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أو القـسم المبنـي قبـل إعطـاء  تصفية وتسديد جميع التكاليف المترتبـة علـى العقـار : الموضوع
   .القيمة التأجيرية

  
امــــة لعــــام قــــانون الموازنــــة الع (5/2/1998 تــــاريخ 671 مــــن القــــانون رقــــم 25ألغــــت المــــادة   

أصـــول تحـــصيل  (12/6/1959 تـــاريخ 147 مـــن المرســـوم اإلشـــتراعي رقـــم 33نـــص المـــادة ) 1998
وكافة النـصوص المرتبطـة بـه المتعلقـة بالحـاالت المبينـة فيـه، ) الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

 عقــار قبــل أن الــذي كــان يحظــر علــى الــدوائر العقاريــة إجــراء معاملــة إنتقــال أو إفــراز أو تــأمين علــى
  . يثبت صاحبه أنه سدد كامل الضرائب المترتبة على هذا العقار

 المـشار إليهـا أعـاله، مـن شـأنه أن يغيـر فـي سـير المعـامالت 33ولما كان إلغاء نـص المـادة   
المتعلقة باإلنتقال واإلفراز والتأمين وخاصة لجهة مراجعة الوحدات الماليـة المختـصة بتحقـق وتحـصيل 

  . ترتبة على العقار ال سيما ضريبة األمالك المبنية ، من أجل الحصول على براءة ذمةالضرائب الم
لــذلك وحفاظــًا علــى حقــوق الخزينــة وحقــوق المتعاقــدين يطلــب مــن مديريــة الــواردات والوحــدات   

  : المختصة بضريبة األمالك المبنية التقيد بما يلي 
بطلب القيمة التأجيريـة ) لهما قانوناً المالك أو المشتري أو من يمث(يتقدم صاحب العالقة  - 1

دائرة ضريبة األمالك المبنية في بيروت، أو الوحدة (للعقار من الدائرة المالية المختصة 
وفقًا لنمـوذج تعـده وزارة الماليـة لهـذه الغايـة مرفقـًا بإفـادة ) المالية المختصة في المحافظة

  . عقارية حديثة شاملة أو سند ملكية
ختــصة مــن أن المعلومــات المدونــة علــى بطاقــة العقــار لــديها مطابقــة تتثبــت الوحــدة الم - 2

تمامـــًا لمــــا هــــو مبـــين فــــي اإلفــــادة العقاريـــة أو ســــند الملكيــــة للعقـــار وفــــي طلــــب القيمــــة 
التأجيريــة، فــي حــال ثبــوت المطابقــة تعتبــر المعلومــات المتــوفرة لــدى الوحــدة المختــصة 

التــي لــم تــصدر بعــد دون أن يتوجــب كافيــة لتــدارك التكــاليف بــضريبة األمــالك المبنيــة 
على هذه الوحدة إجراء الكشف المحلي، يجب أن تصدر هـذه التكـاليف فـي خـالل مهلـة 

 . ال تتعدى الثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب



تــسلم التكــاليف المــستعجلة إلــى صــاحب العالقــة مــع بيــان بالقيمــة التأجيريــة ويطلــب منــه  - 3
 في المحتسبية المختصة مـع كـل مـا سـبق إصـداره تسديدها في دائرة تحصيل بيروت أو

جـدول (من تكاليف على العقار المذكور والتي لم تسدد بعد أيًا كان نوع مستند التكليـف 
 ) . أساسي، إضافي، تكميلي أو أمر تكليف مستعجل

أما في حال عدم مطابقة المعلومات الواردة في كل من اإلفـادة العقاريـة أو سـند الملكيـة 
لقيمة التأجيرية مع بطاقة العقار المبنـي فـي الوحـدة الماليـة المختـصة بـضريبة أو طلب ا

األمالك المبنية ، فيعود للوحدة فـي هـذه الحالـة إتخـاذ كافـة اإلجـراءات بمـا فيهـا الكـشف 
الحسي على العقـار، للتأكـد مـن حقيقـة محتويـات العقـار وشـاغليه وغيرهـا مـن معلومـات 

  . ة األمالك المبنية وٕاعطاء بيان بالقيمة التأجيريةتحتاجها من أجل التكليف بضريب
بنتيجــة تــسديد كامــل ضــريبة األمــالك المبنيــة المترتبــة علــى العقــار المبنــي تعطــي دائــرة  - 4

تحــصيل بيــروت أو المحتــسبية المختــصة إيــصاالت الــدفع إلــى صــاحب العالقــة وتــدون 
االت تــدون أرقامهــا علــى بيــان القيمــة التأجيريــة بــأن الــضريبة قــد أســتوفيت بموجــب إيــص

  . على هذا البيان كما ويرفق ببيان القيمة التأجيرية نسخًا من هذه اإليصاالت
على الدوائر العقارية المختصة عدم األخذ بالقيمـة التأجيريـة إال إذا تأكـد لهـا أن صـدور  - 5

 مـــن هـــذا 4القيمـــة التأجيريـــة ومـــا دّون عليهـــا ومـــا أرفـــق بهـــا قـــد تـــم وفقـــًا ألحكـــام البنـــد 
 . ميمالتع

تبلــغ الوحــدة الماليــة المختــصة فــي بيــروت أو فــي المحافظــات دائــرة ضــريبة الــدخل فــي  - 6
بيــروت أو الفــرع المخــتص فـــي المحافظــة بيانــات القيمــة التأجيريـــة الــصادرة عنهــا، فـــي 

 . الحاالت التي تتعلق باإلنشاءات واإلفراز والبيوعات التجارية 

  .14/2/1998 تاريخ 1ص/167يلغى التعميم رقم  - 7

  وعليــه ، 
أطلــــب إلــــى جميــــع الوحــــدات المعنيــــة بتحقــــق وتحــــصيل الــــضرائب، الســــيما ضــــريبتي الــــدخل 

  . واألمالك المبنية التقيد التام بمضمون هذا التعميم
 


