلجػػراءات الضػػريبية كتعديالتػػو( بحيػػث  11/11/2008تػػاريخ  44مػػف القػػانكف رقػػـ  32ؿ المػػادة عػػدّ ت  
 ي:تصبح كما يم

 

 الجديدة: 27المادة »

أف يحػػػػػيط  عمػػػػػى كػػػػػؿ شػػػػػخص يباشػػػػػر عمػػػػػالن خاضػػػػػعان لمضػػػػػريبة ،مػػػػػع مراعػػػػػاة أحكػػػػػاـ القػػػػػكانيف الخاصػػػػػة -1
مػػػػػػو إلييػػػػػػا خػػػػػػالؿ شػػػػػػيريف مػػػػػػف تػػػػػػاريخ مباشػػػػػػرة اإلدارة الضػػػػػػريبية عممػػػػػػان بػػػػػػذلؾ بمكجػػػػػػب طمػػػػػػب تسػػػػػػجيؿ يقدّ 

 .العمؿ

ـ طمػب تسػجيؿ رت فيػو شػركط الخضػكع اإللزامػي لمضػريبة عمػى القيمػة المضػافة أف يقػدّ كعمى كؿ شخص تػكفّ 
ة، خػػالؿ شػػيريف مػػف نيايػػة الفصػػؿ الػػذم تػػكفرت فيػػو شػػركط الخضػػكع لتمػػؾ فػػي الضػػريبة عمػػى القيمػػة المضػػاف

 الضريبة.

مباشػرة كذلػؾ خػالؿ ميمػة ثالثػة أشػير مػف تػاريخ  ،ـ طمب تسػجيؿ لمعامػؿ لديػوعمى كؿ صاحب عمؿ أف يقدّ ك 
 المستخدـ/ األجير العمؿ. 

جراءات د حدّ ت    قرار يصدر عف كزير المالية. مكجب بالتسجيؿ معايير كا 

 ؿ لػدل اإلدارة الضػريبيةمسػجّ مقػيـ  معنػكمشػخص عمى كؿ  ،مف ىذه المادة 3مع مراعاة أحكاـ البند  -أ -7
 عف كؿ تغيير يتناكؿ: ،ضمف ميمة التصريح السنكم ،سنكيان  ىذه اإلدارة إعالـ

 أك نكع نشاطو الرئيسي.شيرتو التجارية سمو، عنكانو، مركز عممو، إ -1

 الشكؿ القانكني الذم يمارس النشاط مف خاللو. -2

 أم تعديؿ يطرأ عمى رأس الماؿ لجية تخفيضو أك زيادتو. -3

 أم تغيير يطرأ عمى أسماء المساىميف أك الشركاء أك أم تعديؿ يطرأ عمى نسبة مساىمتيـ أك مشاركتيـ. -4



عف كؿ  ،ضمف ميمة التصريح السنكم ان،سنكي الضريبية اإلدارة إعالـ كعمى كؿ شركة أجنبية عاممة في لبناف
 مف الفقرة أ مف ىذا البند. 2ك 1المعمكمات المشار إلييا في  تغيير يتناكؿ

خػالؿ ميمػة  اإلدارة ىػذه أف يعمػـ ،ؿ لػدل اإلدارة الضػريبيةمسػج   طبيعػي مقػيـ فػي لبنػاف عمى كؿ شػخص -ب
عنكانػػػو، مركػػػز عممػػػو، أك نػػػكع نشػػػاطو ، التجػػػارم أك شػػػيرتو التجاريػػػة سػػػموإ يػػػر يتنػػػاكؿشػػػيريف عػػػف كػػػؿ تغيّ 

 الرئيسي.

في شركات  مف ىذه المادة، عمى كؿ شخص مقيـ في لبناف يممؾ أسيمان لحاممو 2مع مراعاة أحكاـ البند  -2
مساىمة لبنانية، أف يعمـ اإلدارة الضريبية عف جميع ما يممؾ مػف تمػؾ األسػيـ فػي نيايػة كػؿ عػاـ خػالؿ ميمػة 

 .2016عتباران مف أعماؿ العاـ إكذلؾ  ،العاـ التاليآذار مف  31تنتيي في 

 بمكجب قرار يصدر عف كزير المالية. ىذه الفقرةقتضاء دقائؽ تطبيؽ د عند اإلحدّ ت  

 

     المادة الخامسة:

)قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الضػػػػريبية  11/11/2008تػػػػاريخ  44مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  107مػػػػف المػػػػادة  1 البنػػػػدؿ عػػػػدّ ي  
 كما يمي:صبح يكتعديالتو( بحيث 

 

 :017من المادة الجديد  (0) البند»

ـ طمػػب تسػػجيمو لػػدل اإلدارة الضػػريبية ضػػمف الميػػؿ القانكنيػػة، كمػػا ىػػك فػػرض عمػػى كػػؿ شػػخص لػػـ يقػػدّ ت   -1
 مف ىذا القانكف، أك في القكانيف الضريبية، غرامة قدرىا: 32منصكص عميو في البند كاحد مف المادة 

 ( لمشركات المساىمة.لبنانيةمميكنا ليرة ؿ.ؿ. ) 200000000 -

سػػػات لشػػػركات األشػػػخاص كشػػػركات محػػػدكدة المسػػػؤكلية كلممؤسّ  )مميػػػكف ليػػػرة لبنانيػػػة(ؿ.ؿ.  100000000 -
 المستثناة مف الضريبة.

 فيف.ؿ.ؿ. )ثالثماية ألؼ ليرة لبنانية( لألفراد كلباقي المكم   3000000 -

لـ يعمـ ىذه اإلدارة عف جميع مػا يممػؾ مػف تمػؾ  ،لحامموؾ أسيمان فرض عمى كؿ شخص مقيـ في لبناف يممكت  
 3000000غرامػة قػدرىا   32األسيـ في شركات مسػاىمة لبنانيػة ضػمف الميمػة المنصػكص عمييػا فػي المػادة 

عتبػر لتزامػو بيػذا المكجػب كي  تػرة عػدـ إطيمػة ف زاد ىذه الغرامة بمثميا سنكيان كت  . )ثالثماية ألؼ ليرة لبنانية( ؿ.ؿ.
 .«سنة سنة كاممةكسر ال



   سة:لمادة السادا

 ي عمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.

 

************ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7109تشرين األول  :7تاريخ  7:قانون رقم 
 Trusteeتحديد الموجبات الضريبّية لألشخاص الذين يقومون بنشاط الر 

 

 أقّر مجمس النكاب،

 رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو : كينشر

 

  :مادة وحيدة
Trustلػ  Trusteeنشاط الػ عمى كؿ شخص مقيـ في لبناف، كيمارس بصكرة مينية أك غير مينية،  (1)

 انضريبيت. بطهبتسجيمندىاإلدارة يتقّدو أن شكممناألشكال، بأّي كىك ممـز بالتصريح أجنبيت
 عمى أساس الربح الحقيقي.

يتكّجب عمى األشخاص المشار إلييـ في البند األكؿ مف ىذه المادة أف يصّرحكا سنكيان عف   (2)
اإليرادات المحّققة مف نشاطيـ كأف يقتطعكا عند المنبع الضرائب المتكّجبة في لبناف عمى األشخاص 

 الذيف يتعاممكف معيـ كفقان ألحكاـ القكانيف المرعية اإلجراء.
شخاص مسؾ السجالت المحاسبية كفقان لما ىك محّدد في قانكف اإلجراءات كما يتكّجب عمى ىؤالء األ (3)

الضريبية، ككذلؾ مسؾ المستندات الثبكتية التي تظير كافة المعمكمات المتعّمقة بالمتعامميف معيـ، 
ـّ اإلحتفاظ بيذه السجالت كالمستندات لمدة عشر سنكات.  عمى أف يت

تمّس بأم شكؿ كاف بالنصكص القانكنية المطّبقة عمى إف األحكاـ الكاردة في ىذه المادة ال   (4)
 المصارؼ كالمؤّسسات المالية المرّخصة مف مصرؼ لبناف.

ت طّبؽ عمى األشخاص المذككريف في ىذه المادة الغرامات المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات   (5)
 قكانيف الضريبية.الضريبية، في حاؿ مخالفة أحكاـ ىذا القانكف كقانكف اإلجراءات الضريبية كال

 ي عمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.  (6)


 
*************** 

 
 
 
 
 
 



 
 7106تشرين األول  77تاريخ  75قانون رقم 

 إلغاء األسهم لحاممه واألسهم ألمر
 

 أقّر مجمس النكاب،
 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :

  مادة وحيدة:
نّص آخر، ي حظر عمى الشركات المساىمة )بما فييا شركات التكصية باألسيـ( إصدار خالفان ألم  أواًل:

 أسيـ لحاممو كأسيـ ألمر بعد دخكؿ ىذا القانكف حّيز التنفيذ.
كما يتكّجب عمى الشركات، التي تشتمؿ أسيميا عمى أسيـ لحاممو أك ألمر، إستبداؿ األسيـ لحاممو 

ر ىذا القانكف بأسيـ إسمية، كفقان ألحكاـ البند ثالثان، خالؿ كاألسيـ ألمر الصادرة قبؿ تاريخ صدك 
ميمة سنة مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف. كيتكّجب عمييا تعديؿ نظاميا األساسي كفقان لألحكاـ الكاردة 

 أعاله في ميمة أقصاىا تاريخ إنعقاد أكؿ اجتماع لمجمعية العمكمية لممساىميف.
 

 ثانيًا:
المساىمة، التي سبؽ أف أصدرت أسيمان لحاممو أك أسيمان ألمر، أف ت عمـ حاممي ىذه عمى الشركات  ( 1)

األسيـ، عبر النشر في الجريدة الرسمية كثالث صحؼ محمية كعمى المكقع االلكتركني لمشركة في 
حاؿ كجكده، بالمكجبات المنصكص عمييا في البند أكالن. كما يتكّجب عمى ىذه الشركات اإلستحصاؿ 

حب تمؾ األسيـ عمى إسـ الشخص الذم يتكّجب تسجيؿ األسيـ المستبدلة باسمو كفقان مف صا
 ألحكاـ البند أكالن.

ت فرض عمى الشركات التي ال تمتـز بالمكجب المتعّمؽ بإعالـ أصحاب األسيـ لحاممو أك األسيـ  ( 2)
 % مف قيمة رأسماليا.50ألمر، المذككر في الفقرة األكلى، غرامة تعادؿ 

 
 ثًا:ثال
ي حظر عمى أصحاب األسيـ لحاممو أك األسيـ ألمر الذيف لـ يستبدلكا أسيميـ خالؿ ميمة سنة مف  ( 1)

تاريخ نفاذ ىذا القانكف مف ممارسة كافة الحقكؽ المتعّمقة بتمؾ األسيـ كال يمكف تعيينيـ أعضاء في 
 مجالس إدارة الشركات، إلى حيف إستبداؿ تمؾ األسيـ بأسيـ إسمية.  

بعد إنقضاء ميمة سنة مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف، المشار إلييا في الفقرة األكلى مف ىذا البند مف   (2)
 ىذه المادة، تطب ؽ األحكاـ التالية: 

% مف قيمة رأسماليا في حاؿ قامت بتسديد أنصبة األرباح 20ت فرض عمى الشركة غرامة تعادؿ  -
 فة مرتكبة كعممية تسديد لكؿ مساىـ عمى حدة،ألّم مف حاممي تمؾ األسيـ، كذلؾ عف كؿ مخال



ت عتبر القرارات المّتخذة في الجمعيات العمكمية المنعقدة غير قانكنية في حاؿ سمحت الشركة  -
لحاممي تمؾ األسيـ بحضكرىا أك عي نتيـ أعضاء في مجالس إدارتيا أك سمحت ليـ بالمشاركة 

 في إجراءات تصفيتيا.
ـّ استبداليا بأسيـ إسمية، بعد مركر سنتيف مف ت نقؿ ممكية األسيـ ل ( 3) حاممو أك األسيـ ألمر التي لـ يت

 تاريخ نفاذ ىذا القانكف، إلى اسـ الدكلة المبنانية.
 

مف قانكف ضريبة الدخؿ عمى أنصبة أرباح األسيـ لحاممو أك األسيـ  91ك 90ت طّبؽ أحكاـ المادتيف  رابعًا:
يا ضمف الميمة القانكنية المنصكص عمييا في المادتيف ألمر التي ال يتقّدـ حاممكىا لقبض

 المذككرتيف.
 

تحّدد دقائؽ تطبيؽ ىذا القانكف عند الحاجة بمكجب مرسـك ي ّتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى إقتراح  خامسًا:
 كؿ مف كزراء العدؿ، كالماؿ كاإلقتصاد كالتجارة.

 
 الرسمية. ي عمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة سادسًا:

 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 7109تشرين األول  :7تاريخ  ::قانون رقم 

ر من قانون العقوبات  206تعديل المادة   مكر 
 

 أقّر مجمس النكاب،

 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :

 
  :مادة وحيدة
ر مف قانكف العقكبات المبناني  609ت عّدؿ المادة  المتعّمقة بتمكيؿ اإلرىاب بحيث تصبح، كباإلستناد إلى مكر 

كالمبرمة بمكجب القانكف رقـ  ;>>77/7/0اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب المكّقعة في القاىرة بتاريخ 
 ، عمى الشكؿ التالي:>>>60/6/0تاريخ  :8
 
 مكّرر الجديدة: 609المادة »

شترؾ عف قصد كبأية كسيمة، مباشرةن أك غير مباشرة، بتمكيؿ كميان كؿ َمف يقكـ أك يحاكؿ القياـ أك يكّجو أك ي
أك جزئيان أك المساىمة بتمكيؿ اإلرىاب أك األعماؿ اإلرىابية، أك تمكيؿ شخص إرىابي أك المنّظمات 
 اإلرىابية، أك األعماؿ المرتبطة بيا، بما فييا تقديـ أك تكفير أك جمع األمكاؿ المنقكلة أك غير المنقكلة، مف
مصادر مشركعة أك غير مشركعة، في لبناف أك في الخارج، سكاء است عممت األمكاؿ أـ لـ ت ستعمؿ، كسكاء 

ـّ في لبناف أك في الخارج. ـّ العمؿ اإلرىابي أك لـ يت  ت

تشمؿ جريمة تمكيؿ اإلرىاب السفر، محاكلة السفر، التجنيد، التخطيط، اإلعداد، التنظيـ، التسييؿ، المشاركة، 
ك تمقي التدريب، كأّم عمؿ آخر مرتبط بيا بنّية القياـ بأعماؿ إرىابية كدكف أف تككف تمؾ األعماؿ تقديـ أ

 د.مرتبطة بعمؿ إرىابي محدّ 

ي عاَقب مرتكبك األفعاؿ المحّددة أعاله باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقّؿ عف ثالث سنكات كال تزيد عف سبع 
مغ المدفكع كال تزيد عف ثالثة أمثالو، كال يحكؿ ذلؾ دكف تطبيؽ العقكبات سنكات كبغرامة ال تقّؿ عف مثؿ المب

 «.ضمنان مف قانكف العقكبات 777لغاية  707المنصكص عمييا في المكاد 

 .ي عمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية
******

 


