دليُلك إلى اﻻستفادة
من التخفيضات الضريبية والجمركية
على النشاطات الُمفيدة للبيئة

هل تقوم بنشاطات َتندرج ضمن فئة الصناعة البيئية؟
هل تقوم باﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة؟
هل َتستورد السلع الُمفيدة للبيئة؟

اﻹتحاد اﻷوروبي

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ

دليلُك إلى اﻻستفادة
من التخفيضات الضريبية والجمركية
على النشاطات الُمفيدة للبيئة
سلسلة التوعية المالية والضريبية  -الدليل رقم 10

هذا الدليل هو العاشر في سلسلة التوعية المالية والضريبية

الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واﻻقتصادي  -وزارة
المالية.

م إعداده بتوجيهات من معالي وزير المالية اﻷستاذ علي
تّ

التكليف واﻹشراف:
وزارة البيئة اللبنانية

التمويل:
اﻹتحاد اﻷوروبي

حسن خليل ،ومعالي وزير البيئة اﻷستاذ طارق الخطيب،

بهدف المساهمة في تسهيل وصول المواطنين إلى

المعلومات وتوعيتهم إلى حقوقهم وواجباتهم.

هذا الدليل هو ثمرة تعاون مشترك بين وزارة البيئة في

م إصداره
لبنان ومعهد باسل فليحان المالي واﻻقتصادي .ت ّ

بدعم وتمويل من اﻻتحاد اﻷوروبي .الشكر موصول ِلمكتب
برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي في وزارة البيئة على

المساندة في تطوير ومراجعة الدليل.
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معهد باسل فليحان
المالي واﻻقتصادي

معهد باسل فليحان المالي واﻻقتصادي مؤسسة عامة
مستقلة مالياً وإدارياً تعمل تحت وصاية وزير المالية اللّبنانية
ورقابة ديوان المحاسبة .هو مركز تميﱡز يعمل على تطوير

القدرات الوطنية في إدارة المال العام وتحديث الدولة من
خﻼل مهام ثﻼث :أوﻻً تدريب العاملين في الدولة ﻻ سّيما

شبكة المسؤولين الماليّين ،ثانياً إصدار منشورات وأبحاث

صصة وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات،
متخ ّ

وثالثاً بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات العربية
واﻹقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الجيّدة.

إضافة إلى دوره الوطني ،يلعب المعهد دوراً إقليمياً
كونه مركز اﻷمانة العامة لشبكة معاهد التدريب الحكومية

في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا (Governance

.)Institutes Forum for Training GIFT-MENA

المعهد مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت وصاية وزير
المالية اللبنانية.

3

لماذا هذا الدليل؟

َيعُرض هذا الدليل للتخفيضات الضريبية والجمركية على

التجهيزات والنشاطات الُمفيدة للبيئة المنصوص عنها في

المادة  20من قانون حماية البيئة رقم  444تاريخ ،2002/0٧/2٩

وُيعّدد النشاطات التي تندرج من ضمن الفئات المستفيدة.

كما ُيفّند المراحل التي يمّر بها الُمكلّف لﻼستفادة من
التخفيضات عارضاً للشروط والمعايير الُمعتَمدة.
يهدف الدليل إلى حثّ المواطنين على استخدام الموارد

الطبيعية بشكل مستدام وتحفيز رجال اﻷعمال وأصحاب

المؤسسات على القيام بنشاطات تحافظ على البيئة وعلى
استخدام التكنولوجيات الحديثة التي ُتقلّص أو تقضي على

ما هي التخفيضات؟

جميع أشكال التلّوث كما ومعالجة النفايات وإعادة تصنيعها.
هي تخفيضات:

✓ على ضريبة الدخل الُمتوجّبة على النشاطات التي تحافظ

على البيئة ،تصل نسبتها حتى  50في المئة كحد أقصى؛

✓ على الرسوم الجمركية المتوجبة على استيراد التجهيزات

والتكنولوجيات المفيدة للبيئة ،تصل نسبتها حتى 50

من يستفيد منها؟

في المئة كحد أقصى.

كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع الخاص:

✓ يقوم بنشاطات الصناعة البيئّية (للمزيد من التفاصيل
راجع القسم اﻷّول صفحة )٧؛

✓ يقوم باﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها
بشكل مستدام (للمزيد من التفاصيل راجع القسم

الثاني صفحة )١٩؛

✓ يستورد تجهيزات أو معّدات أو لوازم لﻼستخدام تسمح

بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على أي شكل من أشكال

الــتـلـّوث (لـلـمـزيـد مـن الـتـفـاصيـل راجـع الـقسم الـثـالث

صفحة .)٣١

مﻼحظة

ﻻ يحق للمكلّف اﻻستفادة من أكثر من تخفيض ضريبي واحد على النشاط نفسه.
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فهرست
قائمة المصطلحات الُمﱰجمة

٦

 .١كيف تستفيد النشاطات الُمندرجة ضمن فئة الصناعة البيئية من التخفيضات الضريبية؟
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 .٢كيف تستفيد من التخفيضات الضريبية عند القيام باﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة؟

 .٣كيف تستفيد من التخفيضات الجمركية على السلع الُمستوردة؟

١٩
3١

 .٤أمثلة تطبيقية عن الصناعة البيئية
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1
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

زوادة هذا الفصل

✓ تعّرف إلى النشاطات الُمندرجة
ضمن الصناعة البيئية
✓ تأّكد من ضمّ جميع الُمستندات
عند تقديم طلب التخفيض
✓ إنتبه إلى الغرامات في حال التأخير
عن تعديل التصريح

كيف ٌتعّرف الصناعة البيئية؟
ُتعّرف الصناعة البيئية بالنشاطات الصناعية والمهنية التي يقوم بها أي شخص طبيعي
أو معنوي بهدف حماية البيئة ،والتي تستوفي الشروط والمعايير التالية:

مصﱠممة ﻹنتاج إيرادات أو أرباح؛
✓ أن تكون ُ

✓ أن ﻻ تكون مُمﱠولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق عام ،أو بموجب قروض

أو هبات ممنوحة من مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية .ينطبق هذا الشرط على
الُمتعّهدين الثانويين؛

✓ أن تندرج ضمن فئة الصناعة البيئية.

ما هي النشاطات الﱵ تندرج ضمن فئة الصناعة البيئية؟
✓ تجميع المياه المبتذلة أو تكريرها أو إعادة استعمالها؛

✓ تجميع مياه الصرف الصحّي أو تكريرها أو تكرير الوحل؛

✓ تجميع النفايات الصلبة أو معالجتها أو التصّرف بها أو معالجة بقايا من إدارة النفايات
الصلبة؛

✓ فرز النفايات؛

✓ إسترداد المواد المستهلكة (كالمواد البﻼستيكية أو الزجاجية أو سواها) أو إعادة تدويرها
أو بيع نواتج إعادة تدويرها محلياً أو دولياً؛

✓ إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية ،أو الطاقة التي تولّدها الرياح ،أو الطاقة
الكهرومائية ،أو الطاقة الجيو حرارية أو الطاقة التي يولّدها الوقود الناتج عن معالجة

النفايات؛

✓ إزالة آثار التلّوث في البيئة الطبيعية؛

✓ تصنيع و/أو تركيب و/أو إصﻼح و/أو صيانة أو بيع اﻵﻻت والمعّدات التي ﻻ يمكن
استخدامها إ ّ
ﻻ ﻷغراض حماية البيئة ،كمعّدات إعادة التدوير أو معّدات مكافحة التلّوث،
والمعّدات المتعّلقة بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية أو الطاقة التي تولّدها
الرياح أو الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الجيو حرارية أو الطاقة التي يولّدها الوقود

الناتج عن معالجة النفايات؛

✓ النشاطات المهنية (وهي مُعّددة على سبيل المثال ﻻ الحصر):
•

8

تقييم اﻵثار البيئية لمختلف اﻷنشطة،

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

•

التدقيق البيئي،

•

رصد اﻻنبعاثات أو أي رصد بيئي آخر،

•
•
•
•
•

أي تدقيق يكون موضوعه الطاقة،

عمل المختبرات المّتصل بالرصد البيئي،

اﻷبحاث والتطوير في ما يتعلق باﻻستهﻼك واﻹنتاج المستدام بما في ذلك إنتاج

السلع اﻷكثر حماية للبيئة ،وفعالية الطاقة ،والطاقة المتجددة ،وإدارة نسب التلّوث،

وضع أو تطوير خطط ﻹدارة الطوارئ،

مساعدة اﻷشخاص الطبيعيين أو المعنويين على الحد من اﻵثار البيئية السلبّية
ﻷنشطتهم بما في ذلك الحد من استهﻼك الطاقة على سبيل المثال ﻻ الحصر.

ما هي النشاطات الﱵ ﻻ تندرج ضمن فئة الصناعة البيئية؟
✓ إنتاج الكهرباء بأي وسيلة كانت (باستثناء الطاقة الشمسية أو الطاقة التي تولّدها
الرياح أو الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الجيو حرارية أو الطاقة التي يولّدها الوقود

الناتج عن معالجة النفايات)؛

✓ إستخدام المواد المعاد تدويرها (إﻻ في حال كان الشخص الطبيعي أو المعنوي
م يستخدمها)؛
يقوم بإعادة تدوير هذه المواد ومن ث ّ

م بمراعاة أشمل
✓ النشاط اﻻقتصادي الذي ﻻ يهدف بذاته إلى حماية البيئة ،إﻻّ أنه يت ّ

لمعايير حماية البيئة أو يكون له تأثير إيجابي عليها .يشمل هذا النشاط على سبيل
المثال ﻻ الحصر :الصناعة والزراعة ،النقل ،تصميم اﻷبنية وأعمال البناء؛

✓ تصنيع و/أو بيع معّدات للتصدير.

ما هي نسب التخفيض الضريـﱯ الذي تستفيد منه نشاطات الصناعة
البيئية؟

 .١ما هي نسب التخفيض الضريبي؟

يستــفــيــد كـّل شخص طـبـيـعي أو مـعـنـوي يـقـوم بـنشاطـات الصنـاعـة الـبـيئـيـة ويـكـون

مستوفياً لجميع الشروط والمعايير المذكورة سابقاً ،من تخفيضات على ضريبة الدخل

المتوجّبة على اﻷرباح المتأتية من هذه النشاطات وفقاً للنسب التالية:
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

٩

الجدول الرقم ١

نسب التخفيضات على ضريبة الدخل
%٥٠

من السنة المالية اﻷولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع

%4٠

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

%3٠

%2٠

%١٠

القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم رقم  ١6٧تاريخ 20١٧/02/١٧

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعّلقة بالمرسوم

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

م خﻼلها ممارسة
ُيطّبق معّدل التخفيض الضريبي المعمول به في السنة التي يت ّ
النشاط.

 .٢كيف ُيحتسب التخفيض الضريبي بالنسبة لشركات اﻷموال؟

ُتكّلف الشركات المساهمة بضريبة نسبية وقدرها  ١٧في المئة.
أ .بالنسبة للشركات الُمكّلفة على أساس الربح الحقيقي
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
إحتساب الضريبة

الربح الصافي

-

x

إجمالي التكاليف

=

الربح الصافي

نسبة الضريبة ( ١7في المئة)

إحتساب التخفيض الضريبي

قيمة الضريبة

١٠

x

نسبة التخفيض (بحسب الجدول)
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=

=

قيمة الضريبة

قيمة التخفيض الضريبي

ب .بالنسبة للُمكّلفين على أساس الربح المقطوع
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
إحتساب الضريبة

الربح الصافي

x

x

نسبة الربح المقطوع التي
تحّددها وزارة المالية

نسبة الضريبة ( ١7في المئة)

إحتساب التخفيض الضريبي

قيمة الضريبة

x

=

نسبة التخفيض (بحسب الجدول)

=

=

الربح الصافي

قيمة الضريبة

قيمة التخفيض الضريبي

 .٣كيف ُيحتسب التخفيض الضريبي بالنسبة للمؤسسات والمهن
وشركات اﻷشخاص؟

سسات والمهن وشركات اﻷشخاص بضريبة تصاعدية بحسب الشطور .وفي
ُتكلّف المؤ ّ
حال مزاولة أكثر من نشاط ،يكون من الصعب الفصل بين الضريبة المفروضة على

النشاطات الُمفيدة للبيئة وتلك المفروضة على النشاطات اﻷخرى .لذلك تقوم اﻹدارة الضريبية
بتقييم كل حالة على حدى باﻻعتماد على مبدأ الـ”بروراتا” (أي التوزيع بحسب النسب).

نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من
النشاطات الُمفيدة للبيئة

=

اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من النشاطات الُمفيدة للبيئة
إجمالي اﻷرباح

ُيفترض أن نسبة الضريبة على النشاطات الُمفيدة للبيئة من إجمالي الضريبة توازي

نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من النشاطات الُمفيدة للبيئة من إجمالي اﻷرباح.
قيمة الضريبة على النشاطات
الُمفيدة للبيئة

=

تخضع هذه القيمة للتخفيض الضريبي.

نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من النشاطات الُمفيدة
للبيئة  xإجمالي قيمة الضريبة

على المعنيين مراجعة اﻹدارة الضريبية قبل احتساب التخفيض.
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

١١

ما هي الخطوات الﱵ يجب القيام بها لﻼستفادة من التخفيض الضريـﱯ؟
يستدعي اﻻستفادة من التخفيض القيام بعّدة خطوات تبدأ في وزارة البيئة حيث ُيقّدم

طلب اﻻستفادة من التخفيض ،يليها إبﻼغ وزارة المالية بتقديم الطلب والتصريح عن

م إبﻼغ وزارة المالية بقرار وزارة البيئة بالموافقة الكلّية أو الجزئية أو
ضريبة الدخل ،ومن ث ّ
عدمها.

 .١الخطوة اﻷولى :الحصول من وزارة البيئة على طلب اﻻستفادة من
التخفيض ونموذج اﻹعﻼم وتقديمهما

أ .آلية الحصول على النماذج وتقديمها

احصل من وزارة البيئة  -دائرة حماية البيئة السكنية
على ”طلب التخفيض”
(راجع الملحق رقم  3صفحة .)47

على “إعﻼم إلى وزارة المالية بتقديم طلب
اﻻستفادة” (راجع الملحق رقم  4صفحة .)4٩

امﻸ الطلب
•
•
•
•

حّدد جميع النشاطات التي يقوم بها المكلّف والتي يمكن أن
تستفيد من التخفيض،
ِ
صف اﻷعمال الُمنّفذة من خﻼل كل نشاط،
ارفق المستندات التي تثبت أن النشاطات الُمشار إليها تدخل
ضمن مفهوم نشاط الصناعة البيئية (جدول رقم  2صفحة ،)١3
ارفق المستندات الرسمية المطلوبة (جدول رقم  3صفحة .)١4

قّدم الطلب

إلى وزارة البيئة ،وذلك ضمن المهلة
القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل للسنة
المالية التي يطالها التخفيض.

إحصل من الوزارة على إفادة باستﻼم
الطلب.

١2

ارفق باﻹعﻼم ،اﻹفادة باستﻼم طلب التخفيض
ونسخاً عن جميع المستندات الُمقّدمة إلى
وزارة البيئة وقدمه إلى المصلحة المالية في
منطقة التكليف التي تتبع لها ،وذلك ضمن
المهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل.

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

مﻼحظة

على وزارة البيئة أن تبتّ بطلب اﻻستفادة من التخفيض الضريبي خﻼل مهلة

أقصاها  ١50يوماً من تاريخ تقديمه.
ب .المستندات الُمرفقة

الجدول الرقم 2

ال-مست-ن-دات ال-تي ت-ث-بت أن ال-نشاط-ات الُ-م-شار إل-ي-ه-ا ت-دخ-ل ضم-ن مفهوم
نشاطات الصناعة البيئية
✓ في حال لم يسبق لك أن قمت بنشاطات مماثلة :يمكن إبراز ﻻئحة الزبائن أو

اﻷشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من تلك النشاطات ،خطة العمل ،أو تحديد
السوق المستهدف

مبرمة مع أشخاص
أو في حال سبق أن قمت بنشاطات مماثلة :يمكن إبراز عقود ُ
طبيعيين أو معنويين

✓ حسابات أو اعتمادات مصرفية ،أو قروض ممنوحة من مؤسسات مالية خاصة ،أو
مصدر أموال خاص

✓ مستندات تصف النشاط مثل المستندات الهندسية

✓ عقود شراء اﻵﻻت أو المعّدات الﻼزمة للنشاط مع بيان الوصف والغرض
✓ العقود الُمتعّلقة بالعمل المنوي تنفيذه في حال الخدمات المهنية

✓ مواصفات اﻵﻻت أو المعّدات المنتجة والوثائق الهندسية التي تبّين نشاط إعادة
التصنيع وذلك في حال إعادة التدوير

✓ تقرير عن طبيعة النشاط المطلوب اﻻستفادة عنه والوصف التقني من حيث

المعّدات أو اﻷجهزة الُمستخدمة والمواد اﻷولية والُمنتج النهائي للمشاريع اﻹنتاجية

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

١3

الجدول رقم 3

المستندات الرسمية المطلوبة
✓ إذاعة تجارية

✓ نسخة عن آخر تصريح لوزارة المالية في حال وجوده
✓ شهادة تسجيل لدى وزارة المالية
✓ الرخصة الصناعية

 .٢الخطوة الثانية :التصريح عن ضريبة الدخل
١
2

إمﻸ نموذج التصريح عن ضريبة الدخل.

عند ملء نموذج التصريح عن ضريبة الدخل يمكنك:
•

•

إما إدراج التخفيض الضريبي المطلوب في تصريح ضريبة الدخل

ضمن خانة اﻹعفاءات الخاصة ،وبالتالي اﻻستفادة من التخفيض
قبل معرفة قرار وزارة البيئة،

أو عدم إدراج التخفيض الضريبي المطلوب في تصريح ضريبة الدخل

ضمن خانة اﻹعفاءات الخاصة ،وبالتالي انتظار صدور قرار وزارة
البيئة قبل اﻻستفادة من التخفيض.

3

في الحالتين يمكنك تعديل التصريح ﻻحقاً (راجع الفقرة صفحة .)١7

إحصل على النموذج الخاص “بيان النتيجة اﻹضافي للمؤسسات

والشركات التي تتعاطى نشاطات الصناعة البيئية” من دوائر ضريبة
الدخل في وزارة المالية في بيروت أو من الماليات في المناطق (راجع

الملحق رقم  2صفحة  )45أو من الموقع اﻹلكتروني لوزارة المالية أو
المؤسسات الُمعتمدة من وزارة المالية لخدمات التصريح والتسديد

4

١4

الضريبي ،إمﻸه وأرِفقه بالتصريح.

قدم تصريح ضريبة الدخل مع جميع الُمرفقات ضمن المهلة القانونية

للتصريح.

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

مﻼحظة :نماذج التصريح والمهل القانونية

تختلف نماذج التصريح والمهل القانونية لضريبة الدخل بحسب الطبيعة القانونية

للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمّثله المكلّف.

 .٣الخطوة الثالثة :إبﻼغ وزارة المالية قرار وزارة البيئة

أ .في حال موافقة وزارة البيئة كلّياً على طلب التخفيض
احصل على الموافقة

(راجع الملحق رقم  ٥صفحة  ٥٠لﻼطﻼع على
نموذج الموافقة الذي تحصل عليه من الوزارة).

أبِرز الموافقة

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع
لها ،وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تبّلغك القرار.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل
تكون قد استفدت أص ً
ﻼ من هذا التخفيض.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعدي ً
ﻼ للتصريح وطلب استرداد قيمة
التخفيض الُموافق عليه؛
المهلة الُمتاحة لﻼسترداد هي  4سنوات.

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

١٥

ب .في حال موافقة وزارة البيئة جزئياً على طلب التخفيض
احصل على الموافقة الجزئية

(راجع الملحق رقم  ٥صفحة  ٥٠لﻼطﻼع على
نموذج الموافقة الذي تحصل عليه من الوزارة).

أبِرز الموافقة

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع
لها ،وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تبّلغك اُلقرار.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعديل تصريح ضريبة الدخل ،وادفع فرق
جب باﻹضافة إلى الغرامات
الضريبة المتو ّ
جبها.
الناتجة عن تعديل التصريح في حال تو ّ

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعدي ً
ﻼ للتصريح وطلب استرداد قيمة
التخفيض الُموافق عليه؛
المهلة الُمتاحة لﻼسترداد هي  4سنوات.

ج .في حال عدم موافقة وزارة البيئة على طلب التخفيض
احصل على الرّد من وزارة البيئة

(راجع الملحق رقم  ٥صفحة  ٥٠لﻼطﻼع على نموذج
الموافقة أو الرفض الذي تحصل عليه من الوزارة).

أبِرز الرد وصورة عنه

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع
لها ،وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تبلّغك اُلقرار.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعديل تصريح ضريبة الدخل ،وادفع فرق
جب باﻹضافة إلى الغرامات
الضريبة المتو ّ
جبها.
و
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ّ
١٦

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

جب عليك تعديل التصريح أو الدفع.
ﻻ يتو ّ

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

د .في حال عدم صدور قرار وزارة البيئة ضمن مهلة  ١٥٠يوماً
راجع وزارة البيئة بعد انتهاء المهلة المذكورة،
مصّدقة من وزارة البيئة بعدم
واحصل على إفادة ُ
البت بطلبك
ُيعتبر طلبك مقبو ً
ﻻ ضمناً.

أبِرز اﻹفادة

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع لها،
وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تصديق اﻹفادة.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل
تكون قد استفدت أص ً
ﻼ من هذا التخفيض.

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعدي ً
ﻼ للتصريح وطلب استرداد قيمة
التخفيض الُموافق عليه؛
المهلة الُمتاحة لﻼسترداد هي  4سنوات.

مﻼحظة :ﰲ حال تأّخر الُمكّلف عن تبليغ وزارة المالية قرار وزارة البيئة
في حال تجاوز الُمكلّف مهلة الـ  ١5يوماً ﻹبﻼغ وزارة المالية بقرار وزارة البيئة أو باﻹفادة

الُمصّدقة في حال عدم صدور القرارُ ،تطبّق بحقه اﻹجراءات ذاتها المتبعة في حال جاء
قرار وزارة البيئة برفض الطلب كلياً.

مﻼحظة :صﻼحية وزارة المالية بتعديل قرار التخفيض

في جميع اﻷحوال يمكن لوزارة المالية تعديل قيمة التخفيض الُموافق عليه من قبل

وزارة البيئة في حال وجود أسباب موجبة لذلك.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

١7

إنتبه إلى الغرامات
في حال ُكنت قد أدرجت التخفيض الضريبي المطلوب في تصريح ضريبة الدخل وتمّ
رفض طلبك من قبل وزارة البيئة أو حتى حصلت على موافقة جزئية.
في حال تقديم تعديل التصريح

غرامة تحّقق

ضمن مهلة  3٠يوماً من تاريخ

ُتفرض غرامة قدرها  20في المئة من قيمة الفرق

ينتج عن التعديل ضريبة إضافية

المصّرح عنها ،على أن ﻻ تقل الغرامة عن:

انتهاء المهلة اﻷساسية ،ولم

تفوق  %١٠من إجمالي ضريبة

جب على المكلّف
الفصل ،ﻻ يتو ّ
أي غرامة تحّقق.

م-ا إذا ك-ان ال-ت-ع-دي-ل ق-د تّ-م
أّ
تقديمه بعد مهلة  3٠يوماً
و/أو نتجت عنه ضريبة إضافية

تفوق  %١٠من إجمالي الضريبة

ال-ف-ع-ل-ي-ة ،ف-في ه-ذه ال-ح-الة

ُتفرض:

١8

جبة والضريبة الصافية
بين الضريبة الصافية المتو ّ
•
•

•

 ٧50,000ل.ل .للشركات المساهمة

 500,000ل.ل .لشركات اﻷشخاص والشركات

المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من

الضريبة

و ١00,000لﻸفراد وباقي المكّلفين.

غرامة تحصيل

ُتفرض بمعّدل  ١في المئة على إجمالي المتوجّب
(ضريبة  +غرامة تحّقق) عن كل شهر تأخير بدءاً من
انتهاء المهلة القانونية للتصريح وُيعّد كسر الشهر
شهراً كامﻼً.

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

2
كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

زوادة هذا الفصل

✓ تعّرف إلى النفقات المستفيدة
من التخفيض
✓ إنتبه إلى التصريح ضمن المهل
القانونية وإرفاق جميع المستندات
✓ إنتبه إلى الغرامات في حال التأخير
عن تعديل التصريح

كيف ُيعّرف اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة؟
ُيعّرف اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة بالمبالغ التي ُينفقها أي شخص طبيعي أو
معنوي بهدف حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مُستدامة والتي تستوفي الشروط
والمعايير التالية:

✓ أن ﻻ تكون مُصّممة بهدف إنتاج اﻹيرادات أو اﻷرباح؛

✓ أن ﻻ تكون مُمﱠولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق عام ،أو بموجب قروض

أو هبات ممنوحة من مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية .ينطبق هذا الشرط على
الُمتعّهدين الثانويين؛

✓ أن تندرج ضمن فئة اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة.

ما هي النفقات الﱵ تندرج ضمن فئة اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة؟
م استخدامها ﻷغراض حماية البيئة،
✓ إستهﻼك اﻷصول الثابتة من آﻻت ومعّدات يت ّ
بما في ذلك التجهيزات المعّدة لمراقبة اﻻنبعاثات ،واﻷثر البيئي ،أو النوعية البيئية؛
✓ إستهﻼك التجهيزات العائدة ﻹنتاج الطاقة الشمسية أو الطاقة التي تولّدها الرياح ،أو
الطاقة الكهرومائية ،أو الطاقة الجيو حرارية أو الطاقة التي يولّدها الوقود الناتج عن

مـعـالـجـة الـنـفـايـات ،عـنـدمـا تـكـون هـذه الـتـجـهـيـزات قـد جـرى تـركـيبها بهدف تخفيض
استخدام الطاقة الُمعتِمدة على الوقود اﻷحفوري؛

صصة حصراً لتمّلك أصول ُتستخدم في إجراءات حماية البيئة؛
✓ فوائد القروض المخ ّ

✓ نفقات العقود الُمبرمة مع الغير للصيانة أو تصليح أو استبدال قطع الغيار والمواد
للتجهيزات والمعّدات التي تستوفي المعايير المذكورة سابقاً؛

✓ نفقات العقود الُمبرمة مع الغير لتقديم الخدمات التالية:
•

تقييم جميع أنواع اﻵثار البيئية،

•

القيام بالكشف الذي يكون موضوعه الطاقة،

•
•
•
•

2٠

القيام بالكشف البيئي،

رصد اﻻنبعاثات أو أي رصد بيئي آخر،

القيام بعمل المختبرات ذات الصلة بالرصد البيئي،

القيام باﻷبحاث والتطوير في ما يتعلق بعملية إنتاج السلع اﻷكثر حماية للبيئة،

وفعالية الطاقة ،والطاقة المتجّددة ،وإدارة نسبة التلّوث،

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

•
•
•

المساعدة على الحّد من اﻵثار البيئية السلبية لﻸنشطة بما في ذلك الحّد من
استهﻼك الطاقة على سبيل المثال ﻻ الحصر،

وضع أو تطوير خطط ﻹدارة الطوارئ،

القيام بأي خدمة تندرج تحت تعريف نشاط الصناعة البيئية.

ما هي النفقات الﱵ ﻻ تندرج ضمن فئة اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة؟
✓ النفقات التي ينتج عنها وفر مالي ناتج عن الحد من استهﻼك الطاقة؛
✓ النفقات الناتجة عن أنشطة طارئة نّفذت لمعالجة آثار الحوادث البيئية.

ما هي نسب التخفيض الضريـﱯ الخاص باﻹنفاق الهادف إلى حماية
البيئة؟
 .١ما هي نسب التخفيض الضريبي؟

يستفيد ك ّ
ل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة ويكون

مستوفياً لجميع الشروط والمعايير المذكورة سابقاً ،من تخفيضات على ضريبة الدخل.
ُيحتسب التخفيض وفقاً للطرق التالية:

الطريقة اﻷولى :تخفيض على ضريبة الدخل بقيمة  ١5في المئة من إجمالي اﻹنفاق
الهادف إلى حماية البيئة؛

الطريقة الثانية :تخفيض على ضريبة الدخل بحسب النسب الواردة في الجدول رقم ١
صفحة .22

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

2١

الجدول الرقم ١

نسب التخفيضات على ضريبة الدخل
%٥٠

من السنة المالية اﻷولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع

%4٠

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

%3٠

%2٠

%١٠

القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم رقم  ١6٧تاريخ 20١٧/02/١٧

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعّلقة بالمرسوم

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

ُتطّبق الطريقة التي تحتسب القيمة اﻷدنى.

 .٢كيف ُيحتسب التخفيض الضريبي بالنسبة لشركات اﻷموال؟

(وفقاً لطريقة اﻻحتساب الثانية)

ُتكّلف الشركات المساهمة بضريبة نسبية وقدرها  ١٧في المئة.
أ .بالنسبة للشركات المكلفة على أساس الربح الحقيقي
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
إحتساب الضريبة

الربح الصافي

-

x

إجمالي التكاليف

=

الربح الصافي

نسبة الضريبة ( ١7في المئة)

إحتساب التخفيض الضريبي

قيمة الضريبة

22

x

نسبة التخفيض (بحسب الجدول)

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

=

=

قيمة الضريبة

قيمة التخفيض الضريبي

ب .بالنسبة للُمكّلفين على أساس الربح المقطوع
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
إحتساب الضريبة

الربح الصافي

x

x

نسبة الربح المقطوع التي
تحّددها وزارة المالية

نسبة الضريبة ( ١7في المئة)

إحتساب التخفيض الضريبي

قيمة الضريبة

x

=

نسبة التخفيض (بحسب الجدول)

=

=

الربح الصافي

قيمة الضريبة

قيمة التخفيض الضريبي

 .٣كيف ُيحتسب التخفيض الضريبي بالنسبة للمؤسسات والمهن
وشركات اﻷشخاص؟ (وفقاً لطريقة اﻻحتساب الثانية)

سسات والمهن وشركات اﻷشخاص بضريبة تصاعدية بحسب الشطور .وفي
ُتكلّف المؤ ّ

حال مزاولة أكثر من نشاط ،يكون من الصعب الفصل بين الضريبة المفروضة على النشاطات

الُمفيدة للبيئة وتلك المفروضة على النشاطات اﻷخرى .لذلك تقوم اﻹدارة الضريبية
بتقييم كل حالة على حدى باﻻعتماد على مبدأ الـ”بروراتا” (أي التوزيع بحسب النسب).

نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من
النشاطات الُمفيدة للبيئة

=

اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من النشاطات الُمفيدة للبيئة
إجمالي اﻷرباح

ُيفترض أن نسبة الضريبة على النشاطات الُمفيدة للبيئة من إجمالي الضريبة توازي

نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من النشاطات الُمفيدة للبيئة من إجمالي اﻷرباح.
قيمة الضريبة على النشاطات
الُمفيدة للبيئة

=

تخضع هذه القيمة للتخفيض الضريبي.

نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأّتية من النشاطات الُمفيدة
للبيئة  xإجمالي قيمة الضريبة

على المعنيين مراجعة اﻹدارة الضريبية قبل احتساب التخفيض.
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق
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ما هي الخطوات الﱵ يجب القيام بها لﻼستفادة من التخفيض الضريـﱯ؟
يستدعي اﻻستفادة من التخفيض القيام بعّدة خطوات تبدأ في وزارة البيئة حيث ُيقّدم

طلب اﻻستفادة من التخفيض ،يليها إبﻼغ وزارة المالية بتقديم الطلب والتصريح عن

ضريبة الدخل ،ومن ثمّ إبﻼغ وزارة المالية بقرار وزارة البيئة بالموافقة الكلّية أو الجزئية أو
عدمها.

 .١الخطوة اﻷولى :الحصول من وزارة البيئة على طلب اﻻستفادة من
التخفيض ونموذج اﻹعﻼم وتقديمهما

أ .آلية الحصول على النماذج وتقديمها

احصل من وزارة البيئة  -دائرة حماية البيئة السكنية
على ”طلب التخفيض”
(راجع الملحق رقم  3صفحة .)47

على “إعﻼم إلى وزارة المالية بتقديم طلب
اﻻستفادة” (راجع الملحق رقم  4صفحة .)4٩

امﻸ الطلب
•
•
•
•

حّدد طبيعة وقيمة جميع النفقات التي تكبّدتها والتي يمكن أن
يستفيد عنها من التخفيض الضريبي،
ارفق المستندات التي تثبت أن اﻹنفاق أو النفقات الُمشار إليها،
تدخل ضمن فئة النفقات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة
عليها بصورة مستدامة (جدول رقم  2صفحة ،)2٥
ارفق المستندات الرسمية المطلوبة (جدول رقم  3صفحة .)2٦

قّدم الطلب

إلى وزارة البيئة ،وذلك ضمن المهلة
القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل للسنة
المالية التي يطالها التخفيض.

إحصل من الوزارة على إفادة باستﻼم
الطلب.

24

ارفق باﻹعﻼم ،اﻹفادة باستﻼم طلب التخفيض
ونسخاً عن جميع المستندات الُمقّدمة إلى
وزارة البيئة وقدمه إلى المصلحة المالية في
منطقة التكليف التي تتبع لها ،وذلك ضمن
المهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل.

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

مﻼحظة

ت بطلب اﻻستفادة من التخفيض الضريبي خﻼل مهلة
على وزارة البيئة أن تب ّ
أُقصاها  ١50يوماً من تاريخ تقديمه.
ب .المستندات الُمرفقة

الجدول الرقم 2

المستندات التي تثبت أن النفقات الُمشار إليها تدخل ضمن النفقات الهادفة
إلى حماية البيئة
✓ تقرير عن النفقات التي تهدف إلى حماية البيئة وقيمتها ووجهة إنفاقها
✓ الفواتير والعقود المثبتة للنفقات

✓ حسابات الشركة التي تبّين هذا اﻹنفاق أو هذه النفقات

✓ البيانات المتعّلقة بالمستويات الحالية لﻼنبعاثات الصادرة من المصّنع أو من
م إنفاق اﻷموال من أجل تخفيضها
المنشآت التابعة له ،والتي ت ّ

✓ مستويات اﻻنبعاثات المتوّقعة بعد دفع هذه النفقات ،إذا كان من المتوّقع أن
تتبّدل هذه المستويات

(تطّبق هذه البيانات على جميع اﻻنبعاثات الصادرة من المصنع أو المنشآت
التابعة له ،وهي ليست محصورة بتلك التي سُتخّفض من خﻼل النفقات الخاضعة

للتخفيض الضريبي)

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق
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الجدول رقم 3

المستندات الرسمية المطلوبة
✓ إذاعة تجارية

✓ نسخة عن آخر تصريح لوزارة المالية في حال وجوده
✓ شهادة تسجيل لدى وزارة المالية
✓ الرخصة الصناعية

 .٢الخطوة الثانية :التصريح عن ضريبة الدخل
١
2

إمﻸ نموذج التصريح عن ضريبة الدخل.

عند ملء نموذج التصريح عن ضريبة الدخل يمكنك:
•

•

إما إدراج التخفيض الضريبي المطلوب في تصريح ضريبة الدخل

ضمن خانة اﻹعفاءات الخاصة ،وبالتالي اﻻستفادة من التخفيض
قبل معرفة قرار وزارة البيئة،

أو عدم إدراج التخفيض الضريبي المطلوب في تصريح ضريبة الدخل

ضمن خانة اﻹعفاءات الخاصة ،وبالتالي انتظار صدور قرار وزارة البيئة
قبل اﻻستفادة من التخفيض.

3

في الحالتين يمكنك تعديل التصريح ﻻحقاً (راجع الفقرة صفحة .)2٩

إحصل على النموذج الخاص “بيان النفقات التي تهدف إلى حماية البيئة”

من دوائر ضريبة الدخل في وزارة المالية في بيروت أو من الماليات في

المناطق (راجع الملحق رقم  6صفحة  )5١أو من الموقع اﻹلكتروني

لوزارة المالية أو المؤسسات الُمعتمدة من وزارة المالية لخدمات التصريح

4

2٦

والتسديد الضريبي ،إمﻸه وأرفقه بالتصريح.

قدم تصريح ضريبة الدخل مع جميع الُمرفقات ضمن المهلة القانونية

للتصريح.

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

مﻼحظة :نماذج التصريح والمهل القانونية

تختلف نماذج التصريح والمهل القانونية لضريبة الدخل بحسب الطبيعة القانونية

للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثّله المكلّف.

 .٣الخطوة الثالثة :إبﻼغ وزارة المالية قرار وزارة البيئة

أ .في حال موافقة وزارة البيئة كليّاً على طلب التخفيض
احصل على الموافقة

(راجع الملحق رقم  ٥صفحة  ٥٠لﻼطﻼع على
نموذج الموافقة الذي تحصل عليه من الوزارة).

أبِرز الموافقة

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع
لها ،وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تبّلغك القرار.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل
تكون قد استفدت أص ً
ﻼ من هذا التخفيض.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعدي ً
ﻼ للتصريح وطلب استرداد قيمة
التخفيض الُموافق عليه؛
المهلة الُمتاحة لﻼسترداد هي  4سنوات.

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق
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ب .في حال موافقة وزارة البيئة جزئياً على طلب التخفيض
احصل على الموافقة الجزئية

(راجع الملحق رقم  ٥صفحة  ٥٠لﻼطﻼع على
نموذج الموافقة الذي تحصل عليه من الوزارة).

أبِرز الموافقة

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع
لها ،وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تبّلغك القرار.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعديل تصريح ضريبة الدخل ،وادفع فرق
جب باﻹضافة إلى الغرامات
الضريبة المتو ّ
جبها.
الناتجة عن تعديل التصريح في حال تو ّ

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعدي ً
ﻼ للتصريح وطلب استرداد قيمة
التخفيض الُموافق عليه؛
المهلة الُمتاحة لﻼسترداد هي  4سنوات.

ج .في حال عدم موافقة وزارة البيئة على طلب التخفيض
احصل على الرّد من وزارة البيئة

(راجع الملحق رقم  ٥صفحة  ٥٠لﻼطﻼع على نموذج
الموافقة أو الرفض الذي تحصل عليه من الوزارة).

أبِرز الرد وصورة عنه

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع
لها ،وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تبلّغك اُلقرار.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعديل تصريح ضريبة الدخل ،وادفع فرق
جب باﻹضافة إلى الغرامات
الضريبة المتو ّ
جبها.
و
ت
ل
ا
ح
ي
ف
ح
ي
ر
ص
ت
ل
ا
ل
الناتجة عن تعدي
ّ
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في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

جب عليك تعديل التصريح أو الدفع.
ﻻ يتو ّ

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

د .في حال عدم صدور قرار وزارة البيئة ضمن مهلة  ١٥٠يوماً
راجع وزارة البيئة بعد انتهاء المهلة المذكورة،
واحصل على إفادة مصّدقة من وزارة البيئة بعدم
البت بطلبك
ُيعتبر طلبك مقبو ً
ﻻ ضمناً.

أبِرز اﻹفادة

إلى المصلحة المالية في منطقة التكليف التي تتبع لها،
وذلك ضمن مهلة  ١٥يومًا من تاريخ تصديق اﻹفادة.

في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل
تكون قد استفدت أصﻼ من هذا التخفيض.

في حال لم ُتدرج التخفيض الضريبي
المطلوب في تصريحك عن ضريبة الدخل

قّدم تعدي ً
ﻼ للتصريح وطلب استرداد قيمة
التخفيض الُموافق عليه؛
المهلة الُمتاحة لﻼسترداد هي  4سنوات.

مﻼحظة :ﰲ حال تأّخر الُمكّلف عن تبليغ وزارة المالية قرار وزارة البيئة
في حال تجاوز المكلف مهلة الـ  ١5يوماً ﻹبﻼغ وزارة المالية بقرار وزارة البيئة أو

باﻹفادة الُمصّدقة في حال عدم صدور القرارُ ،تطبّق بحقه اﻹجراءات ذاتها المتبعة
في حال جاء قرار وزارة البيئة برفض الطلب كلياً.

مﻼحظة :صﻼحية وزارة المالية بتعديل قرار التخفيض

في جميع اﻷحوال يمكن لوزارة المالية تعديل قيمة التخفيض الُموافق عليه من قبل

وزارة البيئة في حال وجود أسباب موجبة لذلك.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

2٩

إنتبه إلى الغرامات
في حال كنت قد أدرجت التخفيض الضريبي المطلوب في تصريح ضريبة الدخل وتمّ
رفض طلبك من قبل وزارة البيئة أو حتى حصلت على موافقة جزئية.
في حال تقديم تعديل التصريح

غرامة تحّقق

ضمن مهلة  3٠يوماً من تاريخ

ُتفرض غرامة قدرها  20في المئة من قيمة الفرق

ينتج عن التعديل ضريبة إضافية

المصّرح عنها ،على أن ﻻ تقل الغرامة عن:

انتهاء المهلة اﻷساسية ،ولم

تفوق  %١٠من إجمالي ضريبة

جب على المكلّف
الفصل ،ﻻ يتو ّ
أي غرامة تحّقق.

م-ا إذا ك-ان ال-ت-ع-دي-ل ق-د تّ-م
أّ
تقديمه بعد مهلة  3٠يوماً
و/أو نتجت عنه ضريبة إضافية

تفوق  %١٠من إجمالي الضريبة

ال-ف-ع-ل-ي-ة ،ف-في ه-ذه ال-ح-الة

ُتفرض:

3٠

جبة والضريبة الصافية
بين الضريبة الصافية المتو ّ
•
•

•

 ٧50,000ل.ل .للشركات المساهمة

 500,000ل.ل .لشركات اﻷشخاص والشركات

الـمـحـدودة الـمسؤولـيـة والـمؤسسات المستثناة

من الضريبة

و ١00,000لﻸفراد وباقي المكّلفين.

غرامة تحصيل

ُتفرض بمعّدل  ١في المئة على إجمالي المتوجّب
(ضريبة  +غرامة تحّقق) عن كل شهر تأخير بدءاً من
انتهاء المهلة القانونية للتصريح وُيعّد كسر الشهر
شهراً كامﻼً.

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

٣
كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع
الُمستوردة؟

زوادة هذا الفصل

✓ تعّرف إلى السلع الُمستفيدة من
التخفيض الجمركي
✓ ت--عّ-رف إل-ى نسب ال-ت-خ-ف-يض
الجمركي على السلع الُمستوردة
✓ إن-ت-ب-ه ل-ت-ع-بئ-ة طلب التخفيض
وتقديمه ضمن المهل

كيف ُتعَّرف السلع الُمفيدة للبيئة؟
ُتعتبر سلعاً مفيدة للبيئة جميع التجهيزات والمعّدات واللوازم والتكنولوجيا التي ُتستورد
وُتستخدم بهدف:

✓ تفادي أو تقليص أو القضاء على أي شكل من أشكال التلّوث؛
✓ معالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها.

تستفيد هذه السلع من التخفيض الجمركي في حال استيفائها للشروط والمعايير التالية:

✓ أﻻ تكون مُمّولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق عام ،أو بموجب قروض أو
هبات ممنوحة من مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية .ينطبق هذا الشرط على

الُمتعّهدين الثانويين؛

✓ أن تندرج ضمن فئة السلع الُمفيدة للبيئة.

ما هي السلع الﱵ تندرج ضمن فئة السلع الُمفيدة للبيئة؟
✓ التجهيزات المعّدة لرصد اﻻنبعاثات أو اﻷثر البيئي أو نوعية البيئة؛

✓ التجهيزات المعّدة ﻹنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية أو الطاقة التي توّلدها
الرياح أو الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الجيو حرارية أو الطاقة التي يولّدها الوقود الناتج
م تركيب هذه التجهيزات للحّد من استخدام المستثمر
عن معالجة النفايات ،عندما يت ّ
للطاقة التي يوّلدها الوقود اﻷحفوري؛

✓ التجهيزات المعّدة لتصنيع آﻻت يمكن استعمالها فقط ﻷغراض حماية البيئة ،في حال
تمّ بيع هذه اﻵﻻت ﻻستخدامها داخل اﻷراضي اللبنانية؛

✓ التجهيزات المعّدة لمعالجة النفايات ،سواء عن طريق تجميع ،أو فرز ،أو تكرير ،أو التخلّص
حي أو الوحل أو النفايات
من ،أو إعادة استعمال المياه المبتذلة ،أو مياه الصرف الص ّ
الصلبة ،أو بقايا من إدارة النفايات الصلبة؛

✓ التجهيزات المعّدة ﻹعادة تدوير أو إعادة استعمال النفايات.
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ما هي السلع الﱵ ﻻ تندرج ضمن فئة السلع الُمفيدة للبيئة؟
✓ التجهيزات أو المعّدات أو اللوازم أو سواها من السلع ،الُممّولة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة من صندوق عام ،أو بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية
أو حكومات أجنبية .ينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين؛

✓ جميع السلع المستوردة من تجهيزات أو معّدات أو لوازم أو سواها ،المعاد تدويرها،
في حال عدم استيفائها المعايير المحّددة في الفقرة اﻷولى( ،راجع الصفحة .)٣2

ما هي نسب التخفيض الجمركي على السلع الُمفيدة للبيئة؟
تستفيد من التخفيضات على الرسوم الجمركية التجهيزات أو المعّدات أو اللوازم التي
تمّ شحنها بعد تاريخ نفاذ القرارات التطبيقية وذلك وفقاً للجدول أدناه:

الجدول الرقم ١

نسب التخفيضات على الرسم الجمركي
%٥٠

من السنة المالية اﻷولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع

%4٠

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم

%2٠

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعّلقة بالمرسوم

%3٠
%١٠

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

القرارات التطبيقية المتعّلقة بالمرسوم رقم  ١6٧تاريخ 20١٧/02/١٧

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعّلقة بالمرسوم

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المتعّلقة بالمرسوم

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق
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ما هي الخطوات الﱵ يجب القيام بها لﻼستفادة من التخفيض الجمركي؟
 .١الخطوة اﻷولى :الحصول من وزارة البيئة على طلب اﻻستفادة من
التخفيض وتقديمه

أ .آلية الحصول على الطلب وتقديمه

احصل من وزارة البيئة  -دائرة حماية البيئة السكنية

على ”طلب التخفيض”
(راجع الملحق رقم  3صفحة .)47
امﻸ الطلب
•
•
•

على كتاب تفيد الوزارة بموجبه أن الطلب قيد
الدرس وذلك خﻼل مهلة أسبوع من تاريخ تقديم
الطلب( ،راجع الملحق رقم  7صفحة .)٥2

حّدد ﻻئحة السلع الُمفيدة للبيئة والمطلوب التخفيض الجمركي
عنها،
العقود المتعلّقة بالسلع المفيدة للبيئة والمطلوب التخفيض
الجمركي عنها والتي تتضّمن وصف وكلفة التجهيزات أو
المعدات أو اللوازم المستوردة،
ارفق المستندات الرسمية المطلوبة (جدول رقم  2صفحة .)3٥

قّدم الطلب

إلى وزارة البيئة ،وذلك في الفترة الُممتدة
بين تاريخ شراء السلع وتاريخ وصولها إلى
إدارة الجمارك اللبنانية.

إحصل من الوزارة على إفادة باستﻼم
الطلب.

مﻼحظة

على وزارة البيئة أن تبتّ بطلب اﻻستفادة من التخفيض خﻼل مهلة أقصاها ١50

يوماً من تاريخ تقديمه.
34
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ب .المستندات الُمرفقة

الجدول رقم 2

المستندات الرسمية المطلوبة
✓ إذاعة تجارية

✓ ترخيص صناعي

✓ نسخة عن آخر تصريح لوزارة المالية في حال وجوده
✓ شهادة تسجيل لدى وزارة المالية

 .٢الخطوة الثانية :الحصول على التخفيض في إدارة الجمارك

عند وصول التجهيزات أو المعّدات أو اللوازم إلى إدارة الجمارك اللبنانية:

الحالة اﻷولى :إذا كانت الموافقة قد صدرت عن وزارة البيئة بتاريخ إجراء معامﻼت التخليص

الجمركي ،تقوم بإبراز الموافقة وصورة عنها (راجع الملحق رقم  8صفحة  )5٣وتسديد
م خﻼلها اﻻستيراد.
الرسوم الجمركية المخّفضة بحسب السنة المالية التي ت ّ

الحالة الثانية :إذا كان طلب الموافقة ﻻ يزال قيد الدرس لدى وزارة البيئة ،تقوم في هذه
الحالة بإبراز كتاب وزارة البيئة الذي يفيد أن الطلب قيد الدرس ،وبتسديد الرسوم الجمركية
كاملة (وهو تأمين لحين صدور قرار الموافقة) .في حال الحصول على الموافقة ﻻحقاً،

أبرز الموافقة وقّدم “كتاب طلب رّد الرسوم الجمركية المؤمّنة” من إدارة الجمارك
ﻻستعادة فرق الرسوم وذلك ضمن مهلة  4سنوات من تاريخ الدفع.

مﻼحظة :سقوط الحق ﰲ طلب إعادة فرق الرسوم

إذا لم يتقدم صاحب العﻼقة بطلب إعادة فرق الرسوم قبل  ٣١كانون اﻷول من السنة
الرابعة بعد السنة التي جرى فيها دفع كامل الرسوم الجمركية ،يسقط حقه باستعادة الفرق.
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق
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٤
أمثلة تطبيقية
عن الصناعة البيئية

مثال تطبيقي  - ١حالة تكليف بضريبة دخل نسبية لﴩكة محدودة المسؤولية
قررت شركة عبدو ضّو وأوﻻده للفحوصات المخبرية توسيع نشاطها وإدخال خدمة الرصد

البيئي ضمن الخدمات التي تقّدمها.

أ .ما هي كلفة أداء الخدمات؟

كلفة أداء الخدمات
غير المفيدة للبيئة

كلفة أداء الخدمات
المفيدة للبيئة

رواتب وأجور وملحقاتها

 ٧ 2 , 0 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 ٣ 0 , 0 0 0 , 0 0 0ل .ل .

كلفة مواد

 4 ٣ , 4 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 ٧ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 5 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 0ل .ل .

صصين
عدد عمال متخ ّ

إستهﻼك الكهرباء

2

 4 0 0 , 0 0 0ل .ل .

كلفة استهﻼك أجهزة

 ٧ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

كلفة تنقل

 ١ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

كلفة صيانة

تكاليف أخرى متفّرقة

المجموع

 ١ , 6 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 ١١8,7٠٠,٠٠٠ل.ل.

ب .ما هي قيمة مبيعات الخدمات؟
المجموع
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من الخدمات العادية

 ١ 6 5 , 5 0 0 , 0 0 0ل .ل .
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١

 ١ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 4 0 0 , 0 0 0ل .ل .
 5 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 ١ , ١ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 32,8٠٠,٠٠٠ل.ل.

من الخدمات المفيدة للبيئة

 5 ١ , 5 0 0 , 0 0 0ل .ل .

ج .ما هي قيمة الضريبة للخدمات غير الُمفيدة للبيئة؟
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
 ١٦٥,٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

-

الربح الصافي
 4٦,8٠٠,٠٠٠ل.ل.

x

إحتساب الضريبة

إجمالي التكاليف
 ١١8,7٠٠,٠٠٠ل.ل.

=

نسبة الضريبة
 ١7في المئة

=

الربح الصافي
 4٦,8٠٠,٠٠٠ل.ل.
قيمة الضريبة على النشاطات
غير الُمفيدة للبيئة
 7,٩٥٦,٠٠٠ل.ل.

د .ما هي قيمة الضريبة للخدمات الُمفيدة للبيئة؟
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
 ٥١,٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

-

الربح الصافي
 ١8,7٠٠,٠٠٠ل.ل.

x

إحتساب الضريبة

إحتساب التخفيض الضريبي

قيمة الضريبة
 3,١7٩,٠٠٠ل.ل.

x

إجمالي التكاليف
 32,8٠٠,٠٠٠ل.ل.

=

نسبة الضريبة
 ١7في المئة ل.ل.

=

نسبة التخفيض
 ٥٠في المئة

جبة بعد التخفيض
إحتساب قيمة الضريبة الُمتو ّ

قيمة الضريبة
 3,١7٩,٠٠٠ل.ل.

-

قيمة التخفيض الضريبي
 ١,٥8٩,٥٠٠ل.ل.

جب ة
إجمالي قيمة الضريبة الُمتو ّ
قيمة الضريبة على النشاطات
غير الُمفيدة للبيئة
 7,٩٥٦,٠٠٠ل.ل.
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

+

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

=

الربح الصافي
 ١8,7٠٠,٠٠٠ل.ل.

قيمة الضريبة
 3,١7٩,٠٠٠ل.ل.

قيمة التخفيض الضريبي
 ١,٥8٩,٥٠٠ل.ل.

=

جب ة
قيمة الضريبة الُمتو ّ
بعد التخفيض
 ١,٥8٩,٥٠٠ل.ل.

قيمة الضريبة على النشاطات
الُمفيدة للبيئة بعد التخفيض
 ١,٥8٩,٥٠٠ل.ل.
كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية
عن الصناعة البيئية

=

إجمالي قيمة
جب ة
و
الضريبة الُمت ّ
 ٩,٥4٥,٥٠٠ل.ل.

المﻼحق

3٩

مثال تطبيقي  - ٢حالة تكليف بضريبة دخل تصاعدية على أساس الربح
الحقيقي لمؤسسة
السيدة بسمة الرضى تملك مصنعاً لتصنيع الزجاجيات في منطقة الكورة.

في إطار سياسة المؤسسة الجديدة للمحافظة على البيئة ،قّررت السيدة بسمة
استحداث خط إنتاج جديد ﻹعادة تدوير الزجاجيات المستهلكة التي تشتريها من شركة
جمع النفايات التي تمتلكها السيدة روﻻ الداده.

أ .ما هي كلفة اﻻستثمار الجديد؟

كلفة خط اﻹنتاج الجديد  ١5,000,000ل.ل .ويستهلك طاقة أق ّ
ل بحوال  ٣5في المئة

مقارنًة بخطوط اﻹنتاج اﻷخرى.
ب .ما هي كلفة اﻹنتاج؟

ثﻼثة خطوط إنتاج

خط اﻹنتاج الجديد الخاص
بإعادة التدوير

رواتب وأجور وملحقاتها

 ٩ ٧ , 2 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0ل .ل .

كلفة شراء مواد أولية

 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 2 ٧ , 5 0 0 , 0 0 0ل .ل .

كلفة صيانة خطوط اﻹنتاج

 ٧ 5 0 , 0 0 0ل .ل .

 ٣ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

المجموع

 ١ 5 ٧ , ٧ 2 5 , 0 0 0ل .ل .

عدد العمال

إستهﻼك الكهرباء

كلفة استهﻼك خطوط
تكاليف أخرى متفّرقة

ج .ما هي قيمة المبيعات؟
المجموع

4٠

6

 ٣ , 6 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 ١ , 5 ٧ 5 , 0 0 0ل .ل .

 6 0 0 , 0 0 0ل .ل .

من اﻹنتاج العادي

 2 ١ 5 , 5 0 0 , 0 0 0ل .ل .

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

2

 ١ , 2 0 0 , 0 0 0ل .ل .
 ٧ 5 0 , 0 0 0ل .ل .

 ١ 0 0 , 0 0 0ل .ل .

 4 ٩ , 8 5 0 , 0 0 0ل .ل .

من اﻹنتاج المفيد للبيئة

 5 ٣ , ٧ 5 0 , 0 0 0ل .ل .

ج .ما هي قيمة ضريبة الدخل؟
إحتساب الربح الصافي

إجمالي اﻹيرادات
 2٦٩,2٥٠,٠٠٠ل.ل.

-

إجمالي التكاليف
 2٠7,٥7٥,٠٠٠ل.ل.

=

الربح الصافي
 ٦١,٦7٥,٠٠٠ل.ل.

إحتساب الربح الصافي الخاضع للضريبة

بسمة غير متأّهلة ،بالتالي تستفيد من تنزيل عائلي قدره  7,٥٠٠,٠٠٠ل.ل
الربح الصافي
 ٦١,٦7٥,٠٠٠ل.ل.

-

التنزيل عن المكلّف
 7,٥٠٠,٠٠٠ل.ل.

=

الربح الصافي الخاضع للضريبة
 ٥4,١7٥,٠٠٠ل.ل.

 .١إحتساب الضريبة بحسب الشطور على مجمل الربح الصافي الخاضع
للضريبة
شطور الدخل
(المبلغ السنوي ل.ل)

نسبة الضريبة المبلغ الخاضع
بحسب
للضريبة (المبلغ
الشطر
السنوي ل.ل).

مقدار الضريبة
بحسب شطور
اﻹيرادات (ل.ل).

مقدار الضريبة
التراكمية

١5,000,000

١,050,000

١,4١0,000

١2%

٣0,000,000

٣,600,000

5,0١0,000

١6%

١٧5,000

28,000

5,0٣8,000

من  ١إلى 4% ٩،٠٠٠،٠٠٠

من ٩،٠٠٠،٠٠١

إلى 24،٠٠٠،٠٠٠
من 24،٠٠٠،٠٠٠

إلى ٥4،٠٠٠،٠٠٠
من ٥4،٠٠٠،٠٠٠

إلى ١٠4,٠٠٠,٠٠٠

٧%

المجموع

٩,000,000

٣60,000

٥ 4 , ١ 7 ٥, ٠ ٠ ٠

إن إجمالي قيمة الضريبة قبل التخفيض هو  ٥,٠38,٠٠٠ل.ل.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية
عن الصناعة البيئية

٣60,000

٥,٠38,٠٠٠

المﻼحق

4١

 .٢إحتساب التخفيض الضريبي على النشاطات الُمفيدة للبيئة

يجيز القانون للمكّلفين اﻻستفادة من التخفيض الضريبي على النشاطات الُمفيدة

للبيئة فقط؛ في حال كانت ضريبة الدخل تصاعدية (بالنسبة لﻸفراد والمؤسسات)،

وبالتالي من الصعب الفصل بين الضريبة المفروضة على النشاطات الُمفيدة للبيئة
وتلك المفروضة على النشاطات اﻷخرى ،يمكن احتساب التخفيض الضريبي باﻻعتماد
على مبدأ الـ”بروراتا” (أي التوزيع بحسب النسب).

يفترض المكلّف أن نسبة الضريبة على النشاطات الُمفيدة للبيئة من إجمالي الضريبة
توازي نسبة اﻷرباح الصافية الُمتأتية من النشاطات الُمفيدة للبيئة من إجمالي اﻷرباح.
إجمالي اﻹيرادات من
النشاطات الُمفيدة للبيئة
 ٥3,7٥٠,٠٠٠ل.ل.

-

الربح الصافي على
النشاطات الُمفيدة للبيئة
 3,٩٠٠,٠٠٠ل.ل

/

إجمالي التكاليف على
النشاطات الُمفيدة للبيئة
 4٩,8٥٠,٠٠٠ل.ل.

=

إجمالي الربح
الصافي
 ٦١,٦7٥,٠٠٠ل.ل

نسبة الربح المتأتي من النشاط
الُمفيد للبيئة من إجمالي الربح
الصافي  ٦.3في المئة

=

الربح الصافي على
النشاطات الُمفيدة للبيئة
 3,٩٠٠,٠٠٠ل.ل.

يعتبر المكّلف إذاً أن نسبة الضريبة على النشاطات المفيدة للبيئة هي  ٦.3في المئة
إجمالي الضريبة
 ٥,٠38,٠٠٠ل.ل

x

نسبة الضريبة على
النشاطات الُمفيدة للبيئة
 ٦.3في المئة

=

الضريبة على النشاطات
الُمفيدة للبيئة 3١7,3٩4
أي  3١8,٠٠٠ل.ل.

تستفيد بسمة من تخفيض ضريبي بنسبة  ٥٠في المئة على النشاطات الُمفيدة

للبيئة في السنة اﻷولى بعد صدور المرسوم ،إذاً تستفيد من:
الضريبة على النشاطات
الُمفيدة للبيئة 3١7,3٩4
أي  3١8,٠٠٠ل.ل

x

إجمالي قيمة الضريبة
قبل التخفيض
 ٥,٠38,٠٠٠ل.ل.

-

نسبة التخفيض الضريبي
 ٥٠في المئة

=

قيمة التخفيض الضريبي
 ١٥٩,٠٠٠ل.ل.

=

جبة بعد التخفيض
إحتساب قيمة الضريبة الُمتو ّ
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التخفيض الضريبي
 ١٥٩,٠٠٠ل.ل.

جب ة
قيمة الضريبة الُمتو ّ
بعد التخفيض
 4,87٩,٠٠٠ل.ل.

المﻼحق

✓ أسئلة وأجوبة

✓ نموذج بيان النتيجة اﻹضافي للمؤسسات
والشركات التي تتعاطى نشاطات الصناعة
البيئية
✓ طلب التخفيض

✓ نموذج إعﻼم إلى وزارة المالية بتقديم
طلب اﻻستفادة
✓ نموذج الموافقة أو الرفض الذي يحصل
عليه المكلّف من وزارة البيئة
✓ نموذج بيان النفقات التي تهدف إلى
حماية البيئة
✓ ن-م-وذج ك-ت-اب وزارة ال-ب-يئ-ة ال-م-وّج-ه إلى
مديرية الجمارك مفيداً أن طلب التخفيض
قيد الدرس
✓ نموذج كتاب وزارة البيئة إلى مديرية الجمارك
العامة بقبول أو رفض طلب الترخيص
✓ ﻻئحة بالمراجع القانونية والمراسيم

الملحق رقم  :١أسئلة وأجوبة
 .١هل هناك مفعول رجعي للمرسوم التطبيقي رقم  ١٦7تاريخ  2٠١7/٠2/١7الخاص بالمادة 2٠
من قانون حماية البيئة رقم  444تاريخ 2٠٠2/٠7/2٩؟
كّﻼ ،ﻻ مفعول رجعي لهذا المرسوم.

 .٢هل يمكن ﻷصحاب المشاريع الذين استفادوا من هبات أو قروض دولية لتجهيز مشاريعهم
اﻻستفادة من هذا المرسوم لصيانة وتشغيل هذه التجهيزات؟
يمكن ﻷصحاب المشاريع الذين استفادوا من هبات أو قروض دولية لتجهيز مشاريعهم اﻻستفادة
من هذا المرسوم لصيانة وتشغيل هذه التجهيزات شرط أن ﻻ تكون تكاليف الصيانة والتشغيل
ممّولة من المصادر المذكورة.

 .٣هل يمكن لمشاريع تمّ تنفيذها قبل صدور القرارات التطبيقية أن تستفيد من اﻹعفاءات
للصيانة والتشغيل؟
يجب أن يكون اﻹنفاق حاص ً
ﻼ وتمّ اﻻلتزام أو التعاقد بشأنه ،بعد نفاذ القرارات التطبيقية .وتكون
النسبة من ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية حسب السنة المالية
التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية والتي تمّ خﻼلها اﻻلتزام أو التعاقد المشار أعﻼه.

 .٤هل يمكن ﻷصحاب المشاريع الذين حصلوا على دعم للفوائد من قبل مصرف لبنان
اﻻستفادة من هذا المرسوم؟
نعم ،يمكن ﻷصحاب المشاريع الذين حصلوا على دعم للفوائد من قبل مصرف لبنان اﻻستفادة
من هذا المرسوم.
 .٥هل يمكن لﻸشخاص الذين اشتروا سيارات أو باصات كهربائية تعمل إماّ على الوقود أو
على الطاقة الكهربائية بهدف اﻻستعمال الشخصي أو لﻼستخدام في إطار نشاط اقتصادي،
اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية؟
كﻼ ،ﻻ يمكنهم اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية ﻷنّ النشاط بحّد ذاته ﻻ يهدف
إلى حماية البيئة.

 .٦في حال إدخال تدابير تهدف إلى جعل استعمال الطاقة أكثر فعالية أو تتعلّق باستعمال الطاقات
البديلة في إطار نشاط صناعي ،هل يمكن اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية؟
نعم ،إن اﻻستفادة ممكنة في حال استوفَيت جميع شروط المتعّلقة بتحديد الصناعة البيئة (راجع
فصل الصناعة البيئة صفحة .)٧

 .7في حال إنشاء واستثمار مصنع يعمل على الطاقة المتجّددة ،هل يمكن اﻻستفادة من
التخفيضات الضريبية والجمركية؟
إنّ إنشاء واستثمار مصنع يعمل على الطاقة المتجّددة ﻻ يكفي بحّد ذاته لﻼستفادة من
التخفيضات ،بل يجب استيفاء الشروط المتعلّقة بمفهوم الصناعة البيئية كما هي محّددة سابقاً
(راجع فصل الصناعة البيئة صفحة .)٧
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الملحق رقم  :٢نموذج بيان النتيجة اﻹضاﰲ للمؤسسات والﴩكات
الﱵ تتعاطى نشاطات الصناعة البيئية
بيان النتيجة اﻹضافي للمؤسسات والشركات التي تتعاطى
نشاطات الصناعة البيئية وفقًا للمرسوم رقم  ١٦٧تاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٧

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مدرية الواردات  -ضريبة الدخل

رقم
السطر
٢٠٠
٢١٠
٢٢٠
٢٣٠
٢٤٠
٢٥٠
٢٦٠
٢٧٠
٢8٠
٢٩٠
٣٠٠
٣١٠
٣٢٠
٣٣٠
٣٤٠
٣٥٠
٣٦٠
٣٧٠
٣8٠
٣٩٠
٤٠٠
٤١٠
٤١٥
٤٢٠
٤٣٠
٤٤٠
٤٥٠
٤٦٠
٤٧٠
٤8٠
٤٩٠
٥٠٠
٥١٠
٥٢٠
٥٣٠
٥٣٣
٥٤٠
٥٥٠
٥٦٠
٥٧٠
٥8٠
٥٩٠
٦٠٠

النشاطات التي يمارسها المكّلف*

اسم المكّلف:
رقم التسجيل لدى وزارة المالية:
سنة اﻷعمال:
نسبة التخفيض الضريبي القصوى المعتمدة في سنة اﻷعمال:

وصف الحساب **

النشاطات التي ﻻ تستفيد من التخفيض

مبيعات البضاعة

نشاطات الصناعة البيئية

نشاط رقم ()١

نشاط رقم ()٢

صفحة ٢/١

المجموع

مبيعات اﻹنتاج

مبيعات اﻷشغال

مبيعات الخدمات

رقم اﻷعمال

كلفة البضاعة المباعة
كلفة اﻹنتاج المباعة

كلفة اﻷشغال

كلفة اداء الخدمات
إجمالي الكلفة

الربح القائم

كلفة الوازم اﻹستهﻼكية
الخدمات الخارجية

أتاوى

صيانة وتصليحات

دعاية وإعﻼن
نقليات

إيجارات

مصاريف تمثيل

مصاريف تشريفات
مصاريف السفر

أعباء مستشارين وخبراء
تأمين

ع م وﻻ ت م دف وع ة

خدمات خارجية أخرى

مجموع الخدمات الخارجية

أعباء المستخدمين

رواتب وأجور
ع م وﻻ ت

ضمان إجتماعي

تنقﻼت

إطعام المستخدمين
مصاريف التدريب

تأمينات المستخدمين

مصاريف أخرى

مجموع أعباء المستخدمين

ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة

ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة

ضريبة المادة  ٥١من القانون رقم ٢٠٠٣/٤٩٧

غرامات

أعباء إدارية أخرى

مجموع الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

مخصصات اﻹستهﻼكات والمؤونات لﻺستثمار
مخصصات اﻹستهﻼكات***

مخصصات المؤؤنات

مجموع مخصصات اﻹستهﻼكات والمؤونات

لﻺستثمار

مجموع اﻷعباء

*يدون في هذه الخانة مخصصات إستهﻼكات اﻻصول الثابتة المعتمدة من قبل المكلف (ش  20ص .)2/2
**يضاف عامود لكل نشاط مصنف كنشاط صناعة بيئية.
***تعتمد المبالغ المقبولة ضريبياً وفقاً لبيان اﻹنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبية.
كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

4٥

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مدرية الواردات  -ضريبة الدخل

رقم
السطر
٦١٠
٦٢٠
٦٣٠
٦٤٠
٦٥٠
٦٦٠
٦٧٠
٦8٠
٦٩٠
٧٠٠
٧١٠
٧٢٠
٧٣٠
٧٤٠
٧٥٠
٧٦٠
٧٧٠
٧8٠
٧٩٠
8٠٠
8١٠
8٢٠
8٣٠
8٤٠
8٥٠
8٦٠
8٧٠
88٠
8٩٠
٩٠٠
٩١٠
٩٢٠
٩٣٠
٩٤٠
٩٥٠
٩٦٠
٩٧٠

4٦

بيان النتيجة اﻹضافي للمؤسسات والشركات التي تتعاطى
نشاطات الصناعة البيئية وفقًا للمرسوم رقم  ١٦٧تاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٧

النشاطات التي يمارسها المكلّف*
وصف الحساب **

إستردادات من المؤونات غير المالية

النشاطات التي ﻻ تستفيد من التخفيض

نشاطات الصناعة البيئية

نشاط رقم ()١

منتجات لها طابع اﻻصول الثابتة

إيرادات أخرى

إجمالي إيرادات اﻻستثمار غير المالية

ربح أو خسارة ناتجة عن اﻻستثمار

حصص أرباح العمليات المشتركة

إيرادات سندات المشاركة والتوظيف

أرباح صافية من عمليات التفرغ عن سندات التوظيف

إيرادات القيم المنقولة اﻷخرى
فوائد وإيرادات مشابهة
فروقات صرف إيجابية

إستردادات من المؤونات المالية
إيرادات مالية أخرى

إجمالي اﻹيرادات المالية

حصة المؤسسة من الخسائر على عمليات مشتركة

فروقات صرف سلبية

أعباء صافية على عمليات التفرغ عن سندات توظيف

مخصصات اﻹسهﻼكات والمؤونات المالية
فوائد مؤسسات مالية

مصاريف مؤسسات مالية
فوائد أخرى

إجمالي اﻻعباء المالية

صافي اﻻيرادات واﻻعباء المالية

خسائر ناتجة عن التفرغ عن أصول ثابتة
هبات وتبرعات وهدايا

أعباء أخرى

إجمالي اﻷعباء اﻷخرى

أرباح التفرغ عن أصول ثابتة
إيرادات أخرى

إجمالي اﻹيرادات المالية

إيرادات أحداث إستثنائية

خسائر أحداث إستثنائية

فروقات نتيجة تغيير السياسات المحاسبية

النتيجة قبل الضريبة على اﻷرباح

الضريبة على اﻷرباح قبل التخفيض

التخفيض المقبول ضمن الحّد اﻷقصى
الضريبة على اﻷرباح بعد التخفيضبيان

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

نشاط رقم ()٢

صفحة ٢/٢

المجموع

الملحق رقم  :٣طلب التخفيض
الجمهورية اللبنانية
وزارة البيئة

مديرية دائرة حماية البيئة السكنية

طلب تخفيض وفقًا للمادة  ٢٠من القانون رقم ٢٠٠٢-٤٤٤
 .١اسم المكلّف:
 .2العنوان:

رقم الفاكس:

 .٣رقم الهاتف:

 .4عنوان البريد اﻻلكتروني:
 .5ترخيص صناعي:

 .6رقم التسجيل لدى وزارة المالية:

 .٧نوع التخفيض الضريبي المطلوب*:
نشاط الصناعة البيئية

اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة
تخفيض الرسوم الجمركية

م تقديم طلب تخفيض سابق وفقاً للمادة  20من قانون 2002-444؟ حّدد
 .8هل ت ّ
م قبول الطلب السابق؟
 .٩هل ت ّ

نعم

كﻼ

في حال اﻹيجاب ،رقم الطلب:

 .١0ﻻئحة النشاطات /النفقات/السلع المفيدة للبيئة المطلوب التخفيض الضريبي/الجمركي عنها:

-

 .١١المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:
 -إذاعة تجارية.

 نسخة عن آخر تصريح لوزارة المالية في حال وجوده. -شهادة تسجيل لدى وزارة المالية.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق
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 تقرير عن طبيعة النشاط المطلوب اﻻستفادة عنه والوصف التقني من حيث المعّدات أواﻷجهزة المستخدمة والمواد اﻷولية والمنتج النهائي للمشاريع اﻹنتاجية.

 تقرير عن النفقات التي تهدف لحماية البيئة وقيمتها ووجهة إنفاقها. -الفواتير والعقود المثبتة للنفقات.

 العقد/العقود المتعلقة بالسلع المفيدة للبيئة المطلوب التخفيض الجمركي عنها والتيتتضمن وصفاً للتجهيزات أو المعّدات أو اللوازم المستوردة وبيان بكلفتها.

 الرخصة الصناعية.اﻻسم:

التوقيع:

الصفة (صاحب العﻼقة  -وكيل  -مفوض بالتوقيع )...

التاريخ:

*قدم طلباً مستق ً
ﻼ لكل نوع تخفيض ضريبي مطلوب.

خاص باﻹدارة
تاريخ تقديم الطلب إلى وزارة البيئة ----/--/-- :

تاريخ المراجعة بطلب التخفيض( :من  ----/--/--إلى )----/--/--
من اليوم الواحد والثﻼثين إلى اليوم الستين من تاريخ تقديم الطلب.

المهلة اﻷقصى للبت بطلب التخفيض ( ١٥٠يوماً منذ تاريخ تقديم الطلب)----/--/-- :
اﻻسم:

التوقيع:

تاريخ المراجعة الفعلي ----/--/-- :

التاريخ اﻷقصى ﻻستكمال الطلب----/--/-- :

تاريخ المراجعة الفعلي بعد انتهاء المهلة القصوى
للبت بطلب التخفيض----/--/-- :

وضع طلب التخفيض:
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دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

الختم:

الختم:
الختم:

الختم:

الملحق رقم  :٤نموذج إعﻼم إلى وزارة المالية بتقديم طلب اﻻستفادة
جانب وزارة المالية المحترمة

مديرية المالية العامة ،مديرية الواردات  -ضريبة الدخل
تحية وبعد،

نحيطكم علماً أن المكّلف المشار إلى اسمه أدناه ،قد تقّدم بطلب تخفيض ضريبي ،ونفيدكم أن

هذا الطلب قيد الدرس.
 .١اسم المكلّف:

 .2العنوان:

 .3ترخيص صناعي:

 .4رقم التسجيل لدى وزارة المالية:

 .٥نوع التخفيض الضريبي المطلوب:

نشاط الصناعة البيئية

اﻹنفاق الهادف إلى حماية البيئة

 .٦تاريخ تقديم طلب التخفيض الضريبي إلى وزارة البيئة ----/--/-- :

المهلة القصوى للبت بطلب التخفيض ( ١٥٠يوماً منذ تاريخ تقديم الطلب)----/--/-- :
اﻻسم:
التوقيع:
الختم:

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

4٩

الملحق رقم  :5نموذج الموافقة أو الرفض الذي يحصل عليه المكلّف
من وزارة البيئة
رد على طلب تخفيض وفقًا للمادة  ٢٠من القانون رقم ٢٠٠٢-٤٤٤
إسم المكلّف:

العنوان:

رقم الفاكس:

رقم الهاتف:

عنوان البريد اﻻلكتروني:
ترخيص صناعي:

رّداً على طلب التخفيض وفقاً للمادة  20من القانون رقم  2002-444المقدم لدينا بتاريخ ----/--/--

م اتخاذ القرارات التالية:
والمسجل تحت الرقم  ------------ت ّ
النشاطات/النفقات المطلوب
التخفيض الضريبي عنها

المقبولة

المرفوضة

في حال رّد الطلب

النشاط/اﻹنفاق:

 ---نقصان في المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب.

 ---طلب مقدم خارج المهلة القانونية.

 --النشاط /اﻹنفاق ممّو ًﻻ بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق عام ،أو بموجب قروض وهبات
ممنوحة من مؤسسات دولية أو حكومات أجنبية.

 --النشاط /اﻹنفاق ﻻ يدخل ضمن تعريف نشاطات الصناعة البيئية واﻹنفاق الذي يهدف إلى حمايةالبيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة.

م توقيع العقد المتعلق بالنشاط /اﻹنفاق /قبل نفاذ القرارات التطبيقية.
 ---ت ّ

اﻷسباب اﻹضافية:
اﻻسم:

التاريخ:
٥٠

التوقيع:

الختم:

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

الملحق رقم  :6نموذج بيان النفقات الﱵ تهدف إلى حماية البيئة
الجمهورية اللبنانية

مديرية المالية العامة
مدرية الواردات  -ضريبة الدخل

الحساب الذي يتضمن النفقة

بيان النفقات التي تهدف إلى حماية البيئة
وفقًا للمرسوم رقم رقم  ١٦٧تاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٧

اسم المكّلف:
رقم التسجيل لدى وزارة المالية:
سنة اﻷعمال:
نسبة التخفيض الضريبي القصوى المعتمدة في سنة اﻷعمال:
قيمة النفقة اﻹجمالية

ش xxxxx

القيمة الموافق عليها من وزارة البيئة*

المجموع
التخفيض الضريبي المحتسب وفقاً لمعّدل ( %١٥خانة رقم :)١
نسبة التخفيض الضريبي القصوى المعتمدة في سنة اﻷعمال:

الضريبة قبل التخفيض:

التخفيض المقبول ضمن الحد اﻷقصى (خانة رقم :)2
التخفيض المقبول (تنقل الخانة رقم  ١أو الخانة رقم  2أيهما أقل):
* يرفق بهذا البيان الموافقة الصادرة عن وزارة البيئة.

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

٥١

الملحق رقم  :7نموذج كتاب وزارة البيئة الموّجه إلى مديرية الجمارك
مفيدا ً أن طلب التخفيض قيد الدرس
جانب وزارة المالية المحترمة
مديرية الجمارك العامة

تحية وبعد،

م تقديم طلب للحصول على الموافقة على اعتبار السلع المستوردة والمشار
نحيطكم علماً أنه ت ّ

إليها أدناه من ضمن التجهيزات أو المعّدات أو اللوازم التي تستفيد من التخفيض الجمركي،

ونفيدكم أن هذا الطلب قيد الدرس.
 .١اسم المكّلف:

 .2العنوان:

 .3ترخيص صناعي:

 .4رقم التسجيل لدى وزارة المالية:

 .٥ﻻئحة السلع المفيدة للبيئة المطلوب التخفيض الضريبي/الجمركي عنها:
-

 .٦تاريخ تقديم طلب التخفيض الجمركي إلى وزارة البيئة ----/--/-- :

 .7المهلة القصوى للبت بطلب التخفيض ( ١٥٠يوماً منذ تاريخ تقديم الطلب)----/--/-- :
اﻻسم:
التوقيع:
الختم:

٥2

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

الملحق رقم  :8نموذج كتاب وزارة البيئة إلى مديرية الجمارك العامة
بقبول أو رفض طلب التخفيض
جانب وزارة المالية المحترمة
مديرية الجمارك العامة

إسم المكّلف:

العنوان:

ترخيص صناعي:

رّداً على طلب التخفيض وفقاً للمادة  20من القانون رقم  2002-444المقدم لدينا بتاريخ
----/--/--

م اتخاذ القرارات التالية:
والمسجل تحت الرقم  ------------ت ّ
السلع المفيدة للبيئة التي تستفيد
من تخفيض الرسوم الجمركية

المقبولة

المرفوضة

في حال رّد طلب الموافقة على اعتبار السلع المستوردة تدخل ضمن التجهيزات أو المعّدات أو اللوازم

التي تستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية:

 ---نقصان في المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب.

 ---طلب مقدم خارج المهلة القانونية.

 --النشاط /اﻹنفاق ﻻ يدخل ضمن تعريف نشاطات الصناعة البيئية واﻹنفاق الذي يهدف إلى حمايةالبيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة.

م توقيع العقد المتعلق بالنشاط /اﻹنفاق /السلع المستوردة المفيدة للبيئة قبل نفاذ القرارات
 --ت ّالتطبيقية.

اﻷسباب اﻹضافية:
التوقيع:

اﻻسم:

التاريخ:

كيف تستفيد النشاطات
الُمندرجة ضمن فئة
الصناعة البيئية من
التخفيضات الضريبية؟

الختم:

كيف تستفيد من
التخفيضات الضريبية عند
القيام باﻹنفاق الهادف
إلى حماية البيئة

كيف تستفيد من
التخفيضات الجمركية
على السلع الُمستوردة

أمثلة تطبيقية عن
الصناعة البيئية

المﻼحق

٥3

الملحق رقم  :9ﻻئحة بالمراجع القانونية والمراسﲓ
✓ قانون حماية البيئة رقم  444تاريخ 2002/0٧/2٩

✓ المرسوم التطبيقي رقم  ١6٧تاريخ  20١٧/02/١٧حول تحديد دقائق تطبيق المادة 20
من قانون حماية البيئة رقم  444تاريخ 2002/٧/2٩

✓ قانون اﻹجراءات الضريبية رقم  44تاريخ 2008/١١/١١
✓ المرسوم التطبيقي رقم  2488تاريخ 200٩/0٧/0٣

✓ قرار رقم  ١/١28١صادر عن وزير البيئة بتاريخ  20١٧/١2/26حول تحديد آلية اﻻستفادة
من التخفيض الضريبي لﻸشخاص الذين يقومون بنشاطات تحافظ على البيئة

✓ قرار صادر عن وزير المالية حول تحديد آلية اﻻستفادة من التخفيض الضريبي لﻸشخاص
الذين يقومون بنشاطات تحافظ على البيئة*

✓ قرار رقم  ١/45٣تاريخ  200٩/4/22حول تحديد دقائق تطبيق قانون اﻹجراءات الضريبية
رقم  44تاريخ 2008/١١/١١

* تّمت طباعة هذا الدليل قبل تاريخ صدور القرار وبالتالي تعّذر ذكر رقمه وتاريخ صدوره.
٥4

دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

فريق العمل الذي
أعّد هذا الدليل

صاغ هذا الدليل اﻷستاذ إسكندر البستاني ،بإشراف السيدة لمياء
المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي واﻻقتصادي.

سام مهدي رئيس دائرة الضرائب غير
شكر خاص لﻸستاذ ب ّ

المباشرة في وزارة المالية الذي راجع مضمون الدليل وتولّى
التأكد من شموله لكافة المعلومات الضرورية للمواطن.

فريق المعهد يشكر أيضاً السادة مدير المالية العام اﻷستاذ

آﻻن بيفاني ،ومدير الواردات اﻷستاذ لؤي الحاج شحادة ،الذين
كان لهما ك ّ
ل الفضل في إصدار الدليل بصيغته النهائية.

٥٥

ينﴩ هذا الدليل
ضمن سلسلة
“التوعية المالية
والضريبية”

يـمـكـنـكـم نسخ أو تـحـمـيـل أو طـبـاعـة مـحـتـويـاتـه لﻼستخدام الشخصي،

وتضمـيـن مـقـتـطـفـات مـنـه في الـمستـنـدات والـعـروض الـتـقـديـمـية
والمواقع اﻹلكترونية شرط أن ُيذكر كمرجع للمعلومات على الشكل التالي:
“دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات

المفيدة للبيئة” ،معهد باسل فليحان المالي واﻻقتصادي ،وزارة البيئة
اللبنانية .20١8 -

لــﻼستــخــدام الـعـام أو الـتـجـاري ،يـجب مـراسلـة الـمـعـهـد عـلـى الـبـريـد

اﻹلكتروني  institute@ﬁnance.gov.lbأو وزارة البيئة اللبنانية على
البريد اﻻلكترونيdecree١6٧@moe.gov.lb :

هذا الدليل متوفّراً على:
• موقع المعهد الماليwww.institutdesﬁnances.gov.lb :
•
•

بيان إخ ﻼء
المسؤولية

موقع وزارة الماليةwww.ﬁnance.gov.lb :

موقع وزارة البيئةhttp://www.moe.gov.lb :

تّمت صياغة هذا الدليل بهدف تسهيل اﻹجراءات على المواطنُ .ينصح

مراجعة اﻹدارة الضريبية للمزيد من المعلومات .ﻻ يتحّمل ناشرو أو
ُ

مــعــّدو هــذا الــدلــيـل مسؤولـيـة أي خـطأ يـحصل عـنـد الـقـيـام بإجـراءات
ُ
التصريح وتسديد الضريبة أو الرسم ،كما ﻻ يمكن استخدام محتوى هذا

الــدلــيــل ونسبــه كــمـرج قـانـوني في الـنـزاعـات الـقضائـيـة ،بـل تـبـقـى
النصوص القانونية والمراسيم والقرارات التطبيقية المرجع اﻷساس.

إن محتوى هذا الدليل وما يتضّمنه من تفسيرات ﻻ يعكس بأي شكل

من اﻷشكال رأي اﻻتحاد اﻷوروبي.

© جميع الحقوق محفوظة لمعهد باسل فليحان المالي واﻻقتصادي  -وزارة
المالية اللبنانية ووزارة البيئة اللبنانية 20١8 -
ISBN ٩٧8-٩٩5٣-٩02٧-٩-١
التواصل التحريري :جيد بكداش الباشا
تصميم وتنفيذ :دوللي هاروني
طباعةLibrary Madi sarl :
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دليُلك إلى اﻻستفادة من التخفيضات الضريبية والجمركية على النشاطات الُمفيدة للبيئة

هذه اﻷدلّة متوّفرة على الموقع اﻹلكﱰوني

www.institutdesﬁnances.gov.lb

institutdesfinances.gov.lb

