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  1/2/2008 :خــتاري

على الضريبة بحق حسم المتعلق  31/1/2002 تاريخ 7336المرسوم رقم تطبيق أحكام 
  الزبون بالنسبة للمستوردين الذين يضطرون إلصدار البيان الجمركي بإسم القيمة المضافة 

  .من الرسم الجمركي المخفضالذي يستفيد  
  

) الضريبة على القيمـة المـضافة     (379/2001 من القانون رقم     29عمالً بأحكام المادة    
علـى الخاضـع   , جل ممارسة حق الحسمأالمتعلقة بأصول حق الحسم التي تنص على أنه من         

  :أن يكون حائزاً على, للضريبة
ع للـضريبة تحتـوي علـى       فاتورة باألموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاض         -

 .أو على مستند يقوم مقامها,  من القانون38المعلومات المنصوص عليها في المادة 

 .مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة اإلستيراد وتأدية الضريبة -

  
 المتعلّـق بحـق     31/1/2002 تـاريخ    7336 من المرسوم رقم     8عمالً بأحكام المادة    و

جل ممارسـة حـق الحـسم، أن    أعلى الخاضع للضريبة، من    : نص على التالي  الحسم والتي ت  
يكون حائزا على مستند يبين بوضوح قيمة الضريبة القابلة للحسم، ويمكـن أن يكـون هـذا                 

 :المستند

 والخـدمات   األمـوال  مستندا يقوم مقامها، تبين قيمة الضريبة التي دفعها الكتساب           أوفاتورة    - أ
  من القانون، 38ه المادة  نصتّ عليمنظمة وفقا لما

  يثبت دفع قيمة الضريبة على األموال المستوردة ويبين اسم الخاضع للضريبة المرسلة اتندمس -ب
  التشريع الجمركي،أحكام إلىوذلك استنادا  ، إليه األموال فعليا    

المستعملة  اللبنانية و  األراضي مستندا يبين دفع قيمة الضريبة على الخدمة المكتسبة من خارج            -ج
  في لبنان،

   تسليم الضريبة المتوجبة على الخاضع لها وذلك في حال قيامه بعملية بين قيمةي تصريحا -د
  . القانونألحكام وفقا جات نشاطه االقتصادي تقديم خدمات لنفسه لحاأو أموال    
  



اً  شخصي نال يقومو , تفيدون من الرسم الجمركي المخفّض    األشخاص الذين يس  بعض  ولما كان   
يقـوم بهـذه العمليـات لـصالح هـؤالء          هو الذي   المختص  أن الوكيل   بل  , بعملية اإلستيراد 

  ,األشخاص
الذين يـضطرون  الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة   المستوردين   هؤالءبعض  ولما كان   

ال ,  بإسم الزبون الذي يستفيد من الرسم الجمركي المخفض        )IM4(إلى استصدار بيان جمركي   
 ألن   على القيمة المـضافة    لخاضع للضريبة للشخص ا إلستفادة من حق الحسم المعطى      يمكنهم ا 

خل من  البضائع المستوردة تد   مع العلم بأن تلك       هذا ,سمهمإب  يصدر ال )IM4(البيان الجمركي 
 وأن التسجيل المحاسبي لهذه العمليات حاصـل فـي          ,)IM7( بموجب بيان    مهضمن مشتريات 

ن تسديد قيمتها قد تم بواسطة الحسابات الماليـة العائـدة           كما وأ  ,المحاسبيةدفاترهم وسجالتهم   
  ,مله
  

  :تعتمد اآللية التاليةالموضوع ومن أجل معالجة  ,لذلك
  
كمستند يتيح حـق الحـسم      بالنسبة للمستوردين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة        قبل  ي

 من الرسم الجمركي المخفـض    األشخاص الذين يستفيدون    تصدر بإسم   البيانات الجمركية التي    
 مـن البيـان     )معلومـات إضـافية    (44في الخانة رقم    إسم المستورد   ظهر  ي وذلك شرط أن  

أي يجب إضافة إسم المستورد الوارد      , )IM7(رقم البيان   أيضاً  حيث يدرج    ,(IM4) الجمركي
ضـافة  إسمه على فاتورة المنشأ الذي قام باستيراد وتخليص البضاعة ودفع الرسوم عليها باإل            

مـن  ) 8(رقـم    الموجود في الخانـة      إلى إسم الزبون المستفيد من الرسم الجمركي المخفّض       
  .)IM7(البيان

  

بالنـسبة للمـستوردين الخاضـعين      قبـل   يف ,لفترة السابقة لصدور هذه التعليمات    أما بالنسبة ل   
 يمكـن  التـي ) IM4(اإلستيراد  بيانات  كمستند يتيح حق الحسم     للضريبة على القيمة المضافة     

الظـاهر   IM7)(البيان  رقم من خالل بالبضاعة التي تم إدخالها إلى المستودع الجمركي        ربطها  
الذي تم بموجبه إدخال السيارات إلى المستودع       و) IM4( من بيان اإلستيراد     44رقم  في الخانة   
 في الخانة رقـم     الظاهرالخاص بكل سيارة    ) CHASSIS(أو من خالل رقم الهيكل      , الجمركي

 يمكن ربطه بالالئحة التفصيلية المرفقة       الرقم اهذو) معلومات السلعة (ن البيان الجمركي     م 31
إذ أن لكـل    , التي جرى إعدادها عند إدخال السيارات إلى المستودع الجمركـي         ) IM7(بالبيان

   .يعّرف عنها ويفّرقها عن غيرها) CHASSIS(سيارة رقم هيكل خاص 
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على أن يصدر   , لبيان الجمركي ويستفيد من حق الحسم     وعلى هذا األساس يحتفظ المستورد با     
 مـن القـانون   38فاتورة مطابقة ألحكام المادة    المستفيد من الرسم الجمركي المخفض      للزبون  

وال يحق للزبون اإلستفادة من حق الحسم على البيان         , ل الضريبة منه   ويحصّ 379/2001رقم  
ة المضافة المدرجة على فاتورة المستورد       وإنما يقوم بحسم الضريبة على القيم      الجمركي ذاته 

  . الخاضع للضريبة

  

أي عملية حـسم للـضريبة      تحتفظ مديرية الضريبة على القيمة المضافة بحقها برفض           :ثانياً
توفر كافة المـستندات التـي       أو بسبب عدم      ترى فيه عيباً أو تزويراً     بيان جمركي إستناداً إلى   

خاضع الذي يريد اإلستفادة من حق الحسم وفقاً للمعـايير          تثبت أن البضاعة المستوردة تعود لل     
 .المنوه عنها أعاله

  وزيــر الماليــة                  
  

                                                                           جهاد أزعور           


