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موضوع األسبوع

 10أخطاء شائعة
في الضريبة على القيمة المضافة
الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة على االستهالك ،فرضت على جميع األموال والخدمات
المستهلكة داخل األراضي اللبنانية ،سواء كانت مصنعة محليا ً أو مستوردة باستثناء األصناف المعفاة من
الضريبة .
إنها ضريبة غير مباشرة ،عامة على االستهالك ،أجاز القانون فرضها لصالح الخزينة من قبل المؤسسات
الخاضعة قانونا ً لهذه الضريبة (أفرادا أو شركات) .تطال هذه الضريبة كل عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات
لقاء عوض أو ما يعد بمثابة تسليم األموال أو تقديم خدمات لقاء عوض ،وكل عملية استيراد سواء كان الذي
قام بعملية االستيراد خاضعا ً للضريبة أو غير خاضع لها.

يتعرض المكلّف بالتصريح عن الضريبة على القيمة المضافة
ّ
لعدّة أخطاء شائعة ،يه ّمنا اإلضاءة عليها في هذا العدد،
أه ّم هذه األخطاء:
3

 إستالم لدفعات مسبقة على الحساب من زبائن لم يتم إصدار فواتير مبيعات لهم بعد ،تعتبر أموال
خاضعة للضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ  %11من قيمة الدفعة المقبوضة ويجب التصريح
عنها وغير ذلك يعرضكم لغرامة التأخير في الدفع.
 إصدار فوتير خاضعة بنسبة ضريبة  %11لجمعيات ممولة من الخارج بنسبة معينة ،يحق للمكلف
في هذه الحاالت إصدار فواتير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة إستناداً الى نسبة التمويل
الخارجي والحاصل على موافقة مسبقة من قبل وزارة المالية.
 إعتماد فواتير من الموردين باسم المدير أو شريك في الشركة بدل اسم الشركة.
 إعتماد فواتير غير دقيقة من جهة قيمة الضريبة والمبالغ الخاضعة.
 عدم االلتزام برقم موحد لفواتير البيع.
 عدم ذكر الرقم المالي للزبون على فاتورة البيع.
 عدم التصريح عن السلفات المدفوعة للموردين والسلفات المقبوضة من الزبائن.
 اإلستفادة من الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عن تجهيزات واستصالحات واصول ثابتة ال
يمكن إعادة بيعها.
 زيادة مصاريف ذات طابع شخصي عن طريق اإلستحصال على فواتير بإسم الشركة لهذه األعباء.
 عدم التسجيل في ال ضريبة على القيمة المضافة فحي حال تخطت قيمة المبيعات الخاضعة وغير
الخاضعة عتبة الـ  100مليون ظنا ً بإن قيمة المبيعات الخاضعة متدينة.
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زبائننا الكرام

 JA-SQUAREشركة فرنسية تتعاطى األعمال المرتبطة بالتكنولوجيا
و تقديم الحلول الذكية ،الخدمات والمنتجات المتعلقة باإلنترنت ،المعلوماتية
المتطورة،
واإلتصاالت .هي واحدة من أه ّم الرائدات في مجال التكنولوجيا
ّ
ومتم ّيزة في تقديم أجود المنتجات والخدمات المعروفة بسهولة إستخدامها
و أمنها لشبكة اإلتصاالت الخليوية.
العنوان :بيروت ،رياض الصلح ،شارع المصارف ،بناية بنك العرب ،ط3
تلفون01-989141 :
www.ja-square.com
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أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ

6

مهل ضريبية

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.
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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

31

معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
أصبحت طلبات االسترداد على القيمة المضافة
للشركات الخاضعة للمادة  59تقدم سنويا ً ضمن
المهلة القانونية األساسية  01/20من تاريخ
انتهاء كل سنة ،وتم تمديدها هذه السنة لغاية
2019/01/31

قسم الضرائب
يُلزم المكلف على أساس الربح المقطوع أو الربح
المقدر ،الذي يخضع للضريبة على القيمة
المضافة بأن يمسك الدفاتر وينظم المستندات
المحاسبية العائدة للمكلفين على أساس الربح
الحقيقي ،على أن يستمر بالتصريح عن ضريبة
الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر وفقا ً
لطريقة تكليفه.
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أخبـارنـا

في مطلع كل سنة ،تكثر االستحقاقات الضريبية في شهر كانون الثاني ،فيعمل
فريق عمل مكتب مستشارون بجهد مضاعف إلتمام تصاريح ضريبة الرواتب
واألجور ،الضريبة على القيمة المضافة ،وضريبة الدخل للمكلفين بالتصريح
على الربح المقطوع وعليه نعلمكم بأن دوامات العمل مددت ألكثر من الساعة
الخامسة من بعد الظهر تسهيالً للعمليات الضريبية للزبائن.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه من واجبات أصحاب العمل
تجاه

الصندوق

الوطني

للضمان

اإلجتماعي تصديق جداول التعويضات
العائلية الموقعة من األجراء ضمن مهلة
سنة

من

تاريخ

نهاية

إستحقاق

اإلشتراكات عن ذات الفترة؟

أخطاء شائعة
يقوم بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب و األجور والدخل في
آن ،بخطأ اإلستفادة من تنزيلهم العائلي مرتين؛ و بالتالي تعود عليهم
وزارة المالية بتكاليف جديدة بعد تصليح اإلستفادة لمرتين و بغرامة تأخير
عن الفترة القائمة بين تاريخ التصريح و تاريخ الدفع!
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معلومات وزارة المالية

12

13

تـكنولـوجيا
كل ما يجب ان تعرفه عن Facebook Watch
هي خدمة تمكن الناشرين واستديوهات التلفزيون ومنشئي المحتوى عبر اإلنترنت من بث عروضهم وتحقيق عائد
من خالل مبيعات اإلعالنات التي يتم بثها على مقاطع الفيديو.
تستضيف المنصة الجديدة فرصًا إعالنية مذهلة ،هذه هي المرة األولى التي يوافق فيهافيس بوكعلى إعالنات ما
قبل التشغيل ويمكن عرضها أيضا أثناء تشغيل مقاطع الفيديو.يضع فيس بوك أولوية للمحتوى الطويل ،ويعد
بمستويات عالية من الترفيه يمكن استيعابها في الحلقات ،يتضمن المحتوى أصول شبكة البث وشراكات مع أكثر
من  30من منشئي المحتوى ،تشمل مواضيع مثل الطعام والواقع والسفر والكوميديا والرياضة.
كيف تعمل Facebook Watch
بالدخول إلى قسم هذه الخدمة على الموقع أو التطبيق ستجد في األعلى محرك البحث للبحث عن الحلقات والبرامج
وللوصول إلى مقاطع الفيديو في مختلف المواضيع .من جهة أخرى تجد أبرز اإلقتراحات لك وهي تستخدم
خوارزمية خاصة ،تعتمد على إظهار الحلقات والبرامج التي يمكن أن تكون مهتما بها بالفعل.كما أنه يمكنك
الوصول إلى الفيديوهات والبرامج من الصفحات التي تتابعها خصوصا إن كانت تنشر مقاطع فيديو من انتاجها
على .Facebook Watchسيظهر لك أيضا حلقات ومقاطع فيديو شاهدها أصدقاؤك وأبدو اعجابهم بها ،فقد
تكون مهتما أنت ايضت بمشاهدتها.يمكن أن تظهر بعض مقاطع الفيديو من الخدمة على خالصة األخبار بشبكة
فيس بوك وهذا للعودة إليها ومشاهدتها.
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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
Alliance

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