
الجمهورية اللبنانية
     وزارة المالية

        الوزير

  
 
   1ص/1493:تعليمات رقم

   2004 آب 30 :تاريخ

  )الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379تطبيق أحكام القانون رقم 

  بالنسبة لقطاع اإلعالن والدعاية

  

الضريبة علـى القيمـة     ( 14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     14 المادة   بأحكامعمال  

  المتعلقة بمكان تقديم الخدمات،) المضافة

 المتعلق بمكان تسليم االموال وتقـديم       28/1/2002 تاريخ   7309وعمال باحكام المرسوم رقم     

  الخدمات الخاضعة للضريبة،

  :نسبة لقطاع اإلعالن والدعاية وفقاً للمعايير التاليةع للضريبة بالوخضيحدد ال

  ي تقوم به شركة اإلعالن النشاط الذطبيعة  -

  شركة االعالنمكان وجود -

 كان وجود الوسيلة اإلعالمية م -

  .مكان وجود الزبون المعلن -

  

   اتتعريف: القسم االول

  شركة االعالنتعريف : اوال

فكرة اإلعالن  ابتداع  يقصد بشركة اإلعالن أينما وردت في هذه التعليمات، الشركة التي تقوم ب           

 أن ويمكـن    .لكي يصبح اإلعالن جاهزاً للعرض    يع العمليات الالزمة     تقوم بجم  حيث و وإعداده

تقوم شركة اإلعالن بدور الوسيط بين وسيلة اإلعالم والزبون المعلن عـن طريـق وضـع                

  .  في الوسائل اإلعالمية بناء على طلب الزبون المعلناإلعالن

  

  وسيلة االعالمتعريف : ثانيا

، بـث ،  بعرضت في هذه التعليمات، الوسيلة التي تقوم        يقصد بعبارة وسيلة اإلعالم أينما ورد     

  . كالتلفزيون، الراديو، الصحف والمجالتاإلعالن إذاعة أو نشر



أينمـا وردت فـي هـذه       ويقصد بوسيلة اإلعالم الموجودة في لبنان والتي تبث إلى الخـارج            

ة بطبعـة خاصـة     التعليمات، المحطات الفضائية اللبنانية، الجرائد والمجالت اللبنانية الصادر       

  .توزع حصراً خارج لبنان وما شابه ذلكوالتي 

  

  الزبون المعلنتعريف : ثالثا

يقصد بعبارة الزبون المعلن أينما وردت في هذه التعليمات، الشخص الطبيعـي أو المعنـوي               

  .بإسمهفاتورة المستفيد من الخدمة اإلعالنية والذي تصدر شركة اإلعالن أو وسيلة اإلعالم 

  

   المبينة ادناه الخضوع للضريبة حسب الحاالت قواعدتحديد: ثانيالقسم ال

   اإلعالن الى الزبون المعلنخدمات انتاج االعالن من قبل شركةحالة تقديم : اوال

  

     الزبون في لبنان>------------------- في لبنان اإلعالنشركة 

  عملية خاضعة للضريبة         

   %10بمعدل   

  

خارج في الالزبون    >-------------------نان  في لباإلعالنشركة 
   معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير                

%)صفر (     

  

   الزبون في لبنان>-------------------في الخارج شركة اإلعالن 
    اكتساب خدمة من الخارج      

%10خاضعة للضريبة بمعدل      
  
  

 اإلعالميـة   ةليي الوس ف اإلعالن الموجودة في لبنان      ةن قبل شرك  حالة وضع اإلعالن م   : ثانيا

    في الخارجأو الموجود في لبنان  في الخارج لصالح الزبون المعلنأو/في لبنان والموجودة 

  

الزبون في لبنان >--------- شركة اإلعالن في لبنان>-------- وسيلة اإلعالم في لبنان
   خاضعة للضريبةعملية               خاضعة للضريبة عملية       

     %10بمعدل            % 10        بمعدل 
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          الزبون في الخـارج    >--------  شركة اإلعالن في لبنان    >--------- وسيلة اإلعالم في لبنان   
  معفاة مع حق الحسمخدمة عملية تصدير          عملية خاضعة للضريبة         

)%صفر  (                  %10       بمعدل       

  

   الزبون في لبنان>----------- في لبناناإلعالنشركة > -----------الخارج في اإلعالم وسيلة

           ع    اكتساب خدمة من الخارج   معفاة مع حق الحسم خدمةملية تصدير

     خاضعة للضريبة بمعدل   %)صفر  (                   10%

   خارج لبنانتتم ناإلعالكون االستفادة من                  

                               

   الزبون في الخارج>---------- في لبناناإلعالنشركة > ----------الخارج في اإلعالم وسيلة

   ع    اكتساب خدمة من الخارج  معفاة مع حق الحسمخدمة ملية تصدير       

     خاضعة للضريبة بمعدل   %)صفر (                       10%

  

  الزبون في لبنان >---------- شركة اإلعالن في لبنان>----------لبنان في اإلعالم لةوسي

               الخارج إلى تبث

ع        خاضعة للضريبةعملية                        معفاة مع حق الحسم خدمةملية تصدير

  %)صفر (                              %10بمعدل                           

  

  الزبون في الخارج >--------- شركة اإلعالن في لبنان>---------لبنان في اإلعالم ةوسيل

               الخارج إلى تبث

ع   معفاة مع حق الحسم خدمةملية تصدير                خاضعة للضريبةعملية                      

  %)صفر  (                           %10بمعدل                            
  
  

ـ           حالة وضع اإلعالن من قبل شركة     : ثالثاً  ةلي اإلعالن الموجـودة خـارج لبنـان فـي الوس

 أو الموجود في لبنـان       في الخارج لصالح الزبون المعلن     أو/في لبنان و  الموجودة  اإلعالمية  

  في الخارج

  

اإلعالن شركة   الزبون في لبنان>--------- الخارج في   >--------- في لبناناإلعالموسيلة 
    اكتساب خدمة من الخارج               معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير    

  %10   خاضعة للضريبة بمعدل                %) صفر(          
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اإلعالن  شركة  الزبـون فـي     >--------- الخـارج   في   >---------- في لبنان  اإلعالموسيلة  

  الخارج
  خارج نطاق الضريبة عملية                  م معفاة مع حق الحس خدمةعملية تصدير    

                     %) صفر(                            
                     

   في لبنانالزبون >--------الخارج في اإلعالن شركة >---------الخارج في اإلعالم وسيلة
             خارج نطاق الضريبة  عمليةخارج نطاق الضريبة   عملية        

   تتم خارج لبناناإلعالنكون االستفادة من             

  

  

   في الخارجالزبون >--------الخارج في اإلعالن شركة >---------الخارج في اإلعالم وسيلة

          خارج نطاق الضريبة  عمليةخارج نطاق الضريبة   عملية    

  

  الزبون في لبنان >----------الخارج في اإلعالن شركة>----------لبنان في اإلعالم وسيلة

                      الخارج إلى تبث
  خارج نطاق الضريبةعملية                   معفاة مع حق الحسم خدمة              عملية تصدير

   تتم خارج لبناناإلعالنكون االستفادة من         %) صفر(                            

          

    

   الزبون في الخارج>----------الخارج في اإلعالن كةشر>-----------لبنان في اإلعالم وسيلة

                      الخارج إلى تبث

  خارج نطاق الضريبةعملية                   معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير            

      %) صفر(                             
  

 في الخارج مباشـرة     أو/في لبنان و   اإلعالم الموجودة    ةلي في وس  اإلعالنحالة وضع   : رابعاً

  من قبل الزبون المعلن
   

فيوسيلة اإلعالم  لبنان      الزبون في لبنان    >---------------------
  %10 خاضعة للضريبة بمعدل عملية     

  

خارج لبنان       الزبون >----------------------وسيلة اإلعالم في لبنان   

doc/07/04/tva  4.قطاع اإلعالن والدعاية 1493



 خدمة  %)صفر (اة مع حق الحسم  معفعملية تصدير       

  

  الزبون في لبنان   >--------------------  لبنان خارج اإلعالم وسيلة

  خارج نطاق الضريبة  عملية         

    تتم خارج لبناناإلعالن      كون االستفادة من 

  

  الزبون في الخارج   >--------------------  لبنان خارج اإلعالم وسيلة

  طاق الضريبة خارج ن عملية      

  

   في لبنان الزبون  >------------------------   لبنان في اإلعالم وسيلة

   الخارج إلى تبث

%)صفر ( معفاة مع حق الحسم                 عملية تصدير خدمة

   تتم خارج لبناناإلعالن        كون االستفادة من       

  

   في الخارج الزبون  >------------------------   لبنان في اإلعالم وسيلة

   الخارج إلى تبث

عملية تصدير خدمة  %)صفر ( معفاة مع حق الحسم                 

  

  

 الموجودة فـي    )REGIE (اإلعالنات حصر   إلدارةحالة الخضوع للضريبة بالنسبة     : اًخامس

  لبنان

  لبنان الزبون في >--------- شركة اإلعالن>-----------REGIE >----------وسيلة اإلعالم 

      في لبنان                         في لبنان 
  عملية خاضعة للضريبة               عملية خاضعة للضريبة   عملية خاضعة للضريبة      

  % 10بمعدل                 %10 بمعدل              %10     بمعدل 

                            

   الزبون في الخارج>-----------الن شركة اإلع>---------REGIE >--------وسيلة اإلعالم 

       في لبنان                          في لبنان 
   معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير         عملية خاضعة للضريبة     عملية خاضعة للضريبة    

  

  %)صفر (       %10بمعدل     %10       بمعدل 
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   الزبون في لبنان>--------- اإلعالن شركة>-----------REGIE >---------- اإلعالم وسيلة

          في لبنان                         الخارج في
        معفاة مع حق الحسم خدمةصدير تعملية عملية خاضعة للضريبة       اكتساب خدمة من الخارج      

  )%صفر  (                          %10بمعدل       %     10للضريبة بمعدل      خاضعة 

   تتم خارج لبناناإلعالنكون االستفادة من                 

  

   الزبون في الخارج>--------- شركة اإلعالن>-----------REGIE >---------- اإلعالم وسيلة

         في لبنان                            الخارج في
          مع حق الحسم معفاة  خدمةعملية تصدير    عملية خاضعة للضريبة        اكتساب خدمة من الخارج      

  )%صفر  (                   %10        بمعدل   %10خاضعة للضريبة بمعدل   
  

   الزبون في لبنان>----------- شركة اإلعالن>-------REGIE >--------لبنان في اإلعالم وسيلة

                       في لبنان                        الخارج إلى تبث
   معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير        عملية خاضعة للضريبة   عملية خاضعة للضريبة     

   %10بمعدل          %)صفر (             %10بمعدل         

   تتم خارج لبناناإلعالنكون االستفادة من                 

  

   الزبون في الخارج>----------- شركة اإلعالن>-------REGIE >--------لبنان في اإلعالم وسيلة

              في لبنان                        الخارج إلى تبث
    معفاة مع حق الحسم     عملية تصدير  عملية خاضعة للضريبة عملية خاضعة للضريبة            

             %10بمعدل   %)صفر (                   %10 بمعدل     
  

   الزبون في لبنان>---------اإلعالن شركة >----------REGIE >--------وسيلة اإلعالم في لبنان

         الخارج في   
  اكتساب خدمة من الخارج    حسم ال معفاة مع حق عة للضريبة    عملية تصديرعملية خاض

  %      10خاضعة للضريبة بمعدل               %)صفر (        %             10بمعدل      

  

   الزبون في الخارج>--------اإلعالن شركة >-----------REGIE >----------وسيلة اإلعالم 

                    الخارج في                                في لبنان

  خارج نطاق الضريبة عملية معفاة مع حق الحسم        عملية تصدير ضريبة    عملية خاضعة لل                
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        %)ر صف(           %            10بمعدل 

  

   الزبون في لبنان>-------اإلعالن شركة >---------REGIE >--------لبنان في اإلعالم وسيلة

          الخارج في                   الخارج إلى تبث
  خارج نطاق الضريبة عملية      معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير   خاضعة للضريبةعملية     

      تتم خارج لبناناإلعالنكون االستفادة من        %)صفر (                        %10 بمعدل        

  

   الزبون في الخارج>-------اإلعالن شركة >---------REGIE >--------لبنان في اإلعالم وسيلة

          الخارج في                   الخارج الى تبث
  خارج نطاق الضريبةملية    ع معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير خاضعة للضريبة   عملية 

  %)صفر (                %10       بمعدل   

  

   الزبون في لبنان>--------اإلعالن شركة >----------REGIE >----------- اإلعالم وسيلة

         الخارج في                                 الخارج في    
  خارج نطاق للضريبةعملية      عفاة مع حق الحسممخدمة  عملية تصديراكتساب خدمة من الخارج               

   تتم خارج لبناناإلعالنكون االستفادة من     %)صفر (            %     10خاضعة للضريبة بمعدل 

  

   الزبون في الخارج>--------اإلعالن شركة >----------REGIE >----------- اإلعالم وسيلة

            الخارج في                                      الخارج في 
  خارج نطاق للضريبة عملية    معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير كتساب خدمة من الخارج    ا        

  %)صفر (         %       10خاضعة للضريبة بمعدل         

  
  

  نة المتعلقة بمواقع ثابتة أو أحداث معياإلعالنيةالخضوع للضريبة بالنسبة للعمليات : اًسادس

يكـون   للضريبة في لبنـان عنـدما        اإلعالنيةالمذكورة أعاله، تخضع العمليات     قواعد  خالفاً لل 

استفادةبحيث يكون من المؤكد أن       عبارة عن مواقع ثابتة    اإلعالنموضوع    الزبون   في لبنان   و

  ستكون في لبنان بصرف النظر عن مكان وجود الزبون المعلـن           اإلعالنية من الخدمة    المعلن

واألبنية الموجـودة فـي لبنـان      ، ،  اإلعالمية الوسيلة    وجود أو   المتعلقة بالعقارات  كاإلعالنات

والمخازن الكبرى والمعارض    و شركات تـأجير    الثقافية األحداث التي تقام في لبنان     ، المطاعم 

التي تزاول عمالً في لبنانذلك من المؤسسات   . شابه السيارات وما
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لمقدمة من الوسائل اإلعالمية أو الـشركات اإلعالنيـة         وعليه تصبح في هذه الحالة الخدمات ا      

  خدمات اكتساب عمليات    الزبائن المعلنين الموجودين في لبنان بمثابة      إلىالموجودة خارج لبنان    

 مـن   10وفقا ألحكام المادة    % 10بمعدل  خاضعة للضريبة   وهي تكون    من الخارج    من قبلهم 

  .28/1/2002 تاريخ 7309المرسوم رقم 

 إلـى دمات المقدمة من الشركات اإلعالنية والوسائل اإلعالمية الموجودة في لبنان           وتكون الخ 

ي لبنان خاضعة للـضريبة بمعـدل    فعن مواقع ثابتة  في الخارجأو في لبنان الزبائن المعلنين 

10%.  
  
  

   الزبون في لبنان>-------- في لبناناإلعالن شركة >-------- في الخارجاإلعالموسيلة 
   من الخارج                     عملية خاضعة للضريبةكتساب خدمةا            

  %10             بمعدل   %10                           خاضعة للضريبة بمعدل 

  

   الزبون في الخارج>-------- في لبناناإلعالن شركة >--------- في الخارجاإلعالموسيلة 
         عملية خاضعة للضريبة من الخارج              اكتساب خدمة      

  %10               بمعدل   %10                           خاضعة للضريبة بمعدل 

  

   الزبون في لبنان>---------- في الخارجاإلعالن شركة >--------- في الخارجاإلعالموسيلة 
  رجاكتساب خدمة من الخا                    الضريبةخارج نطاق عملية          

  %10خاضع للضريبة بمعدل                      

      

   الزبون في لبنان>----------- في لبناناإلعالن شركة >--------- في لبناناإلعالموسيلة 
   عملية خاضعة للضريبة               عملية خاضعة للضريبة     

    %10  بمعدل                      %10 بمعدل          

  

   الزبون في الخارج>----------- في لبناناإلعالن شركة >--------- في لبناناإلعالموسيلة 
     عملية خاضعة للضريبة              عملية خاضعة للضريبة     

    %10  بمعدل                        %10     بمعدل     

  

   الزبون في لبنان>----------- في الخارجاإلعالن شركة >--------- في لبناناإلعالموسيلة 
     اكتساب خدمة من الخارج      معفاة مع حق الحسم خدمة عملية تصدير     

    %10 بمعدل خاضعة للضريبة                  %)صفر(            
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   الزبون في الخارج>----------- في الخارجاإلعالن شركة >--------- في لبناناإلعالموسيلة 
   الضريبة خارج نطاقعملية         معفاة مع حق الحسم خدمةعملية تصدير         

  %)صفر(        

  

  )590/2006بعد تعديلها بموجب التعليمات رقم ( توزيع النفقات اإلعالنية: اًسابع

 توزيع النفقات اإلعالنية من المركز الرئيسي للمعلن الموجود خارج لبنـان            بالنسبة لعملية  -أ

، تعتبر هذه العمليـة     ه النفقات الفرع أو الوكيل الموجود في لبنان نصيبه من هذ        قيامه بتحميل   و

 من  10بمثابة اكتساب خدمة من الخارج، وتكون بالتالي خاضعة للضريبة وفقا ألحكام المادة             

   .7309/2002المرسوم 

بالنسبة لعملية توزيع النفقات اإلعالنية من الفرع أو الوكيل الموجود في لبنـان وقيامـه                -ب

تعتبر هذه العملية بمثابة    , ن نصيبه من هذه النفقات    بتحميل المركز الرئيسي الموجود خارج لبنا     

  .عمليات تصدير خدمات معفاة مع حق الحسم

  

   أحكام إنتقالية :القسم الثالث

   :أوال

 تبقىو ،1/2/2002تاريخ  الحاصلة اعتباراً من اإلعالنيةعلى الخدمات تطبق هذه التعليمات 

  .  ة للضريبة وفقاً لهذه التعليمات على الحاالت التي تكون خاضعاألداءالضريبة متوجبة 

  

   :ثانيا

 واضحة تحدد قواعدبالنسبة للفترة السابقة لصدور هذه التعليمات وحيث أنه لم يكن هناك 

دقائق تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات اإلعالنية، األمر الذي أدى 

حية إخضاع بعض العمليات اإلعالنية  لدى المعنيين بهذا القطاع لناالتباس حصول إلى

 موجوداً خارج أطرافهاللضريبة أو عدم إخضاعها والسيما تلك العمليات التي يكون احد 

  لبنان، 

، وشركات اإلعالن من )REGIE (اإلعالن حصر وإداراتلذلك، تعفى الوسائل اإلعالمية، 

ة عن المخالفات التالية  وتعديالته الناجم379/2001الغرامات المنصوص عليها في القانون 

  :الحاصلة قبل صدور هذه التعليماتحصراً 
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 في حال جرى تحصيل ضريبة على القيمة المضافة عن بعض العمليات اإلعالنية التي -1

 معفاة مع حق أصبحتللضريبة أو التوضيحية غير خاضعة هذه التعليمات صبحت بموجب أ

  ، )%صفر(الحسم 

 زبائنـه وفقـاً     إلـى  الضريبة التي حـصلها وأن يعيـدها         وللخاضع للضريبة أن يسترد هذه    

 المتعلق بإسترداد الـضريبة علـى       7364/2002لإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم      

  .القيمة المضافة

  

  :  العمليات التالية% خضاع بمعدل صفراإلخضاع أو اإلعدم في حال  -2

وجودة خارج لبنان والمكتسبة  الخدمات اإلعالنية التي تقدمها الوسائل اإلعالمية الم-

لتي  الموجودة في لبنان، وا)REGIE (اإلعالن حصر إداراتمن شركات اإلعالن أو 

  تعتبر اكتساب خدمة من الخارج،

 والتي تبث ، الخدمات اإلعالنية المقدمة من قبل وسيلة اإلعالم الموجودة في لبنان-

لك في حال كانت الخدمة  شركة اإلعالن الموجودة في لبنان، وذإلى ، الخارجإلى

  %).صفر ( الزبون المعلن معفاة مع حق الحسم إلى األخيرةالمقدمة من قبل هذه 

 اإلعالن حصر إدارات إلى الخدمات اإلعالنية المقدمة من قبل وسيلة اإلعالم -

)REGIE(، شركة اإلعالن الموجودة في لبنان، وذلك في حال إلى األخيرة ومن هذه 

 الزبون المعلن معفاة إلىمة من شركة اإلعالن الموجودة في لبنان كانت الخدمة المقد

  %) .صفر(مع حق الحسم 

 إدارات إلى الخدمات اإلعالنية المقدمة من قبل وسيلة اإلعالم الموجودة في لبنان -

 إلى، في حال كانت الخدمة المقدمة من قبل هذه األخيرة )REGIE (اإلعالنحصر 

  %).صفر(الحسم  معفاة مع حق اإلعالنشركة 

  

  

  وزير المالية

   2004 آب 30            

 فؤاد السنيورة

doc/07/04/tva  10.قطاع اإلعالن والدعاية 1493


