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  .إقتطاع ضريبة الدخل من أنصبة األسهم األجنبية: الموضوع

  
 حزيـران   12 تـاريخ    144 من المرسوم اإلشتراعي رقم      69نصت المادة     

 المتعلق بضريبة الدخل أن الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة 1959سنة  
 األموال وأرباحها وفوائـدها وعائـداتها أيـاً كانـت           مختلف إيرادات هذه  "تتناول  

تسميتها أو جنسية المؤسسات التي أنتجتها أو محل إقامة من تـؤول إليـه، متـى                
  ". حصلت في لبنان أو عادت إلى مقيم فيه

 من القانون المذكور أن معدل الـضريبة علـى دخـل            72ونصت المادة     
  ".  الواردات غير الصافيةبعشرة بالمئة من"رؤوس األموال المنقولة حدد 

تخضع للضريبة جميع األسهم    " من ذات القانون     77فيما أنه بمقتضى المادة       
األجنبية وسندات الدين األجنبية الخاصة والعامة التي يملكها أشخاص حقيقيون أو           
معنويون يقيمون في لبنان، أجانب كانوا أو لبنانيين ويقـوم بإقتطـاع الـضريبة              

شخص حقيقي أو معنوي يتولى في األراضي اللبنانية دفع ريع          لحساب الخزينة أي    
  ".األسهم والسندات المذكورة

وحيث أن أنصبة األسهم األجنبية وفوائد السندات المماثلة التي تعـود إلـى         
ل منهـا إلـى     مقيم في لبنان تخضع أوالً للضرائب األجنبية في بلد المنشأ وال يحوَ           

سوى الرصيد المتبقي من بعد إقتطاع تلك الضرائب        ) ومنها لبنان (البلدان األخرى   
  . األجنبية
وحيث أن تطبيق النصوص القانونية، على أساس ظاهرها المألوف يـؤدي             

إلى فرض ضريبة الدخل اللبنانية على اإليراد غير الصافي لألسـهم والـسندات             
 المذكورة الجزء المقتطع في بلـد المنـشأ لقـاء           األجنبية، بحيث تتناول الضريبة   

  .الضرائب األجنبية على ذات اإليراد



وحيث أن مثل هذا التطبيق من شأنه أن يلحق الضرر بأصـحاب العالقـة                
  . المقيمين في لبنان، أو الذين يقبضون فيه إيرادات أسهمهم وسنداتهم األجنبية

 علـى   1963خ أول نيـسان     لذلك نفيدكم أن اإلدارة الموقرة وافقت بتـاري         
 الرامي إلى تفـسير عبـارة       1963 آذار   30 تاريخ   1835إقتراح هذه الدائرة رقم     

 من قانون ضريبة الدخل     72المنصوص عليها في المادة     " الواردات غير الصافية  "
أي حامل الـسهم أو الـسند       (بأنها الواردات التي توضع بتصرف صاحب العالقة        

ت من أصلها الضرائب األجنبية المترتبـة فـي بلـد           بعد ما تكون إقتطع   ) األجنبي
  . المنشأ

  .  الحالية1963فنرجو العمل بهذا التفسير إعتباراً من أول شهر نيسان سنة   


