نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – الضرائب والقانون
امتحانات كانون األول 2016

أجب على املسائل التالية :
السؤال األول :

()%11

 تقدم املدعو فريد بدعوى قضائية بوجه السيد أنيس بإعتبار األخير مالكا ألكثرية الحصص في شركة  R.B.Cش.م.م .طالبا إلزامه بدفع مستحقات مالية ناتجةعن تسليم الشركة مواد أولية.
تحدث عن مدى صحة دعواه من ناحية مسؤولية السيد أنيس.
الجواب :
-

يقتض ي بحث مفهوم الشخصية املعنوية للشركة وبالتالي ان املطالبة باملستحقات أو غيرها تكون بوجه الشركة ،التي تتمتع باستقاللية الذمة املالية
باإلضافة الى أن تمثيلها يكون وفقا للقانون أو نظام الشركة.

يقتض ي بحث مسؤولية مالك الحصص بحيث تنحصر مسؤوليته في قيمة الحصص اململوكة من رأس املا (املادة األولى من قانون الشركة املحدودة املسؤولية:
املادة االولى  -تعريف الشركة املحدودة املسؤولية :الشركة املحدودة املسؤولية هي شركة تجارية تؤلف بين شركاء ال يتحملون الخسائر اال بمقدار مقدماتهم).
السؤال الثاني :
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قام ربيع ببيع مطعم "الوادي" كمؤسسة تجارية قائمة للمدعو جميل وذلك بكافة العناصر املادية وغير املادية ،وبعد شهر من ذلك قام األو بفتح مطعم آخر
بنفس الشارع بإسم مطعم "الوادي األصلي".
طلب جميل رفع الضرر عنه نتيجة تحويل الزبائن عنه للمطعم اآلخر.
-

عالج النقاط القانونية التي تدعم املوقف القانوني لجميل.

الجواب :
-

يقتض ي تحديد العناصر غير املادية في املؤسسة التجارية (املادة األولى من قانون املؤسسة التجارية) .وهي االسم التجاري ،الشعار ،االيجار ،الزبائن
واملركز التجاري .وبما أن البيع تناو عنصر الزبائن تطبق املادة  8من قانون املؤسسة التجارية بحق املشتري في تحويل الزبائن.
(املادة  -1املؤسسة التجارية اداة املشروع التجاري وهي تتألف اصال من عناصر غير مادية وتبعيا من عناصر مادية يرمي جمعها وتنظيمها ملمارسة مهنة تجارية ال تتسم بطابع عام.
تعتبر املؤسسة التجارية مشتملة على االسم التجاري و الشعار وحق االيجار و الزبائن و املركز التجاري ما لم يعرب عن ارادة مخالفة بقيدها في السجل التجاري او ببند مدرج في العقد
الجاري على املؤسسة .
املادة  -8للمتعاقدين ان يعينوا حدودا يمتنع ضمنها على البائع ان ينش ىء تجارة من شأنها مزاحمة املؤسسة التي باعها او ان يكون له مصلحة في تلك التجارة على ان املنع الذي لم
يحدد بزمان ومكان يعتبر بحكم غير املوجود.
في حا عدم تعيين حدود املنع ال يحرم على البائع ان يعود الى ممارسة التجارة اال قدر ما يكون النشاء مؤسسته الجديدة او ملصلحته في مؤسسة اخرى من اثر ظاهر في تحويل الزبائن
عن املؤسسة املباعة).

-

وبالنظر الى الوقائع فإنه تم استعما نفس االسم التجاري بالرغم من وقوع البيع على العناصر املادية وإقامة مطعم في نفس الشارع وبنفس اإلسم
يؤدي إلى تحويل الزبائن وبالتالي إلى املزاحمة غير املشروعة.

السؤال الثالث :
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تقدم السيد وليد بصفته من املساهمين في شركة البيوت الجاهزة ش.م . .بدعوى بوجه مفوض املراقبة في الشركة املذكورة ناسبا له خطأ في املراقبة باألمور
التالية :
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-

عدم إتخاذ أي إجراء من عدم إجتماع الجمعية العمومية للشركة لسنتين متتاليتين.

-

عدم إتخاذ أي إجراء لإلطالع على حسابات الشركة بعد أن تقاعس مجلس اإلدارة عن تبيانها له أي ملفوض ملراقبة.

-

عدم إتخاذ أي إجراء فيما يتعلق باإلتفاق الجاري بين الشركة وأحد أعضاء مجلس اإلدارة لجهة تزويد الشركة بمواد أولية من مؤسسة يملكها األخير.
ناقش واجبات مفوض املراقبة في الحاالت املذكورة أعاله ومسؤوليته في إتخاذ اإلجراءات الالزمة.

الجواب :
واجبات مفوض املراقبة في ش.م . .وفقا للمادة  176قانون التجارة اللبناني ان يدعو الجمعية العمومية في كل ّ
مرة يتخلف عنها أعضاء مجلس اإلدارة عن
دعوتها في األحوا املنصوص عنها في القانون أو في نظام الشركة أو كل ّ
مرة تكون الدعوة مفيدة .وانه وفقا للمادة  174قانون التجارة اللبناني يقوم مفوض
املراقبة بمراقبة دائمة لسير أعما الشركة ويحق له أن يطلب االطالع على جميع الصكوك واألوراق الحسابية ويتوجب على مجلس اإلدارة إعطاءه جميع
املعلومات وأن قائمة الجرد واملوازنة وحساب األرباح والخسائر يجب وضعه بين يديه قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسين يوما بحسب املادة  158قانون
التجارة اللبناني يجب أن يخضع لترخيص الجمعية العمومية املسبق كل اتفاق بين الشركاء وأحد أعضاء مجلس اإلدارة سواء كان االتفاق مصورة مباشر أو
غير مباشر.
(املادة  - 158االتفاقات الخاضعة لترخيص الجمعية العمومية املسبق :يجب ان يخضع لترخيص الجمعية العمومية املسبق كل اتفاق بين الشركة واحد اعضاء مجلس االدارة سواء
كان هذا االتفاق جاريا بصورة مباشرة او تحت ستار شخص ثالث .ويستثنى من احكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنها.
يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية املسبق كل اتفاق بين الشركة ومؤسسة اخرى اذا كان احد اعضاء مجلس االدارة مالكا لهذه املؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او
عضوا في مجلس ادارتها .ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه احدى هذه الحاالت ان يعلم بذلك مجلس االدارة.
يقدم كل من مجلس االدارة ومفوض ي املراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن االتفاقات املنوي اجراؤها فتتخذ الجمعية قرارها على ضوء هذين التقريرين .وال تكون االتفاقات
املرخص بها قابلة للطعن اال في حالة التحايل.
يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يختص بعقود ذات موجبات متتابعة طويلة االجل( ( .)Contrats à prestations successives prolongéesيحرم على اعضاء مجلس االدارة في
الشركة ما لم يكونوا من االشخاص املعنويين أن يستحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت على قرض أو على حساب جار مكشوف ملصلحتهم أو على كفالة او تكفل باالسناد التجارية تجاه
الغير .اال ان التحريم املذكور ال يطبق بالنسبة للمصارف اذا كانت العمليات املنوه عنها تشكل عمليات عادية لنشاط هذه املصارف.
املادة  - 174مهام مفوض ي املراقبة :ان مفوض ي املراقبة يقومون بمراقبة دائمة لسير اعما الشركة ويحق لهم أن يطلبوا االطالع على جميع الصكوك واالوراق الحسابية وان يوجبوا على
اعضاء مجلس االدارة اعطاءهم جميع املعلومات.
أما قائمة الجرد واملوازنة وحساب االرباح والخسائر فيجب وضعها بين ايديهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسين يوما على االقل.
املادة  - 176الحاالت الواجب فيها دعوة الجمعية العمومية :يجب على املفوضين ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها اعضاء مجلس االدارة عن دعوتها في االحوا
املعينة في القانون أو في نظام الشركة .وكذلك يحق لهم ان يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.
بل يجب عليهم ان يقوموا بدعوة الجمعية العمومية اذا طلبها فريق من املساهمين يمثل خمس رأس ما الشركة).

إختر بين السؤالين الرابع والخامس :
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السؤال الرابع :
قدمت مؤسسة فردية خاضعة على القيمة املضافة تصريحا بالضريبة املتوجبة عن العمليات التالية وسددتها وفقا لألصو بتاريخ .2015/4/10
-

عمليات بيع تلفزيونات إلى تاجر غير مسجل في الضريبة على القيمة املضافة فقط بقيمة  500مليون ليرة لبنانية نتيجة فوترة البضاعة.

-

عمليات استيراد برادات للمطاعم واحتسبت الضريبة على اساس القيمة املضافة وفق قيمتها في الجمرك.

-

تصدير آللة  Scanإلى فرنسا بقيمة  800مليون ليرة لبنانية.

-

شراء آللة طبية إلزالة البثور من الوجه بقيمة  100مليون ليرة لبنانية من خال الوسيط الذي تقاض ى عمولة  20مليون ليرة لبنانية.

-

تضمن تصريحه بتاريخ  2015/7/10ما يلي:

-

رد إعادة تلفزيونات من التاجر غير املسجل بقيمة  300مليون ليرة لبنانية.
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-

تسليم برادات إلى جمعية كاريتاس دون مقابل.

كما ورد في تصريحه بتاريخ  2016/4/15تفرغا عن فرع للمؤسسة في صيدا بالكامل إلى سعيد الذي سيمارس النشاط نفسه ّ
وقدم سعيد طلب بالخضوع
اإلختياري للضريبة على القيمة املضافة بتاريخ .2016/7/1
االسئلة:
 .1ما هي املعالجة القانونية لبيع التلفزيونات :
-

أسس فرض الضريبة في كل حالة من الحاالت املذكورة أعاله بما فيها التفرغ عن املؤسسة.

الجواب :
فيما خص التلفزيونات :يحق للمؤسسة أن تسترد جزء من الضريبة املدفوعة من قبلها تبعا لعدم دفع الثمن كليا من قبل التاجر وإعادة التلفزيونات بتاريخ
الحق لتاريخ اجراء العملية عمال بأحكام املادة  49من قانون الضريبة على القيمة املضافة.
(املادة  – 49االسترداد :يحق للخاضع للضريبة أن يسترد كامل الضريبة املدفوعة منه أو جزءا منها في حا إبطا أو إلغاء أو فسخ العملية الخاضعة للضريبة أو في حا عدم دفع الثمن كليا
أم جزئيا أو تخفيض قيمته بتاريخ الحق لتاريخ إجراء العملية .تحدد بمرسوم بناء على إقتراح وزير املالية اإلجراءات واألصو املتعلقة بإسترداد الضريبة التي تفوق قيمتها الضريبة املتوجبة).

أسس فرض الضريبة على القيمة املضافة:
 في حالة :بيع التلفزيونات تفرض وتستحق بتاريخ إصدار الفاتورة ألنها قبل تسليم البضاعة. في حالة :استيراد برادات للمطاعم ،قانون الضريبة على القيمة املضافة ،املادة  21وتعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة الجمركية املادة .24)املادة  - 21اعفاء بعض أعمال الوكالء :تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكالء الذين يعملون بإسم ولحساب موكليهم ،عندما تتناو هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة
وفقا الحكام املادتين  19و 20من هذا القانون ،أو عمليات حاصلة خارج األراض ي اللبنانية ،بإستثناء الخد مات التي تقدمها وكاالت السفر .تحدد دقائق تطبيق هذه املادة بموجب مراسيم
تصدر بناء على إقتراح وزير املالية ،على أن تسري هذه اإلعفاءات املذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
املادة  - 24أساس فرض الضريبة عند االستيراد :عند اإلستيراد ،تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة الجمركية التي تحدد وفقا لقواعد تقييم البضائع في الجمرك ،مضافا اليها جميع
الرسوم الجمركية في حا توجبها ،وكافة الرسوم املتوجبة أصوال معها ،وذلك بإستثناء الضريبة على القيمة املضافة).

 في حالة :تصوير آللة  ،Scannerمعفاة من الضريبة عمال بأحكام املادة  19من قانون الضريبة على القيمة املضافة مع حق حسم الضريبة التي تكبدتهااملؤسسة
(املادة  - 19اعفاء التصدير واالعمال املشابهة :تعفى من الضريبة األعما التالية:
 -1تسليم أموا مرسلة أو منقولة الى خارج األراض ي اللبنانية ،وتقديم الخدمات املستعملة خارج األراض ي اللبنانية.
 -2الغي نص البند  2بموجب املادة  24من القانون رقم  583تاريخ  2004/4/23واستبدل بالنص التالي :تسليم اموا مرسلة من لبنان الى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية،
وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية .وتسليم االموا وتقديم الخدمات ضمن االوضاع املعلقة للرسوم الجمركية ،وعمليات اعادة تصديرها،
وذلك وفقا الحكام التشريع الجمركي.
 -3تصدير الذهب الى املصارف املركزية.
 -4تسليم األموا وتقديم الخدمات الى اإلدارات واملصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء ّ
املمو من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.
 -5تحدد دقائق تطبيق هذه املادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير املالية ،على أن تسري هذه اإلعفاءات املذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون).

في حالة :حالة شراء آللة طبية الزالة البثور من الوجه عمال بأحكام املادة  23مفترض الضريبة على أساس البد املقابل الذي حصلت عليه املؤسسة لقاء
تسليم اآللة وكذلك الرسوم والضرائب وجميع النفقات امللحقة كنفقات الوساطة.
(املادة  - 23أساس فرض الضريبة على الداخل
 -1يعتمد كأساس لفرض الضريبة البد املقابل الذي حصل أو سوف يحصل عليه مورد االموا او ّ
مقدم الخدمات لقاء تسليم هذه األموا وتقديم هذه الخدمات.
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فيما يتعلق بالعمليات املشار اليها في املادة  8من هذا القانون واملتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أمواال لنفسه ،يعتمد كاساس لفرض الضريبة ثمن شراء األموا أو أموا
مماثلة ،وعند تعذر معرفة الثمن ،يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ إجراء هذه العمليات.
ّ
فيما يتعلق بالعمليات املشار اليها في املادة  11من هذا القانون واملتعلقة بتقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه ،تعتمد كأساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحملها
الخاضع للضريبة من أجل تقديم هذه الخدمات.
في الحاالت التي يتعذر فيها تحديد البد املقابل ،تفرض الضريبة على أساس القيمة املتعارف عليها للعملية املنفذة .يقصد بالقيمة املتعارف عليها الثمن املتوجب على األراض ي
وشار مستقلين عن بعضهما بعضا وضمن شروط تنافسية كاملة.
اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع
ٍ
تدخل في أساس فرض الضريبة ،الرسوم والضرائب ،بإستثناء الضريبة على القيمة املضافة ،وكذلك جميع النفقات امللحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما
اليها).

في حالة :تسليم برادات الى جمعية كاريتاس دون مقابل :تعتبر بمثابة تسليم أموا املادة  8من قانون الضريبة على القيمة املضافة.

ً
(املادة  - 8تسليم الخاضع للضريبة امواال لنفسه :يعتبر بمثابة تسليم أموا لقاء عوض:
 -1قيام الخاضع للضريبة بإقتطاع سلع أو اصو من مؤسسته ،كان سبق ُ
وحسم ،بصورة جزئية أو شاملة ،من الضريبة املتوجبة على مبيعاته ،الضريبة التي أصابتها ،وذلك من
أجل:
أ) تخصيصها لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير حاجات مؤسسته.
ب) تقديمها الى الغير من دون عوض.
ّ
ّ
 -2قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصو ألغراض مؤسسته ،صنعها او شيدها أو إكتسبها أو إستوردها في إطار ممارسة نشاطه ،ال تتيح له حق الحسم الشامل للضريبة
التي أصابتها فيما لو إكتسبها من شخص ثالث خاضع للضريبة.
 -3قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصو موجودة في مؤسسته من أجل ممارسة نشاط غير خاضع للضريبة إذا كانت هذه السلع أو األصو الثابتة ،أو العناصر التي ّ
تتكون
منها ،أتاحت له حق حسم الضريبة التي أصابتها لدى إكتسابها أو تخصيصها وفقا ألحكام الفقرة ( )2أعاله.
 -4قيام الخاضع للضريبة أو أحد خلفائه القانونيين ،بعد التوقف عن ممارسة النشاط اإلقتصادي الخاضع للضريبة ،باإلحتفاظ بما عائد للمؤسسة ،إذا كان هذا املا سبق أن
منحه ،عند إكتسابه ،حق الحسم الشامل أو الجزئي).

في حالة :فيما خص التفرع عن فرع للمؤسسة :تتوجب الضريبة على القيمة املضافة عمال بأحكام املادة  9من قانون الضريبة على القيمة املضافة.
(املادة  - 9التفرغ عن عناصر املؤسسة األساسية :ال تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر املؤسسة األساسية شرط أن يمكن هذا التفرغ الشخص املتفرغ له أن يتابع نشاط املتفرغ،
سواء ّ
تم ذلك بعوض أو بدون عوض ،إذا كان كل من املتفرغ واملتفرغ له خاضعين للضريبة).

السؤال الخامس :
ان الشركة املحدودة املسؤولية "رحالت دوت كوم" مؤلفة من ثالثة شركاء .نشاطها تنظيم الرحالت واالقامات في الفنادق وزيارات الى مواقع اثرية خضعت
اختياريا للضريبة على القيمة املضافة.في 2012/6/15
-5

قامت"رحالت دوت كوم" بتنفيذ ثالث رحالت الى تركيا تتضمن االقامة باسم الشركة وانما لصالح مؤسسة فردية وقد بلغت اتعابها  60مليون ليرة
لبنانية.

-6

استوردت "رحالت دوت كوم" من شركة ايطالية الحوسيب االلكترونية واوراق وكرتون لطباعة البطاقات ولم يتم حسم الضريبة املدفوعة

-7

نفذت "رحالت دوت كوم" حفالت في مواقع اثرية في لبنان لصالحها

بتاريخ  2013/1/15قام الشريك السيد فادي الذي يملك حصة تمثل  %50من راسما "رحالت دوت كوم" بتاسيس مؤسسة فردية لتنظيم االقامات في
الفنادق وخدمات املطاعم ولم يتجاوز مجموع ارقام اعما املؤسسة الحد املطلوب واملشروط في القانون للخضوع للضريبة على القيمة املضافة.
قدمت "رحالت دوت كوم" حفالت مجانية لصالح بلدية بيروت انماء للمنطقة بتاريخ 2014/1/5
وبتاريخ  2016/1/10تفرغ السيد فادي عن حصته في الشركة "رحالت دوت كوم" الى ابنه الذي لم يكن يمارس اي نشاط تجاري وبثمن رمزي.
بتاريخ  2016/12/15فوجئ السيد فادي بتكليفه بضريبة القيمة املضافة لتحقق شرط الخضوع االلزامي ملؤسسته وبغرامات وبتكليف بالضريبة على الدخل
وبترتب غرامات عليها.
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االسئلة:
 -1أظهر العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة املضافة معلال جوابك
ّ -2بين اسس خضوع مؤسسة السيد فادي االلزامي للضريبة على القيمة املضافة من قبل االدارة الضريبية والضرائب املترتبة على املؤسسة واملعالجة
الضريبية لواقعة التفرغ
الجواب :
في حالة :تنفيذ الشركة ثالث رحالت إلى تركيا خاضعة للضريبة على القيمة املضافة عمال بأحكام املادة  21من قانون الضريبة على القيمة املضافة.
املادة  - 21اعفاء بعض أعمال الوكالء :تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكالء الذين يعملون بإسم ولحساب موكليهم ،عندما تتناو هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة
وفقا الحكام املادتين  19و 20من هذا القانون ،أو عمليات حاصلة خارج األراض ي اللبنانية ،بإستثناء الخدمات التي تقدمها وكاالت السفر .تحدد دقائق تطبيق هذه املادة بموجب مراسيم
تصدر بناء على إقتراح وزير املالية ،على أن تسري هذه اإلعفاءات املذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

في حالة :استيراد الشركة للحواسيب االلكترونية وأوراق وكرتون لطباعة البطاقات خاضعة عمال بأحكام املادة  17من قانون الضريبة على القيمة املضافة.
في حالة :يحق للشركة حسم الضريبة على القيمة املضافة عمال بأحكام املادة  27من قانون الضريبة على القيمة املضافة.
(املادة  - 27حق الحسم :إن حق الحسم هو الحق املعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة املتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن أثقلت ثمن هذه
العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التي يتكون منها الثمن.
يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة امللزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها .ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة
القابلة للحسم متوجبة األداء).

في حالة :تنظيم الحفالت املجانية كهبة للبلدية خاضعة ضمن أحكام املادة  – 19فقرة  4من قانون الضريبة على القيمة املضافة.
(املادة  - 19اعفاء التصدير واالعمال املشابهة :تعفى من الضريبة األعما التالية:
 -1تسليم أموا مرسلة أو منقولة الى خارج األراض ي اللبنانية ،وتقديم الخدمات املستعملة خارج األراض ي اللبنانية.
 -2الغي نص البند  2بموجب املادة  24من القانون رقم  583تاريخ  2004/4/23واستبدل بالنص التالي :تسليم اموا مرسلة من لبنان الى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية،
وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية .وتسليم االموا وتقديم الخدمات ضمن االوضاع املعلقة للرسوم الجمركية ،وعمليات اعادة تصديرها،
وذلك وفقا الحكام التشريع الجمركي.
 -3تصدير الذهب الى املصارف املركزية.
ّ
 -4تسليم األموال وتقديم الخدمات الى اإلدارات واملصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء املمول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.
 -5تحدد دقائق تطبيق هذه املادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير املالية ،على أن تسري هذه اإلعفاءات املذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون).

في حالة :تم إخضاع مؤسسة فادي إجباريا للضريبة على القيمة املضافة عمال بأحكام الفقرة ب من املادة  60من قانون الضريبة على القيمة املضافة وفق
توصيف االدارة.
املادة  - 60حاالت خاصة مختلفة
ن
أ .يحق لألشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومو بعمليات لقاء أموا نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقا ألصو تحدد بقرار يصدر عن وزير
املالية.
ن
ب .من أجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال املؤسسات ،يجمع مجمل رقم األعمال الذي يحققه األشخاص الذين يديرون أو يقومو في الوقت
ذاته بأعمال أو أنشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة ،وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة .تحدد أصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر
عن وزير املالية.
ج .تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم املجوهرات على أساس هامش الربح اإلجمالي وال يمكن حسم من قيمة الضريبة املتوجبة عن هذه العمليات ،قيمة الضريبة التي أصابت
األموا والخدمات املكتسبة من أجل تنفيذ هذه العمليات .تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير املالية.
د .من أجل إحتساب الضريبة املتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموا مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها ،تستخرج
الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه األموا وفقا ألصو تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير املالية.
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التفرغ :
خاضعة لضريبة الدخل عمال بأحكام املادة  45من قانون ضريبة الدخل.
(املادة  - 45اعادة تخمين عناصر االصول الثابتة :الغي نص املادة  45بموجب املادة  11من القانون رقم  80/27تاريخ  1980/7/19وابدل بالنص التالي:
أوال :للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصو ثابتة وفقا لالصو املحددة في قانون التجارة لتخمين املقدمات
العينية في شركات االموا .
يبلغ محضر التخمين الى الدائرة املالية املختصة التي يمكنها االعتراض عليه امام لجنة االعتراضات على ضريبة الدخل خال ثالثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة املذكورة ان تصدر قرارها
بشأن االعتراض وتحديد التخمين النهائي خال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم املؤسسة مالحظاتها على تقرير املقرر ،واال اعتبر محضر التخمين نافذا.
ً
ثانيا :حدد معدل ضريبة الدخل بستة باملئة ( )%6على ربح التحسين املنصوص عليه في البند ثانيا من املادة  45بموجب املادة  8من القانون رقم  282تاريخ  1993/12/30ثم حدد
بعشرة باملئة ( )%10بموجب املادة  62من القانون رقم  107تاريخ ( 1999/7/23موازنة :)1999
في حا تخمين عناصر االصو الثابتة بأعلى من سعر كلفتها االصلي أو من رصيده املتبقي بعد االستهالك ،تعتبر الزيادة ربح تحسين.
ال يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
 -1اذا بقي مستقال في حساب خاص في كل من جانبي االصو والخصوم من امليزانية.
 -2اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزا ظاهرة ومحددة في امليزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعد  %10في الحاالت االخرى .ويمكن عندئذ احتساب االستهالك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ً
ثالثا :عدل نص الفقرة ثالثا من املادة  45بموجب املادة  3من القانون رقم  88/3تاريخ  1988/1/20على الوجه التالي وبموجب املادة  8من القانون رقم  282تاريخ
 1993/12/30حدد معدل ضريبة الدخل بستة باملئة بدال من  15باملئةثم حدد بمعدل  %10بموجب املادة  62من القانون رقم  107تاريخ ( 1999/7/23موازنة  :)1999يخضع ربح
التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعد  %10غير أنه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب
تنزيل الضريبة املفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة اليواء املستخدمين واالجراء العاملين في املؤسسة .تطبق في هذه الحالة احكام وشروط املادة  5مكررة من
قانون ضريبة الدخل.
ن
أضيف الى الفقرة  -ثالثا  -من املادة  45بموجب املادة  75من القانو رقم  1985/7تاريخ  1985/8/10الفقرة التالي نصها:
كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر الالحقة باملؤسسة.
أضيف النص التالي الى آخر املادة  ،45بموجب املادة  4من القانون رقم  88/3تاريخ :1988/1/20
ويمكن لشركات االموا املكلفة على أساس الربح املقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصو ثابتة وفقا لالصو املحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.
املادة  45مكرر  -اعادة التقييم االستثنائية لالصول والعقارات واملوجودات الثابتة
أضيفت املادة  45مكرر التالي نصها بموجب املادة  9من القانون رقم  282تاريخ :1993/12/30
يجوز لالش خاص الحقيقيين واملعنويين امللزمين بمسك محاسبة منتظمة عمال بنصوص قانونية او تنظيمية ،وملرة واحدة ،اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر االصو الثابتة (بما فيها
االسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات واملوجودات الثابتة سواء اكانت اصوال ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة
تجاه العمالت االجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات واملوجودات الثابتة ،الالحق بها ابتداء من اعما .1975
ن
تتناو عملية اعادة التقييم االستثنائية جميع االصو الثابتة والعقارات واملوجودات الثابتة املشار اليها اعاله في الفقرة السابقة واملدرجة في قيود املؤسسة بتاريخ سابق الو كانو الثاني
 .1994وشرط ان ال تزيد القيمة عن سعر السوق.
ن
عدل نص الفقرة  3من املادة  45مكرر بموجب القانو رقم  301تاريخ  1995/3/21على الوجه التالي:
تخضع الفروقات االيجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها ( %1.5واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات .وتعفى هذه الفروقات من أية قيمة ضريبة اخرى
على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها الالحقة.
تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خال مهلة ال تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم.
يستفيد من اعادة التقييم املبين في هذه املادة املكلفون على اساس الربح املقطوع او املقدر اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر االصو الثابتة والعقارات واملوجودات الثابتة
سواء كانت اصوال ثابتة او موضوع متاجرة.
وفي مطلق االحوا ال يجوز ان تتعارض هذه االحكام ،بالنسبة للمصارف ،مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد اصو تطبيق هذه املادة ،بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير املالية.

خاضعة للضريبة على القيمة املضافة وفقا ألحكام املادة  9من قانون الضريبة على القيمة املضافة ألن ابن السيد فادي لم يكن يمارس أي نشاط تجاري.
(املادة  - 9التفرغ عن عناصر املؤسسة األساسية :ال تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر املؤسسة األساسية شرط أن يمكن هذا التفرغ الشخص املتفرغ له أن يتابع نشاط املتفرغ،
سواء ّ
تم ذلك بعوض أو بدون عوض ،إذا كان كل من املتفرغ واملتفرغ له خاضعين للضريبة).
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السؤال السادس :
اختر اإلجابة الصحيحة ()%15
 -1تبين أن اإلدارة الضريبية أصدرت تكليف بالضريبة بتاريخ  2شباط  ،2016وتم إبالغ املكلف وفقا لألصو في 29آذار .2016
لكنه تبين أن املسؤو املالي في الشركة قام بدفع قيمة التكليف في  1آذار .2016
متى تنقض ي مهلة الشهرين املحددة لتقديم اإلعتراض على التكليف.
أ 3 -نيسان 2016
ب 30 -أيار 2016
ج 2 -أيار  2016تاريخ الدفع املادة  69قانون الضريبة على القيمة املضافة
د -املهلة مفتوحة
 -2في حا
أ-
ب-
ج-
د-

تبين عالقة قرابة بين الخبير املكلف من املحكمة والخصوم في الدعوى :
يحق للخصوم الطلب من املحكمة إلزام الخبير بالتنحي من املهمة.
يحق للخصوم الطلب من املحكمة ّرد الخبير عن املهمة .يقتصر حقه في طلب رد الخبير املادة  316أصول املحاكمات املدنية.
يحق للخصوم الطلب من املحكمة دعوة الخبير للتنحي عن املهمة من تلقاء نفسه.
يحق للخصوم الطلب من املحكمة الترخيص بعدم التعاون مع الخبير.

 -3تبلغ املكلف بتاريخ  26شباط إنذارا شخصيا بالضريبة مع إشعار باإلستالم وأعطي مهلة شهر للدفع من تاريخ إبالغه االشعار.
متى تنقض ي مهلة الشهر إذا تبين أن  26آذار صادف يوم عطلة رسمية و  27آذار يوم أحد؟
أ -بإحتساب عدد أيام الشهر فعليا
ب 25 -آذار ليال
ج 27 -آذار ليال
ً
د 28 -آذار ليال – املادة  9من قانون الضريبة على القيمة املضافة الفقرة  5إذا انتهت املهلة في يوم عطلة تنقل إلى اليوم الذي يليه واليوم األول
الذي جرى التبليغ فيه ال بحسب ضمن املدة.
 -4أجير منتسب إلى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ويسدد كامل إشتراكاته يعمل في شركة مساهمة منذ خمس سنوات ،إنتخب عضوا في مجلس اإلدارة
وإستمر في القيام بوظيفة ّ
ّ
فنية.
بعد تملكه عدد من األسهم.
ما هو مصير إنتسابه لصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي :
أ-

سقط حقه من أي تقديمات من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.

ب -يستمر باإلستفادة بالتقديمات من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بالكامل .في حال كان يعمل من فترة اكثر من سنتين وال يزال يعمل في
وظيفته الفنية املادة 153من قانون التجارة.
ج -يستفيد عن الفترة السابقة إلنتخابه فقط.
د -يستمر باإلستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بصورة جزئية.
 -5التأخير في تقديم التصريح الدوري عن ضريبة القيمة املضافة تفرض ما يلي :
أ-

تفرض فقط غرامة التأخير في التصريح قدرها  % 50من مقدار الضريبة املتوجبة عن كل شهر تأخير.
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ب -تفرض فقط غرامة التأخير في التسديد قدرها  % 1,5شهريا من مقدارها إبتداء من إنتهاء املهلة.
ج -تفرض غرامة التأخير في التصريح قدرها  % 5باإلضافة إلى غرامة التأخير في التسديد قدرها  % 1,5املذكورتين أعاله .املادة  55و 109من
قانون اإلجراءات الضريبة تقتض ي إلزامه بغرامة تأخير من التسديد وتأخير في التصريح.
د -تحسم غرامة التأخير في التسديد  % 1,5من غرامة التأخير عن التصريح .% 5
ّ -6
قرر مجلس نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان رفض طلب إنتساب متدرج لعدم توفر شروط اإلنتساب .فيحق لطالب اإلنتساب :
أ -تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة بمهلة ثالثين يوما.
ً
ب -تقديم مراجعة أمام محكمة اإلستئناف املدنية في بيروت بمهلة ثالثين يوما .هي املرجع االستئناف الصالح لقرار النقابة.
ج -تقديم مراجعة أمام نقيب خبراء املحاسبة املجازين بمهلة ثالثين يوما.
د -تقديم دعوى قضائية أمام املحاكم املدنية الناظرة بقضايا النقابات.
 -7إن الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اإلشتراكات في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ال يشتمل على :
أ-

تعويض الساعات اإلضافية املدفوعة بصورة معتادة.

ب -املبالغ املدفوعة عادة من أشخاص ثالثين (اإلكراميات).
ج -املبالغ املقدمة عينا إلى العامل كاملسكن وامللبس.
ً
د -املبالغ املدفوعة بدال عن اإلجازات السنوية .لم يرد نص بها.
 -8في حا إصدار الخاضع للضريبة على القيمة املضافة فاتورة في  20حزيران  2015باألموا التي سوف يسلمها .وقبض نصف ثمنها في  25شباط 2016
بموجب حوالة ،وتم نقل البضاعة وتسليمها في  11تموز .2016
متى تستحق ضريبة القيمة املضافة.
أ-

 20حزيران  - 2015في حال صدور فاتورة تستحق الضريبة على القيمة املضافة.

ب 25 -شباط 2016
ج 11 -تموز 2016
 -9إن الحساب املشترك في املصرف يعتبر عند تحديد رسم اإلنتقا وفي حا التصريح عنه أو إكتشافه.
أ-

عائد بكامله للمتوفي.

ب -ال يحتسب من ضمن التركة.
ج -يحتسب بالتساوي بين أصحاب الحساب ما لم يثبت العكس .املادة  : 6تحصيل الرسم عن املبالغ املودعة لحساب مشترك  -فرض رسم انتقال
على جميع الحقوق واالموال املنقولة وغير املنقولة.
د -يحتسب للشركاء دون املتوفي.
 -10تتوجب الضريبة على توزيع أنصبة األرباح في شركات األموا اللبنانية:
أ-

خالل الشهر الذي يلي تقرير دفع األرباح

ب -خال الشهر الذي تم خالله تقرير دفع االرباح
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ت -قبل انتهاء مهلة التصريح السنوي لشركات االموا
ث -خال  15يوما من تاريخ انتهاء الفصل الذي تقرر خالله دفع االرباح
ً
أجب بصح او خطأ معلال اجابتك :
-1

()% 30

يعتبر إجتماع الجمعية العمومية لنقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان قانونيا مهما كان عدد األعضاء الحاضرين بعد تعذر االجتماع األو ألكثرية
املسددين إشتراكاتهم.
صح :االجتماع األول األكثرية هي نصف أعضاء املسددين لإلشتراكات وفي حال عدم إكتمال النصاب اإلجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين
املادة  23من قانون تنظيم مهنة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان.

-2

في حا أهمل الخاضع للضريبة على القيمة املضافة ،التصريح الدوري ضمن املهل املحددة ،تلجأ اإلدارة الضريبية فقط إلى فرض غرامات ،على أن
يعود لها في السنة الالحقة فرض تلك الضريبة باإلستناد إلى املبالغ املحددة للعمليات الحاصلة في السنة الالحقة تلك.
ً
خطأ :املادة  45قانون الضريبة على القيمة املضافة باإلضافة إلى الغرامات ،لإلدارة أن تتولى التقدير املباشر ويتوجب الضريبة استنادا إلى املبالغ
املقدرة للعمليات الحاصلة خالل فترة احتساب الضريبة املعينة.

-3

إن زوا ضريبة األمالك املبنية ،بسبب إزالة البناء من أجل بناء حديث ،يسري مفعولها إعتبارا من أو الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي لإلزالة
خطأ :املادة  14من قانون ضريبة االمالك املبنية .بسبب إزالة البناء من أجل بناء حديث ،يتم التصريح إلى دائرة األمالك املبنية ،وبالتالي يسري
ً
مفعول زوال الضريبة إعتبارا من أول الشهر الذي يتم التصريح.

-4

إن قيمة التكليف بالضريبة عن القيمة املضافة ،في حا وجود عدة دائنين للمؤسسة ،وفي حا التنفيذ الجبري ،يتم إستيفاءها أوال ويأتي بعد ذلك
متوجبات الصندوق الوطني للضمان ومن ثم باقي الدائنين.
خطأ :املادة  46و  73من قانون الضمان االجتماعي .نصت على ذلك انما يكون للخزينة في حالة التنفيذ الجبري حق امتياز في حال تسجيل هذا
الحق وتحقق اسبقية التسجيل .بحسب قانون اإلجراءات الضريبية الذي الغى مواد قانون الضريبة على القيمة املضافة والضمان لهذه الجهة.

-5

في ضريبة الدخل ،تفرض الضريبة على أساس الربح الحاصل في السنة املكلف بها ،إال إذا إنقطع مصدر الربح فتحسب على أساس سنوات التكليف
السابقة.
خطأ :املادة  5فقرة  3البند  6من قانون ضريبة الدخل تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وان انقطع
مصدر الربح خالل سنة التكليف أو قبلها.

-6

ّ
قرر مجلس نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان إحالة خبير مجاز إلى املجلس التأديبي بعد أن وصله من إحدى الشركات مستندات تظهر إقدام الخبير
املجاز على إرتكاب أعما الغش والتواطؤ مع كبار املساهمين.
خطأ :توجب إجراء تحقيق من قبل النقيب واحد أعضاء مجلس النقابة وعلى ضوء ذلك يجري قرار باإلحالة أو عدمه.
املادة  45من قانون تنظيم مهنة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان :يحيل مجلس النقابة العضو املخالف على مجلس التأديب بعد اجراء تحقيق في
املخالفات املنسوبة اليه يجريه النقيب باالشتراك مع عضو من مجلس النقابة.
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-7

في ضريبة الدخل ،يلزم فقط صاحب العمل الخاضع للتكليف على أساس الربح الحقيقي ،تنظيم البيان الدوري بالرواتب واألجور ،التي تزيد على الحد
األدنى لألجور فقط في حا توجب الضريبة ،ويقدم هذا البيان مع إشعار بالدفع املسبق.
خطأ :املادة  63من قانون ضريبة الدخل يلزم صاحب العمل الخاضع للتكليف على أساس الربح الحقيقي واملقطوع تنظيم بيان الرواتب واألجور
جميعها وفي حال عدم توجبها ،وتقديم هذا البيان مع اشعار بالدفع.

-8

رفض خبير مجاز تبليغه قرار مجلس إدارة شركة تجارية يقوم بالتدقيق في حساباتها بعد أن حضر مأمور التبليغ إلى منزله ،عارضا عليه التبليغ وتوقيع
إشعار اإلستالم.
صح :املادة 12من قانون تنظيم مهنة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان تنص على أن مكتب خبير املحاسبة املجاز هو محل إقامه دائم وبالتالي
يقتض ي بتبليغه على عنوان املكتب.

-9

قام خبير محاسبة مجاز بتحليل وضعية شركة تجارية واضعا دراسة الجدوى اإلقتصادية لها ،على أن يقوم بدءا من الفترة القادمة بتدقيق حسابات
تلك الشركة.
صح :املادة  15فقرة  7من قانون تنظيم مهنة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان تمنع الخبير املحاسب القيام بإعداد جدوى اقتصادية لشركة يقوم
بالتدقيق بحساباتها ،وفي حالة الحاضرة ال ينطبق على من سيقوم فيما بعد بالتدقيق.

 -10في حا باع املكلف مؤسسته ،يعتبر الشاري مسؤوال عن تأدية الضرائب عن أعما السنة التي تم التفرغ خاللها ،ويعتبر البائع مسؤوال عن أعما
السنوات السابقة.
خطأ :يعتبر بحسب املادة  17من قانون االجراءات الضريبية البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب املترتبة على املؤسسة عن
أعمال السنة التي تم التفرغ خاللها وباإلضافة إلى أعمال السنوات السابقة.

Page 10 of 10

