
  

: رقمقرار 294/1 

:تاريخ  2002 آذار 6 

  

احكام  14/12/2001 تاريخ 379 رقم القانون   دقائقتحديد تطبيق 

  ) الضريبة على القيمة المضافة(

    النقدية في محاسبتهماألسستبعون ي الذين ألشخاصباالمتعلقة 
      

  
   وزير المالية،ان

قانون الضريبة على  (14/12/2001اريخ  ت379 من القانون رقم 60 المادة من) أ( الفقرة  علىبناء

  ،)القيمة المضافة

   على اقتراح مدير المالية العام،بناء

  ، )28/2/2002 تاريخ 2002-173/2001الرأي رقم ( استشارة مجلس شورى الدولة وبعد

  

  : ما يأتييقرر
  

  :االولى المادة

  

 14/12/2001 تاريخ 379 رقم  القانونمن 60 المادةمن ) أ(الفقرة  تطبيق هذا القرار دقائق يحدد

  . باستحداث الضريبة على القيمة المضافةالمتعلق

  

  : التالية أينما وردت في هذا القرار ما يليبالعبارات يقصد

. الضريبة على القيمة المضافةقانون ،"القانون"   − 
 −  . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة"
 −  .المضافةلقيمة  الشخص الخاضع للضريبة على ا،" للضريبةالخاضع"

  . الضريبة على القيمة المضافةمديرية ،" الضريبيةاإلدارة" −
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  :2المادة 
 

 يطلب من اإلدارة أن النقدية في استيفاء قيمة مبيعاته األسسالذي يتبع  لخاضع للضريبةيحق ل

 بدال من الفاتورة الضريبية cash receipt إيصال أو فاتورة مبسطة إصدارالضريبية إمكانية 

  . من هذا القرار4 المادة أحكام من القانون، وذلك مع مراعاة 38لمنصوص عليها في المادة ا

  

  .يقدم الطلب خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية من قبل االدارة الضريبية

  

  :3المادة 

  

ذا مبسطة او ايصاالت وفقا الحكام هعلى الخاضع للضريبة الموافق له على اتباع نظام اصدار فواتير 

 أن يصدر ويسلم هذه الفواتير او اإليصاالت إلى الشاري بطريقة تمكن هذا الشاري من االحتفاظ القرار

بها بغض النظر عن الطريقة التي تتبع لتسليم السلعة او الخدمة المشتراة ، وعلى ان تتضمن هذه 

ا  :لتفاصيل اآلتيةالفواتير  او ال إيصاالت

ه،  -أ  تسجيلرقم  و ه عنوان و  اسمه

المتسلسل ل إليصال  او الفاتورة، والالتاريخ  -ب   رقم

ة،عملي  -ج  السلعة أو الخدمة موضوع ال   وصف

التخفيض قيمة للسعر  ، ثم القيمة الصافية، إذا وجد  -د 

 بما فيها الضريبة في حال توجبها، مع وضع اشارة بجانب كل منها عمليةكل  قيمة  -ه 

ام ال، خاضعة للضريبة  كانتإذاتبين ما    السلعة او الخدمة موضوع العملية

  القيمة االجمالية لمجموع العمليات بما فيها الضريبة،  -ز 

  .قيمة الضريبة االجمالية المتوجبة مع معدل الضريبة المطبق  -ح 

  

  :4المادة 

  

 على الخاضع للضريبة الم من هذا القرار3ذكور في المادة  يصدران،  بناء على طلب الزبائن

الفواتيرهذه  يحتفظ بنسخ عن  انوعليه من القانون 38 المادة ألحكامر مطابقة ف   .الصادرة عنه واتي
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  :5المادة 

  

  من هذا القرار أن تتوفر لديه المستندات التي تمكن اإلدارة3 للضريبة المذكور في المادة على الخاضع

الضريبية من التأكد من صحة استيفاء الضريبة وال سيما االحتفاظ بنسخ عن الفواتير أو اإليصاالت إما 

  .لو الصندوق أو بطريقة الكترونيةبواسطة رو

بطريقة الكترونية فعليه أن يحصل من اإلدارة المستندات في حال ارتأى الخاضع للضريبة حفظ 

  .الضريبية بهذا الخصوص على موافقة مسبقة

  

6المادة   :

  

  :يجبلكي يستفيد الشخص من امكانية اصدار الفواتير المبسطة او االيصاالت 

وان يسجل لدى   تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبةان  الزاميا أو اختيارياان   ةارداإل -

  ،يةضريبال

نشطة -  البيع ان يكون  إخضاعه لنظام الفواتير المبسطة او اإليصاالت من أالنشاط المطلوب

لموجبات  األخرى التي يقوم بها الخاضع للضريبة فتطبق عليها ااألنشطة باقي أمابالمفرق، 

 تلك المنصوص عليها من القانون،38 في المادة ية المنصوص عليها قانونا وال سيماالعاد

ان ال تسمح طبيعة عمله نظرا لحجم عملياته  بان يصدر لكل عملية يقوم بها فاتورة منظمة وفقا  -

.لنص القانون

  

7المادة   :

  

يةضريبال ةارداإل  ، أن تعلمطة او ايصاالتامكانية اصدار فواتير مبس طلب قبولها، عند  على يتوجب

  .  من تاريخ تبلغها الطلب يوما15 أقصاها بذلك خطيا ضمن مهلة الخاضع للضريبة

  

  .تاريخ اعطائهاتسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من 
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8المادة   :

  

وافق له على اتباع نظام   او اصدار فواتير مبسطة الم على البائعيتوجب،  من الغيرالمؤسسة بيع عند

على  عملية البيع و تاريخ حصولمن بعملية البيع ضمن مهلة شهر يةضريبال ةارداإلابالغ ايصاالت 

 الموافقة اصدار فواتير مبسطة او ايصاالت ان يتقدم بطلب باع نظاماذا شاء االستمرار في اتالشاري 

إلجازة له باالستمرار في اتباع هذا النظام  .على ا

  

9المادة   :

  

تباع نظام  اصدار فواتير المطلوبة الط وشر للضريبة الذي لم تعد تتوفر لديه الالخاضع توجب علىي

 بذلك ضمن مهلة شهر على األكثر اعتبارا من أول يوم يةضريبال ةارداإلمبسطة او ايصاالت، أن يعلم 

ا من االدارة الضريبية بتحويله الى نظام خطيكما ويحق له في اي وقت الطلب . انتفت فيه تلك الشروط

وفقاً للطريقة العادية المنصوص عليها في  .  من القانون38 المادة اصدار فواتير 

  

وافق له على اتباع نظام  اصدار فواتير ى الخاضع للضريبة الم عن العمل يتوجب علالتوقف حال في

 في هذه الحالة، وتطبق عليه  الى االدارة الضريبيةتوقف عن العملال تقديم طلب مبسطة او ايصاالت

  . عند توقفهم عن العمل للضريبةالخاضعيندابير ذاتها المطبقة على سائر الت

  

10المادة   :

  

أو في لإلدارةيعود  الضريبية عندما تنتفي شروط اتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصاالت ، 

ي الحق فحال عدم التزام الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه لالستفادة من هذه اإلمكانية، 

وفي هذه الحالة يتوجب على الخاضع للضريبة تطبيق احكام المادة على اتباع هذا النظام  الموافقة إلغاء

  . من القانون ونصوصه التطبيقية38
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:  11 المادة

  

على الخاضع للضريبة الموافق له على إتباع نظام إصدار فواتير مبسطة أو ايصاالت، اإلعالن عن 

يعها الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة وان يضع أوالً إشارة بالخضوع السلع والخدمات التي يب

للضريبة فيما خص السلع والخدمات الخاضعة لها، وثانياً تضمين أسعار هذه السلع أو الخدمات قيمة 

  .الضريبة

  .يجب أن يكون اإلعالن المشار إليه أعاله واضحا وظاهرا يمكن قراءته وتمييزه من العموم

  

  

:  12 المادة

  

  . في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشرهالقرار هذا ينشر

  

  

  2002 آذار 6بيروت في                     

  

  وزير المالية

  

  فؤاد السنيورة
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	يحق للخاضع للضريبة الذي يتبع الأسس النقدية في استيفاء قيمة مبيعاته أن يطلب من الإدارة الضريبية إمكانية إصدار فاتورة مبسطة أو إيصال cash receipt بدلا من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القرار. 
	يقدم الطلب خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية من قبل الادارة الضريبية. 
	لكي يستفيد الشخص من امكانية اصدار الفواتير المبسطة او الايصالات يجب: 
	 
	المادة 7: 
	 
	يتوجب على الإدارة الضريبية، عند قبولها طلب امكانية اصدار فواتير مبسطة او ايصالات، أن تعلم الخاضع للضريبة بذلك خطيا ضمن مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبلغها الطلب.  
	 
	تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ اعطائها. 



