
 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

استثنائیةدورة  – 2020شباط  امتحانات  
 

 %)39أسئلة متعددة اإلجابات (  أوالً :
على مجلس ادارة الشركة التجاریة تنظیم تقریر حول وضع الشركة ونشاطها خالل السنة المنتهیة لتقدیمه الى المساهمین  .1

 یتضمن:
A. .المشاكل التي واجهتها وكیفیة حلها 
B. .محاضر اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة 
C. .تبیان المخاطر المتوقعة 
D. .كیفیة اداء مفوضي المراقبة عملهم في الشركة 

 
 یخضع ربح التحسین الناتج عن اعادة تخمین عناصر االصول الثابتة للضریبة: .2

A.  ب خاص في كل من جانبي االصول والخصوم في المیزانیة.اسبقي مستقًال في حاذا 
B.  استعمل في تغطیة خسائر ظاهرة في المیزانیة وذلك ضمن حدود ما یستعمل منه في تغطیتها.اذا 
C. ین في المؤسسة.ماذا تقرر توزیعه على اصحاب الحصص أو المساه 
D. تبقي بعد االستهالك.عر كلفتها االصلي أو من رصیده المفي حال تم تخمین عناصر االصول الثابتة بأقل من س 

 
 القابلة للتنزیل عند احتساب االرباح الضریبیة، مال االحتیاط المدخر:من االعباء غیر  .3

A. .لمواجهة خسائر الدیون عند اعالن افالس المدین 
B. .لدفع تعویضات الصرف من الخدمة بحسب القوانین المرعیة االجراء 
C.  جهة خسائر قد تحصل في المستقبل.المو 
D.  ًا للقوانین المرعیة االجراء.تعویضات الطوارئ وفق تعویضات معاشات التقاعد أولدفع 

 
 یعتبر صاحب الحق االقتصادي: .4

A.  كل شخص طبیعي أو معنوي یملك أو یسیطر فعلیًا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على نشاط یمارسه أي شخص طبیعي
 أو معنوي آخر على االراضي اللبنانیة.

B. نشاط یمارسه أي شخص طبیعي أو معنوي  یملك أو یسیطر فعلیًا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة علىطبیعي  كل شخص
 آخر على االراضي اللبنانیة.

C.  كل شخص معنوي یملك أو یسیطر فعلیًا بصورة غیر مباشرة على نشاط یمارسه أي شخص طبیعي أو معنوي آخر على
 االراضي اللبنانیة.

D. ر على االراضي اللبنانیةكل شخص معنوي یملك أو یسیطر فعلیًا بصورة مباشرة على نشاط یمارسه أي شخص معنوي آخ 
 

 یتوجب على جمیع المكلفین حفظ المستندات التي  تبین هیكلیة ملكیة الشخص المعنوي وبأصحاب الحق االقتصادي لمدة: .5
A. .خمس سنوات حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق االقتصادي عن الشخص المعني 
B. لمعني.ثالث سنوات حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق االقتصادي عن الشخص ا 
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C. .عشر سنوات حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق االقتصادي عن الشخص المعني 
D. .سنة حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق االقتصادي عن الشخص المعني 

 
 تعتبر الجمعیة العمومیة المخصصة النتخاب النقیب ومجلس النقابة : .6

A.  .جمعیة عمومیة غیر عادیة ویجوز لها مناقشة موازنة النقابة 
B.  جمعیة عمومیة عادیة یمكن لها انتخاب النقیب ومجلس النقابة وال یجوز لها مناقشة إال األمور الموضوعة على جدول

 االعمال. 
C.  .هیئة ناخبة وال یجوز لها مناقشة اي أمر 
D. .هیئة ناخبة ویجوز لها مناقشة الموازنة حصریًا 

 
 یرأس هیئة التحقیق الخاصة: .7

A. رئیس لجنة الرقابة على المصارف. 
B. .القاضي المعین في الهیئة المصرفیة العلیا 
C. .حاكم مصرف لبنان 
D. .قاضي یعینه مجلس القضاء األعلى 

 
 ): 45یخضع ربح التحسین الناتج عن تفرغ شركة الهولدنغ عن مساهماتها للضریبة المادة ( .8

A.  عند تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانیة إذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها لمدة
 تزید عن ثالث سنوات. 

B.  عند تفرع الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانیة وأجنبیة إذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها
 لمدة تزید عن ثالث سنوات.

C. فرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات لبنانیة إذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها لمدة تقل عند ت
 عن سنتین.

D.  عند تفرغ الشركة عن مساهماتها وحصصها في شركات أجنبیة إذا كانت هذه المساهمات والحصص قد تم تملكها لمدة
 تزید عن سنتین.

 
 تعتبر من أجل تصفیة الرسم: .9

A. الهبات التي تؤول إلى شخص واحد خالل سنتین هبة واحدة. جمیع 
B. .جمیع الهبات التي تؤول إلى شخص واحد من واهب واحد خالل سنة هبة واحدة 
C. .جمیع الهبات التي تؤول إلى شخص واحد خالل سنة هبة واحدة 
D. .جمیع الهبات التي تؤول إلى شخص واحد من واهب واحد خالل سنتین هبة واحدة 
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 تغییر الشكل القانوني للشخص المعنوي:في حال  .10
A. . ًیعتبر الشخص المعنوي الجدید مسؤوالً عن جمیع الضرائب غیر المسددة المتوجبة سابقا 
B. . ًال یكون الشخص المعنوي الجدید مسؤوالً عن الضرائب غیر المسددة المتوجبة سابقا 
C. غیر المسددة المتوجبة سابقاً . یبقى الشخص المعنوي القدیم هو المسؤول األول والوحید عن الضرائب 
D.  .یعتبر الشخص المعنوي الجدید مسؤوالً فقط عن الضرائب المتوجبة من تاریخ تغییر الشكل القانوني 

 
 یحظر على خبیر المحاسبة: .11

A.  ان یعمل بأجر لدى مؤسسات او اشخاص طبیعیین او اشخاص معنویین مسجلین كمدققي حسابات او خبراء محاسبة
 مجازین.

B. ل باجر لدى مدققي حسابات او خبراء محاسبة مجازین وان یقوم بالتدریس.ان یعم 
C. .ان یعمل باجر لدى مؤسسات او اشخاص وله ان یقوم بتدریس المواد المتعلقة بمزاولة المهنة 
D.  ان یكون مسجٌال في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي حتى ولو عمل لدى اشخاص معنویین مسجلین كمدققي

 راء محاسبة مجازین.حسابات او خب
 

 إذا قام المكلف بتقدیم تعدیل تصریح: .12
A. .ضمن مهلة التصریح األساسي تتوجب علیه غرامة التحقق فقط 
B. .ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاریخ إنتهاء مهلة التصریح السنوي یتوجب علیه غرامة التحصیل فقط 
C.  تتوجب أي غرامة تحقق شرط اال ینتج عن هذا ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاریخ إنتهاء مهلة التصریح السنوي فال

 % من قیمة الضریبة المتوجبة.10التعدیل ضریبة إضافیة تتجاوز 
D.  ضمن مهلة شهرین من تاریخ إنتهاء مهلة التصریح السنوي فال تتوجب أي غرامة تحقق شرط أن ال ینتج عن هذا التعدیل

 % من قیمة الضریبة المتوجبة.20ضریبة إضافیة تتجاوز 
 

تمنح إعتمادات ألعضاء مجلس إدارة المصارف أو للقائمین على إدارتها وكبار المساهمین فیها أو الفراد أسر هؤالء، إّال  ال .13
 ضمن الشروط التالیة:

A. .بموجب مجرد إجازة صریحة من مجلس اإلدارة 
B. .بموجب إجازة مبدئیة مسبقة من جمعیة المساهمین العمومیة 
C. دد فیها قیمة اإلعتماد وشروطه.حارة تب إجازة صریحة من مجلس اإلدبموج 
D. .بموجب إجازة من لجنة الرقابة على المصارف 
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 یدرس مجلس النقابة البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس : .14
A.  أیام. 3الذي یضعه النقیب دون تدخل من أعضاء المجلس على أن یتم تبلیغه إلى األعضاء ضمن مهلة 
B. أیام وبالتسلسل. 3النقابة شرط أن یتم تبلیغ النقیب وباقي األعضاء ضمن مهلة  الذي یضعه ثلث أعضاء مجلس 
C.  أیام من تاریخ الدعوة وقد یتضمن قضیة طلب إدراجها أحد أعضاء  3الذي یضعه النقیب ویبلغه إلى أعضاء المجلس قبل

 مجلس النقابة بموجب كتاب خطي مسجل وفقُا لألصول.
D. أیام على األقل من تاریخ الدعوة دون إدراج أي قضیة من قبل أحد  3ضاء المجلس قبل الذي یضعه النقیب ویبلغه إلى أع

 أعضاء المجلس.
 

 الضریبة المترتبة على الفوائد: يإذا سدد المدین بدین تأمین .15
A. .یعود على الدائن بالمبالغ المدفوعة والعائدة للفوائد غیر الصافیة الناتجة عن التأمین 
B.  على الدائن. ویعود بها المترتبة عن السنوات المتبقیةن الفوائد متخفض الضریبة 
C. .یستفید حكماً  من المقاصة واقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة إلى الدائن وٕاال فمن أصل الدین 
D. .تخفض الضریبة بنسبة الخسارة التي تصیب رأس المال األصلي 

 
 إیراد من أموال منقولة أو غیر منقولة موجودة في لبنان:یحظر على شركات األوف شور اللبنانیة جني أي ربح أو  .16

A. .فوائد حساباتها المصرفیة 
B. .الفوائد الناتجة عن اإلكتتاب في سندات الخزینة اللبنانیة 
C. . إیرادات متأتیة جراء خدمات لمؤسسات مقیمة في لبنان 
D. .تملك العقارات الالزمة لنشاطها 

 
 :وفق قانون الضریبة على القیمة المضافة تعتبر بمثابة أصول ثابتة .17

A. .االموال المباعة من قبل الشخص الخاضع للضریبة اذا لم یستعملها 
B. .البرامج المعلوماتیة التي خصصت كوسیلة لالستثمار 
C. .االموال التي یكتسبها الشخص الخاضع للضریبة بهدف بیعها 
D. كتسابها.االموال التي یبیعها صاحب المؤسسة الخاضع للضریبة  قبل ا 

 
طوارىء العمل واألمراض المهنیة على عاتقه عندما تكون نتیجة طارىء عمل أو مرض المخاطر التي ال یأخذها فرع ضمان  .18

 مهني هي:
A. .كل حالة مرضیة لدى المضمون سابقة لتاریخ الطارىء 
B. .العجز المؤقت عن العمل الذي ینتج عنه توقف الكسب 
C. .وفاة المضمون 
D. كلي أو الجزئي.عجز المضمون الدائم ال 
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 تحدد القیمة الشهریة للتقدیمات العائلیة والتعلیمیة وطریقة دفعها وسقوطها بمرور الزمن. .19
A.  لضمان اإلجتماعي.ل الوطني صندوقالبقرار من مجلس إدارة 
B. .بقرار من صاحب العمل 
C. .بإقتراح من وزیر الشؤون اإلجتماعیة 
D.  وزیر العمل وٕانهاء مجلس اإلدارة.بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناءً  على إقتراح 

 
 تعویض نهایة الخدمة.لشروط إستحقاق األجیر  .20

A. .للمرأة األجیرة التي تزوجت وتركت عملها خالل سنة ونصف تلي تاریخ زواجها 
B. .للمرأة المتزوجة والتي بلغت ستین من عمرها 
C.  على األقل یمنعه من القیام بعمله.40للمصاب بعجز بمعدل % 
D.  بلغ الستین من عمره والمضمونة الخامسة والخمسین.للمضمون الذي 

 
 على خبیر المحاسبة: .21

A.  المنتفعین من الخدمة الى الحدود التي تفرضها المهمة وفي جمیع الحاالت. نظر العمالء والمستخدمین أولفت 
B.  فهم ابداء الرأي وفي  المنتفعین من الخدمة الى الحدود التي تفرضها المهمة لئال یساء نظر العمالء والمستخدمین أولفت

 حاالت تدعوها الحاجة.
C. .التساهل في بعض القرارات بغیة اضفاء المرونة على عملهم ما لم یكن هناك اخفاء للمعلومات 
D. .استخدام المعلومات السریة التي جمعها لتكوین فكرة عن الشركة التي یراقب عملها 

 
 ال یجوز ممارسة حق اإلسترداد عند اإلستیراد:  .22

A. المستورد خاضع للضریبة. نإذا كا 
B. .إذا أعاد المستورد غالفات التوضیب إلى الخارج 
C.  إذا وضع بضاعة تحت نظام جمركي معلق للرسوم بعد أن یكون قد سبق وقدم التصریح عنها لوضعها في اإلستهالك

 المحلي.
D. .إذا اعید تصدیر البضاعة التي أتلفت 

 
 ونتیجتها:على الخاضع للضریبة أن یصرح عن تسویة الحسم  .23

A. .ضمن التصریح الدوري العائد للفترة التي حصلت خاللها التسویة 
B. لب بالفرق في التصریح.اضمن تصریحه السنوي العائد لفترة األعمال كافة وان یط 
C. .ضمن التصریح الدوري العائد لفترة األعمال وأن یطالب بإسترداد الفرق من اإلدارة الضریبیة 
D. ن یطالب بإستردادها من اإلدارة الضریبیة.ضمن التصریح السنوي ویحق له أ 
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 تسجیل األجراء: .24
A.  یتوجب على الشركات / المؤسسات تقدیم طلبات تسجیل لجمیع األجراء العاملین لدیهم بمن فیهم غیر الخاضعین

 للضریبة، بإستثاء األجراء الذین یتقاضون أجوراً  مقطوعة.
B.  یتوجب على الشركات / المؤسسات تقدیم طلبات تسجیل لجمیع األجراء العاملین لدیهم بمن فیهم غیر الخاضعین

 للضریبة، واألجراء الذین یتقاضون أجوراً  مقطوعة.
C.  ،یتوجب على الشركات / المؤسسات تقدیم طلبات تسجیل األجراء العاملین لدیهم بإستثناء غیر الخاضعین للضریبة

 الذین یتقاضون أجوراً  مقطوعة.واألجراء 
D. .یتوجب على الشركات / المؤسسات تقدیم طلبات تسجیل لجمیع األجراء العاملین لدیهم 

 
یمكن لصاحب العالقة أن یطلب من اإلدارة المختصة تأدیة رسم الطابع المالي نقداً  في صندوق الخزینة واإلستعاضة عن إلصاق  .25

 الطوابع والكتابات بتأشیرة الدائرة.
A. وال یرغب في استعمالها في لبنان إذا كان صاحب العالقة تقدم بصكوك أو كتابات منشأة في الخارج. 
B.  إذا كان صاحب العالقة تقدم بمشروع كتابة ما زال برسم التوقیع ولم یأخذ الصیغة النهائیة بعد وذلك في الحاالت التي

 یعود تقدیرها للدائرة المختصة.
C.  الف لیرة لبنانیة. 200اذا لم یتجاوز قیمة الرسم 
D. .في حال تأدیة الرسم المقطوع الذي تستوفیه المصارف عن الوثائق والمستندات 

 
  :ترتب على االسهم التي تقرر اصدارهام الطابع المالي النسبي الذي یرسنقدا ً  على الشركة المغفلة ان تؤدي .26

A. التحقق من االكتتاب بالنسبة إلصدار أسهم رأس  في مهلة شهر اعتبارًا من تاریخ محضر الجمعیة التأسیسیة الذي یتضمن
 المال التأسیسي.

B.  في مهلة اسبوع إعتباراً  من تاریخ محضر الجمعیة العمومیة التأسیسیة الذي یتضمن التحقق من اإلكتتاب بكامل األسهم
 أسهم رأس المال. عند زیادة 

C. ر العادیة الذي یثبت التحقق من اإلكتتاب عند إقرار في مهلة ثالث أشهر إعتباراً  من تاریخ محضر الجمعیة العمومیة غی
 زیادة رأس المال.

D.  في مهلة أسبوع إعتباراً  من تاریخ محضر الجمعیة العمومیة غیر العادیة الذي یثبت التحقق من اإلكتتاب باألسهم الجدیدة
 عند إقرار زیادة رأس المال.

 
 %)15( صح أم خطأ ثانیاً :
 اعتبارًا من تاریخ استحصال المالك على رخصة اشغال.  ىحدتفرض ضریبة االمالك المبنیة على أقسام العقار كل على  .1
 ال یتوجب رسم الطابع المالي على الصك في ما اذا كان باطًال أو مشوبًا بعیب أو عدیم الفائدة. .2
 ساب نفقاته واتعابه.الحكم الصادر بابدال الخبیر وبالزامه برّد ما قبضه لح یقبل الطعن .3
 صرفة في جلسة محاكمة.  فنیةیجوز للمحكمة ان تكلف خبیرًا لتقدیم استشارة لها بشأن مسألة  .4
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 % من قیمتها.60لتنفیذ موجبات غذائیة شرعیة حتى  تقدیمات الضمان النقدیة، تقبل الحجزان  .5
من االسهم االسمیة التي تمثل رأسمالها بتاریخ اصدار هذه % 30یجوز ان تمثل االسهم التفضیلیة في الشركات التجاریة نسبة تتجاوز  .6

 االسهم.
 یحظر على الشركة التجاریة، ابتداًء من تاریخ اصدار االسهم التفضیلیة وطیلة مدة وجود هذه االسهم أن تجري أي استرداد لرأسمالها. .7
 ركزها لبنان.الطبیعي أن یكون عضوًا في أكثر من خمسة مجالس ادارة لشركات مال یجوز للشخص  .8
 نتقال.ان المبلغ الملحوظ في عقود التأمین على الحیاة یعتبر هبة ویدخل ضمن التركة ویستوفى عنه رسم اال .9

 ان االستدعاءات والبیانات واالوراق التي تقدم الى الدوائر المالیة المختصة من اجل استیفاء رسم االنتقال غیر معفیة من رسوم الطوابع .10
 االمیریة.

 الزمن على حق االدارة بالرجوع على المكلفین برسم االنتقال على االموال والحقوق التي ال یصرح عنها كل ملزم بالتصریح. یسري مرور .11
نهم یخضعون للوجبات فإ ،أن االفراد وان كانوا یتعاطون تجارة صغیرة ذات نفقات زهیدة ،من قانون التجارة 10عمًال بأحكام المادة  .12

 التجاریة.المختصة بالدفاتر 
اذا لم یتضمن محضر الجمعیة العمومیة التأسیسیة للشركة المغفلة تعیین مفوض للمراقبة (خبیر محاسبة مجاز) یعتبر ناقصًا ویتوقف  .13

 تسجیل الشركة في السجل التجاري.
 تخضع شركة التضامن للحل اذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما افقده االهلیة العامة. .14
  شركة تجاریة یمكن أن تؤلف من شریك واحد ال یتحمل الخسائر إال بمقدار خدماته.ؤولیة هي الشركة المحدودة المس .15
 بالنسبة للمكلفین على أساس الربح الحقیقي، یمكن نقل العجز أو رصیده الى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوعه. .16
 كافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب. م 44/2015ان الجرائم البیئیة لیست من الجرائم المنصوص علیها في القانون  .17
ات المنصوص علیها في قانون مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب عند تنفیذهم لصالح المحاسبین المجازین تطبیق الموجبعلى  .18

 عمالئهم عملیات بیع وشراء العقارات. 
 حق تقریر التجمید النهائي للحسابات المصرفیة.  ،بعد اجراء التدقیق والتحلیل ،یحصر بهیئة التحقیق الخاصة .19
على مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالیة التحقق من تقید المصارف والمؤسسات المالیة بأحكام قانون مكافحة تبییض األموال  .20

 وتمویل اإلرهاب وٕابالغ رئیس هیئة التحقیق الخاصة بهذا الشأن.
 بة أساسي مقیماً  في لبنان ویحمل الجنسیة اللبنانیة. هولدنغ أن تعین مفوض مراقعلى شركة  .21
تثناة من الضریبة على ایرادات رؤوس األموال توزیعات التي تجریها مستخضع أرباح الشركات القابضة للضریبة على األرباح غیر أن ال .22

 المنقولة. 
 ة من خالل تملكات متسلسلة.یعتد بحاالت التملك و/أو السیطرة غیر المباشر ند تحدید صاحب الحق اإلقتصادي ع .23
 .یكون هذا الشریك من غیر اللبنانیینیجوز أن یؤسس شركة األوف شور شریك واحد ویجوز أن  .24
 تعفى أسهم شركة األوف شور ومساهمیها من جمیع ضرائب اإلنتقال واإلرث والرسوم المرتبطة بها. .25
 تضمن أسماء لزبائن المصرف.یمكن لتقریر مفوضي المراقبة المرسل إلى حاكم مصرف لبنان أن یال  .26
 في حال إنتقال ملكیة عقار بین األحیاء یصبح مالك العقار الجدید كافالً  للضریبة غیر المدفوعة والمفروضة بإسم المالك القدیم. .27
الحاصلة معدة للتأجیر من الغیر في موسم اإلصطیاف إال على أساس اإلیرادات ن القائمة في مناطق اإلصطیاف والال تكلف دور السك .28

 فعالً  أو المقدر حصولها في خالل موسم تأجیرها.
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ان تقدیم الخدمات إلى بلدیة من قبل شركة هندسة لبنانیة ضمن إطار مشروع مشترك بین البلدیة والجامعة اللبنانیة واالتحاد األوروبي  .29
 افة.بالكامل من الضریبة على القیمة المض % من قیمة المشروع معفاة80والذي قدم هبة نسبة 

ولم یكن لهذا إن قیام الخاضع للضریبة بعد التوقف عن ممارسة النشاط اإلقتصادي الخاضع للضریبة باإلحتفاظ بمال عائد للمؤسسة  .30
 ض.عو هو بمثابة تسلیم أموال لقاء المال أن منحه عند إكتسابه حق الحسم الشامل أو الجزئي 

 
  المسائلثالثاً :

  %)15( 1المسألة #
باإلیجــارة محــًال كائنــًا فــي بیــروت بموجــب عقــد ایجــار مــنّظم أصــوًال بینــه وبــین مالــك المحــل المــدعو ســمیر. أنشــأ فریــد فــي هــذا المــأجور یشــغل فریــد 

بب مؤسسة تجاریة تتعاطى بیع التحـف والهـدایا. اسـتحق لسـمیر بذمـة فریـد مبلـغ عشـرة آالف دوالر أمیركـي بـدالت إیجـار. تمّنـع فریـد عـن دفعهـا بسـ
 ه على السداد.عدم قدرت

سّددها زیاد  وبسبب ترّدي الوضع اإلقتصادي والسیاحي في لبنان وحاجة فرید إلى المال، قام ببیع مؤسسته إلى زیاد لقاء مبلغ مئة ملیون لیرة لبنانیة
درج فـي عقـد اإلیجـار الـذي كـان محـررًا نقدًا. وقام فرید بتسدید بدالت اإلیجار المتوجبة علیه إلى سمیر الذي نّظم له عقد ایجار لمصلحته، إال أّنه أُ 

 باسم فرید عبارة: "مّدد هذا العقد بالشروط عینها لزیاد.".
ایا من وبعد مرور أسابیع عّدة، قرر فرید العودة إلى ممارسة العمل التجاري، فأّسس مع صدیقه كمال، شركة تجاریة موضوعها استیراد التحف والهد

 شكل شركة التضامن. وأخذت هذه الشركة في طرابلس الخارج
 ما هو توصیف العقد المنّظم بین فرید وزیاد؟ ّعلل إجابتك. .1
مــا هــي الحقــوق التــي یمكــن لســمیر ممارســتها؟ ومــا هــي شــروط ممارســة هــذه الحقــوق؟ إّن المالــك الــذي علــم بعقــد البیــع بــدلیل تمدیــد العقــد  .2

 الثالث. األسئلةل إجابتك على لمصلحة زیاد، هل یحتفظ بحق ممارسة حقوقه على المؤسسة التجاریة؟ علّ 
لجهـة مسـؤولیة و تحّدث بالتفصیل عن خصائص شركة التضامن مقارنًة مـع شـركات األمـوال لجهـة صـفة الشـركاء وتـأثیر اإلفـالس علـیهم،  .3

 الشركاء ولجهة التفّرغ عن الحصص واألسهم، وعن اإلعتبار الشخصي في كّل من الشركتین.
 ؟كحّصة في الشركة طرابلسهل یجوز لفرید أن یقّدم مؤسسته الكائنة في  .4
 ما الفرق بین عقد اإلدارة البسیطة وعقد اإلدارة الحّرة في المؤسسة التجاریة؟ إشرح. .5

 
 %)15( 2المسألة #

%، نشاطها 20% وابنهما السید ایلي 40 % وزوجته منى40شركة " األلبسة الحدیثة" من نوع المحدودة المسؤولیة، تتألف من الشركاء السید وائل 
، 2016-01-01وباشرت عملها بتاریخ  2015صناعة وتجارة الملبوسات الوالدیة، مركز عملها في الشویفات، تأسست خالل شهر كانون االول 

 لدیها فرع في اسبانیا، 
ل.ل ولدى التدقیق في حساب   325.000.000مقابل إجمالي أعباء بقیمة   2017ل.ل بنهایة العام  485.000.000بلغ مجموع إیراداتها  

 النتیجة تبین للمدقق ما یلي : 
سـمالیة واضـافتها ل.ل. التـي لـم تلحـق تحسـینًا فـي الموجـودات تـم اعتبارهـا مـن النفقـات الرأ 10.000.000نفقات الصیانة العادیـة البالغـة  .1

 ل.ل. 1.000.000الى االصل واستهالكه بقیمة 
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ل.ل. ضــریبة عقاریــة لمنــزل تتملكــه الشــركة  فــي اســبانیا (بعــد تحویــل المبلــغ الــى العملــة  4.500.000تــم تســجیل ضــمن األعبــاء مبلــغ  .2
 اللبنانیة)

مات قـــدمها لهـــا الفـــرع، تـــم التثبـــت مـــن العملیـــة ل.ل. ســـددتها الشـــركة الـــى فرعهـــا فـــي اســـبانیا وذلـــك لقـــاء خـــد 5.500.000نفقــات بلغـــت  .3
 بالمستندات. 

ل.ل. ناتجة عن مخالفة تخطي حد سرعة، اثناء عملیة نقل بضاعة من المصنع الى المستودع في آلیة نقل باسم  500.000غرامة سیر  .4
 الشركة.

تمتلـك العقـار القـائم علیـه مركزهـا الرئیسـي، وان  مـع العلـم ان الشـركة 3.500.000القیمة التأجیریـة لمركـز عمـل الشـركة الرئیسـي البالغـة  .5
 الدائرة المالیة المختصة كانت خالل العام الماضي قد اخرجت العقار المذكور عن نطاق ضریبة االمالك المبنیة. 

 ل.ل. 900.000مخصص استهالك سنوي لمركز عمل الشركة الرئیسي وفقًا للمعدالت النظامیة بلغ  .6
 فوائد تعود لقرضین : .7

a. ل.ل. غیر مثبت انه في سبیل العمل. 2.500.000ول الفائدة الناتجة عن قرض قدمه الشریك توفیق بلغت األ 
b.  ل.ل. 1.500.000الثاني معقود مع مؤسسة مالیة لزوم تمویل عملیة استیراد آلة صناعیة من فرع اسبانیا بلغت فوائده 

 ل.ل. 1.000.000تبرع للدولة اللبنانیة بقیمة  .8
 ل.ل. اذ تبین انه بنتیجة إقفال طابق التفلیسة عدم إمكانیة تحصیل الدین كلیًا. 800.000زبون بقیمة دین هالك یعود ل .9

 
   المطلوب :

a( حدد الربح الضریبي للشركة؟ 
b(  ؟2017ما هي مهلة التصریح السنوي عن سنة 
c( مالك المبنیة. تكلم عن شروط االخراج عن ضریبة األ 
d(  هل یحق للشركة اجراء عملیة اعادة تخمین للعقارات التي تملكها وتستعملها كمكاتب للشركة وفقًا ألحكام قانون ضریبة الدخل؟ ولماذا؟ 
e( .عدد ثالث فئات من المكلفین الخاضعین لنظام التكلیف الذاتي وفقًا لقانون االجراءات الضریبیة 

 
 %)16( 3المسألة #

 أنشتطها مواد خاضعة للضریبة على القیمة المضافة وغیر خاضعة لها. إن شركة محدودة المسؤولیة،
  .في وزارة المالیة العامة إلى مدیریة المالیة هتهالتحصیل الجبري الصادر عنها ووج بطلب إعادة النظر بقرار 1/2/2017تقدمت بتاریخ 

 2015، 2014، 2013، 2012مترتبة بحق الشركة عن أعوام أن مضمون قرار التحصیل الجبري یتعلق بضرائب على القیمة المضافة وغرامات 
 ألن عملیات الحسم التي قامت بها الشركة غیر صحیحة، وقد سبق للشركة أن غّیرت مركز عملها األساسي دون إعالم وزارة المالیة بذلك.

 أبدت الشركة في كتابها الحجج التالیة:
A. .لم تتبلغ الشركة أي قرار باإلنذار بالدفع 
B. ركة قد عدلت مركز عملها األساسي ویقع على مفوض المراقبة بإعالم اإلدارة المالیة بذلك ولیس الشركة.إن الش 
C. .إن اإلدارة تطلب إعادة النظر في التكلیف النهائي ولها حق تقسیط الضریبة المتوجبة علیها ووقف التحصیل الجبري 
D. لتي تقوم بها.یحق للشركة حسم الضریبة على القیمة المضافة على العملیات ا 
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 أجب عن األسئلة التالیة:

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

 تكلم عن أصول تبلیغ الشخص المعنوي وهل موقف الشركة في محله القانوني. -2
 شكل عام وما یتعلق بتقسیط الضریبة على القیمة المضافة في التحصیل الجبري.تكلم عن شروط تقسیط الضریبة ب -3
 % من مجمل عملیات الشركة.40تحدث عن حق الشركة في حسم الضریبة على القیمة المضافة وتشكل  -4

 
 

  
 !!عمًال موّفقاً 

Page 10 of 10 
 


