
  7341مرسوم رقم 

 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم تحديد دقائق تطبيق أحكام 

  باألموال واألشياء المعفاة من الضريبةالمتعلقة  )الضريبة على القيمة المضافة(

  

        

  إن رئيس الجمهورية

  بناء على الدستور ،

  

وال ) قيمة المضافةقانون الضريبة على ال (،14/12/2001  تاريخ379 قانون رقمال على بناء

   منه،18 و17سيما المادة 

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم  (26/1/2002 تاريخ 7283بناء على المرسوم رقم 

المتعلقة باالموال واالشياء المعفاة ) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379

  .من الضريبة

   على اقتراح وزير المالية،بناء

  ،26/1/2002، تاريخ 2002-129/2001شارة مجلس شورى الدولة رأي رقم وبعد است

 

 

  :يـا يأتـ ممـيرس
 

  :المادة األولى

 تاريخ           379 من القانون رقم 18 و17المادتين يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق 

  . المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة14/12/2001

  

  :ردت في هذا المرسوم ما يلييقصد بالعبارات التالية أينما و

  .الضريبة على القيمة المضافةقانون  ،"قانونال" -

 . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة" -

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

 .لضريبة على القيمة المضافةمديرية ا ،"اإلدارة الضريبية" -

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



  :2ادة الم

 من القانون عمليات تسليم السلع واألصناف 17 و16تعفى من الضريبة عمال بأحكام المادتين 

  :  المبينة أدناه داخل األراضي اللبنانية، وعمليات استيرادها

والخنازير، واألغنام،  -1" بقار،  والدواجن واالسماك الحية، ويقصد بالمواشي األالمواشي

األسماك باألليفة، ووالماعز، وبالدواجن الدجاج والبط والوز والحبش وغيرها من الحيوانات 

.المعدة لألكلو الحية تلك 

  

 ويشمل اإلعفاء النباتات الغذائية،  بحالتها الطبيعيةتباع التي الغذائيةالمواد الزراعية  -2

  .والبيض والعسل ار والحبوبوالخضار والبقول والفواكه والثم

  

وماء، وملح وخميرة، وال ت دخل فيه  الذي تتألف مكوناته األساسية من طحين، لخبز ا-3

من مكونات أخرى تغير في طبيعته كالزبدة، والحليب والسكر أو فواكه جافة، وبالتالي يعفى 

الخبز العربي والمرقوق  .والخبز اإلفرنجيالضريبة 

  

إلعفاء جميع انواع الدقيق والجريش والسميد وغيرها من منتجات ، ويشمل الطحين ا-4

.المطاحن كالشعير والنشاء

  

واالطراف واالحشاء واألسماك والقشريات والرخويات الصالحة لألكل اللحوم  جميع أنواع -5

هذه  والعائدة لل من هذا المرسوم، أكانت 2مواشي والدواجن واألسماك المذكورة في المادة 

مبردة أو مجلدة، او معدة للحفظ المؤقت بهدف البيع كأن تكون مملحة، أو  و أ طازجة، 

مجففة أو مدخنة، باستثناء اللحمة المطبوخة أو المضاف اليها مواد منقوعة في ماء مملح، أو 

 أخرىهذه الفقرة ألغيت واستعيض عنها بفقرة (.باستثناء األسماك المدخنةأيضاً حافظة و

 وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة 2/4/2003 تاريخ 9859بموجب المرسوم رقم 

   )الرسمية

  

ويشمل اإلعفاء القشدة، األجبان، اللبنة والزبدة المصنوعة من  ومشتقاتهما، واأللبانالحليب  -6

 الحليب المضاف اليه مواد التحلية ومصل اللبن الذي يستعمل خصيصا في االحليب ما عد

  )أخرى واستعيض عنها بفقرة 9859 بموجب المرسوم ألغيت(.الصناعة الغذائية
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اً أو غير مقشور، مبيضاً جزئيا أو كليا، ممسوحاً أو مملحاً أو   على أنواعه، مقشوراألرز -7

مكسراً. 

  

 . على أنواعهالبرغل -8

  

 المصنوع من قصب السكر أو الشمندر السكري ويشمل اإلعفاء السكر الخام السكر -9

 .والسكر المكرر

  

. الطعاملح م 10- 

  

 وجزئياتها المعدة للطعام باستثناء الزيوت النباتية وجزئياتها من النوع  النباتيةالزيوت -11

)9859ألغيت واستعيض عنها بموجب المرسوم رقم (.المخصص للصناعة

  

وهي العجائن الغذائية المجففة أو الطازجة مثل  على اختالف أنواعها المعكرونة -12

السباغتي والمعكرونة والشعيرية شرط أال تكون مطبوخة، محشوة أو محضرة بأي طريقة 

.أخرى

  

األطفال، ويقصد بها المحضرات الغذائية المركبة  الغذائية المعدة لتغذية المحضرات -13

. للبيع بالتجزئةةالمتجانسة  والمعدة خصيصا لتغذية األطفال والمهيأ

  

بها وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات  والمطبوعات المماثلةالكتب -14 لها، ويقصد 

واالشكال بالحروف والصور والرسوم والتي يذكر فيها اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر 

سيما الو) تعليمي، ثقافي، ترفيهي، ارشادي، الخ(وعنوانه وتاريخ الطبع، ايا كان مضمونها 

باستثناء الكتب والمطبوعات المماثلة والكتب الدينية والموسيقية، والكتب المخصصة لألطفال، 

  . المخصصة لالعالن والدعاية

 ايا كان نوعها التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين الصحفوالمجالت يضا أيشمل االعفاء 

   .وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور

  .يشمل االعفاء تصنيع الكتب بما فيه النشر والتوزيع والطباعةكما 
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النوع الذي يستعمل  في الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو ق والكرتون من الور -15

.  المعد للطباعةالحبرصفائح،  و

  

 الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد-16 .

.)انالغاز البوت ( المعد لالستهالك المنزليالغاز -17

  

الدرنات والجذور الدرنية وال بصلية  بما فيها البصيالت و، المخصصة للزرعالبذور -18

وو  المخصصة  الزراعيةالمبيداتالسيقان األرضية، و ، الكيميائية والطبيعيةاألسمدة

 المخصص للمواشي أي المحضرات المستعملة لتغذية العلفلالستعمال من قبل المزارع، و

 المنزلية، كالكالب والهررة تلك المخصصة لتغذية الحيوانات األليفةالحيوانات باستثناء 

 .واسماك األكواريوم
 

 التي تستعمل من قبل المزارع من أجل ممارسة نشاطه الزراعي بما اآلالت الزراعية -19

فيها التجهيزات الزراعية كبيوت الزرع ومعدات الري.

  

صناف المعدة لالستعمال الصحي والصيدلي  بما فيها األ الصيدالنيةوالمواد  األدوية-20

كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات األطفال (

ألغيت واستعيض عنها (.الطبية والمعدات ، واألدوات واألجهزة)واألصناف الصحية المماثلة

)9859بموجب المرسوم رقم 

  

األلماس اللؤلؤ، او المجددة،  منها  تركيبية ال و ، المعادن وشبه الكريمة،  الكريمة  األحجار-21

مكسوة او ملبسة بقشرة من معادن ثمينة ة عادي ومعادنالفضة، البالتين  ،الذهبالثمينة بما فيها 

.أكانت بشكل مسحوق أو سبائك أو خام أو نصف مشغول

  

رسمياً بالتبادل.  النقود الورقية والمعدنية المطروحة -22

  

 مترا، العائدة 15لمراكب االخرى وزوارق النزهة او الرياضة بطول يتجاوز اليخوت وا -23

  . فقط لغير اللبنانيين

  

 -24  .وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل األشخاص والبضائع
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  :3المادة 

 المعفاة من الضريبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم في فتحدد المواد واألصنا

  .ق بهذا المرسوم وتعرف بالنسبة لعمليات االستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسقالجدول المرف

  

  :4المادة 

  .26/1/2002 تاريخ 7283يلغى المرسوم رقم 

  

  

  :5المادة 

. القانوننفاذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ينشر

  

  

  2002اني  كانون الث31 في بعبدا          عن رئيس الجمهوريةصدر

   لحوداميل: االمضاء            مجلس الوزراءرئيس

   الحريريرفيق: االمضاء  

  المالية وزير          

   السنيورةفؤاد: االمضاء          
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  15/4/2004 تاريخ 12280 مرسوم رقم

 المتعلق باألموال واألشياء 31/3/2002 تاريخ 7341المرسوم رقم  بعض أحكام تعديل

   على القيمة المضافة وتعديالتهالمعفاة من الضريبة

  

  

  ،إن رئيس الجمهورية

  بناء على الدستور،

التشريع في الحقل منح الحكومة حق ( 12/12/2002تاريخ , 493بناء على القانون رقم 

  ,)الجمركي

  ,)قانون الجمارك( وتعديالته 15/12/2000تاريخ , 4461بناء على المرسوم رقم 

تعريفة الرسوم الجمركيـة وفقـا      ( و تعديالته    20/12/1995 تاريخ, 95بناء على القرار رقم     

  ,)للنظام المنسق

) ى القيمة المضافةقانون الضريبة عل (،14/12/2001 تاريخ, 379 قانون رقمال على بناء

   منه،18 و17والسيما المادة 

 القانون رقم أحكامتحديد دقائق تطبيق  (31/1/2002تاريخ , 7341بناء على المرسوم رقم 

 المعفاة واألشياء باألموالالمتعلقة ) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379

  , وتعديالتهمن الضريبة

  الية، على اقتراح وزير المبناء

  ،)11/2/2004 تاريخ 2004-119/2003 رأي رقم(ارة مجلس شورى الدولة وبعد استش

  ،3/4/2004وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  

  :يـا يأتـ ممـيرس

  :المادة األولى

المعدلـة   31/1/2002 تـاريخ    7341 من المرسوم رقـم      2 من المادة    20يلغى نص الفقرة    

ويـستعاض عنـه     2/4/2003 تـاريخ    9859 من المرسوم رقم     2د من المادة    بموجب البند   

  :بالنص التالي

"  20-  

  . من قبل وزارة الصحة العامة على أنها دواءبهاالمعترف  األصناف -أ



 . األدوية البيطرية- 

 بما فيها األصناف المعـدة لالسـتعمال الـصحي والـصيدلي             الصيدالنية المواد -ب

الحواجز الذكرية، الفوط والواقيـات الـصحية، حفاضـات األطفـال           كواقيات منع الحمل،    (

  .)واألصناف الصحية المماثلة

   ".الطبية والمعدات األدوات واألجهزة -ج

  

:نيةالمادة الثا

ـ على  صبح  يلتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق        نص البنود التالية من      عدلي شكل ال

  :التالي

 مرمز النظا

  المنسق
معدل   ئعنوع البضا

  الرسم

TVA

 المحضرات المهيأة بأشكال صـيدالنية للبيـع بالتجزئـة          --- 2106.90.40

  لدى وزارة الصحة العامة  "يةدوأ"والمعترف بها 

5% 0% 

 محضرات لالستعمال البشري مهيأة بأشـكال صـيدالنية         --- 3004.50.10

ة لـدى وزارة الـصح    " أدوية"معترف بها   للبيع بالتجزئة وغير    

  العامة 

5% 10% 

 محضرات لالستعمال البشري مهيأة بأشـكال صـيدالنية         --- 3004.90.10

لـدى وزارة الـصحة     " أدوية"للبيع بالتجزئة وغير معترف بها      

  العامة 

5% 10% 

المهيأة بأشكال صـيدالنية للبيـع       من األنواع     المحضرات --- 3304.99.10

  صحة العامة لدى وزارة ال" أدوية"بالتجزئة والمعترف بها 

15% 0% 

 من األنواع المهيأة بأشكال صـيدالنية للبيـع بالتجزئـة           ---  3305.10.10

   لدى وزارة الصحة العامة "أدوية "المعترف بهاو

15% 0% 

 المحضرات من األنواع المهيأة بأشكال صيدالنية للبيع ---  3307.90.10

  لدى وزارة الصحة العامة " أدوية"المعترف بها بالتجزئة و

15% 0% 

  

   :المادة الثالثة

  علـى البـضائع     أحكامه أيضا  طبقت أن على   فور نشره بالجريدة الرسمية   هذا المرسوم   يعمل ب 

  . تسجيل بيان وضعها باالستهالك المحليأو التي لم يجر تصفية رسوم لها المستوردة

  



   2004 نيسان 15   بعبدا في      صدر عن رئيس الجمهورية

  اميل لحود:  االمضاء         رئيس مجلس الوزراء

  رفيق الحريري: االمضاء  

  وزير المالية          

  فؤاد السنيورة: االمضاء          
 



  9859:مرسوم رقم

  تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

دقائق تطبيق أحكام  المتعلق بتحديد 2002/ 3/ 31 تاريخ  7341تعديل المرسوم رقم  و 

 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم 

  باألموال واألشياء المعفاة من الضريبةالمتعلقة  )الضريبة على القيمة المضافة(

        

  ، رئيس الجمهوريةإن

  بناء على الدستور،

منح الحكومة حق التشريع في الحقل ( 12/12/2002تاريخ , 493بناء على القانون رقم 

  ,)الجمركي

  ,)قانون الجمارك( و تعديالته 15/12/2000تاريخ , 4461بناء على المرسوم رقم 

رسوم الجمركية وفقا تعريفة ال( و تعديالته 20/12/1995 تاريخ, 95بناء على القرار رقم 

  ,)للنظام المنسق

وال ) قانون الضريبة على القيمة المضافة (،14/12/2001 تاريخ, 379 قانون رقمال على بناء

   منه،18 و17سيما المادة 

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم  (31/1/2002تاريخ , 7341بناء على المرسوم رقم 

المتعلقة باالموال واالشياء المعفاة ) القيمة المضافةالضريبة على  (14/12/2001 تاريخ 379

  ,من الضريبة

   على اقتراح وزير المالية،بناء

  ،)13/8/2002 تاريخ 2002-344/2001 رأي رقم(ارة مجلس شورى الدولة وبعد استش

  27/2/2003 وبتاريخ 16/10/2002وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 

  :يـتا يأـ ممـيرس

  

  :المادة األولى

   :شكل التاليالتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على 
 مرمز النظا

  المنسق
معدل   ئعنوع البضا

  الرسم

TVA

      نص البند دون تعديل 04.03
      ):يوغورت( لبن رائب - 0403.10



 ملنظاارمز

  المنسق
معدل   عئنوع البضا

  الرسم

TVA

  )يوغورت( رائب صاف  لبن--- 0403.10.10

ن.ك: حد أدنى                                                 
الليتر: رسم استهالك داخلي +                                  

70% 
 

 1000 LL 
25 LL 

0% 

   غيرها--- 0403.10.90

ن.ك: حد أدنى                                           
الليتر: رسم استهالك داخلي +                                  

70% 
 

 1000 LL 
25 LL 

10% 

      : غيرها- 0403.90
  و إن كانت محفوظة بالزيت,  لبنة صافية--- 0403.90.11

        ن.ك: حد أدنى                                           

70%  
 

4000 LL 

0%  

   غيرها من اللبنة--- 0403.90.19

       ن.ك: حد أدنى                                            

70%  
 

4000LL 

10% 

 أوغير محالة و غير مضاف إليها مواد تحلية ,  غيرها--- 0403.90.91

  منكهات

الليتر: رسم استهالك داخلي +                                  

20% 
  
 

LL 25 

0% 

   غيرها--- 0403.90.99

الليتر: رسم استهالك داخلي +                                  

20% 
 

LL 25 
 

10% 

      نص البند دون تعديل 21.06

  2106.10من 

  لغاية 
2106.90.30

      دون تعديل

ئة و  المحضرات المهيأة بأشكال صيدالنية للبيع بالتجز--- 2106.90.40

  لدى وزارة الصحة" أدوية"المسجلة 

5% 0% 

      دون تعديل2106.90.90
      نص البند دون تعديل 28.34

      دون تعديل 2834.10

      : نيترات-  
      : من بوتاسيوم-- 2834.21

ادية االفر ضمن عبوات ال يتجاوز الوزن الصافي لمحتواتها --- 2834.21.10

  كغ 25 

0% 0% 

 %10 %0  يرها غ--- 2834.21.90

      دون تعديل 2834.29



 مرمز النظا

  المنسق
معدل   عئنوع البضا

  الرسم

TVA

      نص البند دون تعديل 28.35

2835.10من 

  لغاية 
2835.23 

      دون تعديل

      : من بوتاسيوم-- 2835.24
 ضمن عبوات ال يتجاوز الوزن الصافي لمحتوياتها --- 2835.24.10

   كغ 25االفرادية 

0% 0% 

 %10 %0   غيرها--- 2835.24.90

      الباقي دون تعديل  
      نص البند دون تعديل30.04

3004.10من 

لغاية 
3004.40 

      دون تعديل

 مذكورة أخرى منتجات أو تحتوي على فيتامينات أخرى أدوية - 3004.50

 29.36:في البند 

    

 صيدالنية للبيع بأشكال محضرات لالستعمال البشري مهيأة --- 3004.50.10

   لدى وزارة الصحة" أدوية"بالتجزئة و غير مسجلة 

5% 10% 

 %0 %5   غيرها--- 3004.50.90

      : غيرها-  3004.90
 محضرات لالستعمال البشري مهيأة بأشكال صيدالنية للبيع ---   3004.90.10

  لدى وزارة الصحة " أدوية"بالتجزئة و غير مسجلة 

5% 10% 

 %0 %5  رها غي---   3004.90.90

      نص البند دون تعديل 33.04

3304.10من 

لغاية 
3304.91  

      دون تعديل

      : غيرها-- 3304.99
محضرات من األنواع المهيأة بأشكال صيدالنية للبيع ال ---   3304.99.10

  لدى وزارة الصحة" أدوية"بالتجزئة و المسجلة 

15% 0% 

 %10 %15   غيرها---   3304.99.90

      ند دون تعديلنص الب  33.05
      : شامبو-  3305.10



 مرمز النظا

  المنسق
معدل   ئعنوع البضا

  الرسم

TVA

 من األنواع المهيأة بأشكال صيدالنية للبيع بالتجزئة و ---   3305.10.10

  لدى وزارة الصحة " أدوية"المسجلة 

15% 0% 

 %10 %15   غيرها---   3305.10.90

      نص البند دون تعديل 33.07

3307.10من 

لغاية 
3307.49 

      دون تعديل

      : غيرها- 3307.90
 المحضرات من األنواع المهيأة بأشكال صيدالنية للبيع --- 3307.90.10

  لدى وزارة الصحة" أدوية"بالتجزئة و المسجلة 

15% 0% 

 %10 %15   غيرها---   3307.90.90

  

: الثانيةالمادة

   :لما يلي وفقا 31/1/2002 تاريخ 7341يعدل المرسوم رقم 
  
 يـستعاض  و 31/1/2002 تاريخ   7341وم رقم    من المرس  2 من المادة    5 الفقرة    نص لغىي -أ

  :بالنص التاليعنه 
  
 واألسماك والقشريات والرخويات الصالحة لألكل واألحشاء واألطرافاللحوم  جميع أنواع -5

من هذا المرسوم،  2المادة من  1 الفقرة مواشي والدواجن واألسماك المذكورة فيوالعائدة لل

كأن للحفظ المؤقت بهدف البيع م المعدة وباستثناء اللحمبردة أو مجلدة، أو طازجة، هذه أكانت 

   .مطبوخة أو أو مدخنةأو مجففة منقوعة في ماء مملح، أو مملحة، تكون 
   
 عاضستي و 31/1/2002 تاريخ   7341وم رقم    من المرس  2 من المادة    6 الفقرة    نص لغىي -ب

  :التالي بالنص عنه

  

ويشمل اإلعفاء القشدة، األجبان، اللبنة والزبدة المصنوعة من  ومشتقاتهما، واأللبانالحليب  -6

 مواد يها في حال أضيف إل,ة واللبنةد والقشواأللبان  السائل والمركز الحليبو يستثنى, الحليب

.غذائيةا في الصناعة الًمصل اللبن الذي يستعمل خصيصكما يستثنى ,  منكهاتأوتحلية 
  



ـ    2 من المـادة     11 الفقرة    نص لغىي -ج  31/1/2002 تـاريخ    7341وم رقـم     مـن المرس

  : بالنص التالييستعاض عنهو
  

جدول ال، وفقا لما هو مقرر في للطعام المستعملة األنواعمن  وجزئياتها  النباتيةالزيوت -11

 .المرفق بهذا المرسوم
  
يستعاض  و 31/1/2002 تاريخ   7341 رقم    من المرسوم  2 من المادة    20 الفقرة    نص لغىي -د

  : بالنص التاليعنه

  

20-   

  :وتشمل األدوية -أ

  . دواء لدى اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامةالمسجلة األصناف -

 .البيطرية األدوية -
  
كواقيات منـع   ( بما فيها األصناف المعدة لالستعمال الصحي والصيدلي          الصيدالنية المواد -ب

طفال واألصـناف الـصحية     جز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات األ      الحمل، الحوا 

  .)المماثلة
  
  .الطبية والمعدات األدوات واألجهزة -ج

 واستعيض عنه بفقـرة     15/4/2004 تاريخ   12280 بموجب المرسوم رقم     20 ت الفقرة ألغي(

  ) بديلة

  

  

  :الثالثةالمادة 

 و يستعاض عنـه بالجـدول       31/1/2002 ريخ تا 7341يلغى الجدول المرفق بالمرسوم رقم      

   .المرفق بهذا المرسوم

  

  

   :المادة الرابعة

  .تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لمضمون الجدول الجديد المذكور في المادة الثالثة أعاله

  



  

  

  :الخامسةالمادة 

  . في الجريدة الرسميةيعمل بهذا المرسوم فور نشره
  
  
  
  

  2003 نيسان 2  بعبدا في                                     صدر عن رئيس الجمهورية  

  اميل لحود: اإلمضاء            رئيس مجلس الوزراء 

  رفيق الحريري: االمضاء

  وزير المالية                                        

  فؤاد السنيورة: االمضاء           
 


	7341 الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة.pdf
	مرسوم رقم 7341 
	إن رئيس الجمهوريّة 
	بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 17 و18 منه، 
	بناء على المرسوم رقم 7283 تاريخ 26/1/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة. 
	بناء على اقتراح وزير المالية، 
	وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 129/2001-2002، تاريخ 26/1/2002، 
	يرسـم مـا يأتـي: 
	المادة 2: 
	 
	 
	 


	مرسوم 12280 تعديل مرسوم 7341.pdf
	 
	 
	مرسوم رقم 12280 تاريخ 15/4/2004 
	 
	إن رئيس الجمهوريّة، 
	بناء على القانون رقم 493, تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي), 
	بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك), 
	بناء على القانون رقم 379, تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولاسيما المادة 17 و18 منه، 
	بناء على المرسوم رقم 7341, تاريخ 31/1/2002 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة وتعديلاته, 
	بناء على اقتراح وزير المالية، 
	وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 119/2003-2004 تاريخ 11/2/2004)، 
	وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2004، 
	 
	يرسـم مـا يأتـي: 

	تعديل مرسوم 7341- مرسوم 9859.pdf
	مرسوم رقم:9859 
	إن رئيس الجمهوريّة، 
	بناء على القانون رقم 493, تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي), 
	بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 و تعديلاته (قانون الجمارك), 
	بناء على القانون رقم 379, تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 17 و18 منه، 
	بناء على المرسوم رقم 7341, تاريخ 31/1/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة, 
	بناء على اقتراح وزير المالية، 
	وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 344/2001-2002 تاريخ 13/8/2002)، 
	وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002 وبتاريخ 27/2/2003 
	يرسـم مـا يأتـي: 


