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تحديد بعض النفقات واألعباء المقبولة التنزيل مـن األربـاح الخاضـعة            : الموضوع
 .للضريبة

  . من قانون ضريبة الدخل7المادة : المرجـع
     

  
  باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله، 

لـى سـبيل المثـال       المشار إليها في المرجع أعاله، قد عددت ع        7لما كانت المادة    و
  .النفقات واألعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بغية تحديد األرباح الخاضعة للضريبة

ولما كانت اإلجراءات التي تعتمدها الوحدات المالية المختصة لتحديد تلـك النفقـات             
  .واألعباء، تتباين فيما بينها ال سيما لجهة الحدود التي تعتبر مقبولة التنزيل

  ية الحد من اإلجراءات االستنسابية وتوحيدا للتطبيق،وبغ
ُيطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل الموافقة على قبول تنزيل األعباء والنفقات             
الموثقة بمستندات ثبوتية يمكن الركون الى صحتها شرط ان تكون تلـك األعبـاء مرتبطـة                

  .بحاجات العمل الفعلية
  : تعتبر مقبولة التنزيل النفقات واألعباء التالية وعلى سبيل المثال    

نفقات السفر واإلقامة والطعام والشراب التي تتكبدها المؤسسة شرط ان تكون مقتصرة             -
  . على نفقات األشخاص المنتدبين لمهمة السفر دون غيرهم

مصاريف الهاتف واالتصاالت عبر األجهزة الثابتة الموجـودة فـي مراكـز عمـل               -
أما أجهـزة اإلتـصاالت المحمولـة       .كون فواتيرها واردة باسم المؤسسة    المؤسسة و ت  

المسجلة بإسم المؤسسة والموضوعة بتصرف المدراء والمستخدمين، فتقبل فواتيرهـا          
 . منها ويرّد إلى األرباح الخاضعة لضريبة الباب األول% 80بنسبة 

بيعاتهـا وذلـك ضـمن       ترويج م  ةالهدايا العينية التي تقدمها المؤسسة الى زبائنها بغي        -
 :الحدود التالية

ان ال تزيد قيمة الهدية العينية الواحدة عن مليون ليرة لبنانية محتسبة على أسـاس               * 
  .كلفة الشراء أو التصنيع

من رقـم أعمـال     ) 2.5(ان ال يزيد مجموع قيمة الهدايا عن اثنين ونصف باأللف           *
 150المؤسسة السنوي المصرح به، على ان ال يتجاوز في جميع األحوال ما قيمته              

 .مليون ليرة لبنانية



مصاريف اآلليات والسيارات من محروقات وزيوت وتصليحات وصيانة، عندما تكون           -
 بيـك اب    –فان  ( النوع المعد لنقل البضائع والسلع وخالفه        ملكاً للمؤسسة  وتكون من    

، أو الـسيارات واآلليـات الموضـوعة بتـصرف          ) واآلليات المـشابهة   – كميون   –
 .مستخدمي المؤسسة من مندوبي المبيعات والتسويق والصيانة

ان رواتب صاحب المؤسسة الفردية أو الشركاء في شركات         : التعويضات والرواتب    -
ويضاتهم ، تضاف إلى حصة كل منهم في األرباح ويـتم إخـضاعها             األشخاص وتع 

 .لضريبة الباب األول

أما الرواتب والتعويضات والمخصصات المقررة للمساهمين رؤساء وأعضاء مجالس         
اإلدارة في الشركات المساهمة أو للشركاء المديرين في الشركات المحدودة المسؤولية بموجب            

يات الشركاء المتخذة في مطلع السنة المالية لقاء عمل فعلـي           قرارات مجالس اإلدارة أو جمع    
يؤدونه لصالح الشركة ويكون مثبتاً دفعها ومسدداً ضريبتها فصلياً،  وال تتعدى تلك المعطـاة               
ألشخاص يشغلون مناصب مماثلة في المؤسسات والشركات المشابهة او ال تزيد عنها بنـسبة              

ن األرباح التجارية وخاضعة لضريبة البـاب الثـاني         فتعتبر مقبولة التنزيل م   % 50تفوق ال   
  . على الرواتب األجور

إن مكافآت الميزانية المقرر دفعها بعد انتهاء السنة المالية مقبولة التنزيل من األربـاح              
  .التجارية وخاضعة لضريبة الباب الثاني على الرواتب واألجور

 


