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عالمة(51:)1التمرين

 

 والمعالجةالضريبيةلألرباحالناتجةعنها.2015تقييماألصولالثابتةالتيجرتفيالعامتحدثعنآليةإعادة -1

الجواب:

للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا ً لألصول  أوالً:

 المقدمات العينية في شركات األموال.المحددة في قانون التجارة لتخمين 

عليه أمام لجنة اإلعتراضات على ضريبة الدخل خالل ثالثة أشهر  يبلغ محضر  التخمين إلى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها االعتراض

مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ خالل من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة أن تصدر قرارها بشأن اإلعتراض وتحديد التخمين النهائي 

 تقديم المؤسسة مالحظاتها على تقرير المقرر، وإال اعتبر محضر التخمين نافذا ً.



: في حال تخمين عناصر األصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها األصلي أو من رصيده المتبقي بعد اإلستهالك، تعتبر الزيادة ربح    ثانياً

 تحسين.

 في أي من الحالتين التاليتين : لضريبة الدخل الربحال يخضع هذا 

 إذا بقي مستقالً في حساب خاص في كل من جانبي األصول والخصوم من الميزانية. -1

 إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر. -2

% في الحاالت األخرى. ويمكن عندئذ ٍ إحتساب االستهالك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة  10بمعدل يخضع هذا الربح لضريبة الدخل 

 إعادة التخمين.

 

 هليحقللشركةاستردادالضريبةالمدفوعةعلىاألصولالثابتة،متناوالًحقاالسترداد. -2

الجواب:

أو جزءا ً منها في حال إبطال أو إلغاء أو فسخ العملية الخاضعة للضريبة أو حال يحق للخاضع للضريبة أن يسترد كامل الضريبة المدفوعة منه 

 لتاريخ إجراء العملية. الحقعدم دفع الثمن كليا ً أم جزئيا ً أو تخفيض قيمته بتاريخ 

وحصلها ودفعها للخزينة ويحق للخاضع للضريبة الملزم بتقديم تصريح دوري، والذي يستفيد من حق الحسم، أن يسترد الضريبة التي سبق 

 وذلك في حاالت حددها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ويتوجب  2/2/2002تاريخ  7364من المرسوم رقم  2ينشأ حق اإلسترداد بتاريخ حصول الواقعة أو العمل القانوني وفق ما نصت عليه المادة 

على الخاضع للضريبة الذي يمارس حق اإلسترداد :

 ترداد في قيود المحاسبية،أن يدون اإلس -

من قانون  38تصحيحياً متضمناً كافة التفاصيل المطلوبة لتنظيم الفاتورة وفق ما هو منصوص عليه في المادة  اً ان ينظم مستند -

 الضريبة على القيمة المضافة.
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يتماستردادالضريبةمنقبلالخاضعلها:

التصريح المقدم عن الفترة التي نشأ خاللها حق اإلسترداد، وإذا ظهر بنتيجة هذا أما بحسمها من قيمة الضريبة المتوجبة، بفعل  -

 حقة.الالتصريح بعد ممارسته حق بحسم فائض لصالح الخاضع للضريبة يدور هذا الفائض إلى الفترة الضريبية ال

 وفي نصوصه التطبيقية. من القانون 30وأما بطلب استردادها وفقا ً لألصول واإلجراءات المنصوص عليها في المادة  -

.7364/2002يجوزممارسةحقاإلستردادعنداالستيرادوفقاًألحكامالمادةالسابعةمنالمرسومرقم

 إذا كان المستورد غير خاضع للضريبة، -

 تسمح أو الحق هذا لممارسة تسمح ال إذا كان المستورد خاضعا ً للضريبة ويقوم بعمليات تسمح بحق الحسم وبعمليات أخرى -

  .جزئياً  بممارسته

 هذا الحق ضمن الحاالت التالية : من هذا المرسوم حق استرداد الضريبة ان يمارسوا 7 ادةزت لهم  الملألشخاص الذين اجا

 عند تجاوز قيمة الضريبة المدفوعة قيمة الضريبة المتوجبة قانونا ً. -

 الضريبة عليها.عند حصول تخفيض في سعر البضاعة المستوردة بعد تاريخ استحقاق  -

 

التي أصابت األصول الثابتة التي تم إستعمالها من أجل  59يحق طلب إسترداد كامل الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة وفق المادة 

 صناعة المواد الصيدالنية. منهاوالقيام باألعمال المعفاة من الضريبة 

 

 ستعمال الدائم في المؤسسة.األنفة الذكر اآلالت والمعدات المخصصة لال 59يقصد باألصول الثابتة بمفهوم المادة 

يوما ً، طلب إسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً   20أن يقدم عند نهاية اية سنة ميالدية وضمن مهلة  59يحق بالتالي للمكلف وفق المادة  -

ه عن خمسة ماليين ليرة لبنانية ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ماليين ليرة إلى ألحكام هذه المادة، على أن ال يقل المبلغ المطالب بإسترداد

 حقة.الالسنة ال

 

 عّرفحقالحسمالمعطىللشخصالخاضعللضريبةعلىالقيمةالمضافةموضحاًأيضاًحقالحسمالجزئي. -3

الجواب:

حقالحسم–27المادة

للضريبة بأن يحسم من أصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع 

 أن اثقلت ثمن هذه العملية أو أثقلت أي عنصر من العناصر التي يتكون منها الثمن.

 ابلة للحسم عن الفترة ذاتها.يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة الق نيحق للخاضع للضريبة أ

 داء.ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة األ

حقالحسمالجزئي–31المادة

إذا أجرى الخاضع للضريبة، بمناسبة تسليم أموال أو تقديم خدمات، عمليات يمنح قسم منها فقط حق الحسم، يحق له أن يحسم جزءا ً من 

 هذا القسم. ضريبة يتناسب معال

 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء ً على اقتراح وزير المالية.

 



 الحلول - الضرائب والقانون –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 

  2019تموز  امتحانات

 

Page 4 of 8 

 

 

إحتسبصافيالضريبةالمتوجبةللدفعأوالرصيدالمدورالقابللالستردادمفصالًبدقةطريقةاحتسابك)نسبةالحسم،نسبة -4

 االسترداد(

الجواب:

 ل.ل. 150.000.000  االيرادات الخاضعة 

 ل.ل. 120.000.000 االيرادات المعفاة دون حق الحسم

 ل.ل. 100.000.000 االيرادات المعفاة مع حق الحسم

 ل.ل. 70.000.000   مشتريات خاضعة 

 ل.ل. 70.000.000  مشتريات أصول ثابته

 

 ل.ل. 15.000.000   الضريبة المحصلة

 ل.ل. 7.000.000   الضريبة القابلة

 للحسم على المشتريات

 % 67.56 =  الحسم الجزئي نسبة

 

 ل.ل. 7.000.000 = الضريبة المدفوعة على األصول 

 ل.ل. 7.000.000 = الضريبة القابلة للحسم على األصول 

 ل.ل. 2.523.000 = فيالضريبة المدفوعة على المصار

 ل.ل. x 67.56 %   =681680 1.009.000 =  الضريبة القابلة للحسم على المصاريف

 / ل.ل.318320( = /681680+  7.000.000+  7.000.000) – 15.000.000 =  المتوجبة صافي الضريبة 

 % 40 =   نسبة االسترداد 

 

 فيحالكانلدىالشركةاللبنانيةرصيداًمدوراً،هلتستطيعالمطالبةبه؟فيحالنعم،وفقأيةآلية؟ -5

الجواب:

 30المادة

)قانون الموازنة والموازنات  03/11/2017الصادر بتاريخ  66من القانون رقم  51بأحكام المادة  من هذا القانون عمال ً 30الغي نص المادة 

 الملحقة( ويستعاض عنه بالنص التالي :

 إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة الالحقة.

ا ذيوما ً، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم به 20ميالدية وضمن مهلة  سنة ع للضريبة أن يقدم بعد إنتهاء أيةيحق للخاض

 التاريخ، على أن ال يقل المبلغ المطالب بإسترداده عن خمسة ماليين ليرة لبنانية.

يوما ً طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم  20مهلة  أن يقدموا، بعد نهاية أية فترة احتساب للضريبة، وضمنيحق للمصدرين، 

 المحتسبة عن تلك الفترة، على أن ال يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ماليين ليرة لبنانية.
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الضريبة القابلة  يحق لكل من وافقت اإلدارة على طلب إلغاء تسجيله لم تعد تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة ان يطلب استرداد فائض

يوما ً من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خاللها موافقة االدارة الضريبية على طلب إلغاء  20للحسم، وذلك وضمن مهلة 

 تسجيله.

 ات االسترداد.لى االدارة ان تبت في طلب االسترداد في مهلة اقصاها ثالثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبع

تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا وجدت االدارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف أو لوضع ملف المكلف على برنامج 

 التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب االسترداد.

المدفوع إذا وافقت اإلدارة على طلب اإلسترداد، كليا أو جزئيا ً، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، واال توجبت على المبلغ غير 

على  % سنويا ً بعد انقضاء اربعة أشهر9 فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على أن ال يزيد ذلك المعدل عن 

 تقديم الطلب أو سبعة أشهر في حال تمديد المهلة من قبل اإلدارة الضريبية.

 

عالمة(15:)2التمرين

ضمنالمهلةالقانونية،حددمهلةالتصريحومقداراألرباح2015إذاعلمتانالشركةتقدمتبالتصريحعنأعمالهالسنة -1

 .2015يبةعلىاألرباحالتجاريةلعامالخاضعةللضريبةالتيكانيجبالتصريحعنهاوالضر

الجواب:

ح قبل بما أن الشركة لم تحقق أرباحا ً في لبنان، وبما أن الربح الذي حققته الفروع في الخارج ال يخضع للضريبة في لبنان، تكون مهلة التصري

 التجارية.، واألرباح الخاضعة ال شيء، وبالتالي ال يتوجب ضريبة على األرباح 2016أول حزيران 

 

 هلتخضعاألرباحالمحققةفيفروعالشركةالكائنةخارجلبنانللضريبةعلىالدخلفيلبنان؟ولماذا؟ -2

الجواب:

 في الخارج : في حال كان للمؤسسة المقيمة في لبنان فروع تعمل في الخارج، يعتبر النشاط المبذول فروعالمؤسسات الموجودة في لبنان ولها 

في الخارج وبالتالي، وعمال ً بمبدأ اقليمية الضريبة، ال يخضع الربح الذي حققه الفرع في الخارج  وتعمل يعود لمؤسسة قائمة لبنان خارج

 للضريبة في لبنان.

 

اشرحمااذاكانيتوجبضريبةعلىاألرباحالتجاريةبنتيجةدراسةأعمالالشركة،وفيحالاإليجاب،حددمقداراألرباح -3

 بنتيجةدرساألعمال.2015ضريبةوالضريبةعلىاألرباحالتجاريةلعامالخاضعةلل

الجواب:

ل.ل.، وبوجود خسائر الدورة  180.000.000، تمت اإلعادة إلى الوعاء الضريبي أعباء بقيمة 2015بنتيجة دراسة أعمال الشركة لعام 

ل.ل.، وبالتالي تكون  70.000.000دراسة أعمال الشركة الخاضعة بعد ل.ل.، تصبح األرباح  110.000.000المصرح بها البالغة 

 ل.ل. 10.500.000% =  15*  70.000.000الضريبة االضافية المتوجبة 
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ليفاإلضافية،ماهيمهلةاإلعتراض؟وامامأيةجهةيقدم؟وماهيشروطقبولافيحالقررتالشركةاإلعتراضعلىالتك -4

 االعتراضبالشكل؟

الجواب:

 يحق لكل صاحب عالقة ان يعترض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به إذا رأى فيها خطأ أو زيادة أو إجحافا ً

في  بحقه أو مخالفة للقانون، يقدم الطلب ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ المكلف التكليف أو القرار )االعالم الضريبي( أو من تاريخ الدفع

االعتراض مقبوال ً بالشكل يجب أن يقدم االعتراض أمام االدارة يعتبر ال دفع الضريبة أو الغرامة قبل تبلغه التكليف أو القرار. وبالتالي حتى ح

ضمنا ً وذلك بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونا ً، ويجب أن  13/10/2018الضريبية ضمن مهلة اقصاها 

 به نسخا ً عن المستندات التي تبرر هذا االعتراض وإال يرد اإلعتراض شكال ً.يرفق 

 

 حددمهلةالتصريحعلىتوزيعانصبةاألرباحومعدلالضريبةالمتوجبعنها؟ -5

الجواب:

قيمة ال% من  10ومعدل الضريبة هو  31/7/2017دفع األرباح أي لغاية يتوجب التصريح وتسديد الضريبة خالل الشهر الذي يلي تقرير 

 الموزعة.

 

ماهيالمصادروالمعلوماتالتييحقلإلدارةاالستنادإليهاقانوناًلتحديداألرباحوماهيحدودعمليةالتدقيقفيحاللميقم -6

 المكلفبتأمينالمعلومات.

الجواب:

 بالضريبة االستناد الى مصادر المعلومات التالية :يحق لإلدارة الضريبية التكليف 

 المعلومات المستخرجة من تصاريح وسجالت المكلف. - أ

 من قانون اإلجراءات الضريبية. 41المعلومات المتوفرة وفقا ً ألحكام المادة  - ب

 المعلومات الناتجة عن التدقيق والكشف الميداني.  -ج

 أية معلومة تحصل عليها اإلدارة الضريبة. -د

إذا لم يمسك المكلف السجالت والمستندات المحاسبة القانونية أو لم يعط اإلدارة الضريبية المعلومات التي تفيد إحتساب مطرح  -

إلى مصادر  الضريبي باإلستنادالضريبة تعلمه اإلدارة الضريبية بأنها ستعمد خالل شهر من تاريخ تبلغه اإلعالم إلى تحديد المطرح 

 من المستندات. ابرزوقد قدمه المكلف من تصاريح المعلومات وما يكون 

 

عددالسجالتوالمستنداتالمحاسبيةالواجبمسكهامنقبلالشركة،وهليعتبرتبليغالشركةفيمحلاالقامةالمختارقانوناًإذا -7

 كانتالشركةقدغيرتمحلإقامتهاالمختار.

الجواب:

على أساس الربح الحقيقي مسك سجالت اليومية والجردة واألستاذ وسجل الرواتب فين بضريبة الدخل كليتوجب على األشخاص الم

 ور.جواأل
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كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل األسهم األسمية أيضا ً، وسجل خاص تدون فيه أسماء المساهمين الحاضرين في  -

 الجمعيات العمومية أيا ً كان فئة اسهمهم وعددها.

مسك وتيويم سجل خاص بأصحاب الحقوق اإلقتصادية يتضمن : اإلسم الثالثي،  ين المذكورين من هذه المادةيتوجب على جميع المكلف -

الجنسية، تاريخ الوالدة، عنوان المراسلة، رقم الهوية أو جواز السفر للبنانيين، رقم جواز السفر لألجانب مكان الضريبة، الرقم 

 الضريبي، نسبة توزيع الحق.

محل اإلقامة المختار الذي يصرح عنه  فيعيا ً أو معنويا ً ياالجراءات الضريبية محل تبليغ المكلف سواء اكان الشخص طبحدد قانون  -

اإلدارة الضريبية  إعالم حاللإلدارة الضريبية وفي حال غير المكلف محل اإلقامة المختار ترسل أوراق التبليغ إلى عنوانه الجديد في 

  التبليغ قانونيا ً عند ارساله إلى آخر عنوان مصرح عنه.بهذا العنوان واال يكون 

 

عالمة(15:)3التمرين

 هليجبإدخالالشركةالفندقيةفيالدعوى،لماذا؟ -1

الجواب:

يجب إدخال الشركة الفندقية في الدعوى لسماع الحكم كما طلب المدعو ن. كي يسري الحكمم الصمادر فمي المدعوى عليهما ألّن مما سيتضممنه 

 الحكم ينعكس على نشاطها. هذا

 

هلكانتالجمعيةالعموميةغيرالعاديةمحقةفياستبعادافرادالجهةالمدعيةعنعمليةزيادةرأسالمال؟ولماذا؟ -2

الجواب:

المسماهم فمي نعم كانت الجمعية العمومية غير العادية محقّة في استبعاد افراد الجهمة المدعيمة عمن عمليمة زيمادة رأسممال ألّن الممدعين ورثمة 

الشركة المرحوم سمير، لم يسددوا رسم اإلنتقال المتوجب لخزينة الدولة، لنقل اسهم مورثهم علمى اسممهم، ولمم يستحصملوا علمى التمرخيص 

المتوجممب، فممال يعتبممرون، فممي هممذه المرحلممة، مسمماهمين فممي الشممركة، ولممذلك ال يمكممنهم اإلكتتمماب باألسممهم الجديممدة نقممداً ألن عمليممة اإلكتتمماب 

 مذكورة توجب تحرير هذه األسهم بايداع ثمنها نقداً.ال

 

هلانالجهةالمدعيةمحقةفيمطالبةالشركةالمطلوبإدخالهاتسليمهاجميعالمستنداتالمتعلقةبماليةالشركة؟ماهوتعليقكم -3

 علىالجواب.

الجواب:

صوراً عن جميمع المسمتندات المتعلقمة بماليمة الشمركة ألن صمفتها إن الجهة المدعية غير محقة في مطالبة الشركة المطلوب إدخالها تسليمها 

 كمساهم في الشركة لم تتحقق بعد.

 ما تعليقكم على الجواب← 

أوالً، إن المورث كان قد استحصل على صور عن هذه المستندات وبالتالي ال يجموز للممدعين فمي جميمع األحموال طلمب تسمليمهم لمسمتندات 

 ا.سبق لمورثهم ان استحصل عليه
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/ تجارة برية تجيز لجميع المساهمين واصحاب المستندات أن يطلعوا في مركز الشركة على جميع المستندات المالية العائدة 197إن المادة /

لهذه الشمركة، كجمدول الجمرد والميزانيمة وحسماب األربماح والخسمائر وتقريمر مفوضمي المراقبمة وان يسمتلموا صموراً عنهما، مما عمدا جمدول 

 الجرد.

 

يعتبرأعضاءمجلسإدارةالشركةالمطلوبإدخالهامسؤولونتجاهالمدعينأوالغيرعنأيةأعمالغشأومخالفةللقانونهل -4

 أولنظامالشركةباإلستنادإلىالوقائعالمعروضة.

الجواب:

الشركة، وأية مخالفة للقمانون ولنظمام في المبدأ ان اعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه المدعين وتجاه الغير عن أية أعمال غش في ادارة 

 الشركة، وعن اخطائهم في اإلدارة. وقد يكونوا مسؤولين افرادياً أو بالتضامن حسب الظروف وحسب نسبة خطأ كل منهم.

حصمل في الوقائع المعروضة، ان تقرير الشركة مدققة الحسابات الذي وضع اسمتناداً إلمى مسمتندات قمد سمبق لممورث الجهمة المدعيمة ان است

 عليها، ال يمكن الركون إليه العتبار ان اعضاء مجلس اإلدارة قد ارتكبوا مخالفات واخطاء في إدارة الشركة ألن التقريمر المذي يؤخمذ بعمين

 اإلعتبار هو التقرير المنظم من شركة تدقيق باإلستناد إلى البيانات المالية الرسمية الموجودة في الشركة.

كة، وان كانت تشير ضمناً إلى سوء ادارة واهمال في تسيير نشاط الشمركة، فإنهما ال تثبمت حتمماً سموء اإلدارة، ان الخسائر التي لحقت بالشر

ركة اذ يقتضي اثبات األخطاء في إدارة الشركة، باإلستناد إلى تقرير مفّصل عن اعمال الشركة وصادر بناًء للبيانات المالية المنظمة في الش

 المذكورة.

 

مفوضيالمراقبة،إذاثبتأنالتقريرالسنويالصادرعنهم،يتضمنأخطاءونواقص.ماالموجباتالملقاةعلىماهيمسؤولية -5

 عاتقهمللقيامبعملهموفقاًلألصول.

الجواب:

اخطمماًء ان مفوضممي المراقبممة فممي الشممركة مسممؤولون اذا لممم يقوممموا بعملهممم وفقمماً لألصممول، وإذا كممان التقريممر السممنوي المممنظم مممنهم تضمممن 

ونواقص، وثبت انهم لم يطلعوا على جميع المستندات التي تخولهم تنظيم تقرير مالي صحيح وواقعي، ومن واجبهم الطلب من الشركة ومن 

مجلس ادارتها تمكينهم اإلطالع على جميع الصكوك واألوراق الحسابية، واإلشارة إلى ذلك في تقريرهم في حال لم يتجماوب معهمم اعضماء 

 ارة.مجلس اإلد




