
  تعليمات وزير المالي
  13/6/2001: تاريخ    1ص/893:رقم

    
  موجه إلى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل

  
تخفـيض  (،  2000 من قـانون موازنـة العـام         25أصول تطبيق المادة    : الموضوع

الضريبة النسبية على توزيعات شركات األموال اللبنانيـة ضـمن حـاالت     
  ).محددة

  
قانون موازنة العـام     (14/2/2000 تاريخ   173 القانون رقم     من 25لما كانت المادة      

 تاريخ  144 مكررة من المرسوم اإلشتراعي رقم       72قد أضافت فقرة جديدة إلى المادة       ) 2000
 254، تعدلت بالمادة األولى من القانون رقـم         )قانون ضريبة الدخل  ( وتعديالته   12/6/1959

ـ     30/12/2000تاريخ    تـاريخ   302ى مـن القـانون رقـم         وصححت بموجب المادة األول
 وتقضي هذه الفقرة بتخفيض معدل الضريبة النسبية علـى توزيعـات شـركات              3/4/2001

في كل من الحاالت التالية، شرط أن تكون هذه الحـاالت           % 5إلى  % 10األموال اللبنانية من    
  : 6/2/2000قد تمت بعد 

صـة بيـروت وذلـك      عند قيام أية شركة مساهمة لبنانية بإدراج أسهمها في بور          -
  .إعتباراً من أول السنة التي تلي سنة تسجيل األسهم

عـشرون  % (20عند قيام أية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة ال تقل عن             -
من رأس مالها للشركات العربية المتداولة أسهمها في بورصات بلـدانها،           ) بالمئة

مة التعاون والتنمية   أو للشركات األجنبية المتداولة أسهمها في بورصات دول منظ        
 ). O.C.D.E(اإلقتصادية 

بمـا يـوازي    ) GDR(عند قيام أية شركة مساهمة لبنانية بإدراج شهادات إيداع           -
 . على األقل من عدد أسهمها في بورصة بيروت% 20

خمـسة  % (5ريبة التوزيعات على شركة معينـة عـن         يجب أن ال تنخفض ض     -
 . حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحاالت أعاله) بالمائة

 المـذكور أعـاله إعتبـاراً مـن         30/12/2000 تاريخ   254يعمل بالقانون رقم     -
 . 2000 تاريخ العمل بقانون موازنة العام 16/2/2000

  المشار إليها، 25صول تطبيق المادة ولما كان يقتضي توضيح وتوحيد أ   

    



  :لذلــك، يطلب إلى كافة الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل التقيد بالتعليمات التالية
  

بدالً من  % 5تستفيد من المعدل المخفض للضريبة النسبية على توزيعات األرباح بواقع           : أوالً
ـ         10% ، أي مـن    16/2/2000ديها بعـد    ، شركات األموال اللبنانية التي تكون قد تمت ل

قـانون  (، 14/2/2000 تـاريخ  173 من القانون رقم 25الحاالت المحددة بموجب المادة   
 والمصححة  30/12/2000 تاريخ   254المعدلة بموجب القانون رقم     ) 2000موازنة العام   

، والتي قامت أو ستقوم بتوزيع أرباحها على        3/4/2001 تاريخ   302بموجب القانون رقم    
 173، أي السنة التي تلي تاريخ العمل بالقـانون رقـم            2001ساهمين إبتداًء من سنة     الم

  . المذكور، وذلك أياً كانت السنوات التي تحققت خاللها األرباح الموزعة
  

 من هـذه التعليمـات      - أوالً   - تستفيد أيضاً من تخفيض معدل الضريبة المبين في البند         :ثانياً
 25تي تكون قد تمت لديها أي من الحاالت المحددة في المادة            شركات األموال اللبنانية، ال   

، وذلك أسوة بباقي شركات األموال المعنيـة، وعمـالً بمبـدأ            6/2/2000المذكورة قبل   
  . المساواة والعدالة الضريبية فيما بين المكلفين

  
 


