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  .يتعلق بتوزيع الضرائب المتوجبة على العقار قبل اإلفراز: الموضوع

  
إن وزارة الماليـة ، رغبــة منهـا فــي حـل مــشكلة ضـريبة األمــالك المبنيـة المترتبــة علـى العقــارات 

  إلفراز، وبالتالي تسهيل أمور المواطنين الذين قاموا بشراء أقسام في أبنية مفرزة، المفرزة قبل ا
وبما أن ضريبة األمالك المبنية هي ضريبة سنوية تفرض على اإليرادات الـصافية أو المقـدرة 

مــن قــانون ضــريبة األمــالك المبنيــة، / 49/العائــدة للــسنة الــسابقة لــسنة التكليــف، عمــًال بأحكــام المــادة 
  : لتي تنص على أن ا

تفرض الضريبة إبتـداًء مـن الـسنة التاليـة للـسنة التـي ينـشأ فيهـا وذلـك علـى أسـاس اإليـرادات " 
 مـن كـل سـنة 31/12الصافية الفعلية أو المقدرة، الحاصلة خالل الفترة الممتدة من نشوء الحق وحتـى 

 . "  
ـــدوائر الماليـــة المختـــصة بـــضريبة األمـــالك المبنيـــة ، ت حتـــسب الـــضريبة عـــن ســـنة وبمـــا أن ال

سابقة، عندما يتقدم أصحاب العالقة بطلب بيان بالقيمة التأجيرية من أجـل إنجـاز عمليـة إفـراز العقـار 
  . إلى أقسام

وبمــــا أن الفتــــرة الممتــــدة بــــين أول الــــسنة وتــــاريخ صــــدور بيــــان بالقيمــــة التأجيريــــة لــــم يــــشملها 
  ,المنوه بها أعاله/ 49/عمًال بأحكام المادة إحتساب الضريبة على العقار موضوع القيمة التأجيرية 

 مـن قـانون ضـريبة األمـالك 69المادة (وبما أن عبء الضريبة يلحق العقار إلى أي يد إنتقل 
  ، )المبنية

وبما أن تكليف المالك األساسي بضريبة الدخل كونـه تـاجر عقـارات، هـو تكليـف شخـصي وال 
ضرائب بكاملهـــا قبـــل اإلستحـــصال علـــى بيـــان القيمـــة يلحـــق عبئـــه بالعقـــار بإعتبـــار المالـــك قـــد ســـدد الـــ

  . التأجيرية وأفرز العقار بموجبه
وحفاظــًا علــى حقــوق الخزينــة فــي إســتيفاء الــضريبة المتوجبــة لــصالحها وحــل مــشكلة مــشتري 

  األقسام المفرزة بتسهيل عملية تسجيل هذه األقسام، 
  لذلـــك، 



 : بيروت والمحافظات إعتماد األسس التاليةيطلب إلى دوائر تحقق ضريبة األمالك المبنية في  - أ

  :في ما خص العقارات المفرزة - 1
توزيع الضرائب المتوجبة على كل عقار قبل إفرازه إلى أقسام، على هذه األقسام بنـسبة القيمـة  -

  . التأجيرية العائدة لكل قسم والتي على أساسها تم تنفيذ اإلفراز
 . وائر الجباية والتحصيلإيداع الجداول الصادرة بموجب هذا التوزيع د -

كما يطلب إلى دوائر التحصيل والجباية في بيروت والمحافظـات إبـالغ أمانـة الـسجل العقـاري   -  ب
لوضــع إشــارة علــى كــل قــسم توجبــت عليــه حــصة مــن الــضريبة حفاظــًا علــى حقــوق الخزينــة، 

  .  على أن يصار إلى ترقين هذه اإلشارات عند تسديد الضريبة المتوجبة
  : العقارات غير المفرزةفي ما خص  -2
يمكن للمشترين أن يحلوا محل المالك األساسي، في إتمـام معاملـة اإلفـراز، ، بعـد إبـراز عقـود    

البيع الممسوحة، أو إتفاقيات البيع للـدائرة الماليـة المختـصة، علـى أن يـسددوا جميـع الـضرائب 
 إكتــسابه وبيعــه مــوزع علــى المترتبــة علــى المالــك األساســي والمرتبطــة بالعقــار المعنــي بمناســبة

  . المشترين وفقًا لألسس المعتمدة في ما خص األبنية المفرزة
 


