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   المتعلق بإعفاء كل طائفة      26/5/2000 تاريخ 210دقائق تطبيق القانون رقم :    الموضوع 
                معترف بها في لبنان واألشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم

   
  مالية، ن وزير الإ

  ، )تشكيل الحكومة (17/4/2003 تاريخ 10057بناًء على المرسوم رقم 
   ال سيما المادة الثانية منه، 26/5/2000 تاريخ 210بناًء على القانون رقم 

ـــم  ـــاًء علـــى القـــانون الـــصادر بـــالقرار رق نظـــام الطوائـــف ( وتعديالتـــه 13/3/1936تـــاريخ . ر.ل/60بن
  )الدينية

  ، )قانون ضريبة الدخل( وتعديالته 12/6/1959 تاريخ 144شتراعي رقم بناًء على المرسوم اإل
  ،) ضريبة األمالك المبنية(  وتعديالته 17/9/1962بناًء على القانون الصادر بتاريخ 
  ، )قانون رسم الطابع المالي( وتعديالته 5/8/1967 تاريخ 67بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم 

إعفــاء الهبــات المقدمــة لــإلدارات العامــة  (25/6/1967 تــاريخ 64ي رقــم بنــاًء علــى المرســوم اإلشــتراع
  ، )والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم

  ، )قانون الجمارك (15/12/2000 تاريخ 4461بناًء على المرسوم رقم 
إنــــشاء الــــسجل التفــــصيالت المتعلقــــة ب( وتعديالتــــه 15/3/1926 تــــاريخ 189بنــــاًء علــــى القــــرار رقــــم 

   منه، 46، ال سيما المادة ) العقاري
 والـرأي رقـم 29/10/2003 تاريخ 2004 – 26/2003الرأي رقم (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة 

  ، )12/11/2003 تاريخ 2004 – 40/2003
  :يتــرر ما يأــيق

، 26/5/2000اريخ  تـ210يحدد هذا القرار شروط وأصول ودقائق تطبيق القانون رقـم : المادة األولى
القاضي بأن تستفيد كل طائفة معترف بها قانونًا وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم 
القـــانون، قبـــل صـــدور هـــذا القـــانون، مـــن اإلعفـــاء مـــن جميـــع الـــضرائب المباشـــرة وغيـــر 

  . المباشرة والرسوم والعالوات التي تستفيد منها قانونًا المؤسسات العامة



تفيد الطوائــف واألشــخاص المعنويـون المنتمــون إليهـا مــن اإلعفـاء المــشار إليــه  لكــي تـس:المـادة الثانيــة
  : في المادة األولى، يجب أن تتوفر الشروط التالية

 المرفـــق -1-أن تكـــون مـــن الطوائـــف المعتـــرف بهـــا والمدرجـــة فـــي الملحـــق رقـــم  - 1
  ). نظام الطوائف الدينية( وتعديالته 13/3/1936تاريخ . ر.ل/60بالقرار رقم 

 يكــــون الـــــشخص المعنـــــوي منتميـــــًا إلـــــى الطائفـــــة بموجـــــب نـــــص فـــــي نظامهـــــا أن - 2
، ويعتــرف للــشخص 26/5/2000الشخــصي لــه قــوة القــانون، وصــادر قبــل تــاريخ 

المعنــوي بحــق التملــك والمقاضــاة وبذمــة ماليــة مــستقلة عــن الذمــة الماليــة الخاصــة 
 . بالطائفة

 مملوكـــة أو مقتنـــاة مـــن أن تكـــون األمـــوال والحقـــوق الماليـــة التـــي يـــشملها اإلعفـــاء - 3
الطائفــة أو مــن قبــل الــشخص المعنــوي المنتمــي إليهــا بحكــم القــانون ومــستعملة أو 
معدة لإلستعمال مـن أجـل تحقيـق الغايـات الخاصـة للطائفـة أو للـشخص المعنـوي 

 . دون أية غاية أخرى

المعنويـــون إن الـــضرائب والرســـوم الماليـــة التـــي تعفـــى منهـــا الطوائـــف و األشـــخاص : المـــادة الثالثـــة
  : المنتمون إليها، الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة المسابقة، هي التالية 

 -ضـريبة الـدخل (الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغيـر التجاريـة  - 1
  . ، شرط أن ال تنافس المؤسسات الخاصة) الباب األول

التـي تملكهـا، وال تكـون مـؤجرة أو ضريبة األمالك المبنية المفروضـة علـى األبنيـة  - 2
 . معدة لإليجار

الرســـوم الجمركيـــة والماليـــة والبلديـــة والمرفئيـــة علـــى الهبـــات المقدمـــة إليهـــا بقـــصد  - 3
 . المساعدة

رســم الطــابع المــالي عــن العقــود واإلتفاقــات الجاريــة مــع الغيــر، علــى أن يتوجــب  - 4
 . على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها

مــن ) المعــدل (2 مــن الجــدول رقــم 12رســوم اإلنــشاءات المنــصوص عليهــا البنــد  - 5
 المتعلــــــق برســــــوم الفــــــراغ 12/6/1959 تــــــاريخ 148المرســــــوم اإلشــــــتراعي رقــــــم 

 .واإلنتقال

 مـــــن قـــــانون الرســـــوم 81الرســـــوم القـــــضائية المنـــــصوص عليهـــــا بموجـــــب المـــــادة  - 6
 . القضائية 



مــن القــانون / 13/ بموجــب المــادة الرســم علــى القيمــة التأجيريــة المنــصوص عليــه - 7
 2010وذلك لغاية عـام ) الرسوم البلدية(  وتعديالته 12/8/1988 تاريخ 60/88

 . ضمناً 

  : تتبع في تقديم طلبات اإلعفاء ودراستها والبت بها اإلجراءات التالية : المادة الرابعة
ليف بالـــضريبة أو الرســـم يقـــدم طلـــب اإلعفـــاء إلـــى الوحـــدة الماليـــة المختـــصة أساســـًا بـــالتك : أوالً 

ويرفـق . موقعًا من الرئيس الديني األعلـى للطائفـة أو مـن المفـوض مـن قبلـه بـذلك رسـميًا 
  : الطلب بالمستندات التالية

  . نسخة عن النظام الشخصي للطائفة طالبة اإلعفاء - 1
ق  - 2 ة ، يرف ى الطائف انون إل م الق ي بحك وي ينتم شخص معن ق ب اء يتعل ان اإلعف إذا ك

الن ب ب اريخ الطل ل ت صادر قب انوني ال اء 26/5/2000ص الق ت إنتم ذي يثب ، وال
ستقلة  ة م ة مالي ك والمقاضاة وبذم الشخص المعنوي للطائفة، ويعترف له بحق التمل

 . عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة
ة  - 3 ديم الھب إذا كان اإلعفاء يتعلق بھبات داخلية يرفق الطلب بالمستندات التي تثبت تق

وي وتخصيصھا بحس ة أو للشخص المعن ب طبيعتھا لتحقيق الغايات الخاصة للطائف
  .المنتمي إليھا دون أية غاية أخرى

ات من الخارج فيجب  - 4 ة عن ھب إذا كان الطلب يتعلق باإلعفاء من الرسوم الجمركي
رك  ي الجم ضاعة ف يص الب ة لتخل ة الالزم ستندات النظامي ق بالم واتير (أن يرف الف

شحن – اللوائح التفصيلية -األصلية في حال وجودھا  سخة عن بوليصة ال  إذن – ن
كما يجب أن يرفق بتعھد من المرجع الذي وقع طلب اإلعفاء ...........) التسليم إلخ

ا من  اريخ إخراجھ بتقديم شھادة إستالم للجمرك بالبضاعة خالل مھلة شھرين من ت
 . الجمرك، وبعدم إستعمال الھبات لغير الغاية المعدة لھا

 الهبات التي تستفيد من اإلعفاء من الرسوم الجمركية، وفقًا أحكـام هـذا القـرار، تعامل - 5
معاملة الهبات المقدمة إلى المؤسسات العامة لجهة إستثنائها من الحد األدنـى للرسـم 

 . الجمركي المحدد في قانون الجمارك

يحــق للوحــدة الماليــة المختــصة طلــب أيــة مــستندات أخــرى تــرى أنهــا ضــرورية لــدرس  - 6
 . طلب اإلعفاء والبت به

ــاً   تــدرس الوحــدة الماليــة المختــصة طلــب اإلعفــاء وترفعــه مــع مطالعتهــا إلــى وزيــر الماليــة : ثاني
  . بالتسلسل اإلداري

  .  يبت بالطلب وزير المالية أو من يفوضه بذلك خطياً :ثالثاً 
ة قبــل صــدوره، حقــًا  تعتبــر الــضرائب والرســوم المــشمولة بأحكــام هــذا القــرار والمــسدد:المــادة الخامــسة

  . مكتسبًا للخزينة وال يمكن إستردادها 
  .  يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية :المادة السادسة



  
 


