
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية

  الوزير

   8/7/2004 تاريخ – 36 العدد –الجريدة الرسمية 

  843/1:قرار رقم

  2004 حزيران 28 :تاريخ

  14/12/2001 تاريخ 379 رقم القانون من 48المادة  احكام تطبيق دقائق تحديد

  غراماتلباالمتعلقة )  وتعديالتهالضريبة على القيمة المضافة(

  

  زير المالية، وان

  ،)تشكيل الحكومة (17/4/2003 تاريخ 10057بناء على المرسوم رقم 

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

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

  نه،ال سيما المادة العشرون م) 2004

   على اقتراح مدير المالية العام،بناء

  ،)23/6/2004 تاريخ 2004-245/2003الرأي رقم( استشارة مجلس شورى الدولة وبعد

  

  :يقرر ما يلي

  :الفصل األول 

  أحكام عامة
  :1المادة 

 14/12/2001 تاريخ 379 القانون رقم من 48المادة   أحكامتطبيق هذا القرار دقائق يحدد

  .وتعديالته) قيمة المضافةالضريبة على ال(

  : 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" −

  .بة على القيمة المضافة الضريمديرية ،" الضريبيةاإلدارة" −

  



  
  :2المادة 

 تـاريخ   583 من القانون المعدل بموجب القـانون رقـم          48 من المادة    األول يطبق البند    -1

 الذين  األشخاص، على   )2004قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام        ( 23/4/2004

وذلك سواء توفرت لـديهم     يتأخرون في تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة           

شروط الخضوع للضريبة بعد نفاذ هذا القرار، أو توفرت لديهم شروط الخضوع قبـل هـذا                

  . التاريخ ولم يتم تكليفهم أو كلفوا ولم يسددوا المبالغ المتوجبة

  

 بالنسبة لمبالغ الضريبة المتوجبة وغرامات التحقق المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار من              -2

أعاله، الناتجة عن تأخرهم في التسجيل والعائدة لكـل         ) 1(شخاص المذكورين في البند     قبل األ 

 مهلة تسجيلهم لدى اإلدارة الضريبية ولغاية تاريخ        انتهاءفترة من الفترات الضريبية من تاريخ       

  بدء مفعول تسجيلهم ،

والـضريبة  في حال تبين لإلدارة الضريبية أن هذه المبالغ تقل عن مبالغ غرامـات التحقـق                

 من القانون ، يعتبر الفرق متوجباً للخزينة ، أما          48المتوجبة بعد تطبيق البند األول من المادة        

في حال زادت المبالغ المسددة عن تلك المتوجبة تعتبر عندها جميع المبـالغ المـسددة حقـاً                 

  للخزينة ،

غرامـات التحقـق    يراعى عند إحتساب الفرق مقارنة الضريبة المتوجبة مع تلك المـسددة، و           

المتوجبة مع تلك المسددة كل على حدة وذلك بالنسبة لكل فترة من الفترات الضريبية المبينـة                

  .أعاله

 المبالغ المتوجبة عـن هـذه       احتسابتتولى الدائرة المختصة التي تقوم بدراسة ملف الخاضع         

المسددة من قبـل    الفترات الضريبية وذلك بعد األخذ بعين اإلعتبار الضريبة وغرامات التحقق           

  . الفترات الضريبية ذاتالخاضع عن 

  

  

:3المادة 

 23/4/2004 تاريخ   583 من القانون المعدلة بموجب القانون رقم        48باقي بنود المادة    تطبق  

، على الملفات كافة التي صدرت تكاليفها ولم        )2004الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      (

ار وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظـر عـن             تسدد بتاريخ سريان هذا القر    

  .الفترة الضريبية التي تعود لها
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  :الثانيالفصل 

  تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيلال

  

  :4المادة 

 مـن القـانون     48 من المـادة     1تحتسب قيمة الضريبة المتوجبة المنصوص عليها في البند         

 مهلة تقـديم طلـب      انتهاءلك عن الفترة الممتدة من      والناتجة عن التأخر في طلب التسجيل وذ      

التسجيل لغاية تاريخ بدء مفعول التسجيل الذي تحدده اإلدارة الضريبية وذلـك علـى أسـاس                

  :المعادلة التالية

  : إفتراضاً أن

  قيمة الضريبة المتوجبة عن كل فترة ضريبية = أ 

  قيمة العمليات الخاضعة للضريبة خالل هذه الفترة = ب

   معدل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل=ج 

  معدل الضريبة على القيمة المضافة = د 

  

  :وعليه تكون  قيمة الضريبة المتوجبة عن كل فترة ضريبية

    

  د  x )  ج x  ب(  = أ  
  

:5المادة 

  

  أعاله، جميع اإليرادات الناتجة عـن      4 يقصد بقيمة العمليات الخاضعة المذكورة في المادة         -أ

  .عمليات تسليم األموال أو تقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة

  

، المعـدل المعتمـد الحتـساب       أعاله 4  يقصد بمعدل الربح المقطوع المذكور في المادة          -ب

  . الربح المقطوع والمحدد من قبل وزير المالية وفقاً لكل نشاطأساسضريبة الدخل على 
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 ة لتجار الجملة ونصف الجملة وغيرها من مبيعات الجملة        يعتمد كمعدل للربح المقطوع بالنسب    

نصف معدل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل لتجارة المفرق الواقعـة ضـمن ذات               

  .طبيعة النشاط

أما بالنسبة لألشخاص الذين يقومون بعملية تأجير عقارات مبنيـة فيحتـسب معـدل الـربح                

 نسبة إجمالي النفقات القابلة للتنزيل والمحددة في        إلى المقطوع الذي يجب تطبيقه عليهم إستناداً     

وتعديالته ونصوصه التطبيقية   17/9/1962 من قانون ضريبة األمالك المبنية تاريخ        27المادة  

.  

  

:6المادة 

 من القانون عـن     48 من المادة    األولتحتسب الضريبة والغرامات المنصوص عليها في البند        

 مهلة تسجيل الخاضع ولغايـة تـاريخ        انتهاءكل فترة من الفترات الضريبية الممتدة من تاريخ         

بدء مفعول تسجيله كل على حدة ويجب أن يتم التصريح عن المبالغ المذكورة علـى نمـوذج                 

  .خاص تعده لهذه الغاية اإلدارة الضريبية

  

  :7المادة 

 تأخروا ولم يتقدموا بعد بطلب تسجيلهم في مديرية الضريبة على القيمة            على األشخاص الذين  

المضافة والذين توفرت لديهم شروط الخضوع للضريبة بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القرار،             

 أعاله وتقديمه الى    6 تعبئة النموذج المذكور في المادة       إلىأن يتقدموا بطلب تسجيلهم باإلضافة      

   تسديد المبالغ المتوجبة من ضريبة وغرامات،إلىأن يبادروا اإلدارة الضريبية و

وكذلك األمر بالنسبة لألشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع بتاريخ الحق لتاريخ نفـاذ              

  . هذا القرار، والذين يتأخرون عن تقديم طلب تسجيلهم ضمن المهلة القانونية

  

علـى   مـن القـانون      46ا في المادة     أن تسري غرامة التأخير في الدفع المنصوص عنه        يجب

بالنسبة لكل فترة من   وذلك  لمبالغ المذكورة أعاله اعتباراً من تاريخ إنتهاء مهلة تأدية الضريبة           ا

  .الفترات الضريبية الممتدة من تاريخ إنتهاء مهلة التسجيل ولغاية تاريخ بدء مفعول التسجيل 

  

  :8المادة 

يبية أن قيمة الضريبة المتوجبة والمصرح بها من قبل         في حال تبين بتاريخ الحق لإلدارة الضر      

يحق عندها لإلدارة أن تعيد احتساب الضريبة       , الشخص الذي تأخر في التسجيل غير صحيحة      

وفقاً ألحكام هذا القرار وكذلك إعادة إحتساب غرامة التحقق الملحقة بها والمنصوص عليها في              
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نون، وذلك باإلضافة الى غرامة التأخير في الدفع         من القا  48من المادة   ) 1(الفقرة ب من البند     

  . من القانون46المنصوص عليها في المادة 

  

:9المادة 

 % 10 من القانون بنسبة     48تحتسب الغرامة المذكورة في الفقرة ب من البند االول من المادة            

من الضريبة المحتسبة عن كل فترة ضريبية واقعة ضمن الفترة التي تـأخر الخاضـع عـن                 

  .التسجيل خاللها
  

  
  :لثالفصل الثا

  غرامة التأخر في تقديم التصريح الدوري

  

  :10المادة 

، يجب  48بالنسبة الى غرامة التأخير في التصريح المنصوص عليها في البند الثاني من المادة              

 ليرة لبنانية عن كـل فتـرة        500.000أن ال تنقص هذه الغرامة في مطلق األحوال عن مبلغ           

وذلك حتى في   , ر فيها الخاضع للضريبة عن تقديم التصريح ضمن المهل المحددة         ضريبية يتأخ 

  .حال كان الحد األقصى للغرامة أي ضعفي الضريبة أقل من هذا المبلغ

  
  : رابعالفصل ال

  المتعلقة بالشكل العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات غرامة المخالفات

  
  :11المادة 

 9الشكل والتي ال تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة وفقاً للبنـد            يقصد بالمخالفات المتعلقة ب   

 من القانون، المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات والدفاتر المحاسبية التي ال           48من المادة   

ومنها على سبيل المثـال ال      , تؤثر على صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عن العملية المعنية          

  : الحصر

 الضريبة على الفاتورة مع ذكر عبارة ضريبة على القيمة المضافة أو            عدم ذكر معدل   -1

VAT أو TVA  

 . من القانون38عدم ذكر عنوان الزبون على الفاتورة المنظمة وفقاً ألحكام المادة  -2
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عدم مسك دفتر االلتزامات أو عدم تختيمه وذلك شرط أن ال يؤدي ذلك الى عدم تمكن                 -3

 .صحة استيفاء الضريبةاإلدارة الضريبية من التحقق من 

تختيم دفتر اليومية أو دفتر الجرد والموازنة خارج المهلة القانونية وذلك شـرط أن ال                -4

 .تزيد مدة التأخير عن ستة أشهر

  

  :12المادة 

 من القانون الـضريبة المتوجـب       48 من المادة    9 يقصد بالضريبة المتوجبة بمفهوم البند       -1

ين قيمة الضريبة المحصلة عن فترة ضريبية معينة وقيمـة          تأديتها لصالح الخزينة أي الفرق ب     

 .الضريبة القابلة للحسم عن ذات الفترة 

  

 من القانون فيقصد بالضريبة المتوجبة بمفهوم هذا البنـد          48 من المادة    6 أما بالنسبة للبند     -2

  .قيمة الضريبة المتوجبة بموجب التكليف اإلضافي أو التكميلي

  

  :13المادة 

 من القانون حتـى ولـو تولـت         48 من المادة    9الفات الشكلية خاضعة ألحكام البند      تبقى المخ 

 مـن   45اإلدارة الضريبية التقدير المباشر للضريبة في الحاالت التي تـنص عليهـا المـادة               

  .القانون

  
  :خامسالفصل ال

  تطبيق الغرامة األعلى

  
  :14المادة 

تفرض على الخاضع للـضريبة فـي حـال          من القانون،    48 من المادة    10عمالً بأحكام البند    

  : التالية والفقراتالغرامة األعلى بين غرامات البنودترتب عليه غرامة واحدة أو أكثر، 

  

   من القانون48 من المادة 3البند  -1

  من القانون 48 من المادة 5الفقرة ج والفقرة د من البند مجموع  -2

  من القانون 48 من المادة 6البند  -3

 .قانون من ال48ة  من الماد4البند  -4

tva  6/843/06/04-قرار الغرامات



  

  

  :15المادة 

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

  

  

       وزيــر الماليــة

  2004 حزيران 28في 

 فــؤاد السنيــورة
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