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تمديد لمهل ضريبية مه ّمة جدا!ّ

نشاطات كثيفة للجنة  CSRفي مكتب مستشارون ص09 :
تمديد العمل بأحكام تخفيض الغرامات وزيادات التأخير ص11:
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موضوع األسبوع

تمديد لمهل ضريبية مه ّمة جداّ!
نظراً ألهميّة أحكام القانون رقم  79تاريخ
 ،2018/4/18ت ّم التمديد لعدد من مواده والتي يه ّمنا
اإلضاءة عليها نظراً لتأثيرها في تخفيف األعباء
الضريبيّة على المكلّف.
ومن أه ّم هذه المواد:
 )1تمديد المهل المتعلّقة بتخفيض الغرامات
الضريبية وذلك لغاية  2019/1/31ضمناً.
 )2إعطاء مهلة إضافيّة لإلعتراض على الضرائب
والرسوم والتي تنتهي في األوّ ل من شباط
 ،2019وذلك إفساحا ً في المجال للمكلفين الذين
لم يتم ّكنوا من اإلعتراض على تكاليفهم بسبب
انقضاء المهلة القانونيّة لذلك ،اإلستفادة من هذه
المهلة اإلضافية.
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 )3إعفاء المكلّفين بضريبة الرواتب واألجور والذين
توجب عليهم تقديم تصريح ر ،8والذي يلزم
المستخ َدمين والعمّال واألجراء الذين يشغلون في
آن واحد وظيفة في ع ّدة مؤسّسات ،أو يمارسون
ٍ
مع وظيفتهم مهنة خاضعة لضريبة الباب األوّ ل،
من غرامات التحقّق والتحصيل عن السنوات
 2016وما قبل ،شرط أن يص ّرحوا ويس ّددوا
الضرائب المتوجّ بة عليهم ،أو يس ّددوا تلك التي
ت ّم تكليفهم بها في مهلة تنتهي في األوّ ل من شباط
.2019
كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على
 3سنوات شرط تسديد دفعة نسبتها  %25من
قيمة الضرائب.
 )4إعطاء فرصة لتقسيط الضرائب المقتطعة لدى
المنبع كما والضريبة على القيمة المضافة.
 )5إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة
على الدخل وعلى القيمة المضافة شرط أن تكون
مق ّدمة أمام لجان اإلعتراضات.
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زبائننا الكرام

تأسست ميسكو مديكال في العام  ، 2003تتم ّتع الشركة بأكثر من  15عاما
ّ
من الخبرة في أسواق المعدّ ات الطب ّية كما تتم ّيز بالخدمات اإلستشارية في هذا
المجال.
تم ّثل شركة ميسكو مديكال العديد من الوكاالت الدولية وذلك لشركات رائدة
في جميع أنحاء العالم في مجاالت المعدات الطب ّية.
مه ّمة ميسكو األساس ّية هي تأمين أحدث ابتكارات التكنولوجيا الطبية إلى
لبنان.
العنوان :النقاش ،لبنان.
تلفون04/406922 :
www.mescomedical.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

15

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
نبّهت وزارة المالية إلى ضرورة التمييز بين النفقات
اإليرادية والنفقات الرأسمالية بالنسبة لنفقات
الصيانة والتصليحات ،فإذا كان الغرض من النفقة
الصيانة الدور ّية لألصل الثابت وإصالحه في حال
العطل العادي يُمكن تنزيله من حساب نتيجة الدورة
المالية ،امّا إذا نتج عن الصيانة تحسين لألصل
كزيادة طاقته اإلنتاجية أو تطوير السلعة المنتجة
فيُعتبرعندئ ٍذ من التصليحات الكبيرة الواجب
توزيعها على ع ّدة دورات مالية وإخضاعها
لمعدالت اإلستهالك القانوني المح ّدد لها.

قسم الضرائب
إن عدم التصريح عن مباشرة العمل خالل مهلة
الشهرين المنصوص عنها بقانون ضريبة الدخل،
يعرّ ض المكلف لغرامة مال ّية تتراوح بين ثالثمائة ألف
ليرة ومليوني ليرة لبنانية وفقا ً لنوع الشركة أو
المؤسسة .ونشير إلى أهم ّية إعالم اإلدارة الضريبية عن
كل تغيير يتناول :اإلسم ،العنوان ،مركز العمل ،أو نوع
النشاط الرئيسي ،االسم التجاري ،الشكل القانوني الذي
يمارس النشاط من خالله إلخ...
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أخبـارنـا

أقام مكتب مستشارون ،نهار الثالثاء
 4كانون األول ،حفلة تنكر ّية
للموظفين بمناسبة عيد القديسة بربارة.
تضمّنت الحفلة مسابقة أفضل زيّ
تن ّكري ،وت ّم توزيع جوائز للرابحين.

األحداث القادمة
ّ
وينظم
يتحضّر مكتب مستشارون لفترة عيد الميالد،
في هذه المناسبة حملة تبرّعات ومساعدات للعائالت
المحتاجة في مبنى مستشارون ،وذلك في إطار
التزامه بالمسؤولية اإلجتماعية للشركات .CSR
بمناسبة اقتراب فترة األعياد ،تنظم لجنة
المسؤول ّية اإلجتماعية للشركات  CSRفي مكتب
مستشارون حملة دعم إلعطاء األمل للعائالت
المحتاجة عن طريق المساهمة في إعادة تأهيل
أماكن سكنهم لتصبح الئقة للعيش الكريم.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه يمكن لمكلف طلب مهلة
إضافية لتقديم أي من تصاريحه و ذلك
عن طريق تقديم هذا الطلب قبل إنتهاء
المهلة األساسية للتقديم بعشرة أيام كحد
أقصى و على اإلدارة الضريبية البت
بالطلب قبل إنتهاء المهلة األساسية لتقديم
التصاريح بخمسة أيام كحد أقصى؟

أخطاء شائعة
ّ
الموظف أو طريقة دفعه بهدف
يقوم بعض أرباب العمل بتعديل قيمة أجر
تخفيض األعباء الضريبية غير مدركين بأن األجر الخاضع لضريبة الرواتب
و األجور واشتراكات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي هو مجموع كافة
إيرادات األجير مهما كان نوعها وطريقة دفعها.
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معلومات الضمان اإلجتماعي
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تـكنولـوجيا
روبوت يعمل مع البشر في المنزل والمستشفيات والفضاء
كشفت شركة تويوتا ألول مرة عن الجيل الثالث من روبوتها البشري ، “T-HR31″الذي تهدف من إطالقه
إلنشاء نظام آلي يعمل جنبا ً إلى جنب مع البشر في المنزل وفي بيئات أخرى ،مثل مؤسسات الرعاية الصحية.
ووفقا ً لما أوضحته تويوتا فإنه يمكن للروبوت أن يحاكي حركات المشغل البشري؛ ما يسمح له بالقيام بكل شيء
من التوازن على قدم واحدة إلى الضغط على البالون دون فرقعته.
ويعتمد روبوت تويوتا البشري “ T-HR31″على جهاز التحكم عن بعد “نظام المناورة الرئيسي” ،الذي يستخدم
مجموعة من أجهزة االستشعار لتوصيل الحركات المادية إلى الروبوت بشكل مباشر ،وذلك من خالل نظام
المناورة  ،Masteringوهو كرسي كبير مجهز بأذرع متحركة وعشرات من أجهزة االستشعار.
هذا ،ويمكن استخدام روبوت تويوتا البشري “T-HR31″في عدد من التطبيقات الممكنة مثل مساعدة األشخاص
في المنزل أو المستشفيات ،كما يمكن استخدامه في مواقع البناء ،أو المناطق المنكوبة بالكوارث ،أو حتى في
الفضاء ،للمساعدة في استكشاف أو تنفيذ العمل في بيئات يحتمل أن تكون خطرة على اإلنسان.
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نقالً عن www.sayidy.net

مؤشرات النشرة السابقة

13

ترفيه وكاريكاتور
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