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  إلى الوحدات المالية المختصة بالضرائب والرسوم 

  
أصول المعامالت ونماذج الطلبات المعتمد لتطبيق إتفاق تالفـي اإلزدواج          : الموضوع

  .الضريبي بين لبنان وفرنسا
المرسـوم رقـم     اإلتفاق اللبناني الفرنسي المصدق بالقانون المنـشور ب        -: المرجـع

  . 23/8/1963 تاريخ 13673
تحديـد   (29/7/1964 تـاريخ    2ص/1868تعليمات ويزر المالية رقم      -

 ).دقائق تطبيق اإلتفاق

  
حدد اإلتفاق اللبناني الفرنسي المذكور في المرجع أعاله، كيفية معالجـة المواضـيع             

مكلفـين الـذين    الناتجة عن اإلزدواج الضريبي بين البلدين، وذلك بشكل يراعـي مـصالح ال            
  .يوزعون نشاطهم بين لبنان وفرنسا، أو تربطهم بالبلدين في آنٍ واحد مصالح تجارية ومالية

، حـددت دقـائق تطبيـق       29/7/1964 تاريخ   2ص/1868وبموجب التعليمات رقم    
اإلتفاق المشار إليه، ومنها أصول المعامالت واإلثباتات الواجب تقديمها للسلطات الـضريبية            

صاص، وقد إتفقت الدوائر المالية المختصة في الدولتين على وضع أربعة نماذج            صاحبة اإلخت 
  : وهي
  ): 1Liban. F.R: (-1- فرنسا–النموذج رقم لبنان  -1

وهو كناية عن طلب يتعلق بالمقيم في لبنان الذي يقبض دخل رؤوس األموال المنقولة              
  .في لبنان

     ):2Liban. F.R: (-2- فرنسا–النموذج رقم لبنان  -2
 وهو كناية عن طلب يتعلق بالمقيم في لبنان الـذي يقـبض دخـل رؤوس األمـوال                 

  .المنقولة خارج لبنان
فيتعلقان بالمقيمين في فرنسا الذين يستحق لهم دخـل مـن           : أما النموذجان الثالث والرابع   

  .رؤوس األموال المنقولة في لبنان
ترتيب الضريبة اللبنانية من دون     إن الغاية من إستعمال النموذجين األول والثاني هي            

الضريبة الفرنسية، فيما يهدف النموذجان الثالث والرابع إلى إستبعاد هذه الـضريبة اللبنانيـة،       
لمزيد من المعلومات يمكـن مراجعـة       (وبالتالي إلى عدم إقتطاعها من الدخل المقرر توزيعه،         



ذج الالزمة من مديريـة      والحصول على النما   29/7/1964 تاريخ   2ص/1868التعليمات رقم   
  ). الواردات
  تأميناً لحسن تعبئة نماذج الطلبات المشار إليها، ومن أجل توحيد طريقة التطبيق،   
  لذلــك،   
نطلب إلى كافة الوحدات المالية المختصة بالضرائب والرسوم، وجوب التقيـد التـام               

معتمدة من قبل لبنـان     بمضمون نماذج الطلبات المذكورة، واإلجابة عنها كما هي موضوعة و         
وفرنسا بموجب اإلتفاق وتعليمات التطبيق، وذلك بدون أي إستنساب في تفسيرها أو إدخال أية              

  %  إضافات عليها 
 


