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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

في  مديرية الضريبة على  دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل مة المضافة, القي

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 LIPANPOSTتاريخ لصق  تاريخ الزيارة الثانية رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

EXPORT LINE SHIPPING 3183842 ش.م.م RR192284096LB 27/04/2018 03/07/2018 

 RR192284309LB 26/04/2018 03/07/2018 3329934 بارامونت لوجستيكس ش.م.ل

 RR192284312LB 26/04/2018 04/07/2018 21101 صيلية الشريف

 RR192285012LB 26/04/2018 03/07/2018 13094 شركة صيدون للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 power touch( 1823865 RR192285065LB 27/04/2018 02/07/2018زكريا محمد نور طبارة(

 RR192285729LB 26/04/2018 03/07/2018 2808 نداس انترناشونال ش.م.ل.شركة كو

 RR192286137LB 27/04/2018 03/07/2018 1952001 منصور للتجارة

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L 2784437 RR192286843LB 27/04/2018 02/07/2018 

 RR192282427LB 23/04/2018 28/06/2018 2534137 ارمن ارا باليان

Bread Butiq S.A.L 3130643 RR192284122LB 23/04/2018 28/06/2018 

 AL RIFai juice S.A.R.L 3144583 RR192284215LB 23/04/2018 28/06/2018الرفاعي جوس ش.م.م. 

 RR192284326LB 24/04/2018 29/06/2018 3267608 شركة انتغرايتر وورلد وايد ش.م.م.

US CAR ONLINE S.A.L 3264337 RR192284330LB 24/04/2018 28/06/2018 

 RR192284516LB 24/04/2018 28/06/2018 2393872 شركة الومنيوم ماركت ش م ل (شومان غروب)

 RR192285026LB 25/04/2018 28/06/2018 607089 مايكي اند ماركو ش.م.م

 Kocache Enterprises SAL 310444 RR192285091LB 25/04/2018 28/06/2018كوكش انتربرايزيز ش.م.ل.

 RR192284034LB 20/04/2018 21/05/2018 1374999 شركة الماجد للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR192284414LB 20/04/2018 21/05/2018 1115898 ليلى سعد بساط- جيوفاني 

 RR192282020LB 16/04/2018 21/05/2018 2071901 ماروني للتجارة العامة والتوزيع

 RR192282784LB 16/04/2018 21/05/2018 2444995 دلية النورصي

 RR192281789LB 12/04/2018 02/05/2018 164824 شركة بترا اللبنانية للتجارة والتسويق

 RR192281885LB 12/04/2018 27/04/2018 2427400 جوفر اميل طربيه

 RR192282458LB 13/04/2018 27/04/2018 3183577 الشركة اللبنانية للخدمات والتنظيفات ش.م.م.

 RR192282838LB 13/04/2018 27/04/2018 2930665 صيدلية كنده (فاروق كندة رباح)

  

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة


