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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة,
مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلعــام,
ً
وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق
االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية.
رقم املكلف

اسم املكلف

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

رقم البريد املضمون

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

شربل رزق الله رزق الله

89189

RR172944855LB

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

سامي عبد العفو مومنة

109484

RR172945011LB

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

مريم مصباح قبطان

131207

RR172945100LB

شركة ماريا السواق السمك ش.م.م1905921 MARIA FISH .
MARKET CO.S.A.R.L

RR171798895LB

2017/09/13

2017/09/20

ابراهيم يوسف مبارك

139188

RR172945189LB

وليد جميل شاهني

143700

RR172945215LB

اسامة فريد طليع

148634

RR172945294LB

عبد الكريم يوسف احمد

151623

RR172945351LB

بيار انطوان طرزي

152014

RR172945382LB

نجاح راشد قصابية

152746

RR172945396LB

قره بت هايك عرابيان

1149115

RR172944546LB

مرسيل يوسف عازار

1152286

RR172944550LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060
اعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ نتيجة اعتراض
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة االعتراض واالستئناف املكلفني الــواردة اسماؤهم
في الجدول أدناه املجهولي مركز العمل او محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2017/10/31الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي
الحكومي ـ ـ الطابق الثاني لتبلغ نتيجة االعتراض.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2017/11/30عمال باحكام املاة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

الهام عزيز الديب

1169809

RR172944603LB

فرج محمد حسني

1220093

RR010591255LB

سعدى اسعد سري الدين

1198334

RR172944651LB

محمد كمال ابراهيم

3118598

RR010591246LB

طانيوس شمعون زغيب

1219830

RR172944665LB

جمال صالح الجندي

1012859

RR010591240LB

محمد حيدر خليفة

843976

RR010591247LB

ناديا محمد االيوبي

1226759

RR172944682LB

هناء شفيق الراسي

1227878

RR172944719LB

مرهج ترايدينغ  TRADINGتوصية بسيطة 1261600

RR172944458LB

1694522

RR172944492LB

ج كورنر ش.م.ل

التكليف 2086

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة االعتراض املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ اي في  2017/12/1وتنتهي في
 2018/2/1ضمنًا
املراقب الرئيسي هنادي عاكوم.
رئيس دائرة االعتراضات
محمد سعد
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ ـ السراي الحكومي ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ طابق ثاني ـ ـ دائرة االعتراضات.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ ـ 07/754914
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060
اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة االعتراض واالستئناف املكلفني الواردة اسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ
الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسن يوسف رضى

2388584

RR160616225LB

2017/09/12

2017/09/20

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة الجنوب – دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق
االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية:

اﻹﺛﻨﲔ  30و اﻟﺜﻼﺛﺎء  31ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷوّ ل 2017
ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺎﻋﺔ ً 8:30

ﻣﺴﺮح اﳌﺪﻳﻨﺔ -اﳊﻤﺮا

ُﺗﺒﺎع اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت � ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻧﻄﻮان و ﻣﺴﺮح اﳌﺪﻳﻨﺔ
 15,000ل.ل .ﻟﻠﻄﻼب
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ  25,000ل.ل.

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسن احمد حوماني

1596040

RR171798864LB

2017/09/13

2017/09/25

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2060

