INCENTIVOS FISCAIS
1. INCENTIVOS PARA O SETOR INDUSTRIAL (INCLUINDO EMPRESAS
AGRO-ALIMENTARES)
» Empresas industriais são elegíveis para uma isenção de 50% sobre os direitos
tarifários na exportação.

» Máquinas, equipamentos, peças de reposição e materiais de construção importados
destinados à instalação de novas empresas industriais estão sujeitos a apenas 2% de
impostos alfandegários.

» As isenções de direitos aduaneiros são aplicadas aos seguintes itens:
- Matéria prima
- Produtos semimanufaturados (total de mais de 2000 produtos)

» Em zonas industriais: 75% das obrigações fiscais de uma empresa podem ser isentas.
Para aproveitar dessa regulamentação, os investimentos devem consistir em gastos de
capital destinados a aumentar a equipe da empresa e outros funcionários.

» Em Zonas Industriais Específicas (em Zahle, Jbeil e Nabatiyeh): As empresas estão
isentas do imposto de renda corporativo por um período de 10 anos (Decreto 11.991).

2. INCENTIVOS PARA O SETOR AGRÍCOLA

» As fazendas (desde que não exibam produtos agrícolas em pontos de venda ou
vendam produtos após o processamento) estão isentas do imposto de renda.
» Equipamentos e matérias primas importados para o setor agrícola estão sujeitos a
apenas 2% de impostos aduaneiros.
» Os salários da mão-de-obra agrícola estão isentos de impostos sobre a folha de
pagamento.
» Os produtos agrícolas estão isentos de IVA.

3. INCENTIVOS PARA O SETOR DE TURISMO
» Euipamento importado destinado a hotel está isento de certas obrigações, desde que
o período de funcionamento seja de pelo menos 10 anos.

» Ônibus importados para agências de turismo também são isentos de impostos
aduaneiros.

» Estabelecimentos turísticos classificados como artesanais estão isentos do imposto
de renda corporativo.
Para maiores informações sobre essas isenções, favor acessar o web site do
Ministério das Finanças: www.finance.gov.lb

COLETIVO
ZOOMAL
É uma plataforma de financimanto coletivo (“crowdfunding”) que apoia projetos
inovadores no mundo árabe.
Para enviar seu projeto e obter mais informações sobre o Zoomal, favor consulte
o web site: www.zoomaal.com

