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/٢٠١٦- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

  ٢٧/١٠/٢٠١٦ تاريخ ٥٥رقم  قانون

  ضريبيةلغايات تبادل المعلومات 
 
 

   :مادة وحيدة
  

  يهدف هذا القانون الى:  :أوالً 
تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية، الموقعة   -

  والمبرمة وفقًا لألصول.
  تلك اإلتفاقية. اإللزام بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذًا ألحكام  -

  
  )  ما لم يقض النص خالف ذلك، تعني المصطلحات التالية ما يلي:١(  :ثانياً 

  أي معاهـــــــــدة أو اتفاقيــــــــــة دوليــــــــــة تـــــــــنص علــــــــــى تبــــــــــادل المعلومــــــــــات   :االتفاقية -أ
ألغــراض ضــريبية، بمــا فــي ذلــك التبــادل التلقــائي للمعلومــات بــين لبنــان 

  وأي دولة أجنبية؛
: إعطاء معلومات محددة مسبقًا عن مقيمـين فـي دولـة لوماتالتبادل التلقائي للمع -ب

أجنبيـــة تـــرتبط مـــع لبنـــان بموجـــب اتفاقيـــة وذلـــك بشـــكل دوري ودون أي 
  طلب مسبق؛

  : وزير المالية أو ممثل مفوض من قبله؛السلطة المختصة -ج
: أي اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بــين الســلطة اتفاقيــة الســلطات المختصــة -د

ة وأي دولــة أجنبيــة لتوضــيح أو تفســير أحكــام اتفاقيــة معينــة أو المختصــ
  تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية؛

  : أي بيان أو سجل يتضمن وقائع معينة ويتخذ أي شكل من األشكال؛المعلومات -هـ
: طلب يـتم تقديمـه الـى السـلطة المختصـة للحصـول علـى معلومـات بموجـب الطلب -و

  ة معينة؛اتفاقي
  : الدولة التي تتقدم بطلب للحصول على معلومات؛الدولة مقدمة الطلب -ز
  ذة؛: أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى مؤسسة وفقًا للقوانين النافالشخص -ح

اتفاقيـة مـع احكـام قـانون آخـر، تطبـق  أي أحكام هذا القانون أوبين ) في حال وجود تباين ٢(
  أحكام هذا القانون واالتفاقية.
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بهدف االلتزام باألحكام المتعلقة بتبادل المعلومات في أي اتفاقية، تستعمل السطلة   :اً ثالث
من قانون  ١٠٣و ٤٨، ٤٤، ٢٣المختصة الصالحيات المنصوص عليها في المواد 

االجراءات الضريبية لمجمع المعلومات حتى لو لم تكن االدارة الضريبية بحاجة الى تلك 
  .ة داخليةالمعلومات ألغراض ضريبي

  
تساعد السلطة المختصة الدولـة مقدمـة طلـب المعلومـات وفقـًا لشـروط االتفاقيـة المبرمـة   )١(  :رابعاً 

معهـــا. إذا تبـــين للســـلطة المختصـــة، عنـــد اســـتالمها أي طلـــب، أنـــه متوافـــق مـــع أحكـــام 
  االتفاقيـــــــة الموقعـــــــة مـــــــع هـــــــذه الدولـــــــة، تنفـــــــذ عنـــــــدها الســـــــلطة المختصـــــــة الطلـــــــب 

  ه االتفاقية وهذا القانون.وفقًا ألحكام هذ
  يمكــــن للســــلطة المختصــــة أن تطلـــــب معلومــــات إضــــافية مـــــن الدولــــة مقدمــــة الطلـــــب   )٢( 

  عندما يكون ذلك ضروريًا لمساعدتها على معالجة الطلب.
  م االتفاقيــة الموقعــة اكــفــي حــال قــررت الســلطة المختصــة ان الطلــب ال يتوافــق مــع أح  )٣( 

لطة المختصــة الطلــب وتبلــغ الدولــة مقدمــة الطلــب مــع هــذه الدولــة، عنــدها تــرفض الســ
  بذلك.

  
عندما تكون المعلومات المطلوبة غير مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ   )١( :اً خامس

من قانون النقد والتسليف، تقوم السلطة المختصة بإجابة  ١٥١أو بالمادة  ٣/٩/١٩٥٦
  الطلب مباشرة الى الدولة مقدمة الطلب.

  عنــــــدما تكــــــون المعلومــــــات المطلوبــــــة مشــــــمولة بقــــــانون الســــــرية المصــــــرفية الصــــــادر   )٢( 
من قانون النقد والتسليف، وفي حال تبـين للسـلطة  ١٥١أو بالمادة  ٣/٩/١٩٥٦بتاريخ 

ــــــة الموقعــــــة مــــــع هــــــذه الدولــــــة،  ــــــب متوافــــــق مــــــع أحكــــــام االتفاقي   المختصــــــة، ان الطل
 ٤٤يهـــا بموجـــب القـــانون رقـــم المنصـــوص عل» هيئـــة التحقيـــق الخاصـــة«يتوجـــب علـــى 

  المتعلـــــــــق بمكافحـــــــــة تبيـــــــــيض األمـــــــــوال وتمويـــــــــل االرهـــــــــاب  ٢٤/١١/٢٠١٥تـــــــــاريخ 
  تأمين المعلومات وتزويدها الى السلطة المختصة.

ـــب بالمعلومـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة (  )٣(  ـــة مقدمـــة الطل ـــد الدول   ) ٢ال يمكـــن تزوي
  لــه، خــالل مهلــة خمســة عشــر يومــًا دون أن يــتم ابــالغ المســتعلم عنــه بــذلك الــذي يعــود 

قرار السلطة المختصة وفقًا ألحكام التبليـغ الـواردة فـي قـانون االجـراءات تبلغ من تاريخ 
  .أمام مجلس شورى الدولةالضريبية، االعتراض على هذا القرار 

ــة للمراجعــة بصــحة تــوافر الشــروط    يبــت مجلــس شــورى الدولــة بصــورة نهائيــة غيــر قابل
توجــب عمليــة تبــادل المعلومــات وذلــك بمهلــة اقصــاها ثالثــة أشــهر مــن القانونيــة التــي 

  تاريخ تقديم المراجعة.
بعد انقضاء هذه المهلة، أو في حال قرر مجلس الشورى اعطاء المعلومـات المطلوبـة،   

  المطلوبة. لوماتعمعلى السلطة المختصة تزويد الدولة مقدمة الطلب بال



٥٠٣ 

 

/٢٠١٦- ١٢- ٣١ت / س/ ق  

  ، وفــــــي مـــــا خــــــص الطلبـــــات العاجلــــــة بطبيعتهــــــا ةعلـــــى الــــــرغم مـــــن األحكــــــام الســـــابق  )٤( 
او تلك التي يمكن ان يؤثر إبالغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقـات التـي تقـوم 
بهــــا الدولــــة مقدمــــة الطلــــب، يجــــب أن يــــتم تزويــــد هــــذه األخيــــرة بالمعلومــــات مــــن دون 

تحفـظ  تينولاإلخطار المسبق المذكور أعاله وفقًا لمعايير وٕاجراءات يتفق عليها بين الـد
  حقوق جميع األطراف.

  
يعــود لكــل مــن مصــرف لبنــان وهيئــة التحقيــق الخاصــة الطلــب مــن المؤسســات الماليــة،   )١( :اً سادس

ــــــي  ــــــًا لألحكــــــام الت ــــــة معينــــــة وفق ــــــت محــــــدد وبطريق   نص عليهــــــا هــــــذا القــــــانون، يــــــبوق
  تقـــــديم المعلومـــــات المطلوبـــــة لتقـــــوم الســـــلطة المختصـــــة بالتبـــــادل التلقـــــائي للمعلومـــــات 
ـــــــزود الســـــــلطة المختصـــــــة  ـــــــة الســـــــلطات المختصـــــــة. ت ـــــــة أو اتفاقي   بموجـــــــب أي اتفاقي

  بتلك المعلومات لتتمكن من القيام بمهامها بموجب االتفاقية.
يحق لكل من وزير المالية أو مصرف لبنان، كل وفق اختصاصه، وفقًا لقرارات تصدر   )٢( 

  الحقًا، تحديد:
  ؛المؤسسات التي عليها إعطاء المعلومات  -أ 
  المعلومات التي يجب إعطاءها والطريقة لذلك من ضمنها الطريقة االلكترونية؛  -ب
  شمول المعلومات التي يجب اعطاءها؛معيار دقة و   -ج 

لمجلــس الــوزراء عنــد االقتضــاء، االتخــاذ بمراســيم االجــراءات الضــرورية لتطبيــق أحكــام   )٣( 
  الثانية أعاله.هذا القانون في الحاالت غير المنصوص عليها في الفقرة 

فـي حــال مخالفـة األحكــام المنصـوص عليهــا بموجــب هـذه المــادة أو عـدم االمتثــال لهــا،   )٤(
ــون ليــرةتفــرض  ــي ملي ــة مليــون ومئت ــين مئ دون المســاس بحــق الســلطة  غرامــة مــا ب

الرقابيــة التابعــة لهــا لفـــرض العقوبــات االداريــة والغرامــات الماليـــة اســتنادًا الــى القـــوانين 
  الخاصة بها.

  
  يطبق هذا القانون على اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي النافذة كافة.  :اً سابع

  
  ١ اجيز للحكومة إبرام االتفاقية المتعددة األطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي  :اً ثامن

(The Multilateral Convention on Mutual Assistance in tax Matters (MAC))   

  ١واالتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصـة  ،)ي يمكن ان تعدل من وقت آلخر(مرفقة ربطًا والت

(The multilateral competent authority agreement on automatic exchange on 

financial account information (CMAA)) .مرفقة ربطًا  
  وقيع على هاتين االتفاقيتين.تيفوض وزير المالية ال

                                                           
  .٢٧/١٠/٢٠١٦تاريخ  ٥١مسية عدد اجلريدة الر منشور يف نص هذه االتفاقية  -١
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ل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من أي التزام متعلق بالسرية أو أي قيود تدخ  )١( :اً تاسع

  أخرى مفروضة، بموجب أي قانون آخر، على عملية االفصاح عن المعلومات.
ـــدين رابعـــًا وسادســـًا مـــع الســـلطة المختصـــة   )٢(   إن أي معلومـــات يـــتم تبادلهـــا، بموجـــب البن

انون، يـتم التعامـل معهـا علـى أنهـا سـرية، وفقـًا ألحكـام وفقًا ألي اتفاقية أو وفقًا لهـذا القـ
  .من قانون االجراءات الضريبية ٢٥المادة 

  
  (تبادل المعلومات الضريبية). ٢٤/١١/٢٠١٥تاريخ  ٤٣تلغى أحكام القانون رقم    :اً عاشر 

  
  يعمــــــل بهــــــذا القــــــانون فــــــور نشــــــره فــــــي الجريــــــدة الرســــــمية مــــــع اســــــتعجال اصــــــداره   :حادي عشر

  من الدستور. ٥٦قرة األولى من المادة وفقًا للف
  
  

  ٢٠١٦األول تشرين  ٢٧بيروت، في 
  مجلس الوزراء نصدر ع

  رئيس مجلس الوزراء
  اإلمضاء: تمام سالم

  
  
  
  
  
  

  المتعددة األطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي ةاالتفاقي* ان 
(The Multilateral Convention on Mutual Assistance in tax Matters (MAC))  

  واالتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة 
(The multilateral competent authority agreement on automatic exchange 
on financial account information (CMAA))  

  .٢٧/١٠/٢٠١٦تاريخ  ٥١ن في الجريدة الرسمية عدد امنشورت
  


