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المؤسسات المالية للـضريبة علـى      بعض  إخضاع العمليات اإلدارية التي تقوم بها        :الموضوع

  .القيمة المضافة

  

الـضريبة  ( 14/12/2001يخ   تار 379 رقم   قانونالمن   16من المادة   ) 4(البند   بأحكامعمال  

المتعلـق بالخـدمات     27/2/2002 تاريخ   7485م رقم   المرسو حكامبأو )على القيمة المضافة  

، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة الخدمات المصرفية والمالية التـي تقـدمها         المصرفية

 مـن قبـل     المصارف والمؤسسات المالية، ويشمل اإلعفاء الخدمات التي ال يحق تقـديمها إال           

   .المصارف والمؤسسات المالية، أي العمليات التي هي بطبيعتها عمليات مصرفية أو مالية

 المرخص لها من قبل مصرف لبنـان للقيـام بعمليـات ماليـة               الشركات بعض تبين أن ما  لو

إدارة وتشغيل وصيانة األجهـزة   تقوم من خالل ممارسة نشاطها بعمليات    بالوسائل االلكترونية 

  ، المتعلقة بالعمليات المالية والمصرفيةواألنظمة

 إلتمام عملية معفاة مـن      لضروريةالعناصر ا من  " التي تشكل عنصرا   إلى أن العمليات  " نظراو

  بدورها معفاة، ليست الضريبة على القيمة المضافة 

  

 معفـاة  خدمات مالية  إلى فئتين مقسومة   الخدمات التي تقوم بها هذه الشركات        تعتبر عليه،   بناء

  :للضريبة على القيمة المضافة وخدمات إدارية خاضعة ن الضريبة على القيمة المضافةم

  

 اإليرادات التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة باعتبارهـا ناتجـة عـن              :الفئة األولى 

  :، على سبيل المثال بحد ذاتها وال يمكن تصنيفها على أنها خدمات ماليةإداريةخدمات 

  

 تفـي المحـاال   "  POS"إيراد ناتج عن بدل إيجار وصيانة مقابل تركيـب آالت ال           •

 .التجارية

ووصلها بمركز التـرخيص وتجهيزهـا      " POS"إيراد ناتج عن أجرة تركيب آالت ال       •

 . كافةلبطاقات الدولية والمحليةل لبرامج المعلوماتية الالزمةبا



بناء على طلـب     CLASSIC وال GOLDإيراد ناتج عن تصنيع بطاقات االئتمان ال       •

 .المصرف

 .بطاقاتناتج عن إدارة الشركة لهذه ال إيراد •

االشتراك السنوي من المصرف والفروع المتصلة به الذي يصبح بموجبه المـصرف             •

 .في شبكة الدفع المصرفية" عضوا

 .   بالشبكة عن كل آلة يملكها المصرفATM""إيراد ناتج عن إيصال آالت ال  •

 . الشركة لآلالتإيراد ناتج عن إدارة •

 .ت التي تملكها الشركةإيراد ناتج عن عدد عمليات سحب األموال عبر اآلال •
 

 القيمة المضافة باعتبارها ناتجـة عـن         على ضريبةل اإليرادات التي ال تخضع ل     :الفئة الثانية 

،  منه 3 من المادة    13 والسيما البند    خدمات مالية وفقاً لما ورد في المرسوم المذكور أعاله        

  :ى سبيل المثالعل

  

عمليات سحب األموال عبـر اآلالت التـي تملكهـا           قيمة   إيراد ناتج عن العمولة على     •

 .الشركة

الفـواتير المدفوعـة للتجـار    قيمة إيراد ناتج عن العمولة التي تتقاضاها الشركة على        •

 . بموجب بطاقات االئتمان
 
  

  وزيــر الماليــة                  

  

  فــؤاد السنيــورة


