
 الجمهورية اللبنانية                                         

                                                                                                                                          وزارة المالية           
                                                 مديرية المالية العامة       

                                                                                                                                   ضريبة الدخل   –مديرية الواردات 

أو يتمتعون للضريبة على األرباح، ر خاضعين رغ عن عقار يعود ألشخاص طبيعيين غيفالت عن ربحتصريح 
للضريبة على عود ألشخاص طبيعيين خاضعين يو استثنائية من تلك الضريبة، أو بإعفاءات دائمة أو خاصة أ
 وال يشكل العقار المتفرغ عنه أصالً من أصول ممارسة المهنة األرباح

 1ت

 

                              :(1)الشخصي الضريبيرقم ال   ...................................................................ف: ......ــــــــــــــالمكل اسم

 ...تاريخ انتهاء مهلة التصريح: ........./........../.......   : من ........./........../.......... إلى ........./........../..........(2)الفترة الضريبية
                                              

 منطقة التكليف: ...........................................
 العنوان الشخصي    

 .........................شارع:. ...............................حي:.......................منطقة:.........................قضاء:..................محافظة:.
 . ............./...........رقم العقار/القسم:..... .......................المنطقة العقارية:...... ........................الطابق:...................مبنى:......

 ...... ...الرمز البريدي:....... ..................فاكس: .........هاتف:........ ..........هاتف:.......تسامح    استثمار   ارإيج    ملك   طريقة اإلشغال:
 ........................................................(:.........e-mailالبريد اإللكتروني ) ..................منطقة:...... ................ص.ب. رقم:..

 ار للتبليغمحل اإلقامة المخت    
 ....................شارع:...... ...............................حي:.......................منطقة:.........................قضاء:..................محافظة:.

 . ............./...........رقم العقار/القسم:..... .......................المنطقة العقارية:...... ........................الطابق:...................مبنى:......
 ...... ...الرمز البريدي:....... ..................فاكس: .........هاتف:........ ..........هاتف:.......تسامح    استثمار   ارإيج   ملك    طريقة اإلشغال:
 ........................................................(:.........mail-eالبريد اإللكتروني ) ......................منطقة:.. ................ص.ب. رقم:..

 : غ عنهمعلومات عن العقار المتفر  
 

 .....................المنطقة العقارية: ............المحافظة:..................... القضاء:...................... 
 

 .....           .عدد األسهم: ........... ............بلوك: .........  ......رقم القسم:...... ....رقم العقار: ..............

 (3)منزل سكن المتفّرغ 
 عقار مبني 
 عقار غير مبني 

 

 ............./............/........... 120 التفرغتاريخ   ....................../............/.. 100                      (4)التملكتاريخ 

  130 قيمة التفرغ   110 (4)قيمة التملك

 ل.ل................ ........................................فقط:..........  ............. ل.ل...................................فقط:...........
 

 المبلغ ل.ل.  
  200                     (110الخانة  -130الخانة )الربح الناتج عن التفرغ 

  300 (5) قيمة التنزيل

  400 (300الخانة  -200)الخانة  الربح الخاضع للضريبة

  500 الضريبة المتوجبة

  600 (6) غرامة التحقق

  700 (600+ الخانة500الخانة )المبلغ المتوجب دفعه 
 

 

 الصفة............................................   اسم الموقع......................................................................................................       
 

 في ........../........../............ ............         .....................................التوقيع...                                                    رقمه الضريبي 
 غ، يتوجب الحصول على ذلك الرقم من الوحدة المالية التي يقع عنوانه الشخصي ضمن نطاقها.عدم وجود رقم ضريبي للشخص المتفرّ  في حال -1
 التفرغ عن العقار إلى نهاية السنة الميالدية التي حصلت فيها عملية التفرغ. تحتسب الفترة الضريبية من تاريخ -2
 ن فقط على كافة األراضي اللبنانية.غ عن مسكنيل اإلعفاء ربح التفرّ إذا كان العقار المتفّرغ عنه يشكل منزل سكن المتفّرغ يعفى الربح من الضريبة، ويشم -3
ذا كـان التملـك بالشـراء يحـدد تـاريخ وقيمـة  ،اإلنتقال )إرث، وصية، هبة ...( تعتمد كقيمة تملكإذا كان تملك العقار ناتجًا عن طريق  -4 القيمة التي تم تخمينها لغايات إنجـاز ملـف التركـة لـدو الوحـدة المختصـة برسـم اإلنتقـال، واا

 الصحيفة العقارية. لما هو مسجل في الصحيفة العقارية، وبحسب عقد الشراء في حال لم يكن مسجاًل فيالتملك وفقًا 
 غ.ريخ التملك وتاريخ التفرّ اغ عن كل سنة تفصل بين تربح التفرّ من  %8يحتسب التنزيل على أساس نسبة  -5
مـن قيمـة الضـريبة عـن  %5غرامـة تحقـق بمعـدل توجـب لتفـرغ تج مهلـة الشـهرين مـن تـاريخ ا، وفي حال التصريح خـار حتى ولو كان الربح غير خاضٍع للضريبة غيتوجب تقديم هذا التصريح ضمن مهلة شهرين من تاريخ التفرّ  -6

 ل.ل. 100.000كل شهر تأخير على أن ال تقل عن 
 عن كل شهر تأخير. %1تتوجب غرامة تحصيل بمعدل  الشهرين من تاريخ التفرغ في حال تسديد الضريبة خارج مهلة -7
 ر يتم التفّرغ عنه.يستعمل هذا التصريح لكل عقار أو قسم من عقار أو أسهم من عقا -8

 

 السنة           الشهر           اليوم        السنة           الشهر           اليوم       

 السنة           الشهر           اليوم       

 السنة           الشهر           اليوم        السنة           الشهر           اليوم        السنة           الشهر           اليوم       


