
 رقممرسوم  7549 

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

  )الضريبة على القيمة المضافة(

 بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيلالمتعلقة وإلغاء التسجيل

  

اللبنانية، رئيس الجمهورية ان

اللبناني، على الدستور بناء

 14/12/2001 )  المـضافة  القيمـة قانون الضريبة على    (،  379 على القانون رقم     بناء تاريخ 

منه  ،والسيما ين 35 والثاني من المادة األول  بندال  المادة الثالثة و

 القـانون رقـم     أحكامتحديد دقائق تطبيق     (26/1/2002 تاريخ   7297 المرسوم رقم     على بناء

خاضع المتعلقة بموجبات ال  ) الضريبة على القيمة المضافة    (14/12/2001 تاريخ   379

   التسجيل،وإلغاءللضريبة من ناحية التسجيل 

   المالية،وزير تراح اقبناء على

(،  19/2/2002 2002-162/2001 تاريخ  الرأي رقم  ( شورى الدولة مجلس  تشارة  اسبعد

،  28/2/2002 بجلسته المنعقدة بتاريخ   الوزراء موافقة مجلس وبعد

  

: ما يأتييرسم

  

:األولى المادة

 379 من القانون رقم   35البند األول والثاني من المادة       أحكام   تطبيققائق   هذا المرسوم د   يحدد

  . المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة14/12/2001 اريخت

  

  : التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يليبالعبارات يقصد

. الضريبة على القيمة المضافةقانون ،"القانون"   - 
  .المضافة الضريبة على القيمة ،"الضريبة" -

الخاضع" للضريبة  . الخاضع للضريبة على القيمة المضافةالشخص ،" -

  . المختصة بالضريبة على القيمة المضافةاإلدارة ،"اإلدارة الضريبية" -

 اللبنانيةاإلقليمية والمياه واألجواء األراضي ،"لبنان "أو"  اللبنانيةاألراضي"  . -
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  :األول القسم

التسجيل طلب

  

: 2 المادة

 كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بتاريخ صدور القانون ويتجاوز            يتوجب على 

 31/12/2001 او لتاريخ    1/12/2001لتاريخ  ثني عشر السابقة    إلالعائد لألشهر ا   أعمالهرقم  

، أن يتقدم من اإلدارة الضريبية بطلب تسجيله وذلك في المهلة الممتدة            .ل.مليون ل  500مبلغ  

  . ل. تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ل، 31/1/2002لغاية من تاريخ صدور القانون و

  

ثني عشر السابقة لتاريخ صدور القانون بين مئة        إللألشهر ا أما إذا تراوح رقم أعماله العائد       

  .اختيارياطلب تسجيله ب  يتقدم، فيحق له أن.ل. وخمسين وخمسماية مليون ل

  

  :3المادة 

أن يتقدم مـن     31/12/2001 للضريبة بعد تاريخ  تتوفر فيه شروط الخضوع      كل شخص    على

تجاوز  الذي   فصل في مهلة شهرين ابتداء من آخر يوم من ال         تسجيله بطلب   اإلدارة الضريبية 

  .ل. العائد لهذا الفصل وللفصول الثالثة المتتالية السابقة مبلغ خمساية مليون لأعمالهفيه رقم 

  

ي أي   وقت أن   يتقـدم   يون ل ل، فيحق له ف     مل مئة وخمسين     أما إذا كان رقم أعماله يت     جاوز

اختياريا  . طلب تسجيله ب

  

  :4المادة 

ـ  وزيوضع بقرار يصدر عن التسجيل على نموذج خاص طلب ينظم  ر الماليـة ويتـضمن  ي

:تاليةال المعلومات

نـشاطه    والشكل القانوني الذي يمارس بموجبهما الخاضع للـضريبة        التسميةاالسم أو    -

  االقتصادي،

 -   المركز الرئيسي،عنوانأو  اضع للضريبةمحل إقامة الخ
 -   تسجيل الخاضع للضريبة لدى وزارة المالية،رقم

 -   توفر شروط الخضوع للضريبة،تاريخ
و من قبل    كان الخاضع للضريبة مسجال      ه في حال  وأسباب التسجيل تاريخ إلغاء  ألغـى   -

  ،تسجيله
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 -   النشاط،نوع
 -  نشاط،ال من مجموع تصديرال نسبة عمليات

لضريبةاضع ل الخ أعمالرقم  ، - 
 -  خاضعا للضريبة اختياريا،طالب التسجيل  كان إذا مابيان 
 -   بصحة وصدق المعلومات الواردة على التصريح،تعهد
 -  . طالب التسجيل وصفتهتوقيع

  

5 المادة  :

 شروط الخضوع مستندا    فيه من توفرت    اإلدارة الضريبية  حال قبول طلب التسجيل، تعطي       في

  .هبف يه الخاص الذي يمكن من التعريثبت تسجيله ويتضمن رقم تسجيل

  

 قبول طلب التسجيل لعدم استيفاء الـشروط، يبلـغ           حال وفي الضريبية رفض  اإلدارةقررت  

. الشخص طالب التسجيلإلىقرارها هذا 

  

 اعتبارا من تـاريخ تقـديم هـذا          في مهلة خمسة عشر يوما      البت بطلب التسجيل   اإلدارةعلى  

  .الطلب

  

:   6 المادة

خاضع للضريبة اعتبارا من تاريخ اكتسابه رقم تـسجيله الخـاص بالـضريبة،      ال على يتوجب

، وتسري بحقه ولـصالحه     نصوصه التطبيقيةبات التي يفرضها القانون و     الموج بجميعااللتزام  

  . التسجيل كافةمفاعيل

 من تاريخ التسجيل، بحكم الخاضع اإللزامي لهـا،         اعتبارا للضريبة،   اختياريا الخاضع يصبح

  .  الموجبات والحقوقلناحية

  

7 المادة  :

ـ  طـرأ علـى      تغيير تسجيله، أن يصرح عن أي        على كل خاضع للضريبة تم     يتوجب شكل ال

 عـن أيـة     أو النـشاط القانوني الذي يمارس من خالله نشاطه أو على ظروف ممارسة هذا            

  .معلومات أخرى وردت أساسا في طلب التسجيل

خاص يوضـع بقـرار      نموذج   ولى على ة األ فقرفي ال  إليه عن التغيير المشار     التصريحينظّم  

  .يصدر عن وزير المالية
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  :القسم الثاني

التسجيلإلغاء  طلب
 

:8 المادة

 من تـاريخ انتهـاء      مهلة شهرين  تسجيله في    إلغاء على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب        -أ

  .السنة الميالدية التي تلي السنة التي انتفت خاللها شروط الخضوع للضريبة

  : تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحاالت اآلتية

في حال توقف عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة، فزاول نشاطاً معفى مـن              −

 .الضريبة ومن دون حق الحسم

في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميالدية أن رقـم أعمالـه                 −

 مليون  500 لم يتجاوز مبلغ     العائد لهذا الفصل وللفصول الثالث المتتالية السابقة      

    .ليرة

في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريـق التفـرغ             −

 .عن المؤسسة مثال

  

 تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ التوقف إلغاء على الخاضع للضريبة ان يتقدم بطلب -ب

. فقدة لصفة الخضوعوال يعتد بالتوقف المؤقت الذي ال ينتج أية مفاعيل م. عن العمل

  

  :9المادة 

 من القانون، يحقّ للخاضع للضريبة إختيارياً الـذي         32 من المادة    2مع مراعاة أحكام الفقرة     

يفوق رقم أعماله عن أربعة فصول متتالية مبلغ مئـة وخمـسين مليـون ل ل وال يتجـاوز                   

.لهخمسماية مليون ل ل أن يطلب من اإلدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجي

  

  :10المادة 

 يوضع بقرار يـصدر عـن وزيـر الماليـة           طلب إلغاء التسجيل على نموذج خاص     يقدم  

: المعلومات اآلتيةيتضمنو

 الخاضع للضريبة نـشاطه     بموجبهما والشكل القانوني الذي يمارس      تسميةاالسم أو ال   -

  االقتصادي،

 -   المركز الرئيسي،عنوانأو   للضريبةالخاضعمحل إقامة 
التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة،رقم وتاريخ  -  
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 -  كان الخاضع للضريبة مصنفا كمصدر،إذابيان ما 
  - التسجيل خاضعا اختياريا للضريبة،إلغاء كان طالب إذابيان ما 

تاريخ انتفاء شروط الخضوع للضريبة او تاريخ التوقف عن العمل، -  

 -  ، التسجيل طلب إلغاءسبب
خر تصريح ورقـم    العائد آل  رقم األعمال    السابقة،لية  السنة الما المتعلق ب  األعمال رقم -

 الجارية، األعمال المتوقع للسنة المالية 

تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة على الطلب، -  

 -  . التسجيل وصفتهإلغاءتوقيع طالب 
  

  :11 المادة

. التسجيل في مهلة ثالثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلبإلغاء البت بطلب اإلدارةعلى 

المنصوص عنها في القانون وفـي سـائر         بالموجبات القانونية    ملزما الخاضع للضريبة    يبقى

 قبولهـا طلـب إلغـاء       اإلدارة الضريبية ه  تعلم أن   إلىالمراسيم التطبيقية والقرارات والتعاميم     

. وتاريخ سريان مفعول هذا اإللغاءالتسجيل

يوم من الشهر الذي     أولمن  يله اعتبارا    التسجيل مفاع  إلغاءينتج قبول اإلدارة الضريبية طلب      

  .طلبهقبول للضريبة  الخاضع خالله تبلغ يلي الشهر الذي

  

  :12المادة 

 الضريبية وال يعود ملزمـا      اإلدارة تسجيله رقم تسجيله لدى      إللغاءيفقد الخاضع للضريبة تبعا     

   . بالحقوق المنصوص عليها في القانونبالموجبات وال متمتعاً

  :13المادة 

  .26/1/2002 تاريخ 7297لغى المرسوم رقم ي

14المادة   :

  . من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةهذا المرسومب يعمل

  

 في بعبدا          عن رئيس الجمهوريةصدر آذار7  2002 

   لحودإميل: اإلمضاء            مجلس الوزراءرئيس

   الحريريرفيق: اإلمضاء  

  المالية وزير          

  نيورة السفؤاد: اإلمضاء          
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VAT – decree 7549 - amended 

 رقممرسوم  10129: 

   20/5/2003: تاريخ

أحكام  تطبيق  المتعلق بتحديد دقائق7/3/2002 تاريخ 7549تعديل المرسوم رقم 

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

 بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيلالمتعلقة وإلغاء التسجيل

  

، رئيس الجمهوريةإن

 ، على الدستورءبنا

 14/12/2001 وال )  المضافة القيمةقانون الضريبة على    (،  379 على القانون رقم     بناء تاريخ 

 30/1/2003 تـاريخ    497 من القانون رقم     22منه المعدلة بموجب المادة      المادة الثالثة   سيما

  ،)2003الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام (

تحديد دقائق تطبيق أحكام القـانون رقـم        ( 3/2002 /7اريخ   ت 7549بناء على المرسوم رقم     

المتعلقـة بموجبـات الخاضـع      ) الضريبة على القيمة المـضافة     (14/12/2001 تاريخ   379

  للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل،

 المالية،وزير تراح اقبناء على

تشارة شورى الدولةمجلس   )6/3/2003  تاريخ2003-138/2002الرأي رقم  (  اسبعد

في جلسته المنعقدة بتاريخ   ،10/4/2003   الوزراء موافقة مجلس وبعد

  

: ما يأتييرسم

  

:األولى المادة

 ويـستعاض عنـه     7/3/2002 تـاريخ    7549 من المرسوم رقـم      3 و 2يلغى نص المادتين    

  :بالنصوص التالية

  

  :2المادة 

مـن الفـصول االول     بنهاية أي فـصل     تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة       كل شخص    على

، ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفـصول الثالثـة           2003والثاني والثالث من العام     

 في مهلة   تسجيله بطلب   اإلدارة الضريبية أن يتقدم من     مليون ليرة،    300المتتالية السابقة مبلغ    

نهاية الفصل المعني من شهرين ابتداء.  
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VAT – decree 7549 - amended 

  : مكرر2المادة 

 2003في نهاية الفصل الرابع من العام       ر فيه شروط الخضوع للضريبة      تتوف كل شخص    على

أو أي فصل من الفصول الالحقة، ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفـصول الثالثـة                

 في مهلة   تسجيله بطلب   اإلدارة الضريبية أن يتقدم من     مليون ليرة،    150المتتالية السابقة مبلغ    

لفصل المعنينهاية ا من شهرين ابتداء.  

  

  :3المادة 

يحق لكل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة ويتجاوز رقم أعماله بتـاريخ أو بعـد                 

 مبلغ خمسين مليون ليرة والعائد الثني عشر شهراً متتالياً سابقاً، أن يتقدم في أي               31/1/2003

  . وقت من اإلدارة الضريبية بطلب تسجيله اختيارياً

  

  :الثانيةالمادة 

 ويستعاض عنـه    7/3/2002 تاريخ   7549 من المرسوم رقم     8يلغى نص البند أ من المادة       

  :بالنص التالي

  

 على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تـاريخ انتهـاء                -أ" 

  .السنة الميالدية التي تلي السنة التي انتفت خاللها شروط الخضوع للضريبة

  : وع للضريبة في الحاالت اآلتيةتنتفي شروط الخض

في حال توقف  ه  عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة، فزاول نشاطاً معفى من الضريبة            −

 .ومن دون حق الحسم

في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميالدية أن رقم أعماله العائد لهـذا                  −

 مـن   3مبلغ المحدد في المـادة       ال ة المتتالية السابقة لم يتجاوز    الفصل وللفصول الثالث  

 للخضوع  ، )2003الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام       (497/2003 رقم   القانون

    .االلزامي للضريبة

في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة عن طريـق التفـرغ عـن                 −

 ."ًالمؤسسة مثال

  

  :المادة الثالثة

 ويـستعاض عنـه بـالنص       7/3/2002 تاريخ   7549م   من المرسوم رق   9يلغى نص المادة    

  :التالي
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VAT – decree 7549 - amended 

  
للخاضع للضريبة إختيارياً الـذي   من القانون، يحقّ 32 من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة     " 

الضريبة على   (379/2001نون رقم    من القا  3 المبلغ المحدد في المادة       رقم أعماله  ال يتجاوز 

 497/2003 الثانيـة والعـشرين مـن القـانون رقـم      المعدلة بموجب المادة) القيمة المضافة 

 أن يطلـب    ،االلزامي للضريبة  للخضوع   ،   )2003الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      (

  ".من اإلدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله

  

المادة الرابعة  :

  .يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  

  2003 أيار 20  بعبدا في                                 هورية     صدر عن رئيس الجم

  اميل لحود: اإلمضاء            رئيس مجلس الوزراء 

  رفيق الحريري: االمضاء

  وزير المالية                                        

  فؤاد السنيورة: االمضاء           
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19/8/2004 – 44 العدد –الجريدة الرسمية 
 رقممرسوم   13075 :

   2004 آب 5 :تاريخ

أحكام  تطبيق  المتعلق بتحديد دقائق7/3/2002 تاريخ 7549تعديل المرسوم رقم 

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

ل بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيالمتعلقة وإلغاء التسجيل   

  

، رئيس الجمهوريةإن

، على الدستوربناء

وتعديالتـه   )  المضافة القيمةالضريبة على    (  14/12/2001 379 على القانون رقم     بناء تاريخ 

وال سيما المادة الثالثة   ،منه

الموازنة العامة والموازنات الملحقـة لعـام        (23/4/2004 تاريخ   583القانون رقم   بناء على   

   سيما المادة العشرون منه،   وال)2004

تحديد دقـائق تطبيـق     وتعديالته المتعلق ب   3/2002 /7 تاريخ   7549بناء على المرسوم رقم     

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

  ،بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل

 المالية،وزير تراح اقبناء على

تشارة شورى الدولةمجلس    ، )7/6/2004 تاريخ 2003/2004 – 227 الرأي رقم (  اسبعد

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

  

: ما يأتييرسم

  

:األولى المادة

وتعديالتـه،   7/3/2002 تـاريخ    7549 من المرسوم رقـم      3مكرر و  2المادتين  نص  يلغي  

  : بالنصوص التاليةايستعاض عنهو

  

  : مكرر2المادة " 

تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع مـن العـام              كل شخص    على -1

، ويتجاوز رقم أعماله    2004 والثاني والثالث من العام      األول أو أي فصل من الفصول       2003
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أن يتقدم من   ،   لبنانية  مليون ليرة  225بلغ  العائد لهذا الفصل وللفصول الثالثة المتتالية السابقة م       

  .نهاية الفصل المعني من  في مهلة شهرين ابتداءتسجيله بطلب اإلدارة الضريبية

  

 الذين توفرت لديهم شروط الخضوع في نهاية الفصل الرابع من العـام             لألشخاص بالنسبة   -2

 225تتالية السابقة مبلـغ      العائد لهذا الفصل وللفصول الثالث الم      أعمالهمتجاوز رقم   ي و 2003

لدى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهلـة        عمدوا إلى التسجيل    ، ولم ي   لبنانية مليون ليرة 

  . من القانون48القانونية، فتسري عليهم أحكام المادة 

  

في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم           يحق لألشخاص الذين سبق وتسجلوا     -3

 مليـون  225 مليـون و 150 يتراوح بين 31/3/2004 أو بتاريخ 1/1/2004 بتاريخ   أعمالهم

 تحدد بقرار يصدر عن وزيـر       وإجراءات ألصول يطلبوا إلغاء تسجيلهم وفقاً      أنليرة لبنانية،   

  .المالية

  

:3المادة 

 2004تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام             كل شخص    على

أو أي فصل من الفصول الالحقة، ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفـصول الثالثـة                

 تسجيله بطلب   اإلدارة الضريبية أن يتقدم من    ،   لبنانية  مليون ليرة  150مبلغ  له  المتتالية السابقة   

  .نهاية الفصل المعني من داءفي مهلة شهرين ابت

  

   :مكرر3 المادة

بنشاط إقتصادي خاضع للضريبة أو معفى مـن        بصورة مستقلة   يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم       

الموازنـة   (23/4/2004 تاريخ   583الضريبة مع حقّ الحسم بتاريخ أو بعد نفاذ القانون رقم           

قت من اإلدارة الـضريبية بطلـب       ، أن يتقدم في أي و     )2004العامة والموازنات الملحقة لعام     

  ."تسجيله اختيارياً، وذلك مهما كان رقم أعماله

  

  :الثانيةالمادة 

وتعديالتـه   7/3/2002 تـاريخ    7549 من المرسـوم رقـم       8يلغى نص البند أ من المادة       

  :ويستعاض عنه بالنص التالي
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ن تـاريخ انتهـاء     على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين م            -أ" 

  .السنة الميالدية التي تلي السنة التي انتفت خاللها شروط الخضوع للضريبة

  : تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحاالت اآلتية

في حال توقف  ه زاول نشاطاً معفى من الضريبة     و عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة،        −

 .ومن دون حق الحسم

 فصول السنة الميالدية أن رقم أعماله العائد لهـذا          في حال تبين عند نهاية أي فصل من        −

 مـن   3 المبلغ المحدد في المـادة       ة المتتالية السابقة لم يتجاوز    الفصل وللفصول الثالث  

 اإللزامي للخضوع   وتعديالته،) الضريبة على القيمة المضافة    (379/2001 رقم   القانون

    .للضريبة

عن طريق  وعلى سبيل المثال    ع للضريبة   في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاض        −

 ."التفرغ عن المؤسسة 

  

  :المادة الثالثة

ويـستعاض عنـه   وتعديالته  7/3/2002 تاريخ 7549 من المرسوم رقم  9يلغى نص المادة    

  :بالنص التالي

للخاضع للضريبة إختيارياً الـذي   من القانون، يحقّ 32 من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة     " 

 من  3في المادة    للضريبة كما هو مبين      اإللزاميللخضوع   المبلغ المحدد     رقم أعماله  زال يتجاو 

 أن يطلب مـن اإلدارة       ، ،   وتعديالته )الضريبة على القيمة المضافة    (379/2001نون رقم   القا

  ".الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله

  

المادة الرابعة  :

  .لرسميةيعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة ا

  

   2004 آب 5  بعبدا في                                 صدر عن رئيس الجمهورية     

   لحود إميل: اإلمضاء            رئيس مجلس الوزراء 

  رفيق الحريري : اإلمضاء

  وزير المالية                                        

  فؤاد السنيورة: اإلمضاء          
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