
نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 5ف باب أول
ضريبة  -تصريح شخصي 

 الدخل 
 25/02/2021 31/01/2021 31/01/2020 2019 سنوي

 ت/5ف باب أول
 -تعديل تصريح شخصي

 ضريبة الدخل
 25/02/2021 31/01/2021 31/01/2020 2019 سنوي

 3ف باب أول

بيان بإيرادات ونفقات 

المهنة للمكلفين / المؤسسة 

 على أساس الربح المقطوع

 25/02/2021 31/01/2021 31/01/2020 2019 سنوي

 ت/3ف باب أول

رادات ونفقات تعديل بيان بإي

المهنة على طريقة /المؤسسة

 الربح المقطوع

 25/02/2021 31/01/2021 31/01/2020 2019 سنوي

 0ف باب أول

 –تصريح ضريبة الدخل 

الربح )مؤسسات فردية 

 ( الحقيقي

 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 ت/0ف باب أول
تعديل تصريح ضريبة الدخل 

 (حقيقيربح /مؤسسات فردية)
 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 5أ باب أول
 -تصريح ضريبة الدخل 

 شركات أشخاص 
 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 ت/5أ باب أول
تعديل تصريح ضريبة الدخل 

 (شركات أشخاص)
 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 5ب باب أول
الدخل  تصريح ضريبة

 للمصارف والمؤسسات المالية
 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

 20ش باب أول
تصريح ضريبة الدخل 

 لشركات التأمين
 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

 5س باب أول

تصريح ضريبة الدخل 

للهيئات والصناديق المشتركة 

 بعمليات التسنيد

 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

 5ش باب أول
تصريح ضريبة الدخل 

 لشركات األموال
 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

 ت/5ش باب أول
تعديل تصريح ضريبة الدخل 

 لشركات أموال
 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 بيةالضري
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 5هـ باب أول
تصريح ضريبة الدخل 

 (هولدنغ)للشركات القابضة 
 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

 ت/5هـ باب أول
تعديل تصريح ضريبة الدخل 

 (هولدنغ)للشركات القابضة 
 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

 0ج باب أول

تصريح المؤسسات المستثناة 

من ضريبة الدخل من غير 

 الشركات

 25/02/2021 31/01/2021 31/01/2020 2019 سنوي

 0ج باب أول

تصريح المؤسسات المستثناة 

ن غير من ضريبة الدخل م

 الشركات

 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 1ل باب أول

التصریح عن الرسم المقطوع 
 على بیع الطاقة 

من قبل أصحاب المولدات 
 الكهربائیة

 21/02/2021 27/01/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 1ل باب أول

التصریح عن الرسم المقطوع 
 على بیع الطاقة 

لدات من قبل أصحاب المو
 الكهربائیة

 25/02/2021 31/01/2021 31/01/2020 2020 سنوي

   باب أول

المادة العشرون من قانون 

فرض ) 0202موازنة العام 

ضريبة على المصارف 

والمؤسسات المالية 

 (ومؤسسات الوساطة المالية

    

بالنسبة  1/6/0202قبل 

 (يوم 78. )للدفعة األولى

بالنسبة  1/9/0202قبل  

 (يوم 189. )الثانيةللدفعة 

 1/10/0202قبل  

. بالنسبة للدفعة الثالثة

 (يوم 082)

بالنسبة للدفعة  09/3/0201قبل 

 .األولى

بالنسبة للدفعة  09/6/0201قبل  

 .الثانية

بالنسبة للدفعة  07/29/0201قبل  

 .الثالثة

 .بالنسبة للدفعة األولى 32/26/0201

 .بالنسبة للدفعة الثانية 32/26/0201 

 .بالنسبة للدفعة الثالثة 07/29/0201بل ق 

 

 

 

 

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 5ت باب أول

ربح التفرغ عن تصريح عن 

عقار يعود ألشخاص طبيعيين 

غير خاضعين للضريبة على 

األرباح، أو يتمتعون  

بإعفاءات دائمة أو خاصة أو 

استثنائية من تلك األرباح وال 

يشكل العقار المتفرغ عنه 

أصالً من أصول ممارسة 

 المهنة

 شهران من تاريخ التفرغ    

 17/12/0219كل تفرغ حاصل قبل 

نتهاء مهلة التصريح عنه ويقع تاريخ ا

يستفيد المكلف  17/12/0219بعد 

من مهلة  21/21/0201اعتباراً من 

تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ 

وتاريخ انتهاء المهلة  17/12/0219

 .القانونية األساسية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي قبل  -1

ال يستفيد المكلف من أي مهلة  11/21/0201

 .إضافية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -0

يستفيد  28/20/0201وقبل  11/21/0201

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بين 

وتاريخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  11/21/0201

 .27/20/0201اعتباراً من  171للقانون 

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -3

المكلف اعتباراً من اليوم يستفيد  28/20/0201

التالي لتاريخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01من مهلة إضافية مدتها  171  .يوما

كل تفرغ حاصل ما بين 

 31/12/0202و  17/12/0219

يستفيد المكلف من مهلة شهرين اعتباراً 

وبالتالي يكون  21/21/0201من 

 .07/20/0201تاريخ انتهاء المهلة 

25/03/2021 

كل تفرغ حاصل ما بين 

 31/10/0202و  21/11/0202

يستفيد المكلف اعتباراً من تاريخ انتهاء 

المهلة األساسية للتصريح من مهلة 

تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ 

 .31/10/0202التفرغ وتاريخ 

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

من  171ددة بموجب القانون انتهاء مهلته المم

ً  01مهلة إضافية مدتها   .يوما

  

 21/21/0201كل تفرغ حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

 



نوع 

 يبةالضر
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 0ت باب أول

تصريح عن ربح التفرغ عن 

عقار يعود ألشخاص معنويين 

ضريبة على غير خاضعين لل

األرباح، أويتمتعون بإعفاءات 

دائمة أو خاصة أو استثنائية 

 من تلك الضريبة

 شهران من تاريخ التفرغ    

 17/12/0219كل تفرغ حاصل قبل 

ويقع تاريخ انتهاء مهلة التصريح عنه 

يستفيد المكلف  17/12/0219بعد 

من مهلة  21/21/0201اعتباراً من 

تاريخ تعادل المدة الفاصلة ما بين 

وتاريخ انتهاء المهلة  17/12/0219

 .القانونية األساسية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي قبل  -1

ال يستفيد المكلف من أي مهلة  11/21/0201

 .إضافية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -0

يستفيد  28/20/0201وقبل  11/21/0201

ما بين المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة 

وتاريخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  11/21/0201

 .27/20/0201اعتباراً من  171للقانون 

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -3

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم  28/20/0201

التالي لتاريخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01من مهلة إضافية مدتها  171  .يوما

كل تفرغ حاصل ما بين 

 31/12/0202و  17/12/0219

يستفيد المكلف من مهلة شهرين اعتباراً 

وبالتالي يكون  21/21/0201من 

 .07/20/0201تاريخ انتهاء المهلة 

25/03/2021 

كل تفرغ حاصل ما بين 

 31/10/0202و  21/11/0202

يستفيد المكلف اعتباراً من تاريخ انتهاء 

ألساسية للتصريح من مهلة المهلة ا

تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ 

 .31/10/0202التفرغ وتاريخ 

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

من  171انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01مهلة إضافية مدتها   .يوما

  

 21/21/0201كل تفرغ حاصل ما بين 

ً  28/20/0201و ، يستفيد المكلف من مهلة ضمنا

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

وفقاً  تاريخ انتهاء مهلة التصريح

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

     باب أول
سنة مالية 

 خاصة
    

إذا كانت المهلة القانونية للتصريح * 

تقع بكاملها ضمن فترة التعليق أي ما 

 31/10/0202و 17/12/0219بين 

يعطى المكلف مهلة تحتسب باألشهر 

اعتباراً من تعادل المهلة األساسية 

21/21/0201. 

إذا كانت المهلة بدأت قبل فترة تعليق * 

المهل تستكمل المهلة اعتباراً من 

بفترة تعادل المدة  21/21/0201

 17/12/0219الفاصلة بين تاريخ 

 . وتاريخ انتهاء المهلة القانونية األساسية

إذا كانت المهلة بدأت خالل فترة * 

 ،0201التعليق وتنتهي خالل سنة 

تستكمل المهلة اعتباراً من تاريخ انتهاء 

المهلة األساسية للتصريح بفترة تعادل 

المدة الفاصلة بين تاريخ بدء مهلة 

 .31/10/0202التصريح و

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي قبل  -1

ال يستفيد المكلف من أي مهلة  11/21/0201

 .إضافية

عد في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي ب -0

يستفيد  28/20/0201وقبل  11/21/0201

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بين 

وتاريخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  11/21/0201

 .27/20/0201اعتباراً من  171للقانون 

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -3

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم  28/20/0201

انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون  التالي لتاريخ

ً  01من مهلة إضافية مدتها  171  .يوما

 :مالحظة
 .هي المهلة نفسها لمهلة التصريح السنوي حسب الشكل القانوني لمقدم البيان( 81النموذج م)مهلة التصريح عن البيان بصاحب الحق االقتصادي • 
 .282ًا من تاريخ انتهاء مهلة كل تصريح سنوي وفقًا للقانون تقرير مفوض المراقبة يعطى فترة ثالثة أشهر بدء• 
 .أو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفين( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة • 
 :وعلى سبيل المثال يعتبر مشمواًل بأحكام تعليق المهل• 
 .تكافل والتضامن بين البائع والشاري ال -
 .مدة حفظ السجالت والمستندات محاسبياً  -
 .سقوط المبالغ واألوراق المالية بعامل مرور الزمن -
 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202ون للقان

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثاني
 52ر

تصريح دوري بتأدية ضريبة 

 الدخل على الرواتب واألجور

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع

15/01/2021 09/02/2021 
 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 لثالثالفصل ا

باب 

 ثاني
 ت/52ر

تعديل تصريح دوري بتأدية 

ضريبة الدخل على الرواتب 

 واألجور

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع

15/01/2021 09/02/2021 

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

باب 

 ثاني
 1ر

تصريح سنوي عن ضريبة 

 الدخل على الرواتب واألجور
 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

باب 

 ثاني
 ت/1ر

تعديل تصريح سنوي عن 

ضريبة الدخل على الرواتب 

 واألجور

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

باب 

 ثاني
 8ر

التصريح الشخصي لضريبة 

 اتب واألجورالدخل على الرو
 25/05/2021 30/04/2021 30/04/2020 2019 سنوي

باب 

 ثاني
 ت/8ر

تعديل التصريح الشخصي 

لضريبة الدخل على الرواتب 

 واألجور

 25/05/2021 30/04/2021 30/04/2020 2019 سنوي

باب 

 ثاني
  

المادة السابعة  والعشرون من 

 0202قانون موازنة العام 

أحكام إستثنائية تتعلق )

ريبة الدخل على الرواتب بض

 (واألجور

      20/05/2021 14/06/2021 

 .أو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفين( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة • 

 

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
 ح/5ث

تصريح ضريبة الدخل عن 

أرباح التفرغ عن الحصص 

في الشركات المحدودة 

 المسؤولية

 شهران من تاريخ التفرغ    

 17/12/0219تفرغ حاصل قبل  كل

ويقع تاريخ انتهاء مهلة التصريح عنه 

يستفيد المكلف  17/12/0219بعد 

من مهلة  21/21/0201اعتباراً من 

تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ 

وتاريخ انتهاء المهلة  17/12/0219

 .القانونية األساسية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي قبل  -1

ال يستفيد المكلف من أي مهلة  11/21/0201

 .إضافية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -0

يستفيد  28/20/0201وقبل  11/21/0201

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بين 

وتاريخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  11/21/0201

 .27/20/0201اعتباراً من  171للقانون 

اإلضافية تنتهي بعد  في حال كانت المهلة -3

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم  28/20/0201

التالي لتاريخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01من مهلة إضافية مدتها  171  .يوما

كل تفرغ حاصل ما بين 

 31/12/0202و  17/12/0219

يستفيد المكلف من مهلة شهرين اعتباراً 

اريخ انتهاء ، يكون ت21/21/0201من 

 .07/20/0201المهلة 

25/03/2021 

كل تفرغ حاصل ما بين 

 31/10/0202و  21/11/0202

يستفيد المكلف اعتباراً من تاريخ انتهاء 

المهلة األساسية للتصريح من مهلة 

تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ 

 .31/10/0202التفرغ وتاريخ 

لتالي لتاريخ يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم ا

من  171انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01مهلة إضافية مدتها   .يوما

  

 21/21/0201كل تفرغ حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .هاء مهلته األساسيةانت

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
 أ/5ث

تصريح ضريبة الدخل عن 

األرباح الموزعـة أنصبـة 

وعن مخصصات أعضاء 

مجلس اإلدارة المأخوذة من 

 األرباح

    

خالل الشهر الذي يلي 

تقرير دفع األرباح أو 

 المخصصات

من  9كل توزيع حاصل خالل شهر * 

يكون تاريخ انتهاء المهلة  0219سنة 

11/21/0201  ً  .ضمنا

08/02/2021 

كل توزيع حاصل ما بين * 

يكون  31/10/0202و 1/12/0219

 31/21/0201تاريخ انتهاء المهلة 

 ً  .ضمنا

25/02/2021 

  

 21/21/0201كل توزيع حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

باب 

 ثالث
 ج/5ث

تصريح ضريبة الدخل عن 

إيرادات األسهم والسندات 

 المالية األجنبية

نصف سنوي 

 ثاني
2019 31/01/2020 

31/01/2021 25/02/2021 
نصف سنوي 

 أول
2020 31/07/2020 

باب 

 ثالث
 ض/5ث

تصريح ضريبة الدخل عن 

عوائد استثمار األقساط 

 (خاص شركات الضمان)

    

ر الذي يلي خالل الشه

تاريخ دفع األرباح أو 

تاريخ تسجيلها كاستحقاق 

 نهائي

من  9كل توزيع حاصل خالل شهر 

يكون تاريخ انتهاء المهلة  0219سنة 

 ضمناً  11/21/0201
08/02/2021 

 1/12/0219كل توزيع حاصل ما بين 

يكون تاريخ انتهاء  31/10/0202و

 31/21/0201المهلة 
25/02/2021 

  

 21/21/0201كل توزيع حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

اء مهلة تاريخ انته

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
 ع/5ث

تصريح ضريبة الدخل عن 

األموال المأخوذة من االحتياط 

أو األرباح السترداد أو 

استهالك األسهم وعن الجوائز 

إلى  والعالوات المدفوعة

 الدائنين

    
خالل الشهر الذي يلي 

 تقرير دفع المبالغ

من  9كل توزيع حاصل خالل شهر 

يكون تاريخ انتهاء المهلة  0219سنة 

 ضمناً  11/21/0201

08/02/2021 

 1/12/0219كل توزيع حاصل ما بين 

يكون تاريخ انتهاء  31/10/0202و

 31/21/0201المهلة 

25/02/2021 

  

 21/21/0201وزيع حاصل ما بين كل ت

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

باب 

 ثالث
 ف /5ث

تصريح ضريبة الدخل عن 

 فوائد الديون

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع
يوم من  11فصلياً وضمن مهلة * 

انتهاء الفصل عندما تبلغ الضريبة عن 

، وما فوق، .ل ل 022.222كل فصل 

وبالتالي يكون تاريخ انتهاء المهلة 

11/21/0201. 

سنوياً في الحاالت األخرى ضمن * 

 . 0ث-مهلة التصريح السنوي ن

یوم من انتهاء الفصل  51فصلیاً وضمن مهلة * 
ل  022.222لضریبة عن كل فصل عندما تبلغ ا

، وما فوق، وبالتالي یكون تاریخ انتهاء المهلة .ل
20/20/0205. 

سنویاً في الحاالت األخرى ضمن مهلة * 
 . 0ث-التصریح السنوي ن

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

باب 

 ثثال
 ج/4ث

التصريح عن إيرادات األسهم 

وسندات الدين األجنبية التي 

يتوجب على أصحابها 

التصريح عنها وتأدية 

 الضريبة المترتبة عليها

 29/02/2020 2019 سنوي

: تاريخ انتهاء مهلة التصريح

07/20/0201 
 01/23/0201: تاريخ انتهاء مهلة التصريح

: تاريخ انتهاء مهلة الدفع

31/23/0201 
 32/26/0201: تاريخ انتهاء مهلة الدفع

 

 

 

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
 0ث

ضريبة الدخل تصريح 

السنوي عن إيرادات رؤوس 

 األموال المنقولة

 31/01/2020 2019 سنوي
بالنسبة للمؤسسات الفردية المكلفة على 

 31/21/0201: الربح المقطوع
25/02/2021 

 31/03/2020 2019 سنوي

بالنسبة لشركات األشخاص 

والمؤسسات الفردية المكلفة على الربح 

 31/23/0201: الحقيقي
25/04/2021 

 31/05/2020 2019 سنوي
: بالنسبة لشركات األموال

31/21/0201 
25/06/2021 

باب 

 ثالث
 00ث

تصريح سنوي بضريبة الدخل 

عن فوائد وعائدات وايرادات 

 ( 11المادة )

 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

باب 

 ثالث
 ت/00ث

تعديل تصريح سنوي بضريبة 

دات الدخل عن فوائد وعائ

 (11المادة )وايرادات 

 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

باب 

 ثالث
 51ث

تصريح سنوي بضريبة الدخل 
عن فوائد وعائدات وايرادات 

 (خاص مصرف لبنان)
 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

 

 

 

 

 

 

 

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 نةالس

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
 51ث

تصريح شهري بضريبة 

الدخل عن فوائد وعائدات 

 (11المادة )وايرادات 

 15/11/2019 2019 12شهر 

15/01/2021 09/02/2021 

 15/12/2019 2019 11شهر 

 15/01/2020 2019 10شهر 

 15/02/2020 2020 1شهر 

 15/03/2020 2020 0شهر 

 15/04/2020 2020 3شهر 

 15/05/2020 2020 1شهر 

 15/06/2020 2020 1شهر 

 15/07/2020 2020 6شهر 

 15/08/2020 2020 8شهر 

 15/09/2020 2020 7شهر 

 15/10/2020 2020 9شهر 

 15/11/2020 2020 12شهر 

 15/12/2020 2020 11شهر 

 

 

 

 



نوع 

 الضريبة
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
 ت/51ث

تعديل تصريح شهري 

بضريبة الدخل عن فوائد 

المادة )وعائدات وايرادات 

11) 

 15/11/2019 2019 12شهر 

15/01/2021 09/02/2021 

 15/12/2019 2019 11شهر 

 15/01/2020 2019 10شهر 

 15/02/2020 2020 1شهر 

 15/03/2020 2020 0شهر 

 15/04/2020 2020 3شهر 

 15/05/2020 2020 1شهر 

 15/06/2020 2020 1شهر 

 15/07/2020 2020 6شهر 

 15/08/2020 2020 8شهر 

 15/09/2020 2020 7شهر 

 15/10/2020 2020 9شهر 

 15/11/2020 2020 12شهر 

 15/12/2020 2020 11شهر 

باب 

 ثالث
 51ث

تصريح شهري بضريبة 

الدخل عن فوائد وعائدات 

خاص مصرف )وايرادات 

 (.لبنان

 15/11/2019 2019 12شهر 

15/01/2021 09/02/2021 

 15/12/2019 2019 11شهر 

 15/01/2019 2019 10شهر 

 15/02/2020 2020 1شهر 

 15/03/2020 2020 0هر ش

 15/04/2020 2020 3شهر 

 15/05/2020 2020 1شهر 

 15/06/2020 2020 1شهر 

 15/07/2020 2020 6شهر 

 15/08/2020 2020 8شهر 

 15/09/2020 2020 7شهر 

 15/10/2020 2020 9شهر 

 15/11/2020 2020 12شهر 

 15/12/2020 2020 11شهر 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

باب 

 ثالث
  

الموجبات المتعلقة بالقرار 

صادر خالل سنة  093/1رقم 

تحديد إجراءات ) 0202

تطبيق أحكام اتفاقيات تفادي 

االزدواج الضريبي المتعلقة 

بأنصبة األرباح والفوائد 

واإلتاوات واألرباح ( العوائد)

 .التجارية

      31/01/2021 25/02/2021 

 .مية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفينأو عطلة رس( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة • 

 

نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أنشطة 

 بترولية
 5م/غ-ن

تصريح دوري للضريبة عن 

المبالغ المستحقة ألشخاص 

غير مقيمين خاص صاحب 

بالدوالر  -حق بترولي

 األميركي

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 ت/5م/غ-ن

تعديل تصريح دوري 

غ المستحقة للضريبة عن المبال

ألشخاص غير مقيمين خاص 

بالدوالر  -صاحب حق بترولي

 األميركي

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-ن

تصريح دوري للضريبة عن 

المبالغ المستحقة ألشخاص 

غير مقيمين خاص مقاولين 

يرة بالل -ومتعاقدين ثانويين

 اللبنانية

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

يح وفقاً للقانون تاريخ انتهاء مهلة التصر

050/0205 

أنشطة 

 بترولية
 ت/0م/غ-ن

تعديل تصريح دوري 

للضريبة عن المبالغ المستحقة 

ألشخاص غير مقيمين خاص 

 -مقاولين ومتعاقدين ثانويين

 بالليرة اللبنانية

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 5م/غ-ن

تصريح دوري للضريبة عن 

المبالغ المستحقة ألشخاص 

غير مقيمين خاص صاحب 

بالدوالر  -حق بترولي

 األميركي

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

شطة أن

 بترولية
 ت/5م/غ-ن

تعديل تصريح دوري 

للضريبة عن المبالغ المستحقة 

ألشخاص غير مقيمين خاص 

بالدوالر  -صاحب حق بترولي

 األميركي

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 لثالفصل الثا

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-ن

تصريح دوري للضريبة عن 

المبالغ المستحقة ألشخاص 

غير مقيمين خاص مقاولين 

بالليرة  -ومتعاقدين ثانويين

 اللبنانية

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 ت/0م/غ-ن

تعديل تصريح دوري 

للضريبة عن المبالغ المستحقة 

ألشخاص غير مقيمين خاص 

 -مقاولين ومتعاقدين ثانويين

 بالليرة اللبنانية

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

اً للقانون تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفق

050/0205 

أنشطة 

 بترولية
 1ر-ن

تصريح سنوي عن ضريبة 

الدخل على الرواتب واألجور  

 -خاص صاحب حق بترولي

 بالدوالر األميركي

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 ت/1ر-ن

تعديل تصريح سنوي عن 

ضريبة الدخل على الرواتب 

واألجور  خاص صاحب حق 

 بالدوالر األميركي -تروليب

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 5م/غ-1ر-ن

تصريح سنوي عن ضريبة 

الدخل على الرواتب واألجور  

أجير غير مقيم /عن مستخدم

 -خاص صاحب حق بترولي

 بالدوالر األميركي

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 ليةبترو
-1ر-ن

 ت/5م/غ

تعديل تصريح سنوي عن 

ضريبة الدخل على الرواتب 

أجير /واألجور عن مستخدم

غير مقيم  خاص صاحب حق 

 بالدوالر األميركي -بترولي

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-1ر-ن

تصريح سنوي عن ضريبة 

الدخل على الرواتب واألجور  

متعاقد /ثانوي خاص مقاول)

 (ثانوي

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 بترولية

-1ر-ن

 ت/0م/غ

تعديل تصريح سنوي عن 

ضريبة الدخل على الرواتب 

أجير /واألجور عن مستخدم

خاص مقاول (غير مقيم 

 ( متعاقد ثانوي/ ثانوي

 25/03/2021 28/02/2021 29/02/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 ةبترولي
 5م/غ-52ر-ن

بيان دوري بتأدية ضريبة 

الرواتب واألجور عن 

أجير غير مقيم /مستخدم 

 -خاص صاحب حق بترولي

 بالدوالر األميركي

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع

15/01/2021 09/02/2021 
 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أنشطة 

 بترولية
-52ر-ن

 ت/5م/غ

 تعديل بيان دوري بتأدية

ضريبة الرواتب واألجور عن 

أجير غير مقيم /مستخدم 

 -خاص صاحب حق بترولي

 بالدوالر األميركي

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع

15/01/2021 09/02/2021 

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-52ر-ن

بيان دوري بتأدية ضريبة 

الرواتب واألجور عن 

أجير غير مقيم /مستخدم 

متعاقد /خاص مقاول ثانوي)

 (ثانوي

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع

15/01/2021 09/02/2021 

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية

-52ر-ن

 ت/0م/غ

تعديل بيان دوري بتأدية 

ضريبة الرواتب واألجور عن 

أجير غير مقيم /مستخدم 

متعاقد /خاص مقاول ثانوي)

 (ثانوي

 15/01/2020 2019 الفصل الرابع

15/01/2021 09/02/2021 

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 0ث-ن

تصريح ضريبة الدخل عن 

ايرادات رؤوس األموال 

 المنقولة

 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 ت/0ث-ن

تعديل تصريح ضريبة الدخل 

عن ايرادات رؤوس األموال 

 المنقولة

 25/06/2021 31/05/2021 31/05/2020 2019 سنوي



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أنشطة 

 بترولية
 أ/5ث-ن

تصريح ضريبة الدخل عن 

رباح الموزعة وعن أنصبة األ

مخصصات أعضاء مجلس 

اإلدارة المأخوذة من األرباح 

في شركة صاحبة حق بترولي 

 بالدوالر األميركي  -

    

خالل الشهر الذي يلي 

تقرير دفع األرباح أو 

 المخصصات 

من  9كل توزيع حاصل خالل شهر * 

يكون تاريخ انتهاء المهلة  0219سنة 

11/21/0201  ً  .ضمنا

08/02/2021 

كل توزيع حاصل ما بين * 

يكون  31/10/0202و 1/12/0219

 31/21/0201تاريخ انتهاء المهلة 

 ً  .ضمنا

25/02/2021 

  

 21/21/0201كل توزيع حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

ن اليوم التالي لتاريخ الكامل تحتسب اعتباراً م

 .انتهاء مهلته األساسية

أنشطة 

 بترولية
 ح/5ث -ن

تصريح ضريبة الدخل عن 

أرباح التفرغ عن الحصص 

في الشركات المحدودة 

المسؤولية في شركة صاحبة 

بالدوالر  -حق بترولي 

 األميركي    

  

  

  

  

  

  

 شهران من تاريخ التفرغ

 17/12/0219كل تفرغ حاصل قبل 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح عنه ويقع 

يستفيد المكلف  17/12/0219بعد 

من مهلة  21/21/0201اعتباراً من 

تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ 

وتاريخ انتهاء المهلة  17/12/0219

 .القانونية األساسية

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي قبل  -1

ال يستفيد المكلف من أي مهلة  11/21/0201

 .ضافيةإ

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -0

يستفيد  28/20/0201وقبل  11/21/0201

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بين 

وتاريخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  11/21/0201

 .27/20/0201اعتباراً من  171للقانون 

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -3

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم  28/20/0201

التالي لتاريخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01من مهلة إضافية مدتها  171  .يوما

و  17/12/0219كل تفرغ حاصل ما بين 

يستفيد المكلف من مهلة  31/12/0202

، يكون 21/21/0201شهرين اعتباراً من 

 .07/20/0201تاريخ انتهاء المهلة 

25/03/2021 

و  21/11/0202كل تفرغ حاصل ما بين 

يستفيد المكلف اعتباراً من  31/10/0202

تاريخ انتهاء المهلة األساسية للتصريح من مهلة 
تعادل المدة الفاصلة ما بين تاريخ التفرغ 

 .31/10/0202وتاريخ 

يستفيد المكلف اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

من  171دة بموجب القانون انتهاء مهلته الممد

ً  01مهلة إضافية مدتها   .يوما

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أنشطة 

 ليةبترو
 ح/5ث -ن

تصريح ضريبة الدخل عن 

أرباح التفرغ عن الحصص 

في الشركات المحدودة 

المسؤولية في شركة صاحبة 

بالدوالر  -حق بترولي 

 األميركي  

   شهران من تاريخ التفرغ    

 21/21/0201كل تفرغ حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

ت ضمن فترة االغالق تعادل عدد األيام التي وقع

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

أنشطة 

 بترولية
 ف/5ث-ن

تصريح ضريبة الدخل عن 

فوائد الديون في شركة 

بالدوالر  -صاحبة حق بترولي

 األميركي

يوم من  11فصلياً وضمن مهلة *  15/01/2020 2019 الفصل الرابع

عندما تبلغ الضريبة عن  انتهاء الفصل

، وما فوق، .ل ل 022.222كل فصل 

وبالتالي يكون تاريخ انتهاء المهلة 

11/21/0201. 

سنوياً في الحاالت األخرى ضمن * 

 . 0ث-مهلة التصريح السنوي ن

یوم من انتهاء الفصل  51فصلیاً وضمن مهلة * 
ل  022.222عندما تبلغ الضریبة عن كل فصل 

الي یكون تاریخ انتهاء المهلة ، وما فوق، وبالت.ل
20/20/0205. 

سنویاً في الحاالت األخرى ضمن مهلة * 
 . 0ث-التصریح السنوي ن

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 ت/ف/5ث-ن

تعديل تصريح ضريبة الدخل 

ائد الديون في شركة عن فو

بالدوالر  -صاحبة حق بترولي

 األميركي

يوم من  11فصلياً وضمن مهلة *  15/01/2020 2019 الفصل الرابع

انتهاء الفصل عندما تبلغ الضريبة عن 

، وما فوق، .ل ل 022.222كل فصل 

وبالتالي يكون تاريخ انتهاء المهلة 

11/21/0201. 

سنوياً في الحاالت األخرى ضمن * 

 . 0ث-لة التصريح السنوي نمه

یوم من انتهاء الفصل  51فصلیاً وضمن مهلة * 
ل  022.222عندما تبلغ الضریبة عن كل فصل 

، وما فوق، وبالتالي یكون تاریخ انتهاء المهلة .ل
20/20/0205. 

سنویاً في الحاالت األخرى ضمن مهلة * 
 . 0ث-التصریح السنوي ن

 15/04/2020 2020 الفصل األول

 15/07/2020 2020 الفصل الثاني

 15/10/2020 2020 الفصل الثالث

أنشطة 

 بترولية
 ج/4ث-ن

تصريح عن إيرادات األسهم 

وسندات الدين األجنبية التي 

يتوجب على أصحابها 

التصريح عنها وتأدية 

الضريبية المترتبة عليها في 

 شركة صاحبة حق بترولي

 29/02/2020 2019 سنوي

: انتهاء مهلة التصريح تاريخ

07/20/0201 
 01/23/0201: تاريخ انتهاء مهلة التصريح

: تاريخ انتهاء مهلة الدفع

31/23/0201 
 32/26/0201: تاريخ انتهاء مهلة الدفع

أنشطة 

 بترولية
 ت /ج/4ث-ن

تعديل  تصريح عن إيرادات 

األسهم وسندات الدين األجنبية 

التي يتوجب على أصحابها 

يح عنها وتأدية التصر

الضريبية المترتبة عليها في 

 شركة صاحبة حق بترولي

 29/02/2020 2019 سنوي

: تاريخ انتهاء مهلة التصريح

07/20/0201 
 01/23/0201: تاريخ انتهاء مهلة التصريح

: تاريخ انتهاء مهلة الدفع

31/23/0201 
 32/26/0201: تاريخ انتهاء مهلة الدفع

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج النموذج رقم

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أنشطة 

 بترولية
 ع/5ث-ن

تصريح ضريبة الدخل عن 

األموال المأخوذة من اإلحتياط 

اح إلسترداد أو أو األرب

استهالك األسهم وعن الجوائز 

والعالوات المدفوعة إلى 

الدائنين في شركة صاحبة حق 

 بالدوالر األميركي -بترولي

    

خالل الشهر الذي يلي 

تقرير دفع األرباح أو 

 المخصصات 

من  9كل توزيع حاصل خالل شهر * 

يكون تاريخ انتهاء المهلة  0219سنة 

11/21/0201  ً  .ضمنا

08/02/2021 

كل توزيع حاصل ما بين * 

يكون  31/10/0202و 1/12/0219

 31/21/0201تاريخ انتهاء المهلة 

 ً  .ضمنا

25/02/2021 

  

 21/21/0201كل توزيع حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

تباراً من اليوم التالي لتاريخ الكامل تحتسب اع

 .انتهاء مهلته األساسية

أنشطة 

 بترولية
 ت /ع/5ث-ن

تعديل تصريح ضريبة الدخل 

عن األموال المأخوذة من 

اإلحتياط أو األرباح إلسترداد 

أو استهالك األسهم وعن 

الجوائز والعالوات المدفوعة 

إلى الدائنين في شركة صاحبة 

بالدوالر  -حق بترولي

 كي   األمير

    

خالل الشهر الذي يلي 

تقرير دفع األرباح أو 

 المخصصات 

من  9كل توزيع حاصل خالل شهر * 

يكون تاريخ انتهاء المهلة  0219سنة 

11/21/0201  ً  .ضمنا

08/02/2021 

كل توزيع حاصل ما بين * 

يكون  31/10/0202و 1/12/0219

 31/21/0201تاريخ انتهاء المهلة 

 ً  .ضمنا

25/02/2021 

  

 21/21/0201كل توزيع حاصل ما بين 

ضمناً، يستفيد المكلف من مهلة  28/20/0201و

تعادل عدد األيام التي وقعت ضمن فترة االغالق 

الكامل تحتسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 

 .انتهاء مهلته األساسية

أنشطة 

 بترولية
 05ك-ن

تصريح إيرادات األمالك 

ب حق المبنية خاص صاح

 بترولي

 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي

 .أو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفين( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة • 

 

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 ةالسن

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

TVA 0-1ق   
تصريح دوري للضريبة على 

 0-1القيمة المضافة ق 
 ة إضافیةال یستفید المكلف من أي مهل 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA  0-1ق 
تصريح دوري للضريبة على 

 0-1القيمة المضافة ق 

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 0-1ق -ن 

تصريح دوري لصاحب حق 

لي للضريبة على القيمة بترو

 0-1ق -المضافة ن

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA 0-1ق -ن 

تصريح دوري لصاحب حق 

بترولي للضريبة على القيمة 

 0-1ق -المضافة ن

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA  0-6ق 

تصريح دوري عن فترة 

التاخير في التسجيل في 

الضريبة على القيمة المضافة 

 0-6ق 

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA  0-6ق 

تصريح دوري عن فترة 

التاخير في التسجيل في 

الضريبة على القيمة المضافة 

 0-6ق 

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 0-6ق -ن 

اص عن تصريح دوري خ

فترة التاخير في التسجيل 

-6ق -لصاحب حق بترولي ن

0 

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

TVA 0-6ق -ن 

تصريح دوري خاص عن 

فترة التاخير في التسجيل 

-6ق -لصاحب حق بترولي ن

0 

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 

 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA  ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث 0-0ق  -تصريح الوكيل  0-0ق 

TVA  0-0ق  -تصريح الوكيل  0-0ق 

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 

 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 0-0ق -ن 

تصريح صاحب حق بترولي 

وكيل  للضريبة على القيمة  -

 0-0ق -المضافة ن

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA 0-0ق -ن 

ب حق بترولي تصريح صاح

وكيل  للضريبة على القيمة  -

 0-0ق -المضافة ن

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 

 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA  0-1ق 

تصريح عن غير المقيمين من 

خاضع للضريبة قبل غير ال

  0-1على القيمة المضافة ق

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

TVA  0-1ق 

تصريح عن غير المقيمين من 

قبل غير الخاضع للضريبة 

  0-1على القيمة المضافة ق

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 0-1ق -ن 

التصريح عن مشتريات السلع 

( من غير مقيم)والخدمات 

لصاحب حق بترولي غير 

خاضع للضريبة على القيمة 

  0-1ق -المضافة ن

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA 0-1ق -ن 

تريات السلع التصريح عن مش

( من غير مقيم)والخدمات 

لصاحب حق بترولي غير 

خاضع للضريبة على القيمة 

  0-1ق -المضافة ن

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 0-1/ 8ق 

تصريح خاص بالشركة ذات 

الشخصية المعنوية الجديدة 

نتيجة تحويل الشكل القانوني  

 0-1/ 8ق

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA 0-1/ 8ق 

تصريح خاص بالشركة ذات 

الشخصية المعنوية الجديدة 

نتيجة تحويل الشكل القانوني  

 0-1/ 8ق

 20/01/2020 2019 الفصل الرابع

20/01/2021 14/02/2021 
 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA  3-7ق 

طلب استرداد لعمليات 

التصدير واالعمال المشابهة 

  3-7والنقل الدولي ق

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة 

 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 581/0202للقانون 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

TVA 3-7 ق 

طلب استرداد لعمليات 

التصدير واالعمال المشابهة 

  3-7والنقل الدولي ق

 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني 14/02/2021 20/01/2021

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 3-7ق -ن 

طلب استرداد لعمليات 

التصدير واالعمال المشابهة 

الدولي لصاحب حق  والنقل

  3-7ق -بترولي  ن

 ال یستفید المكلف من أي مهلة إضافیة 03/01/2021 20/10/2019 2019 الفصل الثالث

TVA 3-7ق -ن 

طلب استرداد لعمليات 

التصدير واالعمال المشابهة 

والنقل الدولي لصاحب حق 

 3-7ق -بترولي  ن

 20/04/2020 2020 الفصل األول

 20/07/2020 2020 الفصل الثاني 14/02/2021 20/01/2021

 20/10/2020 2020 الفصل الثالث

TVA 1-1ق -ن 

طلب استرداد نصف سنوي 

ق -ن -لصاحب حق بترولي 

1-1  

نصف سنوي 

 ثاني
2019 20/01/2020 

20/01/2021 14/02/2021 
نصف سنوي 

 أول
2020 20/07/2020 

TVA  3-1ق 
 -طلب االسترداد السنوي 

  3-1ق
 14/02/2021 20/01/2021 20/01/2020 2019 سنوي

TVA 3-1ق -ن 

طلب االسترداد السنوي 

-ن -لصاحب حق بترولي 

  3-1ق

 14/02/2021 20/01/2021 20/01/2020 2019 سنوي

TVA  3-0ق 
طلب استرداد سنوي لوكيل 

 3-0ق -عن غير مقيم
 14/02/2021 20/01/2021 20/01/2020 2019 سنوي

TVA 3-0ق -ن 

طلب استرداد سنوي لصاحب 

وكيل عن غير  -حق بترولي 

 3-0ق -ن -مقيم 

 14/02/2021 20/01/2021 20/01/2020 2019 سنوي

TVA  3-8ق 

طلب االسترداد السنوي 

بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً 

  3-8ق -19الحكام المادة 

 14/02/2021 20/01/2021 20/01/2020 2019 سنوي

TVA  1-3ق 

اب قيمة الضريبة بيان احتس

القابلة لالسترداد بالنسبة 

للعمليات المعفاة وفقاً الحكام 

 1-3ق -19المادة 

 14/02/2021 20/01/2021 20/01/2020 2019 سنوي

 .وجبات المكلفينأو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وم( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة 



نوع 
 الضريبة

 تاريخ انتهاء مهلة التصريح األساسية السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
 مبنیة
  

  3ك

تصریح عن 
إنشاءات جدیدة أو 

 ة أو مضافةمحور
  

    

حتى نهایة السنة التي أنجزت خاللها 
اإلنشاءات، أما إذا أنجزت هذه 

اإلنشاءات خالل الشهر األخیر من السنة 
تمدد هذه المهلة حتى نهایة شهر كانون 

 . الثاني من السنة التالیة

في حال أنجزت اإلنشاءات خالل سنة 
،  51/52/0250وقبل تاریخ   0250

یح اعتباراً من تمدد مهلة التصر
بمهلة تعادل المدة الفاصلة  25/25/0205

وتاریخ  51/52/0250بین تاریخ 
وال تتوجب المادة " ضمنا 35/50/0250
12. 

یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ انتهاء 
من مهلة إضافیة  511مهلته الممددة بموجب القانون 

و ال " ضمنا 52/4/0205یوماً اي لغایة  01مدتها 
 .12تتوجب المادة 

    

حتى نهایة السنة التي أنجزت خاللها 
اإلنشاءات، أما إذا أنجزت هذه 

اإلنشاءات خالل الشهر األخیر من السنة 
تمدد هذه المهلة حتى نهایة شهر كانون 

 . الثاني من السنة التالیة

في حال أنجزت اإلنشاءات خالل سنة 
اعتباراً من  تاریخ   0250

أو بعده ولغایة  51/52/0250
ضمناً تمدد مهلة التصریح  32/55/0250

بمهلة تعادل  25/25/0205اعتباراً من 
المدة الفاصلة بین التاریخ الذي أنجزت فیه 

وال  35/50/0250اإلنشاءات وتاریخ 
 .12تتوجب المادة 

یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ انتهاء 
من مهلة إضافیة  511قانون مهلته الممددة بموجب ال

تعادل االیام التي لم یستفد منها و الواقعة بین 
و ال " ضمنا 20/20/0205و  54/25/0205

 .12تتوجب المادة 

    

حتى نهایة السنة التي أنجزت خاللها 
اإلنشاءات، أما إذا أنجزت هذه 

اإلنشاءات خالل الشهر األخیر من السنة 
شهر كانون  تمدد هذه المهلة حتى نهایة

 . الثاني من السنة التالیة

 50في حال أنجزت اإلنشاءات خالل شهر 
، تمدد مهلة التصریح 0250من العام 

بمهلة تعادل  25/25/0205اعتباراً من 
المدة الفاصلة بین التاریخ الذي أنجزت فیه 

ضمناً  35/25/0202اإلنشاءات وتاریخ 
 .12وال تتوجب المادة 

    

لسنة التي أنجزت خاللها حتى نهایة ا
اإلنشاءات، أما إذا أنجزت هذه 

اإلنشاءات خالل الشهر األخیر من السنة 
تمدد هذه المهلة حتى نهایة شهر كانون 

 . الثاني من السنة التالیة

  
من العام  50في حال أنجزت اإلنشاءات خالل شهر 

یستفید المكلف إعتبارا من الیوم التالي لتاریخ  0202
 ".یوما 51من مهلة إضافیة مدتها  20/20/0205

    

حتى نهایة السنة التي أنجزت خاللها 
اإلنشاءات، أما إذا أنجزت هذه 

اإلنشاءات خالل الشهر األخیر من السنة 
تمدد هذه المهلة حتى نهایة شهر كانون 

 . الثاني من السنة التالیة

  

قبل  0202في حال انجزت االنشاءات خالل سنة 
تمدد مهلة التصریح " ضمنا 32/55/0202تاریخ 
بمهلة تعادل المدة الفاصلة  25/25/0205من "اعتبارا

بین التاریخ الذي انجزت فیه االنشاءات و تاریخ 
على ان یستفید المكلف من مهلة  35/50/0202

من الیوم التالي لتاریخ انتهاء مهلته " اضافیة اعتبارا
تي لم یستفد تعادل االیام ال 511المددة بموجب القانون 

 20/20/0205و  54/25/0205منها و الواقعة بین 
 .12و ال تتوجب المادة " ضمنا

 



نوع 
 الضريبة

 تاريخ انتهاء مهلة التصريح األساسية السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
اً للقانون تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفق

050/0205 

أمالك 
 مبنیة

 3ك

التصریح عن 
شغور اإلنشاءات 

الجدیدة أو 
المحورة أو 

 .المضافة

    
في مهلة شهر على األكثر من تاریخ 

 .اإلنجاز

إذا كان الشغور حاصالً قبل 
وغیر مصرح عنه،  51/52/0250

یبدأ التكلیف بالشغور عن الفترة من 
 تاریخ نشوء الحق بالتكلیف بالشغور

، ویعلق عن 35/52/0250ولغایة 
ولغایة  5/55/0250الفترة من 

كحد أقصى، " ضمنا 35/50/0202
شرط التصریح عنه قبل 

35/50/0202  ً  .ضمنا

   
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5

ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205
 .إضافیة

 "في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0
 20/20/0205ولغایة  54/25/0205من 

یستفید المكلف من مهلة تعادل المدة "ضمنا
وتاریخ انتهاء  54/25/0205الفاصلة ما بین 

اعتباراً من  511مهلته الممدة وفقاً للقانون 
21/20/0205. 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3

یستفید المكلف اعتباراً من الیوم  20/20/0205
ي لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون التال

ً  01من مهلة إضافیة مدتها  511  .یوما

إذا كان هذا الشغور حاصالً في الفترة 
ولغایة  51/52/0250ما بین 

، یعلق التكلیف "ضمنا 35/50/0202
بالشغور من تاریخ نشوء الحق 

بالتكلیف بالشغور ولغایة 
كحد أقصى، " ضمنا 35/50/0202

شرط التصریح عنه قبل 
 ".ضمنا 35/50/0202

إذا كان هذا الشغور حاصالً ولم 
 35/50/0202یصرح عنه لغایة 

ضمناً، یبدأ التكلیف بالشغور عن الفترة 
من تاریخ نشوء الحق بالتكلیف 

بالشغور ولغایة نهایة الشهر الذي 
یجري خالله التصریح عن هذا 

 . الشغور
 

 

 

 

 



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
  مبنیة

 6ك
إستفادة المالك أو المستثمر من  

تنزیل السكن في حال إشغاله 
 .سه للوحدة السكنیةبنف

    

تبدأ اإلستفادة من تاریخ 
اإلشغال الفعلي دون تطبیق 
أحكام مرور الزمن على أن 
تعتبر الضرائب المسددة حقاً 
من حقوق الخزینة وال یمكن 

 .استردادها

اذا كان االشغال الفعلي یعود للمالك خالل  
 35/50/0250و  5/5/0250الفترة بین 

شرط  46مادة ضمناً ال تتوجب غرامة ال
 56/3/0205التصریح عن االشغال قبل 

ضمناً مع افادته من تنزیل السكن من 
 .تاریخ توافر الشروط

اذا كان االشغال الفعلي یعود للمالك خالل الفترة بین  
ضمناً ال تتوجب  35/50/0250و  5/5/0250

شرط التصریح عن االشغال قبل  46غرامة المادة 
ه من تنزیل السكن من ضمناً مع افادت 52/24/0205

 .تاریخ توافر الشروط

  

اذا كان االشغال الفعلي یعود للمالك خالل 
 35/50/0202و  5/5/0202الفترة بین 

شرط  46ال تتوجب غرامة المادة " ضمنا
 35/50/0205التصریح عن االشغال قبل 

مع افادته من تنزیل السكن من " ضمنا
 .تاریخ توافر الشروط

غال الفعلي یعود للمالك خالل الفترة بین اذا كان االش
ال تتوجب " ضمنا 35/50/0202و  5/5/0202

شرط التصریح عن االشغال قبل  46غرامة المادة 
مع افادته من تنزیل السكن من " ضمنا 01/25/0200

 .تاریخ توافر الشروط

أمالك 
  مبنیة

 0ك
التصریح عن الشغور من أجل 

 .إیقاف الضریبة
    

دة غیر أن ال مهلة محد
الضریبة ال تتوقف إالّ 
اعتباراً من أول الشهر 
 .التالي لتقدیم التصریح

إذا كان الشغور حاصالً قبل 
وغیر مصرح عنه، یبدأ  51/52/0250

التكلیف بالشغور عن الفترة من تاریخ 
نشوء الحق بالتكلیف بالشغور ولغایة 

، ویعلق عن الفترة من 35/52/0250
 35/50/0202ولغایة  5/55/0250

كحد أقصى، إذا تم التصریح عنه " ضمنا
ً  35/50/0202قبل   .ضمنا

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5
ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205

 .إضافیة

إذا كان هذا الشغور حاصالً في الفترة ما 
ولغایة  51/52/0250بین 
، یعلق التكلیف "ضمنا 35/50/0202

ر من تاریخ نشوء الحق بالتكلیف بالشغو
" ضمنا 35/50/0202بالشغور ولغایة 

كحد أقصى، شرط التصریح عنه قبل 
 ".ضمنا 35/50/0202

من  " في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0
یستفید " ضمنا 20/20/0205ولغایة  54/25/0205

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 
اریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً وت 54/25/0205

 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 

إذا كان هذا الشغور حاصالً ولم یصرح 
ضمناً، یبدأ  35/50/0202عنه لغایة 

التكلیف بالشغور عن الفترة من تاریخ 
نشوء الحق بالتكلیف بالشغور ولغایة نهایة 

الشهر الذي یجري خالله التصریح عن 
 .شغورهذا ال

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3
یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205

من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 
ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
يح تاريخ انتهاء مهلة التصر

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
  مبنیة

 0ك
التصریح عن الشغور لدور  

السكن القائمة في مناطق 
 . االصطیاف والمعدة للتأجیر

  0202 سنوي

یوما  51سنویاً في خالل الـ 
ول من األولى من شهر أیل

وإالّ یكلف العقار , كل موسم
بالضریبة على أساس 

 .اإلیرادات المقدرة

تصبح المهلة  0202عن موسم سنة 
51/25/0205. 

09/02/2021 

أمالك 
  مبنیة

 1ك

التصریح عن إنتهاء شغور 
البناء وبدء تأجیره من الغیر أو 

إشغاله من قبل المالك أو 
المستثمر أو من قبل من أجیز له 

 .لى سبیل التسامحاالشغال ع

    
شهر واحد اعتباراً من 

 .تاریخ إنتهاء الشغور

في حال وقع إنتهاء الشغور بین 
ضمناً   35/50/0202و 51/52/0250

ضمناً،  35/25/0205تكون المهلة لغایة 
أما في حال دخلت مهلة الشهر الممنوحة 
للتصریح عن إنتهاء الشغور ضمن فترة 

 51/52/0250تعلیق المهل اي قبل 
فیعطى مهلة تعادل األیام التي لم یستفد 

 .5/5/0205منها اعتباراً من 

 51/52/0250في حال وقع إنتهاء الشغور بین 
ضمناً  تكون المهلة لغایة  35/50/0202و

 ضمناً، 01/20/0205
أما في حال دخلت مهلة الشهر الممنوحة للتصریح  

عن إنتهاء الشغور ضمن فترة تعلیق المهل اي قبل 
فیعطى مهلة تعادل األیام التي لم  51/52/0250

 :على الشكل التالي 5/5/0205یستفد منها اعتباراً من 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5

ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205
 .إضافیة

من " في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0
یستفید " ناضم 20/20/0205ولغایة  54/25/0205

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 
وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205

 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3

یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205
من  511ب القانون لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموج

ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما

 

 

 

 

 



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
 مبنیة

 1ك

التصریح السنوي عن تأجیر   
دار للسكن في مناطق 

االصطیاف خالل موسم 
االصطیاف أو خارجه أو لمدة 

 .تتجاوز نهایته

    
في مهلة شهر من تاریخ 

 التأجیر 

 51/52/0250في حال وقع التأجیر بین 
ضمناً تكون المهلة لغایة  35/50/0202و

، أما في حال دخلت مهلة 35/25/0205
حة للتصریح عن التأجیر الشهر الممنو

ضمن فترة تعلیق المهل اي قبل 
فیعطى مهلة تعادل األیام  51/52/0250

التي لم یستفد منها اعتباراً من 
5/5/0205. 

 51/52/0250في حال وقع التأجیر بین 
ضمناً  تكون المهلة لغایة  35/50/0202و

 ضمناً، 01/20/0205
ریح أما في حال دخلت مهلة الشهر الممنوحة للتص 

عن التأجیر ضمن فترة تعلیق المهل اي قبل 
فیعطى مهلة تعادل األیام التي لم  51/52/0250

 :على الشكل التالي 5/5/0205یستفد منها اعتباراً من 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5

ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205
 .إضافیة

من "نتهي ابتداءفي حال كانت المهلة اإلضافیة ت -0
یستفید " ضمنا 20/20/0205ولغایة   54/25/0205

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 
وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205

 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3

ن الیوم التالي یستفید المكلف اعتباراً م 20/20/0205
من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما

أمالك 
  مبنیة

 0ك

التصریح عن تغییر إشغال  
البناء من قبل المالك أو 

المستثمر أو من قبل من أجیز له 
 .االشغال على سبیل التسامح

    
كانون األول من  35حتى 

 .سنة تغییر اإلشغال

 56/3/0205لغایة : 0250عن سنة * 
 ".ضمنا

10/04/2021 

 35/50/0205لغایة :  0202عن سنة * 
 ".ضمنا

25/01/2022 

تسجیل عقود اإلیجار لدى البلدیة 
الواقع ضمن نطاقها العقار أو 
لدى القائمقام في المناطق التي 

 .لیس فیها بلدیة

    
كانون األول من  35حتى 

 .التعاقدیة سنة بدء السنة

 56/23/0205: 0250عن سنة * 
 ".ضمنا

10/04/2021 

 35/50/0205لغایة : 0202عن سنة * 
 ".ضمنا

25/01/2022 

 

 

 



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
  مبنیة

 52ك
طلب مقدم من مالك العقار  
بتكلیف مشتري هذا العقار  

 .بضریبة األمالك المبنیة
    

ال مهلة محددة لتقدیمه إنما 
یسري على السنوات غیر 

الساقط تكلیفها بمرور الزمن 
ویستمر لغایة نقل الملكیة 

لى الصحیفة نهائیا ع
 .العقاریة

مع مراعاة األحكام المتعلقة بمهل اإلسقاط 
 .بعامل مرور الزمن

مع مراعاة األحكام المتعلقة بمهل اإلسقاط بعامل 
 .مرور الزمن

أمالك 
  مبنیة

 55ك
التصریح عن عقد اإلیجار   

 .مسجل لدى دائرة الكاتب العدل
    

كانون األول من  35حتى 
 .ة التعاقدیةسنة بدء السن

تعتبر مسجلة ضمن المهلة القانونیة في 
حال جرى تسجیلها في البلدیة أو في 

الصحیفة العینیة للعقار أو صرح عن تلك 
عن :         * المسجلة لدى الكاتب العدل

ً  56/23/0205لغایة : 0250سنة   .ضمنا

10/04/2021 

 35/50/0205لغایة  : 0202عن سنة * 
 ً  .ضمنا

25/01/2022 

أمالك 
  مبنیة

 50ك
اإلعتراض على القیمة   

 .التأجیریة للعقار
    

شهران من تاریخ تبلغ القیمة 
التأجیریة أو تبلّغ اإلیرادات 
التي تفوق العشرین ملیون 

 .ل لیصرح عنها المكلف.ل

في حال وقع تاریخ تبلغ القیمة التأجیریة 
 35/50/0202و 51/52/0250بین 
 01/20/0205ایةتكون المهلة لغ" ضمنا

ضمناً، أما في حال دخلت مهلة الشهرین 
الممنوحة لإلعتراض ضمن فترة تعلیق 

فیعطى مهلة  51/52/0250المهل اي قبل 
تعادل المهلة التي لم یستفد منها اعتباراً من 

5/5/0205. 

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5
ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205

 .یةإضاف
من "في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0

یستفید " ضمنا 20/20/0205و لغایة  54/25/0205
المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 

وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205
 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 

 في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد -3
یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205

من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 
ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما

 

 



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
يح وفقاً للقانون تاريخ انتهاء مهلة التصر

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
  مبنیة

 53ك
االعتراض أمام اإلدارة  

الضریبیة على التكلیف 
 .بالضریبة واألخطاء المادیة

    

شهران اعتباراً من الیوم 
التالي لتاریخ تبلغ التكلیف أو 
القرار، أو  من تاریخ الدفع 

لم تصدر اإلدارة في حال 
الضریبیة المختصة قراراً 
بالدفع أو من تاریخ دفع 

الضریبة أو الغرامات قبل 
أما إذا كان .تبلغ القرار

االعتراض یتناول خطأ 
مادیاً بحتاً یتعلق حصراً 

بتدوین األرقام أو األسماء أو 
بإجراء العملیات الحسابیة أو 
بتكرار التكلیف، أو بتكلیف 

زوال غیر متوجب بسبب ال
أو اإلعفاء ومصرح عنه 
قانوناً، فتمدد المهلة إلى  

من السنة الثالثة  35/50
التي تلي السنة التي فرضت 

 .فیها الضریبة

في حال وقع تاریخ التبلیغ بین 
ضمناً  35/50/0202و 51/52/0250

ضمناً،  01/20/0205تكون المهلة لغایة
أما في حال دخلت مهلة الشهرین الممنوحة 

من فترة تعلیق المهل اي لإلعتراض ض
فیعطى مهلة تعادل  51/52/0250قبل 

المهلة التي لم یستفد منها اعتباراً من 
5/5/0205. 

 51/52/0250في حال وقع تاریخ التبلیغ بین 
ضمناً تكون المهلة لغایة  35/50/0202و

01/23/0205. 
أما في حال دخلت مهلة الشهرین الممنوحة لإلعتراض 

 51/52/0250هل اي قبل ضمن فترة تعلیق الم
فیعطى مهلة تعادل المهلة التي لم یستفد منها اعتباراً 

 :وذلك كما یلي 5/5/0205من 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5

ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205
 .إضافیة

من "في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0
یستفید "ضمنا 20/20/0205ولغایة  54/25/0205

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 
وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205

 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3

یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205
من  511ددة بموجب القانون لتاریخ انتهاء مهلته المم

ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما

 

 

 

 

 



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 أمالك
  مبنیة

 50ك

الطعن أمام المحكمة اإلداریة أو 
لجنة اإلعتراضات بقرارات 

اإلدارة الضریبیة القاضیة برد 
االعتراض على التكلیف 

بالضریبة واألخطاء المادیة كلیاً 
 ً  .أو جزئیا

    

شهران من الیوم التالي 
لتاریخ تبلغ قرار اإلدارة 
الضریبیة نتیجة درس 

االعتراض وإال یرد طلب 
 .ن شكالً الطع

في حال وقع تاریخ تبلغ قرار اإلدارة بین 
، تكون 35/50/0202و 51/52/0250

، أما في حال دخلت 01/20/0205المهلة 
مهلة الشهرین الممنوحة للطعن ضمن فترة 

 51/52/0250تعلیق المهل اي قبل 
فیعطى مهلة تعادل المهلة التي لم یستفاد 

 .5/5/0205منها اعتباراً من 

تاریخ تبلغ قرار اإلدارة بین في حال وقع 
، تكون المهلة 35/50/0202و 51/52/0250
01/23/0205 ، 

أما في حال دخلت مهلة الشهرین الممنوحة للطعن 
 51/52/0250ضمن فترة تعلیق المهل اي قبل 

فیعطى مهلة تعادل المهلة التي لم یستفاد منها اعتباراً 
 :كما یلي 5/5/0205من 

اإلضافیة تنتهي قبل في حال كانت المهلة  -5
ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205

 .إضافیة
من "في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0

یستفید " ضمنا 20/20/0205ولغایة  54/25/0205
المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 

وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205
 .21/20/0205باراً من اعت 511للقانون 

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3
یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205

من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 
ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما

أمالك 
  مبنیة

 53ك

استئناف قرار المحكمة   
ت اإلداریة أو لجنة االعتراضا

برد االعتراض على التكلیف 
بالضریبة واألخطاء المادیة كلیاً 
أو جزئیاً أمام مجلس شورى 

 .الدولة

    
شهر من تاریخ تبلغ قرار 
المحكمة اإلداریة أو لجنة 

 .اإلعتراضات

في حال وقع تاریخ تبلغ قرار اللجنة بین 
ضمناً  35/50/0202و 51/52/0250

ا ، أم35/25/0205تكون المهلة لغایة  
في حال دخلت مهلة الشهر الممنوحة 

لإلستئناف ضمن فترة تعلیق المهل اي قبل 
فیعطى مهلة تعادل المهلة  51/52/0250

التي لم یستفد منها اعتباراً من 
5/5/0205. 

في حال وقع تاریخ تبلغ قرار اللجنة بین 
ضمناً تكون المهلة  35/50/0202و 51/52/0250

دخلت مهلة الشهر  ، أما في حال01/20/0205لغایة  
الممنوحة لإلستئناف ضمن فترة تعلیق المهل اي قبل 

فیعطى مهلة تعادل المهلة التي لم  51/52/0250
 :كما یلي 5/5/0205یستفد منها اعتباراً من 

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5
ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205

 .إضافیة
ة اإلضافیة تنتهي في حال كانت المهل -0

 20/20/0205ولغایة  54/25/0205من"ابتداء
یستفید المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما " ضمنا
وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205بین 

 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 
في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3

اعتباراً من الیوم التالي یستفید المكلف  20/20/0205
من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 

ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
ء مهلة التصريح وفقاً للقانون تاريخ انتها

050/0205 

أمالك 
  مبنیة

 53ك
استرداد الضریبة المدفوعة 

 .زیادة عما هو متوجب
    

لغایة انتهاء السنة الرابعة 
بعد السنة التي نشأ خاللها 

 . حق اإلسترداد

مع مراعاة األحكام المتعلقة بمهل اإلسقاط 
 .بعامل مرور الزمن

ة بمهل اإلسقاط بعامل مع مراعاة األحكام المتعلق
 .مرور الزمن

أمالك 
  مبنیة

 56ك
طلب اإلعفاء من الضریبة   

من  1بصورة دائمة وفقاً للمادة 
 .قانون ضریبة األمالك المبنیة

    

ال مهلة محددة ویسري 
اإلعفاء الدائم من تاریخ 
توفر شروطه في حاالت 
معینة واعتباراً من أول 

الشهر الذي یلي الشهر الذي 
خالله طلب اإلعفاء في  یقدم

ویستمر , حاالت أخرى
لحین عدم توفر شرط من 

 .شروطه

في حال تقدیم طلب االعفاء بین 
" ضمنا 35/50/0202و  51/52/0250

او  5/55/0250یستفید من االعفاء من 
بتاریخ توافر شروط االعفاء و ذلك في 
" الحاالت التي یسري فیها االعفاء اعتبارا

لي تقدیم طلب من اول الشهر الذي ی
 .االعفاء

و  54/25/0205في حال تقدیم طلب االعفاء بین 
یستفید من االعفاء من " ضمنا 20/20/0205
او بتاریخ توافر شروط االعفاء و ذلك  25/20/0205

من اول " في الحاالت التي یسري فیها االعفاء اعتبارا
 .الشهر الذي یلي تقدیم طلب االعفاء

أمالك 
  مبنیة

 50ك

الضریبة عن األبنیة أو  إیقاف 
أقسام األبنیة بسبب تخریبها 
بشكل یجعل من المتعذر 

استعمال أي جزء منها، وذلك 
أیاً كان سبب الزوال أو 

 .التخریب

    

تتوقف الضریبة اعتباراً من 
أول الشهر الذي یلي التاریخ 
الفعلي للزوال أو التخریب 
في حالتي الكارثة العامة أو 

قبل  الهدم لإلستمالك من
واعتباراً . الدولة أو البلدیة

من أول الشهر الذي یلي 
الشهر الذي یقدم خالله 
التصریح عن الزوال أو 
التخریب في الحاالت 

 .األخرى

إذا كان الزوال او التخریب حاصالً قبل 
وغیر مصرح عنه، یبدأ  51/52/0250

التكلیف بالشغور عن الفترة من تاریخ 
ولغایة نشوء الحق بالتكلیف بالشغور 

، ویعلق عن الفترة من 35/52/0250
 35/50/0202ولغایة  5/55/0250

ضمناً كحد أقصى، شرط التصریح عنه 
ً  35/50/0202قبل   .ضمنا

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5
ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205

 .إضافیة

إذا كان الزوال او التخریب  حاصالً في 
ولغایة  51/52/0250رة ما بین الفت
ضمناً، یعلق التكلیف  35/50/0202

بالشغور من تاریخ نشوء الحق بالتكلیف 
" ضمنا 35/50/0202بالشغور ولغایة 

كحد أقصى، شرط التصریح عنه قبل 
35/50/0202  ً  .ضمنا

من " في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0
یستفید "  ضمنا 20/20/0205ولغایة  54/25/0205

المكلف من مهلة تعادل المدة الفاصلة ما بین 
وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205

 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 

إذا كان الزوال او التخریب  حاصالً ولم 
ضمناً،  35/50/0202یصرح عنه لغایة 

یبدأ التكلیف بالشغور عن الفترة من تاریخ 
لحق بالتكلیف بالشغور ولغایة نهایة نشوء ا

الشهر الذي یجري خالله التصریح عن 
 . هذا الزوال او التخریب

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3
یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205

من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 
ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما



نوع 
 الضريبة

 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 
تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

أمالك 
  مبنیة

 51ك

إخراج عن نطاق ضریبة   
ة المؤسسات األمالك المبنیة ألبنی

الصناعیة أو التجاریة التي 
یستعملها مالكوها أو مستثمروها 

عندما تكون هذه المؤسسات 
خاضعة لضریبة الدخل على 

 .أساس الربح الحقیقي

    

ال مهلة إنما یحصر 
اإلستفادة من اإلخراج 
بالسنوات غیر الساقط 
, تكلیفها بمرور الزمن

ویستمر لحین فقدان أي 
 .شرط من شروطه

مراعاة األحكام المتعلقة بمهل اإلسقاط مع 
 .بعامل مرور الزمن

مع مراعاة األحكام المتعلقة بمهل اإلسقاط بعامل 
 .مرور الزمن

 أمالك
  مبنیة

 50ك

تصریح عن زوال سبب  
اإلعفاء من ضریبة األمالك 

المبنیة المتعلقة باإلعفاء الدائم أو 
اإلعفاء المؤقت أو الجزئي أو 

 .بوقف الضریبة

    
شهر واحد اعتباراً من 
 .تاریخ زوال سبب اإلعفاء

في حال وقع زوال اإلعفاء بین 
" ضمنا 35/50/0202و 51/52/0250

ضمناً،  35/25/0205تكون المهلة لغایة 
أما في حال دخلت مهلة الشهر الممنوحة 
للتصریح عن زوال سبب اإلعفاء ضمن 

 51/52/0250فترة تعلیق المهل اي قبل 
دل األیام التي لم یستفد فیعطى مهلة تعا

 . 5/5/0205منها اعتباراً من 

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي قبل  -5
ال یستفید المكلف من أي مهلة  54/25/0205

 .إضافیة
من  " في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي ابتداء -0

یستفید " ضمنا 20/20/0205و لغایة  54/25/0205
دة الفاصلة ما بین المكلف من مهلة تعادل الم

وتاریخ انتهاء مهلته الممدة وفقاً  54/25/0205
 .21/20/0205اعتباراً من  511للقانون 

في حال كانت المهلة اإلضافیة تنتهي بعد  -3
یستفید المكلف اعتباراً من الیوم التالي  20/20/0205

من  511لتاریخ انتهاء مهلته الممددة بموجب القانون 
ً  01مهلة إضافیة مدتها   .یوما

أمالك 
 مبنیة

  05ك

تصریح شخصي عن إیرادات 
األمالك المبنیة لكل عقار أو قسم 
من عقار تفوق إیرادات المكلف 
السنویة منه العشرین ملیون لیرة 

 .لبنانیة

 31/03/2019 2018 سنوي 

من تاریخ إنتهاء  10تفرض غرامة المادة 
المهلة األساسیة للتصریح و لغایة 

من % 31بنسبة أي ) 35/52/0250
ویعاد احتساب الغرامة اعتباراً ( الضریبة

على اعتبار أن المهلة  51/25/0205من 
ضمناً  54/25/0205و 25/25ما بین 

من سنة  52تشكل استكماالً لكسر شهر 
0250. 

من تاریخ إنتهاء المهلة  10تفرض غرامة المادة 
أي بنسبة ) 35/52/0250األساسیة للتصریح و لغایة 

ویعاد احتساب الغرامة اعتباراً ( لضریبةمن ا% 31
على اعتبار أن المهلة ما بین  21/20/0205من 
ضمناً تشكل  54/25/0205و 25/25/0205

 .0250من سنة  52استكماالً لكسر شهر 

 25/04/2021 31/03/2021 31/03/2020 2019 سنوي 

 .أو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفين( حدالسبت أو األ)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة • 

 

 

 



نوع 
 الضريبة

 اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة 
 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقًا للقانون 
581/0202 

 050/0205تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقًا للقانون 

رسم 
 5ن االنتقال

نموذج تصريح 
باألموال والحقوق 
التي آلت بطريق 
اإلرث والوصية 

 ...والهبة والوقف

تسعون يومًا من حصول 
الوفاة أو الهبة أو إنفاذ 
الوصية أو الوقف أو 

 .الحكم بوفاة الغائب

وكانت  81/81/2182كل وفاة حصلت قبل 
يوم غير منتهية بتاريخ  21مهلة 

يد الورثة من مهلة إضافية ، يستف81/81/2182
 81/81/2182تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ 

 . وتاريخ انتهاء المهلة األساسية للتصريح

 81/18/2128في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي قبل  -8
 .ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية

 81/18/2128في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -2
يستفيد المكلف من مهلة تعادل المدة  10/12/2128وقبل 

وتاريخ انتهاء مهلته الممدة وفقًا  81/18/2128الفاصلة ما بين 
 .11/12/2128اعتبارًا من  811للقانون 

 10/12/2128في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي بعد  -3
يستفيد المكلف اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهلته 

 .يوماً  21من مهلة إضافية مدتها  811وجب القانون الممددة بم

رسم 
 5ن االنتقال

نموذج تصريح 
باألموال والحقوق 
التي آلت بطريق 
اإلرث والوصية 

 ...والهبة والوقف

تسعون يومًا من حصول 
الوفاة أو الهبة أو إنفاذ 
الوصية أو الوقف أو 

 .الحكم بوفاة الغائب

ا ضمن مهلة يومًا تقع بكامله 21إذا كانت مهلة 
التعليق، يستفيد الورثة من مهلة التسعين يومًا 

وبالتالي يكون  18/18/2128كاملًة اعتبارًا من 
 .38/13/2128تاريخ انتهاء المهلة 

4/25/2021 

رسم 
 5ن االنتقال

نموذج تصريح 
باألموال والحقوق 
التي آلت بطريق 
اإلرث والوصية 

 ...والهبة والوقف

تسعون يومًا من حصول 
وفاة أو الهبة أو إنفاذ ال

الوصية أو الوقف أو 
 .الحكم بوفاة الغائب

و  13/81/2121كل وفاة حاصلة ما بين 
تضاف إلى تاريخ انتهاء المهلة  38/82/2121

اعتبارًا من التاريخ الذي تنتهي به )األساسية 
، مهلة تعادل المدة الفاصلة ما (المهلة األساسية

وتاريخ  بين اليوم التالي لتاريخ الوفاة
38/82/2121  . 

يستفيد المكلف اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهلته 
 .يوماً  21من مهلة إضافية مدتها  811الممددة بموجب القانون 

 

 



نوع 
 الضريبة

 اسم النموذج رقم النموذج
تاريخ انتهاء مهلة 
 التصريح األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقًا للقانون 
581/0202 

 050/0205تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقًا للقانون 

سم ر 
 5ن االنتقال

نموذج تصريح 
باألموال والحقوق 
التي آلت بطريق 
اإلرث والوصية 

 ...والهبة والوقف

تسعون يومًا من حصول 
الوفاة أو الهبة أو إنفاذ 
الوصية أو الوقف أو 

 .الحكم بوفاة الغائب

  
ن  ،  10/10/0100و 10/10/0100كل وفاة حصلت ما بي 

ً
ضمنا
ي وقعت ضمن 

يستفيد المكلف من مهلة تعادل عدد األيام الت 
 من اليوم التالي لتاري    خ انتهاء 

ً
ة االغالق الكامل تحتسب اعتبارا فت 

 .مهلته األساسية

رسم 
 5ن االنتقال

نموذج تصريح 
باألموال والحقوق 
التي آلت بطريق 
اإلرث والوصية 

 ...والهبة والوقف

من حصول الوفاة سنة 
أو الهبة أو إنفاذ الوصية 
أو الوقف أو الحكم بوفاة 

الحاصلة خارج )الغائب 
 (.لبنان

بالنسبة للوفيات الحاصلة خارج لبنان تطبق 
القاعدة نفسها ولكن على أساس المهلة األساسية 

 . يوم 21سنة وليس 

بالنسبة للوفيات الحاصلة خارج لبنان تطبق القاعدة نفسها ولكن 
 . يوم 21ى أساس المهلة األساسية سنة وليس عل

 0ن  
مستندات معاملة 

 االنتقال

ستة أشهر على األكثر 
من تاريخ حصول 
الواقعة التي ترتب بسببها 

وفاة، وصية، )الرسم 
هبة، وقف، انتهاء 

 (.الوقف

تطبق ذات األسس المعتمدة أعاله ولكن تستبدل 
 .يوم بستة أشهر 21مهلة 

لحاصلة خارج لبنان تطبق بالنسبة للوفيات ا
القاعدة نفسها ولكن على أساس المهلة األساسية 

 . يوم 21سنة وليس 

يوم  21تطبق ذات األسس المعتمدة أعاله ولكن تستبدل مهلة 
 .بستة أشهر

بالنسبة للوفيات الحاصلة خارج لبنان تطبق القاعدة نفسها ولكن 
 . يوم 21على أساس المهلة األساسية سنة وليس 

 .نسبة لكافة المهل المحددة في قانون رسم اإلنتقال، تطبق نفس عملية اإلحتساب كما وردت في الجدول اعالهبال
 .أو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفين( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة •         

 



 ضريبةنوع ال
رقم 

 النموذج
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 1غ ضرائب غير مباشرة
على بدالت % 1تصريح شهري عن رسم 

 قامةالطعام والشراب واال
 2/8/2021 1/14/2021 نهاية الشهر التالي 2019 9شهر 

 1غ ضرائب غير مباشرة
على بدالت % 1تصريح شهري عن رسم 

 الطعام والشراب واالقامة

 2019  10و 11، 12شهر

، 3،  0، 1شهر  2/25/2021 1/31/2021 نهاية الشهر التالي

1 ،1 ،6 ،8 ،7 ،

 10و 11، 12، 9

2020 

 3غ باشرةضرائب غير م
تصريح سنوي لتسوية الرسوم عن بدالت الطعام 

 والشراب واالقامة
 2019 سنوي

شهر من نهاية 

 السنة
1/31/2021 2/25/2021 

 1غ ضرائب غير مباشرة
تصريح شهري بالرسم على الكميات المستخرجة 

 من المقالع والكسارات

 2019  10و 11، 12شهر

خمسة عشر يوماً 

 من نهاية كل شهر
، 3،  0، 1شهر  2/9/2021 1/15/2021

1 ،1 ،6 ،8 ،7 ،

 10و 11، 12، 9

2020 

 1غ ضرائب غير مباشرة
تصريح دوري برسم الطابع المالي للمؤسسات 

 (شركات الضمان)الخاضعة للتأدية الدورية 

 2019 الفصل الرابع

يوم من نهاية  11

 كل فصل
1/15/2021 2/9/2021 

 2020 الفصل األول

 2020 فصل الثانيال

 2020 الفصل الثالث

 1غ ضرائب غير مباشرة

تصريح دوري برسم الطابع المالي للمؤسسات 

مؤسسات عامة )الخاضعة للتأدية الدورية 

 (وبلديات

 2/8/2021 1/14/2021 نهاية الشهر التالي  2019 الفصل الثالث

 1غ ضرائب غير مباشرة

ي للمؤسسات تصريح دوري برسم الطابع المال

مؤسسات عامة )الخاضعة للتأدية الدورية 

 (وبلديات

 2019  الفصل الرابع

 2020 الفصل األول 2/25/2021 1/31/2021 نهاية الشهر التالي

 2020 الفصل الثاني

 2020 الفصل الثالث

 



 نوع الضريبة
رقم 

 النموذج
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج

نتهاء مهلة تاريخ ا

التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 2/8/2021 1/14/2021 نهاية الشهر التالي  2019 9شهر  تصريح شهري برسم خروج المسافرين 6غ ضرائب غير مباشرة

 هري برسم خروج المسافرينتصريح ش 6غ ضرائب غير مباشرة

  2019 10و 11، 12شهر

، 3،  0، 1شهر  2/25/2021 1/31/2021 نهاية الشهر التالي

1 ،1 ،6 ،8 ،7 ،

 10و 11، 12، 9

2020 

 7غ ضرائب غير مباشرة
اتفاقيات، عقود، )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 ...(سندات، 
 ايام عمل 1    

في حال لم تكن قد 

تسديد رسم  انتهت مهلة

الطابع قبل 

يستفيد  17/12/0219

المكلف بمهلة تعادل 

المهلة المتبقية له من 

المهلة األساسية 

وتحتسب من 

21/21/0201. 

 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية

 7غ ضرائب غير مباشرة
اتفاقيات، عقود، )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 ...(سندات، 

بالنسبة لالتفاقيات 

التي وقعت  والعقود

لغاية 

31/10/0202 

 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/11/2021 ايام عمل 1  

 7غ ضرائب غير مباشرة
زيادة رأس مال )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (شركة مساهمة
    

اسبوع من تاريخ 

 محضر التحقق

في حال لم تكن قد 

انتهت مهلة تسديد رسم 

الطابع قبل 

يد يستف 17/12/0219

المكلف بمهلة تعادل 

المهلة المتبقية له من 

المهلة األساسية 

وتحتسب اعتباراً من 

21/21/0201 

 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية

 

 



 نوع الضريبة
رقم 

 النموذج
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة 

انون التصريح وفقاً للق

581/0202 

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقانون 

050/0205 

 7غ ضرائب غير مباشرة
زيادة رأس مال )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (شركة مساهمة

بالنسبة للمحاضر 

التي تمت لغاية 

31/10/0202 

  
اسبوع من تاريخ 

 محضر التحقق
 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/7/2021

 7غ ائب غير مباشرةضر
تحرير رأسمال )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (شركة مغفلة
    

ثالث اشهر من 

تاريخ محضر 

 التحقق

في حال لم تكن قد 

انتهت مهلة تسديد رسم 

الطابع قبل 

يستفيد  17/12/0219

المكلف بمهلة تعادل 

المهلة المتبقية له من 

المهلة األساسية 

وتحتسب اعتباراً من 

21/21/0201 

في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي  -8
ال يستفيد المكلف من  81/18/2128قبل 

 .أي مهلة إضافية
في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي  -2

 10/12/2128وقبل  81/18/2128بعد 
يستفيد المكلف من مهلة تعادل المدة 

وتاريخ  81/18/2128الفاصلة ما بين 
 811نون انتهاء مهلته الممدة وفقًا للقا

 .11/12/2128اعتبارًا من 
في حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي  -3

يستفيد المكلف اعتبارًا  10/12/2128بعد 
من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهلته الممددة 

من مهلة إضافية  811بموجب القانون 
 .يوماً  21مدتها 

 7غ ضرائب غير مباشرة
سمال تحرير رأ)إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (شركة مغفلة
    

ثالث اشهر من 

تاريخ محضر 

 التحقق

3/31/2021 4/25/2021 

 7غ ضرائب غير مباشرة
تحرير رأسمال )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (شركة مغفلة
    

ثالث اشهر من 

تاريخ محضر 

 التحقق

  

ن  كل محضن تحقق حصل ما بي 
، يستفيد 10/10/0100و 10/10/0100

ي المكلف من مهلة تعاد
ل عدد األيام الت 

 
ً
ة االغالق الكامل اعتبارا وقعت ضمن فت 
 .من تاري    خ انتهاء مهلة التضي    ح األساسية



 

نوع 

 الضريبة

رقم 

 النموذج
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 

التصريح وفقاً للقانون  تاريخ انتهاء مهلة

050/0205 

ضرائب غير 

 مباشرة
 7غ

مستندات )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (مصرفية
    

ثالثة ايام عمل من 

 نهاية كل اسبوع

في حال لم تكن قد انتهت 

مهلة تسديد رسم الطابع 

يستفيد  17/12/0219قبل 

المكلف بمهلة تعادل المهلة 

المتبقية له من المهلة 

وتحتسب اعتباراً  األساسية

 21/21/0201من 

 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية

ضرائب غير 

 مباشرة
 7غ

مستندات )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (مصرفية
    

ثالثة ايام عمل من 

 نهاية كل اسبوع
 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/6/2021

ضرائب غير 

 مباشرة
 7غ

كشوفات )ي إستيفاء رسم طابع مال طلب

 (مصرفية
    

اسبوع من نهاية 

 كل شهر
 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/7/2021

ضرائب غير 

 مباشرة
 7غ

فواتير وبطاقات )إستيفاء رسم طابع مالي  طلب

 (الخليوي
    

اسبوع من نهاية 

 كل شهر
 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/7/2021

ضرائب غير 

 مباشرة
 7غ

الرسم على )ستيفاء رسم طابع مالي إ طلب

 (عائدات الدولة من عقود االستثمار
    

الفصل االول من 

 السنة التالية
3/31/2021 4/25/2021 

ضرائب غير 

 مباشرة
 2/25/2021 1/31/2021 1/31/2020 2020 أول نصف سنوي اآلت تسلية طلب تسديد رسوم إستثمار 13غ

ضرائب غير 

 مباشرة
 2/25/2021 1/31/2021 7/31/2020 2020 ثاني نصف سنوي اآلت تسلية وم إستثمارطلب تسديد رس 13غ

ضرائب غير 

 مباشرة
 11غ

رخص السوق  طلب تسديد الرسم على

 الدولية والسير

 2019  الفصل الرابع

يوم من نهاية  11

 كل فصل
 2020 الفصل األول 2/9/2021 1/15/2021

 2020 الفصل الثاني

 2020 ل الثالثالفص



نوع 

 الضريبة

رقم 

 النموذج
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 

التصريح وفقاً للقانون  تاريخ انتهاء مهلة

050/0205 

ضرائب غير 

 مباشرة
     بيع مشروبات روحية طلب إعطاء رخصة 11غ

خالل مهلة شهرين 

من تاريخ مباشرة 

 العمل

في حال كانت مباشرة 

 17/12/0219العمل قبل 

وكان تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح يقع بعد 

يستفيد  17/12/0219

مقدم الطلب من مهلة تعادل 

ريخ المدة الفاصلة بين تا

وتاريخ  17/12/0219

انتهاء المهلة القانونية 

 . األساسية

ي حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي  -0
فن
ال يستفيد المكلف من  01/10/0100قبل 

 .أي مهلة إضافية
ي حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي  -0

فن
 10/10/0100وقبل  01/10/0100بعد 

يستفيد المكلف من مهلة تعادل المدة 
ن الفاصلة م وتاري    خ  01/10/0100ا بي 

 للقانون 
ً
 081انتهاء مهلته الممدة وفقا

 من 
ً
 .18/10/0100اعتبارا

ي حال كانت المهلة اإلضافية تنتهي  -3
فن
يستفيد المكلف  10/10/0100بعد 

 من اليوم التالي لتاري    خ انتهاء مهلته 
ً
اعتبارا

من مهلة  081الممددة بموجب القانون 
  01إضافية مدتها 

ً
 .يوما

رائب غير ض

 مباشرة
     بيع مشروبات روحية طلب إعطاء رخصة 11غ

خالل مهلة شهرين 

من تاريخ مباشرة 

 العمل

في حال كانت مباشرة 

العمل  ما بين 

و  17/12/0219

يستفيد  31/12/0202

مقدم الطلب من مهلة 

شهرين اعتباراً من 

، وبالتالي 21/21/0201

يكون تاريخ انتهاء المهلة 

07/20/0201. 

3/25/2021 

ضرائب غير 

 مباشرة
     بيع مشروبات روحية طلب إعطاء رخصة 11غ

خالل مهلة شهرين 

من تاريخ مباشرة 

 العمل

في حال كانت مباشرة 

العمل ما بين 

و  21/11/0202

يستفيد  31/10/0202

مقدم الطلب من مهلة تعادل 

المدة الفاصلة بين تاريخ 

مباشرة العمل وتاريخ 

31/10/0202 . 

 من اليوم التالي  يستفيد 
ً
المكلف اعتبارا

لتاري    خ انتهاء مهلته الممددة بموجب 
 01من مهلة إضافية مدتها  081القانون 

 
ً
 .يوما



نوع 

 الضريبة

رقم 

 النموذج
 السنة الفترة الضريبية اسم النموذج

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة 

التصريح وفقاً للقانون 

581/0202 

التصريح وفقاً للقانون  تاريخ انتهاء مهلة

050/0205 

ضرائب غير 

 مباشرة
     بيع مشروبات روحية طلب إعطاء رخصة 11غ

خالل مهلة شهرين 

من تاريخ مباشرة 

 العمل

  

ن  ة عمل حصلت ما بي  كل مباشر
، يستفيد 10/10/0100و 10/10/0100

ي 
المكلف من مهلة تعادل عدد األيام الت 

 
ً
ة االغالق الكامل اعتبارا وقعت ضمن فت 
 .من تاري    خ انتهاء مهلة التضي    ح األساسية

ضرائب غير 

 مباشرة
 2020 سنوي بيع مشروبات روحية طلب تجديد رخصة 11غ

 0خالل شهر ك

 من كل سنة
1/31/2021 2/25/2021 

ضرائب غير 

 مباشرة
 2/8/2021 1/14/2021 نهاية الشهر التالي 2019  9شهر  يح ضريبة المالهيتصر 17غ

ضرائب غير 
 مباشرة

 تصريح ضريبة المالهي 17غ

 2019  10و 11، 12شهر

، 3،  0، 1شهر  2/25/2021 1/31/2021 نهاية الشهر التالي

1 ،1 ،6 ،8 ،7 ،

 10و 11، 12، 9

2020 

ضرائب غير 

 مباشرة
     اج اسمنتتصريح رسم انت  

خمسة عشر يوماً 

 من نهاية كل شهر
1/15/2021 2/9/2021 

ضرائب غير 

 مباشرة
  

تسديد حصة الدولة من إيرادات مرفق جعيتا 

 السياحي

 2019  الفصل الرابع

خالل مهلة اسبوع 

 من نهاية كل فصل
 2020 الفصل األول ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/7/2021

 2020 صل الثانيالف

 2020 الفصل الثالث

ضرائب غير 

 مباشرة
     تسديد حصة الدولة من إيرادات كازينو لبنان  

سبعة ايام عمل من 

 نهاية كل شهر
 ال يستفيد المكلف من أي مهلة إضافية 1/13/2021

 .أو عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول عمل يليه وذلك بالنسبة لحقوق وموجبات المكلفين( السبت أو األحد)إذا صادف آخر يوم في المهلة الممدة يوم عطلة • 

 



 

 المهل وقد تم تمديد تلك المهل بموجب قرارات صادرة عن وزير المالية الموجبات المبينة أدناه تقع مهل التصريح عنها خالل فترة تعليق

نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  583/5

 1ل باب أول
 قطوع على بيع الطاقة التصريح عن الرسم الم

 من قبل أصحاب المولدات الكهربائية
 30/04/2021 31/01/2021 2021 سنوي

 30/04/2021 31/01/2021 2020 سنوي ضريبة الدخل  -تصريح شخصي  1ف باب أول

 30/04/2021 31/01/2021 2020 سنوي ضريبة الدخل -تعديل تصريح شخصي ت/1ف باب أول

 3ف باب أول
المهنة للمكلفين على أساس / ت ونفقات المؤسسة بيان بإيرادا

 الربح المقطوع
 30/04/2021 31/01/2021 2020 سنوي

 ت/3ف باب أول
المهنة على طريقة /تعديل بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة

 الربح المقطوع
 30/04/2021 31/01/2021 2020 سنوي

 تصريح دوري بتأدية ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 12ر باب ثاني
الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

 ت/12ر باب ثاني
تعديل تصريح دوري بتأدية ضريبة الدخل على الرواتب 

 واألجور

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

 ج/1ث باب ثالث

التصريح عن إيرادات األسهم وسندات الدين األجنبية التي 

يتوجب على أصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة 

 عليها

 30/04/2021 28/02/2021 2020 سنوي

 تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون ف/5ث باب ثالث
الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

 11ث باب ثالث
تصريح شهري بضريبة الدخل عن فوائد وعائدات وايرادات 

 (11المادة )
 30/04/2021 15/02/2021 2021 1شهر

 



 

نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  583/5

 ت/11ث باب ثالث
ئدات تعديل تصريح شهري بضريبة الدخل عن فوائد وعا

 (11المادة )وايرادات 
 30/04/2021 15/02/2021 2021 1شهر 

 16ث باب ثالث
عن فوائد وعائدات وايرادات تصريح شهري بضريبة الدخل 

 (.خاص مصرف لبنان)
 30/04/2021 15/02/2021 2021 1شهر 

 11ث باب ثالث
تصريح شهري بضريبة الدخل عن فوائد وعائدات وايرادات 

 (11المادة )
 30/04/2021 15/01/2021 2020 10شهر 

 ت/11ث باب ثالث
تعديل تصريح شهري بضريبة الدخل عن فوائد وعائدات 

 (11المادة )ات وايراد
 30/04/2021 15/01/2021 2020 10شهر 

 16ث باب ثالث
تصريح شهري بضريبة الدخل عن فوائد وعائدات وايرادات 

 (.خاص مصرف لبنان)
 30/04/2021 15/01/2021 2020 10شهر 

أنشطة 

 بترولية
 5م/غ-ن

تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة ألشخاص غير 

 بالدوالر األميركي -بتروليمقيمين خاص صاحب حق 

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 ت/1م/غ-ن

تعديل تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة ألشخاص 

 بالدوالر األميركي -غير مقيمين خاص صاحب حق بترولي

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-ن

يح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة ألشخاص غير تصر

 بالليرة اللبنانية -مقيمين خاص مقاولين ومتعاقدين ثانويين

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 ت/0م/غ-ن

تعديل تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة ألشخاص 

 بالليرة اللبنانية -يينغير مقيمين خاص مقاولين ومتعاقدين ثانو

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 ج/1ث-ن

تصريح عن إيرادات األسهم وسندات الدين األجنبية التي 

يتوجب على أصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبية 

 المترتبة عليها في شركة صاحبة حق بترولي

 30/04/2021 28/02/2021 2020 سنوي

 

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  583/5

أنشطة 

 بترولية
 ت /ج/1ث-ن

تعديل  تصريح عن إيرادات األسهم وسندات الدين األجنبية 

ا التصريح عنها وتأدية الضريبية التي يتوجب على أصحابه

 المترتبة عليها في شركة صاحبة حق بترولي

 30/04/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 ف/1ث-ن

تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون في شركة صاحبة حق 

 بالدوالر األميركي -بترولي

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 ت/ف/1ث-ن

تعديل تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون في شركة 

 بالدوالر األميركي -صاحبة حق بترولي

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 1م/غ-12ر-ن

عن مستخدم  بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب واألجور

بالدوالر  -أجير غير مقيم خاص صاحب حق بترولي/

 األميركي

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 ت/1م/غ-12ر-ن

تعديل بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب واألجور عن 

بالدوالر  -أجير غير مقيم خاص صاحب حق بترولي/مستخدم 

 األميركي

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-12ر-ن

بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب واألجور عن مستخدم 

 (متعاقد ثانوي/خاص مقاول ثانوي)أجير غير مقيم /

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

أنشطة 

 بترولية
 ت/0م/غ-12ر-ن

ر عن تعديل بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب واألجو

 (متعاقد ثانوي/خاص مقاول ثانوي)أجير غير مقيم /مستخدم 

الفصل 

 الرابع
2020 15/01/2021 30/04/2021 

TVA  0-1تصريح دوري للضريبة على القيمة المضافة ق  0-1ق 
الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 0-1ق -ن 
تصريح دوري لصاحب حق بترولي للضريبة على القيمة 

 0-1ق -افة نالمض

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  583/5

TVA  0-6ق 
تصريح دوري عن فترة التاخير في التسجيل في الضريبة على 

 0-6القيمة المضافة ق 

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 0-6ق -ن 
تصريح دوري خاص عن فترة التاخير في التسجيل لصاحب 

 0-6ق -حق بترولي ن

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA  0-0ق  -تصريح الوكيل  0-0ق 
الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 0-0ق -ن 
وكيل  للضريبة على القيمة  -تصريح صاحب حق بترولي 

 0-0ق -المضافة ن

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA  0-1ق 
تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على 

  0-1القيمة المضافة ق

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 0-1ق -ن 

( من غير مقيم)التصريح عن مشتريات السلع والخدمات 

لصاحب حق بترولي غير خاضع للضريبة على القيمة 

  0-1ق -المضافة ن

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 0-1/ 8ق 
تصريح خاص بالشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة نتيجة 

 0-1/ 8تحويل الشكل القانوني  ق

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 3-7ق -ن 
طلب استرداد لعمليات التصدير واالعمال المشابهة والنقل 

  3-7ق -الدولي لصاحب حق بترولي  ن

الفصل 

 الرابع
2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA 1-1ق -ن -طلب استرداد نصف سنوي لصاحب حق بترولي  1-1ق -ن  

نصف 

سنوي 

 ثاني

2020 20/01/2021 30/04/2021 

TVA  30/04/2021 20/01/2021 2020 سنوي  3-1ق -طلب االسترداد السنوي  3-1ق 

TVA 30/04/2021 20/01/2021 2020 سنوي  3-1ق-ن -طلب االسترداد السنوي لصاحب حق بترولي  3-1ق -ن 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  583/5

TVA  30/04/2021 20/01/2021 2020 سنوي 3-0ق -طلب استرداد سنوي لوكيل عن غير مقيم 3-0ق 

TVA 3-0ق -ن 
وكيل عن غير  -طلب استرداد سنوي لصاحب حق بترولي 

 3-0ق -ن -مقيم 
 30/04/2021 20/01/2021 2020 سنوي

TVA  3-8ق 
طلب االسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً الحكام 

  3-8ق -19المادة 
 30/04/2021 20/01/2021 2020 سنوي

TVA  1-3ق 
بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة لالسترداد بالنسبة للعمليات 

 1-3ق -19المعفاة وفقاً الحكام المادة 
 30/04/2021 20/01/2021 2020 سنوي

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 30/04/2021 نهاية الشهر التالي 2020 10شهر  تصريح شهري برسم خروج المسافرين 6غ

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 30/04/2021 نهاية الشهر التالي 2020 10شهر  المالهي تصريح ضريبة 17غ

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 1غ
بدالت الطعام والشراب على % 1تصريح شهري عن رسم 

 واالقامة
 30/04/2021 نهاية الشهر التالي 2020 10شهر 

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 3غ
تصريح سنوي لتسوية الرسوم عن بدالت الطعام والشراب 

 واالقامة
 30/04/2021 شهر من نهاية السنة 2020 سنوي

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 2020 10شهر  تصريح رسم انتاج اسمنت  
ماً من نهاية كل خمسة عشر يو

 شهر
30/04/2021 

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 1غ
تصريح دوري برسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة 

 (شركات الضمان)للتأدية الدورية 

الفصل 

 الرابع
 30/04/2021 يوم من نهاية كل فصل 11 2020

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 1غ
تصريح دوري برسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة 

 (مؤسسات عامة وبلديات)ة الدورية للتأدي

الفصل 

 الرابع
 30/04/2021 نهاية الشهر التالي 2020

 



نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  583/5

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 30/04/2021 من كل سنة 0خالل شهر ك 2021 سنوي بيع مشروبات روحية طلب تجديد رخصة 11غ

ضرائب 

غير 

 مباشرة

 اآلت تسلية طلب تسديد رسوم إستثمار 13غ

نصف 

 سنوي

 اول

2021 31/01/2021 30/04/2021 

       

نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً للقرار رقم 

 32/3/0205تاريخ  581/5

 30/04/2021 31/03/2021 2020 سنوي شركات أشخاص  -تصريح ضريبة الدخل  1أ باب أول

 30/04/2021 31/03/2021 2020 سنوي (شركات أشخاص)تعديل تصريح ضريبة الدخل  ت/1أ باب أول

 30/04/2021 31/03/2021 2020 سنوي ( الربح الحقيقي)مؤسسات فردية  –تصريح ضريبة الدخل  0ف باب أول

 30/04/2021 31/03/2021 2020 سنوي (ربح حقيقي/مؤسسات فردية)تعديل تصريح ضريبة الدخل  ت/0ف باب أول

 0ج باب أول
تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير 

 الشركات
 30/04/2021 31/03/2021 2020 سنوي

       

نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

للقرار رقم تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 32/3/0205تاريخ  581/5

أمالك 

 مبنية
 01ك

تصريح شخصي عن إيرادات األمالك المبنية لكل عقار أو 

قسم من عقار تفوق إيرادات المكلف السنوية منه العشرين 

 .مليون ليرة لبنانية

 30/04/2021 31/03/2021 2020 سنوي

       



       

       

       

نوع 

 الضريبة
 اسم النموذج رقم النموذج

الفترة 

 الضريبية
 السنة

تاريخ انتهاء مهلة التصريح 

 األساسية

للقرار رقم تاريخ انتهاء مهلة التصريح وفقاً 

 00/24/0205تاريخ  082/5

 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي جورتصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واأل 1ر باب ثاني

 ت/1ر باب ثاني
تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب 

 واألجور
 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 1ر-ن

تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  

 بالدوالر األميركي -خاص صاحب حق بترولي
 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 ت/1ر-ن

تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب 

 بالدوالر األميركي -واألجور  خاص صاحب حق بترولي
 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 1م/غ-1ر-ن

تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  عن 

بالدوالر  -ص صاحب حق بتروليأجير غير مقيم خا/مستخدم

 األميركي

 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 ت/1م/غ-1ر-ن

تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب 

أجير غير مقيم  خاص صاحب حق /واألجور عن مستخدم

 بالدوالر األميركي -بترولي

 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 0م/غ-1ر-ن

تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  

 (متعاقد ثانوي/خاص مقاول ثانوي)
 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

أنشطة 

 بترولية
 ت/0م/غ-1ر-ن

تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب 

/ خاص مقاول ثانوي(أجير غير مقيم /واألجور عن مستخدم

 ( متعاقد ثانوي

 31/05/2021 28/02/2021 2020 سنوي

 

 


