
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية

  الوزير

: رقمقرار 821/1 

:تاريخ  2004 حزيران 23 

14/12/2001 تاريخ 379 رقم القانون     دقائقتحديد احكام  تطبيق 

)المضافة الضريبة على القيمة( 

بالمتعلقة   لصغار المكلفينطريقة االستفادة من التنزيل الضريبي العائد  

  

   وزير المالية،ان

  ,)تشكيل الحكومة( 17/4/2003تاريخ  10057   على المرسوم رقمبناء

  ، وتعديالته)الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم   علىبناء

الموازنة العامة والموازنات الملحقـة لعـام        (23/4/2004 تاريخ 583بناء على القانون رقم     

    منه،العشرونالمادة ال سيما , )2004

   على اقتراح مدير المالية العام،بناء

  ، )7/6/2004  تاريخ2003/2004-233 الرأي رقم( استشارة مجلس شورى الدولة وبعد

  

  : ما يأتييقرر
  

  :االولى المادة

 379القانون رقم  من  مكرر36 المادةالفقرة الثانية من   أحكامتطبيق هذا القرار دقائق يحدد

  .وتعديالته) القيمة المضافةالضريبة على ( 14/12/2001تاريخ 

  : التالية أينما وردت في هذا القرار ما يليبالعبارات يقصد

. الضريبة على القيمة المضافةقانون ،"القانون"   − 
 −  . الضريبة على القيمة المضافة،"الضريبة"
 −  .المضافة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة ،" للضريبةالخاضع"

  .ريبة على القيمة المضافة الضمديرية ،" الضريبيةاإلدارة" −
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  :2المادة 

 عن أربعة فصول متتالية سابقة عن أعمالهميقل رقم الذين  ن للضريبةيألشخاص الخاضعإن ا

باستثناء األشخاص الخاضعين وذا الحد، ه أعمالهم رقم لم يتعدوطالما  مليون ليرة لبنانية، 300

أو المكلفين إلزامياً على ,  الحقيقيللضريبة من المكلفين في ضريبة الدخل على أساس الربح

يحق لهم , وكذلك األشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة ووكالئهم, أساس الربح المقطوع

  . ألف ليرة لبنانيةةأن يستفيدوا من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائ

ابتداء من السنة وذلك لمدة خمس سنوات من قيمة الضريبة المتوجبة، هذا المبلغ سنويا ينزل 

  . الضريبة على القيمة المضافةمديرية التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى 

  

:3المادة 

 من 2لمادة  األشخاص المذكورين في ا شخص من يتوجب على كلهذا التنزيل من لالستفادة

  :اليةيتضمن المعلومات التبطلب من مديرية الضريبة على القيمة المضافة  هذا القرار أن يتقدم

  , في مديرية الضريبة على القيمة المضافةه ورقم تسجيلالخاضعاسم وعنوان  -

  ,دائرة ضريبة الدخله لدى طريقة تصريح -

 المصرح عنه لدى تقديم طلب أعمال كل فصل من الفصول األربعة المتتاليةرقم  -

 كل فترة من أعمال إلى رقم باإلضافة،  على القيمة المضافةالتسجيل في الضريبة

 .  طلب التنزيل الضريبي تقديمفترات الضريبية الالحقة لغاية تاريخال

  .يقدم هذا الطلب على نموذج خاص يعد لهذه الغاية

  

:4المادة 

 اإلدارة الضريبية على وافقتفي حال ,  من هذا القرار2في المادة يحق لألشخاص المذكورين 

من قيمة  ليرة لبنانية 375.000 بقيمة فصليأن يقوموا بتنزيل هم، الطلب المقدم من قبل

  .أقصى فصالً أو ما يعادل الخمسة سنوات كحد 20ولمدة تعادل  الضريبة المصرح بها

  

  :5المادة 

 القانون  من35المنصوص عليها في المادة يتم هذا التنزيل ضمن التصاريح الدورية 

لى موافقة اإلدارة وذلك ابتداء من الفترة الضريبية التي حصل الخاضع خاللها ع، 379/2001

  . على طلب التنزيل

 العائد للفترة الضريبية التي وافقت خاللها اإلدارة على األول ضمن التصريحو ينزل أنعلى 

ممتدة اعتباراً من تاريخ  ليرة لبنانية عن كل فصل من الفترة ال375.000 مبلغ طلب التنزيل
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 36لمنصوص عليها في المادة  فيها الشروط ابدء مفعول تسجيل الخاضع الذي توفرت لديه

   .379/2001مكرر من القانون 

  

6المادة   :

 ليرة ثالثمائة وخمسة وسبعون ألفتقل عن مبلغ  فصلياً في حال كانت قيمة الضريبة المتوجبة

يطلب استرداد يحق للخاضع للضريبة أن يدور الفائض إلى الفترة الضريبية الالحقة، و ,لبنانية

, انتهاء الشهر السادس من السنة الميالدية وعند نهاية السنة الميالدية بعد فائض قيمة التنزيل

  . من القانون30وذلك عمالً بأحكام المادة 

بعد نهاية كل طلب استرداد فائض قيمة التنزيل  م فيحق لهأما األشخاص المصنفين كمصدرين

  . من القانون30وفقاً ألحكام المادة فترة ضريبية وذلك 

  

  :7المادة 

 من هذا 2الشروط المنصوص عليها في المادة لدى الشخص الخاضع للضريبة ل انتفت في حا

 فصول متتالية المبلغ المحدد في المادة الثانية من أربعةية أل أعماله لناحية تجاوز رقم إن القرار

عندها يفقد الشخص فإنه و  لناحية تغيير طريقة تكليفه لدى ضريبة الدخل،أوهذا القرار 

ي انتفت خالله  حقه بالتنزيل الضريبي وذلك اعتباراً من الفصل الذ نهائياًريبةالخاضع للض

  .نفة الذكراآلالشروط 

 مبالغ دون وجه حق، أية الضريبية في حال قيام الخاضع بتنزيل لإلدارةيحق في هذه الحالة و

 إلى فرضها الغرامات المنصوص عليها في القانون باإلضافة تسترد هذه المبالغ أن

  . ونصوصه التطبيقية379/2001

  

: 8المادة 

من التصريح ) الضريبة القابلة للحسم(المختلف في خانة   الضريبي التنزيليجب أن يدخل

   .الدوري

  

  :9المادة 

فور نشره في الجريدة الرسمية  .يعمل بهذا القرار 

  وزير المالية 

  2004 حزيران 23في             

  فؤاد السنيورة                  
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	إن الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم عن أربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية، وطالما لم يتعد رقم أعمالهم هذا الحد، وباستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين في ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي, أو المكلفين إلزامياً على أساس الربح المقطوع, وكذلك الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة ووكلائهم, يحق لهم أن يستفيدوا من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. 
	ينزل هذا المبلغ سنويا من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.  

