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 42/81/4186تاريخ  55رقم  القانونسادسًا من الفقرة  أحكام تطبيق دقائق تحديد
 (لغايات ضريبية قانون تبادل المعلومات) 

  بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة

 
 وزير المالية، إن

 (لغايات ضريبية قانون تبادل المعلومات) 72/01/7102تاريخ  55ل رقم القانون المعج   على بناء
 ،سادسًا منهالفقرة السيما 

 70/2/7102تاريخ  07275بناء على قرار مصرف لبنان رقم 
 على اقتراح مدير المالية العام، بناء
 ،(10/01/7102تاريخ  7102-75/7102رقم )استشارة مجلس شورى الدولة  وبعد

 
 

 : األولىالمادة 
تتولى مديرية الواردات ، إلى حين يتم  استحداث وحدة خاصة تتولى استقبال التصاريح على اختالفها

السنة التي تلي حزيران من  11قبل  باإلبالغالمؤسسات المالية الملزمة تصاريح من الاستالم عملية 
 .السنة الميالدية المعنية باإلبالغ

لتتمكن  تحضير الملف الخاص بكل دولة من الدول المتوجب اإلبالغ لهاكما تتولى مديرية الواردات 
السلطة إجراء عملية تبادل المعلومات مع تنفيذ مهامها بموجب االتفاقية لناحية  السلطة المختصة من

 .من الدول المتوجب اإلبالغ لها دولةبكل المختصة 
 

  :الثانيةالمادة 
باإلبالغ بحسب التعريف الوارد في القسم الثامن من المعيار  كل مؤسسة مالية ملزمةيتوجب على 

 :نأ ،والتنميةاالقتصادي من منظمة التعاون  المعتمد المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته



من القسم ( ب)و( أ)المعلومات التي يتوجب اإلبالغ عنها الواردة في الفقرتين  تصرح عن -
من منظمة التعاون  المعتمدالمعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته، من األول 

 ، المعيارهذا من األول من القسم ( ه)إلى ( ج)، مع مراعاة الفقرات من والتنميةاالقتصادي 
ملحق مرفق ) في تحضير تصريحها اإللكتروني CRS XML Schema يقةتعتمد شكل وطر  -

 (ربطا
أنها مؤسسة مالية ، 7102كانون الثاني من سنة  من األولقبل ،  الوارداتمديرية  غتبل   -

ملزمة باإلبالغ وذلك من أجل اتخاذ اإلجراءات اإللكترونية الالزمة للتمكن من القيام بموجب 
 ، وزارة المالية لهذا الخصوصعه تضسالتصريح من خالل النظام المعلوماتي الخاص الذي 

 اتمؤسسال من ضمن الحقاتصبح التي  باإلبالغغير الملزمة المالية  اتمؤسسبالنسبة للأما 
كانون  األول منقبل ، مديرية الوارداتأن تبل غ يتوجب عليها ف، ملزمة باإلبالغ المالية ال

 .كذلكصبحت فيها أالتي الثاني من السنة التالية للسنة الميالدية 
 

 : ثالثةال المادة
أي مصىىرف لبنىىان ولجنىىة  0177رقىىم المرسىىوم مىىن محىىددة فىىي المىىادة األولىىى  كىىل جهىىة رقابيىىةتبقىىى 

 الماليىة  المعيىار لىدى المؤسسىاتمسؤولة عن حسىن تطبيىق ، مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات 
 .الخاضعة لسلطتها الرقابية

 
 :المادة الرابعة

 .يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
 وزير المالية    

 

 علي حسن خليل


