
                         ضرائب غير مباشرة                  

  
  رسم الطابع المالي النسبي على رأسمال الشركات المغفلة : اسم المعاملة

خالل مهلة ثالثة أشهر اعتبارًا من تاريخ يؤدى رسم الطابع المالي المقتطع نقدًا : المهلة المحددة لتسديد هذا الرسم
ية الذي يتضمن التحقق من االكتتاب بكامل األسهم وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومفّوض محضر الجمعية التأسيس

  .المراقبة
  . يوم عمل:المهلة المحددة إلنجاز المعاملة

 في الصندوق التابع لوزارة المالية أو في دد رسم الطابع المالي من خالل التأدية النقديةيس : طرق تأدية الرسم
ة في لبنان أو لدى أي مكتب من مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة تتعاقد معها المصارف وفروعها العامل
  .وزارة المالية لهذا الغرض

 الحالتين في نفسها، المهلة وضمن الطريقة بنفس مجددا، الرسم تؤدي أن المذكورة الشركات وعلى :مالحظات
  : التاليتين
 القسم أو المال رأس قيمة أساس على عندئذ الرسم ستوفىوي الشركة، اجل تمديد جرى  إذا:لألسهم بالنسبة - أ

  . التمديد تناوله الذي المال رأس من
 على عندئذ الرسم ويستوفى الفائدة، معدل تعديل أو االستحقاق تواريخ تعديل جرى  إذا:للسندات بالنسبة - ب

 تواريخ التعديل تناول إذا واحدة مرة اال يستوفى ال أن على التعديل، تناولها التي السندات قيمة أساس
  . واحد أن في الفائدة ومعدل االستحقاق

 لم السابقة الفقرة شروط أن طالما عددها أو السندات أو األسهم شكل تعديل حال في مجددا الرسم يستوفى وال
  .تتوفر

  
        الرسم المتوجب النماذج والمستندات المطلوب ضمها     مراحل سير المعاملة

جيل المعاملــة فــي قلــم الوحــدة الماليــة  يــتم تــس- 1
المختصة ثم تحال إلى المراقب المخـتص لدرسـها 

  .وتنظيم أمر القبض بالرسم المتوجب
  تعـــرض بعـــدها المعاملـــة علـــى رئـــيس الـــدائرة -2

ــــــى دفــــــع الرســــــم لــــــدى  ــــــذي يوقعهــــــا ليــــــصار إل ال
  .الصندوق 

 يودع المراقـب نـسخة أمـر القـبض حيـث يقـوم -3
ــــة المختــــصة بوســــم المــــستند بخــــاتم  الوحــــدة المالي
 .ويوقعه المراقب ورئيسه 

 طلب يقدم وفقًا لنماذج معتمدة فـي -1
ـــــع  ـــــصة توق ـــــة المخت مـــــن الوحـــــدة المالي

وب عنـــــه صـــــاحب العالقـــــة أو مـــــن ينـــــ
 .قانوناً 

ــــالغ 3رســــم بقيمــــة   بــــاأللف مــــن المب
عقـود علـى (المذكورة في المـستندات 

انواعهـــــــــا ، إتفاقيـــــــــات ، كفـــــــــاالت ، 
ات ، وتنـــــــــــازالت تعهـــــــــــدات ، اقـــــــــــرار 

  ... )وغيرها 
 

  


