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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

ى القيمة مديرية الضريبة علفي  التدقيق الميدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 
ً  ,المشار إليها أعاله   أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علما

  
 تاريخ الزيارة الثانية رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR169485981LB 08/03/2018 19/04/2018 70438 اولتيما لصاحبها جوزف كيفورك قرة خانيان

 RR180527697LB 07/03/2018 19/04/2018 71031 ةشركة مسعود التجاري

EGS GROUP 85312 RR169485978LB 02/03/2018 19/04/2018 

 RR169485995LB 28/02/2018 19/04/2018 198868 شركة لوازم البناء "باكو" حبيب عقل وشركاؤه

 RR180527710LB 06/03/2018 19/04/2018 2452542 تالينتس مانجمنت ش م م 

 RR180527723LB 05/03/2018 19/04/2018 230097 ى بترونيمصطف

 HANNOUCH Construction Company 1173530 RR180527737LB 07/03/2018 19/04/2018حنوش كونستراكشن كومباني 

 RR169486823LB 13/03/2018 19/04/2018 497394 فيفا انترتاينمنت ( لبنان) ش م م

 RR180527745LB 13/03/2018 24/04/2018 2213000 قرقفي ترايدينغ

 RR180527771LB 13/03/2018 19/04/2018 900420 شركة القحطاني للتجارة العامة والمقاوالت ش.ذ.م.م فرع لبنان

 RR180527706LB 17/03/2018 22/05/2018 1954779 سيتي بار ش.م.ل

 RR180527768LB 16/03/2018 21/05/2018 1966716 شركة فرحات لتجارة السيارات ش.م.م

 RR180527799LB 27/03/2018 23/05/2018 2029684 شركة عيتاني غروب للشحن والتخليص (توصية بسيطة)

 PERLATEX 53780 RR180527887LB 27/03/2018 21/05/2018برالتكس 

 RR169487903LB 04/04/2018 27/04/2018 2974506 علي عكر

 RR180527927LB 29/03/2018 27/04/2018 2076508 شركة رانو ش.م.م.

 RR180527935LB 03/04/2018 27/04/2018 258520 شركة النيل للصناعة والتجارة

 RR180527975LB 04/04/2018 27/04/2018 2954155 ابراهيم غطاس

 RR169487917LB 05/04/2018 27/04/2018 2969698 سامي صقر

 RR180528043LB 04/04/2018 27/04/2018 817031 مؤسسة فادي مهدي دياب التجارية

 RR180528057LB 05/04/2018 27/04/2018 1808861 شركة يونس غروب للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR180528091LB 26/04/2018 02/07/2018 2965276 محمد مهدي التاجر

 RR180528114LB 26/04/2018 04/07/2018 2949200 عباس علي حسين مكتبي

 RR180527842LB 17/05/2018 02/07/2018 2942609 البكارمحمد مصطفى المحمد 

  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة


