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 البرنامج التدريبي حول التدقيق الضريبي
 باسل فليحان المالي واالقتصادي معهد 

 االهداف التدريبية:

 منهجية التدقيق الضريبي اضحة ومتكاملة حولتزويد المشاركين بصورة و 

 حقوق وواجبات مراقب الضرائب توضيح 

 .تطوير معارف ومهارات المشاركين لجهة قراءة الحسابات والبيانات المالية المتوافرة وصوالً الى اعداد التقارير 

 فهم الضريبة على القيمة المضافة وكيفية احتسابها خالل عملية تدقيق ملفات ضريبة الدخل 

 لمن يتوّجه؟

 التدقيق في السنوات الثالث االخيرة. وفروع مراقبي الضرائب الملحقين في دوائريتوّجه هذا البرنامج إلى 
 البرنامج الزمني

 2017 أيلول 14

 كلمة ترحيب وتعريف بمعهد باسل فليحان المالي واالقتصاديافتتاح البرنامج:  9:00-9:30

9.30-10:00 
 ، المحتوى والمنهجيةالبرنامج : أهدافلبرنامجتعريف با
 لوجستية ترتيبات

 تقييم الحاجات التدريبية: استمارة تقييم فردية 10:00-11:00

 ولاالاليوم 

 )أهداف التدقيق( نيتوجهات االدارة الضريبية لجهة التدقيق الضريبي والفرقاء المعني 9.00-9:30

9:30-10:30 

 اختبار مسبق لمعارف المشاركين
 

 التحضير والتخطيط لملف التدقيق

 المكتبية للملفلمراجعة ا  

 االتصال األول مع المكلف  

 المقابلة األولية مع المكلف 

 جمع معلومات من طرف ثالث  

 مراجعة الدفاتر والسجالت  

 استراحة 10:30-11:00

11:00-11:30 

  "القواعد السلوكية لوظيفة المراقب "صالحياته ومسؤولياته

 مسؤوليات المراقب الضريبي 

 صالحيات المراقب الرئيسي 
 

11:30-12:30 

 : الباب االولإجراءات التدقيق الخاصة بضريبة الدخل

 تنظيم أوراق العمل وفهرستها   

 واالعالم الضريبيإعداد ملحق التقرير، الجداول  ،عداد التقرير والنتائج االولية للتدقيقإ  

  واستمارة التقييم (تنظيم النماذج المطلوبة )إحالة الى دوائر أخرى ، متابعة الملف في فترات الحقة 

 استراحة 12:30-13:00

13:00-14:30 

 : الباب االولإجراءات التدقيق الخاصة بضريبة الدخل

 (45، بالمادة 43و  42 – 41المواد بالباب األول ) عرض المقترحات المتعلقة 

 إعادة التقييم والتخمين 
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 اليوم الثاني

9:00-10:30 

 الباب الثالث: الضريبة على ايرادات رؤوس االموال المنقولة الدخلإجراءات التدقيق الخاصة بضريبة 

  5% وبمعدل 10فئات اإليرادات التي تخضع للضريبة بمعدل%. 

 نطاق تطبيق الضريبة 

 موال إيرادات رؤوس األموال المنقولة وأنواعها: مهل التصاريح، غرامات التأخير، شركات األ
 األجنبية العاملة في لبنان

 ن الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولةاإلعفاءات م 
 

 استراحة 10:30-11:00

11:00-12:30 

 

  51إيرادات رؤوس األموال المنقولة الخاضعة لضريبة المادة 

  حسابياً  51كيفية معالجة ضريبة المادة. 
 

 استراحة  12:30-13:00

13:00-14:30 

 الباب الثاني: الضريبة على الرواتب واالجور إجراءات التدقيق الخاصة بضريبة الدخل

 أعمال تمهيدية للتدقيق 

 التدقيق المكتبي والمستندات المطلوبة 

 المبالغ الخاضعة 

 المخالفات والغرامات 

 النتيجة النهائية والتكليف 

 ثالثاليوم ال

9:00-10:30 

 الضريبة على القيمة المضافة

 توفر شروط الخضوع 

  الفترات الضريبية 

  االستردادوحق  الحسمحق 

10:30-11:00 
 

 استراحة

11:00-12:30 

 الضريبة على القيمة المضافة

 غير المقيمين 

 تسليم االموال وتقديم الخدمات للذات 

  عمليات التصدير 

 أسباب وطرق التكليف المباشر 

 استراحة 12:30-13:00

 تمارين تطبيقية 13:00-14:30

 رابعلاليوم ا

 )عمل مجموعات( ملف تدقيق دراسة 9:00-10:30

10:30-11:00 
 استراحة

 

 )عمل مجموعات( دراسة ملف تدقيق 11:00-12:30

 استراحة 12:30-13:00
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 عرض نتائج المجموعات  13:00-14:00

14:00-14:30 
 اختبار الحق لمعارف المشاركين

 اختتام البرنامج وتقييم
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