
 

 

 

 

 اللبنانية السوق الى بإدخالها المرخص التبغية المنتجات على والكفاالت الرسوم

 

 االدخال رسوم

 :التالي الوجه على ويحدد نهائية بصورة يستوفى لرسم إدخال اللبنانية االسواق الى بإدخالها المرخص التبغية المنتوجات تخضع 

 للسجائر بالنسبة-أ

 .اللبنانية بالعملة المبلغ هذا يعادل ما او االول الصنف عن اميركي دوالر الف عشر خمسة -

 .اللبنانية بالعملة المبلغ هذا يعادل ما او مشتق كل عن اميركي دوالر االف خمسة -

 واالصفهاني المعسل للتنباك بالنسبة- ب

 .بالعملة اللبنانية المبلغ هذا يعادل ما او االول الصنف عن اميركي دوالر االف خمسة-

 .اللبنانية بالعملة المبلغ هذا يعادل ما او مشتق كل عن اميركي دوالر الفا -

 "RYO" و الغليون وتبغ والسيجاريللو للسيجار بالنسبة ج

 .اللبنانية بالعملة المبلغ هذا يعادل ما او االول الصنف عن اميركي دوالر الف -

 .اللبنانية بالعملة المبلغ هذا يعادل ما او مشتق كل عن اميركي دوالر مائتي -

 المشتق او الصنف استيراد يتوقف ان على رسم اضافي، اي عليه يتوجب ان دون آخر بمشتق او بصنف مشتقا او صنفا يستبدل ان للمنتج يمكن

 .نهائية بصورة المستبدل

 .كان سبب ألي لالسترجاع قابلة المدفوعة االدخال رسوم تكون ال

 

 :التالي الوجه على ضمان كتب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على :المطلوبة الكفاالت

 للسجائر بالنسبة-أ

 :ومشتقاتها القديمة االصناف 1-

  .سنويا لمبيعات صندوق العائدة ارباح االدارة يمثل ومشتقاته صنف كل عن ضمان كتاب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على

 .االدارة ارباح على يطرأ قد تعديل ألي وفقا الكتاب هذا يعدل

 عندئذ ويتوقف الضمان، كتاب من االدارة ارباح الفائت من اقتطاع الى يصار اعاله االدنى الحد عن ومشتقاته الصنف مبيعات تدنت حال في

  .بصورة مبدئية المشتق او/و الصنف استيراد 

 الجمركية بالرسوم اضافية .T.V.A المرفئية كفالة والمصاريف تقديم عليه المذكور، الصنف بتسويق االستمرار المنتج اراد حال في انه غير

 .وعدم تصريفها البضاعة وصول أشهر على ستة مرور بعد ا حكم اقتطاعها الى يصار شحنة كل المضافة عن القيمة على والضريبة

 :الجديدة االصناف-2-

  االمانة طريق عن المستوردة المنتوجات

 شحنة كل عن وغيرها المرفئية والمصاريف الجمركية الرسوم يغطي ضمان كتاب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على

 TVA االدارة الى ترسل المضافة القيمة على والضريبة. 

  مصرفي اعتماد او مصرفية كفالة بموجب المستوردة :المنتوجات

 .البضاعة قيمة اعاله، المذكورة الرسوم الى باإلضافة يشمل، ضمان كتاب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على

 

 والمرفئية الجمركية الرسوم الضمان كتاب قيمة من تستوفي ان مستودعاتها الى الطلبية وصول تاريخ من أشهر ستة مرور بعد لإلدارة يحق

 يتعلق فيما اما االمانة، طريق عن المستوردة للمنتوجات بالنسبة مستودعاتها في المتبقي المخزون رصيد عن المضافة القيمة على والضريبة 

 .اليها المشار الرسوم الى باإلضافة البضاعة قيمة استيفاء فيتم مصرفي، اعتماد او مصرفية كفالة بموجب المستوردة بالمنتوجات

 .الكفالتين قيمة مجموع قيمتها تتضمن ان على واحدة بكفالة الكفالتين دمج المنتج لطلب بناء يمكن

 .القديمة لألصناف الملحوظة الشروط عليه وتطبق قديما صنفا يعتبر الجديد، الصنف طرح على سنة مرور بعد

 

 

 



 

 

 

 المعسل للتنباك بالنسبة- ب

 

  ومشتقاتها القديمة االصناف  

 هذا يعدل .) سنويا كيلو ألف (لمبيعات العائدة االدارة ارباح يمثل ومشتقاته صنف كل عن ضمان كتاب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على

 .االدارة ارباح على يطرأ قد تعديل ألي وفقا الكتاب

 استيراد عندئذ ويتوقف الضمان، كتاب من االدارة ارباح من الفائت اقتطاع الى يصار اعاله االدنى الحد عن ومشتقاته الصنف مبيعات تدنت حال في

 بالرسوم اضافية كفالة تقديم .T.V.Aعليه  المذكور، الصنف بتسويق االستمرار المنتج اراد حال في انه غير .مبدئية بصورة المشتق او/و الصنف

 البضاعة وصول على أشهر ستة مرور بعد حكما اقتطاعها الى يصار شحنة كل عن المرفئية والمصاريف المضافة القيمة على والضريبة الجمركية

 .تصريفها وعدم

 

 الجديدة االصناف

 المرفئية والمصاريف .T.V.A المضافة القيمة على والضريبة الجمركية الرسوم يغطي ضمان كتاب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على

 الضمان كتاب قيمة من تستوفي ان مستودعاتها الى الطلبية وصول تاريخ من أشهر ستة مرور بعد لإلدارة يحق .االدارة ترد شحنة كل عن وغيرها

 .مستودعاتها في المتبقي المخزون رصيد عن المضافة القيمة على والضريبة والمرفئية الجمركية الرسوم

 .الكفالتين قيمة مجموع قيمتها تتضمن ان على واحدة بكفالة الكفالتين دمج المنتج لطلب بناء يمكن

 .القديمة لألصناف الملحوظة الشروط نفس عليه وتطبق قديما صنفا يعتبر الجديد، الصنف طرح على سنة مرور بعد

 

 RYO وال الغليون وتبغ والسيجاريللو للسيجار بالنسبة-ج

 السيجار شحنات من شحنة كل عن المرفئية والرسوم .T.V.A وال الجمركية الرسوم يغطي ضمان كتاب االدارة ايداع ممثله او وكيله او المنتج على

 الرسوم الضمان كتاب قيمة من تستوفي ان لإلدارة يحق مستودعاتها الى الطلبية وصول تاريخ من أشهر ستة مرور وبعد .الغليون وتبغ والسيجاريللو

 المتبقي. المخزون رصيد عن المضافة القيمة على والضريبة والمرفئية الجمركية


