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 طلب التسجيل
 1-1ق

 : نوع الخضوع للضريبة  -1
وذلك , أن يحدد نوع خضوعه للضريبة ,اإلجراءوعماًل بأحكام النصوص القانونية المرعية , على المكلف

في ( )بحيث توضع عالمة  ,للمعلومات التي سيدرجها في الفقرات التالية في طلب التسجيلاستنادًا 
 .المربع المناسب

فصول متتالية  4حقق عند قيام المكلف بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة خالل الخضوع االلزامي يت
مع مراعاة وجود ( مليون ليرة لبنانية 051حاليًا )ويحقق رقم أعمال يتجاوز الحد األدنى الملزم للخضوع

 .نشاط مترابط او مشابه
بنشاط خاضع يمكن للمكلف في أي وقت أن يتسجل في الضريبة لمجرد قيامه : الخضوع االختياري

 .وشرط ان يكون قد باشر بالنشاط الخاضع وبتحقيق االيرادات. ومهما كان رقم أعماله
 

  :تعريفال -2
رقم تسجيلها لدى وزارة موضوع التسجيل, المؤسسة /يشمل التعريف المعلومات المتعلقة باسم الشركة

حيث تكون هذه المعلومات ب, اسم المحكمة التجارية, رقم السجل التجاري, الشهرة التجارية, المالية
 .ضريبة الدخل مطابقة لما هي عليه في تعريف الشركة في السجل التجاري و

سمه أو , فعلى صاحب العالقة أن يدون رقم المهنة لدى وزارة المالية, ما فيما خص المهنة لألفرادأ
 .لذلكالثالثي في المكان المخصص 

 
 :حاالت خاصة

على إعتبار أن تأجير العقارات المبنية للسكن ), المؤجرة لغير السكنالعقارات المبنية بالنسبة ألصحاب 
 (تعتبر من األنشطة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

على هذه الفئة من األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يستحصلوا من 
 .الضريبة على القيمة المضافة لتسجيل فيا ألغراض( TIN)مديرية الواردات على رقم تسجيل مؤسسة 

 
 :في جميع الحاالت
تعبئة النماذج الخاصة بمباشرة عليه يجب , ًا لدى وزارة الماليةكلفم طالب التسجيلفي حال لم يكن 

 .العمل لدى مديرية الواردات والحصول على رقم التسجيل قبل تقديم هذا الطلب
 

 :العنوان  -3
على , في حال وجود عنوان خاص بالمراسلة أما, (المركز الرئيسي) هو عنوان مركز العمل الفعلي

 .النموذج الخاص بعنوان المراسلةالمهنة تعبئة /المؤسسة/الشركة
 .نذكر بضرورة تدوين رقم هاتف ثابت, مع رقم فاكس
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 :تاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة على القيمة المضافة  -4

درجة في الفقرات استنادًا للمعلومات الم, الخضوع شروط فيهاالشهر والسنة التي توفرت , ذكر اليوم
 .الالحقة لطلب التسجيل

 :في حالة التسجيل االلزامي
 .التاريخ هو آخر يوم من الفصل الذي تحقق فيه شروط التسجيل االلزامي المشار اليها أعاله

 :في حالة االدارة الحرة
 .التاريخ هو تاريخ عقد االدارة عند كاتب العدل

 :الة التسجيل االختياريفي ح
 .التاريخ هو تاريخ تقديم الطلب امام مديرية الضريبة على القيمة المضافة

 
 :نوع النشاط  -5

ضرورة ذكرها , في حال قيامها بأكثر من نشاط. المؤسسة/لشركةا الفعلي الذي تمارسهتحديد النشاط 
 ., نشاط رئيسي, أنشطة فرعيةبحسب األهمية

 .اجراء التعديل في وحدات ضريبة الدخل أوالً يجب : لنشاطفي حال وجود تعديل في ا
المؤسسة معفى من الضريبة دون حق الحسم أو خارج نطاق الضريبة خالل /في حال كان نشاط الشركة

يتوجب في هذه الحالة تحديد رقم وتاريخ أول فاتورة بيع , الفترات التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل
أو رقم وتاريخ البيان الجمركي العائد ألول /و, معفيًا مع حق الحسمأو بطبيعته تتضمن نشاطًا خاضعًا 

 .عملية تصدير
 

 :استيراد وتصدير  -6
 .في المربع المناسب( ) توضع عالمة, في حال القيام بعمليات استيراد أو تصدير

طلب يرفق بعلى أن , تحدد نسبة التصدير وقيمة المبيعات المصدرة خالل الفصول األربعة السابقة
لعمليات التصدير المبينة العائدة مع الفواتير الصادرة والحواالت المصرفية جمركية الالتسجيل البيانات 

 .في حال رغب المكلف تصنيفه كمصدر, قيمتها في طلب التسجيل
 

  :حرة إدارة  -7
يجب تحديد اسم مالك , ستثمرة عن طريق اإلدارة الحرةالمؤسسة م  /في حال كانت الشركة

تاريخ توقيع عقد اإلدارة الحرة وتاريخ انتهاء عقد اإلدارة , رقم تسجيلها في وزارة المالية, المؤسسة/شركةال
 (المقصود آخر عقد ادارة حرة).الحرة

 
 :إستفسار اإلدارة حول الطلب  -8
, للشخص الذي يمكن رقم هاتف ثابت ومحمول مع رقم فاكس, الصفة, تدوين االسم الكامليجب 

 .يبية اإلتصال به عند الضرورةلإلدارة الضر 
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 :توقيع طلب التسجيل  -9

 المفوض بالتوقيع عن الشركة أو الوكيل القانوني, من قبل صاحب المؤسسةيتم توقيع طلب التسجيل 
 .(على أن يذكر في الوكالة صراحة حق التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة)
 

في )صاحب العالقة ز هوية ابر إمع ضرورة , القانوني هكما يقدم الطلب من قبل صاحب العالقة أو وكيل
أو هويتي كل من صاحب العالقة والوكيل باإلضافة ( حال تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة مباشرةً 

 .(في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل القانوني) الوكالة القانونية األصليةإلى 
 
 
 

 ة لتاريخ تقديم طلب التسجيلبيان مفصل برقم األعمال خالل الفصول السابق
 1-11ق

 
 . المهنة موضوع التسجيل في الضريبة مع رقم التسجيل في وزارة المالية/المؤسسة/تدوين اسم الشركة

لمدة أقصاها سبع سنوات ذلك تدوين رقم األعمال خالل الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل و 
واذا كان الزاميًا فيكون آلخر , اذا كان اختيارياً  التسجيل يوم قبل تاريخ توقيع طلبآخر ولغاية , سابقة

 .يوم من الفصل السابق لتاريخ توقيع طلب التسجيل
ناتجة عن  إيراداتيثبت البدء بتحقيق  أو أي مستند آخر, يضم إلى الطلب فواتير مبيعات نشاط خاضع

 .النشاط الخاضع
 

شركة أو المؤسسة موضوع إفادة بمدى وجود نشاط مترابط مع أو مكمل لنشاط ال
 التسجيل

 1-11ق
تاريخ ( قانون الضريبة على القيمة المضافة) 973من القانون رقم  01عماًل بأحكام البند ب من المادة 

موضوع  شركةالفي حال كانت قبل الشركة من  0-02يمأل الملحق ق, وتعديالته 04/02/2110
 , اب الحصص في الشركة, ومن قبل المساهمين أو أصحالتسجيل هي شركة أموال

 
في هذه الحالة يتوجب على شركة الهولدنغ , شركة هولدنغكانت الشركة موضوع التسجيل هي حال في 

 .ن الشركات التي تملك فيها أسهماإلفادة ع
 

, أنشطة مترابطة مع النشاط موضوع التسجيل, في حال تبين لدى الدرس المكتبي لطلب التسجيل
 .رقم األعمال لألنشطة المترابطةيتوجب تقديم بيان مفصل ب
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 .من قبل أصحاب العالقةضرورة توقيع كافة المستندات  إلى اإلشارةتجدر 

 
 


