
  
  
  
  
  

  024مرسوم نافذ حكما رقم 

بالنسبة للهبات العينية المقدمة لإلدارات عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة 

والممولة من مصادر داخل لبنان  والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة أو اإلغاثة

  نتيجة العدوان اإلسرائيلي

  

منه56مادة  على الدستور السيما الفقرة الثانية من البناء ,  

  

وتعديالته) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379 على القانون رقم بناء,  

  

القـانون  اد  ومأحكام  طبيق  تحديد دقائق ت   (25/1/2002 تاريخ   7284 على المرسوم رقم     بناء

  التـصدير  عفـاء إب المتعلقـة ) الضريبة على القيمة المضافة   ( 14/12/2001 تاريخ   379رقم  

  ,) الوسطاءأعمالوالنقل الدولي وبعض   المشابهةواألعمال

  

تفويض رئيس مجلس الوزراء  (16/7/2006 تاريخ 1زراء رقم و على قرار مجلس البناء

  ،)سرائيليةجراءات الالزمة لمواجهة االعتداءات اإلاتخاذ التدابير واإل

  

يبة علـى القيمـة     عدم فـرض الـضر     (22/2/2007تاريخ   23/2007 قرار رقم البناء على   

المضافة بالنسبة للهبات العينية المقدمة لإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة           

  ,)أو اإلغاثة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة العدوان اإلسرائيلي

  

  ,بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

  

المتـضمن الموافقـة علـى      , 13/3/2007 تـاريخ    106بناء على قرار مجلس الوزراء رقم       

عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات العينية         مشروع المرسوم الرامي إلى     

المقدمة لإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة أو اإلغاثـة والممولـة مـن              

  ,مصادر داخل لبنان نتيجة العدوان اإلسرائيلي

  



 المتضمن  15/3/2007ص تاريخ   /64ية العامة لرئاسة الجمهورية رقم      بناء على كتاب المدير   

  ,13/3/2007رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  

وبما ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت مشروع المرسوم موقعاً من رئيس مجلـس              

  ,21/3/2007الوزراء ووزير المالية بتاريخ 

  

 تـاريخ   106 على قراره رقم     3/4/2007 تاريخ   1 مجلس الوزراء بقراره رقم      إصراروبعد  

13/3/2007,  

  :يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشر المرسوم التالي نصه

  

 تعتبر معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بصورة استثنائية مع حق الحـسم     :المادة األولى 

 عمليات تـسليم األمـوال      31/10/2006 وذلك لغاية تاريخ     )أي خاضعة لمعدل صفر بالمئة    (

التي تقدم من قبل أحد األشخاص الطبيعيـين أو         , وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة    

مصادر تنفيذاً لهبة مقدمة من     , العامة والبلديات ؤسسات  العامة والم  إلداراتلصالح ا , المعنويين

  .2006رائيلي على لبنان خالل شهري تموز وآب وذلك جراء العدوان اإلس, داخل لبنان

  

  :يشمل اإلعفاء المذكور أعاله العمليات التالية

والمقدمة بقصد ,  الهبات العينية ذات الطابع اإلنساني الخاضعة بطبيعتها للضريبة-أ 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر األلبسة والخيم (المساعدة والتي توزع مجاناً 

  ).   وسائر اإلحتياجات األساسية للمعيشة والنظافةوالفرش واألغطية

 الهبات العينية الخاضعة بطبيعتها للضريبة والمقدمة حصراً بقصد اإلغاثة لمواجهة –ب 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر (األضرار الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي 

 السيارات واآلليات والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه مولدات الكهرباء،

  ).وتخزينها والمعدات األساسية الالزمة إلعادة اإلعمار

  

  :نيةالمادة الثا

من اجل االستفادة من أحكام المادة األولى من هذا المرسوم، يتوجب على الجهة المانحة التي  

ا في المادة األولى لصالح أي من الجهات بنفسها بتقديم العمليات المنصوص عليه تقوم

الرسمية، أو الشخص الخاضع للضريبة الذي قد يكلف تنفيذ هذه العمليات لصالح تلك الجهات، 



 379 من القانون رقم 38أن يصدر فاتورة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 

  :علومات التالية وبمعدل ضريبة صفر بالمئة، باإلضافة إلى الم14/12/2001تاريخ 

 .) العامة والبلدياتصالحإلدارات والما(اسم الجهة المستفيدة من هذه العمليات  -

 .اسم الجهة المانحة -

  .مستند يثبت قبول الهبة بصورة رسمية -

  .توقيع الجهة المستفيدة بقبول واستالم األموال المقدمة -

ذ هذه العمليات كما على يتوجب على الجهة المانحة أو الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفي

 .اإلدارة المستفيدة االحتفاظ بنسخة موقعة عن كل فاتورة

  

  :الثالثةالمادة 

موال أو تقديم األ بتسليم  المكلف تنفيذ هذه العملياتخاضع للضريبةالشخص الفي حال قام 

 يةعلى هذه الجهة أن تقوم بتسليمها بدورها إلى الجهات الرسم, خدمات إلى الجهة المانحةال

 ويتوجب على الشخص المذكور عندئذ أن يصدر ولى أعاله، للهبة المذكورة في المادة األتنفيذاً

رقم   من القانون38فاتورة بإسم الجهة المانحة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 

 وبمعدل ضريبة صفر بالمئة وأن يحتفظ بنسخة موقعة عن كل 14/12/2001 تاريخ 379

  . فاتورة

المقابل، يتوجب على الجهة المانحة ختم وتوقيع كافة الفواتير الصادرة من قبل الشخص ب

 الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات لصالحها والمتعلقة بتنفيذ الهبة، بعد أن تستحصل

على ترخيص باستعمال ختم ذي رقم محدد خاص لهذه الغاية صادر عن مديرية الضريبة 

كما يتوجب عليها أيضاً أن تقدم لمديرية الضريبة على . فة في وزارة الماليةعلى القيمة المضا

  :كشفاً يتضمن, القيمة المضافة في مهلة عشرين يوماً من نهاية كل فترة ضريبية

أسماء الموردين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين تعاملت معهم للغايات  -1

  .المذكورة آنفاً

 .رية الضريبة على القيمة المضافةرقم تسجيلهم لدى مدي -2

 .رقم وتاريخ كل فاتورة والمبلغ العائد لكل فاتورة -3

  .مستند يثبت قبول الهبة بصورة رسمية -4

  

  



  :المادة الرابعة

يستفيد من اإلعفاء المذكور جميع أعمال تسليم األموال وتقديم الخـدمات المتعلقـة بالهبـات               

تنفيذاً لهبات ممولة من مـصادر      , ن هذا المرسوم  العينية المنصوص عليها في المادة األولى م      

, لصالح اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات والتي تم قبولها بصورة رسـمية          , داخل لبنان 

  . فقط31/10/2006 ولغاية 12/7/2006اعتباراً من 

   :المادة الخامسة

  .ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

  5/4/2007بيروت في 
 


