الوزير

التاريخ2020/7/8 :
أصدر وزير المالية د .غازي وزني ق ار اًر يتعلق بتحديد دقائق تطبيق األحكام الواردة في المادتين األولى

والثانية من القانون رقم  160تاريخ  2020/5/8حول المهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات
الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.
وجاء في نص القرار التالي:

" المادة األولى :يحدد هذا القرار دقائق تطبيق األحكام الواردة في المادتين األولى والثانية من القانون
رقم  160تاااريخ  2020/5/8في مااا يتعلق بااالمه اال الق ااانوني ااة الخ اااصا ا ا ا ا ا ا ااة بااالحقوق
والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

المادة الثانية :تُعلّق المهل المنصوص عليها في القانون رقم  160تاريخ  2020/5/8المتعلقة بممارسة
المكلفين ،بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ،لحقوقهم وقيامهم

بموجباتهم الضريبية السيما تلك المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الضريبية

والقوانين الضريبية األخرى واألحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 6
تاريخ( 2020/3/5قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  )2020المتعلقة
بالضرائب والرسوم ،وعلى األخص:
أولا :في ما يتعلق بالموجبات المترتبة:
• التصريح عن مباشرة العمل.

• تقديم طلب تسجيل مستخدم/أجير.
• تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
• تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح المتوجب

تقديمها عمالً بالقوانين الضريبية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم (قانون
ضريبة الدخل في أبوابه الثالثة األول والثاني والثالث ،الضريبة على القيمة
و ازرة المالية  -رياض الصلح  -بيروت – لبنان

هاتف 01-956000 :مقسم – 1605 :فاكس01-982189 :
البريد اإللكترونيmediaoffice@finance.gov.lb :

المضافة ،ضريبة األمالك المبنية ,قانون رسم االنتقال ,قانون الضرائب غير
المباشرة ,قانون ضريبة التحسين)...,

• التصريح عن تعديل المعلومات.
• التوقف عن العمل.

• تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
• تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق االقتصادي.
• تسديد الضرائب والرسوم طوعاً أو جب اًر.

• تقديم التصريح األساسي/اإلضافي والمستندات المتعلقة بالتركات والوصايا
والهبات.

• تقديم طلبات تقسيط رسوم االنتقال.
• التصريح عن رسم مغادرة المسافرين.
• حفظ المستندات والسجالت.

ثانيا :في ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الضريبية وفي
القوانين الضريبية األخرى:
• الرد على النتائج األولية للتدقيق.

• االعتراض على التكاليف األساسية /اإلضافية أمام اإلدارة الضريبية.
• الطعن بق اررات اإلدارة الضريبية أمام لجان االعتراضات.

• استئناف ق اررات لجان االعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

• تقديم طلبات االستردادات العائدة للضريبة على القيمة المضافة.
• تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة المتوجبة.

ثالث ا :في ما يتعلق بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في المواد الواردة في
القانون النافذ حكم ا رقم  6تاريخ ( 2020/3/5قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام  )2020التالية:

 المادة  20المتعلقة بفرض ضريبة إضافية على المصارف والمؤسسات الماليةومؤسسات الوساطة المالية استناداً لرقم أعمالها عن العام .2019

 المادة  22المتعلقة بعدد من المواد المنصوص عليها في القانون رقم 144تاريخ ( 2019/7/31قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام .)2019

 -المادة  26التي عدلت المادة  70من القانون رقم  144تاريخ 2019/7/31

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  )2019المتعلقة بفرض رسم
مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية.

 المادة  27المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خالل الفترةالممتدة من  2019/7/1ولغاية .2020/3/5
 المادة  28المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان االعتراضاتاعتبا اًر من  2019/4/1ولم يتم البت بها لغاية .2020/3/5
المادة الثالثة :يشمل تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم  160تاريخ  2020/5/8المهل
المتعلقة بممارسة اإلدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى األخص:

 انجاز عملية التدقيق وإبالغ المكلفين بالنتائج األولية. إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد المضمون. استدراك الضرائب والرسوم األساسية واإلضافية. إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف األساسية واإلضافية واإلنذار الشخصي. إنجاز إجراءات توجيه اإلنذار الشخصي وإصدار ق اررات بدء إجراءات التحصيلالجبري.
 استكمال إجراءات التحصيل الجبري ،والتنفيذ على أموال المكلف. -البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.

 البت بطلبات االستردادات على أنواعها. -البت باالعتراضات المقدمة أمام اإلدارة الضريبية من المكلفين.

 استئناف ق اررات لجان االعتراضات أمام مجلس شورى الدولة ،وتقديم اللوائحالجوابية.
 -اإلجابة على طلبات االستفسارات الضريبية.

 اإلجابة على طلبات المعلومات المقدمة من الدول األجنبية.المادة الرابعة :تعود المهل المشمولة بالتعليق إلى السريان وفقاً لما يلي:
أ -بالنسبة للموجبات والحقوق التي لم تكن قد انتهت مهلها القانونية بتاريخ سابق
لــ :2019/10/18

تعود إلى السريان اعتبا اًر من  2020/7/31المهل المعطاة لإلدارة الضريبية
وللمكلفين لممارسة الحقوق أو القيام بالموجبات ،على أن تؤخذ باالعتبار الفترة

المنقضية من تلك المهل قبل تاريخ  ،2019/10/18بحيث تستكمل تلك المهل
لفترة تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ  2019/10/18وتاريخ انتهاء المهل القانونية

الموجب  /الحق

األساسية وعلى سبيل المثال:
تاريخ انتهاء المهلة القانونية

تقديم التصريي الدري لضرريي ع ىض
القيمع المرر ر اع الد لد لض صرررل ال ل
من الد م .2019
إنج ر ع ىمضيررع الترردقيد الميرردان ىنررد
المكضف.
سيت المهضع اىت يا من 2019/8/8

تاريخ انتهاء المهلة وفقا ً للقانون 2020/160

2019/10/20

 2020/8/3رمن ً

المدة ال قيع من المهضع  3أي م

ىت ي أن  8/2يص دف يرم أحد

2019/11/8
ال ع أشهي من دء التدقيد
المدة ال قيع من المهضع 22

 2020/8/21رمن ً

يرم دءا من  10 /18رلغ يع
2019/11/8

2019/12/31

تنظيم عقد إيجار بتاريخ 2019/7/1
ترقررديرم اىرترياا ىرضر الرتركرضريرف أمرر م
2019/11/5
اإلداية الرررررريي يرع .الت ضيت تم تر يي شهيان من ت يي ت ضت اإلىالم
2019/9/4
الريي .
المدة ال قيع من المهضع 19يرم

2020/10/13
 2020/8/18رمن ً

دءا من  10 /18رلغ يع
2019/11/5

ب -بالنســــــــبة للمهل التي بدأ ســــــــريانها خةل ال ترة الممتدة من 2019/10/18
ولغاية :2020/7/30

تبدأ هذه المهل بالسا ا ا اريان اعتبا اًر من تاريخ  ،2020/7/31وتنتهي بعد انقض ا ا اااء

فترة تعااادل الماادة المحااددة في القااانون لاللتزام بااالموجبااات أو لممااارس ا ا ا ا ا ا ااة الحقوق
الضريبية ،وعلى سبيل المثال:

الموجب  /الحق

تاريخ انتهاء المهلة القانونية

تق ااديم التص ا ا ا ا ا ا اريح السا ا ا ا ا ا اانوي بنتيج ااة

2020/3/31

األعمال لمكلفي ض ا ا ا اريبة الدخل على

تاريخ انتهاء المهلة وفق ا للقانون 2020/160
 2020/10/31ضمناً

أسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال الربح الحقيقي من العا ا ااام

.2019

تقديم مباشا ا ا ارة عمل حص ا ا االت بتاريخ
.2019/10/25
تق ا ا ااديم اعتراض على التكليف أم ا ا ااام

شهران من تاريخ مباشرة العمل

 2020/9/30ضمناً

2020/3/18

 2020/9/30ضمناً

 2019/12/26ضمناً

لجنة االعت ارضاات .صادر قرار اإلدارة

بتاريخ 2020/1/17

2020/5/11

 2020/8/6ضمناً

ظم
تساديد رسام طابع مالي على عقد ن ّ
تس ا ا ا ا ااديد الدفعة األولى من الض ا ا ا ا اريبة

2020/5/31

اإلضا ا ا ا ا ا ااافية المتوجبة على رقم أعمال

(المهلة هي من 2020/3/5

 2020/10/26ضمناً

بتاريخ .2020/5/4

المصا ا ا ا ا ااارف والمؤس ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ااات المالية
ومؤسسات الوساطة المالية.
تسا ا ا ا ا ااديد الدفعة الثانية من الضا ا ا ا ا اريبة

إلى 2020/5/31ما يعادل 88
يوماً)

2020/8/31

اإلضا ا ا ا ا ا ااافية المتوجبة على رقم أعمال (المهلة هي من  2020/3/5إلى
المصا ا ا ا ا ااارف والمؤس ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ااات المالية
ومؤسسات الوساطة المالية.

خمسة أيام عمل بدءاً من 2020/7/31

 2021/1/26ضمناً

 2020/8/31ما يعادل 180
يوماً)

المهال المماددة بموجاب الماادة  22من

2020/9/5

 2021/2/1ضمناً

المهل المحددة بموجب المادة  26من

2020/3/31

 2020/8/26ضمناً

المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع

 2020/3/31ما يعادل 27

القانون رقم  6تاريخ .2020/3/5

القانون رقم  6تاريخ ( 2020/3/5المهلة هي من  2020/3/5إلى
يوماً)

تاريخ انتهاء المهلة القانونية

الموجب  /الحق
الطاقة من قبل أصحاب المولدات

تاريخ انتهاء المهلة وفق ا للقانون 2020/160

الكهربائية للعام .2019
المادة  26من القانون رقم  6تاريخ

 2020/3/5المتعلقة بفرض رسم

2020/1/31
(المهلة شهر)

 2020/8/31ضمناً

مقطوع على بيع الطاقة من قبل
أصحاب المولدات الكهربائية للعام
2020
المادة  27من القانون رقم  6تاريخ

2020/3/5

 2020/3/5المتعلقة بتعويضات المهلة المتبقية تبلغ  140يوماً
صرف المستخدمين من الخدمة خالل من تاريخ  2019/10/18ولغاية
الفترة الممتدة من  2019/7/1ولغاية

 2020/12/17ضمناً

2020/3/5

.2020/3/5
المادة  28المتعلقة بإجراء تسوية على
التكاليف

المقدمة

أمام

2020/3/31

لجان (المهلة هي من  2020/3/5إلى

االعتراضات اعتبا اًر من 2019/4/1

ولم يتم البت بها لغاية 2020/3/5

 2020/8/26ضمناً

 2020/3/31ما يعادل 27
يوماً)

المادة الخامسة :في ما يتعلق بضريبة األمةك المبنية:
المصرح عنه ضمن المهلة:
أولا :بالنسبة للتكليف في حالة الشغور غير
ّ
 -إذا كان هذا الشغور حاصالً قبل  2019/10/18وغير مصرح عنه ،يبدأ التكليف بالشغور

ويعّلق عن الفترة
عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية ُ ،2019/10/31
من  2019/11/1ولغاية  2020/7/31كحد أقصى ،شرط التصريح عنه قبل

.2020/7/31
 إذا كان هذا الشغور حاصالً في الفترة ما بين  2019/10/18ولغاية  ،2020/7/30يعلقكحد أقصى،
التكليف بالشغور من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية ّ 2020/7/31

شرط التصريح عنه قبل .2020/7/31

صرح عنه لغاية  ،2020/7/31يبدأ التكليف بالشغور عن
 إذا كان هذا الشغور حاصالً ولم ُي ّالفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية نهاية الشهر الذي يجري خالله التصريح
عن هذا الشغور.

ثانيا :بالنسبة لعقود اإليجارات العائدة لعام  2019وغير المسجلة في البلدية أو في الصحي ة
العينية للعقار أو تلك المسجلة لدى الكاتب العدل وغير المصرح عنها قبل

:2019/12/31

تعتبر مسجلة ضمن المهلة القانونية في حال جرى تسجيلها في البلدية أو في الصحيفة

صرح عن تلك المسجلة لدى الكاتب العدل قبل .2020/7/31
العينية للعقار أو ُ
المادة السادسة :يشمل التعليق األحكام بالمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم وفقا لما يلي:

 ُيعلق خالل الفترة الممتادة من  2019/10/18ولغااياة  2020/7/30ضا ا ا ا ا ا اامنااًاحتسا ا اااب الفوائد اإلضا ا ااافية المترتبة على الدفعات األولى وكافة األقسا ا اااط غير
المسددة التي استحقت قبل تاريخ .2019/10/18
وفي حال اس ااتمرار التخلف عن التس ااديد بتاريخ  ،2020/7/30تس ااتكمل الفوائد
اإلضافية سريانها اعتبا اًر من تاريخ  2020/7/31ولغاية تاريخ التسديد.

 تس ا ا ااتحق بتاريخ  2020/7/31الدفعات األولى وكافة األقس ا ا اااط غير المس ا ا ااددةالتي اسا ا ا ا ا ا ااتحقات خالل الفترة الممتادة ماا بين  2019/10/18و 2020/7/30

دون أن يفرض عليها أي فائدة إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ .2020/8/1

أما في حال عدم التسااديد بتاريخ  2020/7/31يضاااف على المبالغ المسااتحقة
فائدة إضافية اعتبا اًر من تاريخ  2020/8/1ولغاية تاريخ التسديد.

المادة السابعة :في احتساب غرامات التحقق والتحصيل:

ال تحتس ا ا ا ااب الفترة ما بين  2019/10/18و 2020/7/30ض ا ا ا اامن مدة الت خر عن
قيام المكلفين بالموجبات الضا ا اريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضا ا ارائب والرس ا ااوم التي
تحققها وتحصا االها مديرية المالية العامة ،ويعاد احتسا اااب غرامات التحقق والتحصا اايل

وفقاً لما يلي:

 باالنس ا ا ا ا ا ا اباة للموجباات التي انتهات مهلهاا قبال تااريخ  ،2019/10/18تحتسا ا ا ا ا ا اابالغ ارمااات المتوجبااة عليهااا لغااايااة  2019/10/17ويعاااد احتس ا ا ا ا ا ا ااابهااا اعتبااا اًر من

 2020/7/31ويسا ااتكمل كسا اار الشا ااهر المحتسا ااب لغاية  2019/10/17اعتبا اًر
من .2020/7/31

 باالنس ا ا ا ا ا ا اباة للموجباات التي لم تنتاه مهلهاا قبال تااريخ  ،2019/10/18تحتسا ا ا ا ا ا اابالغ ارماات المتوجباة عليهاا اعتباا اًر من انتهااء مهلهاا الجاديادة وفقااً للقاانون رقم 160
تاريخ ( 2020/5/8قانون تعليق المهل القانونية والقض ا ا ا ا ااائية والعقدية) في حال

عدم االلتزام بتلك المهل.

 تعتبر الغرامات التي سا ا ا ا ا ااددت قبل نشا ا ا ا ا اار القانون رقم  160تاريخ 2020/5/8وكانت متوجبة بتاريخ تسا ااديدها ،حقاً للخزينة ال يمكن اسا ااتردادها لغير األسا ااباب

الناتجة عن البت باالعت ارض ا ا ا ا ا ااات أو بطلبات االس ا ا ا ا ا ااترداد المقدمة وفقا ل حكام

المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الضريبية.

 أما الغرامات التي تم تسا ا ا ااديدها بعد نشا ا ا اار القانون رقم  160تاريخ 2020/5/8وكانت متضا ا ّامنة غرامات عن المدة المعلّقة ،فيمكن اسا ااترداد الجزء من الغرامات
المحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى المدة المتعلقة بكسر الشهر.

المادة الثامنة :المهل المعطاة لإلدارة الضريبية لستدراك الضرائب والرسوم:

ال تحتس ا ا ا ا ااب الفترة ما بين  2019/10/18و 2020/7/30ض ا ا ا ا اامن المهلة المعطاة
لإلدارة الض ا ا اريبية السا ا ااتدراك كافة أنواع الض ا ا ارائب والرسا ا ااوم التي تحققها وتحصا ا االها
مديرية المالية العامة ،ويعاد احتساب تلك المهلة وفقاً لما يلي:

السنة

انتهاء المهلة األساسية لةستدراك

2012

 2019/11/30بالنسبة للمكتومين

تاريخ انتهاء المهلة وفق ا للقانون 160
 2020/9/12بالنسبة للمكتومين

2013

 2020/11/30بالنسبة للمكتومين

 2021/9/12بالنسبة للمكتومين

2014

 2019/12/31للمسجلين

 2020/10/13للمسجلين

 2021/11/30للمكتومين

 2022/9/12للمكتومين

 2020/12/31للمسجلين

 2021/10/13للمسجلين

 2022/11/30للمكتومين

 2023/9/12للمكتومين

2016

 2021/12/31للمسجلين

 2023/11/30للمكتومين

 2022/10/13للمسجلين
 2024/9/12للمكتومين

2017

 2022/12/31للمسجلين

 2023/10/13للمسجلين

 2024/11/30للمكتومين

 2025/9/12للمكتومين

 2023/12/31للمسجلين

 2024/10/13للمسجلين

2015

2018

السنة
2019
2020

انتهاء المهلة األساسية لةستدراك
 2025/11/30للمكتومين

تاريخ انتهاء المهلة وفق ا للقانون 160
 2026/9/12للمكتومين

 2024/12/31للمسجلين

 2025/10/13للمسجلين

 2026/11/30للمكتومين

 2027/9/12للمكتومين

 2025/12/31للمسجلين

 2026/10/13للمسجلين

 2027/11/30للمكتومين

 2028/9/12للمكتومين

المادة التاســــــعة :ال تس ا ا ا ااتفيد من أحكام التعليق ،المهل التي حددتها اإلدارة الضا ا ا ا اريبية لقيام المكلف
بموجاب أو إجراء معين لم ينص القاانون على تحادياد مهلاة لاه وفقااً ألحكاام البناد  1من

المادة  9من قانون اإلجراءات الضريبية".

المكتب اإلعةمي

