
TAX MEMO ON DECREE No 3692                                                                         
The Council of Ministers issued on 22/6/2016 the Decree 
N° 3692 which determines the mode of application of 
articles 41, 42 and 43 (non-resident tax) of the Decree-
Law No 144 dated 12/6/1959 and its amendments 
(Income Tax Law) as follows: 
 
The provisions of the said Decree apply to natural 
persons and legal entities that do not maintain a place of 
business in Lebanon inasmuch they earn from a taxable 
resident person income derived from activities rendered 
and/or taxable in Lebanon and notably: 

 

• Physical persons resident in Lebanon providing 
occasional and not permanent taxable 
activities in Lebanon (i.e. non registered at the 
Ministry of Finance). 

• Physical non-resident persons  providing taxable 
activities in Lebanon. 

 
 

I- Amounts subject to 7.5%  non-resident tax include: 
a) Amounts paid in exchange of the following 

services:  
− Advisory services of various types that take 

place during an activity executed completely or 
partially in Lebanon. 

− Brokerage services on purchases or sales 
executed completely or partially in Lebanon. 

− Installation or supervision on the installation of 
equipment and supplies, training and 
maintenance related services. 

− Subscription services in money transfers (Swift). 
− Subscription services in Global Stock Markets. 
− Issuance and marketing services of bonds and 

equities, and services related to fiduciary and 
savings to clients 

− Satellite broadcasting services provided by 
companies owning or operating satellites in 
Lebanon. 

− Communication services (Roaming). 
− Advertising for the marketing of goods, 

commodities and services. 
− Any service that requires service appliances or 

devices in Lebanon or based on information 
derived from Lebanon or linked to a site or 
property in Lebanon. 

 

 22/6/2016تاریخ  3692رقم  صدر عن مجلس الوزراء المرسوم
(ضریبة غیر  43و  42و  41الذي یحدد دقائق تطبیق أحكام المواد 

 12/6/1959تاریخ  144المقیمین) من المرسوم اإلشتراعي رقم 
 تتناول أحكام ھذا المرسوم، . وتعدیالتھ (قانون ضریبة الدخل)

 
الذین لیس  تتناول أحكام المرسوم المذكور األشخاص الطبیعیین والمعنویین

لھم في لبنان محل لمزاولة المھنة، عندما یتقاضون من مكلف مقیم في لبنان 
مبالغ عن أعمال خاضعة لضریبة الدخل أو عندما یجنون بأنفسھم في لبنان 

 أرباحا" أو إیرادات وسیما:
 

األشخاص الطبیعیون المقیمون في لبنان الذین یقومون بعمل  •
 بشكل عارض.الدخل خاضع لضریبة 

األشخاص غیر المقیمین في لبنان الذین یقومون بعمل خاضع  •
 للضریبة فیھ.

 
 
 
I-   7,5تشمل المبالغ الخاضعة لضریبة غیر المقیمین بواقع %: 
المبالغ التي یكون لھا صفة التعویض عن خدمة التي تدفع أو   -أ

 تجنى لقاء:
الخدمات اإلستشاریة على مختلف أنواعھا التي تتم خالل نشاط   -

 یبذل كلیاً أو جزئیاً في لبنان.
خدمات الوساطة في البیع والشراء التي تتم من خالل نشاط بذل   -

 كلیاً أو جزئیاً في لبنان.
 
خدمات تركیب أو األشراف على تركیب معدات وتجھیزات   -

 ولوازم وخدمات التدریب والصیانة المتعلقة بھا.
 
 (Swift)خدمات اإلشتراك في تحویل األموال   -
 خدمات اإلشتراك في البورصات العالمیة .  -
خدمات إصدار وتسویق سندات وأسھم، والخدمات المتعلقة   -

 بالعملیات اإلئتمانیة وتوفیر الزبائن.
ھا شركات تملك أو تستثمر خدمات البث الفضائي التي تقدم  -

 في لبنان. إصطناعیة أقماراً 
 (Roaming)خدمات اإلتصال   -
 عالن ألجل تسویق سلع وبضائع وخدمات الدعایة واإل  -
أي خدمة یتطلب تنفیذھا وجود أجھزة في لبنان أو تستند الى  -

 معلومات مستقاة من لبنان أو مرتبطة بموقع أو عقار في لبنان.
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b) Revenues earned from: 

− Royalties for franchises, intellectual or industrial 
or even commercial properties or copyrights or 
distribution of software or similar rights. 

− Professional, scientific, artistic, sports or any 
other personal activity undertaken independently 
in Lebanon. 

 
c) Interest paid for: 

− Any kind of financial debts, insured or not 
insured. 

− Late re-payment of funds within defined 
deadlines. 

 
 

II-Amounts subject to 2.25% non-resident tax include: 
 
a) Profits, revenues and collection of  funds from: 

− Sale of IT programs. 
− Importing goods occasionally to Lebanon and 

selling them in consignment through a resident 
taxpayer.  

− Importing goods occasionally to Lebanon and 
selling them directly by the non-resident himself 
or by his representative (i.e. sales through 
temporary showrooms or exhibitions). 

− Sale of fixtures, equipment and supplies 
including installation or supervision services on 
the installation and in case the amount of the 
transactionis not already splitted between the 
price of equipment & supplies and the 
installation fees or the supervision fees of the 
installation, those fees will be set at 15% in the 
aggregate of the total amount and will be 
subject to the 7.5% non-resident tax, whereas 
the price of the equipment, fixtures and supplies 
will be subject to the 2.25% non-resident tax in 
accordance with the above provisions. 

− Insurance and re-insurance on fixed or current 
assets or located in Lebanon. 

− Cash money transfers, except those that are 
done through bank transfers, for opening letters 
of credit to purchase goods and materials, 
equipment and other supplies. 

 
 
 

 اإلیرادات التي تدفع أو تجنى لقاء :  -ب 
األتاوات لقاء إستعمال براءة إختراع أو ملكیة فكریة أو   -

یة أو تجاریة أو لقاء حق نسخ وتوزیع البرامج صناع
 المعلوماتیة أو لقاء الحقوق المماثلة لھا.

القیام في لبنان بنشاطات مھنیة أو علمیة أو فنیة أو ریاضیة أو  -
 نشاطات أخرى ذات صفة شخصیة مستقلة.

 
 

 الفوائد التي تدفع لقاء:  -ج 
 من علیھا،الدیون على مختلف أنواعھا، المؤمن وغیر المؤ -

 التأخر في سداد األموال ضمن المھل المحددة.  -
 

II-   2.25تشمل المبالغ الخاضعة لضریبة غیر المقیمین بواقع%:  
 
 األرباح واإلیرادات والحاصالت التي تدفع أو تجنى لقاء:   –أ 

 بیع برامج معلوماتیة. −
تورید بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبیعھا باألمانة  −

 لف مقیم فیھ.بواسطة مك
تورید بضائع الى لبنان بصورة عارضة وبیعھا مباشرة من قبل  −

غیر المقیم نفسھ أو من قبل ممثلھ، كالبیع الذي یتم من خالل 
 المعارض المؤقتة.

بیع المعدات والتجھیزات واللوازم عندما یترافق بیعھا مع خدمة  −
التركیب أو اإلشراف على التركیب، وفي حال كانت قیمة 

ة غیر مجزأة بین ثمن المعدات والتجھیزات واللوازم الصفق
وبین بدالت التركیب أو اإلشراف على التركیب، تحدد تلك 

من القیمة اإلجمالیة وتخضع للضریبة  %15البدالت بنسبة 
أما ثمن المعدات والتجھیزات واللوازم فتخضع  %7,5بواقع 

 وفقاً لألحكام الواردة أعاله. %2,25للضریبة بواقع 
التأمین وإعادة التأمین على أصول ثابتة أو متداولة موجودة في  −

 لبنان.
تحویل األموال النقدیة بإستثناء تلك التي تتم عبر المصارف  −

ألجل فتح اإلعتمادات لشراء بضائع وسلع ومواد وتجھیزات 
 ولوازم ومعدات وخالفھا.

 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 



TAX MEMO ON DECREE No 3692                                                                         
b) Paid amounts for public or private works: 

− Amounts collected for public and private works 
related to a non-resident company which do not 
maintain a place of business in Lebanon to 
undertake its activity. 

 
 
 

III- Special clarifications and instructions 
 
− Public institutions, municipalities, individual and 

moral entities benefiting from temporary or 
permanent income tax exemptions that are not 
obliged to present annual tax returns on their 
activities, have to declare the amounts subject to 
the non-resident tax according to the article 41 of 
the Income Tax Law and must pay the withheld 
tax before the 1st April of each year through the 
special tax declaration form specific to the 
income tax exempted non-corporate entities 
(form "G"). 
 

− Taxpayers who buy goods or services from 
resident persons with a permanent establishment 
(fixed place of business) in Lebanon and who are 
not registered at the Ministry of Finance, have to 
provide the Tax Administration with their 
detailed informations (i.e. names and addresses 
etc...) quarterly within 20 days from the end of 
the quarter. 
 

− Taxpayers who buy goods or services from 
resident persons without a permanent 
establishment in Lebanon and who are not 
registered at the Ministry of Finance, have to 
deduct the non-resident tax from the amounts 
paid to those persons, declare and pay the tax 
according to the provisions of this Decree and 
provide the Tax Administration with their 
detailed informations (i.e. names and addresses 
etc...) quarterly within 20 days from the end of 
the quarter. 

 
 
 
 

 الخاصة: أوالمبالغ التي تدفع أو تجنى لقاء األشغال العامة   –ب 
المبالغ المقبوضة لقاء األشغال العامة والخاصة عندما تعود  -

الى مؤسسة غیر مقیمة لم تتخذ لھا محالً لمزاولة المھنة في 
 لبنان.

 
 

III-   تعلیمات خاصة:إیضاحات و 
 
یتوجب على المؤسسات العامة والبلدیات واألشخاص الحقیقیین  −

أو خاصة من ضریبة والمعنویین المتمتعین بإعفاءات دائمة 
الباب األول على األرباح التجاریة غیر الملزمین بتقدیم التصریح 
السنوي عن نتائج أعمالھم، أن یصرحوا عن المبالغ الخاضعة  

وأن یسددوا الضریبة المقتطعة منھا قبل أول  41لضریبة المادة 
نیسان من كل سنة بواسطة التصریح الخاص بالمؤسسات 

(النموذج  –الدخل من غیر الشركات  المستثناة من ضریبة
 ."ج")

 
 

یتوجب على المكلفین الذین یشترون أمواالً أو خدمات من  −
أشخاص مقیمین في لبنان ولدیھم مركز عمل ثابت وغیر 
مسجلین لدى وزارة المالیة، تزوید اإلدارة الضریبیة بمعلومات 
عن أسماء ھؤالء األشخاص وعناوینھم التفصیلیة فصلیاً خالل 

 یوماً من إنتھاء الفصل. 20
 
 
یتوجب على المكلفین الذین یشترون أمواالً أو خدمات من  −

أشخاص مقیمین في لبنان لیس لھم مركز عمل ثابت وغیر 
مسجلین لدى وزارة المالیة، إقتطاع الضریبة من المبالغ 
المدفوعة لھم والتصریح عنھا وتسدیدھا وفقاً ألحكام ھذا 

الضریبیة بمعلومات عن أسماء ھؤالء المرسوم، وتزوید اإلدارة 
یوماً من  20األشخاص وعناوینھم التفصیلیة فصلیاً من خالل 

 إنتھاء الفصل.
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− The non-resident person that generates profits or 

revenues in Lebanon by himself and not through 
a resident taxpayer, has to assign a resident 
agent to represent him and be jointly and 
severally responsible with him for declaring 
profitsand paying the related tax within two 
months from the end of the non-resident's works 
in Lebanon according to a special tax form 
delivered by the Ministry of Finance for this 
purpose. And in case he took a location to 
undertake his activity in Lebanon, he has to 
register at the Ministry of Finance and be subject 
to the income tax according to the tax laws and 
regulations in force. 

 
 
− The expression "location for undertaking the 

activity" means a place that allows the taxpayer to 
perform his business for more than 6 months within 
a period of 12 months for public and private works 
and for a period exceeding 3 months within a 
period of 12 months for the other activities, 
whether this location is owned or rented by the 
taxpayer or left at his disposal. As for the public and 
private works, the execution site is considered as 
the location for undertaking the activity. 
− Besides, the aforesaid expression "permanent 

and repetitive" means in this Decree any person 
undertaking a taxable activity in Lebanon for 
more than one time within a period of 12 
months.  

 
− This Decree takes into consideration in its 

application the Double Taxation Treaties for the 
avoidance of double taxation. 
 

− All regulatory texts that are incompatible with the 
provisions of this Decree are cancelled. 

الذي یجني أرباحاً أو إیرادات في لبنان  على الشخص غیر المقیم −
یتقاضاھا من مكلف مقیم في لبنان، أن یعین لھ وكیالً  بنفسھ وال

كون مسؤوالً معھ بالتكافل والتضامن مقیماً فیھ یمثلھ ضریبیاً وی
عن التصریح عن األرباح وتسدید الضریبة عنھ ضمن مھلة 
شھرین من إنتھاء أعمال موكلھ في لبنان وفقاً لنموذج خاص 

وفي حال إتخذ لھ محالً لمزاولة  تعده وزارة المالیة لھذه الغایة.
المھنة في لبنان فعلیھ أن یتسجل لدى وزارة المالیة ویخضع 

 لضریبة وفقاً للقوانین المرعیة اإلجراء.ل
 
 
 
 
 
 
 
یقصد بعبارة "محل لمزاولة المھنة" أي مركز عمل یمارس  −

أشھر خالل أي فترة  6من خاللھ المكلف نشاطھ لمدة تتجاوز 
مدة ول والخاصة النسبة لإلشغال العامةبأثنتي عشر شھراً 

 لباقي خالل أي فترة من اإلثني عشر شھراً  أشھر 3تتجاوز 
ً أو مستأجر من قبل  األنشطة، سواء كان ھذا المركز مملوكا

المكلف أو موضوعاً تحت تصرفھ بأي وسیلة كانت، ویعتبر 
بالنسبة لألشغال العامة والخاصة مكان تنفیذ ھذه األشغال ھو 

 محل لمزاولة المھنة.
كما یقصد بعبارة "بصورة معتادة ومتكررة" المذكورة في ھذا  −

شخص بعمل خاضع للضریبة ألكثر من المرسوم أن یقوم ال
   مرة خالل أي فترة إثني عشر شھرا". 

 
 
 
تفادي اإلزدواج  اتفاقیاتتراعى في تطبیق أحكام ھذا المرسوم  −

 الضریبي.
 

تلغى كافة النصوص التنظیمیة التي تتعارض مع أحكام ھذا  −
 المرسوم.
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