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  بموجب بيان واحد عائد لعدة مصدرين عمليات التصدير إلثباتالمستندات المطلوبة 

  

  

 وحفاظـاً علـى حقـوق       "Groupage"  تجميعفي إطار معالجة موضوع التصدير بواسطة ال      

 من العـام    آذار شهر   عتباراً من اوزارة المالية و  المصدرين لناحية إسترداد الضريبة ، عمدت       

ر  المـصد   يتوجب على  التي التاليةالمستندات   إعتمادبالتنسيق مع إدارة الجمارك الى      و 2003

مكانية طلـب   إأن يحتفظ بها من اجل تثبيت عملية التصدير وبالتالي االستفادة من حق الحسم و             

  وتعديالتـه  379/2001استرداد الضريبة المدفوعة على مدخالته وفقاً الحكام القانون رقـم           

   :)الضريبة على القيمة المضافة(
 
    )HAWB(الجوي و وثيقة الشحن أ الشحن بوليصةالنسخة األصلية عن  

 .تتضمن رقم وثيقة الشحنوالتي   عن الفاتورة المرسلة الى الزبون في الخارجنسخة 

 مانيفـست ال"  ويعرف بـ  Groupage ال أسلوبمستند إجمالي لكافة المصدرين بواسطة  

الذي يجب أن يتضمن أرقام وثـائق الـشحن أو     "  Consolidated Manifest"" الموحد

HAWB                العائدة لكل مصدر وأن يكون مصدقاً ومؤشراً عليه من الجمارك حسب ما هـو

 :مبين أدناه 

  تأشير الجمارك اللبنانية بالخروج وتأشير الجمارك الحدودية المقابلة بالمرور :براً -

 .ارك اللبنانية بالتحميل على الطائرة تأشير الجم:جواً -

 . تأشير الجمارك اللبنانية بالتحميل على الباخرة:بحراً -

  

 مقابل خدمة نقل البضائع على أن تتـضمن         رالمصد إلى   النقلالفاتورة المرسلة من شركة      

 .HAWB وأرقم وثيقة الشحن هذه الفاتورة 

  

لـدى المخلـصين الجمـركيين      عملية  صعوبة  وجود  خالل الفترة الماضية    وتبين  وحيث أنه   

بنـسخة عـن    Groupage ر بواسطة أسلوب الـ تزويد كل مصدلكي يتولوا وشركات النقل 



consolidated Manifest  "     نظراً ألن هذا المستند يحتـوي علـى معلومـات

  أسعارها،لناحية كمياتها والمعني المصدرين الواردة أسماؤهم في المستند جميع خاصة ببضائع 

  

  لذلك ، وحفاظاً على التطبيق السليم لآللية المذكورة أعاله،

جميـع المـستندات   ب حكمـاً ظ ااإلحتفGroupage أسلوب الـ يتوجب على المصدر بواسطة 

الـذي    consolidated Manifest   الــ  باسـتثناء   المطلوبة إلثبات التصديرأعالهالواردة 

المخلـصين  مـن   في حال عدم توفره لدى المـصدر         يمكن لإلدارة الضريبية أن تحصل عليه     

 المتعلقـة   379/2001 من القـانون     43 وذلك عمالً بأحكام المادة      الجمركيين وشركات النقل  

  .بأصول الرقابة

على أن تحتفظ مديرية الضريبة على القيمة المضافة بحقها برفض عملية التصدير وذلك فـي               

بأي مستند تـراه ضـرورياً إلثبـات عمليـة           الهأعالمذكورة  لم تزودها الجهات المعنية     حال  

     .  ضمن المهل التي تراها مناسبة التصدير
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