
  
  
  

  الجمهورية اللبنانية
     وزارة المالية

        الوزير
 

  1ص/135 : رقمتعليمات
 2009 كانون الثاني 23  :تــاريخ

  وزير المالية :المصدر
  

  
اريـخ ـت 44 القانون رقـم مـن 6 مـن المادة 2حيث ان الفقرة الثانية مـن البند 

  :د نصت على ـق) ون اإلجراءات الضريبيةـقان( 11/11/2008
، دة ـفائالأو / غرامات وال  من قيمةيتخفض أو تعفكام القوانين الضريبية التي ـتطبق أحو" 

المتوجبة عليها بتاريخ نفاذ تلك الغرامات على كافة المخالفات التي ال يكون قـد جرى تسديد 
  ."القوانين

  

  : مـن القانون قد نصت على ما يلي153 المادة أنوحيث 
جميع الغرامات المتوجبة علـى     %) 90(تخفض بنسبة تسعين بالمئة     ر،  ـخالفاً ألي نص آخ   " 

ة المالية العامة الصادرة أو التي ستـصدر   ـوم التي تحققها وتحصلها مديري    ـالضرائب والرس 
ن ـ لنظام الدفع المسبق، الناتجة ع     اًقـأو التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وف        

ذا القانون، شرط أن تسدد الضرائب      ـمتدة لغاية تاريخ نشر ه    مخالفات حاصلة خالل الفترة الم    
، على أن تـسري الفائـدة       30/04/2009ي مهلة أقصاها  ـوم والغرامات المخفضة ف   ـوالرس

ع اعتبار كـسر    ـة تاريخ التسديد م   ـ، ولغاي 01/02/2009 نـ م ابتداء% 1.5شهرية بنسبة   
  . كامالًاًالشهر شهر

ـ        ـمل به تعتبر الغرامات المسددة قبل الع     تردادها ـذا القانون حقا مكتسبا للخزينة وال يمكن اس
  ".انت نتيجة خطأ مادي فـي التكليفـإال إذا ك

  

 جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية         امـ أم ي المجال ـوإفساحا ف 
   تسوية الغرامات، مـنلالستفادةة ـالمالية العام

ن تخفيض الغرامات   ـ م االستفادةـبالذين يرغبون   ن المكلفين   ـيطلب م اًء على ما تقدم،     ـبن
  :التقيد بما يلي؛ %90بنسبة 
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ـ     : ةـفيما خص الضريبة على القيمة المضاف      - ي مهلـة   ـتسديد الضرائب المتوجبـة ف
 على أن يتم تسديد غرامات التحقـق والتحـصيل المخفـضة            31/01/2009أقصاها  
 التسوية عليهـا بنـسبة      نـم االستفادةية وبعد   ى قانون اإلجراءات الضريب   ـ إل استنادا

 .دة إضافية عن شهر التأخيرـ فائاحتسابدون 28/02/2009في مهلة أقصاها% 90
  

ـ     :ومـر الضرائب والرس  ـفيما خص سائ   - وم وغرامـات   ـتـسديد الـضرائب والرس
د ـ علـى ان يـتم تـسدي       31/01/2009ا  ـي مهلـة أقـصاه    ـالتحصيل المتوجبة ف  

ـ      تحصيل المترتبة عليهـا   ق وال ـات التحق ـغرام ى قـانون   ـالمخفـضة اسـتنادا إل
ـ % 90ن التسوية عليها بنسبة     ـراءات الضريبية وبعد االستفادة م    ـاإلج ي مهلـة   ـف

 .رـن شهر التأخيـدة إضافية عـتساب فائـ دون اح28/02/2009أقصاها 
 

دم ـي حال ع  ـراءات الضريبية ف  ـي قانون اإلج  ـتطبق النصوص القانونية الواردة ف     -
 .الهـالتسديد ضمن المهل المحددة أع

  

راءات المناسبة لـضمان    ـى جميع وحدات التحقق والتحصيل اتخاذ جميع اإلج       ـكما يطلب إل  
                  .ور المواطنينـتسهيل أم


