
 - موقع وزارة المالية اإللكتروني -

 الجمهورية اللبنانية        
 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة
 مديرية الواردات

 المنصوص عليهمقطوع السنوي الرسم الإشعار دفع     

 وتعديالته ١٤/٢/٢٠٠٠تاريخ  ١٧٣في القانون رقم      
 ١٠ص

   :الضريبي الشخصيرقم ال................................................................            المكلف اسم
                                                                                                         

 : الشركة/المؤسسة/مهنةالرقم الضريبي لل: ...........................................................            منطقة التكليف
 

 ......../........./......... :اريخ انتهاء المهلةت           ......../........./......... إلى......../........./.........  من: السنة المالية

 الشكل القانوني
 

 مكلف فرد على أساس الربح الحقيقي         لى أساس الربح المقطوع          مكلف فرد ع                    مكلف على أساس الربح المقدر 
  
 شركة مساهمة أو شركة توصية مساهمةشركة محدودة المسؤولية                               شركة أشخاص                           

                    
 

 

 ......../........./......... :الفرع بدء النشاط فيتاريخ                       ...................................المنطقة  فرع        /رئيسيالمركز ال        
 

   : ...................................................مركز مزاولة العمل        

 )المسدد الرسم عنه( الفرع/ المركز الرئيسي/ عنوان مركز مزاولة العمل
 ....................:......شارع ....................:........حي..................:.....منطقة....................:...قضاء.......................:.محافظة

 . ............./...........:.....القسم/رقم العقار .......................:......المنطقة العقارية ..................:..الطابق.......................:......مبنى
 ... ......:.......الرمز البريدي ....../.............:فاكس ...../....:........هاتف ........./.:.......هاتفتسامح �استثمار� إيجار�ملك �:طريقة اإلشغال

 .........................................................):.........e-mail(البريد اإللكتروني  ..................:......منطقة ................:..رقم. ب.ص

 المجموع  غرامة التأخير في الدفع  قيمة الرسم

   

 في حال تسوية الغرامات 
 المجموع غرامة التأخير في الدفع المخفضة  قيمة الرسم

   

 ....................................................................................................................................................فقط : اإلجماليالمجموع 
 

 ............................................الصفة......................................................................................................         اسم الموقع
 

 ........../........../.............في ....................................................          التوقيع                                                    رقمه الضريبي 
 إيصــــال

 نقداً    �         ___________________________________________________________________________    مركز الدفع

 شك  �____________________________________________________         رع ـــــــفال

  المبلغ نقداً 

  مبلغ الشك
 

  _________________________________________________________________________________________________________________ نـــي مــوصلن     
 _____________________________________________________________________________________________________________________________فقــط  
 

 ________________________________________________المجموع            ____/ ____ / ____  تاريخ القبض   _________________________     رقم عملية القبــــض
                   

   _______________________________________يه الشك المصرف المسحوب عل_________________________________________________    التوقيع والختــــــم            
                                                                                               

 نسخة مديرية الخزينة -۱
  

 اليوم  الشهر  السنة

 السنة    الشهر    اليوم السنة    الشهر    اليوم

 السنة    الشهر    اليوم

 السنة           الشهر           اليوم       

 السنة    الشهر    اليوم



 - موقع وزارة المالية اإللكتروني -

الجمهورية اللبنانية        
 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة
 مديرية الواردات

 المنصوص عليهمقطوع السنوي الرسم الإشعار دفع      

 وتعديالته ١٤/٢/٢٠٠٠تاريخ  ١٧٣في القانون رقم      
 ١٠ص

   :الضريبي الشخصيرقم ال................................................................            المكلف اسم
                                                                                                         

 : الشركة/المؤسسة/مهنةالرقم الضريبي لل: ...........................................................            منطقة التكليف
 

 ......../........./......... :اريخ انتهاء المهلةت           ......../........./......... إلى......../........./.........  من: السنة المالية

 الشكل القانوني
 

 مكلف فرد على أساس الربح الحقيقي         لى أساس الربح المقطوع          مكلف فرد ع                    مكلف على أساس الربح المقدر 
  
 شركة مساهمة أو شركة توصية مساهمةشركة محدودة المسؤولية                               شركة أشخاص                           

                    
 

 

 ......../........./......... :الفرع بدء النشاط فيتاريخ                       ...................................المنطقة  فرع        /رئيسيالمركز ال        
 

   : ...................................................مركز مزاولة العمل        

 )المسدد الرسم عنه(الفرع / المركز الرئيسي/ عنوان مركز مزاولة العمل
 ....................:......شارع ....................:........حي..................:.....منطقة....................:...قضاء.......................:.محافظة

 . ............./...........:.....القسم/العقاررقم  .......................:......المنطقة العقارية ..................:..الطابق.......................:......مبنى
 ... ......:.......الرمز البريدي ....../.............:فاكس ...../....:........هاتف ........./.:.......هاتفتسامح �استثمار� إيجار�ملك �:طريقة اإلشغال

 .........................................................):.........e-mail(يد اإللكتروني البر  ..................:......منطقة ................:..رقم. ب.ص

 المجموع  غرامة التأخير في الدفع  قيمة الرسم

   

 في حال تسوية الغرامات 
 المجموع غرامة التأخير في الدفع المخفضة  قيمة الرسم

   

 ....................................................................................................................................................فقط : اإلجماليالمجموع 
 

 ............................................الصفة......................................................................................................         الموقعاسم 
 

 ........../........../.............في ....................................................          التوقيع                                                    رقمه الضريبي 
 إيصــــال

 نقداً    �         ___________________________________________________________________________    مركز الدفع

 شك  �____________________________________________________         رع ـــــــفال

  المبلغ نقداً 

  مبلغ الشك
 

  _________________________________________________________________________________________________________________ نـــي مــوصلن     
 _____________________________________________________________________________________________________________________________فقــط  
 

 ________________________________________________المجموع            ____/ ____ / ____  تاريخ القبض   _________________________     رقم عملية القبــــض
                   

   _______________________________________يه الشك المصرف المسحوب عل_________    ________________________________________التوقيع والختــــــم            
                                                                                               

 نسخة مديرية الخزينة -۲
  

 الشهر  السنة  اليوم

 السنة    الشهر    اليوم السنة    الشهر    اليوم

 السنة    الشهر    اليوم

 السنة           الشهر           اليوم       

 السنة    الشهر    اليوم



 - موقع وزارة المالية اإللكتروني -

الجمهورية اللبنانية        
 وزارة المالية

 العامة مديرية المالية
 مديرية الواردات

 المنصوص عليهمقطوع السنوي الرسم الإشعار دفع       

 وتعديالته ١٤/٢/٢٠٠٠تاريخ  ١٧٣في القانون رقم       
 ١٠ص

   :الضريبي الشخصيرقم ال................................................................            المكلف اسم
                                                                                                         

 : الشركة/المؤسسة/مهنةالرقم الضريبي لل: ...........................................................            منطقة التكليف
 

 ......../........./......... :اريخ انتهاء المهلةت           ......../........./......... إلى......../........./.........  من: السنة المالية

 الشكل القانوني
 

 مكلف فرد على أساس الربح الحقيقي         لى أساس الربح المقطوع          مكلف فرد ع                    المقدرمكلف على أساس الربح  
  
 شركة مساهمة أو شركة توصية مساهمةشركة محدودة المسؤولية                               شركة أشخاص                           

                    
 

 

 ......../........./......... :الفرع بدء النشاط فيتاريخ                       ...................................المنطقة  فرع        /رئيسيالمركز ال        
 

   : ...................................................مركز مزاولة العمل        

 )المسدد الرسم عنه(الفرع / المركز الرئيسي/ عنوان مركز مزاولة العمل
 ....................:......شارع ....................:........حي..................:.....منطقة....................:...قضاء.......................:.محافظة

 . ............./...........:.....القسم/رقم العقار .......................:......المنطقة العقارية ..................:..الطابق.......................:......مبنى
 ... ......:.......الرمز البريدي ....../.............:فاكس ...../....:........هاتف ........./.:.......هاتفتسامح �استثمار� إيجار�ملك �:طريقة اإلشغال

 .........................................................):.........e-mail(البريد اإللكتروني  ..................:......منطقة ................:..رقم. ب.ص

 المجموع  غرامة التأخير في الدفع  الرسمقيمة 

   

 في حال تسوية الغرامات 
 المجموع غرامة التأخير في الدفع المخفضة  قيمة الرسم

   

 ....................................................................................................................................................فقط : اإلجماليالمجموع 
 

 ............................................الصفة......................................................................................................         اسم الموقع
 

 ........../........../.............في ....................................................          التوقيع                                                    رقمه الضريبي 
 إيصــــال

 نقداً    �         ___________________________________________________________________________    مركز الدفع

 شك  �____________________________________________________         رع ـــــــفال

  المبلغ نقداً 

  مبلغ الشك
 

  _________________________________________________________________________________________________________________ نـــي مــوصلن     
 _____________________________________________________________________________________________________________________________فقــط  
 

 ________________________________________________المجموع            ____/ ____ / ____  تاريخ القبض   _________________________     رقم عملية القبــــض
                   

   _______________________________________يه الشك المصرف المسحوب عل_________________________________________________    التوقيع والختــــــم            
                                                                                               

 نسخة المكلف -٣
  

 اليوم  الشهر  السنة

 السنة    الشهر    اليوم السنة    الشهر    اليوم

 السنة    الشهر    اليوم

 السنة           الشهر           اليوم       

 السنة    الشهر    اليوم



 - موقع وزارة المالية اإللكتروني -

  إيضاحات
 ١٠/٢/٢٠١٧تاريخ  ٢٠القانون رقم  وآخرها ،وتعديالتها ١٤/٢/٢٠٠٠تاريخ  ١٧٣من القانون رقم  ٢٩المادة 

 ١١/١١/٢٠٠٨تاريخ  ٤٤قانون اإلجراءات الضريبية رقم و 
 

ممارسة إحدى النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية ويسدد مهما كانت النتائج يفرض هذا الرسم لقاء  •
 .المالية لهذه النشاطات

 :قيمة الرسم  •
، رسم سنوي مقطوع على كل مركز عمل رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات ٢٠١٨يفرض ابتداًء من عام 

المؤسسات الفردية واألعمال التجارية والصناعية األموال أو شركات األشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل 
 :وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي

 الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف .)ل.ل (قيمة الرسم 
 الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة ٢,٠٠٠,٠٠٠

 الشركات المحدودة المسؤولية ٧٥٠,٠٠٠
 والمكلفون األفراد على أساس الربح الحقيقيشركات الشخاص  ٥٥٠,٠٠٠
 المكلفون األفراد على أساس الربح المقطوع ٢٥٠,٠٠٠
 المكلفون على أساس الربح المقدر ٥٠,٠٠٠

 

  .يجب تعبئة إشعار دفع لكل نشاط على حدةإذا كان للمكلف عدة أنشطة  •
 .اإللكتروني والبريدمفصًال  العنوانيجب تعبئة جميع الخانات المطلوبة ال سيما  •
 :مهلة تسديد الرسم •

: ولم يتوقفوا عن العمل قبل هذا التاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨بالنسبة للمكلفين الذين باشروا العمل قبل  -
 .أيلول من كل سنة ٣٠وما بعد ضمن مهلة تنتهي في  ٢٠١٨يتوجب تسديد الرسم عن كل من السنوات 

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي : ٠١/٠١/٢٠١٨ًا من بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتبار  -
 .أيلول من كل سنة ٣٠تمت مباشرة العمل وعن كل من السنوات الالحقة ضمن مهلة تنتهي في 

أيلول يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت خاللها المباشرة ضمن  ٣٠في حال تمت مباشرة العمل بعد 
 .السنةمن هذه  ٣١/١٢مهلة تنتهي في 

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي : ٠١/٠١/٢٠١٨للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد بالنسبة  -
توقفوا خاللها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل إذا لم يكونوا قد سددوها ضمن 

 .أيلول من السنة التي توقفوا خاللها عن العمل ٣٠مهلة 
من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة يسدد الرسم لدى أي  •

 .أو أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية OMTليبان بوست أو شركة  –بريد لبنان 
غرامة تحصيل بمعدل تفرض بأقل مما هو متوجب  هتسديدأو ضمن المهلة القانونية  في حال عدم تسديد الرسم •

 .ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامالً عن كل شهر تأخير % ١
يسلم المكلف عند تسديد الرسم قسيمة تثبت التسديد ويتوجب وضعها في مكان ظاهر في المركز الذي سدد  •

 .الرسم عنه
 
 


