
                         ضرائب غير مباشرة                  
  

  رسم الطابع على كشوفات وفواتير المشتركين في الهاتف الخليوي: اسم المعاملة
  .األسبوع األول من كل شهرخالل يؤدى رسم الطابع المالي المقتطع نقدًا : المهلة المحددة لتسديد هذا الرسم

  . يوم عمل:معاملةالمهلة المحددة إلنجاز ال
  :يسدد رسم الطابع المالي بثالث طرق  : طرق تأدية الرسم

 ألـف ليـرة لبنانيـة وذلـك فـي الـصندوق التـابع لـوزارة الماليـة 200التأدية النقدية اإلجبارية إذا تجـاوزت قيمـة الرسـم  -
أو أي شــركة أو فــي المــصارف وفروعهــا العاملــة فــي لبنــان أو لــدى أي مكتــب مــن مكاتــب شــركة ليبــان بوســت 

  .تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض
  . ألف ليرة لبنانية وما دون200إذا كانت قيمة الرسم ) طابع مالي ( لصقًا  -
 .الوسم أو الدمغ بواسطة اآللة الواسمة -

 الطـابع رسـم تأديـة ويجـاز لهـا المـشتركين بفـواتير دورية اسمية كشوفات الخليوي الهاتف مؤسسات تنظم: مالحظات
  ).الطابع لصق من بدال( نقدا الفواتير هذه على المتوجب المقطوع المالي

  : المعلومات التاليةالمؤسسات دورية بالفواتير التي تصدرها الكشوفات ال يجب أن تتضمن
  . أسماء المشتركين -
 .أرقام الهواتف -

 . أرقام الفواتير -

 .تاريخ إصدار الفواتير -

 .الشهر أو الفترة العائدة لها الفواتير -

 . أية معلومات أخرى قد تكون ضرورية -

فــادات بأرقــام تلتــزم هــذه المؤســسات بتقــديم إتسلــسل الرقمــي فــي إصــدار الفــواتير كمــا و يجــب أن تلتــزم المؤســسة الو 
الفواتير الصادرة عنها خالل كل فصل من فصول السنة موقعة من قبـل مـدققي الحـسابات القـانونيين المعينـين مـن 
الجمعيــة العموميــة للمؤســسة لجهــة إثبــات صــحتها وٕانطباقهــا علــى الواقــع وأن لــيس هنــاك مــن فــواتير أخــرى جــرى 

  . بع المالي عنهاإستعمالها خالل السنة ذاتها ولم يتم تسديد رسم الطا
تـسديد  دائرة الضرائب غير المباشرة، وذلك من أجل – مديرية الواردات –تقدم هذه الكشوفات على المديرية العامة 

  .رسم الطابع المالي المتوجب
  

        الرسم المتوجب النماذج والمستندات المطلوب ضمها     مراحل سير المعاملة

ـــم - 1 ـــة فـــي قل ـــتم تـــسجيل المعامل الوحـــدة  ي
الماليــــة المختـــــصة ثـــــم تحـــــال إلـــــى المراقـــــب 
المخـــــــتص لدرســـــــها وتنظـــــــيم أمـــــــر القـــــــبض 

  .بالرسم المتوجب
ــــى رئــــيس -2   تعــــرض بعــــدها المعاملــــة عل

الــدائرة الــذي يوقعهــا ليــصار إلــى دفــع الرســم 
  .لدى الصندوق 

 يودع المراقـب نـسخة أمـر القـبض حيـث -3
يقــــوم بوســــم المــــستند بخــــاتم الوحــــدة الماليــــة 

 .صة ويوقعه المراقب ورئيسه المخت

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

وب عنـــــه نـــــصـــــاحب العالقـــــة أو مـــــن ي
 .قانوناً 

رســوم مقطوعــة محــددة بالجــداول الملحقــة 
 .67/67بالقانون 

 


