
                         ضرائب غير مباشرة                  

  
  رسم الطابع المالي على زيادة رأسمال الشركة: اسم المعاملة

خـالل مهلـة أسـبوع مـن تـاريخ يؤدى رسم الطابع المالي المقتطع نقـدًا : المهلة المحددة لتسديد هذا الرسم
 .التحقق من االكتتاب باألسهم الجديدة محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يّبين 

  . يوم عمل:المهلة المحددة إلنجاز المعاملة
التأدية النقدية فـي الـصندوق التـابع لـوزارة الماليـة من خالل يسدد رسم الطابع المالي  : طرق تأدية الرسم

و أي أو فــي المــصارف وفروعهــا العاملــة فــي لبنــان أو لــدى أي مكتــب مــن مكاتــب شــركة ليبــان بوســت أ
  .شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض

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

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

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

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

  
        الرسم المتوجب النماذج والمستندات المطلوب ضمها     مراحل سير المعاملة

 يتم تسجيل المعاملـة فـي قلـم - 1
الوحدة المالية المختـصة ثـم تحـال 

لـــــى المراقـــــب المخـــــتص لدرســـــها إ
وتنظــــــــيم أمــــــــر القــــــــبض بالرســــــــم 

  .المتوجب
  تعرض بعدها المعاملة علـى -2

رئيس الدائرة الـذي يوقعهـا ليـصار 
  .إلى دفع الرسم لدى الصندوق 

 يـــــودع المراقـــــب نـــــسخة أمـــــر -3
القــبض حيــث يقــوم بوســم المــستند 
بخــــاتم الوحــــدة الماليــــة المختــــصة 

 .ويوقعه المراقب ورئيسه 

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

وب عنـــــه نـــــصـــــاحب العالقـــــة أو مـــــن ي
 .قانوناً 

ــــــــاأللف مــــــــن 3 رســــــــم بقيمــــــــة -1  ب
المبـــــــالغ المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــستندات 

عقــــود علــــى انواعهــــا ، إتفاقيــــات ، (
كفـــــــــاالت ، تعهـــــــــدات ، اقـــــــــرارات ، 

  ... )وتنازالت وغيرها 
 

  
  
  
 


