
:رقممرسوم  7485 

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

   )الضريبة على القيمة المضافة(

  الخدمات المصرفية والمالية المتعلقة ب

  

  

   رئيس الجمهورية،ان

   على الدستور،بناء

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

   منه،16من المادة ) 4(سيما البند 

   على اقتراح وزير المالية،بناء

(،  19/2/2002 2002-161/2001 تاريخ  الرأي رقم (بعد استشارة مجلس شورى الدولة 
  
  

  : ما يأتييرسم

  

: األولىالمادة

  تاريخ 379 من القانون رقم 16من المادة ) 4(يحدد 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" -

.لضريبة على القيمة المضافةالشخص الخاضع ل ،"   - خاضعال" للضريبة

 .الضريبة على القيمة المضافةمديرية  ،"ة الضريبيةداراال" -

. االقليمية اللبنانيةوالمياه االراضي واالجواء ،"لبنان "او"  اللبنانيةاالراضي" -  
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  :2المادة 

 من القانون الخدمات المصرفية والمالية التي 16من المادة ) 4(تعفى من الضريبة عمال بالبند 

 وسواها من المؤسسات التي ومؤسسات الوساطة المالية ليةوالمؤسسات الما المصارفتقدمها 

 بموجب القوانين المرعية االجراء، وتشمل هذه لترخيص من مصرف لبنانيخضع نشاطها 

  .الخدمات كافة األعمال التي ال يحق تقديمها اال من قبل المصارف والمؤسسات المالية

  

  : 3المادة 

 من هذا المرسوم، األعمال التالية على سبيل المثال ال  المذكور في المادة الثانيةاإلعفاءيشمل 

  :الحصر

 عملية منح وإدارة التسليف وإصدار سندات الدين، )1

جميع العمليات المتعلقة بإيداع رؤوس األموال، بالحسابات الجارية وحسابات اإلدخار،  )2

 بالدفع، بالحواالت، باإلعتمادات، بالشيكات والسندات التجارية األخرى،

 ،factoring)المعروفة بعمليات الـ(تحصيل الديون  )3

 العمليات المتعلقة بالذهب، )4

كعمليات (جميع العمليات المتعلقة بالعمالت المتداولة، أوراقا نقدية او قطعا معدنية  )5

 ،) مثالةالصيرف

 السندات، العمليات المتعلقة باألسهم، حصص الشراكة و )6

 عمليات الحسم، )7

 إدارة صناديق االستثمارات، )8

 تأجير الخزائن، )9

 عمليات االئتمان على انواعها، )10

 إصدار شيكات المسافرين، )11

 العمليات على المشتقات المالية المنظمة من قبل مصرف لبنان، )12

جهزة أتوزيع المال او اجراء اية عمليات مالية اخرى بصورة آلية بواسطة  )13

 .الصراف اآللي على انواعها

  

  :4المادة 

 التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات تبقى خاضعة للضريبة العمليات

الوساطة المالية المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه 

  :المؤسسات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال ال الحصر

 2 



  ،)Leasing(عمليات االيجار التمويلي  )1

 ة،االستشارات القانونية والمالي )2

 .ايجار العقارات المبنية الغراض تجارية )3

  

  :5المادة 

ال تستفيد المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصيرفة من حقّ 

استرداد الضريبة التي أصابت األموال والخدمات المكتسبة من أجل القيام بنشاطها المعفى من 

  .الضريبة وفقا ألحكام هذا المرسوم

  

  :6المادة 

  .14/12/2001 تاريخ 379من تاريخ نفاذ القانون رقم يعمل بهذا المرسوم 

  

  

27 في بعبدا          عن رئيس الجمهوريةصدر شباط  2002 

   لحوداميل: االمضاء            مجلس الوزراءرئيس

   الحريريرفيق: االمضاء  

  المالية وزير          

   السنيورةفؤاد: االمضاء          
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