
  قرار وزير المالية
  22/10/2004: تاريخ    1258/1: رقم

  
 مديرية الماليـة  –آلية العمل في دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات  : الموضوع

  . العامة
  

  إن وزير المالية،       
  ، )تشكيل الحكومة (17/4/2003 تاريخ 10057بناًء على المرسوم رقم 

قـانون ضـريبة   ( وتعديالتـه  12/6/1959 تـاريخ  144 بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم  
  ،)الدخل

 تـاريخ  10631 المعدل بالمرسـوم رقـم   8/5/2003 تاريخ 10063بناًء على المرسوم رقم  
ال سيما المواد األولـى     )  مديرية المالية العامة   –تعديل مالك وزارة المالية      (13/8/2003

  والثانية والثالثة منه، 
تحديد المعايير الالزمة لتـصنيف كبـار        (2/9/2003 تاريخ   10679بناًء على المرسوم رقم     

  ، )المكلفين بضريبة الدخل
  بناًء على ضرورات المصلحة العامة التي يقتضيها حسن سير العمل في دائرة كبار المكلفين، 

  بناًء على إقتراح مدير المالية العام، 
  

  :يقــرر ما يأتــي
 – مديرية المالية العامـة  –لمكلفين في مديريـة الـواردات     تتولى دائرة كبار ا   : المادة األولى 

في ما خص كبار المكلفين في جميـع المحافظـات باإلضـافة إلـى المهـام                
والصالحيات التي توليها إياها القوانين واألنظمة النافذة، المهام المحـددة لهـا            

 تـاريخ   10063من المادة الثانيـة مـن المرسـوم رقـم           ) ج(بموجب الفقرة   
  :، وهي التالية13/8/2003 تاريخ 10631 المعدل بالمرسوم رقم 8/5/2003
  .إستالم التصاريح والتدقيق فيها -
 . طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها -

 . درس اإلعتراضات على الضريبة -

 .مسك حسابات الضريبة -

 . حفظ الملفات والجداول والسجالت -

  



  : يبة الدخل الفئات التاليةيعتبر من كبار المكلفين بضر: المادة الثانية
هيئات الضمان التي يخضع نشاطها لترخيص من وزير اإلقتصاد والتجـارة            -1

وفقاً ألحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقـم           
 وتعديالته المتعلق بتنظيم هيئات الضمان للقيـام        1968 أيار   4 تاريخ   9812

  . بعمليات الضمان وإعادة الضمان
لمصارف والمؤسسات المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نـشاطها          ا -2

لترخيص من مصرف لبنان وفقاً ألحكام مشروع القانون الموضوع موضـع           
قـانون  ( وتعديالتـه    1/8/1963 تاريخ   13513التنفيذ بموجب المرسوم رقم     

، بإستثناء مؤسـسات الوسـاطة      )النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي    
، وكذلك مؤسسات الصرافة في حال كان رقم أعمالها يعادل أو يتجاوز            المالية

 . من هذه المادة-3-عن سنة مالية المبالغ المحددة في البند 

الشخص الطبيعي أو المعنوي، مهما كانت طبيعة عمله، في حال رقم أعمالـه         -3
 : يعادل أو يتجاوز عن سنة مالية، المبالغ التالية

  . 2003خمسة مليارات ليرة لبنانية إبتداًء من أعمال سنة  -
  . 2004أربعة مليارات ليرة لبنانية إبتداًء من أعمال سنة  -
  . 2005ثالثة مليارات ليرة لبنانية إبتداًء من أعمال سنة  -

ُيحدد رقم األعمال الذي يحققه شخص طبيعي أو معنوي لتقرير إعتباره من فئة             : المادة الثالثة 
  : لمكلفين بضريبة الدخل، وفقاً لما يليكبار ا

يجمع مجمل اإليرادات الخاضعة لضريبة الدخل      : بالنسبة للشخص الطبيعي    - أ
  . والتي يحققها من المهن التي يمارسها والمؤسسات الفردية التي يملكها

يجمع مجمل اإليرادات التي يحققها من مختلف       : بالنسبة للشخص المعنوي    - ب
 . أنواع نشاطاته

عند إحتساب رقم األعمال إلعتبار المكلف مـن فئـة كبـار المكلفـين              نى  يستث
بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن األصـول الثابتـة وتعويـضات العطـل             
والضرر المقررة بموجب أحكام قضائية أو من شـركات الـضمان أو إعـادة              

  . الضمان
تالم طلبات التسجيل فـي      إس 1/11/2004تتولى دائرة كبار المكلفين إبتداًء من       :المادة الرابعة 

ما خص كبار المكلفين بضريبة الدخل في جميع المحافظات المشار إليهم فـي             
، وكمرحلة أولى، بجميع    2005المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم من أول سنة          

األعمال العائدة للمكلفين المذكورين والمتعلقة بالضريبة علـى أربـاح المهـن            



وعلى دخل رؤوس األمـوال     ) الباب األول (التجارية  الصناعية والتجارية وغير    
 األعمال المتعلقـة    2006، على أن تضاف إليها في سنة        )الباب الثالث (المنقولة  

والضريبة على القيمة المضافة    ) الباب الثاني (بالضريبة على الرواتب واألجور     
والضرائب غير المباشرة وغير ذلك من أنواع الـضرائب والرسـوم العائـدة             

  . كلفين المشار إليهم، والتي تحدد الحقاً بقرار يصدر عن وزير الماليةللم
 تقوم دائرة كبار المكلفين بالتنسيق مع جميع الوحدات المالية في المحافظـات             :المادة الخامسة 

ودائرة ضريبة الدخل في بيروت، في كل ما يتعلق بتنفيذ آلية العمل المحددة لها              
  . بموجب هذا القرار

 يشرف مدير الواردات على تنفيذ آلية العمل المحددة بموجب هذا القرار، كما             :سادسةالمادة ال 
  . يشرف أيضاً على برامج التنسيق ومتابعتها لدى الوحدات المالية

  .  يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار:المادة السابعة
  . يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة:المادة الثامنة

  
 


