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  موجه إلى مجلس اإلنماء واإلعمار ومديرية الخزينة والدين العام

  
  
  

  
الية وفي إطار سعيها إلى تسهيل معامالت المكلفين      لما كانت وزارة الم   

 الذي تم بموجبه صرف 2005 أيلول 15 تاريخ 1ص/1686بالضرائب والرسوم 
بما (النظر عن تقديم البراءة الذمة من قبل المكلفين عند التقاعد مع اإلدارات العامة

أو عند قبض ....) فيه الدخول في مناقصات أو إستدراج عروض وما شابه
  .موال عن هذا التقاعد من هذه اإلداراتاأل

  ومن أجل تعميم هذه اإلجراءات على باقي مؤسسات الدولة والبلديات   
واتحادات البلديات تدريجياً فإن وزارة المالية ارتأت المباشرة بالتطبيق مع مجلس 

  .األنماء واإلعمار والمتابعة الحقاً مع باقي المؤسسات وصوالً الى التعميم الشامل
     لذلـك،

  :بناء على ما تقدم يقتضي إتياع األصول التالية
في ما خص المبالغ التي تدفع إلى مكلفين أجانب غير مقيمين :أوالً 

  :ضريبياً
 من قانون ضريبة الدخل 42و41  يتم إقتطاع ضريبة المادتين 

عند تسديد المبالغ قي حال توجبها وتوريدها إلى وزارة المالية 
بإصدار شيك لصالح أمين صندوق الخزينة أسبوعياً، وذلك 



المركزي مرفق بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المكلفين الذين تم 
  وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة لهمإقتطاع الضريبة منهم 

  
  : في ما خص المبالغ التي تدفع إلى أشخاص مقيمين ضريبياً:ثانياً

 أو يمنع مجلس االنماء واالعمار السماح لالشخاص المعنويين -1
الطبيعين للدخول في المناقصات او التقدم بعروض ما شابه إذا 
لم يرفق هؤالء االشخاص بمعامالتهم صورة عن شهادة 
تسجيلهم  لدى وزارة المالية إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 
ثالثة ماليين ليرة لبنانية، ويستعاض بهذه الشهادة عن تقديم 

  .براءة ذمة
ع من مجلس االنماء واالعمار وتزيد بالنسبة للمبالغ التي تدف -2

  :قيمتها عن ثالث ماليين ليرة لبنانية
يتوجب على مجلس االنماء واالعمار ايداع مديرية الخزينة   - أ

والدين العام جدوالً يتضمن أسماء المتعاقديين كاملة وأرقامهم 
  .الضريبية

دورها إعالم مجلس على مديرية الخزينة والدين العام أن تتولى ب  - ب
االنماء واالعمار مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسلمها 
الجدول، بالمبالغ الواجب اقتطاعها عمالً بالمادة السابعة من 

 أو بضرورة مراجعة 14/12/1959 تاريخ 2832المرسوم رقم 
المكلفين للوحدات المالية المختصة، وهذه المبالغ المحددة من قبل 

ة والدين العام تبقى سارية المفعول لغاية نهاية مديرية الخزين
  .الشهر الذي تم خالله إعالم المجلس بالمبالغ المتوجبة

يتوجب على مجلس االنماء واالعمار تسديد المبالغ المقتطعة   - ت
أسبوعياً وذلك بإصدار شيك لصالح أمين صندوق الخزينة 
المركزي، مرفق باالعالمات الصادرة عن مديرية الخزينة 

 .لدين العاموا



بالنسبة لألموال التي تدفع مباشرة من الخارج من مؤسسات أو  -3
  :هيئات أجنبية أو دولية

يتوجب على مجلس االنماء واالعمار إيداع مديرية الخزينة   - أ
والدين العام جدوالً يتضمن اسماء المتعاقدين كاملة وأرقامهم 

 .للضريبية

رها إعالم على مديرية الخزينة والدين العام أن تتولى بدو  - ب
المجلس في مهلة  أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسلمها الجدول، 
بالموافقة على صرف المبالغ أو الطلب إلى المكلفين مراجعة 

 .الدوائر المالية المختصة

يمنع على مجلس االنماء واالعمار دفع لمبالغ أو الموافقة على  -4
  .صرفها في حال عدم موافقة مديرية الخزينة والدين العام

  
 يتوجب على مجلس االنماء واالعمار تزويد مديريتي :ثالثاً

الواردات والضريبة على القيمة المضافة بيان تفصيلي بكافة 
المبالغ المدفوعى على المتعاقدين معه ورقياً أو الكترونياً على 
ان يتضمن هذا البيان اسم المكلف ورقم تسجيله لدى وزارة 

سداد عنه وكامل المبلغ الذي دفع المالية ورقم العقد الذي يتم ال
 .له بما فيه المبالغ المقتطعة تسديداً للضرائب وارسوم الصادرة

  
  
  

وبما ان وزارة المالية وجواباً على كتاب وردها من وزارة 
  .الخارجية والمغتربين بشأن المعاملة الضريبية

  
 يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويلغى أي نص مخالف :رابعاً

  .ألحكامه



  
أننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بأحكام هذا التعميم وعلى 

  .مراقبة تنفيذه
 


