
   من قانون ضريبة الدخل84: المادة 
  وزير الماليةتعميم 

       1ص/1036:  رقم          
  28/5/1966تاريخ 

  
  . أصول فرض الضريبة على فوائد الديون التأمينية: الموضوع

  
 أناط بمحاسـبي    1950 حزيران   19ص تاريخ   /892ولما كان التعميم رقم       

يون التأمينية وتنظيم أوامر القبض     األقضية إجراء حسابات الضريبة على فوائد الد      
  , المتعلقة بها

 من قـانون ضـريبة الـدخل الـصادر بالمرسـوم            88ولما كانت المادة      
  : قد نصت على أن1959 حزيران 144اإلشتراعي رقم 

تستوفى الضريبة على فوائد الديون التأمينيـة، بموجـب أوامـر قـبض             "  
عالقة، سواء كـان الـدائن أو       تصدرها الدائرة المختصة بناًء على طلب صاحب ال       

  ". المدين أو من ينوب عنهما
 السالفة  88الواردة في المادة    " الدائرة المختصة "ولما كان المقصود بعبارة       

دائرة ضريبة الدخل في بيروت والدوائر المالية اإلقليمية فـي سـائر            : الذكر هي 
  واسطتها،المحافظات، أو دائرة األجراء إذا تم تنفيذ الرهن أو التأمين ب

ولما كان يتعذر اإلستمرار في التـرخيص لمحتـسبي األقـضية بـإجراء               
حسابات الضريبة المترتبة على فوائد الديون التأمينية وتنظيم أوامر القبض الالزمة           

 من قانون المحاسبة العمومية الجديد قد حظرت الجمع         168لها ال سيما وأن المادة      
  ، )الواردات(قة بطرح الضرائب والرسوم بين وظيفة محتسب وأية وظيفة لها عال

، المتعلـق   24/6/1965 تـاريخ    1290ولما كان تعميم هذه الوزارة رقم         
ببراءات الذمة، قد أكد عدم صالحية المحتسبين في فرض الضريبة المترتبة على            

  فوائد الديون التأمينية، 



مختصة  من قانون ضريبة الدخل توجب على الدائرة ال        84ولما كانت المادة      
إعتماد معدل الفائدة المذكور في صك التأمين أساساً لحساب الفوائد، متى كان هذا             

  المعدل ال يقل عن المستوى المألوف، وإال فعليها إعتماد المعدل القانوني، 
ولما كانت بعض صكوك التأمين تخلو من أي نـص يتعلـق بالفائـدة أو                 
  بمعدلها،
ولما كان بعض المكلفين يتذرع بأسباب القرابة أو الصداقة أو سواهما مـن               

  العالقات مع الطرف اآلخر في العقد للداللة على إنتقاء الفائدة إطالقاً، 
لذلــك، أرغب إلى جميع الدوائر المالية المختصة في طـرح الـضريبة              

  : ها، التقيد بما يليعلى فوائد الديون التأمينية، تنظيم أوامر القبض المتعلقة ب
ينبغي اإللتزام بنصوص صك التأمين إذا كان معدل الفائدة المذكور فيه ال             -1

يقل عن سبعة بالمئة وكان يوجب سريان الفائدة إعتباراً من تاريخ نـشوء             
  . الدين

 :أما إذا كان صك التأمين يتضمن  -2

  . معدالً للفائدة أدنى من سبعة بالمئة  - أ
 . تاريخ نشوء الدينبدء سريان الفائدة من بعد   - ب

  . نفي وجود فائدة-ج
فيتولى المراقب المختص بيان مطالعته حوله، بواسطة المراقب الرئيـسي،          

  . إلى رئيس الدائرة مع مقترحاته المعللة
ويبت رئيس الدائرة بالنتيجة، بقرار معلل بناًء على مقترحـات كـل مـن              

  . المراقب والمراقب الرئيسي المختص
األخرى المتضمنة سريان الفائدة بمعدل أدناه سـبعة        وفي صكوك التأمين     -3

بالمئة إعتباراً من تاريخ نشوء الدين، ينبغي فرض الضريبة وفقاً لما نصت            
عليه الصكوك المذكورة حتى في حال ثبوت ضرورية الفائدة، طالمـا أن            

  .  من قانون ضريبة الدخل صريح لهذه الجهة84نص المادة 



غير مركز المحافظة، أن يستلموا صـكوك       بإمكان محتسبي األقضية، في      -4
التأمينات من أصحاب العالقة الراغبين في إجراء المعامالت اآليلـة إلـى            

 . ترقين التأمينات ليتولوا إحالتها إلى الدائرة المالية المختصة في المحافظة

ويعود لهذه الدائرة دون سواها القيام بفرض الضريبة المتوجبة وتنظيم أمر           
 وإعادة المعاملة إلى المحتسب إلستيفاء الـضريبة وإعطـاء          القبض الالزم 

 مـن قـانون ضـريبة       87اإلفادة المثبتة للدفع وفقاً لما نصت عليه المادة         
  .      الدخل

 


