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التصريح عن ضريبة الرواتب واألجور
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موضوع األسبوع

ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  -تتمة
البيان الدوري بتأدية الضريبة
والتصريح عنها

الجدول الزمني للتصريح
بعد التسجيل أولا ومسك سجل األجراء ثانيا ا واحتساب
واقتطاع الضريبة المتوجّبة على الرواتب ثالثاا ،تأتي
المرحلة الرابعة وهي التصريح عن الضريبة ودفعها
من خالل النماذج المعتمدة لهذا الغرض أي:

تؤ ّدى الضريبة بصورة فصلية ) كل ثالثة أشهر (في
موعد ل يتع ّدى  15من الشهر الذي يلي فترة الثالثة
أشهر المعنية.

التصريح السنوي

 النموذج (ر  ) 10وهو البيان الدوري بتأدية ضريبة
الرواتب واألجور.

تق ّدم النماذج قبل أول أذار من سنة التكليف عن السنة
المالية السابقة لها وذلك بالنسبة لجميع المكلّفين.

 النموذج (ص  )2وهو إشعار دفع الضريبة.

هل يمكن تعديل التصاريح بعد
تقديمها إلى اإلدارة الضريبية؟

 النموذج (ر  )5وهو التصريح السنوي عن الضريبة.
 النموذج (ر  )6وهو الكشف السنوي اإلفرادي
بإجمالي إيرادات المُستخدم/األجير.

يمكن في حالت الخطأ أو اإلغفال تعديل التصاريح
حتى ولو كان المكلّف قد أرسلها إلى اإلدارة الضريبية.

 النموذج) ر  ) 7وهو الكشف اإلجمالي
بالمُستخدمين/األجراء الذين تركوا العمل خالل
السنة.

خطأ في البيان الدوري :يمكن تقديم تعديل تصريح
(ر -10ت( ضمن مهلة  30يوم من تاريخ انتهاء مهلة
التصريح الدوري.

باإلضافة إلى التصريح الدوري -كل  3أشهر -على
صاحب العمل تقديم التصريح السنوي عن ضريبة
الدخل على الرواتب واألجور) ر ) 5والكشوفات
السنوية اإلفرادية (ر،) 6باإلضافة إلى الكشف السنوي
اإلجمالي) ر.) 7

خطأ في البيان السنوي :يمكن تقديم تعديل تصريح
(ر -5ت( )،ر -6ت( )،ر -7ت(.
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مالحظات حول تعبئة الكشف السنوي اإلفرادي) ر) 6
عند تعبئة الجدول في الكشف السنوي اإلفرادي) النموذج ر ،) 6يجب التن ّبه إلى المالحظات التالية:
 أن يكون جرى تدوين جميع المبالغ التي استحقت للمُستخدم خالل السنة المصرّح عنها في الخانات
المخصصة لها في العامود1
 يت ّم تعبئة العامودين  2و ، 3بعد تعبئة خانات العامود . 1
 من السطر  100إلى  : 300خانة  - 1خانة  =2خانة . 3

 مجموع مبالغ خانات العامود  1مسجل في الخانة المخصصة له :خانة 310 + )2( 310 =)1( 310
(.)3
 عدم تدوين التنزيل العائلي في أي من خانات العامود » 2اإليرادات غير الخاضعة للضريبة « بل
في الخانة المخصصة له أي الخانة . 330
 عدم ترك الخانة المخصصة للتنزيل العائلي الخانة  330فارغة (يدون مبلغ صفر في حال عدم اإلفادة
من التنزيل(.
 ل يمكن أن يتجاوز التنزيل العائلي في أي حال مبلغ  12،500،000ل.ل.
 يسجل في خانة التنزيل العائلي التنزيل القانوني الذي يحق للمكلّف وفق أحكام المادة  31من قانون
ضريبة الدخل حتى ولو كان التنزيل يفوق اإليرادات الخاضعة للضريبة.
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زبائننا الكرام

تتم ّيز  STEREOPHONIEفي مجال بيع أفالم الـ ،DVDاأللعاب
اإللكترونية ولوازمها.
تطورات في عالم التكنولوجيا ،األفالم
تواكب  STEREOPHONIEأحدث ال ّ
السينمائية ،والمسلسالت العالمية.
وتتم ّيز بخدمة التوصيل إلى المنزل ،وامكانية الشراء عبر الموقع اإللكتروني.

العنوان :الرابية ،لبنان.
تلفون04/521253 :
www.stereophoniestore.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 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 المباشرة
– بيروت.
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إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية
للمؤسسات الفردية المكلفة على طريق الربح الحقيقي وتقديم التصريح السنوي عنها وانتهاء
مهلة تقديم التصريح السنوي للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي
تعتمد نظام محاسبة اإلستحقاق.
إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية
لشركات األشخاص وتقديم التصريح السنوي عنها.
إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي لمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.
إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة المترتبة
على فوائد الديون للمؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي ولشركات األشخاص.
إنتهاء مهلة تسديد الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة المترتبة على فوائد الديون
وتقديم التصريح السنوي عنها في حال لم تتجاوز الضريبة 200،000ل.ل .عن كل من
الفصول األربعة من السنة السابقة للمؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي
وشركات األشخاص.
إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة المادة  51من القانون رقم 2003/497
للمؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي وشركات األشخاص.
إنتهاء مهلة تسديد 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.

 إنتهاء مهلة التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن إيرادات األمالك المبنية لكل عقار أو
قسم تفوق إيراداته السنوية العشرين مليون ليرة لبنانية.
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معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
تخضع عقود إيجارات العقارات السنوية لرسم
الطابع النسبي على أساس بدل اإليجار الحقيقي
كامالا عن كامل م ّدة العقد ( أي على أساس بدل
اإليجار مضروبا ا بعدد سنين اإليجار) .امّا إذا
كانت م ّدة اإليجار غير محددة ،فيُدفع الرسم في
بدء ك ّل سنة عن سنة واحدة إمّا بطريقة إلصاق
الطابع المالي أو بطريقة التأشير لدى الدوائر
الماليّة المختصة.

قسم الضرائب
إن أنصبة األرباح التي تحصل عليها شركات
أموال لبنانية نتيجة حيازتها أسهما ا وحصصا ا في
شركات أموال لبنانية أخرى ،تنزل في كامل
قيمتها من وارداتها الخاضعة لضريبة الدخل على
أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية،
لكنها تبقى خاضعة عند إعادة توزيعها للضريبة
على رؤوس األموال المنقولة.
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أخبـارنـا

بسبب اقتراب مهلة تصريح ضريبة الدخل عن أعمال سنة  ،2018للمكلّفين على
الربح الحقيقي (أفراد أو شركات أشخاص) ،يطلب مكتب مستشارون من كافة
زبائنه المعنيين ،تأمين المستندات والمعلومات الالزمة للتصريح ضمن مهلة ال
تتعدّ ى العاشر من آذار وذلك لتحضيرالتصريح ،توقيعه وتقديمه ضمن الفترة
القانونية المحدّدة من وزارة المالية.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأن مدّ ة مرور الزمن على
التعويضات العائل ّية هي سنتان إعتبارا
من تاريخ نشوء الحق ،وبعد إنقضاء هذه
الفترة يسقط حق المضمون بها إذا لم
يقبضها ولم يطالب بها خطيا؟

أخطاء شائعة
من الشائع أن الضريبة على الربح الصافي تط ّبق مباشرة ،بينما في الواقع
يحسم من الربح الصافي مبلغ ُيعرف بـ "التنزيل العائلي" قبل البدء
باحتساب الضريبة!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا
ما هي الوظائف التي سيستولي عليها
"الروبوت" في السنوات القادمة؟
مع التقدم الجديد في الذكاء الصطناعي ،فإنه
ليس فقط روبوتات الصناعات والمستودعات
هي التي ستغير قوة العمل .بل ستقوم كذلك بأداء
أدوار كونترات الحركة الذاتية وأعمال الفنادق.
وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة أبحاث
واشنطن إن التغييرات ستقع في أشدها في المدن
األصغر،كما أنها تؤثر بشكل غير متناسب على
العمال األصغر سناا ،الذين يهيمنون على
الخدمات الغذائية وغيرها من الصناعات األكثر
عرضة للتشغيل اآللي.
تم بالفعل نقل بعض المطاعم إلى تجربة آلت الترتيب الذاتي ،وجرب األمر ضمن مطابخ
بمساعدة الروبوت.
كما تقوم  Googleهذا العام بتجريب استخدام مساعدها الصوتي الرقمي في ردهات الفنادق لتفسير
المحادثات على الفور عبر عشرات من اللغات .كما يمكن أن تحل المركبات ذاتية القيادة محل سائقي
التوصيل على المدى القصير.
يرى العديد من القتصاديين أن الذكاء الصطناعي له تأثير إيجابي شامل على سوق العمل" ،يمكن أن يخلق
النمو القتصادي ،ويخفض األسعار ،ويزيد الطلب ،مع خلق فرص عمل جديدة".
لكن ل شك أن هناك "فائزين وخاسرين واضحين" .في الماضي القريب ،األكثر تضرراا هم الرجال الذين
يعانون من مستويات منخفضة من التعليم الذين سيطروا على الصناعات التحويلية ،والنساء ذوات مستويات
التعليم المتوسطة المسيطرين على المناصب اإلدارية.
نقالا عنwww.sayidy.net :
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مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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