
الضرائب والقانون –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان   

 2017آب  امتحانات

 

Page 1 of 5 

 

  %(81) : الصحيحةاختر اإلجابة 

 

 ة التالية :بتخضع شركة األوف شور للضري  .1

 دخل على األرباح.الضريبة  .أ 

 رسم الطابع المالي في العقود عن أعمالها خارج لبنان. .ب 

 .)توزيع األرباح( إليرادات عن رؤوس األموال المنقولةا ضريبة .ج 

 الشركة.ضريبة الدخل على رواتب المستخدمين العاملين في  .د 

 

 على مفوض المراقبة في المصرف ان يظهر التسليفات التي منحها المصرف ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك : .2

 في تقريره السنوي وتسليمه للمصرف. .أ 

 سنوي ويعرض في الجمعية العمومية.في تقريره ال .ب 

 في تقرير منفصل عن تقريره السنوي ويسلم للمصرف. .ج 

 السنوي ويعرض في الجمعية العمومية.في تقرير منفصل عن تقريره  .د 

 

 ل.ل. : 200.000يتوجب رسم الطابع المالي، ويتم تأديته بلصق الطابع أو نقداً على الصندوق إذا تجاوز   .3

 لتصريح عنها.اخالل خمسة أيام من إستحقاق األوراق التجارية، ويفرض نسبياً بحسب  .أ 

 لإلدارة المالية، ويفرض نسبياً بحسب المبالغ المذكورة فيها.بعد مرور خمسة أيام من إبراز األوراق التجارية  .ب 

 بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إنشاء األوراق التجارية، ويفرض نسبياً بحسب المبالغ المذكورة فيها. .ج 

 الفوائد.وبعد مرور خمسة أيام من تاريخ إنشاء األوراق التجارية، ويفرض نسبياً بحسب تقدير اإلدارة لقيمتها مع األرباح  .د 

 

 تفرض ضريبة الدخل على الواردات الصافية التي حصلت للمكلف : .4

 .التكليفسنة ف، وإن إنقطع مصدر الواردات في خالل سنة التكلي .أ 

 خالل السنة السابقة للتكليف، ما لم ينقطع مصدر الواردات في سنة التكليف. .ب 

 نة التكليف.خالل السنة السابقة للتكليف، وإن إنقطع مصدر الواردات في س .ج 

 خالل سنة التكليف، ما لم ينقطع مصدر الواردات في السنة المكلف بها. .د 

 

ل من أرباحها القيمة التأجيرية صناعية أو التجارية، وال يجوز للمسسسة أن تنز  مال  المبنية، أبنية المسسسات اليستثنى من ضريبة األ .5

 لألبنية التي تستعملها في حال كانت خاضعة :

 لضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي. .أ 

 لضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع. .ب 

 لضريبة الدخل على اساس الربح المقدر. .ج 

 لضريبة الدخل على اسس متعددة من األسس المذكورة أعاله. .د 

 

 الً :وصول يمكن إعتماداا إبباتاً ودليالدفاتر التجارية المنظمة وفقاً لأل .6

 ، وال يمكن ضد تاجر آخر، في النزاع المتعلق بعمل تجاري.نظمهابوجه التاجر الذي  .أ 

 لذي نظمها، وبوجه تاجر آخر، في النزاع غير المتعلق بعمل تجاري.ابوجه التاجر  .ب 

 عمل تجاري.بمتعلق اللتاجر الذي نظمها، إنما يمكن بوجه تاجر آخر، في النزاع اليس بوجه  .ج 

 متعلق بعمل تجاري.البوجه التاجر الذي نظمها، وبوجه تاجر آخر، في النزاع  .د 

 

 تخضع للضريبة التالية : –اولدنغ  -إن الشركات القابضة   .7

 ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس األموال المنقولة في التوزيعات التي تجريها. .أ 
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 تعود ملكيتها ألكثر من سنتين. ضريبة التحسين الناتجة عن التفرغ عن حصص في شركات لبنانية .ب 

 . -الباب األول  -ضريبة الدخل على األرباح  .ج 

ة القرض أقل من  .د   سنوات. 3ضريبة الدخل على الفوائد التي تجنيها مقابل إقراض شركات عاملة في لبنان، مد 

 

 :لخبير المحاسبة المجاز اإلستعانة بخبراء مستقلين لمساعدته، وبالتالي   .8

 يوكل لهم كل وصالحياته.يسمح له أن  .أ 

 يسمح له أن يجي ر لهم الجزء األساسي من مهمته. .ب 

 يسمح له بنقل المسسولية التامة عن المهمة له. .ج 

 ال يسمح له بأن يجي ر الجزء األساسي من المهمة. .د 

 

التعويض عن الضرر على كل توزيع ألرباح وصورية في الشركة المغفلة، استناداً إلى ميزانية مغشوشة، فالخطأ المرتكب يجعل  .9

 :عاتق

 مجلس اإلدارة والمساامين الذين قبضوا األرباح. .أ 

 مفوض المراقبة والمساامين الذين قبضوا األرباح. .ب 

 مجلس اإلدارة ومفوض المراقبة. .ج 

 المساامين الذين قبضوا األرباح. .د 

 

 شركات المغفلة من قبل :لب تعيين مفوض مراقبة إضافي في اليتم ط  .10

 المراقبة األساسي.مفوض  .أ 

 مجلس اإلدارة. .ب 

 جمعية المساامين. .ج 

 رئيس المحكمة الصالحة، من تلقاء نفسه ودون طلب. .د 

 

 20يحق لألجير المنتسب للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، تعويض إضافي على تعويض نهاية الخدمة، عن كل سنة الحقة للـ  .11

 :سنة األولى وذلك

 ولم يسبق أن قام بتصفية تعويضه، ومقداره شهراً عن كل سنة.عاماً،  64في حال بلوغه  .أ 

 عاماً، ولم يسبق أن قام بتصفية تعويضه، ومقداره نصف شهر عن كل سنة. 60في حال بلوغه  .ب 

 عاماً، ولو سبق أن قام بتصفية تعويضه، ومقداره نصف شهر عن كل سنة. 60في حال بلوغه  .ج 

 تصفية تعويضه، ومقداره نصف شهر عن كل سنة.عاماً، ولو سبق أن قام ب 64في حال بلوغه  .د 

 

 إن الخالف بين خبير المحاسبة المجاز وبين لجنة إدارة وصندوق التقاعد يفصل فيه بقرار كل من :  .12

 النقيب ويطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة. .أ 

 لجنة إدارة الصندوق ويطعن فيه أمام محكمة اإلستئناف المدنية. .ب 

 ويطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة.مجلس النقابة  .ج 

 مجلس النقابة ويطعن بقرار أمام محكمة اإلستئناف المدنية. .د 

 

________________________ 
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 %(44) : السؤال الثاني

 

 :إبرز السند القانوني من خالل المعطيات المذكورة سواء كانت خطأ أو صحو أجب بصح او خطأ

 

ة يحق لإلدارة الضريبية فرض غرامة التأخير في  .1 شهر، وبقاء  12التسديد على المكلف، بالرغم من بقائها في درس اإلعتراض مد 

 لجنة اإلعتراضات بدرس الطعن ألكثر من سنة.

 

تبين أن شركة اولدنغ مسجلة في لبنان، أوصبح جميع أعضاء مجلس إدارتها من جنسيات أجنبية، بعد أن تم  إنتخاب مجلس إدارة جديد،  .2

ة في مركزاا الرئيسي الجديد في دولة عربية حيث يقيم مفوض المراقبة، وأنه لم يتم نشر أي إجراء في السجل وتبين أن سجالتها قائم

 التجاري عن السنة الحالية أو السابقة.

 

ة  .3 سنوات من قبل مجلس  3تبين بعد أن إعتذر مفوض المراقبة في إحدى المصارف عن مهامه، تم تكليف مفوض مراقبة مسقت لمد 

 المصرف.إدارة 

 

، وذلك عن سنة األعمال 2017تبين أن أحد المكلفين بضريبة الدخل إعترض على إجراءات تحصيل الضريبة الحاوصلة في أوائل عام  .4

وقد أبلغ منه حينها، طالباً إسقاط الضريبة بمرور الزمن وتبين أن اإلدارة قامت  2012، والتي وصدر تكليف بها في أوئل العام 2007

 ض.برد اإلعترا

 

، وتم 2016حزيران  19إعتبرت اإلدارة الضريبية أن تسديد المكلف واقع ضمن مهلة الشهر المحددة له للتسديد، علماً بأنه أبلغ في  .5

 تموز وصادف يوم عطلة رسمية. 20، مع اإلشارة إلى أن 2016تموز  21تسديد قيمة التكليف في 

 

لدوائر المالية بإسمه الشخصي وإبالغه إياه، وعدم وصدوره بإسم المسسسة عترض المكلف بالضريبة على وصدور التكليف عن اإ .6

التجارية العائدة له والمسجلة في السجل التجاري، لكون الضريبة مستحقة على المسسسة التجارية، باإلضافة إلى أنه سبق ووقع مع 

ة  ة لمد   ست على عاتقه.سنوات، وبالتالي المسسولية عن الضرائب لي 3أحدام على عقد إدارة حر 

 

تبين نتيجة إحتراق مصنع أحد المكلفين وتلف سجالته بأنه لم يتقدم بالتصاريح السنوية ضمن المهل القانونية، وبأنه بعد مرور شهرين  .7

من إعادة تكويين سجالته تقدم بالتصاريح الضريبية، فتم فرض غرامات تأخير والتسديد وعدم إبراز السجالت من قبل اإلدارة 

 يبية.الضر

 

الضريبية عند تحديد رسم اإلنتقال عن تركة المتوفي بالقيمة الفعلية ألسهم عائدة للمتوفي في إحدى الشركات والتي قد  األدارةلم تأخذ  .8

 ابطت قيمتها في البوروصة بعد التصريح عنها لدائرة رسم اإلنتقال.

 

لعقار خاص يملكه رئيس مجلس اإلدارة في شركة مغفلة، والتي يملك  بوضع إشارة قيد على الصحيفة العينية الضريبيةقامت اإلدارة  .9

 % من األسهم، وذلك إستحقاقاً لضريبة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها واي ممتنعة عن التسديد. 51فيها 

 

لمهمة المكلف بها، بالرغم من من قبل المحكمة، إعطاء وكيل الشركة المدعى عليها نسخة عن تقريره الفني في ا المعينرفض الخبير  .10

 عرض األخير إستعداده لدفع كامل األتعاب المحددة من المحكمة، مع ما سوف يطلبه الخبير من أتعاب إضافية من المحكمة.

 

ا سنة، تركت العمل في المسسسة التي تعمل فيه 11عاماً منتسبة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي منذ  55العمر  منأجيرة لها  .11

 سنة، وذلك بمعدل شهر عن كل سنة عمل. 11للتفرغ لعملها المنزلي، طالبت بتعويض نهاية خدمة كامالَ عن 

_____________________ 
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  %(38) :السؤال الثالث

 

 :لتين التاليتينأعالج المس

 

عية، وإستيراد وتصدير لهذه يبيع لحوم وأسما  بحالتها الطبيات العربية والحلوتقدمت مسسسة فردية يقوم نشاطها تصنيع الخبز و -1

 المنتوجات، بطلب خضوع إختياري للضريبة على القيمة المضافة. 

 

تسجيلها في مديرية الضريبة على القيمة المضافة طلبت من أحد مكاتب خبراء المحاسبة المجازين إيداعها إستشارة مفصلة تتضمن  أن تم وبعد

تجاوزت قيمة  بما فيها حالمدى إمكانيتها لحسم الضريبة على القيمة المضافة وأوصول ممارستها لحق الحسم جزئياً أو كلياً وبيان اإلجراءات 

 المتوجبة عليها. قيمة الضريبة لحسم بلة لالقاالضريبة 

 

علماً بأنه تملك أوصول بابتة قبل تسجيله في  ،ينوردة وتلك الموردة من تجار محليوأيضاً مدى إمكانية استرداد الضريبة عن البضائع المست

 ضريبة على القيمة المضافة.ال

 

 .واجبة التطبيقالة باإلستناد إلى المبادىء القانوني إبرز ما تتضمنه تلك اإلستشارة

 

__________________________ 

 

 :قامت شركة األبنية الحديثة )تضامن( بتضمين بياناتها المالية الحسابات التالية 31/12/2016بتاريخ  -2

 

 .2011خسائر مدورة من العام  -

 رأس المال.ال% من 10رواتب وأجور لمدير الشركة واو شريك بحصة تساوي  -

 واو إبن المدير. فوائد قرض معطى للشركة من قبل المدير المساعد -

ح على أساس الربح المقطوع. -  مدير الشركة يملك مسسسة فردية )وصيدلية( تصر 

 ك الثالث المدير.ي% للشر 10% للشريك الثاني و25األول و % للشريك65إحتسبت الشركة فوائد على رأس المال الموزع  -

 .2016م إدخال خسائر ضمن البيانات المالية عائدة  لفرعها في السعودية عن العا -

 .الشريك المدير تقاضااا% من الرواتب األساسية  15بدالت تمثيل تبلغ  -

 لشركاء وتستعمله الشركة.يملكه ا متعلقة بمخالفة بناء غرامات -

 

 .مبرراً السند القانوني بين نوع الضريبة المتوجبة لكل حالة

 

______________________ 

 

 

 حظاً سعيداً            
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