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  رأي رئيس مصلحة الواردات
   22/8/1998تاريخ 

      
  

رأي استشاري فيما خص غرامة االدنى عند تضمن حصر االرث تنازالً مـن احـد الورثـة                 : الموضوع
  .لصالح باقي الورثة

  

ت واعتماد التنسيق   حرصاً منا على توحيد اساليب العمل بين دائرة رسم االنتقال في بيروت والماليات في المحافظا                
نعرض عليكم اعطائنا التوجيهات الالزمة العتمادها في جميع الماليات فيما يتعرق بفـرض او عـدم                . والتعاون فيما بينها  

فرض غرامتي الحد االدن على االنتقال باالرث وعلى الهبة عندما يتضمن حصر االرث تنازالً او رفضا من قبـل احـد                     
رثة علما ان الغرامة تفرض بحدها االدنى عندما يكون التصريح والمستندات خارج المهلة             الورثة لحصته لمصلحة باقي الو    

  .القانونية وعندما تكون قيمة التركة دون االعفاء القانوني وكذلك قيمة الهبة دون االعفاء القانوني لها
   احـدة قيمتهـا   وترى دائرة رسم االنتقال في بيروت عدم ضرورة فرض الغـرامتين وانمـا تكتفـي بغرامـة و                   

عندما تكون قيمة التركة دون االعفاء القانوني والتصريح عن الوفاة وتقديم المستندات لها خارج المهلـة                . ل. ل 200.000
اما لو كان عقد الهبة او التنازل او الـرفض للحـصص وارد             . القانونية وتكون قيمة الهبة ايضاً دون االعفاء القانوني لها        

  .ث فإن الدائرة تفرض الغرامتين معاًبشكل منفصل عن حصر االر
نتقال بـاالرث ألن التركـة دون االعفـاء         غرامة بحدها االدنى على اال    (ونحن نرى اعتماد فرض الغرامتين معاً         

القانوني والتصريح والمستندات خارج المهلة القانونية لهما، وغرامة اخرى وبحدها االدنى القانوني ايضاً عنـدما يكـون                 
سواء جرى الرفض ضمن حصر االرث      ) التصريح والمستندات للهبة خارج المهلة القانونية وقيمتها دون االعفاء القانوني         

ارجه وذلك استناداً الى الرأي االستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة والذي يعتبر ان كال من الوفاة والهبـة تمثـل                    او خ 
فطالما هناك فصل بـين الـواقعتين وفـرض         . واقعة بحد ذاتها منفصلة عن االخرى وبالتالي يتوجب فرض الرسمين معا          

 200.000 وعدم توحيدها بغرامة واحـدة بحـدها االدنـى           للرسمين معا، فنحن نرى ايضاً ضرورة فرض الغرامتين معا        
  *.ل.ل
  

  : الرأي
وبين الرفض او التنازل الوارد في ) أي خارجه( ـ يجب التفريق بين التنازل عن االرث بعد صدور حكم حصر االرث  1

  .متن حكم حصر االرث والذي جاء توزيع التركة في القرار استناداً إليه
  ).الهبة(على المستفيد التقدم بتصريح عن الحصة العائدة إليه من التنازل ففي الحالة األولى يتوجب 

أما في الحالة الثانية فيكتفي بالتصريح والمستندات عن االرث حتى ولو كانت االدارة تعتبر التنازل او الرفض بمثابة هبة                   
  .م على الهبةالن التصريح والمستندات من شأنها بيان كافة المعطيات التي تساعد على فرض الرس

وعليه، يكتفي في حال عدم التصريح عن الواقعيتن فرض غرامة واحدة هي عـدم التـصريح عـن االرث وعـدم             
   * )ل. ل200.000(التصريح عن المستندات 
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