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 الفصل االول

 الخاضع للضريبة غير المقيم في لبنان
 

 من هو الشخص غير المقيم في لبنان الخاضع للضريبة ؟
 

الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة هو كل شخص، طبيعي أو معنوي، يقوم على األراضي اللبنانية بأعمال 
 . في لبنانإقامة محل  القانون، وليس لهألحكام ضريبة وفقاًخاضعة لل

 
 باستثناء شرط تحقيق رقم األعمال تطبق على الشخص غير المقيم جميع شروط الخضوع المنصوص عليها قانوناً

الشخص غير المقيم خاضعا للضريبة عن األعمال الخاضعة للضريبة التي يصبح أي األدنى المحدد للخضوع، 
لم يحقق رقم األعمال األدنى لو ي لبنان، كما ولو تمت من قبل شخص خاضع مقيم فيه، وذلك حتى ويقوم بها ف

 .المحدد قانونا كشرط للخضوع
 

  وعن اية عمليات؟ممثلمتى يتوجب على الشخص غير المقيم تعيين 
 

 قبل م بها في لبنانعلى الشخص غير المقيم أن يعين ممثال له مقيما في لبنان لجميع األعمال التي ينوي القيا
 .من ممارسة اية عملية خاضعة للضريبةأسبوع على األقل 

 

 وفي هذه .ال يتوجب تعيين ممثل بالنسبة للخدمات التي تؤدى من الخارج والتي يستفيد منها شخص مقيم في لبنان
وري اذا كان الحالة يكون هذا الشخص مسؤوال عن تأدية الضريبة عن الخدمات المذكورة من خالل تصريحه الد

  اإلدارة الضريبية لهذه الغاية اذا لم يكن خاضعا لها الموضوع منخاصالتصريح العا للضريبة أو بموجب خاض
 .) 2-51 و ق 2-5النموذجين ق (
 

أما بالنسبة للخدمات الترفيهية التي يقدمها مباشرة الى الجمهور شخص غير مقيم في لبنان، فعلى هذا الشخص أن 
 . وتفرض الضريبة، في هذه الحالة، على أساس مجموع المقبوضات المدفوعة للشخص غير المقيميعين ممثالً له
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  له في لبنان؟ا ولو لم يعين الشخص غير المقيم ممثالماذ
 
 له في لبنان، يصبح المتعاقد معه في هذه الحالة مسؤوال عن تأدية الضريبة ممثال لم يعين الشخص غير المقيم إذا

دها بموجب اشعار يسدوت دفعه  عليهمن المبلغ المتوجبلملحقة بها عند االقتضاء وعليه اقتطاعها والغرامات ا
 .مع االحتفاظ بحقه بمالحقة الشخص غير المقيم,  بالدفعخاص
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 الفصل الثاني

 ممثل  ال
 

 ما هي شروط تعيين الممثل؟
 

 :يجب أن تتوفر في الممثل الشروط اآلتية 

مقيم مصدق من المراجع الشخص غير القل بموجب توكيل خطي من قبل أن يكون معيناً على اال -
 المختصة،

 .أن يكون مقيماً في لبنان ومسجالً في وزارة المالية كمكلف -
 

 اعتماده بطلبمن مديرية الضريبة على القيمة المضافة  أن يتقدم أعاله  تتوفر فيه الشروط المبينةعلى الممثل الذي
 . "1-5ق  " للنموذج كممثل وفقا وتسجيله لديها

وفق نموذج خاص  وكيل المعطى له من غير المقيمتال علىموافقة للكما على الممثل أن يتقدم من المديرية بطلب 
 . المعطى له الخطيالتوكيل طلبهوان يرفق مع  ") 1-6ق " النموذج  (
 
ديم طلب مستقل للموافقة على قلكن عليه ت,  الممثل يتقدم بطلب تسجيل ممثل مرة واحدةأن  إلى اإلشارةتجدر  *

 .    يحصل عليه من شخص غير مقيمكل توكيل
 

 اإلدارة بالطلبات؟ متى تبت 
 

في حال وافقت اإلدارة الضريبية على طلب اعتماد الممثل، يعطى رقم تسجيل خاص كممثل يختلف عـن الـرقم                   
 .الذي يعود له كخاضع للضريبة

 
 . مهلة عشرة أيام من تاريخ تقديمه       ضمن  به تقوم اإلدارة الضريبية بالبت    ف ,الموافقة على التوكيل   أما بالنسبة لطلب  

 فـي   خاص بموكله غير المقـيم     تسجيل   تعلم الممثل بموافقتها وتعطيه رقم      , وفي حال وافقت اإلدارة على التوكيل     
  ". 2-3"و " 2-2ق "الوكيل هذا الرقم عند تعبئة النموذجين  على أن يستعمل, الضريبة على القيمة المضافة

 
 .وفي حال رفضت اإلدارة الضريبية الطلب، عليها إعالم مقدم هذا الطلب بقرارها مع بيان األسباب

 



VAT Lebanon – guides   

 6

 
 ؟ممثل الخاضع والمسجل كخاضع عادي ان يتسجل كممثلهل يتوجب على ال

 
 المضافةمديرية الضريبة على القيمة  لدى ممثلان يتسجل ك, من اجل ممارسة نشاط وكالته, ممثليتوجب على ال

 .  كخاضع عادي المديريةحتى ولو كان مسجال لدى هذه
 عن الرقم الذي يستعمله يختلف ممثلخاص ك رقم تعريف شخصي ,في حال الموافقة على تسجيله, ويعطى
 . للضريبةكخاضع

 
  ؟ممثلما هي موجبات ال

 
الشخص غير المقيم بجميع الموجبات  الضريبية لتوكيله مقام اإلدارةيقوم الممثل اعتباراً من تاريخ تبلغه اعتماد 

 :سيما بالموجبات التاليةة المنصوص عليها في القانون، والالضريبي
 

 من القانون، على نموذج خاص معد 35تقديم التصريح الدوري المنصوص عليه في المادة  -أ 
 . وذلك ضمن المهل القانونية") 2-2 ق "نموذجال(لهذه الغاية من اإلدارة الضريبية 

كان الممثل ممثالً ألكثر من شخص واحد غير مقيم، فيتوجب عليه ملء المالحق في حال  -ب 
 شخص غير المقيم بشكل عمليات كلبطريقة تبين ") 2-3ق "النموذج (المرفقة بالتصريح 

  مستقل،

 دفع الضريبة عن الموكل عند استحقاقها وكذلك الغرامات والفوائد في حال توجبها،  -ج 

ي دفعها غير المقيم للحصول في لبنان على األصول الثابتة ممارسة حق حسم الضريبة الت -د 
واألدوات وغيرها من األشياء التي استعملها بمناسبة قيامه باألعمال الخاضعة للضريبة بشرط 

 يخرجها فيما أال تصبح األصول الثابتة واألدوات فيما بعد جزءاً من الخدمة المؤداة وبشرط أال
 .بعد من لبنان

 اد فائض الضريبة القابلة للحسم ضمن المهل ووفقاً لألصول القانونية،تقديم طلب استرد -ه 

مسك السجالت والمستندات واالحتفاظ بها وبكل ما له عالقة بطريقة احتساب الضريبة لكل  -و 
 شخص غير مقيم يمثله،

االعتراض باسم الشخص غير المقيم على قرارات اإلدارة ضمن المهل ووفقاً لإلجراءات  -ز 
 .قانوناًالمنصوص عليها 

يكون الممثل بالتضامن مع موكله مسؤوالً تجاه اإلدارة الضريبية عن التزاماته المالية ويحق لهذه 
 .اإلدارة مالحقة الممثل بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم
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حيث أن هذا , ")2-2 ق "وذجنمال(تصريح الوكيل تجدر اإلشارة إلى أن الممثل يقوم بملء نموذج واحد من   *
 .  عن مجمل موكليه غير المقيمينقام بها الممثلالعمليات التي النموذج هو ملخص عن 

فيجب أن يحتوي على تفاصيل العمليات التي ") 2-3ق "النموذج ( أما بالنسبة للبيان التفصيلي لتصريح الوكيل
 وأن قيممواحد لكل موكل غير  م بملء نموذجوعلى الممثل أن يقو, قام بها الممثل عن كل موكل غير مقيم

 .تصريح الوكيلبيرفق جميع النماذج 

 
  ؟وكيلماذا يحصل عند إلغاء الت

 
عند إنهاء التوكيل لسبب توقف غير المقيم عن مزاولة العمل في لبنان أو لسبب تعيين ممثل آخر أو عند انتهاء مدة 

في ما خص العمليات التي تمت لزماً بالموجبات المبينة أعاله ثل مأو لغير ذلك من األسباب، يبقى المم, التوكيل
 .قبل إنهاء تمثيله القانوني

في حال إنتهاء مدة الوكالة قبل موعدها يجب إبالغ اإلدارة عن التوقف في مهلة شهر من تاريخه وإال تعرض 
 .المخالف للغرامات والموجبات المنصوص عنها في القانون ومرفقاته

 



VAT Lebanon – guides   

 8

 
 ثالفصل الثال
  الطلباتتعليمات ملء

 
  "1-5ق "  النموذج –طلب تسجيل وكيل 

 
 1-5ق    : رقم النموذج

 
  طلب تسجيل وكيل في الضريبة على القيمة المضافة  : إسم النموذج

 
  من قانون الضريبة على القيمة المضافة40 المادة   :المرجــع 

 
 على إعتماد أشخاص معينين كوكالء عن غير  موافقة إدارة الضريبة على القيمة المضافة-  :الهـــدف

 تنص على أنه يتوجب على كل شخص ليس له محل إقامة  حقيقي 40مقيمين، حيث أن  المادة 
أو مختار في لبنان، قبل القيام بتنفيذ أية عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات على  األراضي 

 .أن يعين ممثالً مقيماً له في لبناناللبنانية، ومهما بلغت قيمة رقم األعمال الذي يحققه، 
 

 :شــــرح النمـــوذج
يحتوي طلب تسجيل الوكيل في الضريبة على القيمة المضافة على خمسة أقسام يتم تعبئتها من قبل الوكيل ويتعهد                  

 .هذا األخير بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتها
 
 

 تعــريف الوكـيل: القسم األول
 

المؤسسة كما هو مسجل في السجل التجاري، أو لدى /يدون في هذه الخانة إسم الشركةة المؤسس/إسم الشركة
 ).المهن الحرة(الكاتب العدل ألصحاب المهن غير التجارية 
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المؤسسة تتعامل في السوق وتمارس نشاطها تحت إسم يختلف عن إسمها / إذا كانت الشركةالشهرة التجارية 
: مثالً قد يكون إسم الشركة. سسة، يدون هذا اإلسم في خانة الشهرة التجاريةالمؤ/المدون في خانة إسم الشركة

 ع.ت.شركة التجارة العالمية، ويكون اإلسم الذي تمارس نشاطها من خالله ش
 

كما .  يدون في هاتين الخانتين، رقم التسجيل في السجل التجاري إسم المحمكة التجارية-رقم السجل التجاري 
 ...). طرابلس– بعبدا –بيروت (محكمة التجارية التي تم فيها التسجيل يدون أيضاً إسم ال

 
وذلك في حال كان مقدم  يدون في هذه الخانة، المعلومات المطلوبة اإلسم، إسم األب والشهرة) لألفراد(المهنة 

 .الطلب فرداً صاحب مهنة وليس شركة أو مؤسسة
 

يدون في هذه الخانة رقم تسجيل الوكيل لدى وزارة ) اليةلدى وزارة الم(المهنة /المؤسسة/رقم تسجيل الشركة
 . المالية كما ورد في شهادة التسجيل الصادرة من مديرية الواردات

 
وفي حال لم يكن الوكيل مسجالً في وزارة المالية، يجب ملء وتقديم النماذج الخاصة بمباشرة العمل إلى * 

 التسجيل لدى وزارة المالية، قبل تقديم طلب تسجيل وكيل الوحدة المختصة بضريبة الدخل، والحصول على رقم
 .في الضريبة على القيمة المضافة

 
 

 العنــوان: القسم الثاني
 

لمزاولة العمل، يدون عنوان المركز الرئيسي، وهو  إذا كان له أكثر من مكان. عنوان الوكيل/يدون في هذا القسم
يجب أن يكون هذا العنوان واضحاً ومفصالً وفقاً . الت المحاسبيةالمكان الذي تدار منه األنشطة وتحفظ فيه السج

 الرمز – طابق – مبنى – شارع – حي –بلدة / منطقة- قضاء-محافظة: للبنود المدرجة في الطلب وهي التالية
  هاتف وفاكس باإلضافة إلى البريد اإللكتروني، وذلك لتأمين المراسلة بين اإلدارة- صندوق البريد -البريدي 
 .والوكيل
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 نوع نشاط الوكيل: القسم الثالث
 

 :للشركات والمؤسسات الفردية
تدون النشاطات األخرى حسب . المؤسسة الفردية بدقة وإيجاز/يدون في هذا القسم النشاط الرئيسي للشركة

 .أهميتها
 :لألفراد

 .تدون المهنة المزاولة واإلختصاص لألفراد أصحاب المهن الحرة
 
 

 الكفالة: بعالقسم الرا
 

م كفالة عن مجمل موكليه غير المقيمين على أن يعدل قيمتها في حال لم تعد هذه الوكيل أن يقد قد يكون على
؛ يتم تحديد القيمة مسبقاً من  إن توجبت الكفالة كافية، يدون في هذا القسم قيمة الكفالة المصرفية الخاصة بالوكيل

 .درت هذه الكفالة، ومدتها ؛ أي مدة صالحيتهاقبل اإلدارة، مصدرها؛ أي الجهة التي أص
 

 إستفسار من قبل وزارة المالية عن مضمون طلب التسجيل: القسم الخامس
 

يدون في هذا القسم، اإلسم الكامل، الصفة، هاتف وفاكس الوكيل، لإلتصال به من قبل الموظفين المختصين في 
ل اليومية، وذلك لإلستفسار عن أي موضوع يتعلق بطلب مديرية الضريبة على القيمة المضافة خالل ساعات العم

 .التسجيل المقدم

 

 .يفيد الشخص الذي قام بتعبئة طلب تسجيل الوكيل بصحة المعلومات مع ذكر صفته، التوقيع والتاريخ* 

 

يجب تقديم كتاب , في هذا الطلب  عن اللذين وردا سابقا  النشاطعنوان المراسلة أو في حال تغير أي من* 
يجب ملء , أما بالنسبة لتغير أي معلومات أخرى. هذه التغييرات إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافةب

 للمؤسسات الفردية 5 للشركات والنموذج م4النموذج م( وتقديم نموذج تعديل معلومات المعتمد في ضريبة الدخل
 .وتقديمه إلى الوحدة المختصة بضريبة الدخل) والمهن

 
 .وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان يرجى ترك * 
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  "1-6ق "  النموذج -طلب الموافقة على توكيل 

 
 1-6ق   : رقم النموذج

 
 طلب موافقة على توكيل   : إسم النموذج

 
  من قانون الضريبة على القيمة المضافة40المادة     : المرجــع

 
 موافقة إدارة الضريبة على القيمة المضافة على تعيين ممثل مقيم في لبنان من قبل كل  -:    الهـــدف

شخص ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان، وذلك قبل قيامه بتنفيذ أية عملية   تسليم 
 .أموال أو تقديم خدمات على األراضي اللبنانية

 
 :شــــرح النمـــوذج
التوكيل في الضريبة على القيمة المضافة على ستة أقسام يتم تعبئتها من قبل الوكيل يحتوي طلب الموافقة على 

 .الخاضع ويتعهد هذا األخير بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتها
 
 

 تعـريف الوكـيل: القسم األول
 

في السجل المهنة كما هو مسجل /المؤسسة/يدون في هذه الخانة إسم الشركةالمهنة /المؤسسة/إسم الشركة
 ).المهن الحرة(التجاري، أو لدى الكاتب العدل ألصحاب المهن غير التجارية 

 
المؤسسة تتعامل في السوق وتمارس نشاطها تحت إسم يختلف عن إسمها / إذا كانت الشركةالشهرة التجارية 

شركة : سم الشركةمثالً قد يكون إ. المدون في خانة إسم الشركة، يدون هذا اإلسم في خانة الشهرة التجارية
 .د.س.الصناعة العالمية، ويكون اإلسم الذي تمارس نشاطها من خالله م

 
كما .  يدون في هاتين الخانتين، رقم التسجيل في السجل التجاري إسم المحمكة التجارية-رقم السجل التجاري

 ..).. طرابلس– بعبدا –بيروت (يدون أيضاً إسم المحكمة التجارية التي تم فيها التسجيل 
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يدون في هذه الخانة رقم تسجيل الوكيل في الضريبة على رقم تسجيل الوكيل في الضريبة على القيمة المضافة 
 .القيمة المضافة كما ورد في شهادة تسجيل الوكيل الصادرة من مديرية الضريبة على القيمة المضافة

 
ة، يجب ملء وتقديم النماذج الخاصة  وفي حال لم يكن الوكيل مسجالً لدى الضريبة على القيمة المضاف* 

 .، قبل تقديم طلب الموافقة على توكيل في الضريبة على القيمة المضافة1-5بتسجيل الوكيل ق
 

 عنــوان الوكـيل: القسم الثاني
 

فإذا كان ألي منها أكثر من مكان، يدون عنوان المركز . المهنة/المؤسسة/عنوان الشركة/يدون في هذا القسم
يجب أن يكون هذا العنوان واضحاً . وهو المكان الذي تدار منه األنشطة وتحفظ فيه السجالت المحاسبيةالرئيسي، 

 - شارع  مبنى– حي –بلدة / منطقة- قضاء –محافظة : ومفصالً وفقاً للبنود المدرجة في الطلب وهي التالية
وذلك لتأمين المراسلة بين . اإللكترونيفاكس باإلضافة إلى البريد / صندوق البريد هاتف- الرمز البريدي -طابق 

 اإلدارة والوكيل
 

 الوكالة: القسم الثالث
 

العملية  يدون في هذا القسم رقم الوكالة الخاصة بكل موكل؛ وهو الرقم المعتمد أو الصادر من كاتب العدل، قيمة
كل، ويجب أن تكون القيمة المتوقعة؛ أي المبلغ المتوقع الحصول عليه من جراء القيام بالعملية الخاصة بالمو

بالليرة اللبنانية، يتم ذكر مصدر هذه الوكالة وموضوعها أي الغرض الذي من أجله أصدرت الوكالة، مع ذكر كل 
 .من تاريخ بدء مفعول الوكالة وتاريخ إنتهاء صالحيتها

 
تاريخه وإال في حال إنتهاء مدة الوكالة قبل موعدها يجب إبالغ اإلدارة عن التوقف في مهلة شهر من  •

 .تعرض المخالف للغرامات والموجبات المنصوص عنها في القانون ومرفقاته
 

 
 تعريف غير المقيم: القسم الرابع

 
المهنة كما هو مسجل في السجل /المؤسسة/يدون في هذه الخانة إسم الشركةالمهنة /المؤسسة/إسم الشركة

 .لمهن غير التجاريةالتجاري في بلد غير المقيم أو لدى كاتب العدل ألصحاب ا
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يدون في الخانات المناسبة، المعلومات المطلوبة كما هو مبين فيها ، فيتم ذكر اإلسم، في حال كان غير المقيم فرداً 
 .إسم األب والشهرة وكذلك الجنسية

 
 في بلد اإلقامة يدون في الخانات المناسبة رقم التسجيل الضريبي كما رقم السجل التجاري/ رقم التسجيل الضريبي

هو في بلد إقامة غير المقيم في حال كان مسجالً في وزارة المالية، أما إذا لم يتوفر رقم التسجيل فيتم تدوين رقم 
 .السجل التجاري كما هو في بلد إقامته

 
 

 عنوان غير المقيم خارج لبنان: القسم الخامس
 

ن في هذا القسم، عنوان غير المقيم خارج لبنان أي في بلد إقامته و يجب أن يكون هذا العنوان واضحاً وذلك يدو
 .بحال أرادت وزارة المالية اإلستعالم عن غير المقيم في بلده أو مراسلته

 

 نوع نشاط غير المقيم خارج لبنان: القسم السادس
 

 . في بلد إقامتهيتم ذكر نوع النشاط الذي يمارسه غير المقيم
 

 .يفيد الشخص الذي قام بتعبئة طلب موافقة على توكيل بصحة المعلومات مع ذكر صفته، التوقيع والتاريخ* 
 

 .وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
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 "2-2ق "  النموذج – تصريح الوكيل
 

 
  2-2ق :     رقم النموذج

 
  تصريح الوكيل:   إسم النموذج

 
تصريح الوكيل عن صافي الضريبة المستحقة للدفع، أو  .40 معطوفة على المادة 35 المادة -  : المرجـــع

صافي الضريبة القابلة للحسم التي تخص كل موكل بمفرده، حيث يوجز هذا التصريح ذمة 
ة عند نهاية فترة معينة، فيكون هناك لكل كل موكل تجاه إدارة الضريبة على القيمة المضاف

 .موكل رصيد يتوجب دفعه لخزينة الدولة أو رصيد قابل للحسم
 

 :شــــرح النمـــوذج
يحتوي نموذج تصريح الوكيل على ثالثة أقسام يتم تعبئتها من قبل الوكيل نفسه، ويتعهد هذا األخير بصدق وصحة 

.المعلومات التي قام بتعبئتها  

 
 تعــريف: ل القسم األو

 
المهنة كما هو مسجل في السجل /المؤسسة/يدون في هذه الخانة إسم الشركة) المهنة/المؤسسة/الشركة(إسم الوكيل

 ).المهن الحرة(التجاري، أو لدى الكاتب العدل ألصحاب المهن غير التجارية 
 

ت إسم يختلـف عـن إسـمها        المؤسسة تتعامل في السوق وتمارس نشاطها تح      /إذا كانت الشركة  الشهرة التجارية   
مثالً قـد يكـون إسـم       . المؤسسة، تدون الشهرة التجارية في الخانة المخصصة لها       /المدون في خانة إسم الشركة    

 ع.ت.شركة التجارة العالمية، ويكون اإلسم الذي تمارس نشاطها من خالله ش: الشركة
 

خانة رقم تسجيل الوكيل في الضريبة على يدون في هذه الرقم تسجيل الوكيل في الضريبة على القيمة المضافة 
 .القيمة المضافة كما ورد في شهادة تسجيل الوكيل الصادرة عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة

 
 تدون الفترة الضريبية التي يكون الخاضع ملزم بالتصريح عنها وتأدية المتوجب عليهعن الفترة 
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 من الشهر الذي يلي إنتهاء 20نتهاء مهلة التصريح وهو في يوم يدون تاريخ إتاريخ إنتهاء مهلة التصريح  
  الفصل

 
 العــنوان: القسم الثاني 

 
إذا كان ألي منها أكثر من مكان لمزاولة العمل، يدون عنوان           . المهنة/المؤسسة/يدون في هذا القسم، عنوان الشركة     

يجب أن يكون هذا العنوان     . لسجالت المحاسبية المركز الرئيسي، وهو المكان الذي تدار منه األنشطة وتحفظ فيه ا          
 - شـارع  - حي -بلدة  / منطقة - قضاء   –محافظة  : واضحاً ومفصالً وفقاً للبنود المدرجة في التصريح وهي التالية        

وذلـك لتـأمين   .  هاتف وفاكس باإلضافة إلى البريد اإللكتروني     - صندوق البريد    - الرمز البريدي    - طابق -مبنى
 .ارة والوكيلالمراسلة بين اإلد

 

 مطبوعة من 2 و 1أما في حال إصدار نموذج التصريح من النظام فتكون الخانات المذكورة في األقسام * 
النظام وتحتوي على إسم الوكيل، رقم تسجيله والعنوان كما وردوا في قاعدة البيانات باإلضافة الى الفترة 

 الضريبية وتاريخ إنتهاء مهلة التصريح
 

 ملخص العمليات: القسم الثالث
 

 ).FIN(يدون في هذه الخانة رقم الموكل في الضريبة على القيمة المضافة رقم الموكل 
 

 ).1-6ق(يدون في هذه الخانة إسم الموكل كما ورد في طلب الموافقة على توكيل إسم الموكل 
 

 .داخل األراضي اللبنانيةيدون في هذه الخانة عدد العمليات التي قام بها الوكيل لصالح الموكل عدد العمليات 
 

يدون الوكيل في هذه الخانة صافي الضريبة المتوجبة على الموكل لصالح صافي الضريبة المستحقة للدفع 
 .الخزينة جراء تنفيذ هذا األخير لعمليات خاضعة للضريبة ضمن األراضي اللبنانية

 
الضريبة القابلة لإلسترداد لصالح الموكل يدون الوكيل في هذه الخانة صافي صافي الضريبة القابلة لإلسترداد 

 .جراء تنفيذ هذا األخير لعمليات خاضعة للضريبة وقابلة لإلسترداد ضمن األراضي اللبنانية
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 :تفصيل خانات تصريح الوكيل
 مجموع صافي الضريبة المستحقة للدفع – 210)1(

 .ه خالل فترة إحتساب معينةهو مجموع الضريبة المستحقة للدفع من قبل الوكيل عن أعمال موكلي
 
 مجموع صافي الضريبة القابلة لإلسترداد – 210)2 (

 .هو مجموع الضريبة القابلة لإلسترداد من قبل الوكيل عن أعمال موكليه خالل فترة إحتساب معينة
 

 الضريبة المستحقة للدفع صافي – 220
لقابلة لإلسترداد في حال كان هذا الفرق هو الفرق بين مجموع الضريبة المستحقة للدفع ومجموع الضريبة ا

 .موجباً
 

 رصيد مدور قابل لإلسترداد: أو – 230
هو الفرق بين مجموع الضريبة المستحقة للدفع ومجموع الضريبة القابلة لإلسترداد في حال كان هذا الفرق 

 .سالباً
 

 غرامة التأخير في التصريح – 240
 .يم التصريح خالل المهلة المحددة قانوناًهي الغرامة المتوجبة على التأخير في تقد

 
 إجمالي المتوجب دفعه – 250

 غرامة التأخير في التصريح+ هو مجموع صافي الضريبة المستحقة للدفع 
 فقطغرامة التأخير في التصريح أو 

 
.يفيد الشخص الذي قام بتعبئة التصريح بصحة المعلومات مع ذكر صفته، التوقيع والتاريخ*   

 .وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"ك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان يرجى تر* 
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 "2-3ق " النموذج –بيان تفصيلي لتصريح الوكيل 
 
 

  "2-3ق " :  رقم النموذج
 

 بيان تفصيلي لتصريح الوكيل:  إسم النموذج
 

 الضريبة على القيمة المضافة من قانون 40 معطوفة على المادة 35المادة :  المرجــع
 

تفصيل العمليات التي قام بها كل موكل خالل الفترة الضريبية المصرح :  الهــدف
 .عنها، حيث في نهاية هذه الفترة سوف يكون هناك لكل موكل رصيد واحد

 

 :شــــرح النمـــوذج
 قسمين يتم تعبئتها من قبل الوكيـل        يحتوي البيان التفصيلي لتصريح الوكيل في الضريبة على القيمة المضافة على          

ويتعهد هذا األخير بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتها، يرفق بيان تفصيلي عن كل موكل بتصريح الوكيل                 
 .ويقدم إلى الوحدة المختصة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة

 
 تعــريف: القسم األول

 
يل كما هو مسجل في السجل التجاري، أو لدى الكاتب العدل ألصحاب يدون في هذه الخانة إسم الوكإسم الوكيل 

 ).المهن الحرة(المهن غير التجارية 
 

إذا كان الوكيل يتعامل في السوق ويمارس نشاطه تحت إسم يختلف عن إسمه المدون في خانـة                 الشهرة التجارية   
شـركة الصـناعة العالميـة،      : ن إسم الشركة  مثالً قد يكو  . إسم الوكيل، يدون هذا اإلسم في خانة الشهرة التجارية        

 د.س.ويكون اإلسم الذي تمارس نشاطها من خالله م
 

هذا الرقم . يدون في هذه الخانة رقم تسجيل الموكل غير المقيم الخاضع للضريبة على القيمة المضافةرقم الموكل 
 على القيمة المضافة بعد  الصادر عن مديرية الضريبة( FIN )مكون من نوع الضريبة ورقم تسجيل الموكل 

 ) 1-6ق(تقديم طلب الموافقة على توكيل 
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 ).1-6ق(يدون في هذه الخانة إسم الموكل وجنسيته كما ورد في طلب الموافقة على توكيل إسم الموكل وجنسيته 
 

 على يدون في هذه الخانة رقم تسجيل الوكيل في الضريبةرقم تسجيل الوكيل في الضريبة على القيمة المضافة  
 كما ورد في (TIN)هذا الرقم مكون من نوع الضريبة ورقم تسجيل المكلف لدى وزارة المالية . القيمة المضافة

 .شهادة التسجيل الصادرة عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة
 

 .كلتدون الفترة الضريبية التي يكون الوكيل ملزم بالتصريح عنها وتأدية المتوجب على الموعن الفترة  
 

 تفاصيل العمليات: القسم الثاني
 

 .يدون في هذه الخانة وصف للعملية التي قام بها الموكل خالل الفترة الملزم بالتصريح عنهاوصف العملية 
 

يدون الوكيل في هذه الخانة مجموع الضريبة المحصلة من الموكل لصالح الخزينة جراء تنفيذ الضريبة المحصلة 
 .ة للضريبة ضمن األراضي اللبنانيةهذا األخير لعمليات خاضع

 
يدون الوكيل في هذه الخانة مجموع الضريبة القابلة للحسم لصالح الموكل جراء تنفيذ هذا الضريبة القابلة للحسم 

 .األخير لعمليات خاضعة للضريبة وقابلة للحسم ضمن األراضي اللبنانية
 

عة من الموكألو الذي قام الموكل بالشراء منه كما يتم وهو الطرف الذي قام بشراء الخدمة أو السلالطرف الثالث 
 .ذكر كًل من رقم تسجيل الطرف الثالث لدى وزارة المالية إن كان موجوداً

 
 :تفصيل خانات البيان التفصيلي لتصريح الوكيل

 مجموع الضريبة المستحقة للدفع – 200)2(  
 .ا الوكيل بالنيابة عن موكلههو مجموع الضريبة المحصلة عن مجمل العمليات التي قام به

 
 مجموع الضريبة القابلة للحسم – 200)3(  

 .هو مجموع الضريبة القابلة للحسم عن مجمل العمليات التي قام بها الوكيل بالنيابة عن موكله
 
 صافي الضريبة المستحقة للدفع – 300  

 . للحسم في حال كان الرصيد موجباًهي الفرق بين مجموع الضريبة المستحقة للدفع ومجموع الضريبة القابلة
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 أو رصيد قابل للحسم – 310
 .هو الفرق بين مجموع الضريبة المحصلة ومجموع الضريبة القابلة للحسم في حال كان الرصيد سالباً

 
يفيد الشخص الذي قام بتعبئة البيان التفصيلي لتصريح الوكيل، بصحة المعلومات مع ذكر صـفته، التوقيـع                 * 

 .والتاريخ

 

 .وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
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  تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافةطلب 

 "2-5" موذج  الن
 

  "2-5ق " :  رقم النموذج
 

 غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافةتصريح عن غير المقيمين من قبل :  إسم النموذج

 
  من قانون الضريبة على القيمة المضافة40 معطوفة على المادة 35المادة :  المرجــع

 

 شــــــرح النمــــوذج: القسم األول
 

 :يحتوي نموذج التصريح على اربع فقرات

سجيل غير الخاضع لدى وزارة الماليـة،       المهنة، الشهرة التجارية، رقم ت    /المؤسسة/يحدد إسم الشركة  : التعريف. 1
 .باإلضافة إلى الفترة الضريبية، وتاريخ إنتهاء مهلة التصريح

 

فاذا كان ألي منها أكثر من مكـان، يـدون عنـوان المركـز          . المهنة/المؤسسة/يدون عنوان الشركة  : العنوان. 2
يجب ان يكون هذا العنوان واضحاً      . بيةوهو المكان الذي تدار منه األنشطة وتحفظ فيه السجالت المحاس         , الرئيسي
 .ومفصالً

  

 خاص بحسابات اجمالي المشتريات من غير المقيمين ومجمـوع الضـريبة علـى القيمـة                :احتساب الضريبة . 3
 .المضافة المستحقة للدفع
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 يحدد مرجع من قبل غير الخاضع لإلستفسار عن محتوى التصريح في حـال دعـت الحاجـة،              :القسم الرابع . 4
 .يراً اإلفادة من قبل غير الخاضع بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتهاوأخ

 
 
 

 إحتساب الضريبة: القسم الثاني
 

. تدون في هذا القسم مجموع المبالغ الخاصة إلحتساب الضريبة، يتم وضع كل مبلغ في الخانة المخصصة له
 والرجاء التأكد من تعبئة 2-51في النموذج قالرجاء التأكد من ان المجاميع في هذه الخانات تساوي المجاميع 

 .2-51النموذج ق
 

 :تفصيل خانات التصريح
 

  اجمالي مشتريات السلع والخدمات من غير المقيمين قبل احتساب الضريبة– 100 
هي قيمة مشتريات السلع والخدمات المكتسبة من غير المقيمين التي يتوجب تأدية الضريبة على 

 :القيمة المضافة عنها
تشمل مشتريات السلع من غير المقيمين التي لم تدفع الضريبة عنها لدى الجمرك ومشتريات 

 .يدون المبلغ قبل احتساب الضريبة عنها. الخدمات من غير المقيمين
 .قيمة المبلغ اإلجمالي قبل الضريبة) 1(تدون في العامود 

 
  الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع – 110

 الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع عن اجمالي المشتريات من غير المقيمينهي قيمة 
 .قيمة الضريبة المستحقة للدفع) 1(تدون في العامود 

            
  غرامة التأخير في التصريح-120

ي هي الغرامة المتوجبة بسبب التأخير في تقديم التصريح بعد المهلة المحددة قانونياً والتي يجر
من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر % 10: إحتسابها من قبل غير الخاضع على النحو اآلتي

تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كامالً على أن ال يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة 
 . المتوجبة وأن ال تنقص شهرياً عن خمسماية الف ليرة لبنانية

 
  اجمالي المتوجب دفعه-200
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 ، تضاف اليها غرامة 110) 1(هي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع أي الخانة 
 .120)1(التأخير في التصريح أي الخانة 

)1(200) = 1(110) + 1(120. 
 
 
 

 إستفسار من قبل وزارة المالية عن مضمون التصريح الدوري: القسم الثالث 
 

المؤسسة أو المهنة، لإلتصال /صفة، هاتف وفاكس أحد المسوؤلين في الشركةيدون في هذا القسم اإلسم الكامل، ال
به من قبل الموظف المختص في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، خالل ساعات العمل اليومية وذلك 

 .لإلستفسار عن أي موضوع يتعلق بتصريح الخاضع

 
 .لمدونة مع ذكر صفته، التوقيع والتاريخيفيد الشخص الذي قام بتعبئة التصريح بصحة المعلومات ا* 
 

 .وعدم تدوين أي معلومة داخله" خاص باإلدارة "يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
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  معلومات عن غير المقيمينالئحة 

 "2-51ق" النموذج 
 "2-5ق"يرفق بالنموذج 

 
  "2-51ق "  : رقم النموذج

 
 بالمعلومات عن غير المقيمينالئحة  : اسم النموذج

 
  من قانون الضريبة على القيمة المضافة40المادة  :  المرجـع

 
 .قبل غير الخاضع عن غير المقيمين القيمة المضافة المدفوعة من  علىضريبةالتفصيل   :الهــدف

 

 : شـرح النمـوذج

مبالغ , العنوان خارج لبنان  , ء غير المقيمين  المعلومات عن غير المقيمين على معلومات خاصة باسما       تحتوي الئحة   
المشتريات باالضافة الى الضريبة المستحقة للدفع والتي تم تعبئتها من قبل غير الخاضع الذي استعمل الخدمـة او                  

 .2-5السلعة وترفق بالنموذج ق
 

 تعــريف: القسم األول
 

 .السجل التجاري في  كما هو مسجلغير الخاضعيدون في هذه الخانة اسم  غير الخاضعاسم 
 

لكل  رقم تسجيل  تخصص مديرية الضريبة على القيمة المضافة/غير الخاضع لدى وزارة الماليةرقم التسجيل 
 .ويستعمل الحقا لجميع الطلبات المقدمة,  في هذه الخانةيدون, غير مقيم

 
 .تدون الفترة الضريبية التي يقوم غير الخاضع بالتصريح عنها عن الفترة

 
 ووضع المجموع العام في 2-51ل تعدى عدد غير المقيمين الخانات الموجودة يرجى تعبئة نموذج ثاٍن قفي حا

 .آخر صفحة
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 وصف العمليات واحتساب الضريبة: القسم الثاني

 
 اسم غير المقيميدون في هذه الخانة  اسم غير المقيم

 
 .يدون في هذا القسم عنوان غير المقيم خارج لبنانالعنوان  

 
يدون في هذه القسم مبالغ مشتريات السلع والخدمات التي اكتسبها غير الخاضع بالغ مشتريات السلع والخدمات م

 .يدون هذا المبلغ قبل احتساب الضريبة. في لبنان من غير المقيم
 

 .تدون في هذا القسم قيمة الضريبة المستحقة للدفع عن مبالغ المشترياتالضريبة المستحقة للدفع 
 

تفرض . تدون الغرامة المستحقة عن كل مبلغ اذا كان هناك أي تأخير في التصريحالتأخير في التصريح غرامة 
 1.من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كامالً% 10غرامة قدرها 

 
 .يحيمثل مجموع الضريبة على القيمة المضافة زائد غرامة التصرالمبلغ المتوجب دفعه 

 
 :تفصيل الخانات

 
 لمبالغ مشتريات السلع والخدمات من غير المقيم قبل احتساب الضريبة  العاممجموعال -)1(300

مشتريات السلع والخدمات الخاضعة من غير المقيم قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة عن  هو مجموع 
 .2-5 ق في التصريح100يتوجب نقل هذا المبلغ الى الخانة  .المبلغ

 
 مستحقة للدفع القيمة المضافة ال علىضريبةلل  العاممجموعال -)2(300

 110يتوجب نقل هذا المبلغ الى الخانة  .يتوجب تأديتها الى الخزينةهو مجموع الضريبة على القيمة المضافة التي 
 .2-5في التصريح ق

  
 لغرامة التأخير في التصريح  المجموع العام-)3(300

-5 في التصريح ق120يتوجب نقل هذا المبلغ الى الخانة  .يتوجب تأديتها الى الخزينة التي امةالغرهو مجموع 
2. 
 

                                                 
البند الثاني من قانون الضريبة على القيمة المضافة, 48المادة   1  
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 المجموع العام للمبالغ المتوجب دفعها -)4(300
 .2-5 في التصريح ق200يتوجب نقل هذا المبلغ الى الخانة . المبلغ المتوجب تأديته الى الخزينةهو مجموع 
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. وليس له قوة قانون الضريبة على القيمة المضافة ونصوصه التطبيقيـة          . ليل على سبيل المعلومات   لقد أعد هذا الد   

 .كما أنه ال يشكل تفسيرا قانونيا ألحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أي تشريع لبناني آخر
عودة إلى القـوانين والمراسـيم      يرجى للمزيد من المعلومات ال    ,  و إذ يتوخى هذا الدليل أكبر قدر ممكن من الدقة         

 :التطبيقية أو االستعالم مباشرة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة على العنوان أدناه
 

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

 لبنان , 20664290: الرمز البريدي 
 01 - 398234: الهاتف

 vat@finance.gov.lb: البريد االلكتروني
 www.finance.gov.lb: موقع االنترنت

 
 
 
 


