اسم المعاملة:

تقديم طلب توظيفات ذاتية خاص بالمؤسسات الصناعية ) المادة  5مكرر من قانون ضريبة الدخل(

المھلة المحددة إلنجازھا:

مالحظات:
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14
يوم
عمل

 1يقصد برئيس الوحدة المالية المختصة رئيس دائرة ضريبة الدخل في بيروت ورؤوساء الماليات في المحافظات.
 2تعتبر مباشرة في التوظيف أية عملية مالية ناشئة عن ارتباط المؤسسة النھائي مع الغير تنفيذاً لغايات التوظيف.

مراحل سير المعاملة
يقوم المراقب بمراجعة الطلب واإلحالة إلى قلم
خدمات المكلفين للتسجيل بحيث يعطى
المستدعي إيصاالً ممكننا ً بالرقم والتاريخ.
بعد إتمام عملية التوظيف ،يقدم المكلف كتاب
يعلمنا فيه عن استالم التجھيزات المطلوبة
ووضعھا في العمل ويطلب الكشف عليھا.
يحال طلب اإلعالم وطلب التنفيذ الى مراقب
ومراقب رئيسي في دائرة أو فرع خدمات
المكلفين.
يقوم المراقب باشراف المراقب الرئيسي
بالكشف الميداني وبدرس المعاملة لناحية إجراء
التوظيف وينظم تقرير مع اقتراح الموافقة أو
عدم الموافقة على التوظيفات ويحدد السنوات
التي يجب اإلقتطاع من أرباحھا في حال
الموافقة ويرفعه إلى المراقب الرئيسي إلبداء
الرأي وفقا ً للمعطيات.
يُرفع التقرير إلى رئيس فرع أو دائرة خدمات
المكلفين الذي يرفعه بدوره بعد إبداء الرأي إلى
رئيس الوحدة المالية المختصة.
يقوم رئيس الوحدة بمراجعة التقرير واقتراح
الموافقة على المقترحات أو تعديلھا ويرفعھا إلى
مدير الواردات.
يتخذ مدير الواردات القرار بالموافقة أو عدم
الموافقة.
يتم إبالغ المكلف قرار اإلدارة بالموافقة أو عدم
الموافقة أو التعديل على قيمة التوظيفات
الذاتية.

النماذج
-1

طلب من قبل
المكلف

-2

المستندات المطلوب ضمھا
طلب توظيفات ذاتية إلعطاء العلم برغبة المؤسسة في
التوظيف قبل شھر على األقل من مباشرته على أن
يتضمن:
 إسم المؤسسة الصناعية وعنوانھا الكامل. الغاية من التوظيف. السنة التي تريد المؤسسة بدء اإلقتطاع من أرباحھا. بيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بھا معتحديد قيمة ھذه التوظيفات.

بعد إتمام عملية التوظيف ،يقدم المكلف كتاب يعلم
خدمات المكلفين فيه عن استالم التجھيزات المطلوبة
ووضعھا في العمل ويطلب الكشف عليھا.

-3

يضم المستندات المثبتة لعملية التوظيف.
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صورة عن الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب من
غير صاحب العالقة.

-5

المستندات الثبوتية الخاصة بالمكلف أو الوكيل.

