
                         ضرائب غير مباشرة                  

  
  مؤسسات الضمانرسم الطابع المالي على : اسم المعاملة

 يومًا تلي كل 15يؤدى رسم الطابع المالي المقتطع نقدًا في مهلة : المهلة المحددة لتسديد هذا الرسم
  فصل من فصول السنة

  .م عمل يو :المهلة المحددة إلنجاز المعاملة
  :يسدد رسم الطابع المالي بثالث طرق  : طرق تأدية الرسم

 ألـف ليـرة لبنانيـة وذلـك فـي الـصندوق التـابع 200التأدية النقديـة اإلجباريـة إذا تجـاوزت قيمـة الرسـم  -
لــوزارة الماليــة أو فــي المــصارف وفروعهــا العاملــة فــي لبنــان أو لــدى أي مكتــب مــن مكاتــب شــركة 

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

  : مالحظات
علــى مؤســسات الــضمان أن تمــسك ســجًال نظاميــًا تــدون فيــه فــي آخــر كــل شــهر العقــود وملحقاتهــا  -

امالت التمديـــد أو التجديـــد أو التعـــديل وقيمـــة أقـــساط التـــأمين الناتجـــة عنهـــا والعقـــود اإلضـــافية ومعـــ
بحيــث يتبــين منــه بكــل وضــوح مقــدار الرســوم المتوجبــة علــى هــذه الــصكوك مــع ذكــر رقــم الــصك 

  .وتاريخ اصداره وقيمته
 .أما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي -

 أن يكـــون الـــسجل المـــشار إليــه ذا صـــفحات مرقمـــة وممهـــورة بخــاتم الـــدائرة الماليـــة المختـــصة يجــب -
 .وبتأشيرها

  

النمــــاذج والمــــستندات المطلــــوب      مراحل سير المعاملة
 ضمها

        الرسم المتوجب

 يــــــتم تــــــسجيل المعاملــــــة فــــــي قلــــــم - 1
الوحــدة الماليــة المختــصة ثــم تحــال إلــى 
المراقــب المخــتص لدرســها وتنظــيم أمــر 

  .القبض بالرسم المتوجب
  تعــــــرض بعــــــدها المعاملــــــة علــــــى -2

رئــيس الــدائرة الــذي يوقعهــا ليــصار إلــى 
  .دفع الرسم لدى الصندوق 

 يــودع المراقــب نــسخة أمــر القــبض -3
تند بخـاتم الوحـدة حيث يقوم بوسـم المـس

الماليـــــــة المختـــــــصة ويوقعـــــــه المراقـــــــب 
 .ورئيسه 

 طلــــــــب يقــــــــدم وفقــــــــًا لنمــــــــاذج -1
معتمــــــــــدة فــــــــــي الوحــــــــــدة الماليــــــــــة 

صة توقـــــــع مـــــــن صـــــــاحب المختـــــــ
 .وب عنه قانوناً العالقة أو من ين

 الطابع لرسم بيانھا التالي الضمان معامالت تخضع -  أ
  :التالية للتعريفات وفقا المقطوع المالي
 تعديل أو تجديد أو تمديد وكل ضمان عقد كل
 النسخة عن الرسم تأدية وجوب مع له،

  ثانية نسخة وعن األصلية

1000  

 قضايا في الخبراء تقارير من تقرير كل
  الضمان

5000  
  

 تحريرھا أو ضمان شركة مع مخالصة كل
 من مبلغا تضمنت ولو حتى مسؤوليتھا من

  .المال

5000  

 التالي بالمعدل النسبي يالمال الطابع لرسم تخضع - ب
  :التأمين أقساط قبض معامالت بيانه

  :ومالحقھا التأمين أقساط دفع تثبت التي اإليصاالت
   ومالحقه القسط قيمة من بالمئة 3النقل       فرع -
  ومالحقه القسط قيمة من بالمئة 5الفروع    سائر -
  :الرسم من تعفى

 أيا التأمين عادةإ عملية أقساط دفع تثبت التي اإليصاالت
  .التامين إعادة نوع كان

 على التأمين عملية أقساط دفع تثبت التي اإليصاالت -
  الحياة

  


