
  7335مرسوم رقم 

   14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم  أحكام  تطبيقتحديد دقائق

  )الضريبة على القيمة المضافة(

  المتعلقة باإلعفاء من الضريبة عند االستيراد

  
 

إن رئيس الجمهورية

  بناء على الدستور ،

  

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

   منه،18سيما المادة 

  بناء على اقتراح وزير المالية، 

  ،)30/1/2002 تاريخ 2002-141/2001رأي رقم (مجلس شورى الدولة استشارة بعد 

  

  

  :يرسم ما يأتي

  

  : المادة األولى

 14/12/2001 تاريخ 379رقم  من القانون 18يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المادة 

  .ق بالضريبة على القيمة المضافةالمتعل

  

  :يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي

  .الضريبة على القيمة المضافةقانون  ،"قانونال" -

 . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة" -

 .لضريبة على القيمة المضافةالشخص الخاضع ل ،" للضريبةخاضعال" -

 .لضريبة على القيمة المضافةية امدير ،"دارة الضريبيةاإل" -

  . اللبنانيةاإلقليمية والمياه واألجواء األراضي ،"لبنان "أو"  اللبنانيةاألراضي" -

  

  

  



  : 2المادة 

 من القانون، تعفى من الضريبة عند االستيراد جميع 18تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 

نية معفى من الضريبة وفقا ألحكام المادتين األموال التي يكون تسليمها داخل األراضي اللبنا

  : من القانون، وهذه األموال هي اآلتية17 و16

 من 16 من المادة 7 عمال باحكام البند المخصص للمصرف المركزيالذهب استيراد  -

  ،القانون

 من القانون 17جميع المواد واألشياء المعفاة من الضريبة عمال بأحكام المادة استيراد  -

المرفق بالمرسوم المتعلق باالموال واالشياء الجدول  تم تعيين أصنافها في والتي

 .المعفاة من الضريبة

  

  :3المادة 

 من القانون، تعفى من الضريبة عمليات االستيراد 18تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

  :المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة باالعفاءات التالية

  فاءات الخاصة باسم أو بمقام رئاسة الجمهورية، االع -

 ،االعفاءات الخاصة برئاسة مجلس النواب -

 االعفاءات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أو باسمها، -

 االعفاءات الخاصة بمنظمة األمم المتحدة،  -

 االعفاءات السياسية والقنصلية، -

  .الهبات الواردة الدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات -
 

  :4المادة 

تعفى من الضريبة عمليات استيراد  تطبيقا ألحكام  من القانون، 18للبند الثالث من المادة 

  :االموال التالية، وذلك وفقا للشروط واالصول المطبقة في التشريع الجمركي

،  المعدةاألمتعة   - 
واألثاث واألدوات المنزلية ، -

كعينات للقيام بطلبيات -   تصلح اال ، والتي الالتي ال قيمة تجارية لهاالبضائع عينات 

  .منها
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  :5المادة 

اآلليات  داريستا الضريبةيعفى من  من القانون، 18بند الرابع من المادة تطبيقا ألحكام ال

  .العسكريةذخائر واالسلحة وال

  

  :6المادة 

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

  

  

  2002 كانون الثاني 31  فيبعبدا          الجمهورية عن رئيسصدر

   لحوداميل: االمضاء            مجلس الوزراءرئيس

   الحريريرفيق: االمضاء  

  المالية وزير          

   السنيورةفؤاد: االمضاء          
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