
اقتراح قانون 
   من المرسوم الشإتراعي   31  يرمي إلى تعديل المادة 

   وتعديتته )ضريبة الدخل(   12/6/1959   تاريخ   144  رقم 

 : المادة الولى
 وتعديتته )ضريبة12/6/1959 تاريخ 144 من المرسوم اشإتراعي رقم 31ُتلغى المادة 

الدخل( ، وُيستعاض عنه بالنص التالي:
    الجديدة:  31  المادة " 

تُفكككّرض الضكككريبةك على الكككربح الحقيقي أو المحكككدد بصكككورة مقطوعكككة بعكككد أن يكككنزل منكككه لككككل
/ل.ل. سككبعة متيين وخمسككماية ألككف لككيرة7.500.000إككخص طككبيعي من المكلفين مبلككغ /

/ مليككونين وخمسككماية ألككف لككيرة لبنانيككة2.500.000لبنانية، ويضاف إلى هذا التنزيل مبلككغ /
 إذا كككانوالكككل من أفككراد عائلته/ ل.ل. مليككون لككيرة لبنانيككة 1.000.000للمكلككف المككتزوج و/

 ضمن الإروط التية:على عاتقه
، إذا لم يتجاوز سنهم الثامنككة عإككرة أو لغايككةالشخوة أيتام البوينللذكور من الوشد أو -

العألّء منهم الخامسككككككة والعإككككككرين كحككككككد أقصككككككى للككككككذين يتككككككابعون دراسككككككة جامعيككككككة،
للعاجزان أن كسب للعيش اللذين   يتعاطون أملً مأجورلً حتى الو تجاازل هذه للسن

.في وزارة الصحة العامةاكانت ألّتهم مثبتة بتقرير من لللجنة للطبية للدلئمة 

 قبكككككككل زواجهن، أو إذا كّن أرامكككككككل أوالخكككككككواا أيتككككككام البكككككككوينللنككككككاث من الوشد أو −
.عدد المستفيدين لكل من الفئتين الخمسةمطلقاا، على أن ش يتجاوز 

الب والم، العكككاجزين عن العجكككز عن كسكككب العيش والكككذين ليس لهم أي مصكككدر آخكككر−
للدخل.

في حككال ككككان ككككل من الكككزوجين يتعكككاطى مهنكككة أو يإكككغل وظيفكككة يسكككتفيد ككككل منهمكككا من−
ذا كككككككان للككككككزوجين أوشد على عاتقهمككككككا يسككككككتفيد الزوجككككككان التنزيككككككل المعطى للعككككككازب واإ

مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقًا لحكام الفقرة الولى من هذه المادة .



وفي حالة اشنفصال القككانوني ) هجككر أو بطتن زواج أو طتا ( بين الككزوجين يسككتفيد
الزوج الُملَزم دفع النفقة .

إذا كان الوالد ش يتعاطى عمًت مأجورًا أو كانا زوجته تتعاطى مهنككة أو تإككغل وظيفككة
خاضكككعة للضكككريبة سكككاعتئذن تسكككتفيد الزوجكككة عتوة على التنزيكككل المعطى للعكككازب من
كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الوشد وفقا لحكككام الفقككرة الولى

من هذه المادة.
في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين أعته وش يقوم بأي عمككل

مأجور فتعطى الوالدة التنزيل اشضافي عن الوشد. 
 وتسككتفيد كككل إككركة فعليككة لبنانيككة من1999ُيطّبا هذا التنزيككل اعتبككارًا من أعمككال سككنة −

تنزيل واحد. 
أمككككا الضككككريبة على مكلفي الككككربح المقككككدر فتفككككرض بعككككد تنزيككككل سككككنوي يعككككادل التنزيككككل−

المعطى للمتزوج دون أوشد".

  :المادة الثانية
ُيعَمل بهذا القانون فور نإره في الجريدة الرسمية.

النائبة بوش يعقوبيان
                                                                                                2/4/2019

 



اسأبــاب المــوجبــــــة

امسسا اكسسان الاحفسسااظ اعلى الالترلبسسط السأسسرر ارلتحفسسيز الالتكافسسل ارلالتعاضسسد ابين اأفسسرلد السأسسرة
لارلحدة، اهر اهدف اأاٍم ايقلتضي الاعمل ادرما ًاعلى التطريره ارلتفعيلسه اببسلتى الارأسائل، ارذاسك التففيساً
اللتفّكك السأسرر ابذريعسة الااظسررف الامعيبسية الاصسعبة ارلتفاديسا ًالاقساء اعبء ارعايسة ابعض اأفسرلد

لاعائلة السيلتام اأر الاعاجزين اعن اكأب اعلى ادرر السيلتام ارلاعجزة ارأرلها. ا ا

 امن اقانرن اضريبة الادخل اقد اأخَذت ابعين اللعلتبار الاهسسدف الامسسذكرر31راما اكانت الامادة ا
أعفه امن اخفل الالتنزيفت الالتي اأقّرلتها، ال  اأنها ابقَيت اقاصرة اعلى ابعض اأفرلد الاعائلسسة الامقسسّربين
رهم الازرجة ارلسر د ادرن الابعض الخخر ارهم السبرين ارللخرة اأيلتام السبرين ارذاسسك اعلى الاسسرغم
من ارجرد اهذه الافئة السخيرة افي اأحيان اكثيرة اعلى اعالتق الامكلّف، اما اأنبأ التمييزل ًاغير امُسسبّرر امن

بأنه اأن ايدفع الاُمكلّف الاى الالتخلًّف اعن امأسرايالته اللتجاه اهذه الافئة السخيرة. ا

راما اكسسانت السأسسباب الاُملتقّدمسسة ارمقلتضسسيات الاعدلاسسة ارلالتعاضسسد اللجلتمسساعيين الُتملي التعسسديل
 امن اقانرن اضريبة الادخل االتبمل اأيضا ًالسبرين ارلسخرة اأيلتسسام السبسسرين، ارفقسسا ًا قسسلترلح31لامادة ا

لاقانرن الاُمرَفق.
 ا ا ا ا ا ا

اسسسسسسسسسسسسسذاسسسسسسسسسسسسكس

أتقّدم من للمجلس للنيابي للكريم باقترلح للقانون للُمرفَق ألى أمل مناقشته اإقرلره.

النائبة بوش يعقوبيان
                                                                                     2/4/2019

 


