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  في مديرية الواردات الماليات ورؤساء الدوائر المرآزيةرؤساء الى 

   
  ). األولالباب ( على األرباحمن ضريبة الدخل إعفاء مؤسسات المالحة الجوية والبحرية اللبنانية  :الموضــوع
  ).قانون ضريبة الدخل ( وتعديالته12/6/1959 تاريخ 144المرسوم اإلشتراعي رقم  - :المرجـــع

                               .)تنظيم صناعة الطيران المدني واستثمار النقل الجوي في لبنان (8/7/1965 تاريخ 2158 رقم   المرسوم-                    
                                          .11/1/2007 تاريخ 15/2007 هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل رقم رأي -           

  
ى أن       6الفقرة  تنص                           دخل عل ستثنى من ضريبة   ت  من المادة الخامسة من قانون ضريبة ال

المعاملة بالمثل للمؤسسات األجنبية التابعة لبلدان تعمل    ، وشرط   مؤسسات المالحة الجوية والبحرية     " الدخل  
  ."فيها مؤسسات لبنانية 

  
ا  ت                      ولم ن ال   آان سابعة م سادسة وال ان ال م  المادت وم رق اريخ  2158 مرس صادر بت  ال

ان   و8/7/1965 ي لبن وي ف ل الج تثمار النق دني واس ران الم يم صناعة الطي ق بتنظ االمتعل د ميزت ي ق ل  ب ن النق
رحالت               ,النظامي والنقل غير النظامي أو العارض       بحيث إّن الخط الجوي النظامي الدولي هو مجموعة من ال
  :الجوية التي تتوفر فيها الخصائص التالية 

 .تمر بإقليم أآثر من دولة واحدة  .1
ة عرضها لإلستعمال                .2 أجور عن طريق د ب ضائع والبري تؤمن بواسطة طائرات لنقل المسافرين والب

 .من قبل الجمهور 
ر        .3 ين جويتين أو أآث ين نقطت ل الجوي ب ؤمن النق ك ت سبقًا أو       وذل ا م ن عنه د معل ا بموجب مواعي  إم

 .بواسطة سلسلة رحالت منتظمة تؤلف مجموعة من الرحالت المعلومة المنسقة 
 

ادة               ام الم ه أحك ق علي ذي ال تنطب ارض ال ل الع و النق امي ه ر النظ ل الجوي غي ا النق بينم
ًا             ( السادسة من  المرسوم أعاله       ة وفق ات تجاري ر النظامي لغاي ل الجوي غي واع النق وقد حّددت أن

  ,) 2158/65  رقم من المرسوم7من المادة " ثالثًا"للفقرة 
  

ث ان                      دل   وحي ي وزارة الع شارات ف شريع واالست ة الت م (هيئ شارة رق د ،) 15/2007است ق
ة أو       أ أّن آافة مؤسسات المالحة البحرية أو الجوية اللبنانية ، سواء      رأت ا منتظم وم به رحالت التي تق آانت ال

  ,) الباب األول(ة من ضريبة الدخل  ، هي مستثناتظمةغير من
  

دخل     اللبنانيةّق لمؤسسات المالحة الجوية والبحرية                         لذلك ، يح   اء من ضريبة ال   االستفادة من اإلعف
ة           سواء دون تمييز بين نوع الرحالت    ) الباب األول  (على األرباح  ر منتظم ة أو غي ى      أآانت منتظم تنادًا ال ، اس
شريع وا               6نص الفقرة      ة الت ى رأي هيئ شارات في وزارة      من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل وال الست

  .العدل
  وزيــر الماليـــة                                                                                    

  
  زعــورأجهاد                                                                                                     


