نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – الضرائب والقانون
امتحانات كانون األول 2015

أجب على املسائل القانونية التالية :
السؤال األول 13 :عالمة
في معرض نزاع قضائي:
طالب املدعي التاجر سمير الزام املدعى عليه التاجر خليل بدفع مبلغ عشرين مليون ليرة وهو عبارة عن قيمة البضائع املسلمة اليه ،فرد
املدعى عليه خليل بأن البضائع املذكورة لم يتم تسليمها لغاية االن،
ً
قدم املدعي سمير الى املحكمة دليال يثبت من خالل دفاتره التجارية (ومنها دفتر الجردة) التي تظهر ان البضائع قد تم تسليمها.
ً
ً
رد املدعى عليه أن ال عالقة له بالدفاتر املدعي وهي غير أصولية وال تشكل اثباتا قانونيا.
املطلوب :باالعتماد على ما ورد أعاله:
-

اشرح األصول القانونية ملسك الدفاتر التجارية.

ً
ما هو برأيك املوقف القانوني للمدعي سمير في حال كانت دفاتره التجارية منظمة وفقا لألصول القانونية.

السؤال الثاني 12 :عالمات
ً
ً
وجه السيد سامر كتابا الى مجلس اإلدارة في شركة  C.M.S.Aش.م.ل عارضا بأنه سوف يطعن بالقرار الصادر عن مجلس اإلدارة باصدار
ً
أسهم ممتازة ذات أفضلية ،تعطي اصواتا متعددة مع اولوية في قبض األرباح ،بعد ان تم زيادة رأسمال الشركة باالكتتاب العلني السهم
جديدة ذات أفضلية ،وذلك باالستناد الى القرار املذكور.
ً
علما بانه شريك مساهم بنسبة  % 30من رأسمال الشركة.
 -1علل مدى صحة مطالبة السيد سامر لناحية حقوق الشريك املساهم؟
 -2اظهر مدى صحة اعمال مجلس االدارة وانطباقها على احكام القانون التجاري.

السؤال الثالث 15 :عالمة
قام سامي وسعيد وفؤاد ،الشركاء في شركة تضامن لبيع األلبسة بتحويل الشركة الى شركة مساهمة مغفلة ً
بناء على توصية من
مفوض املراقبة ،بتاريخ 2010/1/2
تم تعيين فؤاد كرئيس مجلس اإلدارة – املدير العام للشركة بموجب نظام تحويل الشركة.
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بتاريخ  2013/11/18درست أعمال الشركة عن األعوام  2008ولغاية العام  2012وصدر األعالم بالنتائج األولية للتدقيق بحق الشركاء
اال أنهم تقدموا بمالحظات أمام اإلدارة الضريبية املختصة بأن الشركة الجديدة هي املسؤولة عن كافة الضرائب السابقة.
 -1تكلم عن الفوارق بين شركة التضامن و الشركة املغفلة ومسؤولية الشركاء واملدير العام؟
ً
ً
ً
 -2هل مالحظات الشركاء واقعة في محلها القانوني كليا أو جزئيا؟ علل اجابتك محددا الجهة املسؤولة عن تادية الضريبة و
الغرامات؟
السؤال الرابع 15 :عالمة
اصدرت االدارة الضريبية بتاريخ  2014/1/30التكليف النهائي لشركة  B.B.Cش.م.ل ،عن اعمال الشركة لعام  2011و 2012
ً
وتم التبليغ لصقا على باب الشركة في املركز الرئيس ي في بيروت شارع سامي الصلح وذلك بتاريخ  ، 2014/2/20وقد ورد في
مشروحات التبليغ ان املركز الرئيس ي مقفل.
تبين للشركة فيما بعد انه تم وضع اشارة بالتكليف املشار اليه ملصلحة الخزينة ،على صحيفة العقار الذي تملكه.
تقدمت الشركة باعتراض امام االدارة الضريبية بتاريخ  2014/8/25مدلية بان التبليغ الحاصل غير صحيح ،بسب اقفال مركز
الشركة في شارع سامي الصلح وانتقاله الى منطقة الحدث.
ً
ً
وبالتالي ان ابالغها لصقا على عنوانها في شارع سامي الصلح غير اصولي ،مما يجعل االعتراض مقدما ضمن املهلة القانونية.
-

تحدث عن مدى صحة موقف الشركة لجهة عدم تبلغها حسب االصول املحددة في قانون االجراءات الضريبية لجهة
التبليغ والتقيد باملهل القانونية؟

السؤال الخامس 15 :عالمة
بتاريخ  2006/1/8اشترت شركة محدودة املسؤولية خاضعة للضريبة على القيمة املضافة اليات ومعدات للتعهدات ولتشييد األبنية من
شركة اجنبية مركزها بيروت.
تقوم الشركة بأعمال التعهدات للدولة والقطاع الخاص وبتشييد ابنية سكنية وتجارية وبيعها للغير بحيث ان بعض االيرادات املقبوضة
خاضعة الى الضريبة على القيمة املضافة.
وصرحت عن أعمالها لصالح ضريبة الدخل ضمن املهل املحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي واحتسبت الضريبة على الطريقة
نفسها .كما قامت الشركة بحسم قيمة الضريبة على القيمة املضافة املدفوعة من قبلها لشراء األليات واملعدات بنهاية السنة املالية
عند تقديم تصريحها الى مديرية الضريبة على القيمة املضافة اال انها فوجئت بتكليف بالضرائب والغرامات .

Page 2 of 4

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – الضرائب والقانون
امتحانات كانون األول 2015

املطلوب:
-

بيان املخالفات التي ارتكبتها الشركة وتم على أساسها إصدار التكليف بحقها.

-

بيان طريقة الحسم الواجب اتباعها واسس قيدها.

-

طريقة الربح املعتمد من قبل الشركة الحتساب ضريبة الدخل.

السؤال السادس 20 :عالمة
قامت شركة قابضة بإقراض مليون دوالر اميركي لشركة  ABDالتي تعمل في شراء وبيع العقارات .كما قامت الشركة القابضة بشراء
االراض ي بقيمة خمس مليون دوالر أميركي بقصد تشييد أبنية عليها.
وقد قامت الشركة القابضة باإلقتراض  6مليون دوالر من مؤسسة مالية.
ً
كما تملك الشركة القابضة اسهما بقيمة  100مليون ليرة لبنانية في راسمال شركة . ABD
تبين ملراقب الضرائب من البيانات املالية املرفقة بالتصريح ان راسمال شركة  ABDهو مليار ليرة لبنانية وان نتيجة الدورة املالية
ً
للشركة القابضة هي خسارة بقيمة  50مليون ليرة لبنانية علما بأن قيمة الخسائر املتراكمة هي  500مليون ليرة لبنانية وراسمال
الشركة القابضة  200مليون ليرة لبنانية.
قام مراقب الضرائب بتكليف ضريبي زيادة عن الضرائب املؤادة من قبل الشركة القابضة .
 -1حدد خصائص الشركة القابضة؟
 -2هل يحق للمؤسسة املالية اقراض الشركة القابضة؟ علل اجابتك
 -3ما هي املخالفات التي ارتكبتها الشركة واستند اليها مراقب الضرائب؟
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السؤال السابع 10 :عالمات
اذكر اذا ما كانت كل من العبارات التالية صح ام خطأ مع تبرير االجابة بايجاز:
 .1تستحق الضريبة على القيمة املضافة خالل  15يوما من انتهاء الفصل.
 .2تكلف فروع الشركات االجنبية العاملة في لبنان على ضريبة الباب الثالث عند قرار توزيع االرباح.
 .3يستفيد االجير الذي يعمل لدى عدة ارباب عمل (زوجته ال تعمل وليس لديه اوالد) من تنزيل
عائلي يبلغ  10مليون ليرة لبنانية.
 .4يتوجب على رب العمل للصندوق الوطني للضمان االجتماعي – فرع تعويض نهاية الخدمة دفع
فرق التعويض عن االجير الذي عمل لديه ولدى غيره.
 .5يدفع مبلغ  %3كرسم طابع مالي على العقود التي تنظم على االراض ي اللبنانية.
 .6تخضع االبنية والشقق املؤجرة او املشغولة من اصحابها للضريبة على االمالك املبنية على قيمة
االيجارات فقط.
 .7سمير يملك مؤسسة فردية لتجارة امللبوسات خاضعة للضريبة على القيمة املضافة .بتاريخ -1-1
 2009طلب من شركة تدقيق ودراسات اعداد دراسة جدوى للقيام بعمليات التصدير الى الخارج
ودفع  20الف دوالر اميركي من اصل قيمة العقد مع شركة التدقيق املذكورة البالغ  50الف
دوالر اميركي وسجلها بتاريخ تنفيذ العقد.
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