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 %(54أسئلة متعددة اإلجابات ) .أ 
 تعفى من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ  -1

 %منالضريبةالمتوجبةعليها25بنسبة .أ
 %منالضريبةالمتوجبةعليها50بنسبة .ب
 المتوجبةعليها%منالضريبة75بنسبة .ج
 %منالضريبةالمتوجبةعليها100بنسبة .د

 
 ال يجوز استهالك االصول الثابتة غير المادية اال اذا كان : -2

 لنيتمالتخليعنهاعندحلولاجلمعين، .أ
 متوقعانتنخفضقيمتهابعداجلمعين، .ب
 متوجباالتخليعنهابالعوضعندحلولاجلمعين، .ج
 وقيمةالتخليعناالصلغيرالماديغيرمحددةبشكلثابت.متوجباالتخليعنها .د


للهيئة المصرفية العليا فرض غرامة مالية على المحالين إليها لعدم تقيدهم  بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا  -3

 على :  44القانون رقم 
هالغراماتلصالحوزارةالمالية.أنالتزيدعنخمسينضعفاعنالحداالدنىالرسميلألجور،وتستوفىهذ .أ
أنالتزيدعنمئةضعفالحداالدنىالرسميلألجور،وتستوفىهذهالغراماتلصالحوزارةالمالية. .ب
أنالتزيدعنمايتيضعفالحداالدنىالرسميلألجور،وتستوفىهذهالغراماتلصالحوزارةالمالية. .ج
مصرفلبنان.ميلألجور،وتستوفىهذهالغراماتلصالحأنالتزيدعنمايتيضعفالحداالدنىالرس .د


تصادر لمصلحة الدولة األموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي أنها متعلقة بجريمة تبييض أموال أو  -4
اقتسام األموال التي جرت تمويل إرهاب أو محّصلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها، قضائيًا، حقوقهم الشرعية بشأنها. ويمكن 

 مصادرتها مع دول أخرى:
عندماتكونالمصادرةناتجةعنتحقيقاتأوتعاونوتحرياتمنّسقةجرىبينالسلطاتاللبنانيةالمعنيةوبينالجهةأو .أ

 الجهاتاألجنبيةالمعنية.
 طاتاللبنانية.عندماتكونالعمليةناتجةعنتحقيقاتأوتعاونمنّسقبيناالنتربولوبينالسل .ب
عندماتكونالمصادرةناتجةبصورةمباشرةعنتحقيقاتأوتعاونمنّسقجرىبينالسلطاتاللبنانيةالمعنيةوبينالجهةأو .ج

 الجهاتاألجنبيةالمعنية.
تبييضعندماتكونالمصادرةناتجةبصورةمباشرةقبلهيئةالتحقيقالخاصةومعالسلطاتاالجنبيةالتييتبعلهاجرم .د

 االموال.
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 ستناد الى احد المعايير التالية:بااليحدد تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للشركات المساهمة  -5
 تاريخالتسجيلفيالسجلالتجاري. .أ
 تاريخأولعملمنشأنهأنينتجريعاًخاضعاًللضريبةعلىاألرباح. .ب
يصال...تاريخصدورأيمستنديثبتحصولعمليةتجاريةفاتورة .ج  وا 
 تاريخاستخدامأجير .د

 
 إن المهلة القانونية للرد على النتائج األولية للتدقيق هي : -6
 عشرينيوماًمنتاريخصدورالتكليف. .أ
 ثالثينيوماًمنتاريختبلغالمكلفالنتائجاألوليةللتدقيق. .ب
 خمسةعشريوماًمنتاريختبلغالمكلفالنتائجاألوليةللتدقيق. .ج
 تاريختبلغالمكلفالتكاليفالضريبية.شهرانمن .د


 للشركة: ىان المخصصات المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لقاء خدمات تؤد -7
 %10إلىبدالتالحضوروتخضعللضريبةبمعدلفتضا .أ
 تعتبربمثابةرواتبوتخضعللضريبةعلىالرواتبواألجور. .ب
 هذهالمخصصاتغيرمقبولةالتنزيلضريبياً. .ج
 مبالغمدفوعةبصورةغيرقانونية.تعتبر .د


 :عن( من قانون ضريبة الدخل الربح الناتج عن تفرغ شركة الهولدنغ 45تخضع لضريبة المادة ) -8
 موجوداتهاالثابتةالواقعةفيلبنان. .أ
 موجوداتهاالثابتةالواقعةفيالخارج. .ب
 .هالمدةتقلعنسنتينلكمساهماتهاوحصصهافيشركاتلبنانيةإذاتمتم .ج
 مساهماتهاوحصصهافيشركاتخارجلبنان. .د


 يمكن للمصارف: -9
 ةالصيرفة.نانتزاولتجارةأوصناعةأونشاطاًغريباًعنمه .أ
 أنيكونلهافروعخارجلبنان. .ب
 انتشتركبأيشكلمناألشكالفيمؤسساتصناعيةأوتجاريةأوزراعية. .ج
 حساباتهاوألفرادأسرةكلمنهم.أنتمنحبأيشكلكاناعتماداتلمفوضيمراقبة .د
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لتحديد هوية "صاحب الحق اإلقتصادي" في النشاط الذي يمارسه شخص معنوي وذلك خالل التوصل الى تحديد كل  -10
 شخص يستتر وراء:

 %علىاألقلفيرأسمالهبصورةمباشرةأوغيرمباشرة.20كلشخصطبيعييملك .أ
 رأسمالهبصورةمباشرةأوغيرمباشرة.%علىاألقلفي15كلشخصطبيعييملك .ب
 %.20كلشخصطبيعييملكحقوقالتصويتالتزيدعن .ج
 مديرفرعفيالشركة.مثلكلشخصي .د

 
ال يتوجب على المحاسبين التقيد بتطبيق الموجبات المحددة من أجل مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب عند  -11

 الخدمات التالية:اعدادهم أو تنفيذهم لصالح عمالئهم أي من 
 بيعوشراءالعقارات. .أ
 إدارةالحساباتالمصرفيةوحساباتاألوراقالمالية. .ب
 مراجعةالحساباتالختاميةللمؤسسة. .ج
 تنظيمالمساهماتالخاصةبإنشاءالشركاتأوإدارتها. .د


 القابلة للتنزيل من إيرادات األمالك المبينة غير الصافية: غير األعباء -12
 المنفقةعلىالبناءأياًكاننوعهذهالنفقات.فوائداألموال .أ
 التدفئةالمركزيةونفقاتصيانتها. .ب
 أجورالبوابينوالحراس. .ج
 تسييرالمصاعدوتأمينهاونفقاتصيانتها. .د


 اعتباراً  من : لتركاتيسري عامل مرور الزمن على ا -13
 تاريخالوفاة. .أ
 تاريخالتصريح. .ب
 تاريختبلغاإلدارةحكمحصراإلرث. .ج
 يخحكمحصراإلرث.تار .د


 إن هيئة التحقيق الخاصة هي هيئة لدى مصرف لبنان ذات الصفات التالية بإستثناء : -14
 هيئةمستقلة. .أ
 تتمتعبالشخصيةالمعنوية. .ب
 خاضعةفيممارسةاعمالهاالسلطةمصرفلبنان. .ج
 يكونحاكممصرفلبنانرئيساًلها. .د
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عن دفع الرسوم المتوجبة عليه كلياً  أو جزئياً  أو يسهل للغير أخر يتيفرض على كل خبير محاسبة مجاز يمتنع أو  -15
 من هذه الرسوم غرامة من قبل مجلس النقابة تساوي: بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اإلنقاص

 %عشرةبالمايةمنالرسمالمتوجب.10 .أ
 %عشرةبالمايةمنالرسمالمتوجب.10 .ب
 %منقيمةخسارةالصندوق.50 .ج
 نالمبلغالذيتعرضالصندوقلخسارته.المبلغأولجزءم .د


إن خبير المحاسبة المقّيد في الجدول والمكلف القيام بالتحقيق لمصلحة خصم حائز المعونة القضائية، أن يطالب  -16
 بأجره:

 الخصماآلخرالذيصدرالحكملمصلحته. .أ
 الخصمالحائزالمعونةالقضائية. .ب
 النقابةالتيينتميإليها. .ج
 المعونةالقضائيةبعديسره.الخصمالحائز .د


 يجب على مفوضي المراقبة أن يدعوا الجمعية العمومية للشركة في األحوال التالية: -17
 %منرأسمالالشركة.50إذاطلبهافريقمنالمساهمينيمثل .أ
 خاللالسنةالماليةوبالتزامنمعوضعتقاريرهمعنحالةالشركةوموازنتهاوحساباتها. .ب
 منالمساهمينيمثلربعرأسالمالالشركة.إذاطلبهافريق .ج
 فيكلمّرةيتخلففيهاأعضاءمجلساإلدارةعندعوتهافياألحوالالمبينةفيالقانونأوفينظامالشركة. .د


 عند وفاة أحد الشركاء في شركة تضامن حيث يترك المتوفي ورثة: -18
 صفية.تتخضعالشركةللحلوال .أ
 تزولالشركة. .ب
 األحياءمنالشركاء.تستمرالشركةبين .ج
 تستمرالشركةمعورثةالمتوفيوتكونلهمصفةشركاءالتوصية. .د


 في الشركة لغير أحد الشركاء إال بموافقة شركاء يمثلون: ال يجوز التفرغ عن حصص -19
 ربعرأسالمالعلىاألقل. .أ
 نصفرأسالمالعلىاألقل. .ب
 ثالثةأرباعرأسالمالعلىاألقل. .ج
 كلالشركاءاآلخرين. .د
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ان تقديم خدمات االشراف من قبل شركة هندسية الى بلدية بيروت في المشروع المشترك بينها وبين البنك الدولي  -20
 مليار ليرة لبنانية: 125مليار ليرة لبنانية من اصل قيمة المشروع  100الذي قدم هبة بقيمة 

 منمصدرخارجي.معفاةمنالضريبةعلىالقيمةالمضافةالنهناكتمويل،وانكانجزئيًا، .أ
 تخضعللضريبةعلىالقيمةالمضافةالنالمشاريعالمشتركةمعالمصادرالخارجيةغيرمعفاةأصاًل. .ب
 .معفاةمنالضريبةعلىالقيمةالمضافةألنهناكجزءممولمنالمصادرالخارجيةعلىشكلهبات .ج
 .ممولمنالمصادرالخارجيةعلىشكلهباتمعفاةمنالضريبةعلىالقيمةالمضافةلمدةسنتينألنهناكجزء .د

 
 تسدد الضريبة على الشخص المعنوي قيد التصفية: -21
 .والماديةوغيرماديةوفيحالعدمكفايتهامناموالالشركاءمممالدىالشخصالمعنويمنا .أ
نبالتكافلعنتسديدديوناموالماديةوغيرماديةومناموالاشخاصآخريناذاكانوامسؤوليممالدىالشخصالمعنويمن .ب

 الشخصالمعنويشرطانتكونديونالخزينةقدسجلتامتيازًاعامًا.
ممالدىالشخصالمعنويمناموالغيرمنقولةفقطعلىانتكوناالدارةالضريبيةقدسجلتاالمتيازالعامللخزينةعلى .ج

 الصحيفةالعينيةللعقارات.
اديةوغيرماديةوفيحالعدمكفايتهامنقبلاشخاصآخرينفيحالكانوامسؤولينممالدىالشخصالمعنويمناموالم .د

 بالتكافلعنتسديدديونالشخصالمعنويوفقًاألحكامعقدالشراكة.
 

 في حال لم تتضمن الفاتورة قيمة الخدمة المقدمة من قبل المورد تفرض الضريبة على القيمة المضافة :  -22
 الخدمةبينبائعوشاٍرلعمليةمشابهةضمناالراضياللبنانية.علىالثمنالمقابللهذه .أ
لخدمةمماثلةبينبائعوشاٍرشرطأنيكونهناكاستقالليةبينهماوعلىانتكونالخدمةمقدمةضمناالراضياللبنانية .ب

 وبنفسالشروط.
البائعبالشاريبأيةعالقةتجاريةوضمنعلىنفسالقيمةلخدمةمماثلةمقدمةضمناالراضياللبنانيةشرطاناليرتبط .ج

 شروطتنافسية.
 علىالثمنالمقابللخدمةمماثلةلتاريخالعمليةشرطانيكونهناكاستقاللبينالبائعوالشاريوضمنشروطتنافسيةكاملة. .د

 
تحويل المبالغ  الى يحدد رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في االتفاقية المنظمة بالعملة االجنبية بعد  -23

 العملة اللبنانية:
 علىأساسسعرالصرفاالجنبيبتاريختنظيماالتفاقية. .أ
 علىأساسسعرالصرفاالجنبيفياليومالسابقلتاريختنظيماالتفاقية .ب
 علىأساسسعرالصرفاالجنبيالذيكانرائجًافيالسوقالحرفياليومالسابقلتاريختنظيماالتفاقية .ج
 علىأساسسعرالصرفاالجنبيالذيحددهمصرفلبنانفياليومالسابقلتاريختنظيماالتفاقية .د
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تحدد نسبة االشتراك التي تقع على عاتق المضمون في فرع فرع ضمان المرض واالمومة في الصندوق الوطني   -24
 من العمر لالستفادة من تقديمات هذا الفرع: 64للضمان االجتماعي وبلغ 

 منالعمر64%منالكسباالخيرالخاضعلالشتراكاتبتاريخبلوغه1نسبة .أ
 منالعمر64%منالكسباالخيرالخاضعلالشتراكاتبتاريخبلوغه3بالتساويبينهوبينالدولةوربالعملالسابقبـ .ب
 منالعمر64%منالكسباالخيرالخاضعلالشتراكاتبتاريخبلوغه3بنسبة .ج
 دخلالذييساويالحداالدنىالرسميلالجورنسبةاالشتراكمنال .د

 
 اذا توفي المضمون قبل بلوغ سن التقاعد وكان لديه زوجة فقط: -25
ضعفًامنمتوسطالكسباليومياذاكانالمضمونتوفيعلىاالراضي360يساويثلثيالكسبالسنويلـتستفيدمنمعاش .أ

 اللبنانيةواثناءعمله.
شهرًامتتاليةتسبقالشهرالذيحصلفيهطارئ12الكسبالسنويالمعادللدخلعن%50تستفيدمنمعاشيساوي .ب

 العمل.
شهرًامتتاليةتسبقالشهرالذيحصلفيهطارئالعمل12تستفيدمنمعاشيساويثلثيالكسبالسنويالمعادللدخلعن .ج

 اذاكانالمضمونتوفيعلىاالراضياللبنانيةواثناءعمله.
ضعفًامنمتوسطالكسباليومياذاكانالمضمونتوفي360%منثلثيالكسبالسنويلـ50عاشيساويتستفيدمنم .د

 علىاالراضياللبنانيةواثناءذهابهالىعملهدونتوقف.
قامت شركة اوف شور بالعمليتين التاليتين: االستعانة بخبير لبناني لتقديم دراسة جدوى لمشروع استثماري خارج  -26

 تفرغ عن موجودات ثابتة في لبنان:لبنان وال
 تخضعلضريبةالربحالناتجعنالتفرغعنموجوداتهاالثابتةفقط. .أ
 تخضعلضريبةالربحالناتجعنالتفرغعنموجوداتهاالثابتةوضريبةالرواتبواالجورعنالخبيراللبناني. .ب
 وأليضريبةناتجةعنالتفرغعنموجوداتهاالثابتة.اللبنانيالتخضعأليضريبةعلىالمبالغالتيدفعتهاللخبير .ج
 اللبناني.علىالمبالغالتيدفعتهاللخبيرضريبةلتخضعلضريبةالربحالناتجعنالتفرغعنموجوداتهاالثابتةو .د

 
 يترتب رسم الطابع المالي على: -27
 االتفاقالمنظمفيالسفارةالفرنسيةضمناالراضياللبنانيةمعالملتزماللبنانيلتنفيذالتزاملصالحالسفارة .أ
 االتفاقالمنظمفيالسفارةالفرنسيةضمناالراضياللبنانيةولوكانالملتزماجنبيًالتنفيذالتزاملصالحالسفارة .ب
منقبلشخصفرنسيلصالحشخصفرنسيآخرعنحقوقلهذاالراضياللبنانيةالتنازلالمنظمفيالسفارةالفرنسيةضمنا .ج

 االخير
 منقبلشخصفرنسيلصالحابنتهاللبنانيةعندتنفيذالوصية. الوصيةالمنظمةفيالسفارةالفرنسيةضمناالراضياللبنانية .د
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 لتي حصلوا عليها بصفتهم موظفين:يستطيع العاملون لدى االدارة الضريبية الحاليون البوح بالمعلومات ا -28
 لالدارةالضريبيةالتابعةلدولةاجنبية. .أ
 لمقتطعالضريبةعنالمبالغالتيسددهاعنالمكلفاالساسيوبموافقةمسبقةخطيةمنه. .ب
 لمؤسسةعامةعنموردمتعاقدمعهاتنفيذًااللتزامه. .ج
 لوزيرالتربيةوالتعليمالعاليبموافقةوزيرالمالية. .د

 
 :للمؤسسةباقتطاع الضريبة المتوجبة على الخبير االجنبي غير المقيم عن الدراسة التي قدمها  المؤسسةلم تقم  -29
 مسؤولةعنالمبالغغيرالمقتطعةالنالمعلوماتالتيابداهاالخبيرلهاغيرصحيحة.المؤسسةالتكون .أ
 اتالتيابداهاالخبيرلهاغيرصحيحة.يكونالخبيرمسؤولشخصيًاعنالمبالغغيرالمقتطعةالنالمعلوم .ب
 .المبالغغيرالمقتطعةبالتكافلوالتضامنمعالخبيراالجنبيعنمسؤولةالمؤسسةتكون .ج
 تكونالمؤسسةمسؤولةشخصيًاوبالتكافلوالتضامنمعالخبيراالجنبيعنالمبالغغيرالمقتطعة .د

 
 تنزيلها:باي من االعباء التالية يسمح للشركات  – -30
فوائدرأسالمالوالنفقاتالتيتزيدفيقيمتهومنهاالنفقاتعلىتحسينالموجوداتمالمتكننفقاتصيانةمعتبرةعادة .أ

 .منالنفقاتالعامة
 العالوةالمفروضةعلىايراداتاالمالكالمبنيةلحسابالبلديات  .ب
 .يلبناناواليسبباخرالضرائبوالرسومالمدفوعةاوالمستحقةلدولةاجنبيةعندخلحاصلف .ج 
الخسائرالتيتصيبالمكلفمنجراءاعمالمؤسساتاوفروعاووكاالتاومكاتباوسواهاواقعةخارجلبنانسواء .د 

 كانتتابعةلهاوكانتابعالهاواناقتصرتالتبعيةعلىاالشراف
 

 %(10) صح أم خطأ .ب 
اربابعمل .1 منالعمريستفيدمنتقديماتالمرض60بشكلموسميوبلغالـاناالجيراللبنانيالذيعمللدىعدة

اشتراكهالفعليةفيفرعضمانالمرضواالمومة كانتمدة الذينكانواهسنةويستفيدمعهافرادعائلت20واالمومةاذا
 علىعاتقهعندبلوغهالستين.

مفوضمراقبةنثسنواتوتعفىمنموجبتعييعلىشركةالهولدنغانتعينمفوضمراقبةاساسيًافيلبنانولمدةثال .2
 اضافي.

أوأصدرتسنداتجديدةقابلةللتحويلالىاسهم .3 نقدًا يكتتببها فيايوقتكان،يترتباذااصدرتالشركةاسهمًا
 رةمعينة.عليهاانتقررزيادةرأسالمالأوزيادةاضافيةللسنداتالقابلةللتحويلوُتَخّصصلحملةسنداتالدينخاللفت

 يمكنأنتؤسسشركةاألوفشورمنشريكواحديجوزأنيكونالشريكالواحدشخصاًطبيعياًأومعنوياً. .4
 تخضعأسهمشركةاألوفشورومساهميهاإلىجميعضرائباإلنتقالواالرثوالرسومالمرتبطةبهامنأينوعكانت. .5
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األوفشورفيلبنانوالمتعلقةبأعمالهاخارجلبنانمنرسمالطابعتخضعالعقودوجميعالمستنداتالتيتوقعهاشركة .6
 المالي.

تخضعللضريبةعلىايراداترؤوساألموالالمنقولةالفوائدالتيتجنيهاشركاتالهولدنغمقابلأقراضشركاتتابعةلها .7
 عاملةفيالخارج.

معيةالعموميةغيرالعاديةوبناءًعلىاقتراحلجنةادارةيحددالمعاشالتقاعديالشهريمنصندوقتقاعدالخبراءفيالج .8
 الصندوقوانموافقةمجلسالنقابةغيرضرورية.

 انتقيدخبيرالمحاسبةبالسريةالمصرفيةيستمرمنإنتهاءالعالقةبينهوبينالعميلأوربالعمل. .9
بمستخدمينأوخبراءمستقلينيمثلون .10 االستعانة لهم،يمكنلخبيرالمحاسبة وانيوكلجميعصالحياته عليهم ويعتمد ه

 ويحملهمالمسؤوليةالتامة.
يجوزلخبيرالمحاسبةاللجوءالىنوعمنالدعايةواإلعالنعنالخدماتبهدفجذبالزبائنأواتخاذتدابيرلإلتصال .11

 بالعميلوالتعريفعنالخدماتدونأيطلبسابقمنقبلالعميلالمحتمل.
قيم .12 إدراج المبلغعند يبقى العقد والخدماتموضوع السلع قيمة عن منفصل بند في المضافة القيمة على الضريبة ة

 اإلجماليللعقدخاضعاًلرسمالطابعالماليالنسبي.
بالرغممنكلبندمخالففيعقدأيجارالمؤسسةالتجارية،تنتقلاجازةاألمكنةالمخصصةالستثمارهذهالمؤسسةلمن .13

 تلكالمؤسسةبمعزلعنطبيعةاالستثمارالسابقأوالالحق.تنتقلإليه
األحكام .14 التجاري، فيالسجل التجارية، الشركة أو التجارية المؤسسة قيود عن المعطاة النسخة في يذكر أن اليجوز

 المعلنةلإلفالسحتىبعداستردادالمفلساعتباره.
الملفتسهيالًلتنفيذمهمته،وانيتسلمأوراقاًمنهذاالملفلزومللخبيرالمكلفمنالمحكمةاالطالععلىجميعأوراق .15

 المهمة.
التعرضلتدابيرمسلكية. .16  اليجوزللخبيرالمعينمنالمحكمةأنيطلبإعفاءهمنالمهمةوا 
 علىكلصاحبعملأنيقدمطلبتسجيلللعامللديهخاللمهلةمنتاريخمباشرةالمستخدمالعمل. .17
الطابعالنسبيعلىالصفقاتالتجاريةوغيرالتجاريةالجاريةبينلبنانوالخارجوالتيتتمبرقياًأوهاتفياًيتوجبرسم .18

 أوبالمراسلةاإللكترونيةأوبأيواسطةأخرى.
 تخضعللضريبةعلىالقيمةالمضافةعملياتاستيرادالخردة. .19
20.  التييهبها المنقولة وغير المنقولة التيتسإناألموال تضمالمورثخاللسنتين الىشخصوارثله، وفاته إلىبقا

 عناصرالتركةمنأجلتصفيةالرسم.
 تمارين 

 
 %(15) 1التمرين 

علماًبأنهامسجلةفيالضريبةعلىالقيمةش.م.ل.إنالشركةاللبنانيةلصناعةالموادالصيدالنيةوالموادلالستعمالالمنزلي
المضافة.
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ابتةلديها.وقدتبينمنثبأنتتخذقراراًباألكثريةالعادةتقييماألصولال1/1/2015جمعيةالشركاءبتاريخاضطرت
.كماتبين2014بأنهاقدحققتخسارةفيالعام2014و2013و2012الشركةلألعواماعمالالتصاريحالسنويةعن

،بالعملياتالتالية:2014عامأنهاقدقامتخاللالفترةالضريبيةالرابعةمنال
 ل.ل.مليون150بقيمةمبيعاتمحليةلموادلإلستعمالالمنزليخاضعةللضريبةعلىالقيمةالمضافة -
 ل.ل.مليون70مشترياتخاضعة -
 مليونل.ل.100مبيعاتخارجيةلموادطبية -
،.تتضمنالضريبةعلىالقيمةالمضافةل.ل11.100.000مصاريفهاتفوكهرباءتستعملللقيامبكافةعملياتالبيع -

تتضمن16.650.000بلغتعلىالقيمةالمضافةفقدالتيتستعملللقيامبالنشاطالمعفىمنالضريبةأماالمصاريف
مليونل.ل.قبلالضريبة70الضريبةعلىالقيمةالمضافةومشترياتأصولثابتةتستعمللألنشطةالخاضعةبقيمة

 افة.علىالقيمةالمض
مليونل.ل.120مبيعاتمحليةلموادصيدالنية -

 المطلوب :
 ةلألرباحالناتجةعنها.يوالمعالجةالضريب2015ماألصولالثابتةالتيجرتفيالعاميتحدثعنآليةإعادةتقي -1
 هليحقللشركةاستردادالضريبةالمدفوعةعلىاألصولالثابتة،متناوالًحقاالسترداد. -2
 الحسمالمعطىللشخصالخاضعللضريبةعلىالقيمةالمضافةموضحاًأيضاًحقالحسمالجزئي.عّرفحق -3
إحتسبصافيالضريبةالمتوجبةللدفعأوالرصيدالمدورالقابللالستردادمفصالًبدقةطريقةاحتسابك)نسبةالحسم،نسبة -4

 االسترداد(
 ،هلتستطيعالمطالبةبه؟فيحالنعم،وفقأيةآلية؟فيحالكانلدىالشركةاللبنانيةرصيداًمدوراً -5

 
 %(15) 2التمرين 

،خاضعةللتكليف1/6/2013شركة"اإلستقامة"هيشركةمساهمةلبنانية،مركزعملهاالرئيسيفيبيروت،باشرتعملهابتاريخ
علىأساسالربحالحقيقي،لهافروعتعملخارجلبنان.

ل.ل.موزعةكمايلي:250.000.000الميزانيةالمجمعةللشركةأرباحاًبقيمةبينت31/12/2015بتاريخ-
ل.ل.110.000.000بلغت2015*خسارةالمركزالرئيسيللدورةالمالية

.2015أرباحالدورةالمالية75.000.000ل.ل.منها300.000.000*أرباحفرعالسعودية
ل.ل.201560.000.000*أرباحفرعاألردنللدورةالمالية

5/6/2018بتاريخ- عنأعمالسنة الرئيسيللشركة المركز أعمال حيثتبينانالسجالتالمحاسبية2015تمتدراسة ،
اعالمالتعديلالراميإلىتعديلنتيجةرللمكلفلمتكنقانونيةولميقدمالمكلفالمستنداتالضروريةالثباتاألرباحالمصرحبها.وصد

الىالوعاءالضريبيل.ل.180.000.000مبلغبحيثتمإعادةالشركة
لاالقامةالمختارالمصرحعنهإلىوزارةالمالية.محفي12/8/2018تبلغتالشركةاعالمالتعديلبتاريخ-
اتخذمجلسإدارةالشركةقراراًبتوزيعأرباحالشركة.2/6/2017بتاريخ-
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 المطلوب :
ضمنالمهلةالقانونية،حددمهلةالتصريحومقداراألرباح2015تقدمتبالتصريحعنأعمالهالسنةإذاعلمتانالشركة -1

 .2015الخاضعةللضريبةالتيكانيجبالتصريحعنهاوالضريبةعلىاألرباحالتجاريةلعام
 ن؟ولماذا؟هلتخضعاألرباحالمحققةفيفروعالشركةالكائنةخارجلبنانللضريبةعلىالدخلفيلبنا -2
اشرحمااذاكانيتوجبضريبةعلىاألرباحالتجاريةبنتيجةدراسةأعمالالشركة،وفيحالاإليجاب،حددمقداراألرباح -3

 بنتيجةدرساألعمال.2015الخاضعةللضريبةوالضريبةعلىاألرباحالتجاريةلعام
لةاإلعتراض؟وامامأيةجهةيقدم؟وماهيشروطقبولفيحالقررتالشركةاإلعتراضعلىالتكليفاإلضافية،ماهيمه -4

 االعتراضبالشكل؟
 حددمهلةالتصريحعلىتوزيعانصبةاألرباحومعدلالضريبةالمتوجبعنها؟ -5
إليهاقانوناًلتحديداألرباحوماهيحدودعمليةالتدقيقفيحاللميقماالستنادماهيالمصادروالمعلوماتالتييحقلإلدارة -6

 المكلفبتأمينالمعلومات.
اًقانوناالقامةالمختارعددالسجالتوالمستنداتالمحاسبيةالواجبمسكهامنقبلالشركة،وهليعتبرتبليغالشركةفيمحل -7

 إذاكانتالشركةقدغيرتمحلإقامتهاالمختار.
 مالحظات :

%15=2015معدلالضريبةعلىاألرباحالتجاريةلعام


 %(15) 3التمرين 
قّدمالمدعونالسيدانعمادونديموالسيدةناديا،بواسطةوكيلهماألستاذنادراستحضاراًبوجهالمدعىعليهم28/2/2017بتاريخ

نبيلورونيومالكوماركوالمطلوبإدخالهاالشركة
العالميةش.م.لوب فيالشركةوانالمدعىوجهالفندقية المرحومسميرالمساهم أنهمورثة مفوضيالمراقبةفيالشركةوعرضوا

أعضاءفيمجلسإدارتهاومفوضينبالتوقيعمعليهنبيلهورئيسمجلسإدارةالشركةالمطلوبإدخالهاوانباقيالمدعىعليهمه
بكتابإلىالشركة، سميرتقدموا مورثهم وفاة بعد وأنه لنقلاسهمعنها جميعاإلجراءاتالالزمة اتخاذ طالبينمنها بالوفاة يعلمونها

السنة عن للشركة العائدة وسجالتالمحاسبة البياناتالمالية وبتسليمهم اإلرثية، بحسبحصته كل علىاسمهم الشركة في مورثهم
،2016المنصرمة

بتاريخ بهدف10/1/2017وأنه رأسمالالشركة، زيادة فيها تقرّر المطلوبإدخالها للشركة غيرعادية انعقدتجمعيةعمومية
تغطيةالخسائرالتيمنيتبهاوذلكوفقاًلماتقتضيهاألحكامالقانونية،عنطريقاصدارأسهمجديدةيكتبببهانقداً.

إلكتتابواليعتبرونمساهمينفيالشركةوحالينمحلمورثهمقبلاستحصالهمعلىالترخيصأعلمتهمالشركةأنالصفةلهمل
مندوائرالماليةيفيدتسديدهمرسماإلنتقالالمتوجبللخزينةالعامة.

امنشركةوأضافالمدعونأنهنتيجةموقفالشركةوالمدعىعليهمالسلبيوالذينرفضواتسليمهمصورةعنالبياناتالماليةطلبو
تدقيقحساباتاجراءعمليةالتدقيقلحساباتالشركةاستناداًإلىالمستنداتالتيكانقداستحصلعليهامورثهم،وأنبنتيجةالتدقيق

عرضهاتالمذكوروضع مما للشركة اإلدارة وسوء الجسيم علىاالهمال تدل خروقاتللقوانين الذيبينوجود تقريرها الشركة هذه
كبيرة.لخسائر
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وطلبالمدعون:
 إدخالالشركةالفندقيةالعالميةش.م.لفيالدعوىلسماعالحكم. -1
اعتبارالمدعىعليهممسؤولينعنأعمالسوءإدارةالشركةالتيسجلتخسائركبيرةوعنأعمالالمخالفاتالمرتكبةمنهم -2

لزامهمبالتعويضعنالضررالحاصل.  للقانونولنظامالشركةوا 
فوضيالمراقبةفيالشركة،مسؤولينمنحهتهملعدمقيامهمبوظيفتهمكمايجب،لعدمتضمينتقريرهمالسنويالوضعاعتبارم -3

 الماليالصحيحالواقعيللشركةالفندقيةالعالميةش.م.ل
المطلوب:
أجبوعلل:

 هليجبإدخالالشركةالفندقيةفيالدعوى،لماذا؟ -1
اديةمحقةفياستبعادافرادالجهةالمدعيةعنعمليةزيادةرأسالمال؟ولماذا؟هلكانتالجمعيةالعموميةغيرالع -2
المطلوبإدخاله -3 الشركة فيمطالبة محقة المدعية اهلانالجهة هوتسليمها ما الشركة؟ بمالية المستنداتالمتعلقة جميع

 تعليقكمعلىالجواب.
م -4 المطلوبإدخالها الشركة مجلسإدارة يعتبرأعضاء مخالفةهل أعمالغشأو أية الغيرعن أو المدعين سؤولونتجاه

 للقانونأولنظامالشركةباإلستنادإلىالوقائعالمعروضة.
5-  ثبتأنالتقريرالسنويالصادرعنهم،يتضمنأخطاءونواقص.ما هيمسؤوليةمفوضيالمراقبة،إذا ةموجباتالملقاالما

 علىعاتقهمللقيامبعملهموفقاًلألصول.


 !!عماًل موّفقاً 


