اسم المعاملة:

التفرغ عن الحصص في شركة أشخاص أو شركة محدودة المسؤولية

المھلة المحددة إلنجازھا:

مالحظات:

-1
-2

-3

-4
-5
-6

20
يوم
عمل

 1يقصد برئيس الوحدة المالية المختصة رئيس دائرة ضريبة الدخل في بيروت ورؤوساء الماليات في المحافظات.

مراحل سير المعاملة
يقوم المراقب بمراجعة الطلب واإلحالة إلى قلم
خدمات المكلفين للتسجيل بحيث يعطى المستدعي
إيصاالً ممكننا ً بالرقم والتاريخ.
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 الدرس
)تدقيق أو خدمات المكلفين( حسب معيار رقم
األعمال في حال توجب الدرس أو إحالتھا للحفظ.
يقوم المراقب باشراف المراقب الرئيسي في
الدائرة أو الفرع المعني بدرس المعاملة وينظم
تقرير مع اقتراح تكاليف في حال توجبھا يرفعه
إلى المراقب الرئيسي إلبداء الرأي وفقا ً
للمعطيات.
يُرفع التقرير إلى رئيس الدائرة أو الفرع المعني
الذي يرفعه بدوره بعد إبداء الرأي إلى رئيس
الوحدة المالية المختصة.
يقوم رئيس الوحدة بمراجعة التقرير واتخاذ
القرار النھائي بالموافقة على المقترحات أو
تعديلھا.
بعد الموافقة النھائية تعاد المعاملة إلى المراقب
إلعداد جداول التكليف في حال توجبھا.

النماذج
-1

د - 6أ

د - 6ش

-2
-3
-4

المستندات المطلوب ضمھا
نموذج أعالم بالتفرغ:
إعالم بالتفرغ الكلي عن حصص في شركاتاألشخاص )نموذج د - 6أ(
إعالم بالتفرغ عن حصص في شركاتاألموال))نموذج د - 6ش(

تعريف شخصي للشريك الجديد مرفق بنسخة عن
إخراج القيد في حال لم يكن لديه رقم شخصي.
عقد التفرغ مسجل وفقا لألصول.
صورة عن إيصال التصريح للفترة المالية لغاية
تاريخ التفرغ بالنسبة للشركاء في شركات
األشخاص الذين تفرغوا عن كامل حصصھم في
الشركة.

-5

صورة عن إيصال تصريح الباب الثالث للشريك
المتفرغ في شركة محدودة المسؤولية إذا كان
الشريك شخصا ً طبيعيا ً  ،أما إذا كان المتفرغ شركة
وكانت الحصص المتفرغ عنھا تمثل أصالً ثابتا ً له،
فيتوجب التصريح عن العملية ضمن تصريحه
السنوي )ضريبة المادة .(45

-6

محضر جمعية عمومية بقرار التفرغ بالنسبة
لشركات األموال أو محضر اجتماع الشركاء بقرار
التفرغ بالنسبة لشركات األشخاص.

 -7يتم إبالغ المكلف نتيجة الدرس وفقا ً لألصول.
 -8يتم تعديل المعلومات على نظام الضرائب.

-7

صورة عن الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب
من غير صاحب العالقة.

-8

المستندات الثبوتية الخاصة بالمكلف أو الوكيل.

