
 
 "2-2ق " النموذج  –تصريح الوكيل 

 

 
  2-2ق :     رقم النموذج

 
 تصريح الوكيل :   إسم النموذج

 
تصريح الوكيل عن صافي الضريبة المستحقة للدفع، أو صافي . 04معطوفة على المادة  53المادة  -:   المرجـــع

ح ذمة كل موكل الضريبة القابلة للحسم التي تخص كل موكل بمفرده، حيث يوجز هذا التصري
تجاه إدارة الضريبة على القيمة المضافة عند نهاية فترة معينة، فيكون هناك لكل موكل رصيد 

 .يتوجب دفعه لخزينة الدولة أو رصيد قابل للحسم
 

 :شــــرح النمـــوذج
بصدق وصحة يحتوي نموذج تصريح الوكيل على ثالثة أقسام يتم تعبئتها من قبل الوكيل نفسه، ويتعهد هذا األخير 

.المعلومات التي قام بتعبئتها  

 
 تعــريف: القسم األول 

 
المهنة كما هو مسجل في السجل /المؤسسة/يدون في هذه الخانة إسم الشركة( المهنة/المؤسسة/الشركة)إسم الوكيل

 (.المهن الحرة)التجاري، أو لدى الكاتب العدل ألصحاب المهن غير التجارية 
 

المؤسسة تتعامل في السوق وتماار  نشااطها تحات إسام يختلاإ عان إسامها المادون /نت الشركةإذا كاالشهرة التجارية 
شاركة : ماثال  قاد يكاون إسام الشاركة. المؤسسة، تادون الشاهرة التجارياة فاي الخاناة المخصصاة لهاا/في خانة إسم الشركة

 ع.ت.التجارة العالمية، ويكون اإلسم الذي تمار  نشاطها من خالله ش
 

يدون في هذه الخانة رقم تسجيل الوكيل في الضريبة على لوكيل في الضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيل ا
 .القيمة المضافة كما ورد في شهادة تسجيل الوكيل الصادرة عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة

 
 توجب عليهتدون الفترة الضريبية التي يكون الخاضع ملزم بالتصريح عنها وتأدية المعن الفترة 
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  من الشهر الذي يلي إنتهاء الفصل 24يدون تاريخ إنتهاء مهلة التصريح وهو في يوم تاريخ إنتهاء مهلة التصريح  
 

 العــنوان: القسم الثاني 
 

إذا كاان ألي منهاا أكثار مان مكاان لمزاولاة العمال، يادون عناوان . المهناة/المؤسساة/يدون في هذا القسام، عناوان الشاركة
يجاب أن يكااون هاذا العنااوان . ئيساي، وهااو المكاان الاذي تاادار مناه األنشااطة وتحفات فياه السااجالت المحاسابيةالمركاز الر 

 -شااارع -حااي -بلاادة /منطقااة -قضاااء  –محافتااة : واضااحا  ومفصااال  وفقااا  للبنااود المدرجااة فااي التصااريح وهااي التاليااة
وذلاااك لتاااأمين . ى البرياااد اإللكترونااايهااااتإ وفااااك  باإلضاااافة إلااا -صاااندوق البرياااد  -الرماااز البريااادي  -طاااابق -مبناااى

 .المراسلة بين اإلدارة والوكيل
 

مطبوعة من النظام  2و  1أما في حال إصدار نموذج التصريح من النظام فتكون الخانات المذكورة في األقسام * 
لضريبية وتاريخ الفترة ا إلىوتحتوي على إسم الوكيل، رقم تسجيله والعنوان كما وردوا في قاعدة البيانات باإلضافة 

 .إنتهاء مهلة التصريح
 

تعديل تصريح " )2-4/2"يمكن تصحيح الخطأ باستعمال نموذج ق، التصريح فيفي حال وجود أخطاء أما * 
ويبقى الخاضع معّرضًا للغرامات المنصوص عليها . الذي يتم الحصول عليه من دائرة معالجة المعلومات( الوكيل

 .مبالغ كان يجب التصريح عنها ودفعها في القانون في حال لم يصّرح عن
 . باإلضافة إلى التعديالت المتوجبة 2-2ق ولدى تعديل التصريح تمأل كل المعلومات التي أدرجت في التصريح 

 
 

 ملخص العمليات: القسم الثالث
 

 (.FIN)يدون في هذه الخانة رقم الموكل في الضريبة على القيمة المضافة رقم الموكل 
 

 (.1-6ق)يدون في هذه الخانة إسم الموكل كما ورد في طلب الموافقة على توكيل إسم الموكل 
 

 .يدون في هذه الخانة عدد العمليات التي قام بها الوكيل لصالح الموكل داخل األراضي اللبنانيةعدد العمليات 
 

الخزينة  الموكل لصالحصافي الضريبة المتوجبة على يدون الوكيل في هذه الخانة صافي الضريبة المستحقة للدفع 
 .جراء تنفيذ هذا األخير لعمليات خاضعة للضريبة ضمن األراضي اللبنانية
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يدون الوكيل في هذه الخانة صافي الضريبة القابلة لإلسترداد لصالح الموكل جراء صافي الضريبة القابلة لإلسترداد 
 .ألراضي اللبنانيةتنفيذ هذا األخير لعمليات خاضعة للضريبة وقابلة لإلسترداد ضمن ا

 

 :تفصيل خانات تصريح الوكيل

 المجموع – 244(1)
 .هو مجموع الضريبة المستحقة للدفع من قبل الوكيل عن أعمال موكليه خالل فترة إحتساب معينة

 
 المجموع – 244(2)

 .هو مجموع الضريبة القابلة لإلسترداد من قبل الوكيل عن أعمال موكليه خالل فترة إحتساب معينة
 

 الضريبة المستحقة للدفع – 214
الحالية والمدون في الخانة فترة الهو مجموع الضريبة المستحقة للدفع من قبل الوكيل عن أعمال موكليه خالل 

(1 )244. 
 

 قابلة لالسترداد مدورة من الفترة الضريبية السابقة ضريبة: تنزيل – 224
  .في الفصل السابق 234رة المالية السابقة المدونة في الخانة هو رصيد المبالغ المدورة القابلة لالسترداد من الفت

 
 ضريبة قابلة لالسترداد عن الفترة الحالية: تنزيل – 254

الحالية والمدون في الخانة فترة الهو مجموع الضريبة القابلة لإلسترداد من قبل الوكيل عن أعمال موكليه خالل 
(2 )244. 
 

 فعالمستحقة للدصافي الضريبة – 204
ومجموع الضريبة القابلة لإلسترداد  214المدون في الخانة هو الفرق بين مجموع الضريبة المستحقة للدفع 

 .في حال كان هذا الفرق موجبا   254و 224المدونة في الخانتين 
 

 رصيد مدور قابل لإلسترداد أو – 234
ومجموع الضريبة القابلة لإلسترداد   214المدون في الخانة  هو الفرق بين مجموع الضريبة المستحقة للدفع

 .في حال كان هذا الفرق سالبا   254و  224المدون في الخانتين 
 

 غرامة التأخير في التصريح – 204
 .هي الغرامة المتوجبة على التأخير في تقديم التصريح خالل المهلة المحددة قانونا  
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التأخير في تقديم طلب  -44/2222 من قانون اإلجراءات الضريبية رقم 121غرامة المادة  - 262
 :التسجيل

 .بموجب القوانين الضريبية الحالية ال تفرض غرامات على الوكيل لجهة التأخير بالتسجيل
 

التأخر أو عدم تقديم التصريح  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  121المادة غرامة  -261
 : الضريبي

قانون اإلجراءات من  53ح المنصوص عليه في البند واحد من المادة م التصريمكلإ لم يقد   تفرض على كل  
من قيمة الضريبة المتوجبة وفقا  للتصريح أو للربح %( 3)، غرامة قدرها خمسة بالمئة 00/2443الضريبية رقم 

مئة على أن ال تتجاوز الغرامة مئة بال( أو كسر الشهر)شهر تأخير  د من قبل اإلدارة الضريبية عن كل  المحد  
 :عن تصريح، وال تقل   من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل  %( 144)

 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 034.444 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات ( خمسماية ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 344.444 -

 المستثناة من الضريبة،
 .لألفراد ولباقي المكلفين( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل. ل 144.444 -
 

 
التصاريح الضريبية غير  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  112المادة غرامة  -262

 :الصحيحة
%( 24)غرامة قدرها عشرين بالمئة ، من الضريبة الواجب التصريح عنها ح بأقل  شخص يصر   تفرض على كل  

 :الغرامة عن ح عنها، على أن ال تقل  بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصر   من قيمة الفرق
 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 034.444 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات ( خمسماية ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 344.444 - 

 ثناة من الضريبة،المست
 .لألفراد ولباقي المكلفين( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل. ل 144.444 - 
 

اإلغفال عن التصريح  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -262
 :بمعلومات

ديمها وفقا  شخص أغفل عن التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تق على كل  ، تفرض
والقوانين الضريبية الخاصة، ولم ينتج عن هذا اإلغفال  00/2443قانون اإلجراءات الضريبية رقم ألحكام 

 :تصريح ضريبة إضافية غرامة قدرها عن كل  
 للشركات المساهمة،( مئتا  ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 244.444 -
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والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات  لشركات األشخاص( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 144.444 -
 المستثناة من الضريبة،

 .لألفراد ولباقي المكلفين( خمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 34.444 -
 

المخالفات المتعلقة  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  1البند  112المادة غرامة  -264
 :بالفواتير

من %( 2)ورة متى كان ذلك إلزاميا  وفقا  للقانون، غرامة قدرها اثنان بالمئة مكلإ لم يصدر فات تفرض على كل  
 .قيمة العملية موضوع الفاتورة

 

المخالفات المتعلقة  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  2البند  112المادة غرامة  -262
 : بالفواتير

المماثلة التي يكون ملزما  قانونا  بإصدارها، رقمه  مكلإ لم يتهر على الفواتير أو المستندات تفرض على كل  
الضريبي أو غيرها من المعلومات الشكلية التي ال تؤثر على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة، غرامة قدرها 

 .من قيمة العملية موضوع الفاتورة% 4.3
 

ك السجالت والمستندات عدم مس -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  114المادة غرامة  -266
 :المحاسبية

 
من هذا القانون  22من لم يمسك السجالت والمستندات المحاسبية المنصوص عليها في المادة  تفرض على كل  

ح عنها، على من الضريبة الصافية غير المصر  %( 34)أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها خمسون بالمئة 
 :عن أن ال تقل  

 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 034.444 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات ( خمسماية ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 344.444 -

 المستثناة من الضريبة،
 .لألفراد ولباقي المكلفين( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل. ل 144.444 -
 

عرقلة إجراءات المراقبة  - 44/2222ن قانون اإلجراءات الضريبية رقم م 112المادة غرامة  -261
 : الضريبية

االمتناع عن تدوين  أو، المستندات المثبتة لصحة التصريح أوالسجالت  إبرازمن يمتنع عن  تفرض على كل  
ر المدفوعة من الضريبة المتوجبة غي%( 34)غرامة قدرها خمسون بالمئة ، بعض العمليات عليها وفقا  لألصول

 :عن على أن ال تقل  
 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 034.444 -
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لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات ( خمسماية ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 344.444 -
 المستثناة من الضريبة،

 .لألفراد ولباقي المكلفين( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل. ل 144.444 -   
 

 
 : إصدار فاتورة مخالفة للقانون -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  122المادة غرامة  -262

شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة أو مستند مماثل مخالفا  ألحكام  تفرض على كل  
لجهة ذكر الضريبة المتوجبة أو وصإ العملية غرامة قدرها  من قانون الضريبة على القيمة المضافة 53المادة 

 .من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة%( 23)خمسة وعشرون 
 

 إجمالي المتوجب دفعه – 234
 غرامة التأخير في التصريح+ هو مجموع صافي الضريبة المستحقة للدفع 

 فقطغرامة التأخير في التصريح أو 

 
.الذي قام بتعبئة التصريح بصحة المعلومات مع ذكر صفته، التوقيع والتاريخ يفيد الشخص*   

 .وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
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 "2-2ق "النموذج  –بيان تفصيلي لتصريح الوكيل 
 

 

 " 2-5ق " :  رقم النموذج
 

 بيان تفصيلي لتصريح الوكيل:  إسم النموذج
 

 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 04معطوفة على المادة  53المادة :  المرجــع
 

تفصيل العمليات التي قام بها كل موكل خالل الفترة الضريبية المصرح :  الهــدف
 .عنها، حيث في نهاية هذه الفترة سوإ يكون هناك لكل موكل رصيد واحد

 :نمـــوذجشــــرح ال
يحتااوي البيااان التفصاايلي لتصااريح الوكياال فااي الضااريبة علااى القيمااة المضااافة علااى قساامين يااتم تعبئتهااا ماان قباال الوكياال 
ويتعهد هذا األخيار بصادق وصاحة المعلوماات التاي قاام بتعبئتهاا، يرفاق بياان تفصايلي عان كال موكال بتصاريح الوكيال 

 .ى القيمة المضافةويقدم إلى الوحدة المختصة في مديرية الضريبة عل
 

 تعــريف: القسم األول
 

يدون في هذه الخانة إسم الوكيل كما هو مسجل في السجل التجاري، أو لدى الكاتب العدل ألصحاب إسم الوكيل 
 (.المهن الحرة)المهن غير التجارية 

 
المدون فاي خاناة إسام إذا كان الوكيل يتعامل في السوق ويمار  نشاطه تحت إسم يختلإ عن إسمه الشهرة التجارية 

شركة الصاناعة العالمياة، ويكاون اإلسام : مثال  قد يكون إسم الشركة. الوكيل، يدون هذا اإلسم في خانة الشهرة التجارية
 د. .الذي تمار  نشاطها من خالله م

 
وافقة على وجنسيته كما ورد في طلب الم اسم بلدهيدون في هذه الخانة إسم الموكل وجنسيته ، اسم بلده إسم الموكل

 (.1-6ق)توكيل 
 

يدون في هذه الخانة رقم تسجيل الوكيل في الضريبة على رقم تسجيل الوكيل في الضريبة على القيمة المضافة  
كما ورد في شهادة  (TIN)هذا الرقم مكون من نوع الضريبة ورقم تسجيل المكلإ لدى وزارة المالية . القيمة المضافة

 .التسجيل الصادرة عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 .تدون الفترة الضريبية التي يكون الوكيل ملزم بالتصريح عنها وتأدية المتوجب على الموكلعن الفترة  
 

ال نموذج يمكن تصحيح الخطأ باستعم، " 2-2ق "  تفصيلي لتصريح الوكيلالبيان في الي حال وجود أخطاء ف* 
ويبقى . الذي يتم الحصول عليه من دائرة معالجة المعلومات( بيان تفصيلي لتصريح الوكيلتعديل " )2-4/2"ق

الخاضع معّرضًا للغرامات المنصوص عليها في القانون في حال لم يصّرح عن مبالغ كان يجب التصريح عنها 
 .ودفعها

 . باإلضافة إلى التعديالت المتوجبة 2-2ق في التصريح  ولدى تعديل التصريح تمأل كل المعلومات التي أدرجت
 
 

 تفاصيل العمليات: القسم الثاني
 

 .يدون في هذه الخانة وصإ للعملية التي قام بها الموكل خالل الفترة الملزم بالتصريح عنهاوصف العملية 
 

لعمليات  الموكلجراء تنفيذ  لدفعستحقة لمجموع الضريبة الميدون الوكيل في هذه الخانة المستحقة للدفع الضريبة 
 .خاضعة للضريبة ضمن األراضي اللبنانية

 
جراء تنفيذ هذا  مجموع الضريبة القابلة للحسم لصالح الموكليدون الوكيل في هذه الخانة الضريبة القابلة للحسم 

 .األخير لعمليات خاضعة للضريبة وقابلة للحسم ضمن األراضي اللبنانية
 

أو الذي قام الموكل بالشراء منه كما يتم  الطرإ الذي قام بشراء الخدمة أو السلعة من الموكلوهو الطرف الثالث 
 .ذكر كل  من رقم تسجيل الطرإ الثالث لدى وزارة المالية إن كان موجودا  

 
 :تفصيل خانات البيان التفصيلي لتصريح الوكيل

 مجموع الضريبة المستحقة للدفع – 244(2)  
 .العمليات التي قام بها الوكيل بالنيابة عن موكلهالمحصلة عن مجمل هو مجموع الضريبة 

 
 مجموع الضريبة القابلة للحسم – 244(5)  

 .العمليات التي قام بها الوكيل بالنيابة عن موكلههو مجموع الضريبة القابلة للحسم عن مجمل 
 
 صافي الضريبة المستحقة للدفع – 544  

 .لمستحقة للدفع ومجموع الضريبة القابلة للحسم في حال كان الرصيد موجبا  هي الفرق بين مجموع الضريبة ا
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 لالستردادأو رصيد قابل  – 514
 .هو الفرق بين مجموع الضريبة المحصلة ومجموع الضريبة القابلة للحسم في حال كان الرصيد سالبا  

 
لمعلومــات مــع ذكــر صــفته، التوقيــع يفيــد الشــخص الــذي قــام بتعبئــة البيــان التفصــيلي لتصــريح الوكيــل، بصــحة ا* 

 .والتاريخ

 

 .وعدم تدوين أية معلومة داخله" خاص باإلدارة"يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان *
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  تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافةطلب 
 "2-2" موذج الن 

 
 " 2-3 ق" :  رقم النموذج

 
 تصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافة:  إسم النموذج

 
 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 04معطوفة على المادة  53المادة :  المرجــع

 

 شــــــرح النمــــوذج: القسم األول
 

 :يحتوي نموذج التصريح على اربع فقرات

المهناااة، الشاااهرة التجارياااة، رقااام تساااجيل غيااار الخاضاااع لااادى وزارة المالياااة، /المؤسساااة/د إسااام الشاااركةيحاااد: التعريـــف. 1
 .باإلضافة إلى الفترة الضريبية، وتاريخ إنتهاء مهلة التصريح

 

، فاذا كان ألي منها أكثار مان مكاان، يادون عناوان المركاز الرئيساي. المهنة/المؤسسة/يدون عنوان الشركة: العنوان. 2
 .يجب ان يكون هذا العنوان واضحا  ومفصال  . مكان الذي تدار منه األنشطة وتحفت فيه السجالت المحاسبيةوهو ال

  

خاص بحسابات اجمالي المشتريات من غير المقيمين ومجماوع الضاريبة علاى القيماة المضاافة  :احتساب الضريبة. 2
 .المستحقة للدفع

 

ع لإلستفسار عان محتاوى التصاريح فاي حاال دعات الحاجاة، وأخيارا  يحدد مرجع من قبل غير الخاض :القسم الرابع. 4
 .اإلفادة من قبل غير الخاضع بصدق وصحة المعلومات التي قام بتعبئتها

 

ق " التصريح عن غير المقيمين من قبل غير الخاضع للضريبة على القيمة المضافة  فيي حال وجود أخطاء ف* 
تصريح عن غير المقيمين من قبل غير تعديل " )2-4/2"ق يمكن تصحيح الخطأ باستعمال نموذج، " 2-2

ويبقى الخاضع . الذي يتم الحصول عليه من دائرة معالجة المعلومات( الخاضع للضريبة على القيمة المضافة
 .معّرضًا للغرامات المنصوص عليها في القانون في حال لم يصّرح عن مبالغ كان يجب التصريح عنها ودفعها
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المبلغ اإلجمالي )في العامود الثاني  2-2ق صريح تمأل كل المعلومات التي أدرجت في التصريح ولدى تعديل الت
وتدرج (( 2)المبلغ اإلجمالي كما المصحح )أما المبالغ المصححة فتدرج في العامود األول (( 2)كما في التصريح 

 ((.2)الفروقات )الفروقات في العامود الثالث 
 
 

 ضريبةإحتساب ال: القسم الثاني
 

الرجاء . تدون في هذا القسم مجموع المبالغ الخاصة إلحتساب الضريبة، يتم وضع كل مبلغ في الخانة المخصصة له
والرجاء التأكد من تعبئة النموذج  2-31التأكد من ان المجاميع في هذه الخانات تساوي المجاميع في النموذج ق

 .2-31ق
 

 :تفصيل خانات التصريح
 

 ريات السلع والخدمات من غير المقيمين قبل احتساب الضريبةاجمالي مشت – 122 
هي قيمة مشتريات السلع والخدمات المكتسبة من غير المقيمين التي يتوجب تأدية الضريبة على 

 :القيمة المضافة عنها
تشمل مشتريات السلع من غير المقيمين التي لم تدفع الضريبة عنها لدى الجمرك ومشتريات الخدمات 

 .يدون المبلغ قبل احتساب الضريبة عنها. المقيمين من غير
 .قيمة المبلغ اإلجمالي قبل الضريبة( 1)تدون في العامود 

 
 الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع  – 112

 هي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع عن اجمالي المشتريات من غير المقيمين
 .قيمة الضريبة المستحقة للدفع( 1)تدون في العامود 

            
 التأخر أو عدم تقديم التصريح  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  121المادة غرامة  -122

 : الضريبي        
قانون من  53م التصريح المنصوص عليه في البند واحد من المادة مكلإ لم يقد   تفرض على كل  

من قيمة الضريبة المتوجبة %( 3)، غرامة قدرها خمسة بالمئة 00/2443رقم اإلجراءات الضريبية 
على ( أو كسر الشهر)شهر تأخير  د من قبل اإلدارة الضريبية عن كل  وفقا  للتصريح أو للربح المحد  

 :عن تصريح، وال تقل   من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل  %( 144)أن ال تتجاوز الغرامة مئة بالمئة 
 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 034.444 -
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لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية ( خمسماية ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 344.444 -
 وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

 .لألفراد ولباقي المكلفين( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل. ل 144.444 -
 

 
 التصاريح الضريبية غير  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  112مادة الغرامة  -122

 :صحيحة         
غرامة قدرها عشرين بالمئة ، من الضريبة الواجب التصريح عنها ح بأقل  شخص يصر   تفرض على كل  

لى أن ال ح عنها، عمن قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصر  %( 24)
 :الغرامة عن تقل  

 للشركات المساهمة،( سبعماية وخمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 034.444 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية ( خمسماية ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 344.444 -

 وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
 .ولباقي المكلفين لألفراد( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل. ل 144.444 -

 
 اإلغفال عن التصريح  -44/2222من قانون اإلجراءات الضريبية رقم  111المادة غرامة  -142

 :بمعلومات         
شخص أغفل عن التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها  على كل  ، تفرض

والقوانين الضريبية الخاصة، ولم ينتج عن هذا  00/2443قانون اإلجراءات الضريبية رقم وفقا  ألحكام 
 :تصريح اإلغفال ضريبة إضافية غرامة قدرها عن كل  

 للشركات المساهمة،( مئتا  ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 244.444 -
لشركات األشخاص والشركات المحدودة المسؤولية ( مئة ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 144.444 -

 ضريبة،وللمؤسسات المستثناة من ال
 .لألفراد ولباقي المكلفين( خمسون ألإ ليرة لبنانية. )ل.ل 34.444 -

 
 اجمالي المتوجب دفعه -222

غرامة  إليها، تضاإ  114( 1)هي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع أي الخانة 
أي  ير الصحيحالتصريح الضريبي غغرامة  إلى باإلضافة 124(1)التأخير في التصريح أي الخانة 

 .104(1)أي الخانة  وغرامة اإلغفال عن التصريح بمعلومات 154(1)الخانة 
(1)244 ( =1)114 ( +1)124+(1)154+ (1)104. 

 
 
 



   

13/15 

 إستفسار من قبل وزارة المالية عن مضمون التصريح الدوري: القسم الثالث 
 

المؤسسة أو المهنة، لإلتصال به /في الشركة يدون في هذا القسم اإلسم الكامل، الصفة، هاتإ وفاك  أحد المسوؤلين
من قبل الموتإ المختص في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، خالل ساعات العمل اليومية وذلك لإلستفسار 

 .عن أي موضوع يتعلق بتصريح الخاضع

 
 .التاريخيفيد الشخص الذي قام بتعبئة التصريح بصحة المعلومات المدونة مع ذكر صفته، التوقيع و * 
 

 .وعدم تدوين أي معلومة داخله" خاص باإلدارة "يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
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  معلومات عن غير المقيمينالئحة 
 "2-21ق" النموذج 

 "2-2ق"يرفق بالنموذج 
 

 " 2-21ق "  : رقم النموذج
 

 يمينبالمعلومات عن غير المقالئحة  : اسم النموذج
 

 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 04المادة  :  المرجـع
 

 .قبل غير الخاضع عن غير المقيمينالقيمة المضافة المدفوعة من  على ضريبةالتفصيل   :الهــدف

 

 : شـرح النمـوذج

مباالغ ، لبناان العناوان خاارج، غيار المقيماين بأساماءالمعلومات عن غير المقيمين علاى معلوماات خاصاة تحتوي الئحة 
الضااريبة المساتحقة للاادفع والتااي تاام تعبئتهاا ماان قباال غياار الخاضاع الااذي اسااتعمل الخدمااة او  إلااى باإلضااافةالمشاتريات 

 .2-3السلعة وترفق بالنموذج ق
 

 تعــريف: القسم األول
 

 .السجل التجاريكما هو مسجل في  غير الخاضعيدون في هذه الخانة اسم  غير الخاضعاسم 
 

غير لكل رقم تسجيل  تخصص مديرية الضريبة على القيمة المضافة /غير الخاضع لدى وزارة الماليةجيل رقم التس
 .ويستعمل الحقا لجميع الطلبات المقدمة، في هذه الخانة يدون، مقيم

 
 .تدون الفترة الضريبية التي يقوم غير الخاضع بالتصريح عنها عن الفترة

 
ووضع المجموع العام في  2-21نات الموجودة يرجى تعبئة نموذج ثاٍن قفي حال تعدى عدد غير المقيمين الخا

 .آخر صفحة
 

يمكن تصحيح الخطأ باستعمال نموذج  ،2-21قبالمعلومات عن غير المقيمين ئحة الال  فيفي حال وجود أخطاء 
ويبقى . ماتالذي يتم الحصول عليه من دائرة معالجة المعلو ( المعلومات عن غير المقيمين تعديل" )2-4/21"ق
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الخاضع معّرضًا للغرامات المنصوص عليها في القانون في حال لم يصّرح عن مبالغ كان يجب التصريح عنها 
 .ودفعها

 
 وصف العمليات واحتساب الضريبة: القسم الثاني

 
 اسم غير المقيميدون في هذه الخانة  اسم غير المقيم

 
 .ج لبنانيدون في هذا القسم عنوان غير المقيم خار العنوان  

 
يدون في هذه القسم مبالغ مشتريات السلع والخدمات التي اكتسبها غير الخاضع في مبالغ مشتريات السلع والخدمات 

 .يدون هذا المبلغ قبل احتساب الضريبة. لبنان من غير المقيم
 

 .اتتدون في هذا القسم قيمة الضريبة المستحقة للدفع عن مبالغ المشتريالضريبة المستحقة للدفع 
 

تفرض . تدون الغرامة المستحقة عن كل مبلغ اذا كان هناك أي تأخير في التصريحغرامة التأخير في التصريح 
 1.من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا  كامال  % 14غرامة قدرها 

 
 .غرامة التصريحيمثل مجموع الضريبة على القيمة المضافة زائد المبلغ المتوجب دفعه 

 
 :تفصيل الخانات

 
 لمبالغ مشتريات السلع والخدمات من غير المقيم قبل احتساب الضريبة العام مجموعال -(1)222

مشتريات السلع والخدمات الخاضعة من غير المقيم قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة عن هو مجموع  
 .2-3في التصريح ق 144يتوجب نقل هذا المبلغ الى الخانة  .المبلغ

 
 مستحقة للدفعالقيمة المضافة ال على ضريبةلل العام مجموعال -(2)222

 114يتوجب نقل هذا المبلغ الى الخانة  .يتوجب تأديتها الى الخزينةهو مجموع الضريبة على القيمة المضافة التي 
 .2-3في التصريح ق

 

                                                 
ة المضافةالبند الثاني من قانون الضريبة على القيم, 84المادة  
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