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        الوزير

  

  1592/1:تعليمات رقم 

  27/10/2006:تاريخ

  

 المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 30/8/2004 تاريخ 1ص /1493تعديل التعليمات رقم 

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

المجالت التي توزع حصراً ومجاناً على متن  فيما خص بالنسبة لقطاع اإلعالن والدعاية

)(INFLIGHT MAGAZINESالطائرات 

  

 السابقة لصدور   فترةخالل ال لدى المعنيين بقطاع الدعاية واإلعالن      نظراً لاللتباس الذي حصل     

لناحية ما يتعلق بمسألة إخضاع اإلعالنات للضريبة        30/8/2004تاريخ   1493التعليمات رقم   

عمـد الـبعض    ,عمد بعض المعلنين إلى عدم استيفاء الضريبة      فيما   ,ة حيث على القيمة المضاف  

 بموجـب  إعفاء مع حق الحسم بعض العمليات التي عادت وخـضعت للـضريبة              اآلخر إلى 

  ,التعليمات المذكورة

  

 قد التزمت بممارسة المرونة التامة في تطبيق أحكام قانون الـضريبة            ولما كانت وزارة المالية   

  ,افة خالل المراحل األولى للعمل بتلك األحكامعلى القيمة المض

  

ولما كانت مقتضيات المصلحة العامة وموجبات تحقيق العدالة والمساواة بين المكلفـين بهـذه              

تستدعي من اإلدارة إعادة النظر بالتكاليف التي سبق وأصدرتها بحق بعض المعلنين            , الضريبة

لجة النتائج الضريبية التي تأتت عن هذه الواقعة        عن الفترة المشمولة بواقعة االلتباس وذلك لمعا      

  ,وتدارك أي إجحاف قد يكون لحق بحقوق المعلنين ممن سبق وكلفوا بالضريبة عن تلك الفترة

  

  :وفقاً لما يلي 30/8/2004 تاريخ 1ص /1493 تعدل التعليمات رقم ,كـلذل

  

  

  



  :أوالً

  

 ويـستعاض عنـه     1ص/1493ات رقـم    التعليم من   "القسم الثالث " من   "أوالً"يلغى نص البند    

  :بالتالي

  "1/2/2002تطبق هذه التعليمات على الخدمات اإلعالنية الحاصلة اعتباراً من تاريخ  "

  

  :ثانياً

  

  :الفقرة التالية 1ص/1493 من التعليمات رقم "القسم الثالث"تضاف إلى نص 

  

  : تخضع بمعدل صفر بالمئة:ثالثاً

 الـشركات التـي     بل صدور هذه التعليمات والمقدمة من قبل       العمليات اإلعالنية الحاصلة ق    -أ

ــوم ب ــدار وتق ــالت إص ــع المج ــائرات   توزي ــتن الط ــى م ــاً عل ــصراً ومجان                     ح

INFLIGHT MAGAZINES)( ، في حال كانت متعلقة بأحـداث أو مواقـع ثابتـة    حتى

  . موجودة في لبنان

بإصدار  الشركات التي تقوم     من قبل قبل صدور هذه التعليمات     الخدمات اإلعالنية المقدمة     -ب

إلى ) (INFLIGHT MAGAZINESعلى متن الطائرات حصراً ومجاناً   المجالتوتوزيع

  .المعلن الزبون إقامةمكان  اإلعالن الموجودة في لبنان بغض النظر عن اتشرك

  

  :ثالثاً

  

                     ومجاناً علـى مـتن الطـائرات       مجالت حصراً  ال بإصدار وتوزيع شركات التي تقوم    لليمكن  

(INFLIGHT MAGAZINES)  من قبل اإلدارة الضريبية بموجـب  ا جرى تكليفهتيالو 

 ولغايـة   1/2/2002 الفترة الممتدة مـن      عنتكاليف إضافية أو تكميلية بضرائب أو غرامات        

 للضريبة على   أعالهد ثانياً   العمليات المذكورة في البن   صدور هذه التعليمات نتيجة لعدم إخضاع       

القيمة المضافة على اعتبار أنها معفاة مع حق الحسم ، التقدم بطلب إلى مديرية الضريبة على                

القيمة المضافة إلعادة النظر بتلك المبالغ بشكل استثنائي مع مراعاة أحكـام التعليمـات رقـم                

  . المذكورة أعاله1493/2004



إعادة النظر وإصدار اإلعالمات الالزمة، بعد التأكد مـن         تتولى دائرة االعتراض واالستئناف     

أن تلك المبالغ لم تنزل نتيجة العتـراض أمـام اإلدارة الـضريبية أو طعـن أمـام لجنـة                    

  .االعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة 

  

  :رابعاً

  

                حـصراً ومجانـاً علـى مـتن الطـائرات           المجـالت  بإصدار وتوزيع شركة تقوم   على كل   

 INFLIGHT MAGAZINES) ( من  أو اإلعالن ضريبة من شركات أيةفي حال حصلت

 إعادتهـا موجب , 30/8/2004 لغاية 1/2/2002 وذلك عن الفترة الممتدة من       نين المعل هازبائن

 2002 شـباط    2 تاريخ   7364 زبائنها حسب األصول المنصوص عليها في المرسوم رقم          إلى

  .  خالل تلك الفترة معفاة مع حق الحسمأصبحتكون هذه العمليات لوذلك 

  

  

وزير 

  المالية

  

         جهاد أزعور


