
 

  الجمهورية اللبنانية
     وزارة المالية

        الوزير
  

  1ص/169 :تعميم رقم
  2009 كانون الثاني 21  :اريخــت

  وزير المالية:المصدر

  
  

   اإلشتراعي المرسوم من 57 و54 ،53اد وتحديد أصول تطبيق أحكام الم
قانون  ( وتعديالته12/6/1959 تاريخ 144رقم   )ضريبة الدخل

   جراءاألت موجباالمتعلقة ب
  
  

 إلـى  الذين يعملون لديـه      جراءيتوجب على صاحب العمل في األساس تقديم التصريح عن األ         
 جـراء األألزم قانون ضريبة الـدخل      اإلدارة الضريبية المختصة، غير انه في بعض الحاالت         

 57و 54،  53ما يتعلق بضريبة الرواتب واألجور وذلك عمال بأحكام المواد           بعّدة موجبات في  
  ).قانون ضريبة الدخل( وتعديالته 144/1959 المرسوم االشتراعي رقم من

   : الموجباتهذهلفي ما يلي تعداد 
  

   في مؤسسات ومحالت عدة ة أو عمالً الذين يشغلون في آن واحد وظيفجراءاأل. 1
 مبدأ ال. 1.1

  أو أجير أو عامل    مستخدميجب على كل     العمل،   صاحب التصريح المفروض على     عالوة على 
 الى اإلدارة الـضريبية     بنفسه أن يقدم    ،الت عدة  في مؤّسسات أو مح    عمالً واحد   يشغل في آنٍ  

  :يبين فيه تصريحاً , من كل سنةأيارقبل أول  ,المختصة

 .هم خالل السنة السابقةلدي عمل العمل وعناوينهم الذين ابصحأسماء مختلف أ  ) أ

  .في تلك السنة مقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له  ) ب
 مهنة خاضعة للـضريبة علـى       ذاته عامل يمارس في الوقت      أو أجير على كل    أيضاً جبيتو

،  تخصيصات لمدى الحياة   أو معاش تقاعد    أخرى يتقاضى من جهة     أو،  )األولالباب   (األرباح
  .أن يقدم التصريح المذكور في الفقرة السابقة

  

1 



 

  عدة مؤسساتاألشخاص الذين يعملون بدوام غير كامل في. 1.2

مل بدوام غيـر     الذي يع  جير، على األ   بالباب الثاني من القانون    مالًعضريبة  من أجل فرض ال   
 يـستفيد لديـه مـن       اًمركز عمل رئيسي  ، أن يختار     ومنهم المدرسون  كامل في عدة مؤسسات   

  .التنزيل العائلي
  

من يقتطع كل   يما  المترتبة بعد حسم التنزيل العائلي، ف       العمل الرئيسي الضريبة   صاحبيقتطع  
 دون حـسم أي     جيربة عن المبالغ التي دفعها إلى األ      الضريبة المتوجّ ن  ياآلخرعمل  ال باصحأ

  .تنزيل عائلي
  

 مـن   53بالمـادة     على تصريح شخصي يقدمه عمالً      النهائي بناءً  جيرتجري تسوية وضع األ   
 عمل على   صاحبل   ك  قبل مع األخذ بعين االعتبار المبالغ المقتطعة من       ضريبة الدخل، قانون  

  . العمل الرئيسيبصاح ويكلف بالفرق في الضريبة باسمه على عنوان, ةحد
  

على أرباح المهن التجاريـة والـصناعية وغيـر         ن بضريبة الدخل    وألشخاص المكلف ا. 1.3
  باإلضافة إلى مهنتهم األساسيةعمل مأجورالذين يقومون بو التجارية

ن بضريبة الدخل على أرباح المهن التجارية والـصناعية          المكلفي األشخاصعلى  أيضاً  يتوجب  
 ،تـدريس الساعات عمل مأجور باإلضافة إلى مهنتهم األساسية ك    الذين يقومون ب  وغير التجارية   

ـ بالمجموع الـسنوي     تصريحتقديم   ،امون والمهندسون واألطباء وغيرهم   ومنهم المح  رواتبهم ل
 وذلك  لباب الثاني دون حسم أي تنزيل عائلي      ل وفقا عنهاالضريبة    واحتساب ا وتوابعه وأجورهم

  .الباب األولالمنصوص عليه في  تنزيلال من واداستفا قد م انهإذ من القانون، 57عمالً بالمادة 
  

  ضمن المهلة القانونيةالتصريح تقديم الغرامات المتعلّقة بعدم. 2

 فـي ا  يهعلنية المنصوص   ضمن المهلة القانو   إيراداته عن   اً شخصي اًحيصر ت جيريقدم األ ذا لم   إ
قـدرها   غرامـة     عليـه  يكلف بالضريبة مباشرةً وتفرض   ،   من قانون ضريبة الدخل    53المادة  

من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح عن كل شهر تـأخير ويعتبـر             %) 5(خمسة بالمئة   
بة من قيمـة الـضري  %) 100(كسر الشهر شهراً كامالً على أن ال تتجاوز الغرامة مئة بالمئة  

وذلك وفقـاً   ) مئة ألف ليرة لبنانية   . (ل.  ل 100.000المتوجبة عن كل تصريح، وال تقل عن        
  ).قانون اإلجراءات الضريبية (11/11/2008 تاريخ 44 من القانون رقم 109ألحكام المادة 

  
  
   : لدى صاحب عمل غير مقيم العاملينجراءأصول تكليف األ. 3

2 



 

3 

 الوحـدة الماليـة     إلىبنفسه   أن يقدم    ،ل غير مقيم  يعمل لدى صاحب عم    أجيريتوجب على كل    
 بمجموع الرواتب واألجور والتعويضات      سنوياً  من كل سنة، تصريحاً    آذارأول  قبل  المختصة،  

   .التي تقاضاها خالل السنة السابقةوالمخصصات والمكافآت 
  الـضريبة  لمعـدالت  العائلية و  تللتنزيال بنفسه ضريبة الرواتب واألجور وفقاً     جيريحتسب األ 

ها إلى الخزينـة فـي      يؤديو , من قانون ضريبة الدخل    58و 56المنصوص عليها في المادتين     
 المعنية كما يتوجب عليه      فترة الثالثة أشهر    يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي       موعد ال 

 .تقديم البيان الدوري ضمن ذات المهلة

  
  .يلغى كل تعميم أو مذكرة مخالفة لمضمون هذا التعميم

  


