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موضوع األسبوع

تعرف على ّ
ملخص استحقاقات هذا الشهر
ّ
موجبات مكلفي الربح المقطوع
بخالف العرف السائد ،يتوجب على المكلفين على الربح المقطوع مسك محاسبة و بالتالي تنظيم المستندات
و قيود يومية بها .من أهم موجبات مكلفي الربح المقطوع:
 .1تنظيم و طلب مستندات بجميع العمليات اليومية للمكلف:
 إصدار فواتير و إيصاالت في عمليات البيع أو دفتر صندوق لعمليات بيع النقدي محتفظين بيوميات
آلة الـ Cash Registerفي حال وجودها.
 طلب فواتير و إيصاالت رسمية بجميع المشتريات و المصاريف.
 .2تسجيل جميع القيود اليومية من إيرادات أو مشتريات و مصاريف على نماذج مخصصة لهذا الشأن أو
على الكمبيوتر وفق النموذج المعتمد من وزارة المالية.
 .3تقديم تصريح سنوي يوجز جميع العمليات المحاسبية و ذلك قبل األول من شباط من كل سنة عن السنة
التي سبقت.
يهمنا كمكتب مستشارون الذكر بأن عدم اإلتزام بالموجبات المحددة أعاله من قبل وزارة المالية قد يعرض
المكلف لغرامات في حاالات التدقيق الضريبي ويس ّر مكتب مستشارون أن يضع بين أيديكم خبرات فريق
عمله في هذا المجال من أجل تحسين آلية التصريح والتي يجب أن تعتمد كسياسة مستدامة.
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أصول تكليف األجراء العاملين
لدى صاحب عمل غير مقيم

هل تقديم تصريح "الربح
المقطوع الى ليبانبوست
يكفي"؟

يتوجب على كل أجير يعمل لدى صاحب عمل غير مقيم
(ال يصرح عن أعماله ،مثالً السفارات!) أن يق ّدم بنفسه
الى الوحدة المالية المختصة ،قبل األول من آذار من كل
سنة ،تصريحا ً سنويا ً بمجموع الرواتب و األجور و
التعويضات و المخصصات و المكافآت التي تقاضاها
خالل السنة السابقة.

يقوم بعض األشخاص بتقديم نصائح خاطئة لبعض
المكلفين على الربح المقطوع بإيهامهم أن "تعبئة"
التصريح و إرساله الى ليبانبوست هي عملية سهلة
وتتمم واجباتهم الضريبية! وعليه ،يه ّمنا كمكتب
إستشاري وحريص على زبائنه توضيح المخاطر
التالية:








كما يتوجب عليه أن يقدم بيانا ً فصليا ً يحتسب فيه ضريبة
الرواتب و األجور وفقا ً للتنزيالت العائلية و لمعدالت
الضريبة ،و يؤديها الى الخزينة في موعد ال يتعدى
الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثالثة أشهر
المعنية.

إن تعبئة التصريح تستوجب خبرة من حيث معرفة
النسب الموجب إعتمادها و التي تؤثر بشكل مباشر
على الربح الخاضع للضريبة.
إن عدم ذكر األعباء وإحتسابها وتسجيلها بشكل دقيق
في الخانات المخصصة لها ،حتى إن لم يكن لها
تأثيراً على الضريبة المتوجبة ،يعرض المكلف الى
التكليف المباشر و الظالم في أكثر األحيان.
إن التصريح يصبح بحكم الملغى في حال لم تثبت
أرقامه بأسس محاسبية محددة مسبقا ً من قبل وزارة
المالية و مسجلة على نماذج من خالل قيود يومية و
مثبتة بمستندات قانونية.
إن عدم وجود خبير ضرائبي يدافع عن المكلف في
فترة التدقيق قد يعرضه لتكاليف غير عادلة أحيانا ً.
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زبائننا الكرام

وتوسعت
ت ّم تأسيس شركة "بروتكت ميدل إيست" في أبو ظبي عام ،1984
ّ
متخصصة في توريد وتنفيذ جميع أنواع
لتفتتح فرع في لبنان ،وهي شركة
ّ
الهندسة المدن ّية الخاصة بالمياه وإصالح تسريب المياه ،األرض ّيات ،المواد
الكيماو ّية للبناء وحلول هندسية تقن ّية.
عملت شركة "بروتكت ميدل إيست" على إرضاء زبائنها من خالل تقديم
الفعالة واستخدامها لمنتجات ذات جودة عالية ،وقد نجحت باحتراف
الخدمة ّ
خدمة عالج تسريب المياه وقدّمت أنظمة وقائية جديدة في السوق باإلضافة
إلى أعمال الفينيل والدهان.
العنوان :أبو ظبي :طريق المطار  -تلفون+971 2 612 6999 :
لبنان :أنطلياس ،الطريق العام  -تلفون76-342349 :

www.protectmiddleeast.com
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أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ

6

مهل ضريبية










إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على الرواتب واألجور وتقديم التصريح
الدوري العائد لها عن الفصل الرابع من السنة السابقة حتى في حال عدم
توجب ضريبة.
إنتهاء مهلة تسديد الضريبة المترتبة بموجب المادة  51من القانون رقم
 2003/497وتقديم التصريح عنها عن الشهر السابق.
إنتهاء مهلة تسديد الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة المترتبة على
فوائد الديون عن الفصل الرابع من السنة السابقة والتصريح عنها عندما
تتجاوز الضريبة 200،000ل.ل .فصليا.
إنتهاء مهلة تسديد رسم الطابع المالي عن الكميات المستخرجة من المقالع
والكسارات عن الشهر السابق في دائرة الضرائب غير المباشرة – بيروت.
إنتهاء مهلة تسديد رسم الطابع المالي عن الفصل الرابع من السنة السابقة
لشركات التأمين في دائرة الضرائب غير المباشرة – بيروت.
إنتهاء مهلة تسديد رسوم نوادي السيارات عن الفصل الرابع من السنة
السابقة في دائرة الضرائب غير المباشرة – بيروت.
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كانون الثاني
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إنتهاء مهلة تقديم التصريح الدوري وتسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع
من السنة السابقة.
إنتهاء مهلة تقديم تصريح الوكيل وتسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع
من السنة السابقة.
إنتهاء مهلة تقديم التصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة
المضافة وتسديد الضريبة عن الفصل الرابع من السنة السابقة.
إنتهاء مهلة تقديم طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة لعمليات التصدير واألعمال
المشابهة والنقل الدولي عن الفصل الرابع من السنة السابقة.
إنتهاء مهلة تقديم طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة النصف سنوي عن الفترة
الممتدة من  7/1لغاية  12/31من السنة السابقة.
إنتهاء مهلة تقديم طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة السنوي.
إنتهاء مهلة تقديم طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة لوكيل عن غير مقيم عن الفترة
من  7/1لغاية  12/31من السنة السابقة.
إنتهاء مهلة تقديم طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة السنوي لوكيل عن غير مقيم.

إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية
للمكلفين على طريقة الربح المقطوع وتقديم التصريح السنوي عنها وإنتهاء مهلة تقديم
التصريح السنوي للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد
نظام المحاسبة النقدية.
إنتهاء مهلة تسديد الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة المترتبة على إيرادات
األسهم والسندات المالية األجنبية عن الفترة الممتدة من  7/1ولغاية  12/31من السنة
السابقة وتقديم التصريح عنها لكل من يتعاطى مهنة جمع أو دفع أو شراء األوراق المالية.
إنتهاء مهلة تسديد رسم ال %5المفروض على بدالت الطعام والشراب واإلقامة عن
الشهر السابق.
إنتهاء مهلة تأدية رسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية وذلك عن
الفصل الرابع من السنة السابقة في الوحدة المالية المختصة.
إنتهاء مهلة تأدية  % 50من قيمة رسم آالت التسلية في الوحدة المالية المختصة.
إنتهاء مهلة تسديد الرسم المترتب على رخص بيع المشروبات الروحية في الوحدة المالية
المختصة
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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كانون الثاني
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معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
شركة التوصية البسيطة هي نوع من انواع
الشركات التي تضم فئتين من الشركاء :الشركاء
الموصون والشركاء المفوضون.
يمارس الشركاء في الشركة التوصية البسيطة
مهمتي الرقابة على أعمال المدير و اتخاذ القرارات
المصيرية التي تخرج عن صالحيات المدير.
تكون ادارة شريك التوصية البسيطة اما لشريك
مفوض واحد أو لعدة شركاء مفوضين اما لشخص
من غير الشركاء يتم تعيينه الدارة الشركة .يمنع
الشريك الموصي من التدخل في ادارة الشركة و في
التعامل مع الزبائن .يمنع الشريك الموصي من
الضهور امام زبائن الشركة و المتعاملين معها.

قسم الضرائب
يعاقب الضمان االجتماعي صاحب العمل الذي لم
يصرح عن استخدام أو ترك عمل األجير خالل مهلة
خمسة عشر يوما ً من تاريخ الواقعة بغرامـــــة مقطوعة
قدرها  300 000ل.ل . .إذا تجاوز التأخير في
التصريح مدة أقصاها ثالثة أشهرمن تاريخ االلتحاق
بالعمل او الترك ،يعاقب المخالف بغرامة إضافية
قدرهــا  15 000ل.ل .شهريـــــا ً عن كل شخص على
أن ال تتجاوز الغرامة في مطلق األحـوال 300 000
ل.ل .عن كل شخص.
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أخبـارنـا

احتفل مكتب مستشارون بعشائه السنوي الذي أقيم في
مطعم مانهاتن – برمانا ،مساء األربعاء  26كانون
األول  2018بحضور جميع الموظفين.
وت ّم تكريم الموظفين وتوزيع الجوائز السنوية ،وجاءت
النتائج كما يلي:
• جائزة موظف العام :السيدة مايا منصور.
• جائزة األداء األفضل :السيد رواد الشيخ علي.
• جائزة صديق العام :السيد إيلي بو فرحات.
• جائزة روح العمل الجماعي :السيدة سيدة نصار.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه من واجبات أصحاب العمل
تجاه

الصندوق

الوطني

للضمان

اإلجتماعي تسجيل مؤسساتهم خالل 15
يوما من تاريخ بدء عمل أول أجير لديهم،
وتقديم تصاريح ترك العمل خالل  15يوما
من تاريخ الترك؟

أخطاء شائعة
يتغاضى أغلبية مكلفي الربح المقطوع و خاصة تجار العقارات المبنية
عن ذكرالمشتريات والمصاريف في تصاريح ضريبة الدخل السنوية
العائدة لهم و بالتالي يوقعون أنفسهم بإمكانية التكليف المباشر من قبل
مراقب الدخل!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا
"جوجل" تُعلن إطالق خدمة جديدة للبحث عن الوظائف في  15دولة
أعلنت  Googleعن إطالق خدمة جديدة على صفحة البحث الرئيسية والتطبيق ،حيث تمكن هذه الخدمة
األشخاص من البحث عن الوظائف المتاحة في صفحة نتائج البحث الرئيسية .وأتاحت جوجل هذه الخدمة
للمستخدمين في  15دولة بالشرق األوسط ،وهم الجزائر ،البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا،
المغرب ،عمان ،فلسطين ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،تونس ،واإلمارات العربية المتحدة .
خدمة جوجل الجديدة تسمح للمستخدمين بالتصفح واالنتقاء ووضع اإلشارات المرجعية ،باإلضافة إلى إتاحة
إمكانية إنشاء اإلشعارات على صفحة جوجل توفيراً للجهد والوقت ،وتعتمد عملية البحث عن الوظائف على إدخال
الكلمات المتعلقة بالوظيفة باللغة العربية ،ومن ثم تظهر النتائج المعلومات والتفاصيل المطلوبة لكل وظيفة وطريقة
التقدم إليها.
ولتوفير مصادر متنوعة للحصول على وظائف منها ،قامت جوجل باالشتراك مع  11بوابة عمل محلية وإقليمية
من مختلف أنحاء الشرق األوسط ،كما أتاحت الخدمة إمكانية إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني للمستخدم
لتنبيهه إلى الوظائف التي تظهر على البوابات المختلفة وتتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يبحث عنها؛ وهو ما
يجعل عملية البحث عن وظائف أبسط ما يكون.
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نقالً عن www.sayidy.net

مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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ISO Certified

Moustasharoun
F.W.S German Audit
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مستشارون هو مكتب إستشارات يقدم خدمات
في المحاسبة ،التدقيق الداخلي واإلدارة
لألشخاص والشركات.
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