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 %)39أسئلة متعددة اإلجابات (  أوالً :
 

 1 د  11 د  21 ج

 2 د  12 د  22 ج

 3 ب  13 ب  23 أ

 4 د  14 ج  24 د

 5 د  15 د  25 أ

 6 ج  16 د  26 ب

 7 ب  17 د   

 8 د  18 ج   

 9 ج  19 د   

 10 ج  20 ج   

 
 %)15( صح أم خطأ ثانیاً :

 
 1 خطأ  11 صح  21 خطأ

 2 خطأ  12 خطأ  22 صح

 3 صح  13 خطأ  23 خطأ

 4 خطأ  14 خطأ  24 صح

 5 صح  15 صح  25 خطأ

 6 صح  16 صح  26 صح

 7 صح  17 صح  27 خطأ

 8 خطأ  18 خطأ  28 خطأ

 9 خطأ  19 صح  29 صح

 10 صح  20 صح  30 خطأ
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  المسائلثالثاً :

 %)8( 1المسألة #
 أعِط رأیك حول كل نقطة من النقاط المطروحة والمتصلة بمدى صحة الشركة وآلیة تأسیسها وما ورد في نظامها.  .1

ال یجـــوز أن یقـــل رأســـمال الشـــركة عـــن خمســـة مالیـــین لیـــرة لبنانیـــة، فیكـــون بالتـــالي الرأســـمال المتفـــق علـــى قیمتـــه بـــین  .أ 
 لألحكام القانونیة.الشركاء موافقًا 

یمنع على هذه الشركة اثبات حصص الشركاء باسهم أو اسناد قابلـة للتـداول، كمـا یمنـع علیهـا أن تصـدر لحسـابها عـن  .ب 
 طریق اإلكتتاب العلني، أیة أسهم أو اسناد دین. 
 یوزع رأسمال الشركة إلى حصص بین الشركاء.

ر الخامسة عشرة، ولكن ُیمثله في الشركة الـولي أو القـّیم عنـه. لیس ما یمنع أن یكون بین الشركاء قاصر یبلغ من العم .ج 
 أما في المسألة، إّن نبیل الشریك في الشركة یمثل ابنه رامي الشریك القاصر فیها.

مقــدمات الشــركة تكــون نقدیــة أو عینیــة لكــن ُیمنــع إدخــال إجــارة الخدمــة أو الصــناعة فــي عــداد المقــدمات، وبالتــالي إن  .د 
لشركة غیر قانونیة. أما مساهمة سمیر بتقدیم مؤسسـته التجاریـة تكـون صـحیحة، ألّن المشـترع أجـاز مساهمة نبیل في ا

 .11/67/ من المرسوم اإلشتراعي رقم 37صراحًة ذلك في المادة /
یمكن أن تثبت هذه الشركة بسند عادي أو بسند رسـمي، ویجـب أن تسـّجل فـي السـجل التجـاري خـالل مهلـة سـتة أشـهر  .ه 

خ أول ایداع للمبالغ المدفوعة في أحد المصارف. وٕاال یحق للشركاء الطلب مـن قاضـي األمـور المسـتعجلة تبدأ من تاری
 الترخیص لهم باسترداد ما دفعوه.

 ال یجوز لمدیر الشركة أن یسحب المبالغ المودعة قبل تسجیل الشركة في السجل التجاري. .و 
فــي الســجل التجــاري قبــل تصــحیح مقومــات تأسیســها، وتعتبــر  الخالصــة: إّن الشــركة لــم تؤســس أصــوًال وال یمكــن أن تســّجل

 باطلة وال تنتج أیة مفاعیل بین الشركاء.
 

ناقش حسب رأیك باالستناد الى االحكام القانونیة التي ترعى تأسیس الشركات المحدودة المسؤولیة ش.م.م. مدى تحمل  .2
الشركة وما هي واجبات الدائنین تجاه عملیة  هذه الشركة عبء دیون المؤسسة التجاریة التي قدمها سمیر كحصة في

 تقدیم المؤسسة كحصة في الشركة حفاظاً  على دیونهم؟
عند تقدیم المؤسسة التجاریة كحصـة فـي الشـركة، یمكـن لكـل دائـن لشـریك أن یصـّرح لـدى قلـم المحكمـة التـي تقـع ضـمن نطاقهـا 

 أیام تلي نشر تقدیم المؤسسة كحصة في الشركة.المؤسسة، عن صفته كدائن وعن مقدار دینه، خالل مهلة عشرة 
وٕاذا لم یقرر ابطال الشركة أو ابطال تقدیم المؤسسة من قبل الشركاء الباقین، تكون الشركة ملزمة بالتضامن مـع مقـّدم المؤسسـة 

 بتسدید الدیون المصّرح بها.
 

 فضلیة في تملك هذه المؤسسة؟  هل بامكان مالك العقار الذي انشئت فیه المؤسسة التجاریة ان یمارس حق اال .3
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إن تقــدیم المؤسســـة التجاریــة علـــى ســبیل الملكیـــة إلــى الشـــركة یفتقــر إلـــى المقابــل النقـــدي ألّن العملیــة تمّثـــل حصــة الشـــریك فـــي 
الشركة، بالتالي ال یمكن لمالك العقار حیث تقع المؤسسة أن یمارس حق األفضلیة وأن یصبح شریكًا في الشركة ویحصـل علـى 

 الشركة. حقوق
 

 %)6( 2المسألة #
 اذا كلفت بمهمة مماثلة من قبل المحكمة، فهل تنفذ المهمة بالطریقة عینها التي قام بها الخبیر؟  .1
ح االجراءات التي كان من الواجب على الخبیر اتباعها معلًال اشرح اذا كانت موافقة لالصول. وفي حال النفي، صحّ  .2

على ضوء النصوص القانونیة من قانون أصول المحاكات المدنیة التي ترعى اجوبتك بشأن جمیع النقاط المطروحة 
 مهمة الخبرة.

هل من واجب المحكمة األخذ بهذا التقریر سّیما وأنه تضمن مصالحة بین الفریقین، وما قیمته القانونیة؟ وهل یصح  .3
الدفاتر التجاریة الممسوكة وفقًا وما حجة  االستناد الى الدفاتر التجاریة كدلیل على الدین المتوجب بذمة كمال؟

 ل، في اإلثبات بین التجار وبین التاجر وغیر التاجر؟و لألص
 

 إن اإلجراءات التي كان من الواجب على الخبیر اتباعها هي اآلتیة:
علـى الخبیـر أن یـذهب إلـى قلـم المحكمـة وأن یتبّلـغ مهمتــه علـى المحضـر، وال یمكنـه أن یباشـر المهمـة بمجـرد اعالمــه  .1

 من قبل أحد األفرقاء في الدعوى. بها
علـى الخبیــر، قبـل مباشــرة مهمتــه وبعـد تبّلغــه إیاهــا فـي القلــم، اعــالم فرقـاء الــدعوى وٕابالغهــم موعـد اجــراء الكشــف، وٕاال  .2

 یكون قد خالف مبدأ الوجاهیة وحق الخصوم في الدفاع عن حقوقهم.
 للمحكمة أن تولي الخبیر مهمة المصالحة. ُیمنع على الخبیر اجراء المصالحة بین الفرقاء ألّنه ال یجوز .3
ال یجــوز للخبیــر أن یتلقــى أجــره مــن أحــد الخصــوم، بــل یتلقــاه مــن المحكمــة التــي تكــون قــد حــّددت بــدل أتعابــه فــي قــرار  .4

تكلیفه، وبعد أن یكون الفرقاء المكلفین باألتعاب قد اودعوا هذه األتعاب في القلم. وُیحظر علیـه بالتـالي أن یتلقـى تحـت 
 شكل أجرًا من أحد الخصوم ولو على سبیل النفقات. أي

إن المحكمة غیر ملزمة األخذ بتقریر الخبیر، وفي الحالة المعروضة، ال یمكن للمحكمة األخذ بهـذا التقریـر ألّنـه مـنّظم  .5
 خالفًا لألصول وهو بالتالي باطل ودون أیة مفاعیل قانونیة.

 حّجیة الدفاتر التجاریة .6
تـاجر، بالتـالي إن الـدفاتر التجاریـة تشــكل بّینـة لـدى القضـاء فـي مصـلحة التـاجر وضـّد تــاجر  إّن كـل مـن سـامر وكمـال

 آخر، شرط أن یكون النزاع نزاعًا متعلقًا بعمل تجاري وأن تكون هذه الدفاتر ممسوكة وفقًا لألصول. 

 كمال، فال یمكن اإلستناد إلیها.أما في المسألة المطروحة، إّن الدفاتر التجاریة غیر ممسوكة وفقًا لألصول من قبل 
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 %)16( 3المسألة #
 ما هي مهلة تقدیم طلب تسجیل لدى االدارة الضریبیة؟ .1

على كل شخص یباشر عمًال خاضعًا للضریبة ان یحیط اإلدارة الضریبیة علمًا بذلك بموجب طلب تسجیل یقدمه الیها 
 صاحب الحق االقتصادي في نشاطه. خالل شهرین من تاریخ مباشرة العمل، كما یتوجب علیه ان یحدد

 .شركات األموال تحتسب مهلة الشهرین من الیوم التالي لتاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاريكون الشركة من نوع 
  . 2016-03-03وتنتهي بتاریخ  2016-01-03أي تبدأ المهلة باتاریخ 

 
 المقطوع؟ ولماذا؟هل یجوز اعتبار الشركة من المكلفین حتمًا على اساس الربح  .2

یخضع متعهدو االشغال العامة لطریقة التكلیف على أساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي یقبضونها فعال من 
 الصنادیق العامة خالل السنة المدنیة لقاء االشغال التي یقومون بها.

االشغال الخاصة تجارة العقارات و هو في هذه المسألة، بما ان المكلف من نوع شركات االموال ، وبما ان نشاط الشركة 
 حها على اساس الربح الحقیقي.اولیس العامة ، لذلك یتوجب علیها مسك السجالت والتصریح عن ارب

 
 ما هي موجبات الشركة الضریبیة لناحیة ضریبة الدخل على الرواتب واالجور .3

: وذلك خالل مهلة ثالثة أشهر من تاریخ مباشرتهم العمل، بحیث تبدأ المهلة تسجیل المستخدم أو األجیر .أ 
 2016-06-02بتاریخ وتنتهي  2016-03-02بتاریخ 

: ال یوجد نموذج معّین لسجل األجراء، إذ یحق لصاحب العمل مسك سجل األجراء ورقیًا  مسك سجل األجراء .ب 
 أو على وسائل إلكترونیة، شرط أن یبّین فیه المعلومات المطلوبة بصورة واضحة.

أشهر في موعد ال  3) : بحیث یتوجب التصریح كل 10تقدیم بیان دوري بتأدیة ضریبة الرواتب واالجور" (ر .ج 
و  15/10و  15/07و  15/04مس عشر من الشهر الذي یلي فترة الثالثة أشهر المعنیة ( الخا یتعدى

15/01 ( 
: بحیث یتوجب على الشركة أن تقدم قبل أول آذار من كل سنة تصریح سنوي عن  تقدیم التصریح السنوي .د 

“ أو األجیركشف سنوي إفرادي بإجمالي إیرادات المستخدم “) و 5ضریبة الدخل على الرواتب واألجور (ر
 )7) و كشف إجمالي بالمستخدمین أو األجراء الذین تركوا العمل خالل السنة (ر6(ر

 
اذا علمت ان احد المستخدمین متزوج وزوجته تعمل كممرضة في احدى المستشفیات ولهما ولدین على عاتقهما، تكلم  .4

 عن التنزیل العائلي لكل من الزوجین متناوًال الوضع الضریبي للزوجة.
أما الزوج العاملة في المستشفى معفاة بالكامل من الضریبة على الرواتب واالجور ،  الممرضةان أجور الزوجة 

 % من تنزیل األوالد.50التنزیل المعطى للعازب و المستخدم في الشركة فیستفید من 
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رامة تحقق وغرامة هل یحق للشركة تقدیم تعدیل التصریح السنوي؟ في حال االیجاب هل یتوجب علیها تسدید غ .5
 تحصیل عن فرق الضریبة المتوجبة بموجب التعدیل؟ 

یمكن في حاالت الخطأ تعدیل التصاریح حتى ولو كانت مرسلة إلى اإلدارة الضریبیة، في هذه المسألة یتبین ان الخطأ 
سنوي (أي قبل أشهر من تاریخ انتهاء مهلة التصریح ال 3هو في التصریح السنوي، فاذا تقدمت الشركة ضمن مهلة 

من مجموع الضریبة في التصریح  10) ولم تتجاوز الضریبة اإلضافیة الناتجة عن التعدیل % 01-09-2017
 األساسي، تعفى من غرامة التحقق وتسري غرامة التحصیل على فرق الضریبة فقط.

/  20% ( 6.66هي  في هذه المسألة، بما ان نسبة الضریبة االضافیة من مجموع الضریبة في التصریح األساسي
یتم   2017-09-01%، ففي حال تقدمت الشركة بتعدیل التصریح السنوي قبل 10) أي دون الـ  0.66=  300

وتعفى الشركة من غرامة التحقق وتسري غرامة التحصیل على فرق الضریبة  2.000.000تسدید فرق الضریبة البالغ 
  2.000.000بعد هذا التاریخ  یتم تسدید فرق الضریبة البالغ فقط. أما في حال كان تاریخ تقدیم التصریح المعدل 

 وغرامتي التحقق و التحصیل.
 
هل تخضع بدالت حضور المساهمین الجمعیات العمومیة ألي نوع من أنواع الضرائب؟ في حال االیجاب، ما هي مهلة  .6

 التصریح؟ وهل تعتبر من األعباء المقبولة التنزیل ضریبیًا من األرباح؟  
و یتوجب التصریح وتسدید الضریبة % 10ضریبة على دخل رؤوس األموال المنقولة بمعدل تخضع بدالت الحضور لل

. وتعتبر من االعباء ل.ل 1.500.000، وتبلغ الضریبة 2018مع التصریح السنوي، أي قبل اول حزیران من سنة 
 المقبولة التنزیل ضریبیَا من األرباح التجاریة.

 
االرباح لضریبة نوعیة على الدخل؟ في حال االیجاب، ما هي مهلة تقدیم التصریح وتسدید  هل تخضع توزیعات .7

 ؟ وهل تعتبر هذه الضریبة من األعباء المقبولة التنزیل ضریبیًا من األرباح؟ االضریبة؟ وما هي قیمته
% 10ضریبة على دخل رؤوس األموال المنقولة بمعدل یخضع توزیع أنصبة األرباح في شركات األموال اللبنانیة لل

ضمنًا، وتبلغ  2018-08-31ویتوجب التصریح وتسدید الضریبة خالل الشهر الذي یلي تقریر دفع االرباح، أي لغایة 
. وبما ان الضریبة متوجبة على المساهمین وما على الشركة سوى موجب اقتطاعها من ل.ل 7.500.000الضریبة 

والتصریح عنها وتأدیتها الى الخزینة، وبما انه قانون ضریبة الدخل اعتبر هذه الضریبة غیر مسموح  الموزعالربح 
 تنزیلها، لذلك ال یمكن اعتبارها عبئًا مقبول التنزیل ضریبیًا. 

 
هل یحق لشركة الهولدنغ اقراض الشركة التابعة لها؟ في حال االیجاب ضمن أیة شروط؟ وهل الفوائد الناتجة عن  .8

 القرض خاضعة للضریبة، وما هو نوعها؟ 
مة ھا حصص شراكة أو مساهیحق لشركة الهولدنغ إقراض شركات األموال التابعة لها والعاملة في لبنان التي تملك فی

تعفى الفوائد الناتجة عن القرض من الضریبة على دخل رؤوس االموال المنقولة في حال كانت %، و 20ال تقل عن 
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سنوات. ففي هذه المسألة، بما ان الشركة التابعة عاملة في لبنان، وبما ان نسبة التملك بلغت  3مدة  القرض تزید عن 
سنوات، لذلك، تخضع الفوائد لضریبة الباب  3تزید عن شهرًا ال  30%، وبما ان مدة  القرض 20% وهي تفوق 25

 %10الثالث بمعدل 
 
هل تخضع للضریبة ایرادات الفوائد الناتجة عن تقسیط شقق في بیروت تم بیعها من الزبائن؟ في حال االیجاب، ألي  .9

 نوع من الضرائب تخضع؟ ولماذا؟
الفوائد الناتجة عن معامالت تجاریة وتخضع  الفوائد الناتجة عن تقسیط شقق سكنیة تم بیعها من الزبائن تعتبر من فئة

 لضریبة األرباح التجاریة.
 

  ما هي انواع الضرائب التي تفرض على ایرادات الفوائد الناتجة عن ایداعات الشركة في المصارف العاملة في  .10
 لبنان؟ وما هي المعالجة الضریبیة لها؟

األموال المنقولة (الباب الثالث) ایرادات الفوائد الناتجة عن من ضمن االیرادات الخاضعة للضریبة على دخل رؤوس 
ایداعات الشركة في المصارف العاملة في لبنان، وذلك عن طریق االقتطاع من المنبع، حیث یقوم المصرف باقتطاع 

ى % من الفوائد ویتم تسجیل الفوائد الصافیة ( بعد اقتطاع الضریبة ) في حساب الشركة لد10الضریبة بمعدل 
 المصرف.

بما ان الشركة مكلفة على اساس الربح الحقیقي، یتوجب علیها تسجیل قیمة الفوائد كاملة ضمن االیرادات الخاضعة 
للضریبة وتسجیل قیمة ضریبة الباب الثالث ( المقتطعة من المصرف ) ضمن حساب ضرائب ورسوم وتعتبر الضریبة 

 المقتطة عبئًا ینزل من اإلیرادات.
ل.ل.، یتولى المصرف اقتطاع الضریبة البالغة  35.000.000لة، بلغت قیمة الفوائد الكاملة في هذه المسأ
 ل.ل. 31.500.000ل.ل. فتكون قیمة الفوائد الصافیة  3.500.000

ل.ل. ضمن االیرادات الخاضعة للضریبة على االرباح  35.000.000تقوم الشركة بتسجیل قیمة الفوائد كاملة أي 
ل.ل ضمن حساب ضرائب ورسوم ، بالتالي تدخل  3.500.000قیمة الضریبة المقتطعة البالغة التجاریة وتسجیل 

 ل.ل. من ضمن االیرادات الخاضعة للضریبة على االرباح التجاریة. 31.500.000ایرادات الفوائد الصافیة البالغة 
 

 %)16( 4المسألة #
 احتساب رقم األعمال؟ تدخل فيما هي شروط الخضوع للضریبة على القیمة المضافة وما هي العملیات التي  .1

یخضع للضریبة على القیمة المضافة كل شخص طبیعي او معنوي یقوم من خالل ممارسته نشاطا اقتصادیا بصورة 
ن الضریبة مع حق الحسم شرط ان یتجاوز مستقلة بعملیات تسلیم اموال او تقدیم خدمات خاضعة للضریبة او معفاة م

 .1/1/2005ملیون لیرة لبنانیة بتاریخ أو بعد  150مجموع رقم اعماله العائد الربعة فصول متتالیة سابقة 
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ویمكن لكل شخص یبدأ او یقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضریبة او معفى من الضریبة مع حق 
 للضریبة وذلك مهما كان رقم اعماله.الحسم ان یطلب اخطاعه اختیاریًا 

 اما العملیات التي تدخل في احتساب رقم االعمال فهي:
 قیمة العملیات الخاضعة للضربیة على ان ال یدخل في احتساب هذه القیمة مقدار الضریبة على القیمة المضافة. -
 قیمة المضافة.من قانون الضریبة على ال 21و 20و 19قیمة العملیات المنصوص علیها في المواد  -
 من قانون الضریبة على القیمة المضافة. 17و 16قیمة العملیات المنصوص علیها في المادتین  -
 ال یدخل في احتساب رقم االعمال قیمة التفرغ عن االصول الثابتة. -

 
  ومتى ینشأ؟ وما هو هذا الحق ؟على بدالت االیجار على القیمة المضافة هل یحق للمؤسسة حسم الضریبة .2

الحسم وهو الحق المعطى لكل شخص خاضع للضریبة بأن یحسم من اصل الضریبة المتوجبة على عملیة معینة حق 
 قیمة الضریبة التي سبق أن أثقلت ثمن هذه العملیة أو أثقلت اي عنصر من العناصر التي یتكون منها الثمن.

معینة مجمل قیمة الضریبة القابلة  للخاضع للضریبة ان یقتطع من اصل الضریبة الملزم دفعها عن فترة احتساب
 للحسم عن الفترة ذاتها.

تقدیم الخدمات اي عندما  أو للحسم العائد لعملیة تسلیم االموال القابلةحق الحسم بتاریخ استحقاق الضریبة  وینشأ
ریبة على من قانون الض 22من قبل مورد االموال او مقدم الخدمات وفقًا الحكام المادة  الضریبةیتوجب اداء هذه 
 القیمة المضافة.

یحق للمؤسسة ممارسة حق حسم الضریبة على القیمة المضافة على بدالت االیجار وانما على الجزء من القسط 
الن  30/6/2007ولغایة  15/4/2007العائد للفترة التي اصبحت فیها المؤسسة خاضعة للضریبة عن الفترة من 

 الخاضع للضریبة. هذا الجزء من قسط االیجار هو مقابل الخدمة الالزمة للقیام بالنشاط 
 

 قام صاحب المؤسسة بشراء ألبسة له ولعائلته من مؤسسته. 25/7/2007بتاریخ 
 االنتاجیة طاقتهماا وزیادة ما في المنطقة الحرة وقامت بتصلیحهمقامت المؤسسة باستیراد آلتین وضعته 30/7/2007بتاریخ 

جاهزة وارادت استرداد رصید فائض الضریبة القابلة للحسم ا في لبنان كما قامت المؤسسة بتصدیر ألبسة ممن أجل استعماله
 ة.یفتقدمت بطلب الى االدارة الضریب

  .اآللتین المستوردتینتحدث عن اسس فرض الضریبة على  .3
ًا لقواعد تقییم قتحدد وف التي  عند االستیراد. تعتمد كاساس لفرض الضریبة على القیمة المضافة القیمة الجمركیة

في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة اصوًال منها باستثناء البضائع في الجمرك مضافًا الیها جمیع الرسوم الجمركیة 
الضریبة على القیمة المضافة اما بالنسبة لآللتین المستوردتین فال تفرض الضریبة على القیمة المضافة طالما هي 

وهي  االنتاجیة في نظام معلق وانما في حال ادخال بعض التعدیالت لزیادة طاقتهما موجودة في المنطقة الحرة اي 
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عند اخراجها من المنطقة الحرة على ثمن اآللتین باالضافة  فتفرض الضریبة على القیمة المضافةالحالة المعروضة 
 الى مصاریف االستیراد ومقدمي الخدمات المنفذة على اآللتین.

  
 ات الطلب.آلیرصید فائض الضریبة القابلة للحسم و  تحدث عن حق استرداد .4

بعد انتهاء الشهر السادس من اي سنة میالدیة وعند نهایة كل  ،یحق للخاضع للضریبة على القیمة المضافة ان یقدم
تي لطلب استرجاع فائض الضریبة القابلة للحسم ویحق للخاضع للضریبة الذي تبلغ قیمة عملیات التصدیر ا ،سنة

وهي مهلة تقدیم التصریح  ،بها مبلغ خمسین ملیون لیرة لبنانیة سنویًا ان یطلب عند نهایة كل فترة ضریبیةیقوم 
 استرداد فائض قیمة الضریبة القابلة للحسم. ،الدوري العائد لهذه الفترة

   
للضریبة على القیمة  ععن طبیعة عملیة شراء صاحب المؤسسة لأللبسة له ولعائلته، وفیما إذا كانت تخض كلمت .5

 المضافة.
ان طبیعة عملیة شراء صاحب المؤسسة لاللبسة له ولعائلته هي من عملیات تسلیم اموال اي قیام الخاضع للضریبة 

على مبیعاته باقتطاع سلع أو اصول من مؤسسته، كان سبق وحسم بصورة جزئیة او شاملة من الضریبة المتوجبة 
، وهي بالتالي تخضع للضریبة على القیمة اجل تخصیصها لحاجاته الخاصةالضریبة التي اصابتها وذلك من 

 المضافة. 
 

 .تعاملال على هذا مة في لبنان وتوجبت ضریبة على القیمة المضافةیكما قامت المؤسسة بالتعامل مع شركة أجنبیة غیر مق
 المضافة.هو الملزم بالضریبة على القیمة من و  في هذه الحالة تحدث عن موجبات المؤسسة .6

على كل شخص لیس له محل اقامة حقیقي او مختار في لبنان، قبل القیام بتنفیذ ایة عملیة تسلیم اموال او تقدیم خدمات على 
ومهما بلغت قیمة رقم األعمال الذي یحققه، أن یعین ممثًال له مقیمًا في لبنان وذلك بموافقة من اإلدارة راضي اللبنانیة األ

 الشروط.الضریبیة على توفر 
وعلى كل شخص مقیم في لبنان أدى تعامله مع شخص غیر مقیم الى توجب الضریبة، أن یتأكد من أن لهذا األخیر ممثًال في 
لبنان، وفي حال عدم تعیینه یتوجب علیه تأدیة هذه الضریبة والغرامات المستحقة الى اإلدارة الضریبیة، مع اإلحتفاظ بحقه 

یكون هذا الممثل مسؤوًال بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدیة الضریبة والغرامات الناتجة بمالحقة الشخص غیر المقیم. 
الضریبة على القیمة المضافة  عن العملیات الخاضعة لها ویقوم مقامه بجمیع الموجبات المفروضة علیه وفقًا ألحكام قانون

 ونصوصه التطبیقیة.
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