
 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2020 كانون األول امتحانات  
 

 %)39أسئلة متعددة اإلجابات (  أوالً :
في حال توفي المتقاعد أو توفي المضمون قبل تقاعده بعد إكمال مّدة اشتراك فعلي ال تقّل عن عشرین سنة، فإّن الحق  .1

 باإلستفادة ینتقل حصرًا:
 تزّوج مّرة ثانیة.إلى الشریك ولو   .أ 
 إلى الشریك الذي ُیمارس مهنة أخرى. .ب 
 إلى الشریك الُمسّجل في السجل التجاري. .ج 
 إلى الشریك غیر المستفید بصورة شخصیة من نظام تغطیة صحیة عام آخر. .د 

 
 الحاالت التي یشملها ضمان المرض واألمومة هي:  .2

 كّل مرض ناتج عن طارئ عمل، وكّل مرض مهني.  .أ 
 الوفاة الناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني.  .ب 
 العجز الدائم عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب األمومة والذي یؤّدي إلى انقطاع كسب المضمون.  .ج 
 العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب األمومة والذي یؤّدي إلى انقطاع كسب المضمون.  .د 

 
 في قانون الضمان االجتماعي ُیفهم بكلمة المضمون والمضمومة على السواء دون أّي تمییز:  .3

 أفراد عائلة المضمون الذین یعیشون تحت سقف واحد وعلى نفقته.  .أ 
 زوجة المضمون الشرعیة وفي حال تعّددهم جمیعهن.  .ب 
در على تأمین معیشته بسبب عاهة جسدیة زوج المضمونة البالغ ستین عامًا مكتملًة على األقّل والذي یكون غیر قا  .ج 

 أو عقلیة.
زوج المضمونة البالغ ستین عامًا على األقّل أو الذي یكون غیر قادر على تأمین معیشته بسبب عاهة جسدیة أو   .د 

 عقلیة.
 

 ُیقصد بطوارئ العمل:  .4
 .الطارئ الذي ُیصیب المضمون خالل فترة ذهابه من منزله إلى مكان العمل، أو عودته منه  .أ 
 الطارئ الذي ُیصیب المضمون خارج األراضي اللبنانیة.  .ب 
 الطارئ الذي ُیصیب المضمون أثناء أو بمناسبة عملیات إنقاذ.  .ج 
الطارئ الذي یصیب المضمون خالل فترة ذهابه من منزله إلى مكان عمله أو عودته منه شرط أن یكون الذهاب   .د 

 ب مستقل عن عمله.واإلیاب دون توقف أو انحراف عن الطریق الطبیعي لسب
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 یجري شطب تسجیل التاجر من السجل التجاري إذا: .5
 توفي التاجر وكان قد تفّرغ ألحد عن محّله التجاري.  .أ 
 بعد أن كان قد تفّرغ عن محّله للغیر. تجارته إذا انقطع عن ممارسة وتعاطي  .ب 
 إذا توفي التاجر أو انقطع عن ممارسة التجارة ولم یكن قبل ذلك قد تفّرغ عن محّله التجاري إلى الغیر.  .ج 
 إذا عّدل أو بّدل التاجر نوع التجارة التي كان یتعاطاها ویمارسها.  .د 

 
 مفّوضي للمراقبة: ُتعّین الجمعیة التأسیسیة، ثّم الجمعیات العادیة التي تلیها في الشركات المغفلة، مفّوضًا أو عّدة .6

 لمّدة سنة واحدة، على أّنه یمكن تجدید التعیین لمّدة ثالث سنوات متتالیة على األكثر.  .أ 
 لمّدة سنتین متتالیتین على أّنه ُیمكن تجدید التعیین لمّدة مماثلة على األكثر.  .ب 
 لمّدة سنة واحدة على أّنه یمكن تجدید التعیین لمّدة خمس سنوات على األكثر.  .ج 
 ة ثالث سنوات متتالیة تجّدد لثالث سنوات ثانیة.لمدّ   .د 

 
 یتناول رسم االنتقال: .7

 جمیع االموال المنقولة وغیر المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقیم في الخارج. .أ 
 جمیع االموال المنقولة وغیر المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من أجنبي مقیم في الخارج. .ب 
 االموال المنقولة وغیر المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقیم في لبنان.جمیع  .ج 
 جمیع االموال المنقولة وغیر المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني أو أجنبي مقیم في الخارج. .د 

 
 یستثنى من رسم الطابع المالي:  .8

 تذاكر النقل على انواعه. .أ 
 ت.التعهدات والكفاال .ب 
 التذاكر والبطاقات الخاضعة لضریبة المالهي. .ج 
 االوراق المالیة (االسهم والسندات) .د 

 

 طرق تأدیة رسم الطابع المالي: .9
 یؤدى الرسم بطریقة الصاق الطابع المالي مهما كانت قیمة الرسم. .أ 
 یتوجب تسدید الرسم نقدًا في صنادیق وزارة المالیة مهما كانت قیمة الرسم. .ب 
 ل.ل. 200,000بطریقة الصاق الطابع المالي المعد خصیصًا لهذه الغایة شرط ان ال تتجاوز قیمته یؤدى الرسم  .ج 
 ل.ل. 100,000یتوجب تسدید الرسم نقدًا في صنادیق وزارة المالیة عندما تتجاوز قیمته  .د 
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 حقات او متممات االبنیة:لال تعتبر من م .10
 تجاریة.اسطح االبنیة والتركیبات المقامة علیها لغایات  .أ 
 التمدیدات واالقنیة واالالت واالدوات المركزیة في االبنیة لغایات تجاریة او صناعیة  .ب 
 المصاعد واجهزة التدفئة وتمدیدات الماء والكهرباء .ج 
 م.م. 2000حدائق او باحات والتي تزید مساحتها عن االراضي التي تحیط باالبنیة على شكل  .د 

 
 اطي في لبنان وخارجه باالعمال التالیة:یمكن لشركات االوف شور اللبنانیة التع .11

 عملیات التامین بمختلف انواعها. .أ 
 العملیات واالعمال التي تزاولها المصارف. .ب 
 ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان. .ج 
 ادارة شركات ومؤسسات تعمل في لبنان او في الخارج. .د 

 
 ال تخضع لرقابة مصرف لبنان المؤسسات التالیة: .12

 الصرافة.مؤسسات  .أ 
 الشركات التي تتعاطى الوساطة المالیة. .ب 
 المؤسسات التي تتعاطى التحاویل النقدیة الكترونیًا. .ج 
 شركات التامین. .د 

 
 ان هیئة التحقیق الخاصة لدى مصرف لبنان ال تنطبق علیها الصفات التالیة: .13

 هیئة مستقلة. .أ 
 هیئة ذات طابع قضائي. .ب 
 هیئة ذات شخصیة معنویة. .ج 
 ممارسة عملها لسلطة مصرف لبنان.هیئة خاضعة في  .د 

 
 على مفوض المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالیة التحقق مما یلي: .14

 (مكافحة تبییض االموال وتمویل االرهاب). 44/2015عن عدم تقید المصارف والمؤسسات المالیة باحكام القانون  .أ 
والنصوص التنظیمیة الصادرة باالستناد الیه وابالغ  44/2015عن تقید المصارف والمؤسسات المالیة باحكام القانون  .ب 

 رئیس هیئة التحقیق الخاصة عن ایة مخالفة.
 .44/2015عن عدم توفر االمكانیات المطلوبة للمصرف من اجل التقید التام باحكام القانون  .ج 
 دون بذل اي مجهود لتحقیق ذلك. 44/2015عن نیة المصرف التقید باحكام القانون  .د 
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ن المجازین عند تنفیذهم معامالت لصالح عمالئهم تتعلق بعملیات مالیة او تجاریة او عقاریة على المحاسبی .15
 وحینما یشتبهون بانها تخفي تبییض اموال ان:

 یبلغوا النیابات العامة بذلك. .أ 
 ها.بتمنعهم عن القیام بیبلغوا اصحاب هذه المعامالت  .ب 
 ه العملیات.یبلغوا فورًا رئیس هیئة التحقیق الخاصة عن تفاصیل هذ .ج 
 یبلغوا الشرطة المحلیة عن تفاصیل هذه العملیات. .د 

 
 :ر صاحب الحق االقتصادي في الشركةال یعتب .16

 كل شخص یشغل منصب في االدارة العلیا التنفیذیة في الشركة. .أ 
 % من رأس مال الشركة.15كل شخص طبیعي یملك بصورة مباشرة او غیر مباشرة ما یوازي  .ب 
 حقوق التصویت في الشركة. كثریةشخص طبیعي یملك اكل  .ج 
 % من رأس مال الشركة.20كل شخص طبیعي یملك بصورة مباشرة او غیر مباشرة ما یوازي  .د 

 
 تعفى من الضریبة في لبنان الرواتب واالجور والتعویضات التي: .17

 تترتب على صندوق عام، الى شخص مقیم في لبنان. .أ 
 تترتب على صندوق خاص، الى شخص مقیم في لبنان. .ب 
 لى صندوق خاص، الى لبناني مقیم في الخارج لقاء خدمات ُأدیت خارج لبنان.تترتب ع .ج 
 تترتب على صندوق عام، الى شخص مقیم في الخارج. .د 

 

 الضریبة المتوجبة في حال التفرغ عن المؤسسة: تسدد .18
خاللها واعمال یعتبر البائع وحده هو المسؤول عن تأدیة الضرائب المترتبة على المؤسسة من السنة التي تم التفرغ  .أ 

 السنوات السابقة.
 ي فرضت سابقًا أو التي ستفرض بعد تاریخ تنازله عن المؤسسة.لتیعتبر البائع غیر مسؤول عن تأدیة الضرائب ا .ب 
 یعتبر الشاري غیر مسؤول عن تأدیة ایة ضریبة فرضت على المؤسسة بتاریخ سابق لتاریخ الشراء. .ج 
ن تأدیة الضرائب المترتبة على المؤسسة عن اعمال السنة التي تم التفرغ مسؤولین بالتضامن عالبائع والشاري یعتبر  .د 

 خاللها واعمال السنوات السابقة.
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 عند تحدید الربح الخاضع للضریبة ال تدخل ضمن النفقات المقبولة: .19
 بدل إیجار المحل التي تمارس فیه المهنة. .أ 
 فوائد القروض المعقودة مع الغیر في سیل العمل. .ب 
 العمال والمستخدمین.بدل تأمین  .ج 
 الخسائر التي تصیب المكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع واقعة خارج لبنان. .د 

 
 ال تكلف حتماً  على أساس الربح المقطوع ویمكن أن تطلب على أساس الربح الحقیقي: .20

 مین.التأمؤسسات  .أ 
 مؤسسات المالحة البحریة والبریة والجویة. .ب 
 الجملة.بج. المستوردون والمصدرون والتجار  .ج 
 د. مصافي النفط. .د 

 
 تخضع للضریبة على الرواتب واألجور: .21

 التعویضات العائلیة المدفوعة وفقاً  للقوانین النافذة. .أ 
 المخصصات التي یتناولها رجال الدین عن قیامهم بالطقوس الدینیة. .ب 
 رواتب وتعویضات المدرسین في المدارس المجانیة. .ج 
 القابالت القانونیات العامالت في المستشفیات.أجور  .د 

 
 :لنظام التكلیف الذاتيیخضع  .22

 مكلفوا رسم اإلنتقال. .أ 
 ملیون ل.ل. سنویاً . 20مكلفوا ضریبة األمالك المبنیة عن إیراداتهم التي ال تزید عن  .ب 
 مكلفوا الربح المقدر بالنسبة ألرباحهم. .ج 
ربح المقطوع في ما خص نتائج أعمالهم والضرائب التي یتم الو  المكلفون بضریبة الدخل على أساس الربح الحقیقي .د 

 إقتطاعها.
 

 5و  5إن الشركات المساهمة التي تمارس نشاطات معفاة أصالً  من ضریبة الدخل على األرباح عمالً  بالمادتین  .23
 مكرر من قانون ضریبة الدخل هي:

 معفاة من الضریبة على توزیع األرباح. .أ 
 على األرباح الموزعة.تتحمل الشركة الضریبة  .ب 
 %.5 لتخضع التوزیعات لضریبة توزیع بمعد .ج 
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 % ویتحملها المساهمون المستفیدون.10تخضع التوزیعات للضریبة بمعدل  .د 
 :صفة التاجر كل منیكتسب  .24

 مساهم في شركة مساهمة. .أ 
 شریك في شركة محدودة المسؤولیة. .ب 
 شریك في شركة تضامن. .ج 
 في لبنان.شریك في شركة مساهمة أجنبیة لها فرع  .د 

 
 على اإلدارة الضریبیة أن تدرس جمیع النقاط الواردة في اإلعتراض وأن تبت فیه خالل: .25

 مهلة سنة من تاریخ إستالمها اإلعتراض. .أ 
 أشهر من تاریخ إستالمها اإلعتراض. 6مهلة  .ب 
 خالل مهلة محددة غیر قابلة للتمدید. .ج 
 أشهر من تاریخ إستالمها اإلعتراض. 3مهلة  .د 

 
 أمام مجلس شورى الدولة یكون مقبوالً  في الشكل في الحاالت التالیة:إن اإلستئناف  .26

 خالل مهلة شهرین من تاریخ تبلغ القرار من المكلف واإلدارة الضریبیة.إذا قدم  .أ 
 خالل مهلة شهر من تاریخ تبلغ القرار من المكلف واإلدارة الضریبیة.إذا قدم  .ب 
 خالل مهلة شهر من تاریخ صدور القرار.إذا قدم  .ج 
 أشهر من تاریخ تبلغ القرار من المكلف واإلدارة الضریبیة. 6خالل مهلة ذا قدم إ .د 

 
 %)15( ثانیًا: صح أو خطأ

  ومؤجرة من الغیر.أو من النقابات بنیة من الضریبة على االمالك المبنیة اذا كانت مملوكة من االحزاب السیاسیة العفى ات .1

 ضررًا بالبیئة أمواًال غیر مشروعة.یعتبر الكسب الناتج من اعمال الحقت  .2

یحّق للمضمون الذي ُیصاب بنتیجة مرض بعجٍز مؤّقت عن العمل، ثابت بموجب معاینة طبیب مختّص، أن یتقاضى تعویض  .3

 مرض عن كّل یوم من أیام العجز بدون فرق بین أیام الشغل وأیام التعطیل وذلك اعتبارًا من الیوم األول للعجز.

  المضمون من تقدیمات وقبضها دون وجه حق تصبح حقًا بعد مرور سنتین من قبضها وعدم مطالبة الصندوق بها.اذا استفاد  .4

قد تحققت في لبنان هو حصولها من جراء جهد او نشاط بذل في لبنان، دون التوقف عند  الشرط االساسي العتبار االرباح .5

 ف أو محل اقامته.لجنسیة المك

 ل.ل. عن كل سنة من سنوات التقسیط. 10,000التمویلي لرسم طابع مالي مقطوع بقیمة تخضع عقود االیجار  .6
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 فوائد سندات الخزینة اللبنانیة.  497/2003من القانون رقم  51تخضع لضریبة المادة  .7

 تخضع للضریبة على القیمة المضافة العملیات التي تتناول بیع االمالك الخاصة غیر المبنیة.  .8

 ن ان یكون رأسمال شركة الهولدنغ بعملة اجنبیة كما یمكن مسك الحسابات وتنظیم المیزانیة بالعملة المحددة لرأس المال. یمك .9

 بمكن لشركات االوف شور تعاطي العملیات واالعمال التي تزاولها المصارف.  .10

 ان هیئة التحقیق الخاصة هي هیئة ذات طابع استشاري یتمتع بالشخصیة المعنویة.   .11

 % من اكثر من شركتین تعمالن في نفس النشاط في لبنان. 40یجوز لشركة الهولدنغ ان تمتلك بصورة مباشرة نسبة   .12

 خ تبلغ المكلف النتائج االولیة للتدقیق. ان المهلة القانونیة للرد على النتائج االولیة للتدقیق هي شهران من تاری  .13

 . )عند تحدید صاحب الحق االقتصادي ال یعتد بحاالت التملك غیر المباشرة (من خالل تملكات متسلسلة  .14

 ات. ال تخضع للضریبة المبالغ التي تتقضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة في لبنان والخارج لقاء نفقات االدارة والخدم  .15

یمكن للمكلفین استعمال الربح الرأسمالي في اطفاء خسائر رأسمالیة، شرط ان تكون الخسائر الرأسمالیة عائدة للسنة ذاتها التي   .16

 تحقق خاللها الربح. 

 الضریبیة.عند تعارض احكام قانون االجراءات الضریبیة مع احكام المعاهدات الدولیة، تطبق احكام قانون االجراءات   .17

 تطبق على االموال الموصى بها لغیر وارث رسوم االنتقال الخاصة بالهبات.   .18

التي تتعاطى مهنة المحاسبة وفقًا لألصول الُمحّددة في النظام الداخلي للنقابة ویمكن ألّي شخص أن  بالشركاتنّظم السجل یُ  .19

 .یطلع علیه في مركز النقابة لكّنه ال ُیمكنه أن یستحصل على صورة طبق األصل عن تسجیل أّیة شركة

النقابة في مهلة شهر من تاریخ العلم  لكّل صاحب مصلحة وللنائب العام اإلستئنافي في بیروت أن یستأنف قرارات مجلس .20

 بالقرار.

كّل شخص طبیعي أو معنوي اختار بنفسه مفّوض مراقبة لیس مجبرًا أن یختار مفّوض المراقبة هذا من بین المكاتب أو  .21

 الخبراء الُمجازین الُمقّیدین في الجدول العام.

 له الطابع القانوني تسهیًال للمحكمة الفصل في الدعوى. یجوز لخبیر المحاسبة الُمعّین من قبل المحكمة أن ُیبدي تقریراً   .22

 .1/4/2019ُیصبح مسك الدفاتر التجاریة بواسطة التطبیق الرقمي إلزامیًا بعد سنتین من صدور تعدیل قانون التجارة في  .23

شمولة بالبیع أو التفّرغ إّال إّن الدیون الناتجة عن استثمار المؤّسسة التجاریة سواء كانت لهذه المؤّسسة أو علیها، ال ُتعتبر م .24

 بناًء على بند صریح في العقد وكذلك الدفاتر التجاریة.

إّن األشخاص الذین عملوا باسم شركة تضامن قید التأسیس قبل اكتسابها الشخصیة المعنویة یعتبرون مسؤولین شخصیًا في  .25

 جمیع األحوال بالتضامن فیما بینهم عن األعمال المنّفذة.
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ین المقدمات العینیة في الشركات الُمغفلة تخضع لتقدیر خبیر أو عّدة خبراء یعّینهم رئیس محكمة المنطقة إّن صّحة تخم  .26

 التابع لها مركز الشركة بموجب قرار یصدره بناًء لطلب المؤّسسین.

 إذا تأّسست شركة مغفلة على وجه غیر قانوني یجوز للمساهمین فیها أن یدلوا بوجه الغیر ببطالن الشركة. .27

إّن وجود الخالفات الهامة بین الشركاء في الشركة هو من األسباب المشروعة التي تُبّرر حّل الشركة دون اإلشتراط أن ُیرافق  .28

 هذه الخالفات شلل تجاري ألعمال الشركة.

 للجمعیة العمومیة في الشركة الحّق المطلق في عزل أّي عضو في مجلس اإلدارة وذلك من دون سبب. .29

 م التجاري ُتكتسب باإلستعمال ولیس بالتسجیل.إّن ملكیة اإلس .30

 
  المسائلثالثاً :

  %)15( 1المسألة #
أعطى رئیس مجلس إدارة أحد المصارف لعمیل من عمالئه كفالة بملیون دوالر أمیركي بموجب كتاب صادر عنه وموّقع منه بمفرده. 

بمعرض إلتزام سابق. وبعد فترة وجیزة من  تعامل معها عمیل المصرفالمستفید من الكفالة هو شركة تتعاطى التعهدات واإللتزامات وقد 
 إصدار الكفالة، عاد أحد موظفي المصرف وهو برتبة رئیس قسم وأّكد على الكفالة برسالتین استلمها كّل من العمیل والشركة المستفیدة.

 فع، بحّجة:عند استحقاق الكفالة، طالبت الشركة المستفیدة المصرف بدفعها، فتمّنع عن الد
أّن رئیس مجلس اإلدارة تخطى الصالحیات الممنوحة له بموجب نظام المصرف، المنشور في السجل التجاري والذي یسمح له،  -1

 التكّفل، بمبلغ ال یتعّدى خمسمئة ألف دوالر أمیركي.
التجاري، للتثّبت من صالحیات رئیس أّنه كان على الشركة المستفیدة والتي تعمل في السوق وبصورة دائمة، أن تطلع على السجل  -2

 مجلس اإلدارة.

 أجابت الشركة:
بأّنه بالرغم من تجاوز رئیس مجلس اإلدارة صالحیاته، فإّن أحد الموظفین، وهو رئیس قسم في المصرف، قد أّكد على الكفالة،  -1

 فیكون قد صّحح العیب الناتج عن التجاوز في الصالحیات.
صرف یتمّتع بصالحیات واسعة وأّن إعطاء الكفالة المذكورة یدخل في تصریف األعمال الیومیة من أّن رئیس مجلس اإلدارة لدى الم -2

 قبل الرئیس.
وأّنه في مطلق األحوال، إّن المصرف ملزم بأعمال رئیس مجلس إدارته ألّنه ُیفترض من مجلس اإلدارة أن یوّجه رئیسه وأن ُیشرف  -3

 علیه.
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 للمسائل المطروحة: اجاباتأعط 
دور السجل التجاري، ومفاعیل النشر أو عدم النشر بالنسبة للغیر؟ وهل كان على الشركة المستفیدة من الكفالة أن تطلع  ما هو .1

على قیود المصرف في السجل التجاري؟ وما هي مفاعیل عدم اإلطالع بالنسبة لمطالبة الشركة تسدید قیمة الكفالة من المصرف؟ 
 هل یجوز لها أن ُتلزم المصرف بها؟

ما هي اآللیة التي تسمح بتسدید قیمة الكفالة على ضوء القواعد القانونیة التي ترعى صالحیات وسلطة كّل من مجلس اإلدارة  .2
 ورئیس المجلس وجمعیة المساهمین العمومیة، كما هي واردة في قانون التجارة البریة.

والتي تتخطى قیمتها الحّد المسموح به لهذا الرئیس، ُیعتبر  هل إّن إعطاء كفالة بقیمة ملیون دوالر أمیركي من رئیس مجلس اإلدارة، .3
 من األعمال الیومیة العادیة في المصرف؟ بّرر جوابك.

ما العالقة القانونیة بین مجلس إدارة المصرف ورئیس المجلس؟ هل ُتعتبر موافقة ضمنیة على الكفالة في حال عرض رئیس مجلس  .4
 مضمون التقریر؟ على لتي قام بها، ومن بینها إعطاء الكفالة، ولم یعترض مجلس اإلدارة اإلدارة تقریره، الذي یتضّمن المهام ا

 
 %)15( 2المسألة #

تقدمت شركة تضامن نشاطها تأجیر العقارات غیر السكنیة والشقق المفروشة خاضعة للضریبة على القیمة المضافة  1/9/2018بتاریخ 
التي  التي نظمتها الشركة مع مؤسسة هاشم للموبیلیا التأجیر ترتب على اتفاقیةتبطلب استرداد الضریبة على القیمة المضافة التي 

 فسخت االتفاقیة.
 

 2014بإصدار تكلیف للشركة بالضریبة على القیمة المضافة تعود ألعمال العامین قامت اإلدارة الضریبیة عند دراسة طلب اإلسترداد، 
 .2015و 2014الشركة لم تصرح عن الضریبة على القیمة المضافة عن عملیات تأجیر عقارات عن سنتي حیث أن  2015و

 إال أن قدمت اعتراضًا على التكلیف الضریبي بالضریبة على القیمة المضافة.م الضریبي عند تبلغها االعالفما كان من الشركة 
 تكلم عن التكلیف الضریبي. .1
 تكلم عن نتائج تدقیق االدارة الضریبیة. .2
 تكلم عن استرداد الضریبة على القیمة المضافة وشروطها وٕاجراءاتها. .3
 ما هو برأیكم سیكون رد اإلدارة على االعتراض؟      .4

 
 
 %)10( 3المسألة #

، مركز عملها بیروت، نشاطها تصنیع المفروشات على 2000شركة " المفروشات الرائعة " من نوع المحدودة المسؤولیة، تأسست سنة 
 :اختالف انواعها

  .استوردت الشركة آلة صناعیة لكبس وتقطیع الواح خشبیة 2015خالل عام  -
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اآللة المستوردة، وبعد اتصال مدیر المصنع بعدد من المهندسین  طرأ عطل على 2018خالل الفصل األول من عام   -
یة االجنبیة یعمل في المانیا، واتفق د صیانة وتصلیح مع تقني من الجنسوالتقنیین من ذوي االختصاص، تم توقیع عق

وتم تحدید بدل االتعاب  بقیمة  2018الطرفان على انجاز تصلیح اآللة في لبنان وذلك خالل شهر نیسان 
 ل.ل. یجلبها معه المهندس من المانیا. 50.000.000ل.ل. ومواد بقیمة  20.000.000

 
 ؟وفقًا لقانون االجراءات الضریبیةما هو تعریف المقیم في لبنان  .1
 ؟ل یعتبر المهندس مقیمًا في لبنانه .2
 ؟ في حال االیجاب،ایرادته خاضعة للضریبة في لبنان هل تعتبر .3
 

 %)6( 4المسألة #
 ، مركز عملها بیروت، نشاطها تجارة المواد واألدویة الزراعیة، 1995شركة " لبنان الجمیل " من نوع المحدودة المسؤولیة، تأسست سنة 

 ، تبلغت الشركة من من االدارة الضریبیة أمر مهمة بالتدقیق الضریبي.2018-09-02 بتاریخ -
 ؟ي المعلومات التي یجب ان یتضمنها؟ وما هصدار أمر مهمة بالتدقیق الضریبيمن هي الجهة الصالحة إل .1
 ؟ها من الشركةتدارك حقوقما هي المهلة القانونیة التي یجوز لالدارة الضریبیة  .2
 

 !!عمًال موّفقاً 
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