
  7365مرسوم رقم 
 14/12/2001 تاريخ 379 القانون رقم أحكام تطبيق تحديد دقائق

)الضريبة على القيمة المضافة (
  المتعلقة بحاالت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

  
 

 
  س الجمهوريةئيإن ر

بناء على الدستور ،
وال ) نون الضريبة على القيمة المضافةقا( ،14/12/2001 تاريخ 379قانون رقم ال على بناء

   منه،59سيما المادة 

   على اقتراح وزير المالية،بناء

  ،)23/1/2002 تاريخ 2002-126/2001الرأي رقم (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 

 

 

  : ما يأتييرسم

  

  :المادة األولى

  اريخ ت379رقم  من القانون 59يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المادة 

  . المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ،14/12/2001

  

  :يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي

  .الضريبة على القيمة المضافةقانون  ،"قانونال" -

 . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة" -

 .لضريبة على القيمة المضافةالشخص الخاضع ل ،"خاضع للضريبةال" -

 .لضريبة على القيمة المضافةمديرية ا ،"دارة الضريبيةاإل" -

  .، األراضي واألجواء والمياه اإلقليمية اللبنانية"لبنان"أو " األراضي اللبنانية" -

  

  

  

  

  



:2المادة 

يمكن طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت األصول الثابتة التي تم استعمالها من أجل 

ألموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عمال بأحكام المادتين القيام ببعض عمليات تسليم ا

. من القانون و

  

  : 3المادة 

  :يستفيد من حقّ استرداد كامل الضريبة التي أصابت األصول الثابتة

من ) ح(األشخاص الذين يقومون بصناعة األدوية المعفاة من الضريبة عمال بأحكام الفقرة  -

 المتعلق 31/1/2002 تاريخ 7341و محدد في المرسوم رقمون ووفقا لما ه من القان17المادة 

  باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة،

  

األشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عمال بأحكام الفقرة  -

يخ  تار7341 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 17من المادة ) ب(

   المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة،31/1/2002
 
األشخاص الذين يقدمون خدمات االستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة عمال  -

  تاريخ 7282 من القانون ووفقا ألحكام المرسوم رقم 16باحكام البند االول من المادة 

لتي يقدمها االطباء واصحاب المهن التي لها صفة  والمتعلق بإعفاء الخدمات ا25/1/2002

  طبية ونفقات االستشفاء،
 
األشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عمال باحكام البند الثاني من  -

 25/1/2002  تاريخ7285و محدد في المرسوم رقم  من القانون ووفقا لما ه16المادة 

  م،المتعلق بإعفاء خدمات التعلي
 
حكام البند أالمؤسسات التي ال تتوخى الربح بالنسبة ألعمالها المعفاة من الضريبة عمال ب -

 تاريخ 7358 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 16الخامس من المادة 

   والمتعلق بإعفاء المؤسسات التي ال تتوخى الربح،1/2/2002
 
 المشترك لألشخاص في لبنان والمعفاة من الضريبة األشخاص الذين يقومون بعمليات النقل -

 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 16عمال بأحكام البند السادس من المادة 

  المتعلق بإعفاء النقل المشترك لألشخاص،25/1/2002 تاريخ 7286
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 المعفاة من األشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجالت وكافة المنشورات -

 7341 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 17من المادة ) ج(الضريبة عمال بأحكام الفقرة 

  .   المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة31/1/2002تاريخ 

 تاريخ تم إضافة بندين جديدين بموجب المرسوم رقم (          

//(  

  :المادة 

 من هذا المرسوم التي يحق لالشخاص المنصوص عليهم في المادة  الثابتة باألصول يقصد

 في الدائم لالستعمال المخصصة والمعدات اآلالت طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها،

 العامة التجهيزات نقل،ال آليات الصناعية، اآلليات الفنية، التجهيزات وهي المؤسسة

 إلعادة القابلة العبوات األثاث، والمعلوماتية، المكتبية األدوات المختلفة، والتحسينات

 الفنية كالتجهيزات لتصنيعل المعدة المادية الثابتة وبشكل عام جميع األصول ،االستعمال

  .الصناعية واألدوات والمعدات

  

 وكذلك  البناء أعمالالمبنية، العقارات أصابت التي الضريبة استرداد يمكن الاال انه 

التي  العامة التجهيزاتو والصيانة التصليحو الترميم وأعمال التحتية البنية انشاءاتو والتنظيم 

هذه األبنية  .  تتناول

  

 :5المادة 

 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي 3 المذكورين في المادة لألشخاصيمكن 

 بنشر الكتب اصابت حقوق التأليف والترجمة ورسوم الملكية الفكرية العائدة للتصريح

 من 17من المادة ) ج(والمجالت وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عمال باحكام الفقرة 

  .القانون

  

  :6المادة 

من قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة  % يمكن طلب استرداد 

أحكام المادتين ببعض عمليات تسليم األموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عمال ب

  . من القانون و

  

 من هذا التي يحق لالشخاص المنصوص عليهم في المادة  يقصد بالمصاريف الجارية

من الضريبة التي أصابتها، المصاريف التي تدخل في حساب % المرسوم طلب استرداد 

3  1س/doc7365/1/02.المعفيين لالشخاص الضريبة استرداد 7365



ات خارجية، االعباء كمشتريات البضاعة، مشتريات المواد االولية، اعباء خارجية اخرى، خدم

  .واعباء ادارية عادية والعائدة للنشاط الذي يمارسه كل منهم

  

  
 

  : 7المادة 

  : من قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية % 50يستفيد من حق استرداد 

األشخاص الذين يقومون بصناعة األدوية المعفاة من الضريبة عمال بأحكام الفقرة  -

 تاريخ 7341والمحددة في المرسوم رقم من القانون 17من المادة ) ح(

  المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة،31/1/2002

األشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عمال بأحكام  -

 7341محدد في المرسوم رقم  من القانون ووفقا لما هو 17من المادة ) ب(الفقرة 

 لمتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة، ا1/2002 /31تاريخ 

األشخاص الذين يقدمون خدمات االستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من  -

 من القانون ووفقا ألحكام المرسوم 16الضريبة عمال باحكام البند االول من المادة 

  والمتعلق بإعفاء الخدمات التي يقدمها االطباء25/1/2002 تاريخ 7282رقم 

 واصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات االستشفاء،

األشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عمال باحكام البند الثاني من  -

 25/1/2002 تاريخ 7285 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 16المادة 

 المتعلق بإعفاء خدمات التعليم،

لبند لمعفاة من الضريبة عمال باحكام اتوخى الربح بالنسبة ألعمالها االمؤسسات التي ال ت -

 تاريخ 7358 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 16الخامس من المادة 

  والمتعلق بإعفاء المؤسسات التي ال تتوخى الربح،1/2/2002

نشورات المعفاة من األشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجالت وكافة الم -

 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 17من المادة ) ج(الضريبة عمال بأحكام الفقرة 

  .   المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة31/1/2002 تاريخ 7341
 

  :8المادة 

تخوله  استرداد الضريبة عمال باحكام هذا المرسوم، من يستفيد من حالة خاصة  ىيتوجب عل

تسجيل للتعريف عنه يستعمله عند تقديم طلبات على رقم من االدارة الضريبية  اإلستحصال
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ويقدم طلب االسترداد في نهاية كل فصل من السنة وفقا لنموذج يوضع بقرار من ، 

.وزير المالية

  

  

  

9المادة   :

.ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون

  

  

  2002 شباط 2  بعبدا في       صدر عن رئيس الجمهورية

  اميل لحود:   االمضاء        رئيس مجلس الوزراء

  رفيق الحريري: االمضاء  

  وزير المالية          

  فؤاد السنيورة: االمضاء          
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VAT – decree 7365 - amended 

  

  

  10128 :مرسوم رقم

  20/5/2003 :تاريخ

 أحكام تطبيق تحديد دقائقالمتعلق ب 2/2/2002 تاريخ 7365تعديل المرسوم رقم 

)الضريبة على القيمة المضافة( 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم 

  المتعلقة بحاالت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة
 

  س الجمهوريةئيإن ر

  بناء على الدستور ،

وال سيما ) المضافةالضريبة على القيمة ( ،14/12/2001 تاريخ 379قانون رقم ال على بناء

قانون موازنة  (30/1/2003 تاريخ 497 من القانون 23 منه المعدلة بموجب المادة 59المادة 

  ،)2003عام 

ألشياء المعفـاة مـن      المتعلق باألموال وا   31/1/2002 تاريخ   7341بناء على المرسوم رقم     

 الضريبة،

تحديد دقائق تطبيق أحكام القـانون      المتعلق ب  2/2/2002 تاريخ   7365بناء على المرسوم رقم     

المتعلقة بحـاالت إسـترداد     ) الضريبة على القيمة المضافة    (14/12/2001 تاريخ   379رقم  

   ،سبة للعمليات المعفاة من الضريبةالضريبة بالن

  مالية، على اقتراح وزير البناء

  ،)6/3/2003 تاريخ 2003-139/2002 الرأي رقم(بعد استشارة مجلس شورى الدولة 

   ،10/4/2003 جلسته المنعقدة بتاريخفي وبعد موافقة مجلس الوزراء 
 

  : ما يأتييرسم
  

  : المادة األولى

 باألشخاص المتعلقة 2/2/2002 تاريخ 7365 من المرسوم رقم 3يضاف إلى نص المادة 

 ان البنداألصول الثابتة أصابتالتي تستفيد من حق استرداد كامل الضريبة التي والمؤسسات 

  :ناالتالي

المستعملة في الكتابة أو األشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من األنواع - -

في  وفقا لما هو محدد ،، الحبر المعد للطباعةالطباعة، ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح

  .وال واألشياء المعفاة من الضريبة المتعلق باألم31/1/2002 تاريخ 7341المرسوم رقم 



 لالستعمال المعدة المواد الصيدالنية بما فيها األصنافاألشخاص الذين يقومون بصناعة  - -

كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، ( الصحي والصيدلي

 7341فقا لما هو محدد في المرسوم رقم و،) الصحية المماثلةواألصناف األطفالحفاضات 

  . المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة31/1/2002تاريخ 

  

  : 2المادة 

 باألشخاص المتعلقة 2/2/2002 تاريخ 7365 من المرسوم رقم 7يضاف إلى نص المادة 

المصاريف  أصابتتي  الضريبة المن% 50والمؤسسات التي تستفيد من حق استرداد 

  :نان التاليا البندالجارية
  

المستعملة في الكتابة أو األشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من األنواع  - -

 في وفقا لما هو محدد ،، الحبر المعد للطباعةالطباعة، ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح

  .األشياء المعفاة من الضريبةوال و المتعلق باألم31/1/2002 تاريخ 7341المرسوم رقم 
-  
 لإلستعمال  المعدةالمواد الصيدالنية بما فيها األصنافاألشخاص الذين يقومون بصناعة  - -

كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية،  (الصحي والصيدلي

 7341م رقم وفقا لما هو محدد في المرسو،) الصحية المماثلةواألصناف األطفالحفاضات 

  . المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة31/1/2002تاريخ 
 

  :3المادة 

.ن تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا المرسوم م

  

  2003 أيار 20  بعبدا في                                 صدر عن رئيس الجمهورية     

  لحوداميل : اإلمضاء            رئيس مجلس الوزراء 

  رفيق الحريري: االمضاء

  وزير المالية                                        

  فؤاد السنيورة: االمضاء           
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19/8/2004 – 44 العدد –الجريدة الرسمية 
   13078 :مرسوم رقم

   2004 آب 5 :تاريخ

 تطبيق تحديد دقائق المتعلق ب2/2/2002 تاريخ 7365مرسوم رقم تعديل ال

)الضريبة على القيمة المضافة( 14/12/2001 تاريخ 379 القانون رقم أحكام

  ت المعفاة من الضريبةالمتعلقة بحاالت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليا

  

   الجمهوريةرئيسإن 

  ،لى الدستوربناء ع

  وتعديالته)الضريبة على القيمة المضافة( 14/12/2001 تاريخ 379قانون رقم ال على بناء

  ، منه59وال سيما المادة 

الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  (23/4/2004 تاريخ 583القانون رقم بناء على 

  سيما المادة الخامسة والعشرون منه، وال )2004

  تطبيـق  تحديد دقائق المتعلق ب ،  وتعديالته 2/2/2002 تاريخ   7365بناء على المرسوم رقم     

 المتعلقـة   )الضريبة على القيمـة المـضافة     ( 14/12/2001 تاريخ   379 القانون رقم    أحكام

  بحاالت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة،

  على اقتراح وزير المالية، بناء

   )7/6/2004 تاريخ 2003/2004- 228 الرأي رقم( مجلس شورى الدولة وبعد استشارة

  ،27/7/2004 وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

 

  : ما يأتييرسم

  

  :المادة األولى

يـستعاض  ووتعديالتـه،    2/2/2002 تـاريخ    7365من المرسوم رقم     7 و 6ادتان  تلغى الم 

  :التالي  بالنصماعنه

  : المادة  "

 قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة ببعض كامليمكن طلب استرداد 

 عمليات تسليم األموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عمال بأحكام المادتين 

  . من القانونو

  



 من هذا ة نصوص عليهم في المادالتي يحق لالشخاص الم يقصد بالمصاريف الجارية

الضريبة التي أصابتها، المصاريف التي تدخل في حساب االعباء  كاملالمرسوم طلب استرداد 

كمشتريات البضاعة، مشتريات المواد االولية، اعباء خارجية اخرى، خدمات خارجية، واعباء 

  .ادارية عادية والعائدة للنشاط الذي يمارسه كل منهم

  

  : 7المادة 

  :  قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجاريةكامليستفيد من حق استرداد 

) ح(األشخاص الذين يقومون بصناعة األدوية المعفاة من الضريبة عمال بأحكام الفقرة  -

 المتعلق 31/1/2002 تاريخ 7341 من القانون والمحددة في المرسوم رقم17من المادة 

 يبة،باألموال واألشياء المعفاة من الضر

األشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عمال بأحكام الفقرة  -

 تاريخ    7341في المرسوم رقم  من القانون ووفقا لما هو محدد 17من المادة ) ب(

  المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة،31/1/2002

األشخاص الذين يقدمون خدمات االستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة  -

 7282 من القانون ووفقا ألحكام المرسوم رقم 16عمال باحكام البند االول من المادة 

 والمتعلق بإعفاء الخدمات التي يقدمها االطباء واصحاب المهن التي 25/1/2002تاريخ 

 فاء،لها صفة طبية ونفقات االستش

األشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عمال باحكام البند الثاني  -

 تاريخ 7285 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 16من المادة 

  المتعلق بإعفاء خدمات التعليم،25/1/2002

ة عمال باحكام البند المؤسسات التي ال تتوخى الربح بالنسبة ألعمالها المعفاة من الضريب -

 تاريخ 7358 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 16الخامس من المادة 

  والمتعلق بإعفاء المؤسسات التي ال تتوخى الربح،1/2/2002

األشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجالت وكافة المنشورات المعفاة  -

 من القانون والمحددة في المرسوم 17من المادة ) ج(من الضريبة عمال بأحكام الفقرة 

 ".اة من الضريبة المتعلق باألموال واألشياء المعف31/1/2002 تاريخ 7341رقم 

المستعملة في الكتابة أو األشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من األنواع  -

 وفقا لما هو محدد ،، الحبر المعد للطباعةالطباعة، ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح

وال واألشياء المعفاة من  المتعلق باألم31/1/2002 تاريخ 7341في المرسوم رقم 

  .الضريبة
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 لإلستعمال  المعدةالمواد الصيدالنية بما فيها األصنافاألشخاص الذين يقومون بصناعة  -

، كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية (الصحي والصيدلي

، وفقا لما هو محدد في المرسوم )حفاضات االطفال واألصناف الصحية المماثلة

 . المتعلق باألموال واألشياء المعفاة من الضريبة31/1/2002 تاريخ 7341رقم
 

:الثانيةالمادة 

 الضريبيةموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة أل عمليات تسليم اعلىالمرسوم أحكام هذا تطبق 

  . والفترات الضريبية الالحقة2004 العام الثانية من

  

:المادة الثالثة

 .يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

  

  

 2004 آب 5  بعبدا في       صدر عن رئيس الجمهورية

  اميل لحود :   االمضاء        رئيس مجلس الوزراء

  رفيق الحريري : االمضاء  

  وزير المالية          

  لسنيورة فؤاد ا: االمضاء          
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