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  43:المادة 
  مذكرة

  7/11/1967:       تاريخ 2ص/2871 :رقم
            7766  

      
 المتعلق بتعديل بعض 5/8/67 تاريخ 64 من المرسوم االشتراعي رقم 43كيفية تطبيق المادة   :الموضوع

  .99 والمعدل بقانون موازنة أحكام رسم االنتقال
  
  : المنوه عنها اعاله على ما يأتي43نصت المادة   
وة على رسوم االنتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم االشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره                عال"  

خمسة بااللف على جميع الحقوق واالموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات، بطريق                 
  .خر بال عوض يعادل قيمتها الحقيقيةاالرث والوصية او الهبة او الوقف، او بأي طريق ا

يتوجب هذا الرسم االضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق واألموال والقيم المنتقلة غير الـصافي                "  
  .الذي يتجاوز اربعون مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون وااللزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة

   النص قد اشكل على البعض من المعنيين بشؤون رسم االنتقال،وبما ان تطبيق هذا  
  . التطبيقيةلإلجراءاتلذلك رأيت ان يكون التفسير على شكل مذكرة، تعميماً للفائدة، وتوحيداً 

لوصية او الهبة   افالرسم المقطوع وقدره خمسة بااللف ال يترتب البتة اذا لم يتجاوز مجموع قيم عناصر التركة او                 
  .، غير الصافي، مبلغ اربعن مليون ليرة لبنانيةاو الوقف

بحيث يقتصر االمر حينئذ على القيم االيلة الى كل مستفيد على حدة، ويفرض عليها الرسم اذا كانت خاضعة لـه،                    
  .99 معدل بقانون موازنة 5/8/1967 تاريخ 64االشتراعي رقم وفقاً للجدول الملحق بالمرسوم 

  
اما في حال تجاوز مجموع قيم عناصر التركة او الوصية او الهبة او الوقف، غير الصافي، مبلغ اربعون مليـون                    

  .ليرة، عندئذ وقبل فرض الرسم الفردي على حصة كل مستفيد على حدة، الرسم المقطوع مدار البحث
لبنانية األولى من مجمـوع قـيم       ويحسب هذا الرسم المقطوع على الزيادة وحدها، فال يطال اربعون مليون ليرة             

  .العناصر المذكورة
كما انه، في حال ترتبه، يعتبر من الديون وااللزامات المترتبة على مجموع قيم عناصر تركته، غير الصافي، 

  .اربعين مليون ليرة لبنانية/ 40.000.000/
  .م التركة بااللف على المجموع غير الصافي لقي5فعندئذ ال يترتب الرسم المقطوع البالغ 

  .انما يترتب الرسم الفردي على ما تبقى من صافي التركة بعد تنزيل ما يتعلق بها من أعباء
  .سبعين مليون ليرة لبنانية/70.000.000/ اما لو ان مجموع قيم عناصر التركة ذاتها، غير الصافي، كان مثالً

اوز من المجموع المذكور مبلغ فرض الرسم المقطوع على الجزء الذي يتج: فانه ينبغي في هذه الحالة .1
 .ل.ل/ 40.000.000/

  :بحيث بلغ هذا الرسم المقطوع. ل. ل30.000.000 = 40.000.000 – 70.000.000وهو 
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  ل. ل150000=  5  × 30.000.000
        1000  

افي البالغ ثم ادراج هذا الرسم المقطوع في جملة اعباء التركة المقبولة التي ينبغي تنزيلها من المجموع غير الص .2
 .سبعين مليون ليرة لبنانية/ 70.000.000/

 .واخيراً فرض الرسم على صافي ما تبقى من مجموع قيم عناصر التركة للزوجة المستفيدة، وفقاً لجدول الرسوم .3

  .99تعدلت ارقام المذكرة بموجب قانون موازنة     
  


