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ألجل تأدية الدفعات الشهرية المنصوص عليها فـي المـادتين الخامـسة             -1

  : والسابعة من القرار المذكور أعاله، تعتمد النماذج الخاصة التالية
إشعار بالدفع المسبق للضريبة على دخـل رؤوس        : 8النموذج رقم ص   -

  %).  5(األموال المنقولة خمسة بالمئة 
التصريح الشهري للمصارف والشركات المغفلـة      : 15النموذج رقم ث   -

األخرى عن فوائد وعائدات رؤوس األموال المنقولـة خمـسة بالمئـة            
)5  .(%  

لبنـان عـن فوائـد      التصريح الشهري لمصرف    : 16النموذج رقم ث   -
  %).  5(وعائدات رؤوس األموال المنقولة خمسة بالمئة 

البيان الشهري بفوائد الحسابات الدائنـة للزبـائن        : 19النموذج رقم ث   -
  .  غير المدفوعةوالمستحقة 

وبشكل شهري لكل نوع عملـة      ) 15النموذج رقم ث  (يمأل تصريح مستقل     -2
ن القرار المـذكور أعـاله،      من العمالت المحددة في المادة الثالثة عشرة م       

وتستوفى الضريبة المقطوعة وقيمتها عشرون ألف ليرة علـى التـصريح           
العائد للعملة اللبنانية بإعتبار أن جميع تلك النماذج تشكل تصريحاً شـهرياً            

 19واحداً، ويرفق هذا التصريح بالبيان الشهري حسب النمـوذج رقـم ث           
  . الخاص بحسابات الزبائن

 والتي كان يتوجـب     2003تؤدى الدفعة الشهرية المستحقة عن شهر شباط         -3
 . 7/4/2003، خالل مدة ال تتجاوز 15/3/2003تأديتها للخزينة لغاية 



تؤدى الدفعات الشهرية الالحقة وإبتداًء من متوجبات شهر آذار في مهلـة             -4
 . أقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه اإلقتطاع

 لجهـة   403/1لدى تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من القـرار رقـم             -5
الضريبة التي يمكن للمؤسسات المصرفية والمالية والتجارية تنزيلها مـن          

في نهايـة العـام،     ) الباب األول (الضريبة على أرباحها التجارية السنوية      
على وذلك في ما خص الضريبة المقتطعة بالعمالت األجنبية، فإنه يتوجب           

كل مؤسسة أن تحول الضريبة المقتطعة من إيرادات فوائـدها وعائـداتها            
 . بالعملة األجنبية إلى ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ اإلقتطاع

إشعار بالدفع المسبق نموذج مـن       (8توفر وزارة المالية للمكلفين النموذج رقم ص      
) 19 ث – 16 ث – 15ث (، ويمكن للمكلفين إستخراج النماذج األخرى     )أربع نسخ 

ــة       ــوزارة المالي ــي ل ــع اإللكترون ــن الموق ــوب م ــطة الحاس : بواس
lb.gov.finance.www  
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