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  21:المادة 
  وزير الماليةقرار 

  19/8/2002: تاريخ    892/1:رقـم
    
  تصاريح رسم االنتقال والمستندات العائدة لها: الموضوع
  ).قانون رسم االنتقال (12/6/1959 تاريخ 146من المرسوم االشتراعي رقم ) 21(ـ المادة : المرجـع
  ).مرور الزمنتعليق مهل وقف  (17/7/2002 تاريخ 8222   ـ المرسوم رقم   

 الصاجر عن وزير المالية الـذي حـدد بموجبـه           3/8/1995 تاريخ   3748/1ـ القرار رقم       
  .المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لفرض رسم االنتقال

  
 المبين في المرجع اعاله المـستندات       146/59من المرسوم االشتراعي رقم     ) 21(حددت الفقرة الثانية من المادة        

  : يوماً من حصول الواقعة وهي التالية90 ترفق بتصريح رسم االنتقال خالل فترة التي يجب ان
  .ـ وثقة الوفاة  
  .ـ اخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة  
  .ـ سندات الملكية او افادات عقارية  
  .ـ صك الوصية او عقد الهبة  
جب تقديمها خالل فترة ستة أشـهر مـن          المستندات الثبوتية الوا   3/8/1995 تاريخ   3748/1كما حدد القرار رقم       

التي يمكن في ضوئها التكليف بالرسم المتوجب بـصورة صـحيحة   ...) وفاة ـ وصية ـ هبة ـ وقف   (حصول الواقعة 
  .من قانون رسم االنتقال) 33(ودقيقة وذلك تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 

وتمكيناً لالدارة من دراسة وانجاز الملفات واصدار التكاليف بالرسوم المتوجبة قبل انقضاء مهلة وقف تعليق مهل                  
  .مرور الزمن

وتالفياً الي تأخير ومنعاً لتراكم الملفات غير المنجزة، والحؤول دون سقوط اية رسوم بعامل مرور الزمن الـذي                    
 وتسهيالً لالدارة من ادراء التكليف المباشر في حـال عـدم            17/7/2002ريخ   تا 8222عاد سارياً بموجب المرسوم رقم      
  .تقديم المستندات المتممة للملف

  :يطلب من دائرة رسم االنتقال في بيروت والماليات في المحافظات كافة ما يلي  
ه جميع المستندات المثبتة لـه      لفت انتباه اصحاب العالقة بانه يتوجب عليهم ان يرفقوا مع تصريح االنتقال عند تقديم             :اوالً

كما يجـب ان  ). وثيقة وفاة ـ اخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة ـ افادات عقارية ـ صك الوصية وعقود الهبة   (
يلفت انتباه اصحاب العالقة الى ان عدم ارفاقهم جميع المستندات المطلوبة سوف يضطر االدارة الى عـدم تـسجيل                   

  . المختصةالتصريح في الدائرة المالية
 وحدة متكاملة تسجل في الـدائرة المختـصة         3748/95اعتبار المستندات المتممة للتصريح الواردة في القرار رقم          :ثانياً

  .وتعطى رقماً تسلسلياً واحداً
  .30/7/1999 تاريخ 36دة الرسمية رقم 


