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  1ص/1746 :رقمتعليمات 

  2002  آب26 :خــتاري

  

  من الضريبة العمليات الممولة من مصادر خارجية  اءفشمول اإلع

  عند تنفيذها مباشرة من قبل الجهات المقرضة أو المانحة 

  

علقة بشروط تطبيـق     والمت 1/8/2002 تاريخ   1ص/1479على التعليمات رقم    اً  طفع

اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات الممولة من مصادر خارجية إلـى              

  اإلدارات والمصالح العامة والبلديات،

  

عمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم ، عمليات تسليم األموال وتقديم            تعتبر أيضاً     

مصادر خارجية على شـكل قـروض أو هبـات          الخدمات المتعلقة بتنفيذ مشاريع ممولة من       

بموجب اتفاقيات معقودة بين الحكومة اللبنانية وجهات أجنبية والتي تنفـذ مـن قبـل الجهـة                 

المقرضة أو المانحة أو من يمثلها بموجب االتفاقية، وذلك لصالح اإلدارات والمصالح العامـة              

  .والبلديات

  

يبة بعمليات تسليم أموال أو تقـديم       بناء عليه وعندما يقوم األشخاص الخاضعون للضر        

  :خدمات إلى الجهات المقرضة أو المانحة أو من يمثلها ، يتوجب عليهم فرض الضريبة

بمعدل صفر بالمئة على الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض أو هبـات                -

  .والمتعلق مباشرة بتنفيذ المشاريع المذكورة أعاله

 .ليات الذي ال عالقة له بتنفيذ هذه المشاريع مباشرةعلى الجزء من العم% 10وبمعدل  -

  

لذلك، ومن أجل تطبيق معدل الضريبة المتوجب عن عمليات تـسليم األمـوال أو تقـديم                

الخدمات تنفيذاً للمشاريع الممولة من مصادر خارجية على شكل قروض أو هبات والمنفذة من              

  :ضة أو المانحة، يتوجب أن تتضمن الفاتورة المتعلقة بها المعلومات التاليةقبل الجهة المقر

  .العامة أو البلدية المستفيدة من هذه العملياتاسم الوزارة أو المصلحة  -



مثلها والتي تنفذ المشروع والتي يتم تـسديد        يتحديد الجهة المانحة أو المقرضة أو من         -

 .الفاتورة من خاللها

قية العائدة للمشروع الممول من مصادر خارجية ونـوع التمويـل           تاريخ توقيع االتفا   -

 .والمستند الذي يثبت تلزيم المشروع للجهة المنفذة) رض أو هبةق(

 ).من الجهة الخارجية% 80من الدولة اللبنانية و% 20مثال (توزيع نسب التمويل  -

 .شروع من يمثلها والتي تنفذ المأو المقرضة أويع الجهة المعنية المانحة قتو -

  

يتوجب ختم هذه المعلومات من قبل الجهة المنفذة بعد أن تكون قد حصلت مـن مديريـة                 

الضريبة على القيمة المضافة على ترخيص باستعمال ختم ذو رقم محـدد مـن قبـل هـذه                  

  .المديرية

  

باإلضافة إلى ذلك، يتوجب على الجهة المنفذة للمشروع أن تقدم لمديرية الـضريبة علـى               

فة في مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فترة ضريبية، كشفاً لكل مـشروع تنفـذه                القيمة المضا 

  :ويكون مموالً من مصادر خارجية، ويتضمن

  .أسماء الموردين الخاضعين للضريبة -1

 .رقم تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة -2

 .رقم وتاريخ كل فاتورة والمبلغ العائد لكل فاتورة -3

  

 بنـسخة    االحتفـاظ  على المورد الخاضع للضريبة في كل هذه الحاالت       كما يتوجب أيضا    

  .موقعة عن كل فاتورة

    

  

  وزيــر الماليــة                  

    2002  آب26        

  فــؤاد السنيــورة

 2


