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  1ص/2541 :تعميم رقم
  2002 كانون األول 18 :تاريخ

   وزير المالية:المصدر   
  

 12/6/1959 تاريخ 144المرسوم االشتراعي رقم  من 46 ة تطبيق أحكام المادأصول
  )ضريبة الدخلقانون  (وتعديالته

تحديد 

  واألجور على الرواتب إقليمية الضريبةبالمتعلقة 
  
  

قـانون ضـريبة     (12/6/1959 تـاريخ    144 من المرسوم االشتراعي رقم      46 المادة   تنص
ومعاشـات  التعويضات والمخصـصات    والرواتب واألجور    الضريبةتتناول  على أن   ) الدخل

  :مدى الحياة التي تترتب على األراضي اللبنانية علىلالخاّصة والمخصصات العامة والتقاعد 
   كل شخص مقيم في لبنان أو في الخارج،إلىوق عام، صند -1
 كل شـخص مقـيم فـي        إلى، وكذلك    كل شخص مقيم في لبنان     إلىصندوق خاص،    -2

 .الخارج لقاء خدمات أديت في لبنان

من أجل تحديد نطاق تطبيق الضريبة على الرواتب واألجور، ال بد من تحديد مكـان فـرض                 
 . للقطاع الخاصالضريبة بالنسبة للقطاع العام وبالنسبة

  
  

 لقطاع العاّم مكان فرض الضريبة بالنسبة ل. 1

 المبدأ . 1.1

مكان وجـود    بالنسبة للقطاع العام هو      واألجورمكان فرض الضريبة على الرواتب      إن معيار   
  . محل إقامة المستفيدو الخدمة أةأدي النظر عن مكان تصرفبعاّم  الالصندوق

  

 اللبنانيعام الصندوق ال. 1.2

، وهي   اللبنانية أو األموال العمومية  اللبناني  ، أموال القطاع العام      اللبناني  بالصندوق العامّ  يقصد
أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وأموال سائر األشـخاص             

  .المعنويين ذوي الصفة العمومية

1  



 

 

  لبنـان   في اًميمقأكان المستفيد    يلبنانم  ا ع صندوقتخضع للضريبة جميع المبالغ المدفوعة من       
   . داخل األراضي اللبنانية أو في بلد أجنبي الخدمةت أديسواء و،أو في الخارج

  األجنبيعاّم الصندوق ال. 1.3

المنظمـات  و،   األجنبية يقصد بالصندوق العاّم األجنبي، أموال السفارات والبعثات الدبلوماسية       
  .الدولية العربية واألجنبية

  

تعفى من الضريبة رواتب وأجور الموظفين األجانب العاملين لدى سفارات بالدهـم وبعثاتهـا      
  .الدبلوماسية في لبنان شرط المعاملة بالمثل

  

 ومقابل خدمات   ه، في  الرواتب واألجور متى كان المستفيد مقيماً      ولكن تخضع للضريبة في لبنان    
الموجودين فـي لبنـان قبـل        أو المحليين يين  يؤديها داخل األراضي اللبنانية كالموظفين اللبنان     

  . لدى السفارات األجنبيةالتعاقد معهم 
  

  لقطاع الخاص مكان فرض الضريبة بالنسبة ل. 2
  المبدأ . 2.1
في  على صندوق خاّص     تي تترتب المبالغ ال في لبنان،   للضريبة على الرواتب واألجور     خضع  ت

ـ     ع( المـستفيد محل إقامة    بمعزل عن في لبنان    الخدمة   تأديحال    أو ةلـى األراضـي اللبناني
  .)خارجها

  

  مؤداة في لبنان الالخدمة  .2.2
   مبدأ الخضوع -أ

 األراضي اللبنانيـة علـى صـندوق        فيتفرض الضريبة على الرواتب واألجور التي تترتب        
الصندوق الخـاص   وجود  ، وذلك بصرف النظر عن مكان       خاص لقاء خدمات أديت في لبنان     

  . أو غير مقيم فيه في لبناناًقيم وذلك أكان م،قامة الشخص المستفيدمكان إأو  ،المدين
 فـي   المستفيد من األجر مبـذوالً    المستخدم  في حال كان نشاط      ،تعتبر الخدمة مؤداة في لبنان    

  .لبنان
  

  الخارج إلى المرسلون جراءاأل -ب

، للقيـام   الخـارج إلـى  في لبنان ين مقيملدى أصحاب عمل يعملون  أجراء إرسالفي حال تم    
النـشاطات  ببعض النشاطات المؤقتة لصالح المؤسسة، تكون الرواتب المدفوعة لهم لقاء هذه            

  .خاضعة للضريبة في لبنان

2  



 

3  

  
  
  
  

 ات الدوليةياالتفاق. 3

 ذاتعلـى    أي تجنب فرض الضريبة      ، تالفي االزدواج الضريبي   إلىات الدولية   يترمي االتفاق 
لدوليـة  ا االتفاقيات حسب ما تنّص عليه      جر أو الراتب  كلف األ يو ، متعاقدتين في دولتين المبلغ  
  .ألصول القانونية المعمول بهال وفقاًالنافذة 

 

  
  .يلغى كل تعميم أو مذكرة مخالفة لمضمون هذا التعميم

  
 


