
  7358مرسوم رقم 
   14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم مواد  تحديد دقائق تطبيق أحكام

  )الضريبة على القيمة المضافة(
   أنشطة الجمعيات والهيئات التي ال تتوخى الربحالمتعلقة ب

  
  

 
إن رئيس الجمهورية

 بناء على الدستور ،
  

 
وال ) لضريبة على القيمة المضافةقانون ا (،14/12/2001  تاريخ379قانون رقم ال على بناء

   منه،16 من المادة 5سيما البند 

   على اقتراح وزير المالية،بناء

  ،)29/1/2002 تاريخ 2002-139/2001الرأي رقم (بعد استشارة مجلس شورى الدولة 

 

  : ما يأتييرسم

  

  :المادة األولى

 تاريخ    379قانون رقم  من ال16 من المادة 5يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البند 

  . المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة14/12/2001

  

  :يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي

  .الضريبة على القيمة المضافةقانون  ،"قانونال" -

 . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة" -

 .لمضافةلضريبة على القيمة االشخص الخاضع ل ،"خاضعال" -

 .على القيمة المضافةمديرية الضريبة  ،"دارة الضريبيةاإل" -

  . ، األراضي واألجواء والمياه اإلقليمية اللبنانية"لبنان"أو " األراضي اللبنانية" -

  

  

  

  



:2المادة 

ا من 5لبند   من 16المادة  يقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة باالعفاء المنصوص عليه في

  .على أنواعها المنشأة وفقا للقوانين واالنظمةالقانون، الجمعيات 

  

  :3المادة 

وذلك في إطار ممارستها لهذه تعفى من الضريبة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة 

األهداف التي انشئت من اجلها وال سيما العمل في مجاالت الخدمة األنشطة ألجل تحقيق 

 الصادر تطبيقا للمرسوم 2/1979ك/ 26 تاريخ 1728العامة كما حددها المرسوم رقم 

 وتعديالته المتعلق بانشاء الجمعيات والمؤسسات ذات 30/6/77 تاريخ 87االشتراعي رقم 

  .المنفعة العامة

  

  :4المادة 

 تعفى من الضريبة األنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي ال تتمتع بصفة المنفعة

تحقيق األهداف العامة  التي أنشئت من اجلها وذلك في إطار  األنشطة ألجل ممارستها لهذه

سواء كان  النشاط اجتماعيا أو ثقافيا أوعلميا أو رياضيا أو كشفيا أو سياسيا أو مهنيا أو دينيا 

  :وذلك ضمن الشرطين اآلتيين

  أن ال يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح أو اقتسامه، -

.للضريبة - لألشخاص الخاضعين   غير متكافئة وأن ال يشكل النشاط منافسة

  

:5المادة 

التي ال تتمتع بصفة المنفعة العامة هادفا الى تحقيق ال يعتبر نشاط الجمعيات والمؤسسات 

في هذا النشاط   :الشرطان اآلتيانالربح أو اقتسامه عندما يتوفر 

زيع االرباح فيما أن ال يكون للقيمين على ادارة الجمعية منفعة مباشرة وأن ال يتم تو -

  بينهم أو فيما بين األعضاء،

أن يكون موضوع النشاط تقديم خدمات أو تسليم أموال مرتبطة مباشرة بأهداف  -

 .الجمعية ومتصلة مباشرة بمصالح المنتسبين واألعضاء المعنوية أو المادية
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  :6المادة 

غير متكافئة للمؤسسات يشكل نشاط الجمعيات التي ال تتمتع بصفة المنفعة العامة منافسة 

الخاضعة للضريبة عندما يكون لهذا النشاط طابع تجاري اي عندما يتم بشكل مستمر وبانتظام 

.او بشكل دوري منتظم وال تقتصر ممارسته على مناسبة معينة

  

  : 7المادة 

حتى تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي ال تتوخى الربح 

 بشرط أنعن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله، كانت خارجة ولو 

على عملية واحدة في السنة هدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر ت

.الواحدة

  

: 8لمادة ا

مؤسسات  التي ال تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عمال باحكام هذا وال جمعياتلليحق 

 تطلب استرداد كل أو جزء من الضريبة التي أصابت مشترياتها المكتسبة من المرسوم، أن

ها في هذا المرسوم، وذلك عمال ليأجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص ع

  . من القانون ونصوصه التطبيقيةبالمادة 

  

  :المادة 

  .يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

  

  

  2002 شباط 1 في بعبدا         ئيس الجمهورية عن رصدر

   لحوداميل: االمضاء            مجلس الوزراءرئيس

   الحريريرفيق: االمضاء  

  المالية وزير          

   السنيورةفؤاد: االمضاء          
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   13073 :مرسوم رقم 19/8/2004 – 44 العدد –الجريدة الرسمية 

   2004 آب 5 :تاريخ

   تحديد دقائق تطبيق أحكام المتعلق ب1/2/2002 تاريخ 7358مرسوم رقم تعديل ال

  )الضريبة على القيمة المضافة( 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم مواد 
   تتوخى الربحأنشطة الجمعيات والهيئات التي ال المتعلقة ب

  
  

 
إن رئيس الجمهورية

 بناء على الدستور،

  وتعديالته)الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001  تاريخ379قانون رقم ال على بناء

  ، منه59والمادة  16 من المادة 5وال سيما البند 

 لعام زنات الملحقةامة والموالموازنة العا (23/4/2004 تاريخ 583القانون رقم بناء على 

   وال سيما المادة الخامسة والعشرون منه،،)2004

مـواد    المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكـام      1/2/2002 تاريخ   7358بناء على المرسوم رقم     

المتعلقـة بأنـشطة    ) الضريبة على القيمة المـضافة    ( 14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم   

  ،الجمعيات والهيئات التي ال تتوخى الربح

  اقتراح وزير المالية، على بناء

   )7/6/2004 تاريخ 2004 -226/2003 الرأي رقم( مجلس شورى الدولة بعد استشارة

   ،27/7/2004 تاريخببعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة و

 

  : ما يأتييرسم

  

  :المادة األولى

 ويستعاض عنه بالنص 2002 شباط 1 تاريخ 7358 من المرسوم رقم 8يلغى نص المادة 

 : التالي

  :المادة " 

التي ال تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عمال باحكام هذا مؤسسات وال جمعياتلليحق 

 الضريبة التي أصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام كاملالمرسوم، أن تطلب استرداد 

 ها في هذا المرسوم، وذلك عمال بالمادة ليلخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عبا

  ".من القانون ونصوصه التطبيقية



  :الثانيةالمادة 

 وتقديم الخدمات العائدة األموال من هذا المرسوم على عمليات تسليم األولىالمادة أحكام تطبق 

  .ات الضريبية الالحقة والفتر2004للفترة الضريبية الثانية من العام 

  

  :المادة الثالثة

  .يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

  

 2004 آب 5  فيبعبدا          عن رئيس الجمهوريةصدر

: االمضاء            مجلس الوزراءرئيس  اميل لحود 

   رفيق الحريري :االمضاء  

  المالية وزير          

  فؤاد السنيورة:االمضاء          
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