
 الجمهورية اللبنانية
   وزارة المالية

     الوزير
 تعليمات رقم:538/ص1
 تاريــخ:2008/3/18

  بالنسبة للخاضعين بدء مفعول التسجيلتاريخ تحديد 
  للضريبة على القيمة المضافة

  
 بموجبـات   المتعلـق وتعديالتـه    7/3/2002 تاريخ   7549 رقم من المرسوم    5نصت المادة   

 حـال قبـول طلـب       فـي  " على انه ,  وإلغاء التسجيل  ة التسجيل الخاضع للضريبة من ناحي   
 يثبـت تـسجيله      شروط الخضوع مـستنداً    فيه من توفرت    اإلدارة الضريبية التسجيل، تعطي   

  , هبف يويتضمن رقم تسجيله الخاص الذي يمكن من التعر
يبلـغ    قبول طلب التسجيل لعدم اسـتيفاء الـشروط        قررت اإلدارة الضريبية رفض    حال فيو
  ,  الشخص طالب التسجيلإلىرارها هذا ق

على اإلدارة البت بطلب التسجيل في مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تقـديم هـذا                 
  ".الطلب

  
في مديرية الضريبة على القيمـة المـضافة        ية تزود طالب التسجيل      اإلدارة الضريب  أنوحيث  

وفر شروط الخضوع، تـاريخ بـدء        تاريخ ت  نبالتسجيل يبي  إعالم   إلىبشهادة تسجيل باإلضافة    
  مفعول التسجيل وتاريخ أول فترة ضريبية يتوجب التصريح عنها،

  
 شهادة التـسجيل    استالمأن الخاضع للضريبة قد يتأخر في         في بعض األحيان   ه تبين أنوحيث  

التسجيل عالم  إلكل من   على الرغم من موافقة اإلدارة الضريبية على طلب تسجيله، وإصدارها           
  لتسجيل، وشهادة ا

  
 يتوجب التصريح عنهـا      ضريبية أول فترة  كانت   إذا ما   يستدعي إيضاح   األمر وحيث أن هذا  

مـن تـاريخ     الممتدة أم هي الفترة     ،هي الفترة المذكورة في إعالم التسجيل      الضريبية   لإلدارة
 6ادة  أن الم والسيما   ,الشهادة لغاية نهاية الفصل الذي تم خالله استالم      استالم شهادة التسجيل و   

 علـى  يتوجـب   "على انـه  نصت    المذكور أعاله   وتعديالته 7549/2002من المرسوم رقم    
 بجميـع الخاضع للضريبة اعتبارا من تاريخ اكتسابه رقم تسجيله الخاص بالضريبة، االلتـزام             
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 التسجيل  مفاعيل، وتسري بحقه ولصالحه     التطبيقية نصوصهالموجبات التي يفرضها القانون و    
  ." كافة

  
، نتيجة لتأخر الخاضع في إستالم شهادة التـسجيل، أن          أنه ال يمكن لإلدارة الضريبية    يث  وح

توافق على تأخره في اإللتزام بموجباته، السيما موجب تأديـة الـضريبة المتوجبـة علـى                
  .عملياته

  
ل  :التقيد بما يلي  مديرية الضريبة على القيمة المضافةالوحدات المعنية فييطلب من , ذلكـ
  

النسبة لألشخاص الذين تقدموا بطلبات تسجيلهم واستلموا شـهادات التـسجيل قبـل             ب :أوال
.صدور هذه التعليماتتاريخ   

  
تـسجيل  يوماً من تـاريخ     خمسة عشر   الضمن مهلة   في حال إستالم شهادة التسجيل       -1

عندها يعتمـد كتـاريخ لبـدء       ،  دى قلم مديرية الضريبة على القيمة المضافة      لطلب  ال
 .يوم التالي لتاريخ إستالم شهادة التسجيل المفعول التسجيل

  
 تـسجيل مسة عشر يوماً من تـاريخ       خفي حال إستالم شهادة التسجيل خارج مهلة ال        -2

 قد ، وكانت اإلدارة الضريبة  لدى قلم مديرية الضريبة على القيمة المضافةطلبال

الطلببالموافقة على بتت       عندها يعتمد كتاريخ لبدء  , وأصدرت اإلعالم بالتسجيل
 .اليوم التالي لتاريخ إستالم شهادة وإعالم التسجيلمفعول التسجيل     

  
 

 تاريخ صدور هذه التعليمات ولم      لتسجيلهم قب بطلبات   ا الذين تقدمو  بالنسبة لألشخاص  :ثانياً
ور يتقدمون بعد صـد   ساألشخاص الذين   كذلك  ، و يستلموا لغاية هذا التاريخ شهادات التسجيل     

.هذه التعليمات بطلبات تسجيلهم  
الخاضـع  قبـل   هما مـن    التسجيل واستالم ب اإلعالمشهادة التسجيل و  صدور   في حال  -1

 لدى قلـم مديريـة      الطلبتسجيل  تاريخ  خمسة عشر يوماً من     ال ضمن مهلة    للضريبة
عتمد كتاريخ لبدء مفعول التسجيل، اليوم التالي       عندها ي ،  على القيمة المضافة   الضريبة

  . شهادة التسجيلالمالست
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 تـسجيل تـاريخ    شهادة التسجيل خارج مهلة الخمسة عشر يوماً من          استالمفي حال    -2
 ،اسـتالمها عـدم   في حـال    أو   مديرية الضريبة على القيمة المضافة    قلم   لدى   الطلب
شـهادة التـسجيل    الطلب وأصدرت   بالموافقة على   بتت  قد    اإلدارة الضريبية  وكانت

عندها يعتمد كتاريخ لبدء مفعول      ،لة الخمسة عشر يوماً   مهضمن   اإلعالم بالتسجيل و
 الخمسة عشر يوماً المحددة لإلدارة للبت بطلب        مهلةالتسجيل تاريخ اليوم الذي يلي      

 . التسجيل

مـن خـالل البريـد      طلبـات التـسجيل     في حال ورد إلى دائرة خدمات الخاضعين         -3
دم وضوح المعلومـات    وتبين لإلدارة عند البت ببعض من هذه الطلبات ع        , المضمون

وفيما بعد لم تستطع التواصل مع أصحاب العالقة مـن أجـل            , التي يتضمنها الطلب  
ال يمكن  عندها  , )سلباً أو إيجاباً  (تأمين المستندات والمعلومات التي تمكّن من البتّ به         

  .إجراء أي تدبير من ناحية التسجيل طالما أن المعلومات غير مكتملة
  

أخير في تقديم طلب التسجيل، يبقى الخاضـع ملزمـاً بتأديـة الـضرائب              في حال الت  : ثالثاً  
 مهلة تسجيله لغاية تاريخ بدء مفعـول        انتهاءالممتدة من تاريخ    الفترة  عن  والغرامات المتوجبة   

المنصوص عنها فـي القـانون      وفقاُ لألصول     المحدد من قبل اإلدارة الضريبية وذلك      التسجيل
  . وتعديالته379/2001رقم 

  
 شهادة تسجيله فـي مديريـة       باستالميبقى الخاضع للضريبة ملزماً في جميع األحوال        :   بعاًرا

  .الضريبة على القيمة المضافة، ويتوجب عليه عرضها في مكان بارز للعموم
  

الملفـات   على   ،تطبق األحكام المذكورة أعاله   و, يعمل بهذه التعليمات فور صدورها      :خامساً
 التي يبت بها من قبل اإلدارة الضريبية بعـد صـدور هـذه              اضاتواالعترالتي ينجز درسها    

  .التعليمات
  
  وزير المالية

  
  جهاد أزعور

                                                                  
  


