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المعالجة الضريبة لمعدل الفائدة للقروض التي تعطيها شركة الهولدنغ : الموضوع

 .للشركات التابعة

  
 24/6/1983 تاريخ 45 من المرسوم اإلشتراعي رقم 2 من المادة 3نصت الفقرة 

ي تملك فيها حصص إقراض الشركات الت: على ما يلي)  هولدنغ–نظام الشركات القابضة (
شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير، ولشركة الهولدنغ من أجل ذلك، أن تقترض من 

 وما يليها من قانون التجارة على 122المصارف وأن تصدر سندات دين وفقاً ألحكام المادة 
أن ال يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من األوقات خمس مرات قيمة 

  . شركة الهولدنغ مضافاً إليه اإلحتياطات وفقاً آلخر ميزانية جرت الموافقة عليهارأسمال
ال يجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان إذا كانت حصتها في رأسمالها تقل 

  ."عن العشرين بالمئة
  : من ذات المرسوم على ما يلي6الفقرة أ من المادة كما نصت   

نيها مقابل اقراض شركات عاملة في لبنان لضريبة الدخل على تخضع الفوائد التي تج"
إيرادات رؤوس األموال المنقولة إذا كانت هذه الفوائد ناتجة عن قروض معقودة لمدة أقل من 

  ."ثالثل سنوات
وبما أن الشركات التابعة عندما تقترض من شركة الهولدنغ وتدفع لها فوائد، فإنها   

  ها وتنزلها من أرباحها،تسجل تلك الفوائد ضمن أعبائ
وبما أن تلك الفوائد ال تخضع للضريبة لدى شركة الهولدنغ إذا كانت ناتجة عن   

إذا كانت ناتجة % 10قروض معقودة لمدة ثالث سنوات وأكثر، أو أنها تخضع لضريبة بمعدل 
  عن قروض معقودة لمدة تقل عن ثالث سنوات،

ولما كانت تلك الشركات تتفق في ما بينها على معدالت فائدة تتعدى معدالت أسعار   
  السوق،
للفوائد المقبولة التنزيل ضمن أعباء الشركات وبما أنه يقتضي تحديد السقف األعلى   
  التابعة،
  لذلك،

نغ من يطلب إلى الوحدات المالية المختصة لدى التدقيق في الفوائد المدفوعة إلى شركة الهولد
قبل شركاتها التابعة، معالجة تلك الفوائد مع اآلخذ باإلعتبار أوالً، حاجة تلك الشركات 



لإلقتراض وثانياً، مصدر أموال الشركة القابضة التي تم اقراضها لتلك الشركات بحيث تتم 
  :المعالجة الضريبية وفقاً لما يلي

  
  : الهولدنغالخاصة لشركةإذا كانت األموال المقرضة من األموال  -أ

يجب أن ال يتجاوز معدل الفائدة متوسط معدل الفائدة المحتسب على سندات الخزينة من الفئة 
 من 51المماثلة لمدة القرض أو القريبة منها وعند اإلحتساب يخفض منه ضريبة المادة 

% 6، أي إذا كان المعدل على الدوالر األميركي %)5ضريبة الـ (497/2003القانون رقم 
  %.5.7) = 6*5-6= ( معدل الفائدة المقبول ف فيكون

             100  
  

تأتية من سندات دين مكتتب بها من مساهمي شركة  إذا كانت األموال المقرضة م-ب
  :الهولنغ أو من قروض معقودة مع هؤالء المساهمين أو من قروض مصرفية

عن ) 2( من نقطتين بأكثريجب أن ال يزيد معدل الفائدة للقرض الممنوح للشركات التابعة 
الشركة القابضة، ويقبل لدى الشركات التابعة تنزيل معدل الفائدة المدفوعة للمصارف من قبل 

  .فوائد محتسبة على أساس هذا المعدل
  
  :تأتية من قروض من المساهمين دون فائدة إذا كانت األموال المقرضة م-ج

تسبة على أساس معدل فائدة ال يزيد  يقبل تنزيل الفوائد المدفوعة من الشركات التابعة المح
 %.3عن 


