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  635/1: قرار رقم 

  1/7/2009:خ ــتاري    
  يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة

  بموجب قوانين الضرائب
  

  ، وزير الماليةإن
  ،)تأليف الحكومة(11/7/2008تاريخ  18   رقمبناء على المرسوم

ـ   تسوية الغرامات  أسسحديد  ت (4/2/2005 تاريخ   662بناء على القانون رقم      ة المفروض
  ،)بموجب قوانين الضرائب

  ،)قانون اإلجراءات الضريبية (11/11/2008 تاريخ 44بناًء على القانون رقم 
قـانون ضـريبة    ( وتعديالته12/6/1959 تاريخ   144م  بناء على المرسوم االشتراعي رق    

  ،)الدخل
  ،) المبنيةاألمالكقانون ضريبة ( وتعديالته 17/9/1962بناء على القانون الصادر بتاريخ 

قـانون رسـم    ( وتعديالتـه    12/6/1959 تاريخ   146بناء على المرسوم االشتراعي رقم      
  ،)االنتقال

قانون الضريبة على القيمـة     ( وتعديالته   14/12/2001 تاريخ   379بناء على القانون رقم     
  ،)المضافة

  :بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة
رسـوم  (  وتعديالتـه     20/12/1933 تـاريخ    133المرسوم االشـتراعي رقـم        . 1

  ،)الروحية المشروبات 
رسم سنوي علـى محـالت بيـع        ( وتعديالته   10/8/85 تاريخ   7/85 القانون رقم      .2

  ،)المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة
فرض رسم على بدالت الطعـام      ( وتعديالته   5/2/1998 تاريخ   671القانون رقم     . 3

ق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجـة       والشراب على اختالفها في الفنادق والشق     
  ،)ثالث نجوم وما فوق
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 سـنوي علـى     فرض رسـم  ( و تعديالته    14/8/1975 تاريخ   24/75القانون رقم   . 4
  ،)استثمار آالت التسلية

ـ 15/8/1283القانون الصادر بتاريخ    .5           نظام بيع المـسكرات بالقـدح     (تعديالته  و.  ه
  ،)واألوعية 

علـى كـل    فرض رسم طابع مالي     ( و تعديالته    31/3/1999 تاريخ   74القانون رقم   .6
  ،)مغادر لألراضي اللبنانية

  تنظيم سـباق الخيـل والمراهنـات      ( و تعديالته    5/3/1932القانون الصادر بتاريخ    . 7
  ،)عليها

المتعلق بتعديل بعض   12/8/1988ريخ   تا 59 من القانون رقم     10بناء على نص المادة     
  ،)قانون السير (26/12/1967 تاريخ 76/67أحكام القانون رقم 

أصـول تحـصيل    (12/6/1959 تـاريخ  147على المرسوم اإلشـتراعي رقـم     " بناء
  ،)لمباشرة و الرسوم المماثلة لها الضرائب ا

   ،على اقتراح مدير المالية العامبناًء 
                          ،)7/5/2009   تاريخ226 رقم يالرأ (و بعد استشارة مجلس شورى الدولة

  
  

  :يقرر ما يأتي 
  

 662ألي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القـانون رقـم              " خالفا:  المادة األولى 
 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامـات التـي            4/2/2005تاريخ  

ين بقـوان " تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها و جبايتهـا عمـال            
  .الضرائب و الرسوم المباشرة و غير المباشرة

  
  غرامات التحقق: القسم األول 

  :المادة الثانية 
رسـم  روضة بموجب قوانين ضريبة الدخل واألمالك المبنية و       تخفض غرامات التحقق المف   . 1 

ألحكـام  " الضريبة على القيمة المضافة وفقـا      والضرائب والرسوم غير المباشرة و     االنتقال
  . ر الخامسة من هذا القراالمادة

 والمفـصلة    هذا القرار  نشرقبل  هذا القرار تلك التي توجبت      تشمل غرامات التحقق المعنية ب     -2
  :أدناه

  . الغرامات النسبية بما فيها الحد األدنى-  
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  . الغرامات المحددة بصورة مقطوعة-  
رسوم االنتقال  لمبنية و الدخل واألمالك ا    المتعلقة بضريبة على المخالفات    غرامات التحقق    -

   . التي لم تستحق أقساطها بعدالمقسطة
 يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحـدة المفروضـة أو التـي                -3

ستفرض في الفترة الواحدة على أن ال تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض               
  . ألف ليرة لبنانية50عن 

  :سوية الغرامات التالية تستثنى من الت-4
  .الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة -
  .الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها -
  .تي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرةالغرامة ال -
  أو الرسم   الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناًء لطلب المكلف لها مع الضريبة -

  .حددة للدفع أو طلب التقسيطلمهلة الم      خالل ا
 على موافقـة    ، تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية            -5

  .مجلس الوزراء
  

تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة األولى مـن هـذا القـرار              : المادة الثالثة 
أو تكـاليف   و أوامـر قـبض      بموجب جداول تكليف أ   المفروضة أو التي ستفرض     

التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح       وتلك  ،  عالمات ضريبية إمستعجلة أو   
شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفـضة        ولم تدفع بعد،     التكليف الذاتي وفقاً لنظام   

   .مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا ألحكام هذا القرار
  

  : ويستفيد منهاذا القراره نشرقبل  المخالفات الحاصلة ذه التسوية هتشمل :المادة الرابعة
 قبل نشر هـذا القـرار أو         الذين فرضت عليهم غرامات التحقق      الخاضعون أو المكلفون .1

 . وحتى تاريخ إنتهاء العمل بههنشربعد ستفرض عليهم 

عـن   في تقديم التـصريح      التأخيرالذين توجبت عليهم غرامات     الخاضعون   وأالمكلفون   .2
 المخالفات الحاصلة فـي     ها، وتعتبر مشمولة بأحكام   الفترات المشمولة بأحكام هذه المادة    

  .  هذا القرارإنتهت مهلة التصريح عنها قبل نشرالفترات التي 

 والتـي لـم     بهذا القرار بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل           .3
  :ساطها بعدتستحق أق

ون الذين سددوا األقساط المستحقة في مواعيدها عن األقساط التـي لـم             يستفيد المكلف 
 من فـرق    ،تستحق بعد شرط أن يسددوا األقساط األخرى في موعد استحقاق كل قسط           
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التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب             
   .التخفيض العائدة للتسوية السابقة

 ولغيـر   لذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمـة المـضافة          المكلفون ا . 4
 القسط األول خالل المهلة المحددة في       وا شرط ان يسدد   الضرائب المقتطعة عند المنبع   

 .هذا القرار

  :ات التحقق وفقاً للجدول التاليتخفض غرام :المادة الخامسة
    

  المهلة نسبة التخفيض   نوع غرامة التحقق
 هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية نشرمن تاريخ  ٪85  مة النسبية الغرا

31/7/2009.  
هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية نشر من تاريخ   %60  الغرامة المقطوعة

31/7/2009.  
  

  )غرامات التحصيل(غرامات التأخير بالدفع : القسم الثاني
  

المتعلقـة  ) غرامـات التحـصيل   (لتأخير في الدفع    تتناول التسوية غرامات ا     :المادة السادسة 
بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغيـر المباشـرة بمـا فيهـا             

وجب خالل مهلة العمل     التي ستت  أوالضريبة على القيمة المضافة المتوجبة      
المخالفات الحاصلة في الفترات التي إنتهـت مهلـة          وذلك عن    بهذا القرار 

  . هذا القرار قبل نشرالتصريح عنها 
   

تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة بنسبة خمسة            :المادة السابعة     
  . المحددة في هذا القرارشرط التسديد خالل المهل%) 75(سبعون بالمئة و

  
قـضية بتخفـيض غرامـات        ة تحصيل بيروت والمحتسبيات فـي األ      تقوم دائر    : المادة الثامنة

 استناداً الى برنامج التحصيل      والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف      التحصيل
 بيانات  المحتسبية غير الممكننة  ، على ان تنظم     الممكنن في المحتسبيات الممكننة   

متابعة التحـصيل فـي المـصلحة       شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة      
لتدقيق في صحة احتـساب      التي تتولى ا   في المحافظة التابعة لها    المالية اإلقليمية 

  .المبالغ المحصلة عمال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار
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الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضـريبة األمـالك          دوائر   ىيتوجب عل 
 صـدور  ضمن مهلة شهر من      المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز اإللكتروني      

، إصدار جداول التكليف    لتخفيضمعجلة والمسددة ضمن فترة ا    عالمات التكليف ال  إ
ن المكلف قـد    أالمطابقة لهذه االعالمات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين مالحظة ب         

  .استفاد من تخفيض الغرامة
    

  : في ما خص الضريبة على القيمة المضافة :المادة التاسعة 
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المـضافة بإصـدار            

نزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على        إعالمات ت 
  .الخاضعين  والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار

  
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبـت علـى                :المادة العاشرة 

هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديـد مـا إذا كـان باإلمكـان          
وعما إذا كانـت غرامـات نـسبية أو           بموجب أحكام  هذا القرار     تسويتها

 ليـرة             ألـف ن بخمـسي مقطوعة أو مكررة أو  تقل عن الحد األدنى المحدد  
  .)ل. ل50.000(لبنانية 

  
  :أحكام مختلفة : القسم الثالث 

  
ار فـي   يسقط حق المكلف بالتسوية  على الغرامات موضوع هذا القر          : ةالمادة الحادية عشر  

حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم  المتوجب  ضـمن              
  .المهلة المحددة فيه 

  
 تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينـة وال يجـوز              :ةالمادة الثانية عشر  

 االعتراضاتعلى نتيجة    وأالسبب القائم على الخطأ المادي      استردادها لغير   
  .القانونية

  
إن المكلفين الذين يطلبـون تقـسيط الـضرائب والرسـوم المترتبـة              : ةلمادة الثالثة عشر  ا

, أحكـام هـذا القـرار      إلى   استناداويستفيدون من تخفيض على الغرامات      
 حال  تخلفهم عن      في هم في التسوية على الغرامات المذكورة     يحتفظون  بحق  

  .مترتبة عليها كامل األقساط الباقية مع الفوائد الواستحقاقتسديد ال
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  . ضمنا31/7/2009ًيستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ  : المادة الرابعة عشرة

  
  % في الجريدة الرسمية هيعمل بهذا  القرار فور نشر : المادة الخامسة عشرة

  
  
  
  ة ــر الماليــوزي                   

  
  محمد شطح.د                  

 


