اﻟﻔﻬرس اﻟﻌﺎم
الصفحة
5

كلمة المؤلف
الباب االول
مفھوم الضرائب
مقدمة
الفصل األول :تعريف الضريبة
أوالً :تعريف الضريبة
ثانيا ً :تعريف الرسم
ثالثا ً :تعريف الثمن
رابعا ً :الموارد شبه الضريبية

7
11
11
14
15
16

الفصل الثاني :قواعد الضريبة
أوالً :عدالة الضريبة
ثانيا ً :انتاجية الضريبة
ثالثا ً :الضريبة أداة للتدخل

19
19
22
25

الفصل الثالث :أنواع الضرائب
أوالً :وعاء الضريبة
ثانيا ً :أنواع الضرائب
 -1الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
 -2الضرائب على رأس المال
 -3الضرائب على الدخل

29

571

29
31
31
32
34
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الصفحة
37

 -4الضرائب على االنفاق
ثالثا ً :تقدير مطرح )وعاء( الضريبة

41

رابعا ً :معدل الضريبة

43

خامسا ً :تحصيل الضريبة

47

الباب الثاني
النظام الضريبي
الفصل االول :ھيكلية النظام الضريبي

51

أوالً :تعريف النظام الضريبي

51

ثانيا ً :أركان النظام الضريبي

51

ثالثا ً :الطاقة الضريبية

53

رابعا ً :أنواع النظم الضريبية

55

خامسا ً :العالقة بين النظام الضريبي والنظام االقتصادي

56

الفصل الثاني :النظام الضريبي اللبناني

59

أوالً :خصائص النظام السياسي في لبنان

59

ثانيا ً :خصائص النظام االقتصادي

60

ثالثا ً :خصائص النظام الضريبي

61

الباب الثالث
الضرائب على الدخل
الفص ل االول :الض ريبة عل ى أرب اح المھ ن الص ناعية والتجاري ة
وغير التجارية
القسم االول :مصادر التشريع الضريبي
أوالً :التشريع الضريبي في لبنان
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69
70
70
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الصفحة
ثانيا ً :التشريع المحاسبي في لبنان

70

ثالثا ً :العالقة بين التشريعين الضريبي والمحاسبي

71

القسم الثاني :التحديد التجاري والضرائبي للتاجر والصناعي

72

أوالً :التحديد التجاري

72

ثانيا ً :اكتساب صفة التاجر

74

ثالثا ً :التحديد الضرائبي للتاجر والصناعي

75

القسم الثالث :إقليمية الضريبة

78

أوالً :الربح الحاصل في لبنان

78

ثانيا ً :الربح الحاصل خارج لبنان

78

ثالثا ً :معنى االقامة

79

رابعا ً :المكلفون غير المقيمين )المواد  41و 42و(43

79

خامسا ً :تطبيق أحكام المواد  41و 42و43

80

القسم الرابع :المكلفون بالضريبة

84

أوالً :الشركات أيا ً كان نوعھا وغايتھا

84

ثانيا ً :االشخاص الحقيقي ون أو المعنوي ون ال ذين يتوس طون ف ي
شراء العقارات والمؤسسات التجارية أو بيعھا ،أو الذين
يتولون شراءھا باسمھم وبيعھا للمتاجرة

91

ثالث ا ً :االش خاص الحقيقي ون أو المعنوي ون ال ذين ي ؤجرون
مؤسسة تجارية أو صناعية

91

رابعا ً :االشخاص الحقيقيون أو المعنوي ون ال ذين يس تفيدون م ن
عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن االرض

93

خامسا ً :السماسرة والعمالء والوسطاء

93

573
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الصفحة
سادس ا ً :ك ل ش خص حقيق ي أو معن وي حص ل عل ى رب ح م ن
عمل يدر ريعا ً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل

94

سابعا ً :فئات المكلفين

95

 -1المكلفون على طريقة الربح الحقيقي

95

 -2المكلفون على طريقة الربح المقدر

96

 -3المكلفون على طريقة الربح المقطوع

97

القسم الخامس :السجالت والتصاريح

98

أوالً :السجالت القانونية لمكلفي الربح الحقيقي

98

ثانيا ً :السجالت القانونية لمكلفي الربح المقطوع

99

ثالثا ً :تصريحات المكلفين

99

القس م الس ادس :القواع د العام ة المحاس بية والقانوني ة لتحدي د
الربح الحقيقي

104

أوالً :الربح الصافي وفقا ً لقانون ضريبة الدخل

104

ثانيا ً :النتيجة المحاسبية للدورة المالية

106

ثالثا ً :االيرادات

108

رابعا ً :بدل شراء البضائع أو السلع المباعة

115

خامسا ً :مخزون البضاعة

116

سادسا ً :األعباء الخارجية

117

سابعا ً :أعباء المستخدمين

124

ثامنا ً :ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة

131

تاسعا ً :االستھالكات

132
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الصفحة
عاشراً :مخصصات المؤونات

140

حادي عشر :األعباء اإلدارية العادية األخرى

142

ثاني عشر :أرباح وخسائر العمليات المشتركة

142

ثالث عشر :الفوائد على القروض

142

رابع عشر :االعباء المالية

145

خامس عشر :االعباء األخرى خارج االستثمار

146

س ادس عش ر :مخصص ات االس تھالكات والمؤون ات خ ارج
االستثمار

148

القسم السابع :التفرغ عن االصول الثابتة
أوالً :ربح التحسين الناتج عن التفرغ

150

ثانيا ً :الخسارة الناتجة عن التفرغ

150

149

القسم الثامن :العجز المدور

152

القسم التاسع :بي ان االنتق ال م ن النتيج ة المحاس بية إل ى النتيج ة
الضريبية

154

القسم العاشر :الربح المقطوع

155

أوالً :في التصميم المحاسبي العام

155

ثانيا ً :في قانون ضريبة الدخل

157

القسم الحادي عشر :الربح المقدر

162

القسم الثاني عشر :النظام الضريبي للشركات

164

أوالً :النظام الضريبي لشركات األشخاص

164

ثانيا ً :النظام الضريبي لشركات األموال

168

575
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الصفحة
 -1النظام الضريبي للشركة المغفلة والمحدودة المسؤولية

168

 -2النظام الضريبي لشركات التوصية باألسھم

169

 -3النظام الضريبي للشركات القابضة )الھولدنغ(

170

 -4النظام الضريبي للشركات المحصور نشاطھا خارج لبنان
)أوف شور(

172

القسم الثالث عشر :اإلعفاء من الضريبة

175

أوالً :اإلعفاءات الدائمة

175

ثانيا ً :اإلعفاءات المؤقتة

178

ثالث ا ً :الح وافز الض ريبية لتش جيع االس تثمارات ف ي لبن ان -
ﻧظﺎم ﻋﻘد ﺳﻠﺔ اﻟﺣواﻓز Package Deal

187

القسم الرابع عشر :التكليف المباشر

190

أوالً :حاالت التكليف المباشر

190

ثانيا ً :غرامات التكليف المباشر

193

ثالثا ً :تحديد األرباح في التكليف المباشر

194

القسم الخامس عشر :استحقاق الضريبة ،حق التدارك التكليف
بالضريبة

195

أوالً :استحقاق الضريبة

195

ثانيا ً :موعد التكليف بالضريبة

196

ثالثا ً :حق التدارك )مرور الزمن(

196

رابعا ً :التكليف بالضريبة

197

خامسا ً :مكان التكليف بالضريبة

200

الفصل الثاني :الضريبة على الرواتب واالجور
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201

أوالً :نطاق الضريبة

201
الصفحة

ثانيا ً :االشخاص الخاضعون للضريبة

204

ثالثا ً :األجر

211

رابعا ً :أساس فرض الضريبة

218

 -1الواردات غير الصافية

218

 -2الواردات الصافية

218

خامسا ً :االعفاءات

221

سادسا ً :موجبات أصحاب العمل

223

 -1سجل االجراء

223

 -2التصريح السنوي

224

 -3التصريح الدوري )البيان الفصلي(

225

 -4موجبات المؤسسات العامة والبلديات

226

 -5موجبات الدولة

226

 -6مكان تقديم التصريح

226

 -7التكليف المباشر والغرامات المتعلقة بالتصاريح

226

 -8اقتطاع الضريبة

227

 -9تأدية الضريبة للخزينة

227

سابعا ً :موجبات االجراء

227

الفصل الثالث :الضريبة على دخل رؤوس االموال المنقولة

231

أوالً :نطاق الضريبة

231

ثانيا ً :االيرادات الخاضعة للضريبة

232

ثالثا ً :الخضوع لضريبة الباب األول

234
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رابعا ً :االعفاء

234

خامسا ً :أساس فرض الضريبة
سادسا ً :معدل الضريبة
سابعا ً :موجبات االشخاص مقتطعي الضريبة
ثامنا ً :تأدية الضريبة
تاسعا ً :المبالغ واالوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن
الفصل الرابع :الضريبة على ايرادات االمالك المبنية

الصفحة
235
237
238
241
243
245

أوالً :نطاق الضريبة

245

ثانيا ً :االخراج عن نطاق الضريبة

246

ثالثا ً :االعفاءات

247

رابعا ً :زوال الضريبة

249

خامسا ً :وقف الضريبة

249

سادسا ً :أساس فرض الضريبة

250

 -1نشوء الحق بالضريبة

250

 -2االيرادات الخاضعة للضريبة

251

سابعا ً :التصاريح

255

ثامنا ً :الغرامات

257

تاسعا ً :التكليف بالضريبة

258

الباب الرابع
الضرائب على رأس المال
الفصل األول :رسم االنتقال
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أوالً :نطاق الرسم

263
الصفحة

ثانيا ً :االموال الخاضعة للرسم )عناصر التركة(

264

ثالثا ً :تقدير االموال الخاضعة للرسم

265

رابعا ً :أسس الرسم

267

خامسا ً :التصريحات

271

سادسا ً :الغرامات

275

سابعا ً :معدل الرسم

275

ثامنا ً :تحصيل الرسم

276

تاسعا ً :أحكام مختلفة

277

الفصل الثاني :الرسوم العقارية

279

أوالً :رسوم التسجيل المقطوعة

279

ثانيا ً :رسوم الفراغ واالنتقال

280

ثالثا ً :االعفاءات

282

رابعا ً :رسوم المساحة

283

الفصل الثالث :ضريبة التحسين العقاري

285

أوالً :التعريف

285

ثانيا ً :أساس فرض الضريبة

285

ثالثا ً :دائرة ضريبة التحسين

288

رابعا ً :التكليف بالضريبة

290

الفصل الرابع :الضريبة على جوائز اليانصيب
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293
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أوالً :اليانصيب الوطني

293
الصفحة

ثانيا ً :اليانصيب الخاص

294

ثالثا ً :اليانصيب اللوتو والفوري

294

رابعا ً :يانصيب شھر التسوق
خامسا ً :يانصيب بواسطة وسائل اإلتصال

296
296

الباب الخامس
الضرائب على االنفاق
الفصل االول :الضريبة على القيمة المضافة
القس م األول :أس باب إح داث الض ريبة ومفھومھ ا وخصائص ھا
وآثارھا

299
299

أوالً :أسباب إحداث الضريبة

299

ثانيا ً :مفھوم الضريبة

301

ثالثا ً :خصائص الضريبة

303

رابعا ً :آثار الضريبة

304

القسم الثاني :نطاق الضريبة
أوالً :العمليات الخاضعة للضريبة
ثانيا ً :االشخاص الخاضعون للضريبة
ثالثا ً :شروط الخضوع للضريبة
رابعا ً :أعمال المجموعة
خامسا ً :االخراج عن نطاق الضريبة
سادسا ً :إقليمية الضريبة
سابعا ً :االشخاص غير المقيمين
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306
306
321
322
324
326
327
330

القسم الثالث :االعفاء من الضريبة

332
الصفحة

أوالً :االعفاء داخل االراضي اللبنانية

332

 -1االنشطة المعفاة من الضريبة

332

 -2االموال واالشياء المعفاة من الضريبة

333

ثانيا ً :االعفاء عند االستيراد

336

ثالثا ً :إعفاء التصدير واالعمال المشابھة والنقل الدولي

337

رابعا ً :حسم الضريبة التي أصابت عناصر كلفة التصدير

339

خامسا ً :إعفاء االموال والخدمات الممولة خارجيا ً

339

القسم الرابع :استحقاق الضريبة

339

أوالً :الواقعة المنشئة للضريبة

340

ثانيا ً :حاالت استحقاق الضريبة

341

القسم الخامس :أساس فرض الضريبة

344

أوالً :أساس فرض الضريبة على العمليات في الداخل

344

ثانيا ً :أساس فرض الضريبة في الحاالت الخاصة

346

ثالثا ً :أساس فرض الضريبة عند االستيراد

349

القسم السادس :معدل الضريبة

352

القسم السابع :فترة احتساب الضريبة

353

القسم الثامن :الحسم

354

أوالً :مفھوم حق الحسم

354

ثانيا ً :تاريخ نشوء حق الحسم

354

ثالثا ً :الضريبة القابلة للحسم

355
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رابع ا ً :حس م الض ريبة الت ي أص ابت االص ول الثابت ة بت اريخ
سابق للخضوع

355
الصفحة

خامسا ً :الضريبة غير القابلة للحسم

356

سادسا ً :شروط ممارسة حق الحسم

356

سابعا ً :المستفيدون من حق الحسم

357

ثامنا ً :أصول حق الحسم

357

تاسعا ً :آلية تطبيق الحسم

357

عاشراً :فائض الضريبة القابلة للحسم

358

حادي عشر :حق الحسم الجزئي )االستعمال المزدوج(

359

ثاني عشر :تسوية الحسم

360

القسم التاسع :االسترداد

361

أوالً :مفھوم االسترداد

361

ثانيا ً :استرداد الضريبة في الداخل

361

ثالثا ً :استرداد الضريبة عند االستيراد

362

رابعا ً :الحاالت الخاصة السترداد الضريبة

364

خامسا ً :حاالت استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة

366

سادسا ً :غرامة الطلب غير المبرر السترداد الضريبة

367

القسم العاشر :الملزمون بالضريبة وموجباتھم

368

أوالً :الملزمون بالضريبة

368

ثانيا ً :موجبات الخاضعين للضريبة

368

 -1التصاريح

368

أ -طلب التسجيل
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ب -االعالم بأي تغيير

369

جـ -طلب إلغاء التسجيل

370
الصفحة

د -التصريح الدوري

371

 -2اصدار الفواتير

372

 -3الموجبات المفروضة عند االستيراد

374

 -4الموجبات المحاسبية

374

القسم الحادي عشر :التقدير المباشر

377

أوالً :عدم تقديم التصريح الدوري ضمن المھلة القانونية

377

ثانيا ً :التصريح الدوري غير الصحيح

377

ثالث ا ً :ع دم التقي د بموجب ات مس ك وتس ليم وحف ظ ال دفاتر
والمستندات

377

رابعا ً :عدم اصدار الفاتورة

378

خامسا ً :عدم صحة المخزون

379

سادسا ً :تحديد الضريبة في التقدير المباشر

379

القسم الثاني عشر :العقوبات المالية والجزائية

380

أوالً :العقوبات المالية

380

ثانيا ً :العقوبات الجزائية

384

القسم الثالث عشر :مرور الزمن

384

أوالً :مرور الزمن على فرض الضريبة

384

ثانيا ً :مرور الزمن على تحصيل الضريبة

385

ثالثا ً :مرور الزمن على حق الحسم

385

رابعا ً :مرور الزمن على حق االسترداد

385
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الفصل الثاني :الضرائب على أنواع االنفاق
أوالً :الرسوم الجمركية

387
387
الصفحة

ثانيا ً :رسم االستھالك الداخلي

394

ثالثا ً :الرسوم على المواد الملتھبة )رسم المحروقات(

395

رابعا ً :رسوم التبغ والتنباك

397

خامسا ً :الرسوم على السيارات

399

سادسا ً :رسوم المشروبات الروحية

399

سابعا ً :الرس م الم الي عل ى الس وائل الكحولي ة المس تخرجة م ن
العنب والمعدة للبيع

400

ثامنا ً :الرسم على االسيتون

401

تاسعا ً :رسوم الملح

401

عاشراً :ضريبة المالھي

402

حادي عشر :الرسوم على بدالت الطعام والشراب واالقامة

411

ثاني عشر :الرسوم المستوفاة من قبل مكتب الحبوب والشمندر
السكري

417

ثالث عشر :رسم الطابع المالي

418

رابع عشر :الرسوم على المراھنات

433

خامس عشر :الرسم على أشرطة الفيديو

436

سادس عشر :رسم المغادرة

436

سابع عشر :الرسم لصالح الخزينة على كل مسافر

439

ثامن عشر :رسوم االستھالك الداخلي الملغاة

439
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الرسوم
الفصل االول :الرسوم االدارية

443
الصفحة

أوالً :رسوم السير

443

ثانيا ً :رسوم األمن العام

447

ثالثا ً :الرسوم القنصلية

451

رابعا ً :الرسوم القضائية

452

خامسا ً :رسوم كتاب العدل

455

سادسا ً :الرسوم السياحية

458

سابعا ً :رسوم الصيد

459

ثامنا ً :رسوم السالح

460

تاسعا ً :رسوم االحراج

461

عاشراً :رسوم المناجم والمقالع

461

حادي عشر :رسوم المراقبة على ھيئات الضمان

462

ثاني عشر :رسم التنقيب عن المياه

463

ثالث عشر :رسوم المطارات

464

رابع عشر :الرسوم المرفئية

465

خامس عشر :رسوم المالحة والمنائر

467

سادس عشر :رسوم إرشاد السفن

469

س ابع عش ر :رس م الت رخيص عل ى مح الت بي ع المش روبات
الروحية

471

ثامن عشر :رسوم رخص بيع المشروبات الروحية بالقدح

471
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تاسع عشر :الرسم السنوي على استثمار آالت الفليبرز

472

عشرون :رس وم حماي ة الملكي ة التجاري ة والص ناعية واألدبي ة
والفنية والفكرية

474
الصفحة

ح ادي وعش رون :رس وم تس جيل ف رع ش ركة مس اھمة
أجنبية

480

ثاني وعشرون :ثمن إجازات االستيراد والتصدير

480

ثالث وعشرون :البدالت السنوية المترتبة على إشغال األمالك
العامة البحرية

480

رابع وعشرون :الرسوم المدرسية والجامعية

481

خ امس وعش رون :الرس م الس نوي ع ن عق د التمثي ل
التجاري

482

س ادس وعش رون :رس وم الوس م ع ن المص وغات البالتيني ة
والذھبية والفضية

482

الفصل الثاني :االتصاالت

483

أوالً :االجور والرسوم البريدية

483

ثانيا ً :رسوم وأجور الخدمات الھاتفية

485

ثالثا ً :الرسوم التلكسية

487

رابعا ً :الخدمات البرقية

487

خامسا ً :المواصالت السلكية والالسلكية

488

سادسا ً :نظام الراديو خليوي )الھاتف الخليوي(

488

الفصل الثالث :الرسوم والعالوات البلدية
أوالً :الرسوم التي تستوفيھا البلديات مباشرة
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491
491

ثاني ا ً :الرس وم والع الوات الت ي تس توفيھا الدول ة أو المؤسس ات
العامة لحساب البلديات

495

ثالثا ً :أصول تحقق الرسوم البلدية وتحصيلھا

496
الصفحة

الباب السابع
اإلدارة الضريبية ،تحصيل الضرائب والرسوم وحسابھا
االعتراضات
الفصل األول :االدارة الضريبية

499

أوالً :الوحدات المركزية

500

ثانيا ً :الوحدات اإلقليمية

502

ثالثا ً :ادارة الضريبة على القيمة المضافة

504

رابعا ً :إدارة الجمارك

504

خامسا ً :الموظفون الماليون

506

سادسا ً :صالحيات الجھاز الضريبي

506

سابعا ً :العقوبات المالية والجزائية

511

الفصل الثاني :تحصيل الضرائب والرسوم

515

أوالً :إجازة تحصيل الضرائب والرسوم

515

ثانيا ً :إدارة تحصيل الضرائب والرسوم

515

ثالثا ً :مستند تحصيل الضريبة

516

رابعا ً :االعالن عن وضع الضريبة قيد التحصيل

516

خامسا ً :تأدية الضريبة

517

سادسا ً :تأدية وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة

522

سابعا ً :تحصيل الضرائب على اإلنفاق والرسوم اإلدارية

524

ثامنا ً :تحصيل دين الدولة ووارداتھا األخرى

525
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الفصل الثالث :حساب الضريبة

527

أوالً :حس اب الض ريبة عل ى أرب اح المھ ن الص ناعية التجاري ة
وغير التجارية

527
الصفحة

 -1حس اب الض ريبة عل ى المؤسس ات الفردي ة وش ركات
االشخاص

527

 -2حساب الضريبة على شركات األموال

529

 -3معدالت ضريبة المواد  41و 42و43

530

 -4ضريبة المادة  45أرباح التحسين الطارئ على االصول
531
 -5الغرامات

531

 -6الرسم المقطوع

531

ثانيا ً :حساب الضريبة على الرواتب واألجور

533

 -1التنزيل العائلي

533

 -2احتساب التنزيل

533

ثالثا ً :حساب الضريبة على دخل رؤوس االموال المنقولة

534

 -1معدل الضريبة

534

 -2معدل الضريبة على التوزيعات

535

رابع ا ً :االش تراكات ف ي الص ندوق ال وطني للض مان
االجتماعي

536

 -1فرع ضمان المرض واالمومة

536

 -2فرع نظام التقديمات العائلية

536
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 -3فرع ضمان تعويض نھاية الخدمة

536

 -4التقديمات العائلية

537

خامسا ً :حساب ضريبة األمالك المبنية

537
الصفحة

 -1التنزيل الخاص ببعض دور السكن

537

 -2حساب الضريبة

538

سادسا ً :حساب رسم االنتقال

538

 -1الرسم على التركات

538

 -2الرسم على الھبات

539

 -3الرسم على الوصايا

539

 -4الرسم على االوقاف

539

 -5معدل الرسم التصاعدي

540

 -6الرسم المقطوع

541

سابعا ً :حساب ضريبة التحسين العقاري

541

ثامنا ً :حساب ضريبة المالھي

542

الفصل الرابع :االعتراضات على الضرائب والرسوم
أوالً :المصادر القانونية ألصول االعتراض

545
545

ثانيا ً :مفھوم االعتراض

545

ثالثا ً :موضوع االعتراض وأسبابه

546

رابعا ً :مھل اإلعتراض

551

خامسا ً :مراحل اإلعتراض

556

 -1المرحلة االدارية

556
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 -2المرحلة اإلدارية القضائية  -لجنة االعتراضات

558

 -3المرحلة القضائية النھائية )مجلس شورى الدولة(

562

سادسا ً :االعتراض على الرسوم الجمركية )التحكيم(

564
الصفحة

سابعا ً :االعتراض على الرسوم القضائية

565

المراجع

567
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نبذة عن المؤلف
 ﺣــﺎﺋز ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻛــﺎﻟورﻳوس ﻓــﻲ اﻟﺗﺟــﺎرة -ﺷــﻌﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ -ﻣــن ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻳــروتاﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺟﻳد ﺟداً وﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺷرف.
 ﻣراﻗب ﺿراﺋب رﺗﺑﺔ أوﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎً. -ﻣراﻗب ﺿراﺋب رﺋﻳﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 -اﻟﻣراﻗب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 -اﻟﻣراﻗب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﻟﺑﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 -ﻋﺿو أﺻﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﺎظرة ﺑﺎﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻳروت ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 ﺷ ـﺎرك ﻓــﻲ اﻋــداد اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ وﺗﺻــﺎرﻳﺢ ﺿ ـرﻳﺑﺔ اﻟــدﺧﻝ ﻟﺷــرﻛﺎت اﻷﻣ ـواﻝواﻻﺷﺧﺎص واﻷﻓراد واﻟﻣﺻﺎرف وﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣراﺳﻳم واﻟﻘ اررات اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
 ﻋﻣﻝ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﻛﻧدﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳث وﺗطوﻳر و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. ﺷــﺎرك ﻓــﻲ ﺗﺄﺳــﻳس وﺗــدرﻳب ﻓرﻳــق اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣرﻛــزي ﻟﺿ ـرﻳﺑﺔ اﻟــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﻣدﻳرﻳ ـﺔاﻟواردات.
 رﺋﻳس ﻓرﻳق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺟﺑﻝ ﻟﺑﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً. -اﺳﺗﺎذ ﻣﻌﻳد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳروت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟـوطﻧﻲ ﻟـﻺدارة واﻻﻧﻣـﺎء ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـس اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣدﻧﻳـﺔﺳﺎﺑﻘﺎً.

 -اﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟو ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 رﺋﻳس داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. اﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳـﺔ – ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ٕوادارة اﻻﻋﻣـﺎﻝ– اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ.
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ﻟﻠﻣؤﻟف ﻧﻔﺳﻪ ﻟدى ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺻﺎدر ﻧﺎﺷرون:
 اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن )ﺟزء .(2/1 اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق )ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء(. اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم.  

ﻣطﺑﻌﺔ ﺻﺎدر
ﺑﻳروت ـ ﻟﺑﻧﺎن
ﻫﺎﺗف961 1 654915 :
961 1 488899
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