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المعالجة الضريبة لتفرغ الشركات القابضة عن موجوداتها الثابتة في لبنان : الموضوع

وفي الخارج وعن مساهماتها وحصصها في شركات واقعة خارج لبنان، 
 .وللفوائد التي تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في الخارج

  . وتعديالته24/6/1983 تاريخ 45 اإلشتراعي رقم المرسوم: المرجع
  

 - نظام الشركات القابضة (24/6/1983 تاريخ 45لما كان المرسوم اإلشتراعي رقم 
قد أخضع عند صدوره ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة ) هولنغ

 45ص عليها في المادة في لبنان ومساهماتها وحصصها في شركات لبنانية للضريبة المنصو
من قانون ضريبة الدخل واستثنى أرباح موجوداتها الواقعة خارج لبنان ومساهماتها 
وحصصها في شركات واقعة خارج لبنان، كما أخضع الفوائد التي تجنيها تلك الشركة مقابل 

  .إقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على إيرادات رؤوس األموال المنقولة
 45/83 على المرسوم اإلشتراعي رقم 1995كان التعديل الوارد في موازنة سنة ولما 

المشار إليه أعاله، لم يشر إلى موجودات الشركة الثابتة في لبنان واشترط إلخضاع ربح 
 عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في لبنان أن تكون هذه المساهمات التحسين الناتج

  والحصص قد تم تملكها من قبل الشركة لمدة تقل عن سنتين،
ولما كان هذا التعديل قد أسقط النص المتعلق بالموجودات الواقعة خارج لبنان 

وائد لضريبة وبالمساهمات والحصص في شركات واقعة خارجة لبنان، واشترط إلخضاع الف
  .الدخل على رؤوس األموال المنقولة أن تكون تلك القروض معقودة لمدة أقل من ثالث سنوات

هو اإلعفاء من الضريبة، وإن اإليرادات ) هولدنغ(وبما أن المبدأ المقرر للشركات القابضة 
  ،45/83غير المعفاة قد حددت حصراً في المادة السادسة من المرسوم اإلشتراعي رقم 

  لك،لذ
يطلب إلى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل لدى قيامها بأعمال التدقيق الضريبي في 

  : هولدنغ التقيد بما يلي–ملفات الشركات القابضة 
 من قانون ضريبة الدخل ربح التحسين الناتج عن تفرغ 45ال يخضع لضريبة المادة  -

ي الخارج كما ال يخضع لهذه الشركة عن موجوداتها الثابتة الواقعة في لبنان أو ف
الضريبة ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات 

  .واقعة خارج لبنان



ال يخضع للضريبة على إيرادات رؤوس األموال المنقولة إيرادات وعائدات الشركة  -
 التي الناتجة عن توظيف أموالها خارج لبنان كما ال تخضع لهذه الضريبة الفوائد

  .تجنيها مقابل اقراض شركات عاملة في الخارج


