
  7295مرسوم رقم 
   14/12/2001 تاريخ 379 من القانون رقم 58تحديد دقائق تطبيق المادة 

  المتعلقة بحق استرداد الضريبة على القيمة المضافة ) الضريبة على القيمة المضافة(

  دولية والمنظمات الوالقنصليةالدبلوماسية للهيئات 

  

  

  إن رئيس الجمهورية

  بناء على الدستور ،

  

، وال سيما )الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379 القانون رقم بناء على

  ، منه58 المادة

بناء على إقتراح وزير المالية، 

  ،)23/1/2002 تاريخ 2002-118/2001 الرأي رقم(عد استشارة مجلس شورى الدولة وب

  ،24/1/2002وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 

  

  :يرسم ما يأتي

  : المادة األولى

 الصادر بتاريخ 379 الفقرة ج من القانون رقم 58 المادة أحكاميحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق 

  . المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة14/12/2001

  

  :يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي

  .يمة المضافةالضريبة على الققانون  ،"قانونال" -

 . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة" -

  .لضريبة على القيمة المضافةالشخص الخاضع ل ،"خاضع للضريبةال" -

 .الضريبة على القيمة المضافةمديرية  ،"يةضريبال ةارداإل" -

 . االقليمية اللبنانيةوالمياه االراضي واالجواء ،"لبنان "او"  اللبنانيةاالراضي" -
 
 



  :لالقسم االو

ستفيد من حق اإلستردادت يتالالهيئات 

  

  :2المادة 

الهيئات  : هي تستفيد من حق اإلستردادالتي 

 في لبنان، شرط المعاملة بالمثل،  المسلكية الدبلوماسية والقنصليةالبعثات -

  المتحدة العاملة في لبنان،األمممنظمات  -

 إعفائهامقر تنص على  اتفاقيات يةلبنانتربطها بالدولة الالتي  واإلقليميةالدولية  منظماتال -

 ).باستثناء الرسوم المستوفاة مقابل خدمات معينة(من كافة الرسوم والضرائب 

  

  )15599 بموجب المرسوم رقم تدلع (:3المادة 

التي أصابت  الضريبة  من هذا المرسوم طلب استرداد المذكورة في المادةاتهيئ لليحق الثانية

 لممارسة مهامها وتنفيذ ةستعملم الأي، ستعمالها الرسمي حصريا ال المخصصةاألموال والخدمات

  .أعمالها الرسمية

  
 

  :القسم الثاني

   حق االستردادمنهيئات التي تستفيد  للوناألشخاص التابع

  

  :4المادة 

  :، وهمحقهيئات التي تستفيد من هذا ال للون التابعاألشخاصمن حقّ االسترداد  يستفيد

 المعتمدون والمقيمون في لبنان، شرط األجانب المسلكيون الدبلوماسيون والقناصل -

 المعاملة بالمثل،

 وما فوق،" 4ف " المتحدة حاملو جوازات سفر دولية من فئات األممموظفو منظمات  -

موظفو المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وفقا التفاقيات المقر المعقودة  -

 مع الدولة اللبنانية،

 التابعون للبعثات الديبلوماسية والقنصلية المسلكية فيما يتعلق  الفنيون واإلداريونونالموظف -

 باألموال والمواد التي يحق لهم استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية، شرط المعاملة 
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 الشخصية التي يحملها الموظف معه األمتعة على استيراد اإلعفاء يقتصر أنبالمثل، على  -

 القنصلية، كما أو لبنان للبدء بالعمل في البعثة الدبلوماسية إلىسبة دخوله ويستوردها لمنا

 . لبنانإلى سيارة واحدة بإدخال على السماح اإلعفاءيسري هذا 
  
:أن استرداد الضريبة شرط أعاله المذكورين لألشخاصيحق 

   غير مقيمين في لبنان بصورة دائمة، "أو"ن ييبنانللا غيريكونوا من  -

. تتوخى الربحالوا في لبنان أعما يمارسال -  

  

  :5المادة 

 من هذا المرسوم، 4في المادة عائالت األشخاص المذكورين أفراد  من حق االسترداد ستفيدي

  : شرط في لبنان المقيمون مع هؤالء األشخاص

 الحائزين على البطاقات الدبلوماسية التي تمنحها وزارة األشخاص من أفرادهايكون أن  -

 لمغترببين،الخارجية وا

 . الربحتتوخى في لبنان أعماالسوا ال يمارأن  -

  

  )15599 بموجب المرسوم رقم تدلع( :6المادة 

 حقّ استرداد من يستفيدوا  من هذا المرسوم أن5 و4في المادتين ن مذكوري اللألشخاص يحق

لمواد  اا، باستثناءالستعمالهم الشخصي حصرالمخصصة األموال والخدمات الضريبة التي أصابت 

وجهاز , وفواتير الهاتف الخليوي, والدخان, والكحول, الغذائية واالستهالكية الجارية غير المعمرة

 أشغالو، والنشاطات الترفيهية, )مازوت للتدفئة, بنزين(الهاتف الخليوي، والمشتقات النفطية 

 .الترميم
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  :القسم الثالث

  ح حقً اإلستردادمنالعمليات التي ت

  

  :7المادة 

من  : هي اآلتية االستردادحق ح تالعمليات التي 

 شخص داخل األراضي اللبنانية تي يقوم بها الخدمات الوتقديم تسليم األموال عمليات -

   من حق االسترداد،شخص أو هيئة يستفيدانخاضع للضريبة لصالح 

  .رداد من حق اإلستان يستفيدشخص أو هيئة إستيراد األموال التي يقوم بها عمليات -
 

  :القسم الرابع

   إسترداد الضريبةوأصول شروط

  

  :8المادة 

 التابعين لها في حال كان واألشخاصيمنح حق استرداد الضريبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية 

 القنصلية تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة ويمنح أو البعثة الدبلوماسية إليهالبلد العائدة 

  .أعضائهاالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لديه والى  إلىحق االسترداد 

  

 يعتبر شرط المعاملة بالمثل متوفرا في ما يتعلق ببعثات الدول التي ال تعمل بنظام الضريبة على

  .القيمة المضافة

  

  :9المادة 

  . ليرة لبنانيةلفأثالثماية  الواحدة الفاتورةعندما تبلغ قيمة  إال الضريبة باسترداد المطالبة يمكنال 
 

  )15599 بموجب المرسوم رقم تدلع (:10المادة 

 باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل  الهيئات المختصة طلب إسترداد الضريبةتقدم

 ال تزيد مهلة تقديم طلب االسترداد أنوذلك في نهاية كل فصل من السنة على  الضريبية اإلدارة

  .الشراءعن ستة اشهر من تاريخ 
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طلب استرداد وفقا لنموذج يصدر بقرار من قدم ت أن االستردادستفيد من حق تي ت الهيئة العلى

  . وزير المالية ويكون هذا الطلب باسم هذه الهيئة تبين فيه رصيد الضريبة المطلوب استردادها

  

صدقا عليه من  كان مإذا إاليقدم طلب االسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين وال يقبل 

  .هذه الوزارة

  

أما بالنسبة لألفراد الذين يستفيدون من حق االسترداد فعليهم أن يقدموا طلبات االسترداد بواسطة 

  .إليهاالهيئة التي ينتمون 

  

  :11المادة 

  :يجب أن تتضمن كل من طلبات االسترداد التفاصيل التالية

باالسترداد لالستعمال الرسمي،  - علق لهيئة التي تستفيد من حق االسترداد فيما يت  رقم ا

رقم البطاقة الدبلوماسية العائدة للمستفيد أو أي من أفراد عائلته الذين يستفيدون من حقّ   -

 االسترداد في ما يتعلق باالسترداد لالستعمال الشخصي،

   - المشتريات،إليهاالفترة الزمنية التي تعود 

 ،) الدبلوماسيأوالبعثة (ة رقم الفاتورة وتاريخها موقعة من صاحب العالق  -

  والخدمات،األموالاسم ورقم تسجيل الخاضع للضريبة الذي اكتسبت منه   -

 وصف العمليات،  -

 قيمة العمليات،  -

قيمة الضريبة المدفوعة،    -

  .الضريبة المطلوب استردادهاقيمة    -

  

  :12المادة 

:يرفق بطلبات االسترداد

ستردادها المتعلقة بالضريبة المدفوعة على الئحة من الهيئة تفصل المبالغ المطلوب ا -

  األموال والخدمات المخصصة الستعمالها الرسمي،
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 التابعين للهيئة ومصدقة منها، تفصل المبالغ المطلوب استردادها األشخاصالئحة من  -

  . المتعلقة بالضريبة المدفوعة على األموال والخدمات المخصصة الستعمالهم الخاص

  

  .باإلستردادالمتعلقة الثبوتية جميع الوثائق والفواتير  أيضاد وترفق بطلب االستردا

  

 يستعاض عنها بصور مصدق عليها من أو أصلية تكون هذه الوثائق والفواتير الثبوتية أنيتوجب 

  .الهيئة مقدمة الطلب
  

  :13المادة 

  . من تاريخ تقديم الطلب تبت في طلب االسترداد ضمن مهلة شهرأن الضريبية اإلدارةعلى 

 الهيئات المختصة بواسطة وزارة الخارجيـة       إلىفي حال رفض الطلب كلياً أو جزئيا يبلغ القرار          

  .والمغتربين

  

فيتم تسديد الهيئة المعنية المبلغ المقبول استرداده  تم قبول الطلب إذا أما بخالل , كلياً أو جزئيا

.القبولمهلة  شهر تبدأ من تاريخ هذا 

  

  :14المادة 

  .رسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانونينشر هذا الم

  

  

  

  2002 كانون الثاني 26       بعبدا في       صدر عن رئيس الجمهورية

   لحودإميل: اإلمضاء          رئيس مجلس الوزراء

  رفيق الحريري: اإلمضاء  

  وزير المالية          

  فؤاد السنيورة: اإلمضاء          
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