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 ﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺟزء اﻻوﻝ




اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ
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أﻋﻣ ــﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ )ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛ ــﺎت اﻟﻬوﻟ ــدﻧﻎ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ(

 -ﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ

 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء
 اﻻﻣواﻝ واﻻﺷﻳﺎء اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﻳﺑﺔ
 ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة





اﻻﻳﺟﺎر اﻟﺗﻣوﻳﻠﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺷراء أﻣواﻝ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
أﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻓرض اﻟﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻊ
اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗوردة اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠق
ﻟﻠرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ
ﺗوزﻳﻊ اﻟﻧﻔﻘـ ـ ــﺎت ﺑﻳن اﻟﻣراﻛز اﻟرﺋﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻳـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﺷ ـ ــرﻛﺎت اﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ
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اﻟﺻﻔﺣﺔ
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ﻟﺑﻧﺎن
أﺻوﻝ ﺣق اﻟﺣﺳم
أﺻـ ــوﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ طﻠﺑﺎت اﺳـ ــﺗرداد اﻟﺿ ـ ـرﻳﺑﺔ
ﻟﻠﺳﻳﺎح ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ
اﺳـ ـ ــﺗرداد اﻟﺿ ـ ـ ـرﻳﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳـ ـ ــﺎﺋﺢ اﻟذي
ﻳﺻـ ــدر ﻣﺷـ ــﺗرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺷـ ــﺧﺻـ ــﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
ﻋن طرﻳق اﻟﺷﺣن
اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗرداد اﻟﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﺑ ــﺔ ﻣن ﻗﺑ ــﻝ اﻟﻬﻳﺋ ــﺎت
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ

 ﺣﺎﻻت اﺳﺗرداد اﻟﺿرﻳﺑﺔ )م(59
 ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
 طﻠب إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
 اﻟﺧﺿوع اﻻﺧﺗﻳﺎري
 ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﺗﺻرﻳﺢ
 ﻏراﻣﺎت اﻟﺗﺣﻘق
 اﻟﺗﻌـدﻳﻼت اﻟﻣﻘﺗرﺣـﺔ ﻓﻲ ﻣﺷـــــــــروع ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم.2004
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نبذة عن المؤلف
-

حائز على البكالوريوس في التجارة – ش عبة المحاس بة من جامعة بيروت العربية بدرجة جيد جداً
ومرتبة الشرف.

-

مراقب ضرائب رتبة أولى سابقا ً.

-

مراقب ضرائب رئيسي سابقا ً.

-

المراقب المالي في الجامعة اللبنانية سابقا ً.

-

المراقب المالي في مؤسسة كھرباء لبنان حاليا ً.

-

عضو أصيل في اللجنة الناظرة باالعتراضات في محافظة بيروت سابقا ً.

-

ش ارك في اعداد البيانات المالية وتص اريح ض ريبة الدخل الجديدة لش ركات االموال واالش خاص
واالفراد والمصارف ومشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية لھا.

-

عمل في إطار البعثة الكندية لتحديث وتطوير وزارة المالية.

-

شارك في تأسيس وتدريب فريق العمل المركزي لضريبة الدخل في مديرية الواردات.

-

رئيس فريق العمل الخاص بضريبة الدخل في مالية جبل لبنان سابقا ً.

-

أستاذ معيد في جامعة بيروت العربية سابقا ً.

-

أستاذ محاضر في المعھد الوطني لإلدارة واالنماء في مجلس الخدمة المدنية سابقا ً.

-

أستاذ محاضر في المعھد المالي التابع لوزارة المالية سابقا ً.

-

أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية -كلية العلوم االقتصادية وإدارة االعمال -الفرع الثاني.

للمؤلف نفسه لدى مكتبة صادر ناشرون:
 األسس القانونية والمحاسبية لضريبة الدخل في لبنان )جزء (2/1 -الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق )جزء (2/1

  

مطبعة صادر
بيروت ـ لبنان
ھاتف961 1 654901 :
961 1 502535

