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  . فوائد قروض الدعم:الموضوع

  
 تلجأ بعض المؤسسات ومن ضمنها المؤسسات المـصرفية، إلـى المـساهمين فيهـا               

  . للحصول على قروض دعم لقاء فائدة بدالً من زيادة رأسمالها
لرقابة على المصارف، فيمـا     ولما كانت هذه الطريقة في التمويل تتطلب موافقة لجنة ا           

  خص المؤسسات المصرفية، 
وبما أن فوائد قروض الدعم هي من األعباء القابلة التنزيل من األرباح مـن جهـة،                  

  وتخضع للضريبة عمالً بأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل من جهة ثانية،
كورة، ال تصدر إال في     وحيث أن موافقة لجنة الرقابة على المصارف لدفع الفوائد المذ           

  فترات أو سنوات الحقة للسنة التي توجبت خاللها الفائدة، 
ولما كانت المبادئ المحاسبية توجب تحميل الدورة المالية ما يترتب عليها من أعبـاء                

  ناشئة عن عمليات جرت خاللها،
  :عملذلــك، يقتضي إعتماد األصول التالية في المعاملة الضريبية لفوائد قروض الد  

تعتبر فوائد قروض الدعم من األعباء القابلة للتنزيل من أرباح الـسنة التـي توجبـت                : أوالً
خاللها، ويطبق معدل الضريبة المعمول به قانوناً خالل هـذه الـسنة لتحديـد مقـدار                

  .الضريبة المتوجبة عن هذه الفوائد التي ترتبت للدائنين
 تلتزم المؤسسة المدينة بالفوائد، بإقتطاع الضريبة المتوجبة عنها، وتأديتها إلى الخزينـة             :ثانياً

وفقاً لنظام الدفع الفصلي للضريبة خالل السنة ذاتها التي أدخلت فيها هذه الفوائد ضـمن       
األعباء، وليس من تاريخ موافقة لجنة الرقابة على المصارف لدفعها بالنسبة للمؤسسات            

  .المصرفية
 إذا كانت قروض الدعم مقدمة من مساهمين يملكون مؤسسات مصرفية أو مالية مقيمـة               :ثالثاً

  . ضريبياً في لبنان، فإن الفوائد الناتجة عنها تخضع لضريبة الباب األول
 يتوجب على الدوائر المالية المختصة متابعة حصول المؤسسة المصرفية على ما يثبت             :رابعاً

لمصارف بالنسبة لدفع الفوائد المشار إليها، ال سيما عند قيامها          قرار لجنة الرقابة على ا    
بدراسة نتائج أعمالها عن السنوات الالحقة، كما يتوجب على الدوائر المالية عند عـدم              
موافقة لجنة الرقابة على المصارف كلياً أو جزئياً على دفع هذه الفوائد، أن تعيدها إلـى                

  .قاً لألصولحساب النتيجة، وتكلفها بالضريبة وف
  وعليــه،    

  .أطلب التقيد بمضمون هذه التعليمات في البت بالملفات التي ستعرض عليكم  


