الوزير

التاريخ2025/2/51 :
وقّع وزير المالية في حكومة تصريف األعمال د .غازي وزني الق اررات التالية:
تمدد لغاية  2025/01/15ضمناً ،مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد

والعائدات واإليرادات الخاضعة للمادة  15من القانون رقم  2001/794وتعديالتها عن شهر

كانون الثاني من سنة  2025وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

تمدد لغاية  2025/01/15ضمنًا ،مهلةة تقديم التصريح عنن الرسنم المقطنو علن بين الطاقنة منن
قبل أصحاب المولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة .2025

تمدد لغاية  2025/1/15ضمناً ،مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل عل الرواتب

واألجور (ر )1والكشوفات السنوية االفرادية (ر )6والكشف السنوي اإلجمالي (ر)4

عن أعمال سنة  ،2020وتأدية الضريبة في حال توجبها.

تمةةدد لغايةةة  2025/01/10ضةةمناً ،مهلةةة تقنننديم التصنننريح عنننن اينننرادات األسنننهم وسنننندات الننندين
األجنبية ومختلنف اينرادات ر وس األمنوال األجنبينة األخنرن عنن سننة  2020التني
يتوجنب علن أصنحابها التصنريح عنهنا وفقنام ألحكنام المنادة  22منن قنانون ضنريبة

الدخل.

و ازرة المالية  -رياض الصلح  -بيروت – لبنان
هاتف 90-000999 :مقسم – 0090 :فاكس90-081080 :
البريد اإللكترونيmediaoffice@finance.gov.lb :

تمدد لغاية  2025/01/15ضمناً ،أحكام الق اررات التالية:

القةرار رقةةم  0/00تةةاري  1910/90/01المتعلةةب بتمديةد مهلةةة تقةةديم بيانةةات ال صةةلالرابع لضريبة الرواتب واألجور من سنة  1919وتأدية الضريبة العائدة لها.

الق ةرار رقةةم  0/01تةةاري  1910/90/01المتعلةةب بتمديةةد مهلةةة تقةةديم التص ةريح عةةنإيرادات رؤوس األموال المنقولة غيةر الااضةعة لضةريبة المةادة  00مةن القةانون رقةم

 1991/704وتعة ةةدي تها عة ةةن ال صة ةةل ال اربة ةةع مة ةةن العة ةةام  1919وتأدية ةةة الض ة ةريبة
المتوجبة عليها.

القرار رقم  0/01تاري  1910/90/01المتعلب بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهريبضريبة الدال عن ال وائد والعائدات واإليرادات الااضعة للمادة  00من القانون رقم

 1991/704وتعةةدي تها عةةن شةةهر كةةانون األول مةةن سةةنة  1919وتأديةةة الض ةريبة
المتوجبة عليها.
القرار رقم  0/07تاري  1910/90/01المتعلب بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوريللضريبة على القيمة المضافة عةن ال صةل ال اربةع مةن سةنة  1919وبيانةات وللبةات

االسةةترداد التةةي تقةةدم اة ل مهلةةة التصةريح عةةن هة ا ال صةةل وتأديةةة الضةريبة العائةةدة

لها.

الق ة ةرار رقة ةةم  0/00تة ةةاري  1910/90/01المتعلة ةةب بتمدية ةةد مهلة ةةة بعة ةةض تصة ةةاريحالضرائب غير المباشرة.

قرار رقم  0/19تاري  1910/90/10تمديد مهلةة تسةديد الضةريبة وتقةديم التصةريحالسة ةةنوي عة ةةن سة ةةنة  1919لمكل ة ةةي ض ة ةريبة الة ةةدال علة ةةى أسة ةةاس ال ة ةربح المقلة ةةو

وللمؤسس ةةات المس ةةتنناة م ةةن ضة ةريبة ال ةةدال م ةةن غي ةةر الش ةةركات الت ةةي تعتم ةةد الن ةةام
النقدي في محاسبتها.

الق ةرار رقةةم  0/70تةةاري  1910/91/98المتعلةةب بتمديةةد مهلةةة تقةةديم التص ةريح عةةنالمبالغ المستحقة لألشااص غير المقيمين عن ال صل ال اربةع مةن العةام  1919مةن

قبل الشركات صاحبة الحقوب البترولية والشركات صاحبة الحقوب البترولية المشغلة

والش ةةركات المش ةةغلة م ةةن غي ةةر أص ةةحاب الحق ةةوب والمق ةةاولين الن ةةانويين والمتعاق ةةدين
النانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.

المكتب اإلعالمي

