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 األمـوال  تسليم    تقديم الخدمات و   تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات           

   السوق الحرة في مطار بيروت الدوليإلى وجودة أو المرسلةالم
  

  

يبة علـى القيمـة     الضر (14/12/2001 تاريخ   379رقم   من القانون    19عمالً بأحكام المادة    

 25/1/2002 تـاريخ    7284 من المرسوم رقم     4 والمادة   3من المادة   ) ت(، والبند   )المضافة

  المتعلق بإعفاء التصدير واالعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوسطاء،

تعفى من الضريبة مع حق الحسم عمليات تسليم االموال وتقديم الخدمات في المناطق الحـرة               

  من القيود و الشروط التي يحددها التشريع الجمركي،وذلك ض

 وتقديم الخدمات التي تتم ضمن المنـاطق        األموالعمليات تسليم    ويشمل اإلعفاء من الضريبة،   

 الخدمات مقدمة ألشخاص يغادرون األراضي       أن الحرة، شرط أن تكون هذه األموال مسلمة أو       

  ، نيةاللبنا

مضافة مع حق الحسم، عمليات تسليم السلع الموجـودة أو        كما تعفى من الضريبة على القيمة ال      

المرسلة الى األماكن الخاضعة ألوضاع جمركية معلقة للرسوم وفقاً ألحكام التشريع الجمركي،            

  ،المحليعلى أن تخضع هذه السلع للضريبة عند وضعها قيد اإلستهالك 

  

المناطق الحرة، كما أنـه      أنواعوحيث أن السوق الحرة تشكل من الوجهة الجمركية نوعاً من           

تطبق في  ) قانون الجمارك  (15/12/2000 تاريخ   4461 من المرسوم رقم     263وفقاً للمادة   و

  االسواق الحرة جميع االحكام الخاصة بالمناطق الحرة لجهة اإلعفاء من الرسوم والضرائب،

  

بإسـتثمار  ي للمستثمر الرئيـس وحيث أن إدارة الجمارك ومديرية الطيران المدني تعطي الحق     

 operating (يمكن للمستثمر الرئيسي أنه إلىمع اإلشارة المحالت التجارية في السوق الحرة، 

company(              أن يمنح الحق بإستثمار أجزاء من المحالت التجارية في السوق الى مـستثمرين 

  ،)sub-operators (فرعيين

  



ال من قبل مستثمر المحالت      السوق الحرة يتم بموجب طلب إدخ      إلىوحيث أن إدخال البضائع      

الذي يعتبر الشخص الوحيد المخول بإدخال البضائع الى السوق الحرة على  التجارية الرئيسي،

  :أن يرفق هذا الطلب

   ،ع المأخوذة من األسواق المحليةببيان تصدير عادي بالنسبة للبضائ -1

لجمركيـة أو   ببيان ترانزيت بالنسبة للبضائع المأخوذة من المخازن أو المستودعات ا          -2

 ،لحرة الكائنة خارج المطار الدوليالمناطق ا

 ،لناتجة عن عمليات اإلدخال المؤقتببيان إعادة تصدير بالنسبة للبضائع ا  -3

الكائنة داخل مطار بيروت الدولي     لبضائع المأخوذة من المخازن الجمركية      بالنسبة ل  أما -4

   . بموجب طلب إدخال فقط تسددقيودهافإن 

  

  ، ا تقدمم إستناداً الى 

  

تراعى األحكام التالية بالنسبة لعمليات تسليم األموال الموجودة أو المرسلة الى السوق الحـرة              

  :في مطار بيروت الدولي

  

  : السوق الحرة من السوق المحليإلى البضائع المرسلة .1

  

 من الـسوق     اآلتية عملية بيع البضائع  ،  ة من الضريبة مع حق الحسم      عملية تصدير معفا   تعتبر

سوق الحرة في    الرئيسي لل  مستثمرال ، من ن للضريبة خاضعون  ، والتي يقوم بها موردو    المحلي

 إدخالها الى السوق الحرة مـن قبـل         ، والتي يتم   أو المستثمرين الفرعيين   مطار بيروت الدولي  

، بإعتباره الشخص الوحيد المخول بإدخال      ه بإسم  منظم بموجب طلب إدخال  الرئيسي   المستثمر

 بإسم المستثمر   ببيان تصدير عادي   ويتوجب أن يرفق طلب اإلدخال       لسوق الحرة،  ا إلىبضائع  

  ،الرئيسي أو المستثمر الفرعي

  

على إفـادة مـن     أن يحصل   البضائع الخاضع للضريبة    مورد   ويتوجب في الحالة المعنية على    

أن  و  الـسوق الحـرة    إلى، تفيد بأنه أدخل البضائع موضوع فاتورة المورد          الرئيسي المستثمر

) EX1( تصديرال بيان   ، ورقم  السوق الحرة  إلىب إدخال البضائع    رقم طل  يظهر في هذه اإلفادة   

 . المورد وتاريخها، رقم فاتورةوتاريخه



أن يحتفظ بالبيان الجمركـي     الرئيسي أو الفرعي،    بالمقابل يتوجب على مستثمر السوق الحرة       

 يبين إسم كـل   يجب أنالسوق الحرة الذيالعائد لهذه العملية، مرفقاً بطلب إدخال البضائع الى   

  .دارة الضريبية عندما تدعو الحاجة، وذلك إلبرازها الى اإل ورقم فاتورتهوردم

  

  : لحرة من قبل المستثمرين الفرعيين السوق اإلىعمليات إدخال البضائع . 2

  

 الـسوق   إلـى  من السوق المحلية  بالنسبة لعملية إدخال البضائع من قبل المستثمرين الفرعيين         

 التي تتم و،   داخل السوق الحرة   لكي يقوموا ببيعها في فروعهم     الحرة في مطار بيروت الدولي    

 بإعتباره الشخص    السوق الحرة بإسم المستثمر الرئيسي     إلىبضائع   تلك ال  بموجب طلب إدخال  

 بفاتورة صادرة بإسـم     والتي يتوجب إرفاقها   ، السوق الحرة  إلىول بإدخال بضائع    الوحيد المخ 

   : نوضح ما يليمستثمر الفرعي،ال

 أعـاله  المذكورة   بتسجيل العملية كمرحلة أولى     يقوم المستثمر الفرعي كان   حالفي    - أ

مستودعاته داخـل    مخزونه الخاص من      بضائع من  عملية نقل ك  دفاتره المحاسبية  في

،  بيـع   يقوم بتـسجيلها كعمليـة     الو لبنان إلى مركز البيع لديه داخل السوق الحرة         

 أنعلـى   ،  عملية تسليم أموال خاضـعة للـضريبة       تعتبر هذه العملية بمثابة       ال عندها

 كعملية بيـع    ضمن السوق الحرة   عملية تسليم هذه البضائع   في مرحلة ثانية    تسجل  

 .من هذه التعليمات) 4(لفقرة ا أحكام، مع مراعاة  المحاسبية المستثمردفاترفي 
 
 إدخال البضائع المذكورة أعاله في      ي يقوم بتسجيل عملية   عفي حال كان المستثمر الفر      - ب

  .من هذه التعليمات) 1( كعملية بيع عندها تطبق أحكام الفقرة دفاتره المحاسبية

  

  : السوق الحرة من خارج لبنانإلىة البضائع المرسل. 3

التـي يقـوم بهـا      ، عملية بيع البضائع     ية معفاة من الضريبة مع حق الحسم      تعتبر عمل  •

 الـسوق   إلى مستثمر السوق الحرة والتي يتم إرسالها        منن للضريبة   ون خاضع ومورد

خارج جميعها  الحرة من المخازن أو المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة الكائنة           

 بموجب بيان ترانزيـت    ، وذلك ضمن أوضاع معلقة للرسوم الجمركية     و المطار الدولي 

الرئيـسي للـسوق    مستثمر  ال، مرفق بطلب إدخال الى السوق الحرة بإسم         بإسم المورد 

على أن يحصل مورد البضائع الخاضع للضريبة على إفادة من المستثمر، تفيد            ،  الحرة

بأنه أدخل البضائع موضوع فاتورة المورد الى السوق الحرة وأن يظهـر فـي هـذه                

 ،، ورقم بيان الترانزيـت وتاريخـه  اإلفادة رقم طلب إدخال البضائع الى السوق الحرة       



بيان الترانزيـت إلثبـات     ب  إحتفاظ المورد  باإلضافة الى  ،ريخهارقم فاتورة المورد وتا   

  .حصول هذه العملية

  

 والـصادرة فواتيرهـا بإسـم       لعملية بيع البضائع المرسلة من خارج لبنان      بالنسبة   •

 عمليـات    السوق، تعتبـر   إلىالذي يقوم بإدخالها    والمستثمر الرئيسي للسوق الحرة     

 خارجة عن نطاق    وبالتالي فهي  ي اللبنانية عمليات حاصلة خارج األراض   ،  البيع هذه 

  .شروط الموجودة في الفقرة السابقةالضريبة، في حال لم تتوفر فيها ال

  

  : تسليم األموال داخل السوق الحرةعمليات. 4

بالنسبة لعمليات بيع البضائع في السوق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين ضمن الشروط             

ن و المـستثمر الرئيـسي أو المـستثمر       والتي يقوم بها  ،  ى للجمارك علالمحددة من المجلس األ   

 حسب  ن للضريبة، لبضائع تم إدخالها الى السوق الحرة من السوق المحلي          ون الخاضع ويالفرع

حسب ما ورد في الفقـرة       أو من خارج لبنان      من هذه التعليمات،  ) 2(و) 1(الفقرة  ما ورد في    

ل بإسم المستثمر الرئيسي، تعتبر عمليات البيع هذه        بموجب طلب إدخا  ،  من هذه التعليمات  ) 3(

 دخول البضائع إلى السوق الحرة وفقاً       إثبات، شرط   عمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم      

للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات، واثبات عملية البيع داخل السوق الحرة وفقـاً              

  .ألحكام التشريع الجمركي

  

  : مات داخل السوق الحرة تقديم الخدعمليات. 5

عمليات تقديم الخدمات من قبل األشـخاص       ،  تعتبر عمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم       

الخاضعين للضريبة التي تتم في األسواق الحرة، بما فيها الخدمات التي يقـدمها األشـخاص               

 السوق  منطقة  واإلستفادة منها في   استعمالهاالخاضعون للضريبة من لبنان، والتي يثبت أنه تم         

  .الحرة

  

                                                                                                 

  وزير المالية
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