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 ملخص

إليهاّعلىّأنهاّأداةّلتمويلّالنفقاتّالعموميةّفقطّبلّأصبحتّأداةّرّمفهومّالضريبةّولمّيعدّينظرّتطوّ 

إلقتصاديةّفيّتحقيقّأهدافهاّافة،ّوّمتخل ّأّوّفيّطورّالنمو،ّسواءّكانتّمتطورةّأهامةّتعتمدّعليهاّالدولة

يةّاّفيّالتطويرّوالتنميةّوذلكّكونهاّفريضةّمالأساسيًّّلعبتّالضرائبّدوًراولهذاّّ،واإلجتماعيةّوالسياسية

ينّدونّمقابلّمباشرّلتلكّالضرائب،ّوذلكّضمنّإطارّتحقيقّأهدافّولةّويلتزمّبأدائهاّالمواطندهاّالدتحدّ 

علىّكافةّاألصعدة،ّالّسيماّتنميةّالبنىّالتحتيةّمنّشبكةّمواصالت،ّشبكةّإتصاالت،ّتعليم،ّطبابة،ّضمانّ

ّصحيّوإجتماعي،ّضمانّالشيخوخة.

ّهوّالشخصّالذيّالّيتوفرّلديهّأحدّالشرطينّالتاليين:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراضيّاللبنانيةّعلىّاألّممقيالالشخصّغيرّيعدّ

ّممارسةّالمهنةّبصورةّمعتادةّومتكررةّ. -

وّنشاطّخاضعّللضريبةّويدخلّضمنّهذهّالفئةّلمزاولةّمهنةّأاتخاذّمحلّأوّمكتبّمعروفّباسمهّ -

عابرة.ّمنّالمكلفينّاألشخاصّالذينّيقومون أوّبأعمالّوساطةّأوّسمسرّة ّبتأديةّخدماتّغيرّمتكررّة

11ّّّفإذاّلمّيتوفرّلدىّالشخصّالطبيعيّأحدّهذينّالشرطينّيعتبرّمنّالمكلفينّالخاضعينّألحكامّالمواد

ّيليهاّمنّقانونّضريبةّالدخلّاللبناني ّتوفرتّهذهّالشروطّفإ،ّأمّ وما ّإذا اّفّيعتبرّمقيمّضريبيًّنّالمكل ّا

ّأرباحهّللضريبةّالتصاعدية.وتخضعّ

المقيمينّفيّلبنانّواحدةّمنّالضرائبّالمتنوعةّالتيّتفرضّيرّشخاصّغالضريبةّعلىّاألتعتبرّ

الممارسةّغيرّالدقيقةّلهاّيحرمّالخزينةّّنذّأرّالهامةّللخزينةّاللبنانية،ّإحدىّالمصادإّلتشكّ علىّالمكلفينّو

ّ،قتصاديةّصعبةزمةّإحيثّيمرّلبنانّبأيامّفيّهذهّاألّليهاإمسّالحاجةّاللبنانيةّمبالغّماليةّهيّفيّأ
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يراداتّالدولةّويعملّعلىّالتخفيفّمنّيساهمّفيّتعزيزّوتنويعّإّللضريبةالتطبيقّالصحيحّّنفيّحينّأّ

أيّشخصّعليهّاوالتيّيحصلّرباحّللضريبةّخضاعّكافةّاإليراداتّواأل،ّمنّخاللّإحدةّالتهربّالضريبي

 راضيّاللبنانية.علىّاألوّغيرّمقيمّاّأسواءّكانّمقيمًّ

.الضريبيةّاإلدارة-ّالدولةّإيرادات-ّالضريبة-الشخصّغيرّالمقيمّّفتتاحية:الكلمات اإل  

 

Abstract   

The concept of tax has evolved and is no longer seen as a tool for financing 

public expenditures. Taxes have played a key role in development as a financial 

obligation determined by the state and committed to the performance of citizens, 

within the framework of achieving objectives at all levels, particularly the 

development of infrastructure such as transportation network, communication 

network, education, medicine, health and social security, and guarantee of ageing. 

A person who is not resident on Lebanese territory is a person who does not have 

one of the following conditions: 

- Practice the profession on a regular basis and repeatedly. 

- Taking a shop or office known as their name to engage in a taxable     

profession or activity that falls into this category of taxpayers who    

perform one-time services, mediation or brokering. If the natural person does 

not meet one of these conditions, he or she is considered to be a taxpayer 

subject to the provisions of Article 41 and the following of the Lebanese 

Income Tax Act, but if these conditions are met, the taxpayer is considered a 

tax resident and his profits are subject to progressive taxation. 

The tax on non-residents of Lebanon is one of the various taxes imposed on 

taxpayers and is an important source of the Lebanese treasury, as the 

inaccurate practice deprives the Lebanese treasury of much-needed amounts 

of money these days as Lebanon is going through a difficult economic crisis. 
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While the correct application of the tax contributes to the strengthening and 

diversification of the state revenues and works to mitigate tax evasion, by 

subjecting all revenues and profits to tax which any person, whether resident 

or non-resident on Lebanese territory, receives. 

Keywords: Non-resident - tax - state revenues - Tax administration. 

 

 

 المقــدمـة

          ّ

التيّتعتمدّيراداتّالعامةّاإل لّالضريبةّأداةّمهمةّمنّأدواتّالسياسةّالماليةّكونهاّأحـدّمصـادرتشكّ 

شـملّاألهـدافّيلّيقتصرّعلىّالهدفّالماليّبلّإتسعال دورهاّلكنعليهاّالدولةّفيّرسمّسياستهاّالمالية،ّو

ّالحديثةجتماعيةّوالسياسيةّفيّظلّتطوّ واإل قتصاديةاإل ّالدولة ّالضريبةّفّ.رّمفهومّوظيفة ارتبطّمفهوم

 ديمقراطيةّتحتـرمّاإلنسـانّوالقـانونّوجـدتبحقوقّالمواطنةّوالمصلحةّالعامة،ّفحيثماّوجدتّأنظمةّ

ّو ّوالمجتمع، ّللفرد ّوالواجبات ّالحقوق ّلخدمة ّالضـريبةتطوّ ّلهذاالضريبة ّمفهوم ّالمجتمعاتّ ر بتطور

فجـوة لتصـبح منّقبلّالـدولّلسـّد أدواتّالسياسةّالماليةّالمعتمدّة أهّم المحليةّو أحّد احتياجاتّتغطيةّالموارّد

الضريبةّوالّزالتّالوسيلةّ اّفيّالدراسـاتّالماليـةّإذّكانـتمتميزًّّاالضرائبّمركزًّمواطنين.ّلذاّاحتلتّال

منّدولّالعالمّوخاصةّالـدولّذاتّالمـواردّوالثـرواتّ الرئيسيةّوالمهمةّفيّتحقيقّأهدافّالدولةّفيّالعديد

أيضاّ المصادرّللتمويلّفحسـبّبـلّهمواحدةّمنّأالمحدودة،ّليسّالعتبارّالضريبةّ الطبيعيـةّوالصـناعية

)عبيد،ّّجتماعيةّوالسياسيةواإلّقتصاديةاإل منّالتدخلّاإليجـابيّفـيّالحيـاةّهانكوسيلةّإستراتيجيةّفاعلةّتمكّ 

2112)ّ. 

منّالضرائبّوهيّشخاصّغيرّالمقيمينّ،ضريبةّتفرضّعلىّاأل11/12/111ّتعتبرّضريبةّالمواّد

ّالدخل ّبحيثّتتناولّالمبالغّالتيّيحصلّعليهاّفيّلبنانّالنوعيةّضمنّالبابّاألولّمنّقانونّضريبة ،

ّّ.المهنة،ّعنّأعمالّخاضعةّللضريبةّأشخاصّأوّشركاتّأوّمؤسساتّليسّلهمّفيّلبنانّمحلّلمزاولة

11ّالمادةّمنّالوارداتّاألصليةّالمشارّإليهاّفيّّ%11ّـمبلغّالصافيّالخاضعّللضريبةّبدّاليحدّ 

خدمة.ّتقتطعّالضريبةّوتستوفىّهاّإذاّكانّلهاّصفةّالتعويضّعنّبصورةّمقطوعة،ّوبخمسينّبالمائةّمن

ّ،ّ(1111)قانونّالموازنة،ّّصلّالضريبةوالّتضافّأيةّعالوةّعلىّأّ%11ّبمعدل
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حّعنّهذهّاألموالّضمنّالمهلةّأنّيصرّ ّ،11اّللمادةّعلىّمنّيدفعّأمواالّخاضعةّللتكليفّوفقًّو

)السويسي،ّّدةّللتصريحّعنّأرباحهّالخاصةّبعدّأنّيكونّقدّاقتطعّمنهاّالضريبةّكماّهوّمبينّأعالهالمحدّ 

ّ.(311،ّصفحة2111ّ

 

 مشكلة البحث:

ّالبحثإ ّتطبيقّأّنّمشكلة ّمنّهوّّتكمنّفيّصعوبة ّتحديد ّالناتجةّعنّصعوبة ّالمواد، ّهذه حكام

شخاصّأضريبةّعلىّالاتّالضريبيةّتفرضّهذهّلذلكّنجدّبعضّالدراسغيرّمقيم،ّالشخصّالذيّيعتبرّ

ّغيرّمسجلينّلدىّاإل ّالضريبيةّعلمًّمقيمينّلكنهم ّدارة ّإهّيجبّن ّأا ّاأللخضاعهم رباحّالصناعيةّضريبة

واّذاّكانإجورّخضاعهمّلضريبةّالرواتبّواألإوّأريةّكونهمّيعملونّبصورةّمستقلة،ّوالتجاريةّوغيرّالتجا

سببّقلةّهاّالّتكلفّبلىّوجودّحاالتّيجبّالتكليفّبهاّّلكن ّإضافةّتبطينّبربّعملّويعملونّلديه،ّباإلمر

والمعرفةّالالزمة التيّيمكنّّساسيوالسؤالّاألّ.علىّوارداتّالدولةّالضريبةثرّحسنّتطبيقّهذّه،ّوأالخبرّة

ّطرحهّهو:

ّشخاصّغيرّالمقيمينّعلىّوارداتّالدولة؟رّالتطبيقّالصحيحّللضريبةّعلىّاألثماّهوّأ

 

 أسئلة البحث:

 ّ؟نميشخاصّغيرّالمقيلضريبةّعلىّاألالصحيحّلتطبيقّالفيّّالمعرفةّالكافيةّتتوفرهل 

 علىّوارداتّالدولة؟ّنييمتطبيقّضريبةّغيرّالمقلأثرّّهلّيوجد 

 شخاصّالملزمينّبدفعهاّفيّلبنان؟علىّاألنّييمتطبيقّضريبةّغيرّالمقلأثرّّهلّيوجد 

 شخاصّالموجودينّفيّالخارج؟نّعلىّاألييمتطبيقّضريبةّغيرّالمقلأثرّّهلّيوجد 

 

 فرضيات البحث:

 ّعلىّوارداتّالدولة.شخاصّغيرّالمقيمينّعلىّاألللضريبةّذوّداللةّمعنوي ةّيوجدّتأثير 

 منّناحيةّالعدالةّفيّتطبيقّّعلىّالمكلفينّبدفعهاّمينيغيرّالمقضريبةّلّذوّداللةّمعنوي ةّيوجدّتأثير

 .نشطةّالخاضعة(مثلةّعلىّاألأ)ّالضريبة

 ّمثلةّأ)شخاصّالملزمينّبدفعهاّفيّلبنانّغيرّالمقيمينّعلىّاأليوجدّتأثيرّذوّداللةّمعنوي ةّلضريبة

 نشطةّالخاضعة(.علىّاأل
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 ّمثلةّعلىّأ)ّالخارجشخاصّالموجودينّفيّغيرّالمقيمينّعلىّاأللضريبةّّمعنوي ةذوّداللةّيوجدّتأثير

 .نشطةّالخاضعة(األ

 

ّّ هداف البحث:أ

شخاصّألىّإموالّأالمؤسساتّالذينّيقومونّبدفعّفرادّوالشركاتّومّهذاّالبحثّفيّمساعدةّاأليساه

فيّقانونّّدةمنّخاللّاقتطاعّجزءّمنّتلكّالمبالغّوالمحدّ ّوّسلعّيحصلونّعليها،أغيرّمقيمينّمقابلّخدماتّ

ّلىّخزينةّالدولة،ّبدالّمنّتعرضهمّلفرضّالغراماتّالضريبية.إضريبةّالدخلّوتوريدهاّ

 ة البحث:طخ

 :بابينّيتمّتقسيمّالبحثّالىّّ

بأبوابهّالثالثةّوالمتضم نّّضريبةّالدخلّقانونّفيّهذاّالبابّبشكلّمختصرتناولّسنّ:األول  الباب

رة،ّمقدّ ّأوّمقطوعةأوّدةّبصورةّحقيقيةّأرباحّالمهنّالتجاريةّوالصناعيةّوغيرّالتجاريةّالمحدّ ضريبةّ

سيتناولّضريبةّّاتبّواألجورّومعاشاتّالتقاعد،والرّضريبةو ضافةّإّإيراداتّرؤوسّاألموالّالمنقولةكمّا

ّّّّّ.ضريبةهذهّاللىّالمبالغّالتيّتفرضّعليهاّإ

الحاالتّأوّالنشاطاتّوّوماّيليها،11ّالمعنيونّبالمادةّمنّهمّالمكلفونّّفيهّتناولسنّ: لثانيا الباب

صفقاتّالخدمات،ّوصفقاتّالموادّواللوازمّوصفقاتّبضاعةّاألمانةّوصفقاتّالموادّكّلهاالتيّتخضعّ

كماّ،ّاألشغالّالعامةّوالخاصة،ّوصفقاتّهواللوازمّالمركبةّفيّلبنانّوعملياتّتركيبّالموادّواللوازمّفي

حدثهّالتطبيقّأاّتصاالتّالمستخرجّمنّسجالتّوزارةّالماليةّومرقّالىّدراسةّعمليةّلملفّشركةّاإلنتط

ّ.وارداتّالدولةّمنّزيادةّلضريبةالصحيحّل

 

 منهجية البحـث

لىّالحقائقّوالمعلوماتّإدةّللوصولّيجبّاتباعّتقنياتّمحدّ ّ،اًّوموضوعيّشامالًّّبحثالّاهذّلكيّيكون

ّ ّتغنيهالتي ّوالمراجعّّوقد. ّالكتب ّعلى ّاالطالع ّخالل ّمن ّالتحليلي ّالوصفي ّالمنهج ّعلى ّاالعتماد تمَّ

ّالتيّلهاّصلةّبموضوعّالدراسة.ّّوالندواتّوالمقاالت

يمكنّتعريفّالمنهجّالوصفيّالتحليليّبأنهّطريقةّلدراسةّالظواهرّأوّالمشكالتّالعلميةّمنّخاللّو

دالئلّوبراهينّتمنحّالباحثّالقدرةّالقي امّبالوصفّبطريقةّعلمية،ّومنّثمّالوصولّإلىّتفسيراتّمنطقيةّلهّا

ّعلىّوضعّأطرّمحددةّللمشكلة.
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 ة:شكالي  حدود اإل

 ّالناتجةّعنّصعوبةّضريبةّغيرّالمقيمينشكالي ةّ:ّتبيانّمدىّصعوبةّتطبيقّحدودّموضوعّاإل،

 وّعدمّتطبيقها.ّّّأهاّوالنتائجّمنّتطبيقّهوّالشخصّالذيّيعتبرّغيرّالمقيم،ّتحديدّمن

 ّةّفيّلبنان.شكالي ّحدودّاإلّشكالي ةّ:ّينحصرحدودّمكانّاإل

 لىّالوقتّالحالي.ّّإوصوالّّشكالي ةّ:ّعبرّفتراتّزمنيةّسابقةزمانّاإلّحدود 

 

 األول الباب

بوابهّالثالثةّالتيّتتناولّأرباحّالمهنّالصناعيةّوالتجاريةّأعنّقانونّضريبةّالدخلّفيّلبنانّبيتناولّلمحةّّّ

ريفّلىّتعإفةّاضإّوغيرّالتجارية،ّوالرواتبّواألجورّومعاشاتّالتقاعد،ّوإيراداتّالرساميلّالخاصة.

ّنّوالمكلفينّبهاّوالمبالغّالخاضعةّلها.ّييمضريبةّغيرّالمق

ّ

ّ

 :لمحة مختصرة عن قانون ضريبة الدخلاألول:  الفصلّ

ّأولّقانونّحديثّلضريبةّالدخلّفيّلبنان،1/12/1111ّيعتبرّقانونّضريبةّالدخلّالصادرّبتاريخّ

قوانينّأهمها:ّوقدّحلّ  منّالقوانينّضريبةّالتمتع،ّمحلّعدّة ّ...الضريبةّعلىّفوائدّالديونّالتأمينية،ّوغيرهّا

الدخلّالحاليّالصادرّحيثّبوشرّالعملّبقانونّضريبةّّ،1121غايةّأولّكانونّالثانيّلّبهاستمرّالعملّ

ّ.(1،ّصفحة2111ّ)عبدّالعزيزّعثمان،12/2/1111ّّتاريخ111ّّشتراعيّرقمّبالمرسومّاإل

 قانون ضريبة الدخل ثالثة أبواب:

ّيتناولّأرباحّالمهنّالصناعيةّوالتجاريةّوغيرّالتجارية.:ّالبابّاألولّ

ّيتناولّالرواتبّواألجورّومعاشاتّالتقاعد.:ّّالبابّالثاني

ّلرساميلّالخاصة.ايتناولّإيراداتّ:ّّالبابّالثالث

 

 لتجارية والصناعية وغير التجاريةأرباح المهن ا : ضريبةولالمبحث األ

وربحّّالحرة،ّتتناولّضريبةّالبابّاألولّأرباحّالمهنّالتجاريةّوالصناعيةّوالحرفيةّوأرباحّالمهن

ّ.غيرّخاضعّلضريبةّأخرىّعلىّالدخلّكلّعملّيدرّريعاًّ
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 بهذه الضريبة: من جملة المكلفين يعد  

ّاّكانّنوعهاّوغايتها.أيًّّالشركات، -1

ّوّالمعنويونّالذين:أاألشخاصّالحقيقيونّ -2

ّيتوسطونّفيّشراءّأوّبيعّأنواعّاألموالّكافة. -

ّالستثمارها.يؤجرونّمؤسسةّمجهزةّبالمفروشاتّأوّاألدواتّالالزمةّ -

ّيستفيدونّمنّعائداتّاستثمارّالموادّالموجودةّفيّباطنّاألرض.ّ -

ّعّاألموالّكافة.اكلّشخصّحقيقيّأوّمعنويّيتوسطّفيّشراءّأوّبيعّأنو -3

لضريبةّأخرىّّغيرّخاضعّكلّشخصّحقيقيّأوّمعنويّيحصلّعلىّربحّمنّعملّيدرّريعاًّ -1

ّ.(1111)قانونّضريبةّالدخل،ّّعلىّالدخل

إنّأرباحّالمهنّالتجاريةّوالصناعيةّوغيرّالتجاريةّهيّاألرباحّالتيّيشتركّفيّإنتاجهاّرأسّالمالّ

منّالعنصرينّفيّّأياًّّرأسّالمالّدونّالتوقفّعندّأهميةواّوبالتاليّهيّنتاجّالجهدّالبشريّوالعملّمعًّ

نّالضرائبّاألخرىّعلىّالدخلّحيثّبيمنّونّمقامّاألولويةّلهذهّالضريبةّوقدّأعطىّالقانتحقيقّالربح،ّ

ّ.(2111)صالح،ّّغيرّخاضعّلضريبةّأخرىّعلىّالدخلّتتناولّربحّكلّعملّيدرّريعاًّ

 

 

 الرواتب واألجور ومعاشات التقاعد: ضريبة المبحث الثاني

ّ ّالثاني ّالباب ّضريبة ّوالمخصّ تتناول ّوالتعويضات ّواألجور ّعلىّالرواتب ّتترتب ّالتي صات

األراضيّاللبنانيةّوالتيّتدفعّمنّصندوقّعامّإلىّكلّشخصّمقيمّفيّلبنانّأوّالخارجّأوّمنّصندوقّ

ّفيّلبنان، ّفيّإوّخاصّإلىّكلّشخصّمقيم ّخدماتّأديتّفيّلبنانلىّكلّشخصّمقيم ،ّالخارجّلقاء

دّقانونّالمحاسبةّالعموميةّاألموالّوقدّحدّ ّوّاألموالّالعمومية،أعّالعامّبصندوقّعامّأموالّالقطاّوالمقصود

اصّالعموميةّبأنهاّأموالّالدولةّوالبلدياتّوالمؤسساتّالعامةّالتابعةّللدولةّأوّللبلدياتّوأموالّسائرّاألشخ

ّ.ّّ(2111)طربية،ّّويعتبرّصندوقّخاصّكلّماّعداّذلكالمعنويينّذويّالصفةّالعمومية،ّ

 

 ضريبة إيرادات رؤوس األموال المنقولة: المبحث الثالث

يشملّالبابّالثالثّالضريبةّعلىّدخلّرؤوسّاألموالّالمنقولة،ّبحيثّتتناولّمختلفّإيراداتّهذهّ

وعائداتها،ّأاألموا ليه،ّإيّأنتجتهاّأوّمحلّإقامةّمنّتؤولّاّكانتّجنسيةّالمؤسساتّالتيًّلّوأرباحهاّوفوائدهّا
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ويقصدّبرؤوسّاألموالّالمنقولةّاألسهمّوالسنداتّوكافةّتّفيّلبنانّأوّعادتّإلىّمقيمّفيه،ّمتىّحصل

كتتاب،ّومختلفّالديونّالتأمينيةّوالديونّالعاديةّطرحهاّالهيئاتّالعامةّوالخاصةّلالاألوراقّالماليةّالتيّت

ّ.(1111)قانونّضريبةّالدخل،ّّغيرّذلكوالممتازةّوالقروضّالمدنيةّو

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 التجارية ضريبة األرباح التجارية والصناعية وغيرالثاني: الفصل

رةّعلىّدةّبصورةّمقطوعة،ّواألرباحّالمقدّ دةّبصورةّحقيقية،ّوالمحدّ يتناولّهذاّالقسمّاألرباحّالمحدّ 

ّالتالي:الشكلّ

 

 رةواألرباح المقد   دة بصورة مقطوعة،والمحد   دة بصورة حقيقية،: األرباح المحد  ولالمبحث األ

 دة بصورة حقيقية :األرباح المحد  وال: أ

ّالمحدّ إ ّالصافي ّالربح ّالمكلفّن ّعليها ّالوارداتّالتيّيحصل ّمجموع ّعن ّعبارة ّهو ّحقيقية ّبصورة د

ّالنفقاتّواألعباءّالتيّتقتضيهاّممارسةّالمهنة.الخاضعةّللضريبةّبعدّتنزيلّجميعّ

ّّسلوباألّيهدفّهذاّ ّونفقاتها، ّوارداتها ّخالل ّمن ّللمؤسسة ّالفعلي ّالربح ّإظهار ّعدادّوإلى ّفي يدخل

ّ…كبارّالمكلفينّمنّمؤسساتّوشركاتّومستوردينّومصدرينّومصارفّالخاضعينّله

هّن ّأغيرّّاّلصغرّحجمّأعمالهاّوقلةّإمكانياتها،نظرًّّ،سلوباألّقانونّالمؤسساتّالصغيرةّاتباعّهذالمّيلزمّال

ّالماليةّإمّمنهّمقدّ يحقّلكلّمكلفّأنّيطلبّتكليفهّعلىّأساسّالربحّالحقيقيّبناءّعلىّطلبّ لىّالدائرة

ّةّفيّوزارةّالمالية.المختصّ 

اّلماّالماليةّالمختصةّوفقًّدةّوفقاّلطريقةّالربحّالصافيّإلىّالدائرةّمّالتصاريحّعنّالنتيجةّالحقيقيةّالمحدّ تقدّ 

ّ:(1111)قانونّضريبةّالدخل،ّّيلي

ّعلىّأساسّالربحّالحقيقي.ّلمكلفينقبلّأولّنيسانّمنّكلّسنةّل -

ّقبلّأولّحزيرانّفيماّيتعلقّبشركاتّاألموال. -

جلّتقديمّالتصريحّمنّمهلةّخمسةّأتستفيدّمنّفّاّالمؤسساتّالتيّتتبعّفيّقفلّحساباتهاّسنةّماليةّخاصة،أمّ 

منّتاريخّإقفالّالحساباتّالسنوية.عتبارًّإّشهرّلباقيّمكلفيّالربحّالحقيقي،أشهرّلشركاتّاألموالّوثالثةّأ ّّا

ّيمكنّلإلدارةّتمديدّكلّمنّهذهّالمهلّمدةّشهرّإذاّوجدتّأسبابّجوهريةّتستدعيّذلك.ّو

ّ

ّ
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 دة بصورة مقطوعة :األرباح المحد  ثانيا: 

يقتضيّتطبيقّمعدلّسنويّعلىّمجموعّالوارداتّالتيّّتحديدّاألرباحّبصورةّمقطوعة،ّجلأّمن

يحصلّعليهاّالمكلفّويقصدّبالوارداتّالمقبوضاتّالمتأتيةّمنّجميعّالعملياتّالتيّقامّبهاّعلىّاختالفّ

هّالمكلفّوعلىّاألخصّمجموعّماّاستوفاّأنواعهاّبصورةّنهائيةّوفعليةّخاللّالسنةّالسابقةّلسنةّالتكليف،

اّاجرهّمنهاّوكذلكّماّاستوفاهّمنّعمولةّأوّسمسرةّوبدالّممّ ّاّلبضائعّأوّسلعّأوّأدواتّأوّلوازمّباعها،ثمنًّ

)صالحّ،ّالموسوعةّالضريبيةّالقانونّّةّعنّمعامالتّتجاريةّأوّبدلّأتعابأوّعائداتّأوّفوائدّناتجةّمباشر

ّ.(2112ات،ّالضريبيّالقواعدّواالجراء

دهمّالقانونّهمّهذهّالطريقة،ّوالخاضعونّكماّحدّ ونّبشكلّواضحّالمكلفينّالخاضعينّلدّالقانلمّيحدّ 

ّغيرّأنّحقيقيّأوّعلىّأساسّالربحّالمقطوع،المكلفينّغيرّالخاضعينّلطريقةّالتكليفّعلىّأساسّالربحّال

أوجبتّعلىّبعضّالمكلفينّالخضوعّلطريقةّالربحّالمقطوعّبصورةّّمنّقانونّضريبةّالدخل11ّالمادةّ

ّدتهمّبماّيلي:إجباريةّوقدّحدّ 

 ّمينّوالتوفيرّعلىّإطالقها.أالتّمؤسسات

 .ّمؤسساتّالمالحةّالبحريةّوالبريةّوالجوية

 .ّمصافيّالنفط

 ّخاللّالسنةّمتعهدوّاألشغالّالعامةّوذلكّبنسبةّالمبالغّالتيّيقبضونهاّفعالّمنّالصناديقّالعامة

 المدنيةّلقاءّاألشغالّالتيّيقومونّبها.

ّولّشباطّمنّكلّسنة.أذهّالطريقةّقبلّاّلهدّوفقًّمّالتصاريحّعنّالربحّالصافيّالمحدّ تقدّ 

يتعلقلمّيشرّالقانونّ مهلّالتصريحّبّفيمّا هؤالءّلاتباعّسنةّماليةّخاصةّغيرّالسنةّالمدنية،ّإلىّإمكانيةّتمديّد

وجدتّأسبابّتمدّ ّااألشخاص،ّولكنّفعليًّ دّالمهلّلمدةّشهرّعلىّاألكثرّمنّتاريخّانتهاءّمهلّالتصاريح،ّإذّا

ّاّعلىّتمديدّالمهلّالمعطىّللمكلفينّعلىّأساسّالربحّالحقيقي.جوهريةّتستدعيّذلكّقياسًّ

 رة:األرباح المقد  ثالثا: ّّ

ّلىّمظاهرإضافةّإمعلوماتّمأخوذةّمنّالمكلف،ّّلىإستندّي ّّ،اّلهذهّالطريقةلتحديدّالربحّالصافيّوفقًّ

النفقاتّالتيّيحتاجّإليهاّوّمكانّتعليمّأوالده،ووطريقةّّالتيّيملكها،والسياراتّالعقاراتّوّعيشهّالخارجية،

ّ…لسدّحاجاتهّاليومية

ّ ّاللجانّبقرارّمنّوزيرّتعي ّوتتولىّلجانّخاصةّتقديرّالربحّالسنويّالصافيّالخاضعّللضريبة، نّهذه

ّ.اءّعلىّاقتراحّمنّالمديرّالعامماليةّبنال
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حيثّيتوجبّعلىّالمكلفّّإالّفيّحالةّالتوقفّعنّالعمل،ّيسريّمفعولّالتقديرّلمدةّثالثّسنواتّمتتالية،

ّّنّالضرائبّالمتوجبةّتحددّوفقاّلإليراداتّالمقدرةّلغايةّتاريخّالتوقف.إبالتاليّفوتقديمّتصريحّبالتوقف،ّ

للتكليفّعلىّأساسّالربحّالمقدرّهمّعادةّمنّصغارّالتجارّوالذينّليسّبمقدورهمّإنّالمكلفينّالخاضعينّ

ّمسكّسجالتّمحاسبية.

 

  ن بهاين والمكلفييمحث الثاني: تعريف ضريبة غير المقالمب

يتناولّهذاّالمبحثّتحديدّمفهومّضريبةّغيرّالمقيمينّوالمبالغّالتيّيتقاضاهاّفيّلبنانّأشخاصّأوّ

ّّ.تفرضّعليهامعدالتّالضريبةّالتيّّالىّضافةإّلبنانّمحلّلمزاولةّالمهنةشركاتّليسّلهمّفيّ

 14/14/411تعريف ضريبة المواد  ول:األ المطلب

ّنصّ ّضريبةّغيرّالمقيمينّإنّتعريف ّقد ّمنّقانونّضريبة11ّّالموادّتّعليهّصراحة ّيليها وما

والمكلفينّالمتوجبّعليهمّاقتطاعّالضريبةّنتّكيفيةّتحديدّالمبالغّالصافيةّالخاضعةّللضريبةّوبي ّّ،الدخل

ّالتالي:وذلكّعلىّالشكلّيدهاّإلىّالخزينةّوتسد

محلّلمزاولةّالمهنة،ّعنّأعمالّّهأشخاصّأوّشركاتّليسّلهمّفيّنّالمبالغّالتيّيتقاضاهاّفيّلبنانإ

ّاّلماّيلي:خاضعةّلهذهّالضريبةّوكذلكّاألرباحّالتيّيجنونهاّفيّلبنان،ّتكلفّوفقًّ

ّيحدّ  ّبد ّأعالهّخمسةّالمبلغّالخاضعّللضريبة ّالمشارّإليها ّفيّالمائةّمنّالوارداتّاألصلية عشرة

ّمقطوع ّمنةبصورة ّالمائة ّفي ّوبخمسين ،ّ ّالتعويضّعن ّصفة ّلها ّكان ّإذا ّالضريبةّها ّوتقتطع خدمة.

ّ،ّوالّتضافّإليهاّأيةّعالوة.%11وتستوفىّبمعدلّ

حّعنّهذهّاألموالّضمنّالمهلةّوّأعالهّأنّيصرّ اّلماّهعلىّمنّيدفعّأمواالّخاضعةّللتكليفّوفقًّ

لىّإدّالضريبةّالمقتطعةّتسدّ دّأنّيكونّقدّاقتطعّمنهاّالضريبة،ّودةّللتصريحّعنّأرباحهّالخاصةّبعالمحدّ 

ّ.ّ(1111)قانونّضريبةّالدخل،ّّالخزينةّمعّالتصريح

 

 وما يليها 14بالمادة ن المعنيون المكلفو :الثاني المطلب

ّوماّيليهاّفئتان:11ّإنّالمكلفينّالذينّقصدتهمّالمادةّ

وماّيليهاّهمّاألشخاصّالطبيعيونّالذينّالّيتوفر11ّّالمادةّّحسبوالمعتبرونّغيرّمقيمينّبّاالمقيمون فعلي  

ّلديهمّأحدّالشرطينّالتاليين:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّومتكررة.ورةّمعتادةّممارسةّالمهنةّبص -
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وّنشاطّخاضعّللضريبةّويدخلّضمنّهذهّالفئةّأسمهمّلمزاولةّمهنةّإاتخاذّمحلّأوّمكتبّمعروفّب -

عابرة. أوّبأعمالّوساطةّأوّسمسرّة ّمنّالمكلفينّاألشخاصّالذينّيقومونّبتأديةّخدماتّغيرّمتكررّة

ل وما11ّّدّالمكلفينّالخاضعينّألحكامّالموامّيتوفرّلدىّالشخصّالطبيعيّأحدّهذينّالشرطينّيعتبرّمنّفإذّا

ّاّوتخضعّأرباحهّللضريبةّالتصاعدية.ضريبيًّّكلفّيعتبرّمقيممنّالإاّإذاّتوفرتّهذهّالشروطّفأمّ يليها،ّ

شركاتّوالمؤسساتّالذينّهمّاألشخاصّوالوماّيليها11ّّعينّألحكامّالموادّوالخاضّافعلي   ينالمقيمغير 

اّعلىّاألراضيّاللبنانيةّأوّنتيجةّلبنانّمبالغّأوّيجنونّأرباحّوإيراداتّنتيجةّممارستهمّنشاطًّّيتقاضونّفي

ّاّفيّلبنان.استثمارهمّحقوقًّ

ّلمكلفين:ايدخلّفيّهذهّالفئةّمنّ

 ّاألطباءّوالمهندسونّوالخبراءّوالفنيونّوالفنانونّوغيرهمّمنّالذينّيؤدونّفيّلبنانّخدماتّوقتية

ّستخدام.صفةّاإلاّبموجبّعقودّليسّله

 لوساطةّالعارضةّفيّالبيعّوالشراءكلّمنّيتعاطىّأعمالّا.ّ

إذاّكانتّالعموالتّفّيجبّالتمييزّبينّأنواعّالعموالتّالمدفوعةّإلىّاألشخاصّغيرّالمقيمين،ولكنّ

ّفمدف ّمقابلّتسهيلّعملياتّالشراء ّوبالتاليّالّإوعة ّسعرّالكلفة ّلتحديد ّتعتبرّمنّالعناصرّاألساسية نها

كانتّمدأمّ ّ،وماّيليها11ّتخضعّألحكامّالمادةّ إذّا تعتبرّمنّالعنان ّإفوعةّمقابلّتسهيلّعملياتّالبيعّفّا صرّهّا

العموالتّإرباح،ّبالتاليّفاألساسيةّلتحديدّالوارداتّواأل يليها11ّحكامّالموادّتخضعّألنّهذّه ،ّشرطّأنّومّا

ّيكونّالمكلفّالمقيمّملزمّبدفعها.

ّ

 وما يليها 14عليها ضريبة المواد المبالغ التي تفرض  :الثالث المطلب

منّقانونّضريبةّالدخلّالمبالغّالتيّتفرضّعليهاّالضريبةّالمذكورةّبحيثّتشمل،11ّّدتّالمادةّحدّ 

في فيّلبنانّأشخاصّطبيعيونّومعنويونّليسّلهّم كذلكّاألرباحّّهالمبالغّالتيّيتقاضاهّا محلّلمزاولةّالمهنةّ،

فيّلبنان.واإليراداتّوالحاصال حدّ ّتّالتيّيجنونهّا منّالقانونّالمذكورّكيفيةّتحديدّالمبلغ12ّّدتّالمادّةكمّا

ّالتالي:علىّالشكلّالصافيّالخاضعّللضريبةّوالضريبةّالمفروضةّعلىّهذاّالمبلغّ

ّبيحدّ  ّللضريبة ّالصافيّالخاضع ّالمبلغ ّد ّالتيّخمسة ّالصافية ّمنّالوارداتّغير ّفيّالمائة عشرة

ّ ّعليها ّايحصل ّوفقًّالمكلفّغير ّأللمقيم ّا ّالمادة ّمقطوعة،11ّحكام ّبصورة ّالدخل ّضريبة ّقانون ّمن

ّوبخمسينّبالمائةّإذاّكانّلهاّصفةّالتعويضّعنّالخدمة.
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صلّأافّأيةّعالوةّعلىّعشرةّبالمائةّمنّالمبلغّالصافي،ّوالّتضمعدلّتقتطعّالضريبةّوتستوفىّب

منّالمبلغّالصافي،ّعلىّأنّيضافّّ%11هذاّالقانونّبمعدلّاّقبلّصدورّدّهذاّالمعدلّسابقًّ،ّحدّ الضريبة

صلّالضريبةّوالّيضافّإليهاّأمنّّ%3صلّالضريبةّوعالوةّتعميرّأمنّّ%11ليهّعالوةّبلدياتّبمعدلّإ

ّأيّعالواتّاستثنائيةّأخرى.

قانونّمن13ّّدتّالمادةّحدّ ،ّو1111حكامّقانونّموازنةّاّألوفقًّّ%11معدلّالضريبةّبّتقتطعّاّحاليًّّاأمّ 

علىّلىّالخزينةّإلضريبةّالمذكورةّوكيفيةّتسديدهاّضريبةّالدخلّاألشخاصّالذينّيتوجبّعليهمّاقتطاعّا

ّالتالي:الشكلّ

ّللتكليفّوفقًّ ّألعلىّمنّيدفعّأمواالّخاضعة ّالمادا ّحكام ّاألموالّضمنّالمهلةّأنّيصرّ 11ّة حّعنّهذه

للتصريحّعنّأرباحهّالخاصةّبعدالمحدّ  الضريبةّوفقًّنّيكونّقدّاقتأّدّة )قطيشّوّقطيش،12ّّلمادّةلّاطعّمنهّا

2117).ّ

 

 الباب الثاني

لىّدراسةّعمليةّإضافةّإوكيفيةّالخضوعّلهاّيتناولّهذاّالبابّالنشاطاتّالخاضعةّلضريبةّغيرّالمقيمينّ

ّثرّهذهّالدراسةّعلىّوارداتّالدولة.ّأتصاالتّفيّلبنانّوملفّشركةّاإلل

 

 14/14/411حكام المواد النشاطات الخاضعة أل :ولاأل الفصل

  صفقات الخدماتول: المبحث األ

بدالتّالخدماتّالتيّتؤدىّفيّلبنانّمنّقانونّضريبةّالدخل11/12/111ّّلضريبةّالموادّّتخضع

لونّالمهنةّبصورةّلمزاولةّالمهنة،ّوالّيزاومنّقبلّأشخاصّأوّشركاتّأوّمؤسساتّليسّلهمّفيهّمحلّ

سواهمّعنّطريقّبيعّأوّ،ّكالتيّيؤديهاّالخبراءّوالمهندسونّواالختصاصيونّوالفنيونّومعتادةّومتكررة

ّاإل ّواإلاستثمار ّواإلختراعات ّوسواكتشافات ّوالبراءات ّوالشهادات ّالمحفوظةّمتيازات ّالحقوق ّمن ها

لقاءّقيامهمّبخدماتّبالغّالتيّيتقاضاهاّالفنانونّاألجانبّّفيّلبنانّالمّومنّاألمثلةّعلىّذلكّوالمكتسبة،

ّوقتية ّالتّ،تّوالمهرجاناتّواألعمالّالمسرحيةكالحفالّ،مأجورة فرقةّبينّفنانّوآخرّلجهةّمعّضرورة

ّطبيعةّعقدهّمعّالمؤسسةّالتيّاستقدمته،ّوءأوّالبابّاألولّمنّالقانونّفيّضّحكامّالبابّالثانيخضوعهّأل

أيّّفّبأحكامّالبابّالثانيكل ّعقدّاستخدامّولمدةّمعينةّمتواصلةّلىّلبنانّللعملّبموجبّإفإذاّجاءّالفنانّ
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كانّغيرّمرتبطّبعقدّاستخدامّبلّبعقدّمقاولة،أمّ ّ،يخضعّلضريبةّالرواتبّواألجور إذّا حكامّهّيخضعّألن ّإفّّا

ّ.(111/111ّ،1122)مذكرةّرئيسّدائرةّضريبةّالدخلّرقمّّوماّيليها11ّالموادّ

ةّللسوقّفيّبدراسصاصيونّاألجانبّلقاءّقيامهمّّختلضريبةّالمبالغّالتيّيتقاضاهاّاإلكماّتخضعّل

ّالمنطقةّبناءّعلىّطلبّمنّالشركةّّجلأمنّّنةّفيّلبنانمنطقةّمعي ّ فتحّفرعّإلحدىّالشركاتّفيّهذه

نّإفولهذاّّوليسّلهمّمحلّإقامةّفيه،ّختصاصيونّالّيمارسونّأيّعملّفيّلبنان،وهؤالءّاإلّالمذكورة،

منّّ%11دّالمبلغّالخاضعّللضريبةّبمعدلّيحدّ ،ّوأعالهّيتقاضونهاّتخضعّللضريبةّالمذكورةالمبالغّالتيّ

ّّالمبالغّغيرّالصافيةّالمدفوعة.

ختراعّأوّإمهنة،ّلشراءّأوّاستثمارّزاولةّالإذاّتعاقدتّإحدىّالمؤسساتّمعّشخصّليسّلهّمحلّإقامةّلمو

ّامتيازّفيّلبنان، ّّاكتشافّأو ّله ّكذلكّبمعدلخضعتّالبدالتّالمدفوعة المبالغّّلتحديدّ%11ّللضريبة

ّالصافيةّالخاضعةّللضريبة.

 

 المبحث الثاني: صفقات المواد واللوازم 

إنّصفقاتّالموادّواللوازمّالتيّتعقدهاّاإلداراتّالعامةّوالمصالحّالمستقلةّوالمؤسساتّوالشركاتّ

الّتخضعّلضريبةّّغيرّمقيمينّوليسّلهمّفيّلبنانّمحلّلمزاولةّالمهنة،منّالخارجّالخاصةّمعّمصدرينّ

يبذ11/12ّّالمواد إالّبمقدارّمّا يليهّا لذلكّيقتضيّّتنفيذّالصفقة،جلّألّفيّلبنانّمنّنشاطّأوّخدماتّمنّومّا

ّاتباعّالمنهجّالتالي:

رّالباخرةّأوّأيةّالّتخضعّهذهّالصفقاتّللضريبةّالمشارّإليهاّإذاّتمّتسليمّاللوازمّوالموادّعلىّظه

ّلبناني،ّّوسيلةّنقلّأخرى ّسل ّأمّ فيّمرفأّالمصدرّأوّمرفأ ّإذا ّالموادّأوّاللوازمّعلىّاألراضيّا متّهذه

ّ.تخضعّللضريبةّموضوعّالدرسفّالبائعّأوّممثليهّأوّوكالئهّفيّلبنان،اللبنانيةّمنّقبلّ

منّإحدىّالشركاتّّطًاإحدىّالشركاتّأوّالمؤسساتّنفّتإذاّاستوردّومنّاألمثلةّالعمليةّعلىّذلك،

كةّالمقيمةّفإذاّأفرغتّالباخرةّحمولتهاّفيّخزاناتّالشرّلبناني،ّأورستّباخرةّالنفطّفيّمرفّغيرّالمقيمة،

كانّالتسليمّعلىّاألراضيّاللبنانيةّوبالتاليّخضعتّالمبالغّالمدفوعةّللشركةّغيرّّ،أنابيبّتملكهاّبواسطة

ّوماّيليهاّكونّعمليةّالتسليمّتمتّعلىّاألراضيّاللبنانية.11ّالمقيمةّلضريبةّالموادّ

واسطةّأفرغتّحمولةّالنفطّفيّمستودعاتهاّبواّإذاّاستعملتّالمؤسساتّالمقيمةّأنابيبّخاصةّبهاّأمّ 

ظهرّالباخرةّوليسّعلىّاألراضيّاللبنانيةّوبالتاليّالّتخضعّالمبالغّعلىّيعتبرّالتسليمّتمّّّهذهّاألنابيب،

ّ.(313ّ،1111)مذكرةّرئيسّدائرةّضريبةّالدخلّّالمدفوعةّمقابلّهذهّالصفقةّللضريبة
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 بضاعة األمانة صفقاتالمبحث الثالث: 

،ّلدىّتاجرّلهّمحلّلمزاولةّالمهنةّفيّلبنان،ّتعودّنة،ّبيعّبضاعةّمودعةّأمانةتّمعي ّوفيّحااليمكنّ

وماّيليهاّوللضريبة12ّّو11ّ،ّتخضعّقيمةّالبضاعةّالمباعةّباألمانةّلضريبةّالموادّجارّغيرّمقيمينإلىّت

تحقيقّالربحّّاشتركاّفيّّمنّصاحبّالبضاعةّوالتاجرّالمقيمّقدالتصاعديةّفيّآنّواحدّعلىّاعتبارّأنّكاًلّ

ّ:ّ(313ّ،1111)مذكرةّرئيسّدائرةّضريبةّالدخلّّلماّيليّاقًّفيّلبنانّوذلكّوف

نةّمنّثمنّبضاعةّاألمانةّالمباعةّلىّالتاجرّغيرّالمقيمّبتطبيقّنسبةّمعي ّإدّالربحّالصافيّالذيّيعودّيحدّ 

ّوفقًّوتحدّ  ّالنسبة ّتحدّ ّاد ّباختالفّنوعّلمعدالتّمئوية ّالمعدالت ّوتختلفّهذه ّالمقطوع ّالربح ّلجنة دها

ّخل.دالّريبةضّانونمنّق12/111/11ّألحكامّالمادّةّاربحّالصافيّبكاملهّبالضريبةّوفقًّفّالكل ّي ّوّالبضاعة.

المكلفّشركةّأموال،ّذاّكانّإوّبالضريبةّالنسبيةّأمانةّالمقيمّفيّلبنانّبالضريبة،ّفّتاجرّبضاعةّاأليكل ّ

ّ.ضاهاّمنّصاحبّالبضاعةّغيرّالمقيمعلىّأساسّمقدارّالعمولةّالتيّيتقا

 مثال على ذلك :

أودعّأحدّالتجارّالذينّلهمّفيّلبنانّمحلّلمزاولةّالمهنةّبضاعةّأمانةّألحدّالتجارّغيرّالمقيمينّعبارةّعنّ

فّعلىّعمولةّ،ّوحصلّالمكل ّبكاملهال.ّتمّبيعّبضاعةّاألمانةّل.111,111،111ّأدواتّرياضيةّبقيمةّ

ّل.ل.11,111،111ّبقيمةّ

ّيلي:يحدّ  ّكما ّالمقيم ّغير ّلبضاعة ّلصاحب ّيعود ّالذي ّالصافي ّالربح 111,111،111ّد ×21%ّّ=

ّل.ل.37,111,111ّ

ّياضةّوأدواتّالصيدّالبحري.هيّمعدلّالربحّالصافيّلتجارةّأدواتّالرّ%21علىّاعتبارّأنّ

ّ.ل.ل1,221,111ّ=ّ%11×37,111,111ّّالضريبةّالمتوجبةّ

ّضافتهاّإلىّنتيجةّأعماله.إيمّبالضريبةّالتصاعديةّوذلكّبعدّفّالعمولةّالتيّيحصلّعليهاّالتاجرّالمقتكل ّ

لجنةّالربحّالمقطوعّتعتبرّخروجمنّالمالحظّأنّاعتمادّمعدالتّالربحّالصافيّالتيّتحدّ  ًّدهّا علىّمضمونّّا

دهاّلجنةّربحّبينماّالمعدالتّالتيّتحدّ ّ%11المعدلّالواجبّتطبيقهّبـّّدتوماّيليهاّحيثّحدّ 11ّالموادّ

ّرّوالتيّتصدرّعنّوزيرّالماليةّتختلفّباختالفّنوعّالبضاعةّأوّنوعّالنشاط.المقدّ 
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 صفقات المواد واللوازم المركبة في لبنان:المبحث الرابع: 

سساتّليسّلهمّقدّتعقدّشركاتّأوّمؤسساتّفيّلبنانّصفقاتّموادّولوازمّمعّأشخاصّأوّشركاتّأوّمؤّ

تّومعداتّفنيةّومحركاتّوغيرّذلكّعلىّأنّالآ،ّتتناولّهذهّالصفقاتّتقديمّفيّلبنانّمحلّلمزاولةّالمهنة

ّيتمّتسليمّتلكّالموادّواللوازمّوتركيبهاّفيّلبنان.

عتبارّوجودّبعينّاإلمعّاألخذ111/11ّّانونّوماّيليهاّمنّق11ّالموادّحكامّتخضعّهذهّالصفقاتّأل

ّأقسامّ:ّةلىّثالثإتقسمّالصفقةّاإلجماليةّو.ّخدمةّالتركيب

ّمة.موادّواللوازمّالمقدّ الالقسمّاألولّ:ّثمنّ

ّّ.القسمّالثانيّ:ّمصاريفّالنقلّوالشحنّوالتأمينّوسائرّالنفقاتّاإلضافيةّالتيّتتطلبهاّعمليةّالشراء

ّالقسمّالثالثّ:ّيتناولّأتعابّالتسليمّوالتركيب.

دّالربحّ،ّعلىّأنّيحدّ مةّفيّلبنانالموادّواللوازمّمسل ّّفّالقسمّاألولّبالضريبةّعلىّأساسّأنيكل ّ

منّقيمةّّ%11منّقيمةّالموادّواللوازم.ّوتفرضّالضريبةّبمعدلّّ%11الصافيّالخاضعّللضريبةّبمعدلّ

ّالربحّالصافي.

فّبالضريبةّشرطّإثباتّصحةّالمصاريفّبمستنداتّالّتكل ّفدةّفيّالقسمّالثانيّالمحدّ اّالمصاريفّأمّ 

لىّنتيجةّأعمالّالمكلفّإلكّالمستنداتّتضافّهذهّالمصاريفّصحيحةّومقبولة،ّوفيّحالّعدمّوجودّت

ّالمقيمّ.

علىّاعتبارّأن11ّفّالقسمّالثالثّبضريبةّالموادّيكل ّ عنّّاتعويضًّالقيمةّغيرّالصافيةّتمثلّّوماّيليهّا

لّمنّالقيمةّوالّينزّ ّ،منّالقيمةّغيرّالصافيةّ%11يعتمدّالخدمةّولتحديدّالربحّالصافيّالخاضعّللضريبةّ

ّ…غيرّالصافيةّأيّمبلغّبداعيّدفعهّبمثابةّنفقاتّتركيبّأوّبدالتّأتعابّأوّخالفّذلكّ

 ومن األمثلة على ذلك :

رغبتّإحدىّالشركاتّفيّلبنانّبفتحّأقسامّجديدةّللشركةّوتجديدّالديكورّالقديمّوشراءّمعداتّولوازمّ

علىّأنّلوازمّالجديدةّوالموادّالالزمة،ّمعّشركةّمقيمةّفيّفرنساّعلىّشراءّالمعداتّوالاتفقتّفجديدة،ّ

ّتلتزمّاألخيرةّبتسليمّالبضاعةّوتركيبهاّفيّلبنان.

ّمةّكماّيليّ:مقسّ ّ$1,111,111ّجماليةّبقيمةّقيمةّالصفقةّاإلّتدحدّ 

ّ$1,111,111ّ:ّّثمنّالمعداتّواللوازمّالجديدةّوالمعداتّالالزمةّ

ّ$211,111ّّّّ:ّّّّّّنفقاتّإضافية

ّ$111,111ّّّّ:ّّّّّبدالتّتسليمّوتركيبّ
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ّلفرضّالضريبةّيجبّالتفريقّبينّاألقسامّالثالثةّ:

ّيليها11ّّدّالربحّالصافيّالخاضعّلضريبةّالموادّ،ّويحدّ يمثلّالقسمّاألولّمعداتّولوازم - وما

ّّ$121,111ّ=ّّ%11ّ×1,111,111ّمنّالقيمةّغيرّالصافيةّ:ّّ%11بمعدلّ

ّ،ّشرطّإثباتّصحةّمبالغها.دةّبالقسمّالثانيّبالضريبةفّالنفقاتّاإلضافيةّالمحدّ الّتكل ّ -

ّفّالقسمّالثالثّبالضريبةّكالتاليّ:يكل ّ -

ّ.ّ$71,111ّ=ّّ%11ّ×111,111ّيبةّ:ّالربحّالصافيّالخاضعّللضر

ّوماّيليهاّ:11ّوبالتاليّفإنّالربحّاإلجماليّالذيّيخضعّلضريبةّالموادّ

121,111ّّ+71,111ّّ=211,111ّ$ّ.ّ

 المبحث الخامس: عمليات تركيب المواد واللوازم

اّيضطرّممّ ّهاّبحاجةّإلىّتركيبّمنّقبلّأخصائيين،إالّأن ّّ،شراءّموادّولوازمّمنّخارجّلبنانّقدّيتم

معّأشخاصّأوّشركاتّأوّمؤسساتّليسّ واللوازّم صفقةّتركيبّالمواّد لهمّالشركةّالمقيمةّفيّلبنانّإلىّعقّد

علىّّوماّيليها،11ّلضريبةّالموادّّالحالةّفيّهذهتخضعّالمبالغّالمدفوعةّفّ،فيّلبنانّمحلّلمزاولةّالمهنة

ّالقيمةّغيرّالصافية.منّّ%11أساسّأنّالربحّالصافيّالخاضعّللضريبةّيساويّ

 

 صفقات األشغال العامةالمبحث السادس: 

الهيئاتّالعامةّأوّالخاصةّصفقاتّأشغالّعامةّأوّخاصةّمعّأشخاصّأوّشركاتّأوّمؤسساتّ تعقّد قّد

شرطّأنّالّيتخذّهؤالء11/12ّّوادمليسّلهمّفيّلبنانّمحلّلمزاولةّالمهنة،ّتخضعّهذهّالصفقاتّلضريبةّال

ّنّالّيكونواّقدّكررواّعقدّالصفقاتّواتخذواّمنهاّمهنةّلهم.أوّإلدارةّشؤونّالعمل،ّاّلهمّفيّلبنانمكتبًّ

حدّاألشخاصّأوّالشركاتّبقصدّبناءّأوّهّاتفاقّبينّاإلدارةّاللبنانيةّوأن ّأالعامةّّيقصدّبعقدّاألشغال

ّعقاراتّلحسابّ ّأوّصيانة ّالعامةترميم ّالمنفعة ّبقصد فقاتّنّتتجاوزّصأكنّمويّ،شخصّمعنويّعام

ّ ّالعامة ّوسواهّ،ذلكاألشغال ّوالمطارات ّواألنفاق ّالطرقات ّأشغال ّالصلةّّالتتناول ّذات ّاألشغال من

ّباألرض.

وّقامّبتكرارّألبنانّإلدارةّأعمالهّفيّاّلهّاّثابتًّاّإذاّاتخذّمتعهدّاألشغالّالعامةّوالخاصةّغيرّالمقيمّمكتبًّمّ أ

فيخضعّعندهاّللضريبةّالتصاعديةّعلىّأرباحهّّالصفقةّمنّخاللّتنفيذهّصفقاتّعامةّأوّخاصةّأخرى،

ّالصافية.
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 على واردات الدولة يبيضرال ثرتصاالت في لبنان واألدراسة عملية لملف شركة اإل: الثاني الفصل

يراداتّالخزينةّالعموميةّإساهمّفيّانخفاضّيّكماّيجبّنّعدمّتطبيقّالضريبةّعلىّغيرّالمقيمينإ

ةّتجاهّمنّالمداخيلّالمتوقعةّوبالتاليّلجوءّالدولةّإلىّالديونّلسدادّالتزاماتهاّالماليّاًّأساسيّاًّوفقدانهاّمورد

لةّفيّتمويلّمنّأجلهاّوالمتمث ّّفرضتّألهدافّالتيلعدمّتحقيقّالضريبةّّبالتاليالموظفينّوتجاهّالغيرّو

ّجتماعية.إلقتصاديةّواإلاّلةالدوّهدافأتحقيقّلىّإضافةّيلزمّلتغطيةّالنفقاتّالعامةّباإلّالخزينةّالعموميةّبما

ّنّنظامّالكمبيوترّفيإالتيّتفرضّعلىّالمكلفين،ّوّالمتنوعةّنواعّالضرائبأتعتبرّهذهّالضريبةّواحدةّمنّ

الماليةّالّيمكنهّاحتسابّ النوعإوزارّة تمن ّأالّإخرىّ.منّالضرائبّبمعزلّعنّالضرائبّاألّيراداتّهذّا ناّكّ نّا

الضريبةّّوءنّسأفيهّلبنانّتبينّتصاالتّفيّشركاتّاإلّحدىإلمنّاالستحصالّعلىّتقريرّدرسّ تطبيقّهذّه

هذهّالشركةّمعّوضعّلدىّدراسةّوّ،يراداتّكبيرةإةّخاللّالسنواتّالسابقةّللتقريرّالدولةّاللبنانيّحرمقدّ

 .ّ Roamingستفادةّمنّخدمةّالـلىّالخارجّلقاءّاإلإنّوجودّمبالغّّتدفعّّمراقبينّتبي ّفريقّمنّال

تصاالتّالخلويةّتعطىّّللشخصّالمشتركّعلىّشبكةّاإلهيّخدمةّمنّخدماتRoamingّّتقنيةّالـّ

GSM ّجلّاستعمالّخطّأشركةّالتيّيتعاملّمعها،ّوذلكّمنّالموجودةّفيّالبلدّالذيّيقيمّفيهّمنّقبلّال

تصالّالخلويّيّيوجدّفيهّشركاتّأخرىّتتعاطىّاإلشتراكّالمعطىّلهّخارجّالبلدّالذيّيتواجدّفيه،ّوالذاإل

ّلقاءّبدل،ّوذلكّبعدّعقدّاتفاقاتّبينّالشركةّالمقيمةّوالشركاتّالمقيمةّفيّالخارج.

هّإلىّبالتوجّ ّّ Roamingلىّالخارجّويرغبّفيّالحصولّعلىّخدمةّالـإيقومّالمشتركّالذيّيسافرّ

ّ. RoamingةّالـبالرموزّالتيّتسمحّلهّباستعمالّخدمSIMّالشركةّالتيّيتعاملّمعها،ّلتزويدّبطاقةّالـّ

ّالتيّترتبطّباتفاقاتّبشأنّو ّلشركاتّالهاتفّالخلوي، ّالبطاقاتّعلىّقائمةّبالشبكاتّالعائدة تحتويّهذه

خرّوالذيّتوجدّلىّالبلدّاآلإعندّوصولّالمشتركّ،ّوعّالشركةّالتيّتعطيّهذهّالبطاقاتخدماتّالتجوالّم

سماءّالشركاتّالتيّتتعاطىّأاّالشاشةّالكترونيًّقبلهّتظهرّعلىّ،ّوعندّفتحّالجهازّمنّ GSMفيهّشبكاتّالـ

دواليإقوىّأعّبهازّباختيارّالشركةّالتيّتتمت ّنشاطّالخلويّحيثّيقومّالج ثناءّانتقالهّمنّمكانّأكّرسالّوهكذّا

ّ.ّّّخرآالىّ

 تصال:حاالت اإل

،ّفيّلبنانفيّالخارجّمعّشخصّموجودّموجودّّاللبنانيةشركةّالتصالّمنّمشتركّلدىّاإلّ:الحالة األولى

ةّالعائدةّلهاّويتمّتسليمّهذاّتصالّعبرّشبكةّالخطوطّالخلويركةّغيرّالمقيمةّاإلفيّهذهّالحالةّتؤمنّالش

لّهذاّاللبنانية،ّومنّثمّيتحوّ ّتصالّعلىّاألراضيّاللبنانيةّبواسطةّشبكةّالخطوطّالدوليةّالتيّتتبعّالدولةاإل

أوّإلىّشبكةّالخطوطّالثابتةّالعائدةّللدولةّاللبنانيةّأوّّاللبنانيةلشركةّلتصالّإلىّشبكةّالخطوطّالعائدةّاإل
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تصالّالذيّيعهاّمنّهذهّالشبكاتّإلىّمركزّاإلويتمّتوزF.T.M.Lّشبكةّالخطوطّالخلويةّالعائدةّلشركةّ

ّالموجودّفيّالخارجّ.ّيريدهّالمشترك

ّالتصالّمنّشخصّمشتركّلدىّاإلّالحالة الثانية: ّفّاللبنانيةشركة ّمعّمشتركّلدىّيّالخارجموجود ،

ّ:ROAMINGنّالشخصانّيستفيدانّمنّخدمةّالـّأشارةّاّفيّالخارج،ّمعّاإليضًّأانيةّموجودّالشركةّاللبن

وّفيّأذاّكانّفيّلبنانّإدّمكانّوجودّالمشتركّفيماّنّشبكاتّالخلويّالموجودةّفيّلبنانّمراكزّتحدّ تتضمّ 

ّالخارجّ.

تصالّبهّفيّركّالذيّتمّاإلاّفيّحالّوجودّالمشتمّ أولى،ّالحالةّاألقّفيّحالّوجودّالمشتركّفيّلبنانّتطب ّّ

تقوّمالخارج علىّاألأّ، الرصدّالموجودّة المشتركّبالخارجّإعطاءّإراضيّاللبنانيةّبجهزّة شاراتّبوجودّهذّا

دوليةّتصاالتّالتقومّالشركةّاللبنانيةّبفوترةّاإل،ّفيّهذهّالحالةّلىّالخارجإاّتحويلّالمخابرةّرونيًّويتمّالكت

تصالّمنّالشركةّلفةّاإلعلىّكالّالمشتركين،ّوتقومّالشركةّغيرّالمقيمةّالموجودةّفيّالخارجّبتقاضيّك

ّ.اللبنانية

ومنّأيّخطّخلويّأوّثابتّإلىRoamingّّتصالّمنّشخصّغيرّمشتركّبخدمةّالـاإلّ:الحالة الثالثة

ّمشتركّبهذهّالخدمةّ:ّالشركةّاللبنانيةمشتركّمعّ

اّفيّتصالّبهّموجودًّلشخصّالذيّيتمّاإلتصالّأنّاالّيعرفّالشخصّالذيّقامّباإلحالةّفيّهذهّال

ابعةّللشركةّاللبنانيةّ،ّفيّهذهّالحالةّتقومّالتجهيزاتّالخلويةّالموجودةّعلىّاألراضيّاللبنانيةّوالتالخارج

تقومّفّ.لةّاللبنانيةللدوّعائدلدوليةّالتصالّإلىّخارجّاألراضيّاللبنانيةّبواسطةّسنترالّالخطوطّابتحويلّاإل

تصالّكلفةّهذهّالمخابرةّعلىّأساسّأنهاّمحليةّوذلكّبسببّةّبتحميلّالشخصّالذيّقامّباإلالشركةّاللبناني

تصالّتصالّبهّكلفةّاإللّالشخصّالذيّتمّاإلتصالّبه،ّوتحمّ عرفةّمكانّوجودّالشخصّالذيّتمّاإلعدمّم

تصالّبتقاضيّكلفةّالمخابرةّمنّنتّاإلالخارجّوالتيّأمّ لموجودةّفيّعلىّأساسّأنهاّدولية،ّوتقومّالشركةّا

ّالشركةّاللبنانية.

 :سباب التاليةا لألواستناد  في جميع الحاالت 

 ّنّالشركةّاللبنانيةّوالشركاتّالموجودةّفيّالخارجّعلىّتنفيذّخدمةّالـيبتفاقاتّإوجودRoaming.ّ

 ّبطاقة ّعلى ّاللبنانية ّالشركة ّفي ّالمشترك ّخدمةّّ SIMحصول ّباستخدام ّله ّتسمح التي

 .ستفادةّمنّهذهّالخدمةونّهذهّالبطاقةّالّيمكنّلهّاإل،ّوبدRoamingّالـ

 ثناءّتنفيذّهذهّالخدمةأجواءّاللبنانيةّاستخدامّاأل. 

 ّللبنانيةّالخاصةّبالخطوطّالدوليةلشركةّاللبنانيةّوسنتراالتّالدولةّالاستخدامّالتجهيزاتّالتابعة. 
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 ّّسمّشركةّليبانسلإالمقيمةّفواتيرّمباشرةّبكاتّغيرّتصدرّالشر. 

 ّفواتيرّالـ ّبتسديد ّاللبنانية ّالشركة Roamingّّتقوم ّعنّالشركاتّغيرّالمقيمة لىّهذهّإالصادرة

 .الشركاتّمباشرة

تعملّعلىّزيادةRoamingّّبماّأنّخدمةّالـ،ّوراضيّاللبنانيةهّقدّتمّتسليمّالخدمةّعلىّاألن ّأبماّّّّّّّّّّّّّّ

مبيعاتّالشركةّاللبنانيةّمنّخدماتهاّالخلويةّلزبائنهاّالموجودينّفيّالخارجّدونّلجوءّهؤالءّالزبائنّإلىّ

ّخدمةّ ّلقاء ّالشركات ّهذه ّوتتقاضى ّالخارج ّفي ّموجودة ّأخرى ّشركات ّمن ّخلوية ّخطوط استئجار

اقاتّدوليةّبينّالشركاتّتفإبّوجودّاللبنانيةّبسبمبالغّتدفعّبشكلّإلزاميّمنّقبلّالشركةRoamingّّالـ

والتيّتنصّعلىّأنّالعمولة1/7/1111ّّتاريخ313ّّإلىّمذكرةّرئيسّدائرةّضريبةّالدخلّرقمّّاواستنادًّ

11ّحكامّالموادّتدفعّلهّلقاءّتسهيلّعملياتّالبيع،ّتخضعّألالمدفوعةّإلىّالشخصّالمقيمّخارجّلبنانّوالتيّ

 بدفعهاّ.ّامًّشرطّأنّيكونّالمكلفّالمقيمّملز12ّوّ

ّ ّلنظام ّالمصارفّوالشركاتّالكبيرة ّاستثمار ّلقاء ّالمدفوعة ّبالمبالغ ّأحدSWIFTّّوأسوة العالميّوهو

علىّأساسّأنها12ّّو11ّّوادّتصالّبينّالفروعّفيّبلدانّمختلفةّوالتيّيتمّإخضاعهاّلضريبةّالموسائلّاإل

ّ.ّخدمات

فيّالخارلىّإالمدفوعةRoamingّّلذلكّتمّتكليفّمبالغّالـ جّوالبالغةّالشركاتّغيرّالمقيمةّالموجودّة

معّغرامةّّ%11علىّأساسّأنهاّخدمةّبنسبة11/12ّّألحكامّالموادّّاوفقًّ،ّ/ّلّل2,112,711,218/

ّلعدمّالتصريحّعنهاّ.111%ّ

عنRoamingّّـةّعلىّالمبالغّالمدفوعةّلقاءّخدمةّالبدّالضريبةّالمتوجحّولمّيسدّ نّالمكلفّلمّيصرّ أوبماّ

علىّأساسّأنها11/12ّّ،ّلذلكّتمّتكليفّهذهّالمبالغّبضريبةّالموادّاضمن1111ًّّولغاية1112ّّسنواتّال

ّ،ّوفقاّلماّيليّ:ّلعدمّالتصريحّعنهاّ%111عّغرامةّمّ%11خدمةّبنسبةّ

1112ّ1117ّ1118ّ1111ّّنوعّالخدمة

Roaming charges 311,111,13

1ّ

1,128,118,22

1ّ

2,171,823,21

1ّ

2,711,131,31

1ّ

subscription -ّ211,111,731ّ218,721,223ّ232,718,118ّ

311,111,13ّالمجموع

1ّ

1,281,111,32

8ّ

2,281,181,22

3ّ

2,133,112,81

8ّ

ّ
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تكليفّمبالغّالـ تّم فيّالخارإالمدفوعة2111ّّعنّسنةRoamingّّكمّا جّلىّالشركاتّغيرّالمقيمةّالموجودّة

معّّ%11هاّخدمةّبنسبةّعلىّأساسّأن 11/12ّّألحكامّالموادّّا/ّلّل،ّوفق3,213,113,277ًّوالبالغةّ/

ّلعدمّالتصريحّعنها.ّ%111غرامةّ

ليىّالخزينيةّإّمليياراتالبّدخيالّمئياتّالمالييينإهذهّالموادّالضريبيةّقدّساهمّفييّنّحسنّتطبيقّإوبالتاليّ

ّاّفيماّبعد.تطورتّكثيرًّنّهذهّالخدمةّقدّأمذكورةّوفيّالسنواتّالالحقةّحيثّاللبنانيةّخاللّالسنواتّال

 

 الخــالصة

ّنّنستخلصّماّيلي:أمنّخاللّماّسبق،ّيمكنّ

 مزاولةّشخاصّوالشركاتّوالمؤسساتّالذينّليسّلهمّمحلّلالّيخضعّلضريبةّغيرّالمقيمينّاأل

 راضيّاللبنانية.بنتيجةّنشاطّبذلّبكليتهّخارجّاألّرباحأوّأيراداتّإالمهنةّعندماّيحصلونّعلىّ

 ّموجودةّعندّالبيعّفيّّّتكونوّلوازمّأوّموادّأوّآالتّأبيعونّبضائعّيالّيخضعّالمصدرونّالذين

جرىّتسليمّهذهّّذاإاّمّ أراضيّاللبنانية.ّعلىّاألّاًّارسونّنشاطهمّفيّهذهّالحالةّالّيمن ّالخارج،ّأل

فيّلبنانّبواسطةّالبائعّنفسهّوّتركيبأالبضائعّواآلالتّ هّهؤالءّيخضعونّفيّهذنّإلهّفوّمنّيمث ّأهّا

 وّبالتركيب.أاّيتمثلّبالتسليمّاّجزئيًّنانّنشاطًّلونّفيّلبذيبهمّن ّالحالةّلضريبةّغيرّالمقيمين،ّأل

 ّاأل ّمنتجاتّمؤسساتهمإجانبّالذينّيحضرونّشخاصّاألالّيخضع ّلترويج حتىّولوّّلىّلبنان

ّاستحصلواّعلىّطلباتّمنّلبنان.

 ًّولهّمحلّلمزاولةّّر،يمارسّعملهّبشكلّمستمرّومتكرّ هوّالشخصّالذيّّا،الشخصّالمقيمّضريبي

ّ)محل ّّ،المهنة ّالمكل ّ…مكتب، ّعليها ّيحصل ّالتي ّاإليرادات ّأو ّاألرباح ّتخضع ّوبالتالي فّ(

ّ.لبابّاألولّمنّقانونّضريبةّالدخلاّألحكامّاللضريبةّالتصاعديةّعلىّاألرباحّوفقًّ

 ضريبيًّّنإ هوّالشخصّالذياالشخصّغيرّالمقيّم يقومّوّأمستمرّرّأوّالّيمارسّأعماالّبشكلّمتكرّ ّّ،

نّاألرباحّأوّاإليراداتّالتيّيحصلّعليهاّإأوّاألعمالّالمؤقتة،ّوبالتاليّفّببعضّاألعمالّالعرضية

 وماّيليها.11ّتخضعّألحكامّالمادةّ

 ّّفيهّمحلّلمزاولةّوّمؤسساتّلأوّشركاتّأشخاصّألىّإمواالّفيّلبنانّأعلىّمنّيدفع يسّلها

ريبةّالمحسوبةّطعّالضتنّيقأودةّللتصريحّموالّضمنّالمهلّالمحدّ حّعنّهذهّاألنّيصرّ أالمهنة،ّ

ّّلىّالخزينة.إدهاّنّيسدّ أعلىّهذهّالمبالغّو
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 ّالصحيحّشكلي ّالمقيمينّعنصرلضريبلّالتطبيق ّعلىّغير ّّاًّساسيأّاًّة ّفيّزيادة يراداتّإيساهم

ّا ّوتعزيزّمواردها ّالعمومية ّالألالخزينة ّوبالتاليّعدم ّاإللساسية ّإلىّالديونّلسداد ّلتزاماتجوء

ّ.للدولةالماليةّ

ّ
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