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 : وتعديالته( قانون اإلجراءات الضريبية) 44/8002من القانون رقم  111المادة 
والقوانين الضريبية ( الضريبية اإلجراءات) 44/8002القانون  ألحكامتصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقًا تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات عند تعبئة ال 

مئة ألف ليرة )ل .ل 000.000للشركات المساهمة، ( مئتا ألف ليرة لبنانية)ل .ل  800.000 :ضريبة إضافية غرامة قدرها عن كل تصريح اإلغفالالخاصة، ولم ينتج عن هذا 
 .لألفراد ولباقي المكلفين (خمسون ألف ليرة لبنانية)ل .ل 00.000وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، ةلشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولي( نيةلبنا

 

 
 

 (8-11ق  )الملحقتعبئة إرشادات حول 
 

 

           

         
 

 
 النصوص القانونية المذكورة أعاله،عماًل بأحكام   
قد اعتمدت نموذجًا جديدًا للتصريح  على القيمة المضافة الضريبة مديريةولما كانت   

 ،(8-01ق)ملحقًا بأسماء الموردين والزبائن المحليينالدوري يتضمن 
وارتكبوا  في هذا الملحق ما كان بعض المكلفين قد أغفلوا تعبئة المعلومات المطلوبةول  

 ،تعبئتهعند  األخطاءالعديد من 
للغرامة المنصوص عليها في  المخالفيعرض  تبمعلوماعن التصريح  اإلغفالولما كان   

 ،44/8002من القانون  000المادة 
بدء تطبيق قانون اإلجراءات الضريبية إبداء المرونة ولما كانت وزارة المالية قد التزمت منذ   

 ،والتفهم ألوضاع المكلفين
 ،لذلك  

 

الملحبببق ولبببدع تعبئبببة ، فبببي الضبببريبة علبببى القيمبببة المضبببافة جميبببل المسبببجلين يتوجبببب علبببى
 :التالية باإلرشاداتد التقي  ( 8-01ق)

والموردين المحليين ة للزبائن والعائدمن وزارة المالية  المعطاة ةالضريبي واألرقام األسماء تسجيل (0
 .موردي بضاعة أو خدمات أو أصول ثابتةزبائن و  كانواسواًء فقط، 

بعمالت أخرع  وليسبالليرة اللبنانية  المعفاة والخاضعةالمشتريات والمبيعات تسجيل قيمة  (8
) قيمة الضريبة على القيمة المضافة متضمنًة  الخاضعةكالدوالر واليورو، على أن تكون 

TTC) ضمنها المسبقةالدفعات ، وعدم تسجيل. 
 .مستهلكًا نهائيًا من األشخاص الطبيعيينالزبون  متى كان ذكر قيمة المبيعات النقديةعدم  (1

من القانون  43المادة 

اإلجراءات )33/8002

وتعديالته ونصوصه (الضريبية

 التطبيقية

تاريخ  354/1القرار رقم 

تحديد دقائق )88/3/8002

تطبيق أحكام القانون رقم 

33/8002) 

تاريخ  584/1القرار رقم 

المخالفات المتعلقة بالرقم )1/6/8018

الضريبي وبالفواتير والمستندات 

 (بهاالمتعلقة المماثلة وتحديد الغرامات 



 1 61/1001/إيمان/كارمن/6765761/استفسار./خ.خ

 

المسجلين في الضريبة  متى كان الزبون من األشخاص الطبيعيين  ذكر قيمة المبيعات النقدية  (4
 .على القيمة المضافة

حال تم تسجيل المشتريات ضمن حسابات المخزون يتم تسجيل األسماء واألرقام الضريبية في  (0
سواًء كانوا موردي بضاعة أو خدمات أو أصول  المعطاة من وزارة المالية والعائدة الموردين

 .ثابتة


