
    تصريح التوقف عن العمل :اسم المعاملة

             

        أربعة أشھر :المھلة المحددة إلنجازھا

             
             

 .يقصد برئيس الوحدة المالية المختصة رئيس دائرة ضريبة الدخل في بيروت ورؤوساء الماليات في المحافظات1 :مالحظات
       
             
                          

 المستندات المطلوب ضمھا النماذج مراحل سير المعاملة

 .6تصريح التوقف عن العمل م  -1-1

  

يقوم المراقب بمراجعة الطلب واإلحالة إلى قلم خدمات 
ًالمكلفين للتسجيل بحيث يعطى المستدعي إيصاال ممكننا بالرقم  ً

 -2 .والتاريخ
عن آخر فترة قبل التوقف عن  تقديم تصريح 

 .العمل
 )في حال كان التوقف نتيجة الوفاة( وثيقة وفاة -2-3

 . عقد البيع أو التنازل عن المأجور  -4  

  

تحال المعاملة الى مراقب ومراقب رئيسي في دائرة أو فرع 
اإللتزام الضريبي بحيث يقوم المراقب بتطبيق آلية تحليل 

المخاطر على المعاملة وتحديد الدائرة أو الفرع الذي سيتولى 
حسب معيار رقم األعمال ) تدقيق أو خدمات المكلفين(الدرس 

 . حال توجب الدرس أو إحالتھا للحفظفي

 القرار الصادر عن النقابة التي ينتمي إليھا المكلف  -5
 .لشطبه من سجالت النقابة أو اإلحالة إلى التقاعد 

3-

 6م 

حكم باإلفالس وفي حال :  في حال اإلفالس -6
 .عقد اإلندماج: الإلندماج

  

لمراقب الرئيسي في الدائرة أو الفرع يقوم المراقب باشراف ا
المعني بدرس المعاملة وتدقيق أعمال المكلف ثم يقوم بتنظيم 
تقرير مع اقتراح تكاليف في حال توجبھا يرفعه إلى المراقب 

 .ًالرئيسي إلبداء الرأي وفقا للمعطيات
7- 

ُيرفع التقرير إلى رئيس الدائرة أو الفرع المعني الذي يرفعه -4
 .بدوره بعد إبداء الرأي إلى رئيس الوحدة المالية المختصة

  

 

 يقوم رئيس الوحدة بمراجعة التقرير واتخاذ القرار النھائي -5
   .بالموافقة على المقترحات أو تعديلھا

 

6-   

/ حلول األجل المحدد للشركة أو إرادة الشركاء 
  : المساھمين

ّ نظام الشركة الذي يبين مدة الشركة في حال كان -
  .ّالتوقف بسبب حلول األجل المعين للشركة

 محضر قرار الشركاء بالتوقف عن العمل في -
  .حال شركة أشخاص

 محضر جمعية عمومية غير العادية الذي يقرر -
 .  شركة أموالالتوقف في حال

  

ئية تعاد المعاملة إلى المراقب إلعداد جداول بعد الموافقة النھا
 .التكليف في حال توجبھا

 .تقرير المصفي: في حال التصفية -8  

 -9   .ًيتم إبالغ المكلف نتيجة الدرس وفقا لألصول-7

          
 

باإلضافة يجب تأمين نسخ من تصاريح  ضريبة 
الدخل و تقارير مفوض المراقبة  ومستندات 

 ).ناء لطلب الدائرة ب(السجل التجاري 

          10-

        
   

في حال األشخاص المعفيين من الضريبة على 
قرار سحب العلم : األرباح من غير الشركات

والخبر والنظام التأسيسي والقرار المتخذ بالتوقف 
 .عن العمل

  
      

  
صورة عن الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب -11

 .من غير صاحب العالقة



                12-.

 

 المستندات الثبوتية الخاصة بالمكلف أو الوكيل


