اسم المعاملة:

طلب تعديل في الشكل القانوني

المھلة المحددة إلنجازھا:

مالحظات:

 30يوم عمل

 1يقصد برئيس الوحدة المالية المختصة رئيس دائرة ضريبة الدخل في بيروت ورؤوساء الماليات في المحافظات.
 2يتوجب طابع مالي بقيمة  1.000ل.ل .على شھادة التسجيل الجديدة.
يعتمد طلب التعديل في الشكل القانوني في حال التحويل من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مغفلة أو العكس ومن شركة
3
تضامن إلى شركة توصية بسيطة أو العكس.

مراحل سير المعاملة
 -1يقوم المراقب بمراجعة الطلب واإلحالة إلى قلم خدمات
المكلفين للتسجيل بحيث يعطى المستدعي إيصاالً ممكننا ً
بالرقم والتاريخ.
-2
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.
 -3يقوم المراقب باشراف المراقب الرئيسي في الدائرة أو الفرع
المعني بدرس الملف وتدقيق أعمال المكلف واقتراح
التكاليف في حال التوجب وينظم تقرير يرفعه إلى المراقب
الرئيسي إلبداء الرأي وفقا ً للمعطيات.
 -4يُرفع التقرير إلى رئيس الدائرة أو الفرع المعني الذي يرفعه
بدوره بعد إبداء الرأي إلى رئيس الوحدة المالية المختصة.
 -5يقوم رئيس الوحدة بمراجعة التقرير واتخاذ القرار النھائي
بالموافقة أو على المقترحات أو تعديلھا وفي حال توجب
التكليف المباشر يتم إحالة الملف إلى لجنة تقدير األرباح.
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تقوم لجنة تقدير األرباح بتقدير األرباح
النھائية.
يقوم المراقب بتحضير جداول التكليف في حال توجبھا.
ّ
المكلف نتيجة الدرس وفقا ً لألصول القانونية.
يتم تبليغ
يتم إدخال التعديالت على نظام الضرائب ويتم إصدار شھادة
تسجيل جديدة.

النماذج

المستندات المطلوب ضمھا
 -1نموذج تصريح تعديل المعلومات:
 مؤسسات فردية مھن م .5 -شركات م .4

م4
م5
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إفادة بالوقوعات من السجل التجاري و شھادتي
التسجيل في السجل التجاري قبل وبعد التعديل.

 -3شھادة التسجيل لدى وزارة المالية.
 -4محضر الجمعية العمومية غير العادية لتعديل
الشكل القانوني للشركة أو محضر اجتماع الشركاء
بتعديل الشكل القانوني بالنسبة لشركات األشخاص.

 -5صورة عن الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب
من غير صاحب العالقة.
 -6أما في الحاالت األخرى فتراجع المعاملة المناسبة
وفقا ً لكل حال )توقف عن العمل أو مباشرة العمل(.
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المستندات الثبوتية الخاصة بالمكلف أو الوكيل.

