
 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2021 تشرین الثاني امتحانات  
 

 %)45أسئلة متعددة اإلجابات (  أوالً :
 ) في الحاالت التالیة:8یتوجب على االجیر تقدیم التصریح الشخصي (ر .1

A. فیها بدوام كامل اً ر في حال توقفت المؤسسة عن العمل وهو اجی. 
B. بدوام كامل اذا كان یعمل لدى شركة اشخاص. 
C. كامل في عدة مؤسسات إذا كان یعمل بدوام غیر. 
D. إذا كان یعمل خارج لبنان.  

 
 لفین الخاضعین للضریبة على الرواتب واألجور یتعاطى في الوقت نفسه عمالً  خاضعاً  لضریبة الباب األول :كان أحد المكإذا  .2

A. انيال یستفید إال من التنزیل العائلي المنصوص علیه في الباب الث. 
B. ال یستفید إال من التنزیل العائلي المنصوص علیه في الباب األول. 
C. یستفید من التنزیل العائلي المنصوص علیه في كل من البابین األول والثاني. 
D. له حق الخیار من االستفادة من التنزیل المنصوص علیه في كل من البابین األول أو الثاني. 

 
 في النشاط الذي یمارسه شخص معنوي : لتحدید هویة "صاحب الحق اإلقتصادي" .3

A.  ماله بصورة مباشرة أو غیر مباشرة% على األقل في رأس 20كل شخص معنوي یملك. 
B.  على األقل في رأسماله بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 15كل شخص طبیعي یملك %.  
C.  ماله بصورة مباشرة أو غیر مباشرة% على األقل في رأس 20كل شخص طبیعي یملك. 
D. من رأسماله بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 50خص معنوي یملك أكثر من كل ش %. 

 
 تخضع الشركات القابضة هولدنغ للضریبة التالیة :  .4

A. ضریبة الدخل على إیرادات رؤوس األموال المنقولة عند توزیع أرباحها. 
B. سنتین شركات لبنانیة تعود ملكیتها ألكثر منن الناتجة عن التفرغ من حصص في ضریبة التحسی. 
C.  باب األولال –ضریبة الدخل على األرباح. 
D.  سنوات 3ضریبة الدخل على الفوائد الناتجة عن إقراض شركات عاملة في لبنان، مدة القرض أقل من. 

 
 ال تعتبر من ضمن جرائم تبییض األموال وتمویل اإلرهاب : .5

A. االتجار بالبشر وتهریب المهاجرین. 
B. االبتزاز. 
C.   ًللقوانین اللبنانیةالتهرب الضریبي وفقا. 
D. إشهار اإلفالس بنتیجة التعرض للخسائر الفادحة. 
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 یحصر بهیئة التحقیق الخاصة : .6
A. رفع السریة المصرفیة عن الحسابات لصالح المراجع القضائیة المختصة. 
B. تطبیق إجراءات العنایة الواجبة على عمالء المصارف الدائمین. 
C. المصارف العابرین تطبیق إجراءات العنایة الواجبة على عمالء. 
D. تحدید هویة صاحب الحق اإلقتصادي وٕاتخاذ الخطوات الالزمة للتحقق منها. 

 
 یحظر على شركات األوف شور اللبنانیة التعاطي بعملیات : .7

A. التفاوض وتوقیع العقود واإلتفاقیات بشأن عملیات وصفقات یجري تنفیذها خارج األراضي اللبنانیة. 
B.  طها خارج لبنان انطالقاً  من لبناننشاإدارة شركات ومؤسسات محصور. 
C. القیام بأعمال ونشاطات النقل البحري. 
D. التعاطي في لبنان وخارجه بعملیات التأمین وباألعمال التي تزاولها المصارف. 

 
 ال تعتبر من ملحقات أو متممات األبنیة بحسب قانون ضریبة األمالك المبنیة : .8

A. .واجهات األبنیة أو أسطحها 
B.  المقامة على األبنیةالتركیبات. 
C. بها التمدیدات واألقنیة واألدوات المركزیة في األبنیة لغایات تجاریة أو صناعیة التي یمكن إنتزاعها منها دون األضرار. 
D. المصاعد وأجهزة التدفئة والتبرید. 

 
المضافة عند ورود قیمتها عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، یتوجب عدم إحتساب الرسم على قیمة الضریبة على القیمة  .9

 في الصكوك والكتابات شرط :
A. أن یصار إلى إدراج قیمة الضریبة في بند منفصل عن قیمة السلع والخدمات موضوع الصك. 
B. / ل.ل.500.000أن ال تتجاوز قیمة الضریبة مبلغ / 
C. أن تكون الضریبة مسددة حسب األصول القانونیة. 
D.  قیمة السلع والخدمات موضوع الصك.أن یصار إلى إدراج قیمة الضریبة ضمن 

 
% إذا كانت هذه  10الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف لضریبة الباب الثالث بمعدل  الحسابات تخضع فوائد وعائدات وٕایرادات .10

 :الفوائد داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفیة أو مالیة أو تجاریة خاضعة للتكلیف على أساس الربح الحقیقي
A. الفوائد من األرباح الخاضعة لضریبة الباب األول تنزل قیمة هذه.  
B.  المسددة عنها عبئاً  ینزل من إیرادات تلك المؤسساتالضریبة تعتبر قیمة. 
C. من قیمة هذه الفوائد من األرباح الضریبیة 50 نسبة تنزل %. 
D. مؤسساتتحسم الضریبة المسددة عن هذه الفوائد من ضریبة الباب األول المستحقة على أرباح هذه ال. 
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 رباح التالیة :األ تخضع للضریبة  .11
A. معاهد التعلیم. 
B. مستشفیات األمراض العقلیة. 
C. الذین یستفیدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن األرض. 
D. شركات االستهالك التعاونیة إذا لم تكن لها صفة تجاریة. 

 
 النفقات واألعباء التي تقتضیها ممخارسة النشاط ومنها :إن الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف بعقد تنزیل جمیع  .12

A. فوائد رأس المال والنفقات التي تزید من قیمته. 
B.  ة% من رواتب المستخدم األساسی 10تعویض التمثیل الذي یتجاوز. 
C. اقیمتهأو ثقافیة مهما كانت  اجتماعة المبالغ المدفوعة على سبیل التبرع واالسعاف واإلحسان إلى مؤسسات خیریة أو. 
D. مال اإلحتیاط المدخر لمواجهة خسائر الدیون عند افالس الدین. 

 
 ان تعدیل شكل الشركة التجاریة ال یسري على الغیر إّال : .13

A. اعتباراً  من التسجیل في السجل التجاري. 
B. التعدیل في الجریدة الرسمیة قضاء مهلة شهر على اإلعالن عن هذابعد ان. 
C.  اإلعالن عن هذا التعدیل في جریدة یومیة محلیةبعد إنقضاء مهلة شهر على. 
D.  ً من التسجیل في السجل التجاري وبعد انقضاء مّدة شهر على االعالن عن التعدیل في الجریدة الرسمیة وفي  اعتبارا

  .جریدة محلّیة
 

 للمحكمة أن تقّرر إبدال الخبیر: .14
A.  .من تلقاء نفسها، إذا قّدم طلب رّده من أحد الخصوم 
B.  .من تلقاء نفسها، إذا صدر قرار عن المحكمة المختّصة بقبول طلب الرّد 
C.  .بناًء لطلب الخصوم بعد أن یكون الخبیر قد قّدم تقریره 
D.  .بناًء لطلب الخصوم عند تقدیم طلب رّده من أحد الخصوم 

 

 ال یجب أن یتضّمن القرار الصادر عن المحكمة بالتحقیق الفني:  .15
A. اصه.اسم الخبیر ولقبه واختص 
B.  .اسم القاضي المشرف على أعماله 
C.  .المهلة الواجب على الخبیر إیداع تقریره فیها 
D.  .الترخیص للخبیر بإجراء المصالحة بین الخصوم 
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 یجوز لخبیر المحاسبة المجاز أن یقوم إلى جانب مهنته: .16
A. ة خاّصة أو عامة.بإعطاء استشارات والقیام بدراسات علمیة وٕاداریة ومالیة وٕابداء الرأي أمام أّي هیئ 
B.  .وضع دراسة الجدوى االقتصادیة لمشاریع الشركات التي یتولى تدقیق حساباتها 
C.  .اإلنتساب إلى نقابة مهنیة أخرى ال تتعارض أعمالها مع مّهمته كخبیر محاسبة 
D.  .ممارسة مهنة مراقب حسابات شركة سبق له وكان موظفًا فیها 

 

 النقیب أو أعضاء مجلس النقابة، یفصل فیه:إّن كّل خالف یتعّلق بعملیة انتخاب  .17
A. .مجلس النقابة السابق قبل عملیة التسّلم والتسلیم 
B.  .مجلس شورى الدولة 
C.  .محكمة اإلستئناف المدنیة في أّي منطقة كانت 
D.  .محكمة اإلستئناف في بیروت 

 
 یمكن أن یطلب من خبیر المحاسبة أن یكشف عن معلومات سریة في حال: .18

A.  متأتیة نتیجة العالقة المهنیة والعملیة السابقة.حصل علیها أو 
B.  .قیام عمیل أو مستخدم محتمل لدیه بالكشف عن المعلومات 
C.  .انتهاء العالقة بین الخبیر ورّب العمل أو الشركة العامل لدیها بسبب خالف 
D.  .افشاء تحّتمه الضرورة المهنیة وغیر محظور قانونًا 

 
 في الشركات المغفلة من قبل: یتّم طلب تعیین مفّوض مراقبة إضافي .19

A. .مفّوض المراقبة األساسي 
B.  .مجلس إدارة الشركة 
C.  .جمعیة المساهمین 
D.  .رئیس المحكمة الصالحة بعد طلب مقّدم إلیه من رئیس مجلس اإلدارة 

 
 ال تختّص الجمعیة العمومیة لخبراء المحاسبة المجازین بـ: .20

A. .مناقشة تقریر مجلس النقابة السنوي 
B.  .إقرار النظام الداخلي الذي یقترحه مجلس النقابة 
C.  .تحدید رسم اإلنتساب وبدل اإلشتراك السنوي 
D.  .التوّسط لحّل النزاعات بین أعضاء النقابة 
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 على مجلس النقابة أن یحیل العضو على مجلس التأدیب: .21
A. .بناًء على طلب محكمة اإلستئناف في منطقة وجود النقابة 
B.  .بناًء على طلب مجلس النقابة 
C.  .بناًء على طلب العضو الذي یرى نفسه موضع اتهام فیعرض أمره عفوًا على مجلس التأدیب 
D.  .بناًء على طلب النیابة العامة التمییزیة 

 
 إّن عقد اإلدارة الحّرة على المؤّسسة التجاریة هو استثمار المؤّسسة: .22

A. .من قبل شخص یكون وكیًال علیها 
B.   شخص یكون مستخدمًا عادیًا فیها.من قبل 
C.  .من قبل مؤّجر العقار حیث توجد المؤّسسة الستثمارها لحسابه الخاص 
D.  .من قبل مدیر المؤّسسة، الذي یستأجرها الستثمارها لحسابه الخاص 

 
 في حال زیادة رأسمال الشركة المغفلة بانشاء أسهم جدیدة ُیكتتب بها نقدًا یكون: .23

A. ة حق األفضلیة في اإلكتتاب.لمالكي األسهم التفضیلی 
B.  .لمساهمین من جمیع الفئات الموجودة حق األفضلیة في اإلكتتاب 
C.  .لمالكي األسهم التفضیلیة في حال منحهم هذا الحق مجلس إدارة الشركة 
D.  .لمالكي األسهم التفضیلیة في حال منحت هذا الحق جمعیة المساهمین العادیة 

 
 اإلستیراد:یجوز ممارسة حق اإلسترداد عند  .24

A.  ًللضریبة على القیمة المضافة إذا كان المستورد  خاضعا.  
B. ذا كان المستورد غیر  خاضع للضریبةا.  
C. إذا كان المستورد خاضع للضریبة ویقوم بعملیات خاضعة للضریبة على القیمة المضافة.  
D.  المضافةإذا كان المستورد خاضع للضریبة ویقوم بعملیات معفاة من الضریبة على القیمة.   

 
 الضریبة غیر القابلة للحسم هي الضریبة التي یتحملها الخاضع للضریبة عن: .25

A. الموال والخدمات التي حصل علیها من خاضع للضریبة في السوق المحليا.  
B. الخدمات التي استعملها في لبنان والتي حصل علیها من خارج االراضي اللبنانیة.             
C. االموال التي استوردها. 
D.  الترفیهيالشخصي أو  التي یغلب علیها االستعمالو االموال  التي استعملها في لبنان. 
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 تتولى اإلدارة الضریبیة التقدیر المباشر للضریبة في: .26
A. إذا قدم الخاضع للضریبة تصریحا" دوریا"ثم عاد وقدم تعدیال" لتصریحه.  
B.  الضریبة خارج المهلة المحددةإذا قدم الخاضع للضریبة تصریحا دوریا" عائدا" إلحتساب. 
C. إذا قدم تصریحا" دوریا" متضمنا"أخطاء مادیة. 
D. .إذاقدم تصریحا" دوریا" غیر صحیح ال یعكس حقیقة نشاطه اإلقتصادي الفعلي   

  
 یخضع االجراء االجانب العاملون على االراضي اللبنانیة المرتبطون برب عمل واحد  أو أكثر:  .27

A. ونظام التقدیمات العائلیة فقط  لفرع  ضمان المرض واالمومة.  
B. .لفرع  ضمان المرض واالمومة  ونظام التقدیمات العائلیة وفرع نهایة الخدمة 
C. لفرع  ضمان المرض واالمومة  ونظام التقدیمات العائلیة وفرع نهایة الخدمة إذا دفعت االشتراكات. 
D. وفق الشروط  ة  الخدمة إذا كان یحق لهم اإلستفادةلفرع  ضمان المرض واالمومة  ونظام التقدیمات العائلیة وفرع نهای

 .القانونیة
  

 حال توفي المتقاعد:في ینتقل الحق باالستفادة من تقدیمات فرع العنایة الطبیة في حالة المرض واالمومة ، .28
A. الزوج شرط ان ال یتزوج مرة ثانیة.   
B. وان ال یكون مستفیدا من تغطیة صحیة أخرى.  مرة ثانیة لزوج شرط عدم الزواجل 
C.  اً حر  مارس عمالً ویالزوج شرط عدم الزواج وان ال یكون مستفیدا من تغطیة صحیة . 
D.  مكتملة.ة االوالد حتى بلوغهم سن الثامنة عشر 

 
 یجاز للمكلف تأدیة مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة علیه ویوزع المبلغ المدفوع غیر الكافي : .29

A.  حدد المكلف نوع الضریبة والفترة الضریبیة التي تعود الیها  وتدفع الفائدة أوال"إذا. 
B. أوال" لمكلف نوع الضریبة وتدفع غرامات التحققإذا حدد ا. 
C. ق.إذا حدد المكلف نوع الضریبة  وتدفع الفائدة أوال"ومن ثم غرامات التحق 
D.  الیها  وتدفع الضریبة أوال"إذا حدد المكلف نوع الضریبة والفترة الضریبیة التي تعود. 

 
 تعفى من رسم الطابع المالي: .30

A. االتفاقات والعقود 
B. صكوك التوصیة والهبة 
C. (االسهم وسندات الدین) االوراق المالیة 
D. .التذاكروالبطاقات الخاضعة لضریبة المالهي 
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 %)20( ثانیًا: صح أو خطأ
 علیها أثناء تنفیذه مهّمته. یمتنع على الخبیر أن یكشف أّیة معلومات أخرى یكون قد اّطلع .1

 لقاضي األمور المستعجلة، بناًء على عریضة مقّدمة إلیه من ذي مصلحة، وقبل إقامة أّیة دعوى، أن یأمر بتعیین خبیر إلجراء معاینة فنیة .2

 على أن یدعو الخصم اآلخر.

یة تدّون في محضر الجلسة بدون حاجة لتوقیع یمكن للمحكمة أن تطلب استشارة خبیر لمسألة فنیة محضة، على أن تكون اإلستشارة شفه .3

 الخبیر علیها.

على الخبیر أن یأخذ في اإلعتبار مالحظات الخصوم وطلباتهم ویضّمها إلى تقریره في حال قّدمت له خطیًا، وال ُیمكنه المفاضلة بین  .4

 المستندات التي علیه ضّمها وتلك التي ال یجب ضّمها.

 قضي بالمنع من مزاولة العمل.یمجاز، في حال صدور حكم عن مجلس التأدیب اكتسب الدرجة النهائیة  ُیحّظر مزاولة مهنة خبیر محاسبة .5

ا فیه ُیحّظر على خبیر المحاسبة المجاز الوظائف العامة على إطالقها بما في ذلك المؤّسسات العامة والبلدیات وسائر الوظائف االنتخابیة، بم .6

 عضویة مجلس النواب والمجالس البلدیة.

 وجوب اثبات الشركة بعقد مكتوب من قبل الشركاء والغیر. .7

 إّن كّل شركة مغفلة قائمة دون أّي شكل قانوني ُمحّدد ُتعتبر شركة تضامن فعلیة. .8

 إّن الشركات المغفلة المؤّسسة في لبنان تكون حكمًا رغم كّل نّص مخالف من الجنسیة اللبنانیة. .9

شركة تخضع لتقدیر خبیر أو عّدة خبراء یعّینهم رئیس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة، وال إّن صّحة تخمین المقّدمات العینیة في ال .10

 ُیفرض اختیاره من ضمن الئحة الخبراء المقبولین رسمیًا لدى المحكمة.

ي شهادة بعدم وجود یجوز لكّل شخص أن یطلب اعطاءه نسخة عن القیود المدرجة في السجل التجاري مقابل رسم محّدد، وللكاتب أن یعط .11

 قیود.

وكذلك  إّن الدیون الناتجة عن استثمار المؤّسسة التجاریة سواء أكانت لهذه المؤّسسة أو علیها تعتبر مشمولة بالبیع والتفرغ في جمیع األحوال .12

 الدفاتر التجاریة.

 غیر ُمحّدد بالزمان والمكان ُیعتبر بحكم الموجود.إّن منع بائع المؤسسة إلى الغیر أن ینشئ تجارة من شأنها مزاحمة المؤّسسة التي باعها،  .13

 إّن رهن المؤّسسة التجاریة یخّول المرتهن حق تمّلكها مباشرة في حال عدم ایفائه الدین. .14

ء إن التخّلف عن إیداع الصّك التأسیسي لدى قلم المحكمة أو عدم تسجیله في السجل التجاري ال یؤّدي إلى بطالن الشركة، إنما یجعل الشركا .15

 عند وقوع ضرر على الغیر مسؤولین بوجه التضامن.

كّل توزیع ألنصبة أرباح صوریة یجعل مفّوضي المراقبة مسؤولین مدنیًا تجاه أّي شخص متضّرر، حتى لو أثبتوا عدم ارتكابهم أّي خطأ في  .16

 المراقبة.

علیها، ال یكون قرار الجمعیة العمومیة المختّص بتصدیق البیانات إذا لم یقّدم مفّوضو المراقبة تقریرهم حول البیانات المالیة للشركة المصادق  .17

 باطًال.
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في حال دمج شركة مساهمة، على مفّوض المراقبة وضع تقریر موّحد حول عملیة الدمج یبّین أّن قیمة الموجودات الصافیة العائدة للشركة  .18

 یدة.الزائلة ال تقّل عن قیمة الزیادة الطارئة على رأسمال الشركة المستف

ماج ُتعفى من جمیع رسوم الطوابع والفراغ واإلنتقال وكتابة العدل لدى مختلف المراجع الرسمیة، المعامالت كاّفة التي تقتضیها عملیة اإلند .19

 التي تتّم بین الشركات.

 التأثیر الخارجي.یفرض مبدأ الموضوعیة على خبراء المحاسبة عدم التساهل في قراراتهم بوضعها موضع الشبهة أو الشّك أو  .20

الخبیر غیر الممارس هو كّل شخص طبیعي مسّجل على جدول النقابة العام ال یزاول المهنة في لبنان وال یحق له إبداء الرأي في البیانات  .21

 المالیة بصفة مفّوض مراقبة أساسي أو إضافي.

ثابة ملحق للتصریح االساسي وال تتوجب اي میح المعدل باالساسي یعتبر التصر  اذا قام المكلف بتقدیم تعدیل التصریح ضمن مهلة التصریح .22

 غرامة تحقق

في حال حصول خطأ في التصریح أدى الى زیادة في الضریبة المدفوعة عن الضریبة المتوجبة بعد التعدیل، ال یحق للمكلف ان یطلب  .23

 استرداد هذه الزیادة

الدفع، تصدر االدارة قرارا خطیا بتحصیل الضرائب جبریا وال یحق للمكلف اذا تخلف المكلف عن التسدید ضمن المهلة المحددة في االنذار ب .24

 ان یعترض على هذا القرار.

% من مقدار الضریبة والغرامات المعترض علیها باستثناء 10في حال االستئناف امام مجلس شورى الدولة، یتوجب على المكلف ایداع مبلغ  .25

 غرامة التاخیر في الدفع.

 ك المبنیة االراضي في الفضاء المستعملة لغایات استثماریة غیر زراعیة.تخضع لضریبة االمال .26

 یعتبر عبئا ینزل من واردات المكلف الخاضعة للضریبة استهالك االصول الثابتة غیر المادیة على اقساط سنویة متساویة. .27

من دون وجه حق بعد سنتین من تاریخ علم  ةقبوضیسقط بمرور الزمن ویتالشى حق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في التقدیمات الم .28

 الصندوق بعدم توجبها.

ان المخصصات المدفوعة لرئیس واعضاء مجلس االدارة لقاء خدمات تؤدى للشركة تضاف الى بدالت الحضور وتخضع للضریبة بمعدل  .29

10.% 

 ه مجلس القضاء االعلى.ان هیئة التحقیق الخاصة هي هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة ویرأسها قاٍض یعین .30

 یتناول رسم االنتقال جمیع االموال المنقولة وغیر المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقیم بالخارج. .31

مادة صنعها تعتبر في حكم االبنیة المركبات البحریة والبریة وسواها من التركیبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كاالبنیة وذلك ایًا كانت  .32

 أو محل وجودها.

خص الذي اقتطعت من مستحقاته ولحسابه غیر انه ال یحق شتعتبر الضریبة المقتطعة والمدفوعة من قبل المقتطع كأنها مدفوعة من قبل ال .33

 للمكلف االساسي االطالع لدى االدارة الضریبیة على قیمة هذه الضریبة.
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حصل علیه على الخدمات التي یقدمها الخاضع للضریبة لنفسه البدل الذي كان سوف ی یعتمد كأساس لفرض الضریبة على القیمة المضافة .34

 .لقاء تسلیم هذه الخدمات

كانت هذه الخدمات تتناول  اتعفى من الضریبة على القیمة المضافة الخدمات التي یقدمها الوكالء الذین یعملون بإسم ولحساب موكلیهم إذ .35

 عملیات حاصلة خارج لبنان.

 .األجیر عن المهنة  التي یقوم بهاضمان المرض واألمومة الوفاة الناتجة عن مرض لحق بال یشمل  .36

% على األقل یمنعه من القیام 50یحق لألجیر الخاضع لنظام تعویض نهایة الخدمة الحق بتعویض نهایة الخدمة إذا أصیب بعجز بمعدل  .37

 .بعمله أو بعمل مماثل مع مراعاة وضعه المهني

ة الذي امتنع عن اقتطاع الضریبة اإللزامي ال یكون مسؤوال شخصیا عن المبالغ غیر المقتطعة في الحاالت التي یكون فیها إن مقتطع الضریب .38

 .اإلمتناع عن اإلقتطاع نتیجة معلومات غیر صحیحة معطاة من قبل المكلف األصلي

 ویمكن له على المكلف المحجوز تسلم المال المحجوز یمنع  في حال حجزت اإلدارة الضریبیة األموال العائدة للمكلف لدى شخص ثالث ، .39

 .طلب  حصر الحجز  بجزء من المال الكافي لتسدید الدین

یخضع للضریبة على القیمة المضافة المصدر والمستورد  الذي یقوم من خالل ممارسته نشاطا اقتصادیا  بصورة مستقلة بعملیات تسلیم اموال  .40

 .رقم أعمالهخاضعة للضریبة أو معفاة مهما بلغ 

  المسائلثالثاً :
  %)12( 1المسألة #

أّسس سمیر مع عّمته ساره وخاله ولید شركة محدودة المسؤولیة الستثمار مؤّسسة تجاریة هي كنایة عن مغسل للسیارات ومحل لبیع قطع غیار 

 .%25% والخال 30والعّمة % من الحصص في الشركة 45السّیارات وبعض معّدات التنظیف، وذلك على أساس أّن سمیر یملك 

لشركة. وقد ُحّددت قیمة المقّدمات العینیة في نظام الشركة بواسطة لجنة خبراء عّینها رئیس محكمة الدرجة األولى في المنطقة حیث یوجد مركز ا

ُیمسك دفاتر أصولیة ومحاسبة قانونیة، كما ورد في نظام الشركة الذي ُنشر أصوًال في السجل التجاري، أّن اإلدارة منوطة بسمیر، الذي علیه أن 

 والذي ال ُیمكنه أن یقوم بأي عمل تصرفي بحّصته أو بمال الشركة دون موافقة باقي الشركاء وٕاّال اعتبر العمل باطًال.

یة بفعل عملها وقد تّم تعیین مفّوض مراقبة للشركة من األشخاص المقبولین في جدول الخبراء والذي تتقاضى زوجته من الشركة مرتبات دور 

 كموظفة في الشركة المذكورة.

عزله. بعد فترة وجیزة من الزمن، نشب خالف بین الشركاء، فقام سمیر ببیع حّصته في الشركة. وعندما عِلم باقي الشركاء بعقد البیع عمدوا إلى 

الذي من شأنه أن ُینقص الضمانات لكل غیر قد یكون كما تبّین الحقًا عدم صّحة تقدیر قیمة المقّدمات العینیة في الشركة وقت التأسیس، األمر 

 دائنًا للشركة. كما تبّین أیضًا أّن سمیر ال یمسك محاسبة قانونیة صحیحة وأصولیة.

Page 9 of 12 
 



 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2021 تشرین الثاني امتحانات  
 

یض تقّدم سمیر بدعوى بوجه الشركاء وادعى بعدم إمكانیة عزله، وٕاّنه في جمیع األحوال إّن العزل غیر مسند إلى سبب جدّي وهو یطالب بالتعو 

أي العطل والضّرر الناتج عن العزل. أجاب الشركاء أّن دعوى سمیر مردودة لعدم قانونیتها ألّنه یوجد بند في العقد التأسیسي للشركة یمنع عن 

د عق شریك من االدعاء على الشركة وعلى باقي الشركاء بمسائل تتعّلق بنشاط الشركة وبموضوع أّي خالف قد یحصل بین الشركاء. واستطرادًا، أنّ 

هذه  بیع الحصص باطل ولم یكن على الشاري اإلكتفاء بتوقیع سمیر على عقد البیع، وٕاّن العّمة ساره تطلب في حال كان عقد البیع صحیحًا تمّلك

 الحّصة باألفضلیة.

 أجب على األسئلة التالیة على ضوء القواعد القانونیة التي ترعى الشركة المحدودة المسؤولیة والمؤّسسة التجاریة:

 هل یمكن عزل المدیر سمیر، وما هي آلیة العزل وبأّیة حالة یحق لسمیر أن یطالب بتعویض؟ .أ 

 هل یجوز لسمیر كمدیر للشركة، أن یقوم بعمل تصّرفي بملك الشركة، أو أن یبیع حّصته في الشركة بإرادته المنفردة؟ عّلل إجابتك.  .ب 

هو صحیح وقانوني؟ وهل كان على الشاري اإلكتفاء بتوقیع سمیر  هل إّن عقد بیع حّصة سمیر في الشركة إلى الغیر، حسب رأیك .ج 

 فقط على عقد البیع؟

هل یمكن لسمیر أن یّدعي على الشركة بوجود بند في العقد التأسیسي للشركة، یمنع أّي شریك من االدعاء على باقي الشركاء وعلى  .د 

 ین الشركاء؟الشركة بمسائل تتعّلق بنشاط الشركة أو بموضوع أّي خالف قد یحصل ب

هل یمكن للعّمة ساره تملك حصص سمیر في الشركة باألفضلیة؟ هل األفضلیة تعود لها أم للشركة، وما هي آلیة التمّلك باألفضلیة  .ه 

 في حال تفرغ أحد الشركاء عن حّصته في الشركة؟

في الشركات المحدودة المسؤولیة؟ عّلل هل إّن تعیین مفّوض المراقبة قانوني، على ضوء النصوص القانونیة التي ترعى هذا التعیین  .و 

 إجابتك.

من المسؤول عن عدم صّحة تقدیر قیمة المقّدمات العینیة في النظام التأسیسي، تجاه الغیر؟ وهل یمّر الزمن على هذه المسؤولیة؟  .ز 

 وما هي مّدته؟

 %)12( 2المسألة #
، نشاطها تصنیع وتوضیب المواد الغذائیة 2013-01-02الشركة الصناعیة الوطنیة ش.م.ل. مسجلة في السجل التجاري بتاریخ  )1

% من اسهم الشركة الصناعیة 30والمتاجرة بها داخل وخارج األراضي اللبنانیة، تمتلك "شركة االدارة البیضاء هولدینغ ش.م.ل. نسبة 

 الوطنیة ش.م.ل.

 / ل.ل. 26.000.000، اشترت الشركة خدمات من أشخاص غیر مقیمین بقیمة / 2016خالل عام  )2

 وسددت الضرائب المتوجبة. 2016، صَرحت الشركة عن اعمال سنة  28/5/2017بتاریخ )3

 ، تملكت الشركة آلة صناعیة جدیدة المانیة المنشأ، وتقدمت بطلب اعفاء من الضریبة بسبب التوظیف الذاتي.2017خالل عام  )4
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اجمالي المبیعات، وتضَمن التصریح السنوي عن هذه السنة % من 20، بلغت الصادرات اللبنانیة المنشأ للشركة نسبة 2018خالل عام  )5

 % من األرباح الخاضعة للضریبة.50تنزیل نسبة 

أحد مدراء الشركة الذي یعمل بدوام جزئي فیها، یتولى، إضافة الى وظیفته فیها، التدریس في احدى الجامعات الخاصة، ویتقاضى لقاء  )6

 یس.عمله اجرَا یحتسب على أساس عدد ساعات التدر 

% 5، بمعدل فائدة 2022-03-31، اقترضت الشركة من أحد مساهمیها مبلغًا من المال، یستحق بتاریخ 2019-07-03بتاریخ  )7

 سنویًا.

 احتسب وعاء الضریبة لغیر المقیمین والضریبة الواجب اقتطاعها والتصریح بها؟   .1

 باح التجاریة ولضریبة غیر المقیمین؟ ما هي مهلة التصریح السنوي وتسدید الضریبة لكل من الضریبة على األر  .2

 ما هي الشروط الواجب توفرها في التجهیزات الصناعیة الجدیدة لالستفادة من االعفاء بسبب التوظیف الذاتي؟ .3

 ؟ بَرر اإلجابة  2018هل ارتكبت الشركة خطأ ما لناحیة التصریح عن أعمال سنة  .4

 الى وظیفته في الشركة، كأستاذ في احدى الجامعات الخاصة؟ بَرر االجابةهل من موجبات ضریبیة على المدیر الذي یعمل، إضافة  .5

 هل تخضع فوائد القرض المعقود مع أحد المساهمین للضریبة على الدخل؟ في حال االیجاب، .6

a. على من تترتب الضریبة؟ 

b. ما هي مهلة تقدیم التصریح وتسدید الضریبة؟ 

c.  هل تعتبر هذه الضریبة من األعباء المقبولة التنزیل ضریبیًا من األرباح؟ 

 هل یحق لشركة االدارة البیضاء هولدینغ ش.م.ل. ادارة أو اقراض الشركة الصناعیة الوطنیة ش.م.ل.؟ ولماذا؟ .7

 

 %)11( 3المسألة #
على دراسة أعدها  لتحویل الشركة من شركة أشخاص إلى شركة أموال وذلك بناءً  اً أجرت  شركة سمیر بیضون واشقاؤه  لالستیراد والتصدیر عقد

 .مع اإلشارة إلى أن شركة سمیر بیضون واشقاؤه خاضعة للضریبة على القیمة المضافة  خبیر المحاسبة الذي كلف بتدقیق الحسابات للشركة.

 للشركة. اً عامًا مدیر  –بأنه تم تعیین السید سمیر رئیس مجلس االدارة ًا علم 2016وقد بدأت شركة االموال بالعمل في بدایة العام 

 تقدمت الشركة بتصریحها الدوري وطلبت إسترداد فائض قیمة الضریبة القابلة للحسم. 19/7/2018بتاریخ 
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 فاً للتقدیر المباشر من قبلها تكلی ءً درت بناتبین لإلدارة الضریبیة أثناء الدراسة المكتبیة والمیدانیة أن الشركة قد تقدمت بمعلومات غیر صحیحة وأص

امام ًا وتم تبلیغ الشركة في مركزها الرئیسي إال أن الشركة قدمت أعتراض 2017 ،2016 ،2015 2014بضرائب متوجبة عن أعمال األعوام 

بالدفع مع ًا شخصی اً توجبة وفوجئت بتبلیغها إنذار لقرارها االول، غیر أن الشركة لم تقم بدفع الضرائب الم اً اإلدارة الضریبیة التي اتى قرارها مؤكد

  .إشعار باالستالم

 االسئلة المطروحة :

 في الحالة ینلو لمسؤ حدد او  عالج موضوع المسؤولین عن تسدید الضریبة في حال تغییر الشكل القانوني للشخص المعنوي؟ .1

 المطروحة.

 ؟التصریح غیر الصحیحعن تقدیم في شركة األموال  ، أو المسؤولین، من هو المسؤول .2

  .تسویة الحسمتناول حق الحسم واصوله و ؟ الضریبة على القیمة المضافة حسمبحق هل لشركة األموال ال .3

 القابلة للحسم. الضریبةفائض قیمة  تكلم عن استرداد .4

 ونتائجه.التبلیغ مفاعیل  تحدث عن .5

 هل كان بامكان الشركة ان تقوم باجراءات قبل تبلغها االنذار؟ وما هي هذه االجراءات؟  .6

 
 

 !!عمًال موّفقاً 
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