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 املجموعة األولى :

 

 : املجموعة األولى

 عالمة( 30) :إختر اإلجابة الصحيحة

 عالمة( 30العالمة ) اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال

 1½  د 1

 1 د 2

 1½  ج 3

 1 د 4

 1 د 5

 1 و -د  6

 1½  أ 7

 1 ب 8

 1 ج 9

 1½  ج 10

 1½  د 11

 1 ب 12

 1 أ 13

 1 ج 14

 1 أ 15

 1½  د 16

 1 ب 17

 1½  د 18

 1 ب 19

 1 ج 20

 1 ب 21

 1½  د 22

 1½  ج 23

 1½  د 24

 1 ب 25

 عالمة 30 املجموع

 

 : الثانيةاملجموعة 

 عالمة( 14) :أجب بصح أو خطأ

 العالمة الجواب رقم السؤال

  خطأ  صح 

1  ×  ½1 

2  ×  ½1 
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3  ×  ½1 

4  ×  ½1 

5  × 1  

6  × 1 

7 ✓  1 

8  × 1 

9 ✓  1 

10  × 1 

11  × 1 

12  × 1 

 14 املجموع

 

 عالمات 8 عالج السؤال التالي :

 من قانون ضريبة الدخل. )عالمتين( 29أو  38من قانون اإلجراءات الضريبية( أو املادة  17تسديد الضريبة املتوجبة في حال التفرغ عن املؤسسة )املادة 

 املذكورة بما يلي: 17قضت املادة 

ة على املؤسسة ال تفرغ املكلف عن مؤسسته أو عن العناصر األساسية لها الى الغير، يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب املترتبفي ح »

 عن أعمال السنة التي تم التفرغ خاللها وأعمال السنوات السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن

 «رض على املؤسسة بعد إنقضاء سنة على تاريخ إبالغ اإلدارة عن عملية البيع.ال يشمل التضامن التكاليف التي تف

 

 إن املعالجة القانونية للحالة املعروضة هي التالية:

  كان يتوجب على املتفرغ عن مؤسسته )سعيد( أن يّصرح عن هذا التفرغ لإلدارة الضريبية خالل مهلة شهرين من حصول عملية التفرغ باإلضافة

 )عالمتين(ن التوقف عن العمل في حال لم يكن يملك مؤسسة ثانية. للتصريح ع

 على املتفرغ له عن املؤسسة )سمير( أن يصّرح عن شراء هذه املؤسسة خالل مهلة شهرين من تاريخ الشراء مع نسخة عن عقد 
ً
 وكان يتوجب أيضا

 )عالمتين(ابق )البائع(. الشراء والتصريح بثمن الشراء مع تحديد كافة التفاصيل عن صاحب املؤسسة الس

  ساري بما أنه لم يتبين من املسائلة بأن اي فريق من طرفي عقد البيع والشراء قد صرح عن عملية البيع أو الشراء فإن التكافل والتضامن يبقى

 املفعول عن كافة السنوات السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن كما أن عملية التفرغ عن املؤسسة )بيع املؤسسة( 
ً
تبقى خاضعة للضريبة أيضا

 عالمتين(بالتكافل والتضامن في حال نتج عنها أية أرباح رأسمالية )ربح تحسين(. )

 

 من املسائل التالية 4من  3عالج : املجموعة الثالثة

 حل املسألة األولى

رباح الخاضعة لضريبة الدخل لوحدها، فهي تمثل األرباح ليست هي األ   31/12/2015إن األرباح الظاهرة في حساب النتيجة لشركة اإلزدهار ش.م.ل بتاريخ 

 ألحكام التصميم املحاسبي العام واملعايير املحاسبية املتعارف عليها )معايير دولية(، أما النتيجة الضريبي
ً
ة أو األرباح الضريبية أي األرباح املحاسبية، املحددة وفقا

 بأحكام قانون ضريبة الدخل الخاضعة للضريبة فهي األرباح الناتجة عن األرباح 
ً
 منها بعض األعباء أو اإليرادات أو األرباح عمال

ً
 اليها أو منزال

ً
املحاسبية مضافا

 وهي كما يلي:

 العالمة الحسابات املقبولة  الحسابات الواجب تنزيلها الحسابات الواجب إضافتها  الرقم 

 ½ - - تعاد 1

 ½ - - تعاد 2

 ½ - - تعاد 3
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 ½ - تنزل  - 4

 ½ - - تعاد 5

 ½ مقبول  - - 6

 1 مقبول  - - 7

 1 مقبول  - - 8

 1 مقبول  - - 9

 1 مقبول  - - 10

 1 - - تعاد 11

 1  - تعاد 12

 1 مقبول  - - 13

 1 - - تعاد 14

 1 - - تعاد 15

 1 مقبول  - - 16

 1 - - تعاد 17

 1 - تنزيل - 18

 1 - تنزيل - 19

 16 املجموع

 

 عالمة( 16) املؤسسة التجارية: يةاملسألة الثان

ذه املعلومات إن السجل التجاري هو أداة للنشر حيث يمكن لألشخاص الثالثين أن يطلعوا على جميع املعلومات املتعلقة بالشركة أو باملؤسسة لكي تسري ه

 عالمات( 4)على الغير. 

 Hop’sسم التجاري، فال يمكن أن يعاب على نبيل إستعماله اإلسم التجاري إن التسجيل في السجل التجاري هو الذي يولي حق امللكية وحق حماية اإل  (1

 عالمات( 4) ألن هذا اإلسم غير مسجل في السجل التجاري فال يسري على الغير. ويحق لنبيل ممارسة العمل التجاري تحت اإلسم املذكور.

الغير، ألن التسجيل هو قرينة بسيطة على صفة التاجر تتقبل إثبات  التاجر غير املسجل في السجل التجاري يستطيع أن يحتج بصفته كتاجر تجاه (2

  العكس بجميع طرق اإلثبات.

 بإعتبار أن املؤسسة التجارية تتعاطى العمل التجاري وليس لها الشخصية املعنوية، لذلك فإن مالكه ه
ً
و الذي إن مالك اإلسم يجب أن يكون تاجرا

 عالمات( 4يمثله بشخصه،)

طاملا أنه يمارس تجارة مختلفة عن سمير، إن اإلسم التجاري غير مسجل في  Hop’sصة ال تأثير لها على إستعمال نبيل اإلسم التجاري إن مسألة الرخ (3

 عالمات( 4) السجل التجاري وال يسري عليه.

 

 عالمة( 16) شركة التضامن: املسألة الثالثة

جل التجاري، ال يسري على الغير ألن السجل هو أداة نشر، كي تسري املعلومات فيه على عزل املدير النظامي "أ" دون نشر العزل واإلستبدال في الس (1

ن املدير "أ" الغير، وبالتالي أن توقيع إتفاقية شراء كمية من األلبسة، تلزم الشركة كشخص معنوي تجاه املتعاقد اآلخر وال يمكنها أن تحتج تجاهه بأ

 عالمات( 7)شركة ملزمة بتسديد الدين وال يجوز لها التملص منه. لم يعد له الصفة للتعاقد بإسمه، وتكون ال

 عالمات( 3)إضافة الى ذلك أن كل شريك ملزم بالدين بإعتبار أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتكافل والتضامن مع الشركة عن ديونها. 

السجل التجاري ويجوز للغير أن يحتجوا بوجهه بهذه الشراكة، وهو  يمكن مالحقة الشريك "د" بإيفاء الدين عن الشركة، ألن شراكته معلنة في (2

 عالمات( 3)مسؤول كباقي الشركاء بالتكافل والتضامن مع الشركة عن الدين. 

في حال إنسحابه من الشركة، بعد حصول التعاقد مع الشخص الثالث، يحق لهذا الشخص الدائن أن يقاض ي الشريك "د" طاملا كان في عداد  (3

 عالمات( 3قانون التجارة. ) 63ء وقت التعاقد وهو ملزم باإليفاء على وجه التضامن على ثروته الخاصة. املادة الشركا
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 عالمة( 16حل املسألة الرابعة )

  تحدث عن رسم الطابع املالي ونوعه وفرضه في الحاالت املعروضة  -1

 عالمات( 3)مليون ليرة:  750ى السفارة في لبنان بقيمة العقد الذي وقعه السيد سعيد مع إحدى السفارات األجنبية لترميم مبن (أ )

 

وتعديالته( ضريبة غير مباشرة يستحق بمجرد العمل أو الصك أو املعاملة التي يتوجب عليها  5/8/1967تاريخ  67إن رسم الطابع املالي )املرسوم اإلشتراعي رقم 

 كان شكلها، وأية كانت جنسية امل
ً
 كان محل إقامتهم وذلك خالل مهلة محددة من تاريخ إنشاء الصكوك أو الرسم، ويفرض على الصكوك أيا

ً
وقعين عليها، وأيا

 الكتابات ال تتعدى خمسة أيام عمل فعلي.

 

 إلثبات أعمال قانونية، سواء كانت ه 
ً
ذه األسناد ويقصد بالصكوك، من أجل تطبيق أحكام هذا املرسوم اإلشتراعي، الكتابات املوقعة التي تشكل إسنادا

 رسمية، أو ذات توقيع خاص، دائمة أو مؤقتة، ومن ذلك على سبيل املثال ال على سبيل الحصر:

 اإلتفاقات والعقود. -1

 التعهدات والكفاالت. -2

 اإلقرارات والتنازالت. -3

 براءات الذمة، واإليصاالت واملخالصات. -4

 صكوك التوصية والهبة. -5

 سندات امللكية، وصكوك إنشاء الحقوق العينية. -6

 تجارية على إختالف أنواعها.األوراق ال -7

 األوراق املالية )األسهم وسندات الدين(.  -8

 تذاكر النقل على أنواعه.  -9

 الفواتير على إختالف أنواعها.  -10

 

 أو اإليفاء.التسديد  ويعتبر بمثابة توقيع، بالنسبة للصكوك، التأشير أو التوقيع املطبوع أو بصمة االصبع، أو ختم املؤسسة، وكذلك كل عبارة غير موقعة تفيد

 وتعتبر الصكوك والكتابات املنشأة في الخارج أو في دور السفارات أو القنصليات األجنبية أنها إستعملت في األراض ي اللبنانية عندما:

 .تبرز لسبب من األسباب أمام سلطة إدارية أو قضائية، أو تجري بشأنها أية معاملة رسمية إلعطائها الصيغة التنفيذية 

 بها عن طريق البيع والشراء، أو املبادلة، أو القبول، أو التكفل، أو الضمان، أو التحويل، أو أية معاملة أخرى مدنية أو مصرفية. يجري التعامل 

 .كان الشكل والوسيلة 
ً
 يباشر بتنفيذها، أو تحصيلها، أو وضعها قيد التنفيذ أو التحصيل، أيا

 ي سند رسمي، أو تلحق بسند رسمي لغايات اإلثبات.تورد نصوصها أو خالصاتها أو مقتطفات مأخوذة منها ف 

 

على إعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض  5/8/1967تاريخ  67هناك نوعين من رسم الطابع املالي نسبي بمعدل ثالثة باأللف إال إذا نص املرسوم اإلشتراعي رقم 

 لف
ً
 ألحكام الصكوك والكتابات ويعتبر كسر األلف ليرة بمثابة الف كامل وتتخذ أساسا

ً
رض الرسم النسبي املبالغ املذكورة في الصكوك والكتابات ومقطوع وفقا

 املقطوع. جداول ملحقة بقانون رسم الطابع املالي تحدد الصكوك والكتابات وغيرها الخاضعة للرسم النسبي والصكوك والكتابات وغيرها الخاضعة للرسم

 بين الفرقاء.يتوجب تسديد الرسم عن كافة النسخ األصلية املنظمة 

باأللف على النسخة األصلية التي تعود له وال يتوجب على النسخة  3بناًء عليه، يتوجب على العقد الذي نظمه سعيد املذكور أعاله رسم طابع نسبي بمعدل 

 ألن السفارات األجنبية معفاة من رسم الطابع املالي عن ا
ً
لعقود التي تنظمها مع جهات لبنانية. )إتفاقية األصلية العائدة للسفارة األجنبية أي رسم طابع نظرا

 ّنا(في

 ل.ل 2,250,000=  1,000/  3 × 750,000,000تبلغ قيمة الرسم املتوجب على السيد سعيد 

 .1/1/2016ويتوجب تسديده خالل مهلة خمسة أيام عمل كحد أقص ى من تاريخ 
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 مليون ليرة لبنانية   160بقيمة  10/1/2016يخ العقد املوقع بين السيد سعيد واملتعهد الثاني السيد حليم بتار   (ب )

 (عالمات 3)

حال تنظيم نسختين تطبق عليه ذات الشروط املذكورة أعاله باإلضافة الى أن رسم الطابع املالي يتوجب تسديده على النسخة األصلية العائدة لكل فريق أي في 

ي على كل نسخة في حال تنظيم نسخة أصلية واحدة فيتوحب الرسم فقط على هذه أصليتين بيد كل فريق نسخة أصلية يتوجب تسديد رسم الطابع املال

 النسخة.

 ل.ل 480,000=  1,000/  3 × 160,000,000قيمة الرسم املتوجب على النسخة األصلية الواحدة: 

 .10/1/2016مهلة تسديد الرسم: خمسة أيام عمل كحد أقص ى من تاريخ 

 

 عالمات( 5ة املضافة وتناول حالة السيد حليم )تحدث عن الخضوع للضريبة على القيم -2

  بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال 
ً
 إقتصاديا

ً
أو يخضع للضريبة على القيمة املضافة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خالل ممارسته نشاطا

مليون  150لعائد ألربعة فصول متتالية سابقة تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم شرط أن يتجاوز رقم أعماله ا

 .1/1/2005ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 

 

 يدخل في إحتساب رقم األعمال املذكور في هذا القانون مجموع املبالغ التالية:

 .قيمة العمليات الخاضعة للضريبة على أن ال يدخل في إحتساب هذه القيمة مقدار الضريبة على القيمة املضافة 

 من هذا القانون. 21و 20و 19العمليات املنصوص عليها في املواد  قيمة 

  من هذا القانون ال يدخل في إحتساب رقم األعمال: 17و 16قيمة العمليات املنصوص عليها في املادتين 

 .قيمة التفرغ عن أصول املؤسسة الثابتة 

 

 من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خالله ويتوجب تقديم طلب تسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة املضافة في مه
ً
لة شهرين إبتداءا

 شروط الخضوع للضريبة.

   1/3/2016 مليون بسبب باإلتفاقية املوقعة مع السيد سعيد والحاصلة بتاريخ 150في حال كان السيد حليم يحقق ألول مرة رقم أعمال أكبر من 

ليتسجل في الضريبة على القيمة املضافة خالل فترة شهرين من إنتهاء األربعة  31/12/2016ي بعد فيمكنه اإلنتظار إلنتهاء أربعة فصول متتالية أ

وبالتالي يمكنه إصدار فواتير للسيد سعيد بدون أية ضريبة على القيمة املضافة ويمكنه  28/2/2017ولغاية  1/1/2017فصول أي خالل الفترة من 

 في الضريبة على القيمة املضافة. بدون توجب التسجيل 2016العمل خالل العام 

   مليون ليرة أو أكبر خالل أربعة فصول سابقة لتوقيع اإلتفاقية مع السيد سعيد  150أما في حال كان السيد حليم قد حقق رقم أعماله بقيمة

ل التي تحقق خاللها رقم األعمال فيتوجب عليه التسجيل في الضريبة على القيمة املضافة خالل مهلة شهرين من إنتهاء الفصل الرابع من الفصو 

في حال كانت اإلدارة قد أبلغته بقبول  1/3/2016املذكور أعاله وبالتالي يتوجب تحصيل الضريبة على القيمة املضافة عند قبض الثمن بتاريخ 

 تسجيله.

 

 على القيمة املضافة وحاالت فرضهاتحدث عن أسس إستحقاق الضريبة  -3

 ين()عالمت تاريخ إستحقاق الضريبة

، قبل تاريخ تسليم املال أو تقد
ً
 او جزئيا

ً
يم خدمة، فتستحق تستحق الضريبة بتاريخ تسليم املال أو تقديم الخدمة. أما إذا كان قد جرى قبض الثمن، كليا

 الضريبة بتاريخ القبض، وذلك على اساس املبلغ املقبوض.

 

 تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة.أما إذا أصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم األموال أو 

 للتشريعات الجمركية املعمول بها.
ً
 فيما يتعلق بالسلع املستوردة، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا
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 )عالمتين( خلاأساس فرض الضريبة على الد

صل أو سوف يحصل عليه مورد األموال أو مقدم الخدمات لقاء تسليم هذه األموال وتقديم يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل املقابل الذي ح -1

 هذه الخدمات.

 لنفسه، يعتمد كأساس لفرض الضريبة  8فيما يتعلق بالعمليات املشار اليها في املادة  -2
ً
من هذا القانون واملتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أمواال

 ة، وعند تعذر معرفة الثمن، يعتمد  ثمن الكلفة بتاريخ إجراء هذه العمليات.ضمن شراء األموال أو أموال مماثل

من هذا القانون واملتعلقة بتقديم الخاضع للضريبة خدمات لنقسه، تعتمد كأساس لفرض الضريبة  11فيما يتعلق بالعمليات املشار اليها في املادة   -3

 يم هذه الخدمات.مجموع النفقات التي تحّملها الخاضع للضريبة من أجل تقد

تعارف عليها في الحاالت التي يتعذر فيها تحديد البدل املقابل، تفرض الضريبة على أساس القيمة املتعارف عليها للعملية املنفذة. يقصد بالقيمة امل -4

  الثمن املتوجب على األراض ي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع
ً
وشار مستقلين عن بعضهما بعضا

 وضمن شروط تنافسية كاملة.

تدخل في أساس فرض الضريبة، الرسوم والضرائب، بإستثناء الضريبة على القيمة املضافة، وكذلك جميع النفقات امللحقة كنفقات الوساطة  -5

 والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها.

 

 ة()عالمة واحد أساس فرض الضريبة عند اإلستيراد

 اليها جميع الر 
ً
 لقواعد تقييم البضائع في الجمرك، مضافا

ً
سوم الجمركية في عند اإلستيراد، تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة الجمركية التي تحدد وفقا

 معها، وذلك بإستثناء الضريبة على القيمة املضافة.
ً
 حال توجبها، وكافة الرسوم املتوجبة أصوال

 

  


