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موضوع األسبوع
ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  -تتمة
الهوية الضريبية
عند تسجيل المُستخدمين أو األجراء في اإلدارة
الضريبية يحصُل كل منهم على رقم تسجيل (يُعرف
بالرقم الضريبي أو الرقم المالي أو رقم التسجيل أو
الرقم الشخصي(.
هو بمثابة رقم هوية ضريبية شخصية تالزمهم في
حياتهم المهنية وعند انتقالهم من وظيفة إلى أخرى.
من المه ّم أن يحتفظ المُستخدم أو األجير بهذا الرقم وأن
يتعرّف على حقوقه وواجباته ،حتى لو كان صاحب
العمل هو المسؤول عن تسجيله والتصريح عنه
واقتطاع الضريبة من إيراداته ودفعها.

من المسؤول عن التسجيل؟
صاحب العمل ،مثالا :صاحب مطعم مسؤول عن
تسجيل العاملين لديه ،الطبيب مسؤول عن تسجيل
مساعده الشخصي في عيادته الخاصة.
األجير :في حال كان يعمل لدى سفارة أجنبية مثالا
تنتقل موجبات صاحب العمل إليه ،ويتوجّب عليه
تسجيل نفسه بنفسه ،في حال كان يعمل لدى صاحب
عمل غير مُقيم) شركة أجنبية مقرّها خارج لبنان
مثالا ...(.تنتقل في هذه الحال أيضا ا موجبات صاحب
العمل إلى األجير ،ويصبح األجير مسؤول عن تسجيل
نفسه.

حاالت االستحصال على الرقم
الضريبي
 ال ُمستخدم/األجير عمل سابقا ويحتفظ برقمه
يدون الرقم الضريبي )رقم التسجيل( تلقائيا ا
الضريبيَّ :
عند ملء النموذج )ر)4
 ال ُمستخدم/األجير عمل سابقا وال يعرف رقمه
الضريبي :يجب التقدم بطلب) (1مرفقا ا ( » إعالم
بالرقم الشخصي بالمستندات الثبوتية( لدى دائرة
ضريبة الدخل أو دائرة ضريبة الرواتب واألجور في
بيروت أو الماليات في المحافظات.على صاحب العمل
أن يتقدم بطلب كشف بأرقام المُستخدمين إلى دائرة
ضريبة الدخل أو دائرة ضريبة الرواتب واألجور في
بيروت أو الماليات في المحافظات على أن يتضمّن
الكتاب الخطي إسم المكلّف وعنوانه الكامل ورقم
الهاتف باإلضافة إلى رقم ومنطقة التكليف والمستندات
القانونية.
مرة :يكتفي صاحب
 ال ُمستخدم/األجير يعمل ألول ّ
العمل بتعبئة النماذج )ر  (3و )ر ( مستنداا  3-إلى
المعلومات الواردة في النموذج )ر  (4ويستحصل
على رقم التسجيل أو الرقم الضريبي لألجير من
اإلدارة الضريبية المختصة  -دائرة ضريبة الرواتب
واألجور.
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آلية تسجيل ال ُمستخدم/األجير في الضريبة
تق ّدم طلبات التسجيل خالل مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويُع ّد تاريخ مباشرة العمل
للمُستخدم/األجير هو تاريخ استخدامه.
.1الدخول إلى الموقع االلكتروني لوزارة المالية
www.finance.gov.lb/en-US/finance/Pages/default.aspx

وتحميل النموذج) ر )4وهو بيان معلومات عن المُستخدم/األجير أو احصل عليه من مديرية
الواردات  -دائرة ضريبة الرواتب واألجور في بيروت ومن ماليات المناطق.
.2الطلب من المُستخدم/األجير ملء النموذج والتوقيع عليه وتسليمه مرفقا ا بنسخة عن بطاقة الهوية
باإلضافة إلى إخراج قيد عائلي لمن كان متزوجا ا.
.3تحميل النموذج (ر  )3وهو طلب تسجيل مستخدم/أجير جديد والنموذج (ر  )1-3وهو كتاب
طلب تسجيل مستخدمين/أجراء من الموقع اإللكتروني لوزارة الملية.
ملئ النموذج (ر )3عن كل أجير باإلستنناد إلى المعلومات المبيّنة في النموذج (ر ،)4التأكد من
تعبئة النموذج (ر )1-3الذي هو عبارة عن كتاب طلب تسجيل المستخدمين/األجراء.
.4إرسال النماذج الموقّعة (ر )3و (ر )1-3إلى اإلدارة الضريبية بواسطة البريد  LibanPostأو
يدوياا ،مرفقة بنسخة عن بطاقة الهوية وإخراج قيد عائلي للمتزوّ ج.
.5مراجعة اإلدارة الضريبية والحصول على الرقم الضريبي لألجير.
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زبائننا الكرام

تتم ّيز  E-Dental Clinicبتقديم تجربة فريدة لألطفال عند معالجة األسنان.
صص في عالم طب األسنان ومتابعة جميع المشاكل ،تو ّفر
باإلضافة إلى التخ ّ
العيادة أجواء للمرح واللعب لألطفال كاأللعاب اإللكترونية ،كتب للتلوين
وغيرهاُ ...تعتبر من أولو ّيات  E-Dental Clinicا ّتباع أساليب تخفيف التو ّتر
وتأمين أجواء مريحة عند زيارة طبيب األسنان.

العنوان :كسليك ،لبنان.
تلفون09/219068 :

www.edentalclinic.net

5

أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ
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مهل ضريبية

 إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

شباط

والكشف السنوي اإلفرادي بإجمالي إيرادات المستخدم/األجير حتى في حال عدم
توجب ضريبة باإلضافة إلى الئحة بأسماء الذين تركوا العمل خالل العام.
 إنتهاء مهلة التصريح عن الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة المترتبة
على إيرادات األسهم والسندات المالية األجنبية في حال قبضت اإليرادات في الخارج
أو حولت إلى الخارج وذلك عن اإليرادات المقبوضة خالل السنة السابقة.

28

 إنتهاء مهلة تسديد رسم ال %5المفروض على بدالت الطعام والشراب واإلقامة

عن الشهر السابق.
 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.
 إنتهاء مهلة تسديد رسوم المشروبات الروحية (كميات منتجة) في الوحدة المالية
المختصة.
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معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
إن التدقيق الذي يحتاج اليه مد ّقق الحسابات
إلجراء االختبارات األساسية المباشرة،
والمستند بدوره الى تقييمه لدرجة مخاطر
الضبط الداخلي واختبارات الضبط الداخلي،
يمكن أن يحصل عليه بقيامه باختبارات
مباشرة لألرصدة أو بإجراءات تحليلية ،أو
باختبار مزيج من االثنين معا ا.

قسم الضرائب
يستفيد الشخص الذي لديه نشاط على الربح
المقطوع ونشاط على الربح الحقيقي من مهلة
تصريح الربح الحقيقي أي قبل أول نيسان
للتصريح عن هذا الربح وعن الربح المقطوع
بموجب تصريح واحد.
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أخبـارنـا

يه ّنىء مكتب مستشارون السيدة
"ميراي شلينك" على الفوز بجائزة
" ّ
موظف الشهر" عن شباط،
لعملها المتميّز ومثابرتها
وإخالصها طوال الشهر!

إن تسجيل شهرة تجارية في وزارة اإلقتصاد هي
واحدة من الخدمات الغير ضريبية التي يقدمها

مكتب مستشارون وذلك للراغبين بحماية إسم
تجاري أوشعار.
لإلستفسار عن هذا الموضوع الرجاء التواصل
معنا عبر البريد االلكتروني أو االتصال المباشر
بقسم خدمات الزبائن.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم

بأن مدّ ة مرور الزمن على

تقديمات ضمان المرض واألمومة في
حاالت الوفاة هي ستة أشهر تبدأ من
تاريخ التثبت الطبي أو الوفاة (أي بمعنى
إذا قدمت المعاملة خارج مهلة الستة
أشهر ُترفض لسقوطها بمرور الزمن)؟

أخطاء شائعة
يقوم بعض مكلفي ربح المقطوع بالتصريح عن اعمالهم دون اإلستعانة
بمكتب محاسبة ظ ّنا منهم ان الضريبة تتوجب على إيراداتهم فقط دون
الحاجة لمسك دفاتر! مما يعرضهم لمخاطر كبيرة عند تدقيق حساباتهم
وذلك تبعا لحجم األعمال!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا
«نظارة واقع افتراضي» ..أحدث اختراع لفاقدي البصر
أعادت مجموعة من الباحثين في
مجال التكنولوجيا األمل لفاقدي
البصر من جديد؛ وذلك بعد
اختراع نظارة واقع افتراضي
لمساعدة اآلالف من فاقدي البصر
على السير في الشوارع بطريقة
طبيعية ودون الحاجة إلى مساعدة
اآلخرين.
واعتمد باحثو معهد كاليفورنيا التكنولوجي؛ في تصميمهم للنظارة على تقنية
 ،Microsoft HoloLensوالتي تعمل على التعرف على جميع األشياء الموجودة
أمام فاقد البصر.
لتقوم بعدها نظارة الواقع االفتراضي التي أطلق
عليها اسم » «CARAبتوجيه فاقد البصر عبر
رسائل صوتية؛ ليتمكن في النهاية فاقد البصر
من إدراك البيئة المحيطة وتفادي االصطدام.ولم
يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن سعر النظارة
االفتراضية أو أماكن طرحها؛ إال أنه من المؤكد
أن مثل تلك االختراعات الهادفة سوف تغير حياة
اآلالف من فاقدي البصر إلى األبد .
نقالا عنwww.sayidy.net :
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مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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مستشارون هو مكتب إستشارات يقدم خدمات
في المحاسبة ،التدقيق الداخلي واإلدارة
لألشخاص والشركات.
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