
  وزير المالية  تعليمات    
  4/9/1999: تاريخ 1ص/679: رقم

  
أصول تطبيق النصوص الضريبية الواردة في قانون الموازنة العامة لعام           :الموضوع

1999.  
  

 الصادر  1999 تموز   23 تاريخ   107 رقم   1999لما كان قانون الموازنة العامة لعام         
 33 – 32 – 31 – 30ال سيما المواد     1999 تموز   30 تاريخ   36في الجريدة الرسمية عدد     

   منه قد تضمن تعديالت طالت بعض نصوص قانون ضريبة الدخل، 62 و 61 – 35 – 34 –
  ولما كان يقضي توضيح أصول تطبيق هذه المواد، توخياً لسالمة ووحدة التطبيق،   
  لذلــك،  
  : اليةُيطلب إلى كافة الوحدات المعنية بضريبة الدخل التقيد بالتعليمات الت  

  : معدالت وشطور الضريبة الواجب تطبيقها على الرواتب واألجور: أوالً
 التي عدلت شطور ومعدالت     1999 من قانون الموازنة العامة لعام       32لما كانت المادة      

ضريبة الدخل على الرواتب واألجور قد نصت في فقرتها األخيـرة علـى أن يطبـق                
ي نفاذ قانون الموازنة، لذلك تطبق معـدالت        التعديل على أجور ورواتب الشهر الذي يل      
 التي كانـت    31/7/1999 ولغاية   1/1/1999وشطور الضريبة على الفترة الممتدة من       

 وتطبـق شـطور ومعـدالت الـضريبة         282/93سارية المفعول بموجب القانون رقم      
  : وذلك وفقاً لما يلي1/8/1999 إعتباراً من 1999المقررة في قانون موازنة عام 

    31/7/1999ولغاية  1/1/1999من 

 6.000.000 2 5.000.000لغاية  2

  15.000.000 ولغاية 6.000.000من  4  15.000.000 ولغاية 5.000.000من  4

 30.000.000 ولغاية 15.000.000من  7 25.000.000 ولغاية 15.000.000من  6

 60.000.000 ولغاية 30.000.000من  11 75.000.000 ولغاية 25.000.000من  8

 120.000.000 لغاية 60.000.000من  15  وما يزيد75.000.000من  10

  وما يزيد120.000.000من  20  

 1/1/1999أما األجور المقطوعة مهما كانت قيمتها المدفوعة خالل الفترة الممتدة مـن               
ن الساري المفعول عمالً بالقـانو    % 2 فيطبق عليها معدل الضريبة      31/7/1999ولغاية  

 مـن قـانون     33المنصوص عليه في المادة     % 3 ويطبق المعدل الجديد     409/95رقم  
  .  وذلك بدون أي تنزيل1/8/1999 إعتباراً من 1999موازنة 



  :التنزيالت العائلية: ثانياً
 التي عدلت مبالغ التنزيالت العائلية قد       1999 من قانون موازنة عام      34لما كانت المادة      

  .1999نزيل إعتباراً من أعمال سنة نصت بأن يطبق هذا الت
 أن يطبق هذا التنزيل على      1999ولما كان المقصود بتطبيق التنزيل إعتباراً من أعمال           

الفترة التي نتج خاللها الربح الحقيق أو المحدد بصورة مقطوعة وفق ما جاء في المادة               
ة هي هذا النوع     ألنه من المعلوم بأن ما يقصد بأعمال السن        1999 من قانون موازنة     34

من المداخيل وليست المداخيل الناتجة عن الرواتب واألجور، ومما يؤيد هذا القول هـو              
 قد غيرت في معدالت الضريبة علـى الـدخل          1999 من قانون موازنة     35أن المادة   

الناتج عن األرباح التجارية والصناعية، وغير التجارية وقررت تطبيق هـذا التعـديل             
 لتكون التنزيالت العائلية اإلضافية متالزمة مع الزيادة فـي          1999ات  إعتباراً من إيراد  

 ذلك ألن ما يحكم التالزم بـين        1999معدالت ضريبة الدخل كما قررها قانون موازنة        
التنزيالت العائلية اإلضافية وزيادة المعدالت في ضريبة الدخل هي أن هذه مقابل تلك،             

  .والعالقة النسبية واضحة بينهما
أن التعديالت على شطور ضريبة الدخل بالنسبة للرواتـب واألجـور تـصبح             وحيث    

 نافذة إعتباراً من رواتب الشهر الذي يلـي          1999 من قانون موازنة     32بموجب المادة   
 وأن التنـزيالت العائليـة      1/8/1999 أي إعتباراً من     1999تاريخ نفاذ قانون موازنة     

النسبة لهؤالء المكلفين ال يمكـن أن يبـدأ          ب 1999الجديدة التي إحتسبها قانون موازنة      
سريانها إال إعتباراً من تاريخ سريان المعدالت الجديدة على ضـريبة الـدخل العائـدة               
للرواتب واألجور وإال يصبح التنزيل العائلي اإلضافي الجديد على ضريبة لـم يتعـدل              

ع الظاهرة  مقدارها بدون معنى أو مبرر ومجحف بالخزينة ويخالف صراحة نية المشتر          
من خالل النصوص الواردة أعاله، وكذلك من خالل المناقشات النيابية، خصوصاً فـي             

  . لجنة المال والموازنة أثناء دراستها لهذه التعديالت
  لذلـــك،   
 1999 من قانون موازنة عـام       34تطبق التنزيالت العائلية المنصوص عليها في المادة          

  :  وفقاً لما يلي1/8/1999جور إبتداًء من على كل شخص طبيعي يتقاضى رواتب وأ
  
  
  

  التنزيالت العائلية عن الفترة التنزيالت العائلية السنوية الوضع العائلي
 31/12/1999 لغاية 1/8/1999



 3.125.000 7.500.000 للعازب

 4.166.666 10.000.000 للمتزوج بدون أوالد

 4.375.000 10.500.000 للمتزوج وله ولد واحد

 4.583.333 11.000.000 للمتزوج وله ولدان

 4.791.666 11.500.000 للمتزوج وله ثالثة أوالد

 5.000.000 12.000.000 للمتزوج وله أربعة أوالد

 5.208.333 12.500.000 للمتزوج وله خمسة أوالد 

عشرة آالف ليرة لبنانية عن كل يوم      . ل.ل/10.000/ويحسب التنزيل من األساس بمبلغ         
لألجراء الذين يتقاضون أجوراً يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلة كما جـاء فـي               

  .  من قانون ضريبة الدخل59 من المادة 2البند 
  ):  غير مقيمين(ضريبة الدخل على األشخاص الذين ليس لهم محل لمزاولة المهنة في لبنان: ثالثاً

 من قانون   42عدلت أحكام المادة     قد   1999 من قانون موازنة عام      61لما كانت المادة      
ضريبة الدخل المتعلقة بالضريبة على غير المقيمين ولم تشر إلى تاريخ خاص لتطبيـق              

  . األحكام الجديدة
ولما كانت المادة الرابعة والستون قد نصت على أن يعمل بقانون الموازنة العامة لعـام                 

  . 30/7/1999 فور نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في 1999
  لذلــك،   
  . 30/7/1999 المشار إليها أعاله إعتباراً من 61تطبق المعدالت المحددة في المادة   
  : ضريبة الدخل على ربح التحصيل: رابعاً

%) 10( معدل الضريبة على ربح التحـسين        1999 من قانون موازنة     62حددت المادة     
 64، لذلك وعمالً بالمـادة      بعشرة المئة ولم تنص على تاريخ خاص للعمل بهذا التعديل         

على ربح التحسين المحقق إعتبـاراً      % 10 يطبق معدل    1999من قانون الموازنة لعام     
معموالً به بالنسبة لربح التحسين المحقـق       % 6 ويبقى المعدل السابق     30/7/1999من  

  .29/7/1999حتى تاريخ 
  :الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة: خامساً
 قد رفعت معدل الضريبة المنصوص      1999 من قانون موازنة عام      30دة  لما كانت الما    

دون تحديـد تـاريخ    % 10إلـى   % 5 من قانون ضريبة الدخل من       72عنها في المادة    
  .تطبيق النص الجديد

  لذلــك،   



 لمعـدل   30/7/1999تخضع إيرادات رؤوس األموال المنقولة المحققة إعتبـاراً مـن             
  ). ة بالمئةعشر% (10الضريبة الجديد أي 

  : الضريبة على توزيعات األرباح: سادساً
 72 قد عدلت الفقرة األولى من المادة        1999 من قانون موازنة عام      31لما كانت المادة      

مكرر من قانون ضريبة الدخل بحيث أصبحت توزيعات شـركات األمـوال اللبنانيـة              
تـنص المـادة    دون أن   % 5بـدالً مـن     % 10واألجنبية تخضع لضريبة نسبية قدرها      

 من قانون الموازنة لعـام      64المذكورة على تاريخ بدء تطبيق هذه المادة وعمالً بالمادة          
  . 30/7/1999 التي تقضي بالعمل به فور نشره أي في 1999

  لذلــك،   
، بموجـب الفقـرة     30/7/1999على التوزيعات إعتباراً من تاريخ      % 10يطبق معدل     

 31ون ضريبة الدخل كما جرى تعديلها وفقاً للمـادة           مكرر من قان   72األولى من المادة    
، تعتبر توزيعات شركات األموال اللبنانية محققة بتـاريخ قـرار           99من قانون موازنة    

  . الجمعية العمومية القاضي بالتوزيع أياً كانت سنة األرباح
ن الـذين   الضريبة على األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية بالنسبة للمكلفـي         : سابعاً

  : 30/7/1999توقفوا عن العمل قبل 
 من قـانون ضـريبة      32 قد ألغت المادة     1999 من قانون موازنة     35لما كانت المادة      

الدخل وإستبدلتها بنص يحدد شطور ومعدالت الضريبة ويقضي بتطبيقها إعتباراً مـن            
  ، 1999إيرادات 

ا القانون وإحتسبت ضـريبة     ولما كان بعض المكلفين قد توقف عن العمل قبل العمل بهذ            
  الدخل على أساس الشطور والمعدالت السارية المفعول في حينه،

  لذلــك،   
ُيطلب إلى الوحدات المعنية بضريبة الدخل إعادة إحتساب الـضريبة وفـق الـشطور                

  . والمعدالت الجديدة وإصدار التكاليف حسب األصول
 من قـانون  32 قد ألغت أحكام المادة 1999 من قانون موازنة عام  35لما كان المادة    : ثامنـاً 

ضريبة الدخل وتعديالته وإستعيض عنها بنص جديد لم يتـضمن تخفيـضاً لمعـدالت              
  الضريبة لتجارة العقارات، 

  لذلــك،   
تطبق المعدالت المنصوص عنها في هذه المادة بدون أي تخفيض على تجارة العقارات               

  . 1999إبتداًء من أعمال سنة 
  .                       ه، أطلب التقيد بهذه التعليماتوعلـــي     


