
 المادة : 41 من قانون ضريبة الدخل 
  قــرار

      2565/1:           رقم
  17/7/1993: تاريخ 

    
 14/5/1993 تـاريخ    3496أصول تطبيـق المرسـوم رقـم        : الموضوع

المتعلق بإلزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الـدخل         
    .بتأديتها على دفعات فصلية

  
  

  إن وزير المالية بالوكالة، 

 تـاريخ   2901 والمرسـوم    31/10/1992 تاريخ   2900 على المرسوم رقم     بناًء
11/11/1992،  

، القاضـي بـإلزام المكلفـين       14/5/1993 تاريخ   3496بناًء على المرسوم رقم     
  المسؤولين عن إقتطاع ضريبة الدخل بتأديتها على دفعات فصلية،   

قـانون  (التـه    وتعدي 12/6/1959 تاريخ   144بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم      
  ،)ضريبة الدخل

أصـول  ( وتعديالته   12/6/1959 تاريخ   147بناًء على المرسوم اإلشتراعي رقم      
  ، )تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

 وتعديالتـه المتعلـق بأصـول       27/2/1982 تاريخ   186/1بناًء على القرار رقم     
لتـصريح مـن قبـل      تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل عند تقديم ا        

  .شركات األموال
 وتعديالته المتعلق بأصـول     22/5/1986ج تاريخ   /204/1بناًء على القرار رقم     

تطبيق نصوص الدفع المسبق لضريبة الدخل عند تقديم التـصريح مـن قبـل              
  .بعض المكلفين

  بناًء على إقتراح مدير المالية العام،



  ،  )12/7/1993ريخ  تا103رأي رقم (وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة 
  

  :يقــرر ما يأتي
  : يلزم المكلفين المبينين أدناه: المادة األولى
 التوصـية   – المحـدودة المـسؤولية      –المساهمة  (شركات األموال    -

 المحصور نشاطها خـارج لبنـان       –) هولدنغ( القابضة   –باألسهم  
  ) ...) أوف شور(

 ) توصية بسيطة–تضامن (شركات األشخاص  -

 ديةالمؤسسات الفر -

 –مستـشفيات   (المؤسسات المستثناة من الضريبة علـى األربـاح          -
 ...)  نوادي– جمعيات – مدارس –جامعات 

 . المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والبلديات -

 من قانون   41بإقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقاً للمادة         
ضريبة الدخل، وعن الرواتب واألجـور والتعويـضات ومعاشـات          
التقاعد والمخصصات لمدى الحياة الخاضعة للضريبة، وعـن فوائـد          
الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات، وبتأديتها على دفعـات         

 ذاتها التي يتحقق خاللها اإليراد وقبـل صـدور          فصلية خالل السنة  
جداول التكليف أو أوامر القبض وذلك مع مراعـاة تأديـة ضـريبة             

 يوم األوائل من الـسنة المدنيـة        15الفصل الرابع من كل سنة خالل       
  . الالحقة

تؤدى الدفعات الفصلية المذكورة في المادة األولى من هذا القـرار           : المادة الثانية 
عشر يوماً من نهاية كل فصل، وذلك لكل ضريبة مـن           خالل خمسة   

الضرائب المطلوب تأديتها يتجاوز مجموعها الفصلي المـائتي ألـف          
  . ل.ل/200.000/ليرة لبنانية 

تعتمد، ألجل تأدية الدفعات الفصلية، نماذج التـصاريح واألصـول          : المادة الثالثة 
وجـب  ذاتها المحددة لدفع ضريبة الدخل عنـد تقـديم التـصريح بم           



ــم  ــرارين رق ــاريخ 186/1الق ــاريخ /204/1 و 27/2/82 ت ج ت
  . وتعديالتهما22/5/1986

تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقـص فـي الـضريبة             : المادة الرابعة 
المتوجبة أو تأخير في دفعها إبتداًء من تاريخ إنقضاء مهلة التـسديد             

 الثانية من هـذا     المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة       
  . القرار

تضم صور عن إيصاالت القبض الفصلية مع التصريح الـسنوي          : المادة الخامسة 
  . لضريبة الدخل

 1993تؤدى الدفعات المستحقة عن الفصلين األولين من العـام          : المادة السادسة 
  . 31/8/1993خالل مدة ال تتعدى 

 . ية ويبلغ حيث تدعو الحاجةينشر هذا القرار في الجريدة الرسم: المادة السابعة


