
  

  

  15/4/2004 تاريخ 12280 مرسوم رقم

 المتعلق باألموال واألشياء 31/3/2002 تاريخ 7341المرسوم رقم  بعض أحكام تعديل

   على القيمة المضافة وتعديالتهالمعفاة من الضريبة

  

  

  ،إن رئيس الجمهورية

  بناء على الدستور،

التشريع في الحقل منح الحكومة حق ( 12/12/2002تاريخ , 493بناء على القانون رقم 

  ,)الجمركي

  ,)قانون الجمارك( وتعديالته 15/12/2000تاريخ , 4461بناء على المرسوم رقم 

تعريفة الرسوم الجمركيـة وفقـا      ( و تعديالته    20/12/1995 تاريخ, 95بناء على القرار رقم     

  ,)للنظام المنسق

) ى القيمة المضافةقانون الضريبة عل (،14/12/2001 تاريخ, 379 قانون رقمال على بناء

   منه،18 و17والسيما المادة 

 القانون رقم أحكامتحديد دقائق تطبيق  (31/1/2002تاريخ , 7341بناء على المرسوم رقم 

 المعفاة واألشياء باألموالالمتعلقة ) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379

  , وتعديالتهمن الضريبة

  الية، على اقتراح وزير المبناء

  ،)11/2/2004 تاريخ 2004-119/2003 رأي رقم(ارة مجلس شورى الدولة وبعد استش

  ،3/4/2004وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  

  :يـا يأتـ ممـيرس

  :المادة األولى

المعدلـة   31/1/2002 تـاريخ    7341 من المرسوم رقـم      2 من المادة    20يلغى نص الفقرة    

ويـستعاض عنـه     2/4/2003 تـاريخ    9859 من المرسوم رقم     2د من المادة    بموجب البند   

  :بالنص التالي

"  20-  

  . من قبل وزارة الصحة العامة على أنها دواءبهاالمعترف  األصناف -أ



 . األدوية البيطرية- 

 بما فيها األصناف المعـدة لالسـتعمال الـصحي والـصيدلي             الصيدالنية المواد -ب

الحواجز الذكرية، الفوط والواقيـات الـصحية، حفاضـات األطفـال           كواقيات منع الحمل،    (

  .)واألصناف الصحية المماثلة

   ".الطبية والمعدات األدوات واألجهزة -ج

  

:نيةالمادة الثا

ـ على  صبح  يلتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق        نص البنود التالية من      عدلي شكل ال

  :التالي

 مرمز النظا

  المنسق
معدل   ئعنوع البضا

  الرسم

TVA

 المحضرات المهيأة بأشكال صـيدالنية للبيـع بالتجزئـة          --- 2106.90.40

  لدى وزارة الصحة العامة  "يةدوأ"والمعترف بها 

5% 0% 

 محضرات لالستعمال البشري مهيأة بأشـكال صـيدالنية         --- 3004.50.10

ة لـدى وزارة الـصح    " أدوية"معترف بها   للبيع بالتجزئة وغير    

  العامة 

5% 10% 

 محضرات لالستعمال البشري مهيأة بأشـكال صـيدالنية         --- 3004.90.10

لـدى وزارة الـصحة     " أدوية"للبيع بالتجزئة وغير معترف بها      

  العامة 

5% 10% 

المهيأة بأشكال صـيدالنية للبيـع       من األنواع     المحضرات --- 3304.99.10

  صحة العامة لدى وزارة ال" أدوية"بالتجزئة والمعترف بها 

15% 0% 

 من األنواع المهيأة بأشكال صـيدالنية للبيـع بالتجزئـة           ---  3305.10.10

   لدى وزارة الصحة العامة "أدوية "المعترف بهاو

15% 0% 

 المحضرات من األنواع المهيأة بأشكال صيدالنية للبيع ---  3307.90.10

  لدى وزارة الصحة العامة " أدوية"المعترف بها بالتجزئة و

15% 0% 

  

   :المادة الثالثة

  علـى البـضائع     أحكامه أيضا  طبقت أن على   فور نشره بالجريدة الرسمية   هذا المرسوم   يعمل ب 

  . تسجيل بيان وضعها باالستهالك المحليأو التي لم يجر تصفية رسوم لها المستوردة

  



   2004 نيسان 15   بعبدا في      صدر عن رئيس الجمهورية

  اميل لحود:  االمضاء         رئيس مجلس الوزراء

  رفيق الحريري: االمضاء  

  وزير المالية          

  فؤاد السنيورة: االمضاء          
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