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موضوع األسبوع
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زبائننا الكرام

تأسست شركة عازار اخوان سنة  1979وأصبحت رائدة في مجال األدوات
الصحية ،البالط ،تجهيز كامل للحمامات ،سيراميك ،طاقة شمسية ،ألخ...
تتميز الشركة بتعاملها مع شركات عالمية وأسماء كبيرة كشركة Grohe,
 Hava ,K Loben for solar system, Simeوغيرها.
تقدم شركة عازار اخوان  37سنة من الخبرة لخدمة زبائنها.
العنوان :أنطلياس خلف كنيسة مار الياس
تلفون04/146737 :
www.azarbrothers.com

5

أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ
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مهل ضريبية












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
ُتعتبر نفقات تدريب المستخدمين من األعباء
القابلة للتنزيل من حساب نتيجة الدورة المالية،
شرط أن ترتبط ارتباطا مباشرا بنشاط الشركة
وأن تكون مثبتة بفواتير وإيصاالت ،وأنها
صُرفت من أجل الغاية المح ّددة لها.

قسم الضرائب
ّ
منظم بحسب
إنّ استهالك األصول الثابتة هو
جداول صادرة عن وزارة المالية ،تح ّدد فيها
مع ّدالت اإلستهالك األدنى ومع ّدالت اإلستهالك
األقصى ،ففي حال كانت الشركة تستهلك بشكل
ّ
مكثف أحد األصول الثابتة التي تمتلكها يجب
عندها التق ّدم بطلب موافقة وزارة المالية
إلعتمادها الحد األقصى إلستهالك هذا األصل.
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أخبـارنـا

نش ّدد على زبائننا الكرام المكلّفين على ضريبة
الربح المقطوع ،ضرورة تأمين المستندات كافة
من مشتريات ،مصاريف ومبيعات وذلك لمسك
محاسبة بحسب االصول المحددة من قبل
وزارة المالية.

يه ّنىء مكتب مستشارون السيدة
"ندى أبو زيد" على الفوز بجائزة
" ّ
موظف الشهر" عن كانون الثاني،
لعملها المتميّز ومثابرتها وإخالصها
طوال الشهر!
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه من واجبات أصحاب العمل
تجاه الصندوق الوطني للضمان أو
مم ّثليهم أن يستقبلوا مف ّتشي الصندوق
في المواعيد التي تحدد لهم ،ألجل التأكد
من تطبيق أحكام قانون الضمان
اإلجتماعي من قبل أصحاب العمل؟

أخطاء شائعة
يغفل بعض المكلفين ،الذين توقفوا عن التصريح بضريبة الرواتب واألجور
عند توقفهم عن اإلستخدام ،عن تسوية أوضاعهم لدى وزارة المالية،
وبالتالي إعتبارهم متخلفين عن تصريحهم الدوري .و تت ّم هذه التسوية إما
عن طريق تجميد حساب الرواتب و األجور الخاص بهم ،إما عن طريق
تقديم تصاريح "ال شيء" دور ّية و ذلك لتفادي وضع إشارة على ملفهم لدى
الدوائر المالية المختصة!
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معلومات الضمان اإلجتماعي
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تـكنولـوجيا

نصائح سريعة لتص ّفح اإلنترنت بأمان
انتشرت القرصنة اإللكترونية والبرمجة الخبيثة بشكل كبير
عبر اإلنترنت ،والتي تختبئ وسط اإلعالنات الصغيرة
المنتشرة وسط المواقع لتتسبب في النهاية في سرقة وتدمير
األجهزة الذكية .وقدم خبراء التقنية مجموعة من النصائح
السريعة لمزيد من األمان خالل التصفح
عبر اإلنترنت وجاءت كالتالي :
 تأمين كلمة مرور قوية لكل حساب من حساباتك علىحدة ،وفي حال تسريب إحدى كلمات المرور يجب عدم
التغافل واالتجاه إلى تغيرها بشكل سريع لضمان الحفاظ
على بياناتك التي يمكن استغاللها في العديد من األعمال غير
الشرعية.
 وضع حدود لتعامالتك وااللتزام بها وذلك من خالل تحديدالبيانات التي ترغب في مشاركتها عبر التطبيقات ومواقع
التواصل االجتماعي والخدمات المنتشرة على اإلنترنت.
 نصح خبراء التقنية بضرورة التحديث المستمر للتطبيقات وذلك لالستفادة من مميزات النسخة الجديدةمنالتطبيقات ،والتي تتضمن بشكل أساسي مميزات أفضل من النسخ القديمة فيما يتعلق باألمان ونقط الضعف.
 حذف التطبيقات غير المستخدمة والتي تساهم في تعقب المستخدمين أينما كانوا من خالل نقل بياناتهم عبرشركات التسويق واإلعال نات؛ والتي تكشف عن هويتك وإمكانياتك المالية للعديد من الشركات بهدف التسويق
وإيصال اإلعالنات المناسبة إلمكانياتك.
 تفعيل خاصية المصادقة متعددة العوامل؛ والتي تعد أحد عوامل توفير حماية البيانات الشخصية؛ حيث تربطالدخول على حسابك على وسائل التواصل االجتماعي أو البريد اإللكتروني ،والحسابات المالية بخطوة أخرى
تتضمن إرسال رسالة نصية برمز من ستة أرقام لتأكيد عملية الدخول األمن.
نقال عن www.sayidy.net
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مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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ISO Certified
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مستشارون هو مكتب إستشارات يقدم خدمات
في المحاسبة ،التدقيق الداخلي واإلدارة
لألشخاص والشركات.
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