
 ضرائب غير مباشرة
  

  الترخيص باستخدام آلة وسم طابع مالي   :أسم المعاملة 

  :كيفية استخدام آلة الوسم
 أو رسم أو طبع أي فيه ليس مكان وفي الكتابة أو الصك إلنشاء المعدة نفسها المطبوعة على الوسمة توضع أن يجب -

  . القبيل هذا من شيء عليها يوضع أو الوسمة على يكتب أن يجوز وال كان، نوع أي من إشارة
 أو(المؤسسة اسم تحمل مطبوعات وعلى فقط، ولحسابه ذلك له أجيز من قبل من اال الواسمة اآللة استعمال يجوز ال -

  .عملها ومركز) عنوانها
 أن المالية لوزير و 67/67محددة في القانون رقم  ومواصفات شروط الواسمة اآلالت في األقل على تتوفر أن يجب -
   .الواسمة لآلالت اإلضافية الفنية والمواصفات الشروط االقتضاء، عند دد،يح

 على كل شخص حقيقي أو معنوي ُرخص له باستعمال اآللة الواسمة أن يمسك سجًال خاصًا لتدوين المعلومات المتعلقة -
إيصال أو فاتورة وفقًا ألحكام بالمطبوعات الموسومة لديه باستثناء المؤسسات التي تستعمل هذه اآللة فقط الستيفاء رسم 

  . الملحق بقانون رسم الطابع المالي2 من الجدول رقم 94البند 
  

ــــوب      مراحل سير المعاملة ــــستندات المطل ــــاذج والم النم
 ضمها

 الرسم المتوجب

المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الوسم لتسديد رسم الطـابع تقدم  – 1
أنواع المطبوعات لب خطي تبين فيه المالي الدائرة المالية المختصة بط

  .عليها المترتب الرسم ومقدار وكمياتها للدمغالمقدمة 
 تسجل المعاملة في قلم دائرة الضرائب غير المباشرة في بيـروت ثـم -2

  .تحال إلى المراقب المختص لدرسها
 يقــوم المراقــب المخــتص بإعــداد تقريــر يتــضمن دراســة مكتبيــة عــن -3

وضــع المكلــف الــضريبي الــذي يريــد اســتخدام اآللــة الواســمة وعــن مــدى 
التزامــه بموجباتــه الــضريبية يرفعــه إلــى رئــيس الــدائرة مــع اقتــراح الموافقــة 

  . ويعد مشروع قرارأو عدم الموافقة
ع القــرار إلــى مــدير الــواردات يرفــع رئــيس الــدائرة بعــد بيــان رأيــه مــشرو -4

  .الذي يرفعه إلى مدير المالية العام بعد بيان رأيه أيضاً 
  . يوقع المدير العام مشروع القرار-4
  . يتم إبالغ المكلف القرار وفقًا لألصول القانونية-5
دائــرة الــضرائب  تجــرى تعبئــة اآللــة فــي  بعــد صــدور القــرار بالموافقــة-6

ور المراقـــب المخـــتص ومنـــدوب عـــن  بحـــضغيـــر المباشـــرة فـــي بيـــروت
 الواســــمة اآلالت صــــنعالمــــرخص لهــــا مــــن قبــــل وزيــــر الماليــــة الــــشركة 
 ومنـدوب آخـر عـن المكلـف الـذي يريـد اسـتخدام بها واالتجار واستيرادها

  .اآللة
 فــي اآللــة بعــد حــسم  بقيمــة اإلعتمــاد المنــوي فتحــه يــنظم أمــر قــبض-7
  .منه جعالة% 5
ات اغهـا بعـد تأكـد الـدائرة مـن قانونيـة العمليـ ُيعاد تعبئة اآللـة عنـد فر -8

 .السابقة

المؤســــــسة وقــــــع مــــــن طلــــــب م -1
الراغبـــة فـــي اعتمـــاد طريقـــة الوســـم 

  . قانوناً اأو من يتوب عنه
 

 ال شيء

  


