
  مدير الواردات تعليمات
  31/8/2007: تاريخ 2ص/771: رقم

  
  إلى كافة الوحدات المالية

  
  .أصول تحديد مناطق التكليف للمكلفين: الموضوع

  
لما كان بعض المكلفين بضريبة الدخل يتقدمون بعدة تصاريح ضريبية فـي مختلـف                

  الوحدات المالية في لبنان، 
قـانون   (12/6/1959 تاريخ   144راعي رقم    من المرسوم اإلشت   34وحيث أن المادة      

  : تنص على أن) ضريبة الدخل
تفرض الضريبة بإسم كل مكلف في مقامه أو في المحل الذي يكـون ممارسـاً فيـه                 "  

  . تجارته أو صناعته أو مهنته بتاريخ أول كانون الثاني من سنة التكليف
االً متعددة، فرضـت    وإذا كان المكلف يملك أكثر من مؤسسة واحدة، أو يتعاطى أعم            

الضريبة على مجموع األرباح التي جناها في لبنان، وإعتبرت مؤسـسته الرئيـسية مركـزاً               
  " . للتكليف
 لجهة حق وزير الماليـة      2003 من قانون الموازنة لعام      44ومع مراعاة أحكام المادة       

 ضريبة الدخل   تحديد مركز التكليف لبعض الضرائب تسهيالً وتبسيطاً آللية توحيد التكليف في          
  . ولمعامالت الرقابة والجباية

يطلب إلى كافة الوحدات المالية إتباع آلية موحدة في تطبيق الـنص القـانوني الـذي                  
  :يهدف إلى تحديد المركز الرئيسي للتكليف على النحو التالي

   
  : بالنسبة للمكلف الذي يملك مؤسسة واحدة أو يمارس عمالً واحداً: أوالً

  التكليفتحديد منطقة 
 المركز المدون على السجل التجاري  في حال وجود سجل تجاري-أ
المحل الذي يمارس فيها تجارته أو صناعته أو مهنته          في حال عدم وجود سجل تجاري-ب

عقد إيجار مسجل أو عقـد بيـع        (مثبت بمستند قانون    
ممسوح أو إتفاقية بيع أو سند تمليك أو إفادة عقاريـة           

 ). د قانون أخرحديثة أو أي مستن

  
  :بالنسبة للمكلف الذي يملك أكثر من مؤسسة واحدة في محافظة واحدة في عدة محافظات: ثانياً



 تحديد منطقة التكليف 

 يعتمد المركز المدون على السجل التجاري  في حال وجود سجل تجاري واحد-أ

  : في حال وجود أكثر من سجل تجاري-ب
الربح  لمؤسستين أو أكثر على طريقة       -

  .المقطوع
 لمؤسستين أو أكثـر طريقـة الـربح         -

 .الحقيقي

  
تعتمد منطقة التكليف األقدم على النظام مركزاً لتكليفه، ويحـق          
للمكلف أن يختار منطقة تكليفه بعد تعبئـة النمـوذج المرفـق            

 .  ربطاً

 في حال وجود مؤسسة أو أكثر علـى         -ج
طريقة الربح المقطـوع ومؤسـسة أو       

 . الربح الحقيقيأكثر على طريقة

تعتمد منطقة التكليف للمؤسسة على طريقة الربح الحقيقي فـي          
  . حال كان يملك مؤسسة واحدة على طريقة الربح الحقيقي

أما في حال وجود أكثر من مؤسسة على طريقة الربح الحقيقي           
 ". ب"تطبق أحكام الفقرة 

 . كليف األقدم على النظامتعتمد منطقة الت  في حال عدم وجود سجل تجاري-د

  
بالنسبة للمكلف الذي يملك مؤسسة أو أكثر في محافظة واحدة أو في عدة محافظـات               : ثالثاً

  : ويكون في الوقت نفسه شريك في
 .تعتمد منطقة تكليف الشركة مركزاً لتكليفه  شركة أشخاص-أ

 . يفهتعتمد منطقة تكليف المؤسسة مركزاً لتكل  شركة محدودة المسؤولية-ب

  
بالنسبة للمكلف الذي يملك مؤسسة خاضعة لطريقة التكليف على الربح المقطـوع أو             : رابعاً

 باإلضافة إلى مؤسسة خاضعة لطريقة التكليف على أسـاس          ):أ(الحقيقي في المحافظة  
، في هذه الحالة تقوم لجنة الربح المقدر في المحافظـة           )ب(الربح المقدر في المحافظة     

) أ(ح المكلف على أن يتم إحالة القرار باألرباح المقدرة إلى المحافظـة             بتحديد أربا ) ب(
  ). أ(إلصدارها ضمن الجداول األساسية التي تصدر عن المحافظة 

  
  :  أصول تحديد مناطق التكليف للمستخدمين واألجراء الخاضعين لضريبة الباب الثاني: خامساً

 :أصول تحديد منطقة التكليف للمستخدمين واألجراء  - أ

تحدد منطقة تكليف األجير على أساس منطقة تكليف صاحب العمـل الـذي قـدم             
  . بإجمالي إيراداته) 6ر(الكشف السنوي اإلفرادي 

وفي حال إنتقل األجير خالل سنة معينة للعمل لدى صاحب عمل جديـد، عنـدها               
  .تعتبر منطقة تكليف األجير وتحدد بحسب منطقة تكليف صاحب العمل األخير

  : 8 منطقة التكليف للمستخدمين واألجراء الملزمين بتقديم التصريح الشخصي رأصول تحديد  - ب



 تحديد منطقة التكليف 

بالنسبة للمستخدم أو األجير الذي يمارس       -1
 . مهنة خاضعة لضريبة الباب األول

 .تعتمد منطقة التكليف الباب األول

بالنسبة لألجير الذي يشغل في آن واحـد         -2
ت أو محالت   وظيفة أو عمالً في مؤسسا    

عدة أو يتقاضى في الوقت نفسه معـاش        
 . تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة

تحدد منطقة التكليف وفقاً لتاريخ مباشرة عمله األقدم، ويحق         
 . للمكلف أن يختار منطقة تكليفه وفقاً للنموذج المرفق ربطاً

ــة   -3 ــوظفي اإلدارات العام ــسبة لم بالن
ــدين  ــدين والمتعاق ــذين ال (والمتعاق ال

يمارسون عمالً خاضعاً لضريبة البـاب      
 ). األول

). المرفأ(تعتمد منطقة التكليف بحسب منطقة تكليف وزارته 

  
 – رسـم اإلنتقـال      –أصول تحديد منطقة التكليف لمكلفي ضريبة األمالك المبنيـة          : خامساً

  : الضرائب غير المباشرة
 تكليف المنطقـة التـي      في حال لم يكن المكلف خاضعاً لضريبة الدخل، تعتمد منطقة           

  . يكون سجل قيده الموجود على بطاقة الهوية واقعاً ضمن نطاقها
  

 تـاريخ   2ص/136يلغى كل نص مخالف لهذه التعليمات وال سيما التعليمـات رقـم             : سادساً
21/2/2005.  

 


