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  وزير المالية: المصدر
  

  المعالجة الضريبية ألرباح التفرغ عن األسهم والحصص في شرآات األموال
  

  إن وزير المالية،
  ،)تشكيل الحكومة (11/7/2008 تاريخ 18بناًء على المرسوم رقم 

دخل (الته  وتعدي12/6/1959 تاريخ  144بناًء على المرسوم االشتراعي رقم       ال ) قانون ضريبة ال
   منه،70 و45 و8سيما المواد 

م   انون رق ى الق اًء عل اريخ 27/80بن د   19/7/1980 ت ة بتحدي ه المتعلق ة من ادة الثامن يما الم  ال س
بية توضع   صاميم محاس دخل بموجب ت ضريبة ال ون ب ا المكلف ي يخضع له بية الت د المحاس القواع

  قتراح وزير المالية،موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناًء ال
اريخ  4665بناًء على المرسوم رقم      اذًا       26/12/1981 ت ام إنف ق بوضع تصميم محاسبي ع  المتعل

  ،27/80للقانون رقم 
   المتعلق بأصول تطبيق التصميم المحاسبي العام،22/2/1982 تاريخ 111بناًء على القرار رقم 

ال سيما  ) شرآات الهولدنغ ( وتعديالته   24/6/1983 تاريخ   45بناًء على المرسوم االشتراعي رقم      
   منه،6المادة 

 المحصور   نظام الشرآات ( وتعديالته   24/6/1983 تاريخ   46بناًء على المرسوم االشتراعي رقم      
   منه،7ال سيما المادة )  أوف شور–نشاطها خارج لبنان 

م    انون رق ى الق اًء عل اريخ 282بن شرة م  30/12/1993 ت عة ع ادة التاس يما الم ة   ال س ه المتعلق ن
  باستثناء ربح التفرغ عن األسهم من ضريبة الدخل،

  بناًء على اقتراح مدير المالية العام،
  ،)20/5/2009 تاريخ 189الرأي رقم (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 

  
  :يقرر ما يأتي

  
ا فيه              :المادة األولى  ة بم وال اللبناني ا  يخضع ربح التفرغ عن األسهم والحصص في شرآات األم

ه                شرآات الهولدنغ واألوف شور      ة في ر العامل ان أو غي أو شرآات األموال األجنبية العاملة في لبن
  :وفقًا لما يلي

ادة  - ضريبة الم ة    45ل هم والحصص داخل ك األس ون تل دما تك دخل عن انون ضريبة ال ن ق  م
رغ    ة للمتف ة الثابت ول المالي من األص ع      ض سين الخاض ح التح دد رب ان، ويح ي لبن يم ف  المق

 .للضريبة بالفرق بين آلفة حيازة أو اقتناء تلك األسهم والحصص وقيمة التفرغ عنها
يم في                   - وي مق لضريبة الباب األول من قانون ضريبة الدخل، عندما يحصل عليه شخص معن

 .لبنان إذا آانت تلك األسهم تشكل بالنسبة إليه موضوعًا تجاريًا
ة             - اطى مهن لضريبة الباب األول من قانون ضريبة الدخل، عندما يعود إلى شخص حقيقي يتع

 .بيع وشراء األسهم والحصص
ة أو                  :المادة الثانية  شرآات المحدودة المسؤولية اللبناني  يخضع ربح التفرغ عن الحصص في ال

ة ف    ر العامل ان أو غي ي لبن ة ف ة العامل سؤولية األجنبي دودة الم شرآات المح ى  ال ضريبة عل ه، لل ي
ة                  اطى مهن إيرادات رؤوس األموال المنقولة، عندما يعود إلى شخص حقيقي مقيم في لبنان ال يتع

  .بيع وشراء الحصص



ة أو                  :المادة الثالثة  شرآات المحدودة المسؤولية اللبناني  يخضع ربح التفرغ عن الحصص في ال
وال      الشرآات المحدودة المسؤولية األجنبية العاملة في لبنان،         للضريبة على إيرادات رؤوس األم
  .المنقولة، عندما يعود إلى شخص حقيقي غير مقيم في لبنان

ة  ادة الرابع شرآات        :الم ي ال هم ف ن األس رغ ع ح التف دخل رب ى ال ريبة عل ن أي ض ستثنى م  ي
ة          ساهمة األجنبي شرآات الم ور أو ال دنغ واألوف ش رآات الهول ا ش ا فيه ة بم ساهمة اللبناني الم

ات         العاملة ف  ذآورة  ي لبنان أو غير العاملة فيه، عندما ال تندرج تلك األسهم ضمن أي من الفئ الم
  .في المادة األولى من هذا القرار

دنغ وشرآات األوف شور                   :المادة الخامسة  رغ شرآات الهول ام الخاصة بتف عن   تراعى األحك
  .أسهمها وحصصها آما وردت في القوانين المتعلقة بهذه الشرآات

 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني لوزارة المالية:لسادسةالمادة ا


