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  %)12( 1المسألة #

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

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

 یجوز بالرغم من كّل بند مخالف عزل سمیر بقرار من جمعیة الشركاء أو بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع ُیبّرر هذا العزل.

ُمبّرر ألّن سمیر ال  وٕاذا كان العزل من جمعیة الشركاء غیر ُمبّرر، یحق لسمیر المطالبة بالعطل والضرر. في الحالة المعروضة، العزل

ُیمسك محاسبة قانونیة صحیحة وفقًا لألصول، عدا عن أّنه تفّرغ عن حصته لشخص غیر شریك مخالفًا بذلك اتفاق الشركاء وعقد الشركة 

 التأسیسي.

 

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

 إجابتك.

ال یمكن لسمیر أن یقوم بأي عمل تصرفي بحصته أو بمال الشركة دون موافقة باقي الشركاء، لما لهذا العمل من أهمیة یكون له 

 انعكاسات على نشاط الشركة.

 

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

 سمیر فقط على عقد البیع؟

 إن عقد بیع حصة سمیر في الشركة إلى الغیر غیر صحیح وغیر قانوني ویخالف ما اتفق علیه الشركاء في عقد الشركة.

لم یكن على الشاري اإلكتفاء بتوقیع سمیر فقط على عقد البیع، ألّن عقد الشركة والنظام التأسیسي منشور في السجل التجاري، 

الغیر اإلطالع على هذا السجل لیكون على معرفة باألعمال التي یستطیع سمیر القیام بها منفردًا دون موافقة الشركاء. على وعلى 

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

 شركة بمسائل تتعّلق بنشاط الشركة أو بموضوع أّي خالف قد یحصل بین الشركاء؟وعلى ال

یمكن لسمیر أن یّدعي على الشركة بالرغم من وجود بند في العقد التأسیسي للشركة یمنع ذلك، ألّن هذا البند یعتبر وفقًا للقواعد 

 القانونیة بحكم غیر المكتوب.

 

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

 باألفضلیة في حال تفرغ أحد الشركاء عن حّصته في الشركة؟

للشركة حق األفضلیة في شراء كامل الحصص المنوي التفّرغ عنها من الشریك لشخص خارج الشركة. وعلى الشركة أن تبدي 

عشرة یومًا من تاریخ تبّلغها هذا التفّرغ وأن تمارس حقها في الشراء خالل خمسة عشرة یومًا من تاریخ  رغبتها بالشراء خالل خمسة

 إبداء الرغبة.

في حال عدم ممارسة الشركة حّقها باألفضلیة حالل المهلة المذكورة، یجوز ألّي من الشركاء أن یشتري الحصص المتفّرغ عنها، 

 ن یومًا من تاریخ تبّلغه رفض الشركة ممارسة هذا الحق.على أن یمارس هذا الحق خالل ثالثی

 وبالتالي یحق للعّمة ساره تمّلك حصص سمیر في حال رفض الشركة ممارستها حقها باألفضلیة في التمّلك.

 

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

 عّلل إجابتك.

ان تعیین مفوض المراقبة غیر قانوني، ألّن القانون المتعّلق بالشركات المحدودة المسؤولیة، یمنع تعیین مفّوض مراقبة تتقاضى 

 زوجته مرتبات دوریة في الشركة بفعل عملها في هذه الشركة، لتضارب المصالح بین مفّوض المراقبة والشركة.

 

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

 المسؤولیة؟ وما هي مّدته؟

ُیسأل أصحاب المقدمات العینیة والمدیرون األولون والخبراء بالتضامن تجاه الغیر عن عدم صحة تقدیر قیمة المقدمات العینیة، 

 التأسیس تسقط بعدها دعوى المسؤولیة بمرور الزمن إذا لم یقّدم االدعاء خالل هذه المّدة.وذلك لمّدة خمس سنوات من تاریخ 

كما ُیسأل شریك جدید یصادق على میزانیة أو جردة سنویة تحّدد قیمة التقدیمات العینیة أكثر من الواقع وذلك خالل خمس سنوات 

 من تاریخ تقدیم المیزانیة أو الجردة.
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 %)12( 2المسألة #

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

 ل.ل. 13.000.000% من بدل الخدمات = 50المبلغ الخاضع للضریبة = 

 ل.ل. 1.950.000% = 15*  13.000.000% = 15الضریبة بمعدل 

 

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

، على ان یتضمن التصریح 2017-06-01یتوجب على الشركة تقدیم التصریح السنوي عن األرباح التجاریة وتسدید الضریبة قبل 

 ضریبة غیر المقیمین.

 

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

یجب ان تساهم التجهیزات مباشرة في عملیة التصنیع وزیادة االنتاج او تحسین نوعیته وال یؤخذ بتلك التي من شأنها تسریع  -

 تصریف االنتاج أو زیادة المبیعات 

 ال یؤخذ بالتجهیزات غیر الصناعیة وال بالمبالغ المخصصة لترمیم او تجدید تجهیزات صناعیة قائمة -

 التجهیزات ملكًا للمؤسسة وتدرج في قیودها حسب االصول.یجب ان تكون  -

 

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

% من الضریبة المتوجبة علیها أي تخفیض قیمة 50بحسب القانون، تعفى من الضریبة أرباح الصادرات الصناعیة اللبنانیة المنشأ بنسبة 

 % من الوعاء الضریبي أي األرباح الخاضعة للضریبة.50ولیس اعفاء الضریبة، 

 

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

سألة الشركة والجامعة)، أن یختار نعم، اذ انه یتوجب على األجیر الذي یعمل بدوام غیر كامل في عدة مؤسسات (في هذه الم -

مركز عمل رئیسي یستفید لدیه من التنزیل العائلي، بحیث یقتطع صاحب العمل الرئیسي (الشركة في هذه الحالة) الضریبة 

 المترتبة بعد حسم التنزیل العائلي،

المبالغ المقتطعة من قبل  ) قبل اول ایار من كل سنة، مع األخذ باالعتبار8ویتوجب على االجیر تقدیم تصریح شخصي (ر -

 كل صاحب عمل على حدة، ویكلف بالفرق في الضریبة باسمه على عنوان صاحب العمل الرئیسي.
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 هل تخضع فوائد القرض المعقود مع أحد المساهمین للضریبة على الدخل؟ في حال االیجاب، .6

 على من تترتب الضریبة؟ .أ 

 ما هي مهلة تقدیم التصریح وتسدید الضریبة؟ .ب 

 تبر هذه الضریبة من األعباء المقبولة التنزیل ضریبیًا من األرباح؟ هل تع .ج 

 .% من قیمة الفوائد10تخضع للضریبة على رؤوس األموال المنقولة فوائد القروض المعقود مع أحد المساهمین بمعدل  -

 تترتب الضریبة على الدائن (المساهم) غیر ان المدین (الشركة) ملزم باقتطاعها وتأدیتها الى الخزینة.  -

 یقع موجب التصریح على المدین بالفائدة (الشركة) ضمن مهلة التصریح السنوي اذ ان المدین خاضع لضریبة الباب األول -

ل.ل.  200.000فصل عندما تتجاوز الضریبة عن كل فصل یومًا من نهایة كل  15أما مهلة تأدیة الضریبة فهي خالل  -

 وسنویًا في الحاالت األخرى ضمن مهلة التصریح السنوي.

 تعتبر من األعباء المقبولة التنزیل ضریبیًا في حال كان القرض معقودًا في سبیل العمل. -

 

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

 في االدارة -

 یحق لشركة الهولدینغ ادارة الشركات التي تملك فیها حصص شراكة أو مساهمة،  .أ 

 في حال عدم تملك شركة الهولدینغ اسهمًا في الشركة الصناعیة الوطنیة ش.م.ل. فال یجوز لها ادارتها. .ب 

وطنیة ش.م.ل. یجوز لها ادارتها أیًا تكن نسبة تلك الشراكة أو في حال تملك شركة الهولدینغ اسهمًا في الشركة الصناعیة ال .ج 

 المساهمة.

 في االقراض -

 تنحصر عملیات اإلقراض والكفالة في الشركات التي تمتلك فیها الهولدنغ حصص شراكة أو مساهمة .د 

 % 20ال یجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان إذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن  .ه 

 

 %)11( 3المسألة #

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

 المطروحة.

تسدد الضریبة المتوجبة على الشخص المعنوي الذي تغیر شكله القانوني من قبل الشخص المعنوي الذي حل محله ویعتبر الشخص 

 الجدید مسؤوال عن جمیع المبالغ الناتجة عن عدم تسدید الضریبة المتوجبة سابقا.المعنوي 

Page 5 of 8 
 



 الضرائب والقانون  - نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان

2021 تشرین الثاني امتحانات  
 
تبقى دون تغییر مهل تسدید الضریبة التي كانت متوجبا أساسا على الشخص المعنوي السابق والتي انتقلت على عاتق الشخص المعنوي 

لشخص المعنوي السابق في جمیع حقوقه وواجباته تجاه اإلدارة الجدید بفعل تغییر الشكل القانوني،ویحل الشخص المعنوي الجدید محل ا

 الضریبیة بما فیها الضرائب المدفوعة التي یجیز القانون استردادها.

في حال تعدد األشخاص المعنویین الجدد، یكون هؤالء مسؤولین بالتكافل والتضامن عن تأدیة الضریبة التي كانت متوجبة على الشخص 

 المعنوي السابق.

 التغییر المحدث في تنظیم إدارة الشخص المعنوي أو في ملكیته، ال یؤثر على موجب تسدید الضریبة المتوجبة. إن

 أما في الحالة الحاضرة ، یبقى الشركاء المتضامنون مسؤولین عن تسدید الضریبة المتوجبة علیهم وعلى الشركة من أموالهم الخاصة.

 

 ؟عن تقدیم التصریح غیر الصحیحة األموال في شرك ، أو المسؤولین، من هو المسؤول .2

إن  المدیر العام في شركات األموال ، مسؤول بالتكافل والتضامن مع الشخص المعنوي وفیما بینهم، عن الضریبة الناتجة عن عدم 

یبة إذا ثبت ذلك بموجب االلتزام عمدا بالموجبات الضریبیة بما فیها قیامهم أو موافقتهم على القیام بأعمال أدت إلى التهرب من الضر 

 حكم قضائي.

 

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

حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضریبة بأن یحسم من قیمة الضریبة المتوجبة بذمته لصالح الخزینة والتي سبق ان 

 قیمة الضریبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشتریاته.حصلها من زبائنه، 

والشخص الخاضع  القانون، ویستفید من حق الحسم:الشخص الخاضع للضریبة الذي یقوم بعملیات خاضعة للضریبة وفقا ألحكام

 من القانون. 21الى  19واد للضریبة الذي یقوم بعملیات معفاة من الضریبة مع حق الحسم، وفقا لألحكام المنصوص علیها في الم

وعلى الخاضع للضریبة، من اجل ممارسة حق الحسم، ان یكون حائزا على مستند یبین بوضوح قیمة الضریبة القابلة للحسم، ویمكن ان 

 یكون هذا المستند:

لما نصت علیه المادة فاتورة او مستندا یقوم مقامها، تبین قیمة الضریبة التي دفعها الكتساب االموال والخدمات منظمة وفقا  .أ 

 من القانون، 38

مستندا یثبت دفع قیمة الضریبة على األموال المستوردة ویبین اسم الخاضع للضریبة المرسلة الیه األموال فعلیا، وذلك استنادا  .ب 

 الى احكام التشریع الجمركي.

 لمستعملة في لبنان،مستندا یبین دفع قیمة الضریبة على الخدمة المكتسبة من خارج االراضي اللبنانیة وا .ج 

تصریحا یبین قیمة الضریبة المتوجبة على الخاضع لها وذلك في حال قیامه بعملیة تسلیم اموال او تقدیم خدمات لنفسه  .د 

 لحاجات نشاطه االقتصادي وفقا ألحكام القانون.
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یم الخدمات اي عندما یتوجب اداء هذه ینشأ حق الحسم بتاریخ استحقاق الضریبة القابلة للحسم العائدة لعملیة تسلیم االموال او تقد

الضریبة من قبل مورد االموال او مقدم الخدماتطبق حق الحسم باستخراج مجمل قیمة الضریبة القابلة للحسم من مجمل قیمة الضریبة 

رات الضریبیة المتوجبة على الخاضع للضریبة عن فترة ضریبیة معینة ویدور فائض الضریبة القابلة للحسم في حال وجوده الى الفت

الالحقة وذلك حتى تاریخ نفاذه او استرداده. كما یحق للخاضع للضریبة ان یقدم بعد انتهاء اي سنة میالدیة، طلب استرجاع رصید 

 فائض الضریبة القابلة للحسم المحتسب عند نهایة هذه السنة.

 

 القابلة للحسم. الضریبةفائض قیمة  تكلم عن استرداد .4

 .الالحقة الفترة الى الفائض یدور المتوجبة، الضریبة قیمة معینة، احتساب فترة نهایة عند للحسم، القابلة الضریبة قیمة تجاوزت إذا

 للحسم القابلة الضریبة فائض رصید استرداد طلب یوما، 20 مهلة وضمن میالدیة سنة ایة نهایة بعد یقدم ان للضریبة للخاضع یحق

 .لبنانیة لیرة مالیین خمسة عن باسترداده المطالب المبلغ یقل ال ان على التاریخ، بهذا

 للحسم القابلة الضریبة فائض رصید استرداد طلب یوما، 20 مهلة وضمن للضریبة احتساب فترة ایة نهایة بعد یقدموا ان للمصدرین یحق

 لبنانیة لیرة مالیین خمسة عن باسترداده المطالب المبلغ یقل ال ان على الفترة، تلك عن المحتسبة

 من یوما 20 مهلة ضمن وذلك للحسم، القابلة الضریبة فائض استرداد یطلب ان تسجیله، الغاء طلب على االدارة وافقت من لكل یحق

 .تسجیله الغاء طلب على الضریبیة االدارة موافقة خاللها تبلیغه تم التي الضریبة احتساب فترة انتهاء تاریخ

 .االسترداد طلبات لتقدیم المحددة المهلة انتهاء تاریخ من اشهر ثالثة اقصاها مهلة في االسترداد طلب في تبت ان االدارة على

 برنامج على المكلف ملف لوضع او المكلف دراسة في للتوسع ضرورة الضریبیة االدارة وجدت اذا واحدة ولمرة مماثلة لمدة المهلة تمدد

 .االسترداد لطلب سابقة فترات عن الضریبي التدقیق

 غیر المبلغ على توجبت واال المستحق، المبلغ للضریبة للخاضع تعید ان علیها جزئیا، او كلیا االسترداد، طلب على االدارة وافقت اذا

 اربعة انقضاء بعد سنویا% 9 عن المعدل ذلك یزید ال ان على السنة لفئة الخزینة سندات على الفائدة متوسط یساوي بمعدل فائدة المدفوع

 الضریبیة االدارة قبل من المهلة تمدید حال في اشهر سبعة او الطلب تقدیم على اشهر

 

 ونتائجه.التبلیغ مفاعیل  تحدث عن .5

 .الضریبیة لالدارة عنه یصرح الذي المختار االقامة محل في المعنوي او الطبیعي الشخص تبلیغ یتم

 وفقا العنوان بهذا الضریبیة االدارة اعالم حال في الجدید عنوانه الى التبلیغ اوراق ترسل المختار االقامة محل المكلف غَیر حال في

 .عنه مصرح عنوان آخر الى ارساله عند قانونیا التبلیغ یكون واال القانون هذا من 32 المادة من) 2( البند الحكام

 :لآلتي وفقاه تبلیغ یتم الضریبیة لالدارة المختار االقامة محل الشخص یعلم لم التي الحاالت في •

 .الرئیسي مسكنه في تبلیغه یتم عمل مركز وجود عدم حال وفي الرئیسي عمله مركز في: الطبیعي الشخص الى بالنسبة .أ 

 الموجود الرئیسي الفرع في تبلیغه یتم اجنبیة لشركة فرعا المكلف كان واذا الرئیسي مركزه في: المعنوي الشخص الى بالنسبة .ب 
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 اللبنانیة. االراضي على

 .المالیة بوزارة الخاص االلكتروني الموقع وعلى محلیتین جریدتین في النشر یتم: المكتوم للشخص بالنسبة .ج 

 

 او المكلف الى شخصیا التبلیغ اوراق بتسلیم اما التبلیغ یتم المكلف، بتبلیغ ملزمة الضریبیة االدارة فیها تكون التي الحاالت في •

 او االستالم، بتاریخ الغایة لهذه ویعتد لالصول وفقا باالستالم اشعار مع المضمون البرید بواسطة او قانونا عنه ینوب من

 .اخرى قانونیة وسیلة بایة او االلكتروني،  التصریح یعتمدون الذین للمكلفین بالنسبة االلكتروني بالبرید

 

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

من هذا القانون والقاضیة برد االعتراض كلیًا  98و 97كان بإمكان الشركة الطعن بقرارات اإلدارة الضریبیةالصادرة وفقا ألحكام المادتین 

من تاریخ تبلغ قرار اإلدارة الضریبیة نتیجة درس االعتراض وٕاال یرد طلب الطعن أو جزئیًا أمام المحكمة اإلداریة خالل مهلة شهرین 

 شكًال.

وٕالى حین إنشاء وتشكیل المحاكم اإلداریة، یجوز الطعن في قرارات اإلدارة الضریبیة أمام لجان االعتراضات التي تنشأ وتشكل في كل 

 ح وزیر المالیة ووزیر العدل.محافظة بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقترا

إذ یحق لكل من المكلف واإلدارة الضریبیة استئناف قرار المحكمة اإلداریة أو لجنة ،كما یحق للشركة االستئناف أمام مجلس شورى الدولة

بر هذه المهلة االعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وفقا ألصول المحاكمات لدیه وذلك خالل مهلة شهر من تاریخ تبلغ القرار. وتعت

 مهلة إسقاط بالنسبة إلى اإلدارة الضریبیة والمكلف على حد سواء.

%) من مقدار المبالغ المعترض علیها من ضریبة 5یتوقف قبول االستئناف الذي یقدمه المكلف على إیداع تأمین یوازي خمسة بالمئة (

 إیصال یثبت دفع التأمین یرد شكًال.وغرامات باستثناء غرامة التأخیر في الدفع. وكل طلب طعن غیر مرفق ب

عند صدور القرار النهائي، في حال قبول الطلب، یستعمل هذا التأمین لتسدید الضریبة المتوجبة، ویعاد الرصید إلى المكلف في حال 

 وجوده وي حال الرفض، یصادر التأمین المسدد وفقا ألحكام هذه المادة.
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