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3480/66   
               

  .اإلخراج عن نطاق ضريبة األمالك المبنية: الموضوع
  
 إخراج أبنية المؤسـسات الـصناعية أو التجاريـة التـي 17/9/1962 من قانون 7أوجبت المادة   
ها مالكوهــا أو مــستثمروها، عــن نطــاق ضــريبة األمــالك المبنيــة، عنــدما تكــون هــذه المؤســسات يــستعمل

  . خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي
  : وألجل تطبيق المادة المذكورة أعاله يقتضي توفر الشرطين التاليين  

 .يجب أن تكون األبنية مستعملة من قبل جميع المالكين أو المستثمرين  - 1

ب أن يكــون المــالكون أو المــستثمرون خاضــعين لــضريبة الــدخل علــى أســاس الــربح يجــ - 2
  . الحقيقي

ولما كانت طلبات اإلخراج المحالـة علـى هـذه المـصلحة تـأتي فـي غالـب األحيـان خاليـة 
 مـن القـانون، 2من أية وثيقة تثبت ملكية العقـار أو إسـتثماره بـالمعنى المبـين فـي المـادة 

 ضريبة الدخل تثبت خضوع المؤسسة للتكليف علـى أسـاس الـربح أو أية إفادة من دوائر
  الحقيقي وتبين أسماء أصحابها،

ولمــا كــان أي تبــديل أو تغييــر فــي اشــخاص أصــحاب المؤســسة المــالكين أو المــستثمرين 
  من شأنه أن يفقد تلك األبنية حقها في اإلخراج عن نطاق الضريبة، 

ة المخرجـة أبنيتهـا عـن نطـاق الـضريبة لجهـة ولما كان ال بـد مـن متابعـة مراقبـة المؤسـس
  إستمرارها في ملكية البناء أو إستثماره وفي إستعماله لغايات تجارية أو صناعية، 

لذلك أرغـب إلـيكم أن تتبعـوا فـي شـأن إخـراج األبنيـة عـن نطـاق ضـريبة األمـالك المبنيـة 
  : األصول التالية

  : في طلبات اإلخراج : أوالً 



 على إفادة عقارية تثبت ملكيته وتبين أسـماء الـشركاء فـي الملكيـة اإلستحصال من المالك  - أ
وكــــذلك اإلستحــــصال مــــن المــــستثمر علــــى نــــسخة العقــــد أو الوثيقــــة التــــي تثبــــت الرابطــــة 

  . القانونية ما بينه وبين المالك والشروط المتفق عليها
الفـرع اإلستحصال من طالب اإلخراج على إفادة من دائرة ضـريبة الـدخل فـي  بيـروت أو   -  ب

الذي يهتم بشؤون الضريبة في الـدوائر الماليـة اإلقليميـة، تثبـت خـضوع المؤسـسة للتكليـف 
  . على أساس الربح الحقيقي وأسماء الشركاء في المؤسسة

إجراء التحقيق المحلـي للتثبـت مـن أن المالـك أو المـستثمر بـشغل البنـاء بنفـسه لتجارتـه أو   -  ج
 .  يشغلها مع ذكر قيمتها التأجيرية المقدرةصناعته، وبالتالي تحديد المحتويات التي

  : في مراقبة إستمرار توفر شروط اإلخراج:  ثانياً 
ملفــًا خاصــًا لكــل ) فرقــة المحاســبة أو المراقبــة(يــضع مراقــب ضــريبة األمــالك المبنيــة المخــتص 

 معاملــة إخــراج عــن نطــاق الــضريبة، ويقــوم بنفــسه إذا كــان تابعــًا لفرقــة المراقبــة، أو يطلــب إلــى
المراقب المختص في فرقة المراقبة إذا كان يعمـل فـي فرقـة المحاسـبة بطريقـة التسلـسل اإلداري، 
إلجــراء الكــشف المحلــي بــصورة دوريــة، ومــرة كــل ســنتين علــى األقــل، للتثبــت مــن إســتمرار تــوفر 

 من القانون، واإلستحصال فـي نفـس الوقـت علـى 7الشروط المفروضة لإلفادة من أحكام المادة 
  . ق التي تثبت ذلك اإلستمرارالوثائ

  . 1965 نيسان 20 تاريخ 2ص/945تلغى المذكرة رقم  : ثالثاً 
 


