
 

  الجمهورية اللبنانية
     وزارة المالية

        الوزير
 

  1ص/428 :تعميم رقم
  2009 شباط 19 :تاريخ

  وزير المالية: المصدر
  

  
   56 و50، 49، 48اد وأصول تطبيق أحكام المتحديد 

قانون  (12/6/1959 تاريخ 144 رقم اإلشتراعيالمرسوم من   )ضريبة الدخل
  أساس فرض الضريبة المتعلقة ب

  
  
  

بأنهـا الـواردات     من قانون ضريبة الدخل الواردات الخاضـعة للـضريبة           48ددت المادة   ح
انقطع مـصدر    حتى ولو لمكلف خالل السنة السابقة لسنة التكليف       ا الصافية التي حصل عليها   

  .هاقبلالواردات في سنة التكليف أو 
  

  مـن  ، ال بـد   ورواألج الصافية الخاضعة للضريبة على الرواتب       اإليراداتمن أجل احتساب    
  . احتساب التنزيل العائليوأصول غير الصافية اإليراداتتحديد المبالغ التي تطرح من 

  

  اإليرادات غير الصافية. 1
 األجيـر،   إلـى لتي دفعها صاحب العمـل      ع المبالغ ا  وجمممن   غير الصافية    داتوارال تألفت
 والمنافع النقدية   مياتاإلكراشمل الرواتب واألجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز و      وت

  .تعاميم خاصة بها وقد جرى تفصيلها في والعينية
  

  اإليرادات الصافية. 2
الـواردات غيـر     منما يلي،    ت القانونية والمبينة في   التنزيال تحدد الواردات الصافية بطرح   

، بعد حسم التنزيل العائلي     للضريبة الصافي الخاضع    اإليراد  بحيث يكون الحاصل هو    ،الصافية
  :منه
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  المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة. 2.1
مقابل المعـاش   في القطاع العام    ما يقتطع من رواتب الموظف أو المستخدم        هذه المبالغ   تمثل  

  . لى التقاعدع إحالتهيخصص له بعد وف التقاعدي الذي س
 روفة بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة التعويضات التي تعطى لتغطية النفقات المص. 2.2

 األجير لتغطيـة    إلىردات غير الصافية جميع المبالغ التي يدفعها صاحب العمل          اتنزل من الو  
 على سـبيل    ةروذكمممارسة عمله، وتشمل النفقات التالية ال     في إطار   المصاريف التي تكبدها    

  :المثال ال الحصر
  
 

  نفقات الوظيفة  - أ
 ويجب أن تكـون     ،هعملاألجير من أجل ممارسة      تحملها   نفقات تغطيةلة   المدفوع المبالغهي  
  .ب العملصاحعلى  األساس فيمترتبة  المبالغهذه 
  .القيام بالعمل  الذي يستعمل سيارته الخاصة ألجلجير المدفوعة لألالمبالغ: مثال

 

تعويض  -  ب  التمثيل
 لقاء قيامه   جيرألظف أو ا  لمول دفعيتعويض التمثيل الذي      غير الصافية  الوارداتيحسم من   

  . والهدايا للزبائنحفالت كالصاحب العملببعض النشاطات لصالح 
ـ زالتـي ت  تعويض التمثيلضع للضريبة على األرباح خيما يتعلق بالقطاع الخاص،    في د ي

 مـن قـانون     7 بأحكام المادة     وذلك عمالً  ،ألجيرلاألساسي  من الراتب   %  10عن  قيمته  
  .ضريبة الدخل

اتـب  الرمـن   %  30يعتبر  ،  46/83 من المرسوم االشتراعي رقم      8مادة  كام ال ح أل وفقاً
بمثابة تعـويض تمثيـل غيـر     ، في شركات االوف شور األساسي لألجير األجنبي العامل   

   .خاضع للضريبة على الرواتب واألجور
  

تعويض -  ج  النقل
 والخـاص،   للموظفين واألجراء في القطاعين العام     دفعيي  ذ البدل ال  وه النقل   تعويضأن  
  . والعودة منهامكز عملها مرإلى م في انتقالهها يومياًونالنفقات التي يتكبدلقاء 

  

   في القطاع العامتعويض االنتقال -د
 خارج  إلى عندما ينتقل    التي يتكبدها  نفقاتاللتعويضه عن    موظفلا يتقاضاهي  ذ البدل ال  وه

 ،وفقاً لألصول القانونيـة    ف بها  المهام الوظيفية التي يكل     بمناسبة قيامه ببعض   مركز عمله 

 2



 

القيام بمهمـة معينـة     عندما يتوجب عليه    أو   ،طبيعة عمله التنقل  تفرض عليه   عندما  وذلك  
  .يكلف بها

  

  في القطاع الخاص  مسؤولية الصندوقتعويض  - ه

عطـى ألمنـاء    ي ألنـه  ، من المنافع النقدية أو من لواحق األجـر         التعويض اهذعتبر  يال  
 المبـالغ التـي قـد تـنقص فـي           بشأنلمسؤولية التي يتحملونها     ا عنالصناديق تعويضاً   

  .الصندوق
  

   في القطاع الخاصبدل الطعام - و

 1999 تـشرين األول     26 تـاريخ    137 بأحكام القانون رقـم       عمالً ،في القطاع الخاص  
المتعلق بمنح إعانات غذائية وبدل ملـبس للمـستخدمين واألجـراء           ونصوصه التطبيقية،   
عتبر مـن األعبـاء القابلـة       يوعتبر من لواحق األجر     يال  إلجتماعي،  المنتسبين للضمان ا  

ل عم، تـست  طعامةمالذي يعطى لألجراء على شكل وجبة طعام أو قسيبدل الطعام    ،للتنزيل
شرط ، في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية المعتمدة من قبل الجهة التي تصدر القسائم            

 عن كـل يـوم      أجير ليرة لبنانية لكل     آالف خمسة قيمة الوجبة الواحدة مبلغ      تتجاوزأن ال   
  .عمل فعلي

 ويخضع  ، يعتبر هذا البدل من لواحق األجر      ،استبدال قسيمة الطعام ببدل نقدي    في حال تّم    
  .بالتالي للضريبة

 قسائم لوجبات طعام أن تستحصل علـى        إصدارعلى المؤسسات التي ترغب في      يتوجب  
 تـشرين األول    26 تاريخ   137 رقم   لقانون ل  وفقاً ة من وزيري المالية والعمل     مسبق إجازة

1999.  
  

 دل الملبسب  - ز

كانـت طبيعـة    ، وفي حال    1999 تشرين األول    26 تاريخ   137م  وفقاً ألحكام القانون رق   
 المنتـسب للـصندوق الـوطني       لألجير صاحب العمل    همقدي اً خاص اًالعمل تستوجب لباس  
خضع للضريبة ضـمن    يوال   ،من لواحق األجر  بدل الملبس   عتبر  يال  , للضمان اإلجتماعي 

، كبدل ملبس سنوي يستخدم      الشهري المعمول به في كل حين      لألجرالحد األدنى الرسمي    
  .في إطار العمل

 الملبس ببدل نقدي يعتبر حكماً من لواحق األجـر ويـدخل فـي              استبدال بدل  في حال تمّ  
  .احتساب الضريبة
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  يارين الجزئي للطالتنزيل -  ح
طيران فعلي للطيارين وسائر أفراد     بدل ساعات   كمن المبالغ المدفوعة    %  50نسبة  ل  ينّز

 .في لبنان طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة

  . المبالغ التي تدفع خارج نطاق الطيران الفعليالتنزيلشمل ال ي
  

   بعض التقديمات االجتماعيةتنزيل - ط

ـ ونملمساعدات الم وام والوالدة   نح التعلي ممن الواردات غير الصافية     تنزل   لموظـف  ة ل ح
 أفراد عائلتـه وذلـك       أو وفاة احد   هبمناسبة زواج الخاص  أو   العاّم ينجير في القطاع  األو

هـذه   وشرط أن تكون     ،المقررة في تعاونية موظفي الدولة    المبالغ  حدود  ضمن الشروط و  
دق عليـه مـن      مصا  في المؤسسة  جراء األ جميعشامل ل دائم  ارية ضمن نظام    التقديمات ج 
 .وزارة العمل

  . الموظفألبناءمنح التعليم المدفوعة  :مثالً
  

  التنزيل العائلي. 3
  المبدأ . 3.1

جور بعد أن ينزل من الواردات الـصافية لكـل شـخص            األتفرض الضريبة على الرواتب و    
  :المبالغ التالية األجراء والموظفينطبيعي من 

  لكل مكلف،ليرة  7.500.000 -
   المتزوج،وظف أو األجيرللمليرة  2.500.000ل مبلغ ذا التنزييضاف إلى ه -
على أن ال يتجاوز عدد األوالد       ،كل ولد شرعي ما يزال على عاتقه      عن  ليرة   500.000و   -

  :تية اآلضمن الشروط وذلك المستفيدين الخمسة
                للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحـد أقـصى

  . دراسة جامعيةنين يتابعوللذ
 لبطاقة المعـوق الشخـصية وطيلـة فتـرة          كل شخص من المكلفين إذا كان حامالً      ل 

 .صالحيتها

 أرامل أو مطلقاتلإلناث قبل زواجهن أو إذا كّن .  
  

زوج من  كل   يستفيد   ،إذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة          و
 عن  ضافياًإا كان للزوجين أوالد على عاتقهم يعطى الوالد تنزيالً          إذ و ،ى للعازب التنزيل المعط 

  .األوالد
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ي حال وفاة الوالد أو إصابته بعلـة مقعـدة          فالتنزيل اإلضافي عن األوالد     تستفيد األجيرة من    
  . وال يقوم بأي عمل مأجورموجب قرار صادر عن اللجنة الطبيةب مثبتة

  

 احتساب التنزيل . 3.2

 مـدة العمـل     إلىلتنزيل من األساس بالنسبة     ايجزأ  ردات الخاضعة للضريبة و   تجزأ أقسام الوا  
  .ثالثين يوماًعنها، على أن يحسب الشهر  الراتب توجبالتي 

  

 للضريبة على أرباح     خاضعاً  عمالً  ذاته  يتعاطى في الوقت    الذي ريألجالتنزيل بالنسبة ل  . 3.3
  )ولالباب األ (المهن التجارية والصناعية وغير التجارية

  عمـالً  ذاتهالرواتب واألجور يتعاطى في الوقت      على  ضريبة  للر الخاضع   يكان األج في حال   
ال ،  )البـاب األول   (ريـة  للضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجا        خاضعاً
  .ليه في الباب األول من التنزيل المنصوص عإاليستفيد 

  

  اعةن والعاملين بالسوميايملالتنزيل ل. 3.4
بصرف النظر عـن حـالتهم       يومية   الذين يتقاضون أجوراً  والعاملون بالساعة   يستفيد األجراء   

  .عن كل يوم عملليرة  25.000مبلغ يعادل من تنزيل العائلية 
  .مهما كانت قيمتها دون أي تنزيلبالضريبة أما األجور المقطوعة فتكلف 

  
  

عميم أو مذكرة مخالفة لمـضمون       وكل ت  18/12/2002 تاريخ   1ص/2543رقم  تعميم  ال يلغى
  .هذا التعميم

  


