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  :الفصل األول
  حق االسترداد بالنسبة لرجال األعمال والشركات غير المقيمين

  
  

  ؟ركات غير المقيمينماذا يقصد برجال األعمال والش

  
يقصد برجال األعمال والشركات غير المقيمين،  األشخاص الطبيعيون أو المعنويون، األجانب أو اللبنانيون 

 في لبنان وليس لهم مركز إقامة دائمة فيه، والذين يكون  مركز عمل دائمم ليس لهنالذيالمقيمون في الخارج، 
  . أو االشتراك بها محاضرات إلقاءأو معارضهدف زيارتهم إلى لبنان إقامة مؤتمرات أو 

  
  ما هي األموال والخدمات التي يحق لهؤالء األشخاص والشركات طلب استرداد الضريبة عنها؟

  

يجوز لرجال األعمال والشركات غير المقيمين طلب استرداد كامل الضريبة التي يدفعونها في لبنان والتي 
وبصورة واضحة وصريحة بتحقيق الهدف المبين أعاله ومنها تصيب األموال والخدمات المتصلة مباشرة 

على سبيل المثال بدالت إيجار أماكن العرض، بدالت إيجار العقارات أو الترخيص باستعمالها، وشراء أو 
استئجار معدات وتجهيزات مختلفة مخصصة حصراً لتحقيق الهدف المذكور، وبدالت اإلقامة في الفنادق، 

 .اتوبدالت تأجير السيار
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  :الفصل الثاني
  شروط وأصول استرداد الضريبة

  
  

  هل يتوجب على رجل األعمال أو الشركة غير المقيمين تعيين ممثل؟
  

 رجل األعمال أو الشركة غير       على ال يفرض قانون هذه الضريبة    ، يبة على القيمة المضافة   فيما يختص بالضر  
لرجل األعمال أو الشركة غير المقيمـين نفـسهم أو           يمكن ،وبالتالي.  في لبنان  تعيين ممثل   ضرورة المقيمين
        . تولي المعامالت مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة) إن وجدوا(ممثليهم 

  
  ما هي شروط االستفادة من حق استرداد الضريبة؟

  
  :ة غير المقيمينمن اجل االستفادة من حق استرداد الضريبة يتوجب على رجل األعمال أو الشرك

 أو أن يكون على  المهنةتهمزاولمحل  أو ته في بلد محل إقاميةضريبال ةارداإلمسجال لدى يكون أن  -
   األقل مسجال في السجل التجاري في بلد محل إقامته،  

في  سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة) تسليم أموال أو تقديم خدمات(أال يقوم بأية أنشطة  -
  .لبنان

  
  

  ما هو الحد األدنى المفروض لقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها؟
  

 أو أموال الضريبة التي دفعوها لقاء داد أن يطلبوا استر أو الشركات غير المقيمينرجال األعمالليحق 
مبلغ   والخدماتعن هذه األموال ة الضريبة المدفوعت قيمة تعدإذا داخل األراضي اللبنانية  تلقوهاخدمات

  .خالل زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة. ل. ل١,٠٠٠,٠٠٠
  

ال يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خالل السنة المبلغ المحدد في الفقرة السابقة في سنة معينة إلى 
  .أية سنة تليها

  
  متى يتم تقديم طلب استرداد الضريبة؟

  
 تقديم طلب استرداد الضريبة المدفوعة خالل فترة اثني عشر شهرا يتم قبل نهاية الشهر السادس من كل سنة

  . تسبق تاريخ تقديم هذا الطلب
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  ؟ما هي الملحقات التي يجب أن ترفق بالطلب
  

 و يوقع من صاحب العالقة أو من ينوب عنه "٣-٦ق " و"٣-٤ق  "ينيقدم طلب االسترداد على النموذج
  .قانونا

  
  :معلومات اآلتيةويجب أن يتضمن هذا الطلب ال

   الموردين وعناوينهم وأرقام تسجيلهم في اإلدارة الضريبية، أسماء -
 ،اإلقامة محل أوفي بلد مزاولة المهنة سم وعنوان الشركة أو رجل األعمال ا -

 ،اسم الشخص الذي يمثل الشركة في لبنان في حال وجوده -

 اولته المهنة، في بلد مركز مزاألعمال لرجل أوالرقم الضريبي العائد للشركة  -

يعطى هذا ( لدى اإلدارة الضريبية في لبنان األعمالرقم التعريف الشخصي العائد لرجل  -
 ، )الرقم عند تقديم أول طلب استرداد

 طبيعة الخدمات والبضائع المطلوب استرداد الضريبة عنها، -

يبة  قيمة مجموع كافة الخدمات والبضائع التي يحق استرداد الضريبة عنها وقيمة الضر-
 المطلوب استردادها،

 ).بواسطة شيك أو حوالة مصرفية أو تحويل مصرفي( كيفية استرداد الضريبة -

  
  :يجب أن يرفق بطلب االسترداد

 ،دفع الضريبة الفواتير األصلية المنظمة وفقا لألصول مع إثبات -

دم باسمها تفويض الجهة األجنبية للشخص الذي يمثلها في لبنان أو تفويض وكيل هذا الشخص للتق -
 بالطلب على أن تكون التفويضات في جميع الحاالت مصدقة وفقا لألصول،

شهادة صادرة عن اإلدارة الضريبية في بلد محل مزاولة المهنة أو اإلقامة لرجل األعمال أو الشركة  -
غير المقيمين تثبت انه خاضع للضريبة لدى تلك اإلدارة وتبين عنوان عمله ورقم تسجيله الضريبي 

اإلدارة الضريبية السنتين، أو إفادة رسمية صادرة تلك  أال يتجاوز تاريخ الشهادة التي أعطتها على
عن الجهة المختصة في بلد محل مزاولة المهنة أو اإلقامة لرجل األعمال غير المقيم تثبت انه مسجل 

 في السجل التجاري على أال يتجاوز تاريخ الشهادة سنتين،

  . الدليلت توفر الشروط المفروضة والواردة في هذاجميع المستندات التي تثب -
  

  ؟تسجيل في الضريبة على القيمة المضافةالرقم كيف يحصل رجل األعمال أو الشركة غير المقيمين على 
  

 تدوين رقم تسجيلهم في الضريبة على القيمـة         على رجل األعمال أو الشركة غير المقيمين      ، عند ملء الطلبات  
 بتخصيص  مديرية الضريبة على القيمة المضافة     تقوم.  المقدمة  االسترداد طلبات لجميع   الذي يستعمل  ،المضافة
  .وذلك عند تقدمهم بطلب االسترداد، رجل األعمال أو الشركة غير المقيمينل هذا الرقم
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  متى وكيف يبلغ الشخص أو الشركة رفض أو قبول طلب االسترداد ؟
  

 طلب استرداد الضريبة ضمن مهلة أقصاها ثالثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم يةضريبال ةارد اإلتدرس
  .طلبات االسترداد

   
في حال الموافقة على طلب االسترداد، يتم دفع قيمة الضريبة الموافق على استردادها قبل نهاية السنة التي قدم 

  .خاللها طلب االسترداد
  

 تبيان أسباب هذا الرفض وإبالغ مقدم الطلب يةضريبال ةارداإلفي حال رفض طلب االسترداد، يتوجب على 
  .بذلك

  
  كيف تدفع الضريبة في حال قبول طلب االسترداد؟

  
 حوالة أوتدفع الضريبة المطلوب استردادها بالعملة اللبنانية بموجب شيك ، في حال قبول طلب االسترداد

  . االسترداد تحويل مصرفي على رقم الحساب المذكور على طلبأومصرفية 
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  :الفصل الثالث
   تعليمات ملء طلب استرداد لرجال أعمال غير مقيمين

  
 "٣-٤ق"النموذج  -لرجال أعمال غير مقيمين  إسترداد طلب

  
  
  "٣-٤ ق":    النموذجرقم

  
  لرجال أعمال غير مقيمين إسترداد طلب :   النموذجإسم

 

  القيمة المضافة الضريبة على قانون من ٥٨ المادة:   عــالمرج
  

 قبل رجال األعمال غير  القيمة المضافة المدفوعة منضريبة رد:   دفــاله
تشجيع إقامة المعارض  بهدف وذلك. م مشترياته بعض عنالمقيمين

  .والمؤتمرات

  

  :شـــرح النمـــوذج

 أو وكيله يحتوي طلب اإلسترداد لرجال أعمال غير مقيمين على أربعة أقسام يتم تعبئتها من قبل الخاضع
  .وصحة المعلومات المقدمةويتعهد الخاضع أو وكيله بصدق 

  

  تعــريف: القسم األول
 

المهنة كما هو مسجل في السجل /المؤسسة/سم الشركةا في هذه الخانة يدون المهنة/المؤسسة/ الشركةإسم
  .اإلقامةوذلك في بلد ) المهن الحرة ( أو لدى كاتب العدل ألصحاب المهن غير التجاريةالتجاري،

  
 في غير المقيم في هذه الخانة رقم تسجيل يدون  في الضريبة على القيمة المضافةغير المقيم تسجيل رقم

كما ورد  )FIN(هذا الرقم مكون من نوع الضريبة ورقم تسجيل غير المقيم . الضريبة على القيمة المضافة
  .فةفي إعالم التسجيل الصادر عن مديرية الضريبة على القيمة المضا

  
  اإلسم، إسم األب، الشهرة المعلومات المطلوبةالمناسبة، في الخانات يدونفي حال كان غير المقيم فرداً 

  .والجنسية
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 المناسبة رقم التسجيل الخانات في يدون في بلد اإلقامة رقم السجل التجاري/ الضريبي التسجيل رقم 
فيتم تدوين رقم السجل الضريبي توفر رقم التسجيل الضريبي كما هو في بلد إقامة غير المقيم، أما إذا لم ي

  . كما هو في بلد إقامتهالتجاري
  

  عنوان غير المقيم خارج لبنان: الثاني القسم
  

 واضحاً العنوانأن يكون هذا   هذا القسم، عنوان غير المقيم خارج لبنان أي في بلد إقامته ويجبفي يدون
  . أو مراسلته عن غير المقيم في بلدهماالستعالحال أرادت وزارة المالية في وذلك 

  
  تفصيل مبالغ الضريبة المطلوب استردادها: الثالث القسم

  
 وهذه الفترة يجب أن تكون فصلية، االستردادالخاصة بعملية  في هذا القسم الفترة المالية غير المقيم يحدد

  .استردادهكذلك يتم تحديد مبلغ الرصيد المطلوب 
  

  ):١٠٠ (دهاسترداالرصيد المطلوب 
  . معينةاحتساب من قبل رجال األعمال غير المقيمين خالل فترة استردادههو المبلغ المطلوب 

  
  :في قرار اإلدارة) ٣٠٠(الرصيد المقبول رده 

  . بعد الدراسة والتدقيقاستردادههو المبلغ الذي وافقت اإلدارة على رده من أصل المبلغ المطلوب 
  

   عن مضمون طلب اإلسترداد لرجال األعمال غير المقيمين وزارة المالية قبلمن إستفسار :القسم الرابع
  

  بـه  لالتصالالمؤسسة،  / في الشركة  المسوؤلينهاتف وفاكس أحد    ،  الصفة،   الكامل االسم في هذا القسم،     يدون
 خالل ساعات العمل اليومية، وذلـك       ،مديرية الضريبة على القيمة المضافة    من قبل الموظفين المختصين في      

  . لرجال األعمال غير المقيميناالسترداد عن أي موضوع يتعلق بطلب الستفسارل
  

يفيد الشخص الذي قام بتعبئة طلب اإلسترداد لرجال األعمال غير المقيمين بصحة المعلومات المدونة مع * 
  .ذكر صفته، التوقيع والتاريخ

  
  .م تدوين أي معلومة داخلهوعد" خاص باإلدارة"يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
  
  .مع هذا المستند لإليضاح) مبالغهاالئحة بفواتير المشتريات و (٣- ٦يجب إرفاق المستند ق  *
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  – رجال أعمال غير مقيمين -الئحة بفواتير المشتريات ومبالغها 
   "٣-٦ ق "  النموذج 

  
  "٣-٦ ق" :    النموذجرقم

  
   رجال أعمال غير مقيمين-ت ومبالغها الئحة بفواتير المشتريا :   النموذجإسم

 

   الضريبة على القيمة المضافةقانون من ٥٨ المادة:     المرجع
  

ة من رجال األعمال غير تفصيل ضريبة القيمة المضافة المدفوع:   دفـاله
  .عن مشترياتهم، بهدف رد الضريبة لهمالمقيمين 

 

  :شــــــرح النمــــوذج
مبالغها على معلومات خاصة بأرقام الفواتير والمبالغ المطلوب إستردادها تحتوي الئحة فواتير المشتريات و

 وترفق هذه رجال األعمال غير المقيمين أو وكالئهم باإلضافة إلى تاريخ المشتريات والتي يتم تعبئتها من قبل
  .٣-٤ذج ق والالئحة بالنم

  
  تعــريف: القسم األول 

  
المؤسسة كما هو مسجل في السجل التجاري، /لخانة إسم الشركة يدون في هذه االمهنة/المؤسسة/إسم الشركة

وكذلك لغير المقيمين كما ورد في بلد ) المهن الحرة(أو لدى كاتب العدل ألصحاب المهن غير التجارية 
  . إقامتهم

  
كما ) FIN(يدون رقم تسجيل غير المقيم  في الضريبة على القيمة المضافة )FIN( غير المقيم  رقم تسجيل

  . عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما قام غير المقيم بتقديم طلب اإلستردادصدر
  

  .يدون في هذه الخانة الفترة التي تمت خاللها المشترياتالمشتريات خالل الفترة 
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  وصف العمليات وإحتساب الضريبة: القسم الثاني 

  
اتورة الشراء الصادرة عن المورد أو البائع وتاريخ يدون في هذا القسم كل من رقم فالتاريخ /رقم الفاتورة
  .عملية الشراء

  
  .هو رقم المورد لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافةرقم المورد الخاضع 

  
  .يدون في هذا القسم إسم المورد أو البائع الخاضع في الضريبة على القيمة المضافةإسم المورد الخاضع 

  
  .ية الشرائية التي قام بها غير المقيميتم شرح العملوصف العملية 

  
  .يتم تحديد قيمة العملية أي المبلغ المدفوع عند عملية الشراءقيمة العملية 

  
يتم تحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عند ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن العملية 

  .عملية الشراء
  

 .د قيمة الضريبة المطلوب إستردادها من المبالغ المدفوعةيتم تحديالضريبة المطلوب إستردادها 

  
  

:تفصيل   الخانات
  مجموع قيمة العمليات – ٣٠٠)١(

  .هو مجموع العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة
  
  مجموع القيمة المضافة المدفوعة عن العملية – ٣٠٠)٢(

  .مليات الخاضعةهو مجموع الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عن الع
  
  مجموع الضريبة المطلوب إستردادها – ٣٠٠)٣(

هو مجموع الضريبة على القيمة المضافة المطلوب إستردادها على أن يساوي هذا المجموع الرصيد المطلوب 
  ٣-٤في ق ) ١٠٠(إسترداده 
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ـ          . أعد هذا الدليل على سبيل المعلومات      ضافة ونـصوصه   وليست له قوة قانون الضريبة علـى القيمـة الم
كما أنه ال يشكل تفسيرا قانونيا ألحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أي تشريع لبناني                . التطبيقية

  .آخر
ومع ذلك ُيرجى للمزيد من المعلومات العـودة        ، لوزارة من هذا الدليل أكبر قدر ممكن من الدقة         ا لقد توخت 

الم مباشرة لدى مديرية الضريبة على القيمـة المـضافة علـى            إلى القوانين والمراسيم التطبيقية أو االستع     
  :العنوان أدناه

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
   شارع كورنيش النهر– منطقة قصر العدل –مبنى وزارة المالية 

  لبنان ، ٢٠٦٦٤٢٩٠: الرمز البريدي 
  ٠١ - ٣٩٨٢٣٤: الهاتف

 vat@finance.gov.lb: البريد االلكتروني

 www.finance.gov.lb: النترنتموقع ا

  
  


