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  الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بمكاتب التمثيل قانونشروط تطبيق

  

  

  : شركة أم في الخارج ومكتب تمثيل في لبنان-1

  

 األراضي اللبنانية ينحصر فقط بتأمين العالقات العامة        إن عمل المكتب التمثيلي الموجود داخل     

وبالتالي ال يعامل المكتـب     . والدعاية وترويج منتجات المؤسسة األجنبية التابع لها في الخارج        

فرع للمؤسسة الموجودة في الخارج لكونه ال يتمتع بشخصية معنوية مـستقلة عـن              كالتمثيلي  

رية له، فيكون تابعاً إلدارة وإشراف المؤسسة التي        شخصية المؤسسة التي يمثلها وال صفة تجا      

  .يمثلها

  

وحيث أن واردات المكتب التمثيلي تنحصر فقط بالتحويالت المالية التي تقوم بها الشركة األم              

  في الخارج لتغطية المصاريف التي تكبدها هذا المكتب في لبنان،

  

ى يحقق من خاللها إيـرادات داخـل        وحيث أنه ال يحق للمكتب التمثيلي القيام بأية أعمال أخر         

  .األراضي اللبنانية

  

لذلك تعتبر إيرادات المكتب التمثيلي إيرادات داخلية حاصلة ضمن الشركة وغيـر مرتبطـة              

بعمل اقتصادي قد حصل داخل لبنان وبالتالي ال تتوجب الضريبة على القيمة المضافة علـى               

  .ركة األم في الخارجالواردات التي يحصل عليها المكتب التمثيلي من الش

  

  

  



  :لبنان ومكتب تمثيل في الخارج شركة أم في  -2

    

في حال كانت المؤسسة األم الموجودة داخل األراضي اللبنانية تقـوم بتـسويق بـضاعتها أو                

ا والموجـود   تسهيل معامالتها مع الخارج بواسطة المكتب التمثيلي التابع إلدارتهـا وإشـرافه           

خارج األراضي اللبنانية، عندها يعتبر نشاط المكتب التمثيلي في الخارج امتداداً لنشاطها فـي              

  .لبنان شرط أال يقوم هذا المكتب بأعمال تجارية أخرى يحقق من خاللها إيرادات في الخارج

  

تمثيلي من األعباء   وبالتالي تعتبر النفقات التي تدفعها المؤسسة األم لتغطية نفقات هذا المكتب ال           

التي تتحملها الشركة األم في لبنان وال تخضع للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها نفقـات               

لقاء خدمات استعملت خارج األراضي اللبنانية وبالتالي ال تـدخل ضـمن إطـار الخـدمات                

ريخ  تـا  379 من القـانون     40المستوردة من الخارج الخاضعة للضريبة عمالً بأحكام المادة         

  ).الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001

  

 في الخـارج    أو اللبنانية   األراضيأما في حال قيام المكتب التمثيلي الموجود سواء داخل           -*

 التزامات وقبض األموال الناتجة عـن هـذه         أو عقود   إبرامبأعمال تجارية كالقيام بصفقات أو      

أنه يتعاطى التجارة ويفقـد صـفته كمكتـب     بصورة غير مباشرة، يعتبر كأواألعمال مباشرة  

تمثيل ويعامل كشركة تجارية تخضع للضريبة على القيمة المضافة وفقاً للقواعد المنـصوص             

  .ونصوصه التطبيقية) الضريبة على القيمة المضافة (379/2001عليها في القانون 
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