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  23/11/2011 :تاريخ

 لعملياتاإعفاء بشأن واتحاد البلديات  ياتوالبلدالمؤسسات العامة و العامة إلى جميع اإلدارات 
  من الضريبة على القيمة المضافة على شكل قروض أو هبات الممولة من مصادر خارجية 

  
  

الـــضريبة  (14/12/2001 تـــاريخ 379 مـــن القـــانون رقـــم 19نـــصت الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 
  :على ما يلي) على القيمة المضافة

  :يةالتال األعمال الضريبة من تعفى
 الممول الجزء يخص فيما والبلديات العامة والمصالح اإلدارات إلى الخدمات وتقديم األموال تسليم -4

  .هبات أو قروض شكل على خارجية مصادر من
 أن على المالية، وزير اقتراح على بناء تصدر مراسيم بموجب المادة هذه تطبيق دقائق تحدد
  .القانون هذا فاذن تاريخ من المذكورة اإلعفاءات هذه تسري
   

 أحكام تطبيق دقائق تحديد ( 25/1/2002 تاريخ 7284 من المرسوم رقم 5ونصت المادة 
 أعمال وبعض الدولي والنقل المشابهة واألعمال التصدير بإعفاء المتعلقة 21و 20و 19 ادو مال

  : يلي يما على) الوسطاء
 األموال تسليم عمليات القانون، من 19 المادة من الرابع البند بأحكام عمال الضريبة من تعفى" 

 من ممولة العمليات هذه تكون عندما والبلديات، العامة والمصالح اإلدارات إلى الخدمات وتقديم
  ."فقط المصادر هذه من الممول الجزء بنسبة وذلك هبات، أو قروض شكل على خارجية مصادر

  
  ,22/10/2011 تاريخ 1ص/3146 رقم كتابها بموجب المالية وزارة طلب على وبناء, لذلك
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 هبات أو قروض شكل على خارجية مصادر من الممولة العمليات وٕاعفاء العمل سير حسن وبغية
  عمالً معفاة من الضريبة مع حق الحسم العمليات هذه واعتبار, المضافة القيمة على الضريبة من

ص الخاضعون للضريبة أي انه عندما يقوم األشخا 379/2001 من القانون 28بأحكام المادة 
بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات إلى اإلدارات والمصالح العامة والبلديات، يتوجب عليهم فرض 

  :الضريبة على الشكل التالي
بمعـــدل صـــفر بالمئـــة علـــى الجـــزء الممـــّول مـــن مـــصادر خارجيـــة علـــى شـــكل قـــروض أو  -

  .هبات
 .ل لبنانعلى الجزء من العمليات الممّول من داخ% 10وبمعدل  -

ومن أجل تطبيق معدل الضريبة المتوجب عن عمليـات تـسليم األمـوال أو تقـديم الخـدمات الممولـة مـن 
مــصادر خارجيــة علــى شــكل قــروض أو هبــات بحــسب توزيــع نــسبة التمويــل بــين المــصادر الخارجيــة 

ات والمؤسـساإلدارات العامـة يطلـب إلـى جميـع على شـكل قـروض أو هبـات وبـين المـصادر الداخليـة، 
  :ن الفاتورة المتعلقة بهذه العمليات المعلومات التاليةيب تضمو وج  البلدياتات واتحادالعامة والبلديات

  .اسم الوزارة أو المصلحة العامة أو البلدية المستفيدة من هذه العمليات :أوالً 
، موازنـــة الجهـــة المانحـــة أو المقرضـــة(الجهـــة الممولـــة التـــي يـــتم تـــسديد الفـــاتورة مـــن خاللهـــا  :ثانيـــاً 

 .)الدولة أو البلدية
قـرض أو (تاريخ عقد التمويل ورقم واسم المشروع الممول من مصادر خارجية ونـوع التمويـل  :ثالثاً 
 .)هبة
 .)من الجهة الخارجية% 80من الدولة اللبنانية و% 20مثال (توزيع نسب التمويل  :رابعاً 

  ). مة أو البلديةاإلدارة أو المصلحة العا(توقيع الجهة المعنية  :خامساً 
يتوجــب علــى المــورد الخاضــع للــضريبة كمــا علــى اإلدارة المعنيــة االحتفــاظ بنــسخة موقعــة عــن كــل و 

  . فاتورة

  
  .إننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ أحكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه

  .يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم
  رئيس مجلس الوزراء

  نجيب ميقاتي                                                                           


