
  
 

  الجمهورية اللبنانية                 
    وزارة المالية              

  مديرية المالية العامة            
  مالك المبنية ضريبة األ-مديرية الواردات 

  تصريح شخصي عن 
 )أ( إيرادات األمالك المبنية

  

21ك                           
  

  

                                  الرقم الضريبي  .............................................................: ................سم المكلف الثالثيإ
......../......../........   إلى /......../........ ........ من                                                                              الفترة الضريبية

     السنة        م         الشهر       السنة           اليو  اليوم         الشهر                                                                                                                                                       

  )ب(محل اإلقامة المختار للتبليغ 
   ...........................:........حي ..........................:.....منطقة ..............................:...قضاء ....................:......محافظة
   ....................:......المنطقة العقارية ............الطابق................................:......مبنى ...................................:......شارع

   ............./.....:سفاك: ............/..... هاتف............./..... :هاتف تسامح� إيجار�ملك �:طريقة اإلشغال. .../..........:......القسم/رقم العقار
  ...................................):.....e-mail(البريد اإللكتروني  ..............:......منطقة ............:..رقم. ب.ص..........:.....الرمز البريدي

  بلوك  قسم  رقم العقار  المنطقة العقارية  القضاء  المحافظة
 صفة المكلف

  مستثمر /مالك

الحصة 
  باألسهم

نجاز إتاريخ 
  العقار موضوع التصريح  العقار

                  

  

  ...........الطابق.......................لمبنىا................................ الشارع ..................لحي ا.. .................البلدة : ريح موضوع التصرعنوان العقا

  )ج (الشخص الذي ساهم بتحضير التصريح
   الرقم الضريبي    ......................................................................................  الثالثياالسم
  .................................)e-mail( البريد اإللكتروني )في حال كان خبير محاسبة مجاز (............. الرقم في النقابة ........../..... فاكس............/.....هاتف 

  )د( ممثل المكلف القانوني
  الرقم الضريبي    ...................................................................................... االسم الثالثي 

    ): ..............................................e-mail( البريد اإللكتروني ................./  فاكس .........../....هاتف ............................الصفة 
  )هـ(األعباء القابلة للتنزيل لألبنية المؤجرة 

  اإليرادات غير الصافية
  %)5 (إدارة  %)5( ستهالكإ  خدمات مشتركة

  تنزيل سكن  اإليرادات الصافية

            

  المبلغ اإلجمالي المصرح عنه  )و( 59 المادة -غرامات التصريح الضريبي  )و(الغرامات النسبية   ل الضريبةأص  اإليرادات الخاضعة للضريبة
          

  ...... ....../......./... التاريخ........................ التوقيع ..........................الصفة.... ............................: ......)ز( الثالثيسم المصرحإ

 

 
  .تصريح لكل عقار أو قسمأل يم  -أ

 الضريبي وصفته ورقم رقمهع التصريح مع وقّ الذي  يسم ممثل المكلف القانون يتوجب تسجيل إ–د
  .هاتفه وبريده اإللكتروني

العنوان  بشكل واضح بكامل تفاصيله وهوللتبليغ تدوين محل اإلقامة المختار   يتوجب-ب 
 حتى  قانونياً  تبليغاً إليه ويعتبر اإلرسال اإلدارة الضريبية أوراق التبليغ للمكلف إليه الذي ترسل
  . األعباء القابلة للتنزيل كمبالغ وليس كنسبناتخا أل تم-هـ    .يره ون إعالم اإلدارة بذلكيفي حال تغ

وغرامات التصريح الضريبي، يطلب ) 50-46-23-19المواد ( إلحتساب الغرامات النسبية -و
  .األخيرة من النموذج اإلرشادات المكتوبة على ظهر النسخة مراجعة

سم أي شخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه  إيتوجب على المكلف تسجيل - ج
  .الرقم الضريبي لهذا الشخص ورقم هاتفه وبريده اإللكترونيون يدّ  وأن

  .و من ممثليه القانونيينأ يوقع التصريح من قبل المكلف أنيجب _ ز
  حالم التصرياستإيصال ب

  

  .......................................................رقم إيصال التصريح .....................  ...................................إسم مستلم التصريح 
      ......../......../..........لتصريح      تاريخ استالم ا......... ....................................................التوقيــــع 

   السنة        اليوم      الشهر                                                                                                                                               
  .ك المبنية نسخة الوحدة المختصة بضريبة األمال -1 

    
   

                            .يرجى إتباع اإلرشادات القانونية والعملية المذكورة على النسخة األخيرة من هذا النموذج
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                            .ادات القانونية والعملية المذكورة على النسخة األخيرة من هذا النموذجيرجى إتباع اإلرش



  إرشادات قانونية وعملية
  قانون ضريبة األمالك المبنية وتعديالته

 11/11/2008 تاريخ 44قانون اإلجراءات الضريبية رقم 

1 
 

 

  األعباء القابلة للتنزيل :27المادة 
فقات التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر، بموجب عقد اإليجار ومالحقه دون الرجوع بها نتعتبر أعباء قابلة للتنزيل من اإليرادات غير الصافية ال

  :عليه
  .ابتة بفواتير اإلدارات أو المؤسسات المختصةستهالك الماء والكهرباء والغاز الثاستعمال الهاتف و ا ونفقات اشتراكات - 1
 .ثباتها بمستندات صادرة عن الدوائر المختصةإ البلدية التي تترتب بحسب القانون على المستأجر، شرط أوقيمة الضرائب والرسوم الحكومية  - 2

 أصوالً  مالحقها المسجلة أوجار اإلي تنص عليها عقود بنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التينفقات الخدمات المشتركة في األ - 3
 :وذلك وفقًا للنسب التالية

  نوع الخدمة المشتركة  %النسبة المئوية 
  .نفقات استهالك أو إنتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر األقسام المشتركة  2%
  .تسيير المصاعد ونفقات صيانتها  1%
  ).شرط إبراز بوليصة التأمين عائدة لسنة اإليرادات(مصاعد لدى إحدى شركات الضمانتأمين ال  1%
  .يف الهواء المركزي ونفقات صيانتهتكي  2%
  .االتدفئة المركزية ونفقات صيانته  2%
  .نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من اآلبار االرتوازية  1%
  .ة وصيانتهانفقات تأمين المياه الساخن  1%
  . للصندوق الوطني للضمان االجتماعيتأجور البوابين والحراس، بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية واالشتراكا  3%

% 3 من والحراسونسبة البوابين % 3ى ـ إل%2ن ـالكهربائي م ة خاصة فترفع نسبة االستهالك أو إنتاج التيارـي األبنية التي تشتمل على سوق تجاريـأما ف
ي حال تأمينه إحدى الخدمتين فال يستفيد من رفع ـها وحراستها على نفقته، وفـنارتإإذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ، ويؤمن % 4إلى 

  .النسبة إال فيما عنى الخدمة التي يؤمنها
يجار المنظمة والمسجلة اإلًا من اإليراد غير الصافي المحدد في عقود سنوي) خمسة بالمئة% (5بنية أو األقسام المؤجرة من الغير بنسبة األإستهالك  - 4
  .صوالً أ

من اإليرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود ) خمسة بالمئة% (5وذلك بنسبة  النفقات المتعلقة بإدارة األبنية أو األقسام المؤجرة من الغير - 5
  . بواسطة مؤسسة متخصصة بإدارة األبنية أو من قبل المالك أو المستثمرإيجارها حسب األصول، سواء تمت إدارة البناء

   تنزيل إشغال المالك:52المادة 
يرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من ينزل مبلغ ستة ماليين ليرة من اإل

  .هو بحكم المالك
  .شخاص المشار إليهم في الفقرة األولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلهااأليستفيد 
  0ةي اللبناني على األراضعدم االستفادة من أكثر من تنزيلين ؤكد فيهي من التنزيل أن يقدم المستفيد تصريحًا لكل من الدوائر المالية المختصة لإلستفادةيشترط 
   معدالت الضريبة :54المادة 

     : وفقًا للمعدالت التالية تعود للمكلف من كل عقار على حدة يرادات الصافية السنوية التيإلتخضع لضريبة األمالك المبنية ا
  معدل الضريبة شطور اإليرادات الخاضعة للضريبة

  إلى  من
  مجموع شطور الضريبة  الضريبة على كل شطر

4%  1  20,000,000  800,000  800,000  
6%  20,000,001  40,000,000  1,200,000  2,000,000  
8%  40,000,001  60,000,000  1,600,000  3,600,000  
11%  60,000,001  100,000,000  4,400,000  8,000,000  
      100,000,000  ما يزيد عن  14%

  : 55المادة 
أو نص نظام الشركة على خالف ذلك، ا إال إذ ،نها مملوكة بالتساوي بين الشركاءشخاص كأكها شركات األمن أجل فرض الضريبة، تعتبر العقارات التي تمل" 

 ".كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية

  موجب تقديم التصريح الضريبي :58المادة 



2 
 

 صافية إيرادات على استثماره واحد ويحصل من جراء ملكيته أو يفي عقار مبن على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارًا مبنيًا واحدًا أو حصصاً  - 1
 : مليون ليرة في السنة عن كل عقار أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة، يبين فيه20تزيد عن 

 .رقم العقار وموقعه  -

  .مقدار حصته في العقار باألسهم  -
 . الحقيقية أو المقدرة العقارإيرادات  -

 .الضريبة المتوجبة على العقار  -

  .البريد االلكتروني  الضريبية بواسطةاإلدارة إلىالضريبية  التصاريح والبيانات إرسال يمكن للمكلفين المذكورين أعاله - 2

 .يجب أن يوقع التصريح من قبل المكلف أو من ممثليه القانونين - 3

ويبقى المكلف وخبير .  الضريبي لهذا الشخص وعنوانهخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه وأن يدون الرقملمكلف تسجيل اسم أي شعلى ا - 4
 تاريخ 276 المعدل بموجب القانون رقم 16/09/1983 تاريخ 156شتراعي رقمالمحاسبة وكل شخص ساهم في تحضير التصريح خاضعًا ألحكام المرسوم اإل

14/11/1993. 

 كان غير مقترن بتواقيع إذا إال الضريبية رفض استالم أي تصريح لإلدارة للتصريح بواسطة البريد االلكتروني، ال يمكن  المحددةصولاألمع مراعاة  - 5
 . الضريبية استالم التصريحاإلدارةن عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة ال يؤثر على موجب إ.  المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحةاألشخاص

  )23،46،50، 19المواد  (:مات النسبيةلغراا
ن يقدم الى الدائرة المالية المختصة أ لمدة تتجاوز نهايته، على المالك او المستثمر الذي يؤجر دارا للسكن خالل موسم االصطياف او خارجه او  :19المادة 

من قيمة الضريبة المتوجبة على اإليرادات الحاصلة خالل فترة %) 5 (تصريحا بذلك في مهلة شهر من تاريخ التأجير، وٕاالَّ يغرم بغرامة قدرها خمسة بالمئة
  ).مئتي ألف ليرة لبنانية ( ل. ل200,000التأجير المذكورة، على أن ال تقل الغرامة عن 

  . أيلول يوما األولى من شهر15أما إذا بقي دار السكن شاغرا خالل الموسم المذكور فعليه ان يقدم تصريحه عن الشغور في خالل الـ 
 المتعلقة باإلعفاء الدائم او اإلعفاء المؤقت او الجزئي او بوقف الضريبة، أن يبادر 15 و12 و11 و 8على المالك الذي يستفيد من أحكام المواد : 23المادة 

ويفقدها الحق باالستفادة من تلك ) الخ. ..تغيير وجهة استعمالها، إشغالها او تأجيرها (إلى إعالم الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على األبنية 
  .األحكام، وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتبارًا من تاريخ حصول الطارئ

ة من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سن%) 5(يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة، بغرامة قدرها خمسة بالمئة 
  . كسور السنة سنة كاملةاعتبارمع 

من مقدار الضريبة السنوية %) 5(يعاقب كل  مالك أو مستثمر يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود بغرامة تعادل خمسة بالمئة : 46المادة 
  .المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة

 نفسها على المالك او المستثمر الذي ال يصرح ضمن المهلة المحددة لتسجيل العقود، عن إشغال البناء من قبله او من قبل من أجاز له وتطبق العقوبة
  .االشغال على سبيل التسامح

من مقدار الضريبة السنوية %) 10(يعاقب كل من خالف أحكام قانون  ضريبة األمالك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود الصورية بغرامة تعادل  عشرة بالمئة 
  .المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة

  :اتمالحظ
 الغرامة عن الفترة من تاريخ بدء و تسجيله خارج المهلة،تحتسبألسنة تأجيرية معينة واقعة في سنتين ماليتين " نا في حال عدم تسجيل عقد اإليجار قانو - 

  .السنة التأجيرية و لغاية انتهائها
ية مسجلة خارج مهلة خارج المهلة يرتب احتساب الغرامة عن فترة كل سنة تأجير "  في حال تجاوزت مدة عقد اإليجار السنة الواحدة،فإن تسجيله قانونا-

  .  وٕان كانت واقعة في سنتين ماليتينالسنة المالية
 ،مع اعتبار"قانوناتحتسب غرامة عدم التصريح ضمن المهلة عن إشغال غير المستأجر،عن الفترة ما بين تاريخ بدء و انتهاء اإلشغال غير المصرح عنه  -

                                       . سنة كاملة تستمر فيها المخالفةكسور السنة التي
إنجاز األبنية أو أقسامها، (ن يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيًا يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة أو المستثمر أعلى المالك  :50المادة 

ن تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من أالتي نشأ فيها، على في مهلة ال تتعدى نهاية السنة ) إعادة التأجير، التحوير والترميم، زوال أسباب اإلعفاء
  .السنة التالية إذا نشأ الحق بالضريبة في خالل الشهر األخير من السنة

السنة سنة من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور %) 10(ويعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة بالمئة 
 .كاملة

  :)2007عدم التصريح والدفع المسبق لغاية إيرادات العام  (59غرامة المادة 
 من 54من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة % 2 من قانون ضريبة األمالك المبنية بغرامة قدرها 58يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 
 .هر تأخير، على أن ال يتعدى مجموع الغرامة قيمة أصل الضريبةقانون ضريبة األمالك المبنية عن كل ش

  :)2008ابتداًء من إيرادات العام  (59 المادة - الضريبيغرامات التصريح
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  ): من قانون اإلجراءات الضريبية109المادة ( التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي -أ
على ) أو كسر الشهر(  من  القانون عن كل شهر تأخير54المتوجبة المنصوص عليها في المادة من قيمة الضريبة %) 5( تفرض غرامة قدرها خمسة بالمئة
 :من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح وال تقل عن%) 100(أن ال تتجاوز الغرامة مئة بالمئة 

  للشركات المساهمة،) سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(ل . ل750,000
  لشركات األشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،) ألف ليرة لبنانيةخمسماية (ل . ل500,000
 .لألفراد ولباقي المكلفين) مئة ألف ليرة لبنانية(ل . ل100,000

  :التصاريح الضريبية غير الصحيحة-ب
 من  قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية %20تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها

 :المصرح عنها على أن ال تقل الغرامة عن

  للشركات المساهمة،) سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(ل . ل750,000
  مستثناة من الضريبة،لشركات األشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات ال) خمسماية ألف ليرة لبنانية(ل . ل500,000

 .لألفراد ولباقي المكلفين) مئة ألف ليرة لبنانية(ل . ل100,000 

  :اإلغفال عن التصريح بمعلومات -ج
تفرض، على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقًا ألحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، 

  :نتج عن هذا اإلغفال ضريبة إضافية غرامة قدرها عن كل تصريحولم ي
  للشركات المساهمة،) مئتا ألف ليرة لبنانية (ل. ل200,000
  لشركات األشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،) مئة ألف ليرة لبنانية (ل. ل100,000

 .ألفراد ولباقي المكلفينل) خمسون ألف ليرة لبنانية (ل. ل50,000

  :تمديد مهل تقديم التصاريح
مع مراعاة أحكام القوانين الضريبية تمدد مهل تقديم التصاريح شهرًا واحدًا كحد أقصى بناء على طلب خطي يقدم من المكلف إذا وجدت أسباب جوهرية  - 1

  .تستوجب التمديد
ساسية لتقديم التصاريح بعشرة أيام كحد أقصى، وعلى اإلدارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء يقدم طلب تمديد مهلة  التصريح قبل انتهاء المهلة األ - 2

يعتبر عدم البت بالطلب من قبل اإلدارة الضريبية بمثابة رفض ضمني، وفي جميع األحوال ال يقبل . المهلة األساسية لتقديم التصاريح بخمسة أيام كحد أقصى
 .المعنى أي مراجعةقرار اإلدارة الضريبية بهذا 

في حال التأخر في تقديم التصاريح بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها او مهلة قبول تمديدها، تسري غرامة التأخير عن هذه التصاريح اعتبارا من تاريخ  - 3
 .انتهاء هذه المهل

 الدفع وال يوقف هذا التمديد سريان الغرامة المتوجبة عن المبالغ غير باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون، ال يلغي تمديد مهل التصاريح مهل - 4
 .المدفوعة

  : من قبل المكلف الضريبيريحتعديل التص
ن يتقدم بتصريح معدل يبين أن التصريح الذي تقدم به لإلدارة الضريبية يتضمن خطأ أو إغفاًال ينتج عنه ضريبة إضافية، يحق له أذا اكتشف المكلف إ - 1
ن يتم التعديل بتاريخ سابق لتاريخ صدور أمر مهمة التدقيق أن يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها، على أغفال الحاصل، و لخطأ أو اإل افيه

  .عن الفترة الضريبية موضوع التصريح
ساسي، فال يتوجب عن الضريبة ملحق للتصريح األ بةبر التصريح المعدل بمثاساسي يعتذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة التصريح األ - 2
  .، في حال توجبها، أي غرامةضافيةاإل

ال ينتج عن هذا أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي فال تتوجب أي غرامة تحقق شرط أذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة ثالثة إ - 3
من قيمة الفرق بين % 20من قيمة الضريبة المتوجبة، وفي هذه الحالة تفرض غرامة قدرها %) 10(عشرة بالمئة ضافية تتجاوز نسبتها إالتعديل ضريبة 

 :ن ال تقل الغرامة عنأعلى الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، 

  للشركات المساهمة،) سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(ل . ل750,000
  لشركات األشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،) خمسماية ألف ليرة لبنانية(ل . ل500,000
 .لألفراد ولباقي المكلفين) مئة ألف ليرة لبنانية(ل . ل100,000

 يحق للمكلف أن يقدم تعديال لتصريحه ضمن بعد التعديل، لى زيادة في الضريبة المدفوعة عن الضريبة المتوجبة إدى أي حال حصول خطأ في التصريح ف - 4
 .مهلة مرور الزمن وأن يطلب استرداد هذه الزيادة

  .سم المالك أو المستثمرإ تفرض الضريبة ب:60المادة 
  .م كل منهم بنسبة حصته في الملكيةسإ إذا تعدد مالكو العقار الواحد فرضت الضريبة ب:61المادة
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