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 المتعلقة بتطبيق أحكام 30/8/2004 تاريخ 1ص/1493التعليمات رقم إلى  إضافة نص

بالنسبة لقطاع ) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم 
  اإلعالن والدعاية

  
 الـنص   30/8/2004 تـاريخ    1ص/1493يضاف إلى نص القسم الثاني من التعليمات رقـم          

  :التالي
  
  :اًمنثا

علـى سـبيل الـذكر ال       (تعفى من الضريبة مع إتاحة حق الحسم الخدمات اإلعالنية           .1
 )االستشارات والدراسات اإلعالنيـة   , إنتاج برامج تلفزيونية  الحصر إنتاج اإلعالنات،    

خارج األراضي  إلى  المسلمة  و كات إنتاج المواد اإلعالنية في لبنان     المقدمة من قبل شر   
 , سواء كانت كلفة إنتاج هذه الخدمات اإلعالنية حاصلة كلياً أو جزئياً في لبنان             اللبنانية

وبحيث يكون من المؤكد أّن استفادة الزبون المعلن من الخدمة اإلعالنية ستكون خارج             
   .عالن موجود خارج لبنان وذلك عندما يكون موضوع اإللبنان

  

 عمليـة   يتوجب على الخاضع للضريبة االحتفاظ بكافة المـستندات التـي تثبـت أنّ             .2
نذكر منها أيضاً علـى سـبيل       و, ت خارج األراضي اللبنانية   االستفادة من الخدمة تمّ   

  :المثال ال الحصر
 مةنسخة عن الفاتورة الصادرة من منفّذ الخدمة تبّين اسم وعنوان مكتسب الخد. 

 أمر الشراء من قبل الزبون في الخارج. 

            أو شـك    إثبات عن المبلغ المدفوع من قبل الزبون في الخارج كحوالة مـصرفية 
 .مصرفي

 المراسالت بين مقّدم الخدمة والزبون. 



 إيصال البريد السريع. 

               إرسال المواد اإلعالنية إلى الزبون في الخارج عبر وسائل مختلفة نـذكر منهـا
البـث الفـضائي    , البريد االلكتروني , البريد السريع : ال ال الحصر  على سبيل المث  

)satellite.( 

  
 بتـصميم فكـرة      الشركات اإلعالنية الموجودة في لبنـان       فيها  تقوم  التي الحاالت في .3

, على سبيل المثال أقالم   ( أموال مادية    إنتاج مواد تسويقية تكون عبارة عن      وأ إعالنية
 موجود خارج األراضي اللبنانية وبيعها إلى       شخص، يتم شراؤها من     ...)قبعات, ثياب

  عليهـا  فكرة إعالنية  ديتجس  بعد ، وذلك  موجود أيضاً خارج األراضي اللبنانية     شخص
بحيث تصبح قيمة تلك المـواد بعـد تـصميم          , دون مرورها عبر األراضي اللبنانية    و

لذلك، تعتبر عملية بيع هـذه       ,ة اإلعالنية عليها أعلى من قيمتها الحقيقية      وتجسيد الفكر 
الزبون الموجودين كليهما خـارج     ثم المباعة إلى     الموّرد   المشتراة من األموال المادية   
 الفكـرة   خلـق كما تعتبر عملية    ،  نية عملية خارجة عن نطاق الضريبة     األراضي اللبنا 

لموّرد الموجود خارج األراضي اللبنانية عمليـة        ا على المنتج المشترى من    اإلعالنية
  .لي معفاة من الضريبة مع حق الحسم الخارج، وتكون بالتاإلىتصدير خدمة 

 379/2001 من القانون رقـم      38وعلى أن يتم إصدار فاتورة مطابقة ألحكام المادة         
تفّصل قيمة اإليرادات بين إيرادات معفاة مع حق الحسم وإيـرادات خـارج نطـاق               

  . وإال اعتبرت قيمة الفاتورة بالكامل بمثابة إيرادات خارج نطاق الضريبةضريبةال
  

وسـيلة  الحق الحسم إيرادات اإلعالنات التي تتقاضـاها        إتاحة  تعفى من الضريبة مع      .4
موجودة في لبنان من الشركة األم أو الشركات التابعة الموجـودة خـارج             العالمية  اإل

إعالنـات موضـوعة فـي      ذه اإليرادات ناتجة عن     ما تكون ه  عند, األراضي اللبنانية 
, الوسيلة اإلعالمية من قبل المعلنين عن طريق شركة اإلعالنات الموجودة في الخارج           

وذلك شرط عدم   , سواء كان لشركة اإلعالنات هذه ممثل على األراضي اللبنانية أم ال          
 أو ممثلهـا    رج الموجودة في الخا   ات اإلعالن شركةعالقة مالية مباشرة بين      ةأيوجود  

 .يةوسيلة اإلعالمال وعلى األراضي اللبنانية

  
  وزير المالية 
  
 جهاد ازعور



 


