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موضوع األسبوع

إستر ّد الـ  VATلدى التسجيل
أتاحت وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة ،لدى التسجيل
في الضريبة ،فرصة استرداد ما أصاب المخزون واألصول الثابتة
والمتوفّرة بتاريخ التسجيل .وقد جاء المرسوم (تلخيصاً) على الشكل
التالي:
يمكن للمس ّجلين حديثا ً طلب حسم الضريبة على القيمة المضافة التي أصابت
مخزون البضاعة والمواد األولية الموجودة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في
الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه وذلك ضمن الشروط التالية:







على الخاضع الذي يرغب باالستفادة من حق الحسم على المخزون
تقديم طلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة دائرة االلتزام
الضريبي ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاريخ بدء مفعول تسجيله في
الضريبة على القيمة المضافة.
على الخاضع أن يقوم بإجراء جرد لمخزون البضاعة والمواد األولية
التي سبق وتحملت الضريبة على القيمة المضافة على أن تكون هذه
القائمة موقوفة بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول التسجيل.
أن يق ّدم الئحة تفصيلية تتضمن التالي :تحديد نوعية وكمية مخزون
البضاعة والمواد األولية بالتفصيل ،تاريخ شراء كل عنصر منها ،ثمن
مخزون البضاعة والمواد األولية وقيمة الضريبة المدفوعة على تلك
البضاعة ،رقم فاتورة المورد واسمه وتاريخ إصدار كل فاتورة،
الباينات الجمركية في حالة االستيراد.
على الخاضع أن يحتفظ ويبرز عند االقتضاء جميع المستندات والوثائق
المثبتة لصحة الطلب المق ّدم منه ال سيما فواتير المشتريات ورصيد
البضاعة الموجودة لديه بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول تسجيله.
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تعتبر بمثابة أصول ثابتة قابلة للحسم:

تعتبر بمثابة أصول ثابتة غير قابلة للحسم:

اآلالت والمعدات الصناعية ،آليات النقل ،األدوات
المكتبية والمعلوماتية ،األثاث والمفروشات،
التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية ،الثابتة
في األبنيـة أو القابلة لإلنتزاع عنها دون األضرار
في هيكل المبنى بما فيها التمديدات والمتممـات
كافـة العائدة لها ،بحيث تكون مضافة على األبنية
وال تدخل في أساس عملية البناء وممكن تعداد
بعضها على سبيل الذكر فيما يلي:

أعمال الحفر ،الردم ،التسوية ،أعمال البنية التحتية
وأعمال الموقع عامة.
األعمال اإلستشارية والهندسية وأعمال التصميم
واإلشراف والدراسات المتعلقة بعملية البناء.
أشغال الباطون ،أشغال تسليح الباطون وجميع
األشغال اإلسمنتية من بناء وتوريـق ودهان.
أعمال األساسات والتدعيم.
األبواب والنوافذ ،أعمال بناء الجدران واألسقف
والواجهات (معدنية – زجاجية  ) ...التي ال يمكن
إنتزاعها دون اإلضرار بهيكل البناء أو بجزء منه
بحيث ال يعود قـابالً لإلستثمار ،باإلضافة إلى أعمال
الدهان العائدة لكل ما ورد في هذه الفقرة.
أعمال البالط والرخام وما شابه سواء إستخدمت
للواجهة الخارجية للبناء أو داخله.

المصاعد ،األدراج الكهربائية ،الممرات المتحركة،
أنظمة التدفئة والتبريد المركزية وغير المركزية،
أنظمة التهوئة ،أنظمة مكافحة الحريق ،أنظمة
اإلنارة ،أنظمة األمن والمراقبة ،لوحات التحكم،
المضخات ،السخانات ،الصمامات المولدات
والمحركات الكهربائيـة ،آالت ،السنترال أنظمة
شبكات الكمبيوتر ،أجهزة الحماية مـن الـصواعق،
محطـات تكرير المياه ،أعمال الديكور بمـا فيهـا
مـن أسـقف وجدران (وإن إشتملت على نوافذ )
وأرضيات مستعارة وورق جدران ،التي يمكن
إنتزاعهـا دون اإلضرار بهيكل البناء باإلضافة إلى
أعمال الدهان العائدة لها من التجهيزات التي يمكـن
حسم الضريبة التي أصابتها .









يحق للخاضع للضريبة ان يحسم الضريبة المقبول
استردادها من قيمة الضريبة المتوجبة ضمن التصريح
الدوري العائد للفترة الضريبية التي تلي الفترة التي
تمّت الموافقة خاللها الموافقة على هذا الطلب.
في حال الموافقة على الطلب ،تدفع اإلدارة الضريبية
المبلغ المطلوب استرداده في مهلة أربعة أشهر من
تاريخ تقديم هذا الطلب وإال تو ّجب على المبلغ غير
المدفوع إبتداء من انقضاء مهلة األربعة أشهر فائدة
قدرها  %9سنويا ً.
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زبائننا الكرام

تأسست شركة "سكربينا" سنة  ،2002وهي واحدة من أهم األسماء اللبنانية
في صناعة األحذية والجزادين النسائية ،حيث تتم ّيز بتصاميم ساحرة ذات
جودة عالية وتنفرد بخدمة تصميم األحذية حسب طلب زبائنها.

العنوان( :ف )1الجديدة – المتن( /ف )2كسليك – سنتر دبس
تلفون09/910777 – 01/902291 :
www.scarbina.com
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أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ
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مهل ضريبية

 إنتهاء مهلة تسديد الضريبة المترتبة بموجب المادة  51من القانون

كانون األول

رقم  2003/497وتقديم التصريح عنها عن الشهر السابق
 إنتهاء مهلة تسديد رسم الطابع المالي عن الكميات المستخرجة من
المقالع والكسارات عن الشهر السابق في دائرة الضرائب غير
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المباشرة – بيروت

كانون األول

 إنتهاء مهلة تسديد رسم ال %5المفروض على بدالت الطعام والشراب
واإلقامة عن الشهر السابق.

31

 إنتهاء مهلة تسديد ضريبة المالهي المتوجبة عن الشهر السابق في
الوحدة المالية المختصة.
 إنتهاء مهلة تسديد رسم وطابع مغادرة األراضي اللبنانية عن الشهر
السابق في دائرة الضرائب غير المباشرة – بيروت.
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معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
ال يمكن لألجير أن يتنازل في براءة الذ ّمة عن حقوقه
المتعلقة بالتصريح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،أو المتعلقة بدفع اإلشتراكات لدى هذا
الصندوق من قبل صاحب العمل ،أو بالمعاش المصرح
عنه لدى صندوق الضمان.
هذا التنازل غير جائز حتى لو ترك العامل عمله (أي
انتهت عالقة العمل بينه و بين صاحب العمل) ،فيعتبر
اإلبراء باطل (براءة الذمة باطلة) ألنه ال يمكن مخالفة
أحكام الضمان اإلجتماعي من قبل فرقاء عقد العمل.

قسم الضرائب
إن البضاعة المشتراة من خارج لبنان والمتعلقة بالتجارة
التي يقوم بها المكلف والتي لم تخضع لرقابة اإلدارة
الجمركية لدفع الرسوم المتوجبة ألنها نقلت في الحقائب
عند السفرتعتبر عمل ّية تهرّب من الرسوم الجمركية،
ويؤ ّدي بالتالي إصدار فواتير مبيعات لهذه البضاعة الى
خلل في المخزون من الجهة الضريبية ألن مشترياتها
لم تدخل ضمن الجردة.
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أخبـارنـا

نرجو من زبائننا الكرام ،وكالء التامين
المحترمين ،إعالمنا إذا كان مركزعملكم
الحالي يختلف عن العنوان المذكور في
الشهادة المالية ،وذلك عبر إرسال بريد
الكتروني أو اإلتصال بقسم خدمات
الزبائن.

األحداث القادمة
هاشلة بربارة!
بمناسبة عيد الق ّديسة البربارةّ ،
ينظم مكتب
ّ
للموظفين في الرابع من
مستشارون حفلة تنكريّة
شهر كانون األول .تتضمن الحفلة مسابقات وجوائز.

يتحضّر مكتب مستشارون لفترة عيد الميالد،
ّ
وينظم في هذه المناسبة حملة تبرّعات
ومساعدات ،في إيطار التزامه بالمسؤولية
المجتمعية.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم

بأن القانون أعطى الحق

لمراقبي الضرائب بشكل عام و لمراقبي
ضريبة الدخل بشكل خاص تقدير أرباح
المكلف الخاضعة للضريبة بحال تعذر
عليه ذلك في عملية التدقيق؟

أخطاء شائعة
إن توقيع األجير على نموذج ترك العمل التابع للصندوق الوطني للضمان
ملزما و خاصة عند ترك األجير عمله من دون القدرة على
اإلجتماعي ليس ِ
اإلتصال به ،بحيث أجازت إدارة الصندوق لرب العمل التوقيع بإسمه في
خانة األجير!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا
طريقة تقيس بها مقدار الوقت الذي قضيته على تطبيق فيسبوك
كشفت تقارير تقنية ،أن موقع التواصل االجتماعي " فيسبوك" أطلق ميزة جديدة تتيح معرفة الوقت الذي يقضيه
المستخدم على مواقع التواصل االجتماعي.
وأشارت التقارير إلى أنه سيتم طرح ميزة "وقتك على فيسبوك" على جميع الهواتف المحمولة التي تدعم نظامي
التشغيل " "IOSواألندرويد في جميع أنحاء العالم.
وحول طريقة استخدام هذه الميزة ،أوضحت التقارير أنه يمكن للمستخدم اختيار أيقون "الخصوصية" من
اإلعدادات ومن ثم الضغط على "وقتك على فيسبوك".
ولفتت التقارير ،إلى أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين معرفة الوقت الذي يقضونه على مواقع التواصل االجتماعي
بما يمكنهم من التحكم فيه وعدم اإلفراط في عدد الساعات التي يقضونها عليه.
وأضافت التقارير التقنية أنه سيتم إطالق هذه الميزة التي تعمل عليها "فيسبوك" منذ يونيو الماضي ،بشكل محدود
كمرحلة أولى لها ،وذلك لسهولة تحكم المبرمجين في األخطاء التي قد تحدث مع بداية تفعيلها.

12

مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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ISO Certified

Moustasharoun
F.W.S German Audit
Alliance

مستشارون هو مكتب إستشارات يقدم خدمات
في المحاسبة ،التدقيق الداخلي واإلدارة
لألشخاص والشركات.
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Mobile Application
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