اﻟﻣﺎدة 8 :

ﻗرار وزﻳر
رﻗم 1/1719 :ﺗﺎرﻳﺦ2003/11/24 :

اﻟﻣوﺿوع  :دﻗﺎﺋق ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  210ﺗﺎرﻳﺦ  2000/5/26اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻛﻝ طﺎﺋﻔﺔ
ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﻳن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻬﺎ ﻣن ﺿراﺋب ورﺳوم
إن وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  10057ﺗﺎرﻳﺦ ) 2003/4/17ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ(،
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  210ﺗﺎرﻳﺦ  2000/5/26ﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﻪ،
ً

ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ــﺻﺎدر ﺑ ــﺎﻟﻘرار رﻗ ــم /60ﻝ.ر .ﺗ ــﺎرﻳﺦ  1936/3/13وﺗﻌدﻳﻼﺗ ــﻪ )ﻧظ ــﺎم اﻟطواﺋ ــف
ﺑﻧ ـ ً
اﻟدﻳﻧﻳﺔ(

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻹﺷﺗراﻋﻲ رﻗم  144ﺗﺎرﻳﺦ  1959/6/12وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﻗﺎﻧون ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ(،
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1962/9/17وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ ) ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ( ،
ً

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻹﺷﺗراﻋﻲ رﻗم  67ﺗﺎرﻳﺦ  1967/8/5وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﻗﺎﻧون رﺳم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ(،
ً
ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺳــوم اﻹﺷــﺗراﻋﻲ رﻗــم  64ﺗــﺎرﻳﺦ ) 1967/6/25إﻋﻔــﺎء اﻟﻬﺑــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟــﻺدارات اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﺑﻧـ ً
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﻠدﻳﺎت ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟرﺳوم(،

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  4461ﺗﺎرﻳﺦ ) 2000/12/15ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك(،
ً
ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ـرار رﻗـ ــم  189ﺗـ ــﺎرﻳﺦ  1926/3/15وﺗﻌدﻳﻼﺗـ ــﻪ )اﻟﺗﻔـ ــﺻﻳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺈﻧـ ــﺷﺎء اﻟـ ــﺳﺟﻝ
ﺑﻧـ ـ ً
اﻟﻌﻘﺎري(  ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  46ﻣﻧﻪ،

وﺑﻌد إﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ )اﻟرأي رﻗم  2004 – 2003/26ﺗﺎرﻳﺦ  2003/10/29واﻟـرأي رﻗـم
 2004 – 2003/40ﺗﺎرﻳﺦ ،(2003/11/12

ﻳﻘــرر ﻣﺎ ﻳﺄﺗــﻲ:

اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳﺣدد ﻫذا اﻟﻘرار ﺷروط وأﺻوﻝ ودﻗﺎﺋق ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم  210ﺗـﺎرﻳﺦ ،2000/5/26
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻛﻝ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﻛﻝ ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺣﻛم

اﻟﻘــﺎﻧون ،ﻗﺑــﻝ ﺻــدور ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ،ﻣــن اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ اﻟــﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة وﻏﻳــر
اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم واﻟﻌﻼوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ :ﻟﻛــﻲ ﺗـﺳﺗﻔﻳد اﻟطواﺋــف واﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳـون اﻟﻣﻧﺗﻣــون إﻟﻳﻬـﺎ ﻣــن اﻹﻋﻔـﺎء اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﻳــﻪ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1أن ﺗﻛ ــون ﻣ ــن اﻟطواﺋ ــف اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ واﻟﻣدرﺟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻠﺣ ــق رﻗ ــم  -1-اﻟﻣرﻓ ــق
ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم /60ﻝ.ر .ﺗﺎرﻳﺦ  1936/3/13وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ )ﻧظﺎم اﻟطواﺋف اﻟدﻳﻧﻳﺔ(.
 -2أن ﻳﻛـ ــون اﻟـ ــﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـ ــوي ﻣﻧﺗﻣﻳ ـ ـﺎً إﻟـ ــﻰ اﻟطﺎﺋﻔـ ــﺔ ﺑﻣوﺟـ ــب ﻧـ ــص ﻓـ ــﻲ ﻧظﺎﻣﻬـ ــﺎ
اﻟﺷﺧــﺻﻲ ﻟــﻪ ﻗــوة اﻟﻘــﺎﻧون ،وﺻــﺎدر ﻗﺑــﻝ ﺗــﺎرﻳﺦ  ،2000/5/26وﻳﻌﺗــرف ﻟﻠــﺷﺧص

اﻟﻣﻌﻧــوي ﺑﺣــق اﻟﺗﻣﻠــك واﻟﻣﻘﺎﺿــﺎة وﺑذﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣــﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋــن اﻟذﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﺔ.
 -3أن ﺗﻛــون اﻷﻣ ـواﻝ واﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺷﻣﻠﻬﺎ اﻹﻋﻔــﺎء ﻣﻣﻠوﻛــﺔ أو ﻣﻘﺗﻧــﺎة ﻣــن

اﻟطﺎﺋﻔــﺔ أو ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟــﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧــوي اﻟﻣﻧﺗﻣــﻲ إﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺣﻛــم اﻟﻘــﺎﻧون وﻣــﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أو
ﻣﻌدة ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣـن أﺟـﻝ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻐﺎﻳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠطﺎﺋﻔـﺔ أو ﻟﻠـﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي
دون أﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ أﺧرى.

اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ :إن اﻟ ــﺿراﺋب واﻟرﺳ ــوم اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌﻔ ــﻰ ﻣﻧﻬ ــﺎ اﻟطواﺋ ــف و اﻷﺷ ــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳ ــون
اﻟﻣﻧﺗﻣون إﻟﻳﻬﺎ ،اﻟذﻳن ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬم اﻟﺷروط اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 -1اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻣﻬن اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻏﻳـر اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ )ﺿـرﻳﺑﺔ اﻟـدﺧﻝ -
اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ(  ،ﺷرط أن ﻻ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 -2ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬـﺎ ،وﻻ ﺗﻛـون ﻣـؤﺟرة أو
ﻣﻌدة ﻟﻺﻳﺟﺎر.
 -3اﻟرﺳ ــوم اﻟﺟﻣرﻛﻳ ــﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ واﻟﺑﻠدﻳ ــﺔ واﻟﻣرﻓﺋﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻬﺑ ــﺎت اﻟﻣﻘدﻣ ــﺔ إﻟﻳﻬ ــﺎ ﺑﻘ ــﺻد
اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
 -4رﺳــم اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــن اﻟﻌﻘــود واﻹﺗﻔﺎﻗــﺎت اﻟﺟﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻐﻳــر ،ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺗوﺟــب
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻐﻳر ﺗﺄدﻳﺔ اﻟرﺳوم ﻋن اﻟﻧﺳﺦ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻳﻪ ﻣﻧﻬﺎ.
 -5رﺳــوم اﻹﻧــﺷﺎءات اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﺑﻧــد  12ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ رﻗــم ) 2اﻟﻣﻌــدﻝ( ﻣــن
اﻟﻣرﺳـ ـ ــوم اﻹﺷـ ـ ــﺗراﻋﻲ رﻗـ ـ ــم  148ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ  1959/6/12اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـ ــق ﺑرﺳـ ـ ــوم اﻟﻔ ـ ـ ـراغ
واﻹﻧﺗﻘﺎﻝ.
 -6اﻟرﺳـ ــوم اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻوص ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ ﺑﻣوﺟـ ــب اﻟﻣـ ــﺎدة  81ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟرﺳـ ــوم
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .

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

اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ  :ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻹﻋﻔﺎء ودراﺳﺗﻬﺎ واﻟﺑت ﺑﻬﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
أوﻻً  :ﻳﻘــدم طﻠــب اﻹﻋﻔ ــﺎء إﻟــﻰ اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ أﺳﺎﺳ ـﺎً ﺑ ــﺎﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﺎﻟــﺿرﻳﺑﺔ أو اﻟرﺳ ــم
ﻣوﻗﻌﺎً ﻣن اﻟرﺋﻳس اﻟدﻳﻧﻲ اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠطﺎﺋﻔـﺔ أو ﻣـن اﻟﻣﻔـوض ﻣـن ﻗﺑﻠـﻪ ﺑـذﻟك رﺳـﻣﻳﺎً  .وﻳرﻓـق

اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1نسخة عن النظام الشخصي للطائفة طالبة اإلعفاء.
 -2إذا ك ان اإلعف اء يتعل ق ب شخص معن وي ينتم ي بحك م الق انون إل ى الطائف ة  ،يرف ق
الطل ب ب النص الق انوني ال صادر قب ل ت اريخ  ،2000/5/26وال ذي يثب ت إنتم اء
الشخص المعنوي للطائفة ،ويعترف له بحق التمل ك والمقاض اة وبذم ة مالي ة م ستقلة
عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة.
 -3إذا كان اإلعفاء يتعلق بھبات داخلية يرفق الطلب بالمستندات التي تثب ت تق ديم الھب ة
وتخصيصھا بحسب طبيعتھا لتحقيق الغايات الخاص ة للطائف ة أو لل شخص المعن وي
المنتمي إليھا دون أية غاية أخرى.
 -4إذا كان الطلب يتعلق باإلعفاء من الرسوم الجمركي ة ع ن ھب ات م ن الخ ارج فيج ب
أن يرف ق بالم ستندات النظامي ة الالزم ة لتخل يص الب ضاعة ف ي الجم رك )الف واتير
األصلية في حال وجودھا  -اللوائح التفصيلية – ن سخة ع ن بولي صة ال شحن – إذن
التسليم إلخ (...........كما يجب أن يرفق بتعھد من المرجع الذي وقع طلب اإلعفاء
بتقديم شھادة إستالم للجمرك بالبضاعة خالل مھلة شھرين م ن ت اريخ إخراجھ ا م ن
الجمرك ،وبعدم إستعمال الھبات لغير الغاية المعدة لھا.
 -5ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻬﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ،وﻓﻘﺎً أﺣﻛـﺎم ﻫـذا اﻟﻘـرار،
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻬﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻬﺔ إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧـﻰ ﻟﻠرﺳـم

اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك.
 -6ﻳﺣــق ﻟﻠوﺣــدة اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ طﻠــب أﻳــﺔ ﻣــﺳﺗﻧدات أﺧــرى ﺗــرى أﻧﻬــﺎ ﺿــرورﻳﺔ ﻟــدرس
طﻠب اﻹﻋﻔﺎء واﻟﺑت ﺑﻪ.

ﺛﺎﻧﻳ ـﺎً :ﺗــدرس اﻟوﺣــدة اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ طﻠــب اﻹﻋﻔــﺎء وﺗرﻓﻌــﻪ ﻣــﻊ ﻣطﺎﻟﻌﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ وزﻳــر اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻹداري.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻳﺑت ﺑﺎﻟطﻠب وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻪ ﺑذﻟك ﺧطﻳﺎً.

اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ :ﺗﻌﺗﺑــر اﻟــﺿراﺋب واﻟرﺳــوم اﻟﻣــﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘ ـرار واﻟﻣــﺳددة ﻗﺑــﻝ ﺻــدورﻩ ،ﺣﻘ ـﺎً
ﻣﻛﺗﺳﺑﺎً ﻟﻠﺧزﻳﻧﺔ وﻻ ﻳﻣﻛن إﺳﺗردادﻫﺎ .

اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻓور ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ .

