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  المسائلثالثاً :
  %)15( 1المسألة #
 

 ما هو توصیف العقد المنّظم بین فرید وزیاد؟ ّعلل إجابتك. .1
 هو عقد بیع مؤسسة تجاریة بجمیع عناصرها، طالما أّن فرید ترك المأجور بشكل نهائي، ونّظم عقد إیجار لمصلحة زیاد.

المالك الذي علم بعقد البیع بدلیل تمدیـد العقـد  ما هي الحقوق التي یمكن لسمیر ممارستها؟ وما هي شروط ممارسة هذه الحقوق؟ إنّ  .2
 لمصلحة زیاد، هل یحتفظ بحق ممارسة حقوقه على المؤسسة التجاریة؟ عّلل إجابتك على األسئلة الثالث.

 سمیر مالك المأجور، ویمكنه ممارسة حق األفضلیة في تمّلك المؤسسة التجاریة بالثمن المعّین في عقد البیع. . أ
وعلیـه عـرض كفالـة بـالثمن مـن  الحق ضـمن مهلـة عشـرة أیـام مـن تـاریخ تبّلغـه عقـد البیـع أو التفـّرغ عـن المؤسسـة،یجب استعمال هذا  . ب

 مصرف مقبول من الحكومة.
المالك سمیر الذي ارتضى تجدید عقد اإلیجار لمصلحة زیاد، الـذي اشـترى المؤسسـة مـن فریـد، ال یمكنـه ممارسـة حقـه باألفضـلیة فـي  . ج

 ه بتجدیده عقد اإلیجار، یكون قد تنازل ضمنًا عن ممارسة هذا الحق.تمّلك المؤسسة، ألنّ 
 

تحــّدث بالتفصــیل عــن خصــائص شــركة التضــامن مقارنــًة مــع شــركات األمــوال لجهــة صــفة الشــركاء وتــأثیر اإلفــالس علــیهم، ولجهــة  .3
 ن.مسؤولیة الشركاء ولجهة التفّرغ عن الحصص واألسهم، وعن اإلعتبار الشخصي في كّل من الشركتی

شركة التضامن تعمل تحت عنوان معّین لها، وتؤّلف بین شخصـین أو أكثـر مسـؤولین بصـفة شخصـیة حتـى علـى أمـوالهم الخاصـة وبوجـه  . أ
 التضامن عن دیون الشركة.

ن عن دیون الشـركة بقـدر مقـدماتهم دون یشركات األموال تعمل تحت اسم تجاري وتتألف من عدد من األشخاص الشركاء ویكونون مسؤول
 أّي تضامن بینهم.

 شركات األموال: رأسمالها مقّسم إلـى أسـهم أي اسـناد قابلـة للتـداول، متسـاویة وغیـر قابلـة للتجزئـة. یجـوز التفـّرغ عنهـا إلـى أشـخاص ثـالثین . ب
 شرط أن یكونوا لبنانیین.

ة إّال برضــى جمیــع الشــركاء شــركة التضــامن: رأســمالها مقّســم إلــى حصــص، وال یجــوز للشــریك التفــّرغ إلــى الغیــر عــن حّصــته فــي الشــرك
 وبشرط القیام بمعامالت النشر، أي أّن الحصص هي غیر قابلة للتداول كاألسهم.

كــّل شــریك فــي شــركة تضــامن یعــّد كأّنــه یتعــاطى بنفســه التجــارة تحــت عنــوان الشــركة، وكــّل مــنهم یكتســب صــفة التــاجر القانونیــة. وٕافــالس  . ج
 شركاء طالما أّنهم مسؤولون على أموالهم الشخصیة.الشركة یؤدي إلى اإلفالس الشخصي لكّل من ال

أما إفالس شركة األموال، ال تؤدي إلـى إفـالس الشـركاء، الـذین تبقـى شخصـیتهم متمـایزة عـن شخصـیة الشـركة، كمـا إّنهـم لیسـوا بالضـرورة 
 تّجار.

عتبـار الشخصـي لصـیق بشـركة التضـامن، ال اعتبار شخصي في شركات األموال التي تمارس نشاطها تحت إسم تجاري. فـي حـین أّن اإل د.
 إذ إّن الشركة تعمل تحت أسماء جمیع الشركاء أو البعض منهم مع إضافة كلمة "وشركاؤهم".
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 هل یجوز لفرید أن یقّدم مؤسسته الكائنة في طرابلس كحّصة في الشركة؟ .4
 یجوز له، ذلك ألّن رأسمال الشركة یتأّلف من حصص ولیس من أسهم قابلة للتداول.

 ما الفرق بین عقد اإلدارة البسیطة وعقد اإلدارة الحّرة في المؤسسة التجاریة؟ إشرح. .5
عقـد اإلدارة البســیطة علــى المؤسســة التجاریــة هــو العقـد الــذي بموجبــه یســّلم صــاحب المؤسســة اسـتثمار هــذه المؤسســة أو اســتثمار فــرع لهــا  . أ

 ویكون للعقد بالتالي صفة عقد وكالة أو صفة عقد استخدام.لشخص قد یكون إما وكیًال مأجورًا وٕاما مستخدمًا عادیًا 
ـــاء هـــذا   . ب ـــه یســـتأجر المـــدیر المؤسســـة ألجـــل اســـتثمارها لحســـابه الخـــاص ویحمـــل وحـــده أعب ـــذي بموجب إّن عقـــد اإلدارة الحـــّرة هـــو العقـــد ال

 اإلستثمار.
حّمــل نتــائج أعمــال المؤسســة. فــي حــین أّنــه فــي عقــد الفــرق بــین العقــدین هــو أّنــه فــي اإلدارة البســیطة، یبقــى صــاحب المؤسســة مســؤوًال ویت

 اإلدارة الحّرة، إّن صاحب المؤسسة ال یكون ملزمًا بتعّهدات المدیر الذي یعمل لحسابه.

 
 %)15( 2المسألة #

  
 حدد الربح الضریبي للشركة؟ .أ 

 ینزل من االرباح یعاد الى االرباح ال تعدیل  
    160.000.000الربح المحاسبي  =  
 10.000.000   نفقات الصیانة العادیة 1
  1.000.000  استهالك خالفًا لالصول 1
  4.500.000  ضریبة عقار اسبانیا 2
   5.500.000 نفقات مدفوعة الى الفرع 3
  500.000  غرامة سیر 4
  3.500.000  القیمة التأجیریة لمركز عمل الشركة الرئیسي 5
الشركة مخصص استهالك سنوي لمركز عمل  6

 الرئیسي
900.000   

  2.500.000  الفائدة الناتجة عن القروض التي قدمها الشریك توفیق 7
   1.500.000 فوائد قرض مؤسسة مالیة 7
   1.000.000 للدولة اللبنانیةتبرع  8
   800.000 دین هالك یعود لزبون 9
 10.000.0.00 12.000.000  المجموع 
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 ؟2017التصریح السنوي عن سنة ما هي مهلة  .ب 
  2018حقیقي، یتوجب علیها تقدیم التصریح السنوي قبل أول حزیران شركة المحدودة المسؤولیة من نوع الشركات المكلفة على اساس الربح ال

 مالك المبنیة. تكلم عن شروط االخراج عن ضریبة األ .ج 
 أن تكون الشركة مالكة البناء ذات نشاط صناعي أو تجاري. •
 تكون الشركة خاضعة لضریبة الدخل على طریقة الربح الحقیقي. أن •
 أن تمسك سجالتها وتسجل القیود المتعلقة بالبناء وفقًا لالصول مع االحتفاظ بكافة المستندات المثبة للعملیات. •
 أن تلتزم بموجباتها الضریبیة لناحیة التسجیل وتقدیم التصاریح وتسدید الضرئب المتوجبة علیها. •

 
 ق للشركة اجراء عملیة اعادة تخمین للعقارات التي تملكها وتستعملها كمكاتب للشركة وفقًا ألحكام قانون ضریبة الدخل؟ ولماذا؟ هل یح .د 

سنوات كاملة على مباشرة العمل، أو  5عمًال بأحكام قانون الدخل، ان الحد االدنى للفترة الزمنیة إلجراء عملیة إعادة التخمین هي بعد انقضاء 
اریخ محضر تخمین سابق، في هذه المسألة، یتبین ان الشركة لم یمضى على تأسیسها ومباشرتها للعمل فترة الخمس سنوات وبالتالي ال على ت

 یحق لها اجراء عملیة اعادة تخمین وفقًا ألحكام قانون ضریبة الدخل.
 

 )6من  3(المطلوب  جراءات الضریبیة.عدد ثالث فئات من المكلفین الخاضعین لنظام التكلیف الذاتي وفقًا لقانون اال .ه 
المكلفون بضریبة الدخل على أساس الربح الحقیقي والربح المقطوع في ما خص نتائج أعمالهم والضرائب التي یتم اقتطاعها من  .1

 المنبع.
 المكلفون بضریبة الدخل على أساس الربح المقدر في ما خص الضرائب التي یتم اقتطاعها من المنبع. .2
الملزمون شخصیا بالتصریح عن أنفسهم وتأدیة الضریبة المتوجبة علیهم. (مستخدم مقیم في لبنان لدى رب عمل غیر المكلفون  .3

 مقیم، مستخدم مقیم في لبنان قبل استخدامه لدى سفارة أجنبیة في لبنان)
 ملیون ل.ل. في السنة عن كل عقار. 20مكلفو ضریبة األمالك المبنیة الذین تزید إیراداتهم عن  .4
 % على بدالت اإلقامة والطعام والشراب.5الخاضعون لضریبة الـ  .5
 الخاضعون للضریبة على القیمة المضافة. .6
 
 %)16( 3المسألة #

اإلجراءات التي تؤدي إلى الرجوع عن إجراءات التحصیل ما هي  تكلم عن إجراءات التحصیل الجبري؟ هل اإلعتراض یوقف التنفیذ؟ -1
 الجبري.

 الجبري:إجراءات التحصیل  •
في حال تخلف المكلف عن تسدید الضریبة المتوجبة علیه ضمن مهلة شهر من تاریخ ابالغه االشعار والمحدد في االنذار الشخصي بالدفع 

 ائبالذي وجهته الیه االدارة الضریبیة، تعمد االدارة الضریبیة بموافقة مدیر المالیة العام او من یفوضه الى اصدار قرار خطي بتحصیل الضر 
 یبلغ الى المكلف ویحدد في القرار المبالغ المتوجبة والتي ال تزال غیر مسددة. جبریاً 
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ویوقف عندها سریان عامل مرور الزمن على تحصیل المبالغ  ویصبح قرار التحصیل الجبري نافذًا في الیوم التالي لتاریخ تبلیغه إلى المكلف. 
ألحكام قانون  وائد تجاه المكلف الذي یحق له أن یعترض على قرار التحصیل الجبري وفقاً التي یتناولها، دون أن یوقف سریان الغرامات والف

 االجراءات الضریبیة.
كما یمكن لإلدارة الضریبیة أن تطلب من الجهات المعنیة اقتطاع ما یترتب على المكلف من ضرائب من أصل ما یستحق له على الخزینة 

 من دیون.
 لوزارة المالیة أن تطلب من دوائر التنفیذ المختصة لدى وزارة العدل تحصیل ما یترتب لها بذمة المكلفین من ضرائب. ویمكن ایضاً 

 ویجري التحصیل الجبري وفقا ألحكام قانون  االجراءات الضریبیة من خالل قیام اإلدارة الضریبیة باإلجراءات التسلسلیة التالیة:
 غیر المنقولة باستثناء تلك التي ال یسمح بحجزها بموجب القوانین واألنظمة النافذة.حجز األموال المكلف المنقولة و  -
 بیع هذه األموال بالمزاد العلني. -

 
 هل اإلعتراض یوقف التنفیذ؟ •

 ان اعتراض المكلف على قرار التحصیل الجبري ال یوقف اجراءات تنفیذه اال اذا اصدر قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف التنفیذ.
 

 ما هي االجراءات التي تؤدي الى الرجوع عن اجراءات التحصیل الجبري؟ •
 ان االجراءات التي الى انهاء اجراءات التحصیل الجبري هي:

 اذ سدد المكلف ما یتوجب علیه -
 عند اكتشاف خطأ مادي من شأنه  تصحیحه ان یلغي كامل الضریبة. -

تصدر قرارًا بانهاء اجراءات التحصیل الجبري وتبلغه الى المكلف اال ان هذه االجراءات  وعلى االدارة الضریبیة بموافقة مدیر المالیة العام ان
ال تؤثر على الحجوزات الموضوعة لصالح ادارات اخرى وال على مسؤولیة المكلف بتحمل اعباء التحصیل اال اذا كان الخطأ المادي الذي من 

 ة.شأنه ان یلغي كامل الضریبة كان بفعل االدارة الضریبی
 
 تكلم عن أصول تبلیغ الشخص المعنوي وهل موقف الشركة في محله القانوني. -2

یتم تبلیغ الشخص المعنوي في محل االقامة المختار الذي یصرح عنه لالدارة الضریبیة وفي حال  غیر المكلف محل االقامة المختار 
بهذا العنوان واال یكون التبلیغ قانونیا" عند ارساله الى اخر عنوان ترسل اوراق التبلیغ الى عنوانه الجدید في حال اعالم االدارة الضریبیة 

 مصرح عنه.
اما في الحاالت التي لم یعلم الشخص محل االقامة المختار لالدارة الضریبیة فیتم تبلیغه في مركزه الرئیسي، واذا كان المكلف فرعا" 

 اضي اللبنانیة.لشركة اجنبیة فیتم تبلیغه في الفرع الرئیسي الموجود على االر 
 ینوب من او المكلف الى شخصیا التبلیغ اوراق بتسلیم اما التبلیغ یتم المكلف، بتبلیغ ملزمةوفي الحاالت التي تكون فیها االدارة الضریبیة 

 بالنسبة االلكتروني بالبرید او االستالم، بتاریخ الغایة لهذه ویعتد لالصول وفقا باالستالم اشعار مع المضمون البرید بواسطة او قانونا عنه
 .اخرى قانونیة وسیلة بایة او االلكتروني، التصریح یعتمدون الذین للمكلفین

Page 5 of 7 
 



 التصحیح الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات  
 

منه قد اوجب على كل  32ان موقف الشركة ال یقع في موقعه القانوني الن قانون االجراءات الضریبیة في الفقرة الثانیة من المادة 
الضریبیة اعالم هذه االدارة سنویا" ضمن مهلة التصریح السنوي عن كل تغییر یتناول اسمه شخص معنوي مقیم مسجل لدى االدارة 

 وعنوانه، مركز عمله شهرته التجاریة او نوع نشاطه الرئیسي.
 

 تكلم عن شروط تقسیط الضریبة بشكل عام وما یتعلق بتقسیط الضریبة على القیمة المضافة في التحصیل الجبري. -3
یة ان تقسط كامل الضریبة االضافیة المتوجبة أو جزءًا منها مع مراعاة االحكام المتعلقة بتقسیط رسم االنتقال وذلك یحق لالدارة الضریب

المتوجبة، وذلك إذا كانت تأدیتها في  یبین فیه األسباب التي تمنعه من دفع الضریبة بناًءعلى طلب استرحام خطي ومبرر من المكلف
 سیمًا على المكلف،أو تؤدي إلحداث ضرر مادي فادح به.الوقت المحدد لها تشكل عبئًا ج

وتعود صالحیة قبول أو رفض طلب تقسیط الضریبة لمدیر المالیة العام أو ألي شخص مفوض من قبله، و على اإلدارة الضریبیة ضمن 
ة أي طریق من طرق المراجعة بما مهلة عشرة أیام قبول الطلب أو رفضه معللة أسباب القبول أو الرفض. ال یقبل قرار اإلدارة الضریبی

 في ذلك مراجعات اإلبطال لتجاوز حد السلطة.
ینفذ تقسیط الضریبة بناء على برنامج تقسیط تضعه اإلدارة الضریبیة ویوقعه المكلف وذلك  لفترة ال  تزید عن ثالث سنوات، وال یمكن 

امج التقسیط، أو في حال إعالن إفالسه أو تصفیة أعماله تسقط في حال لم ینفذ المكلف أي بند من برنو إعادة جدولة برنامج التقسیط،
إجراءات التقسیط ومهلها حكمًا، وعلى اإلدارة الضریبیة المباشرة بإجراءات تحصیل الضریبة المستحقة وفقًا ألحكام قانون االجراءات 

 الضریبیة.
من قانون االجراءات الضریبیة على انه  66أما فیما یتعلق بتقسیط الضریبة على القیمة المضافة في التحصیل الجبري فقد نصت المادة 

یطلب التقسیط للضریبة وفق الشروط التي اوردناها وذلك یوقف مؤقتًا تنفیذ االجراءات المتعلقة بقرار التحصیل الجبري إذا تقدم المكلف 
ي الطلب المذور ویستمر هذا التوقف على المبالغ الموافق على تقسیطها ما دام المكلف یلتزم بدفع االقساط في مواعیدها حتى البت ف

 وفقًا لشروط التقسیط اما فیما خص الضریبة على القیمة المضافة فقد استثناها قانون االجراءات الضریبیة.

 % من مجمل عملیات الشركة.40افة وتشكل تحدث عن حق الشركة في حسم الضریبة على القیمة المض -4
ان الشركة بصفتها خاضعة للضریبة على القیمة المضافة وتقوم بعملیات خاضعة للضریبة تتمتع بحق الحسم اي بان تحسم من اصل 

العناصر التي تكون الضریبة المتوجبة على عملیة معینة قیمة الضریبة التي سبق ان اثقلت ثمن هذه العملیة او اثقلت اي عنصر من 
 .منها الثمن

ع من اصل الضریبة الملزم تأدیتها عن فترة احتساب معینة مجمل قیمة الضریبة القابلة للحسم عن الفترة تطویحق للخاضع للضریبة ان یق
 ذاتها.

خر خاضع لها آ شخصفالضریبة القابلة للحسم هي الضریبة التي اصابت االموال او الخدمات التي حصل علیها الخاضع للضریبة من 
 واالموال والخدمات التي استوردها بما في ذلك االصول الثابتة في اطار ممارسة نشاطه االقتصادي وذلك باحدى العملیات التالیة:

 تسلیم االموال وتقدیم الخدمات الخاضعة للضریبة -
 ن الضریبة العملیات المتعلقة بالتصدیر والعملیات المشابهة وعملیات النقل الدولي المعفاة م -

وتكون قابلة للحسم الضریبة التي اصابت االصول الثابتة التي اكتسبها شخص خاضع للضریبة بتاریخ سابق لخضوعه التي یخصصها 
 للقیام باعمال خاضعة للضریبة.
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ام بعملیات معفاة ویمنح حق الحسم اذا كانت االموال والخدمات التي تستعمل من قبل الخاضع للقیام بعملیات خاضعة للضریبة او للقی
منها.  فإذا كان الخاضع للضریبة یجري بمناسبة تسلیم اموال او تقدیم خدمات عملیات یمنح قسم منها فقط حق الحسم فیحق له ان 

 من الضریبة ینتاسب مع هذا القسم. یحسم جزءاً 
واحد بعملیات تمنح حق الحسم وبعملیات  او خدمات للقیام في آن اذا استعملت الشركة خالل ممارسة نشاطها االقتصادي امواالً  أي

منها ال تتیح هذا  منها مخصصة للقیام بعملیات تتیج حق الحسم وایاً  اخرى ال تمنح هذا الحق وال یستطیع بشكل دقیق ومباشر تحدید ایاً 
نح الخاضع للضریبة حق الحق، فیتوجب علیه من اجل ممارسة حق الحسم اعتماد نسبة للحسم وهي نسبة قیمة مجموع العملیات التي تم

الحسم وبین قیمة مجموع كافة العملیات التي قام بها الخاضع للضریبة بما فیها تلك التي ال تمنحه هذا الحق، وفي هذه الحالة نسبة 
 % من مجمل عملیات الشركة.40
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