
 اسم الشركة/المؤسسة
(لدى وزارة المالیة)

الیوم     الشھـر      السنـة 

ل ١

الیوم     الشھـر      السنـة 

الجمھوریـة اللبنانیـة
وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

  محل اإلقامة المختار للتبلیغ

* یتم التصریح عن ھذا الرسم بشكل مسبق خالل شھر كانون الثاني من كل عام. 

الرقم الضریبي للمؤسسة /الشركة

إلىمنالسنة المالیة
الیوم     الشھـر      السنـة 

تاریخ انتھاء المھلة *

 قضـاء  

المبنـى

 منطقة - بلدة 

 الشـارع  الحـي 

محافظة 

ھاتف   ھاتف   الطابـق 

  المنطقة رقم صندوق البرید : فاكس

تسامحإستثمارإیجارملككیفیة اإلشغال:رقم العقار/ القسم  المنطقة العقاریة

: (e-mail) البرید االلكتروني

اسم الموقع

الیوم            الشھر               السنة 
التاریخ 

أنا الموقع أدناه أؤكد على صحة المعلومات الواردة في ھذا التصریح

التوقیع

 الصفة

(لدى وزارة المالیة)

تصریح عن الرسم المقطوع على بیع الطاقة
من قبل أصحاب المولدات الكھربائیة

الرقم الضریبي الشخصي

 منطقة التكلیف        الشھرة التجاریة

 الشخص المكلف بتبلغ البرید:
الرقم الضریبي الشخصي

ھاتف  االسم الكامل

 إحتساب الرسم

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

١٤٠

KVA الطاقة االجمالیة للمولدات بالـ

الرسم المقطوع

الرسم االجمالي المتوجب

غرامة التأخیر في تقدیم التصریح

المبلغ اإلجمالي الواجب دفعھ

لیرة لبنانیة ال غیرالمجموع: فقط 

(لدى وزارة المالیة)

صفحة ٢/١

تصریح سنوي عن مولد/مولدات قید االستخدام *

تصریح عن مولد جدید**

الیوم     الشھـر      السنـة 
تاریخ بدء إستخدام المولد الجدید 

الیوم     الشھـر      السنـة 
تاریخ انتھاء المھلة **

أو

** یتم التصریح عن ھذا الرسم خالل الشھر الذي یلي الشھر الذي یتم فیھ وضع المولد قید اإلستخدام.  

رقم 



ل ١
الجمھوریـة اللبنانیـة

وزارة المالیــة
مدیریة المالیة العامة

مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

تصریح عن الرسم المقطوع على بیع الطاقة
من قبل أصحاب المولدات الكھربائیة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

تفاصیل عن المولدات

تاریخ بدء االستخدامموقع المولدطاقة المولدنوع المولد

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

صفحة ٢/٢

الیوم     الشھـر      السنـة  )(

أنا الموقع أدناه أؤكد على صحة المعلومات الواردة في ھذا التصریح

 الصفةاسم الموقع
(لدى وزارة المالیة)

 الرقـم الضریبي الشخصي

الیوم            الشھر               السنة 
التوقیعالتاریخ 

شـارع حـي  منطقة قضـاء   محافظة  KVA محتسبة بالـ 


	Page 1
	Page 2

