
 الجمهورية اللبنانية          
 وزارة المالية             

 مديرية المالية العامة        
 ضريبة الدخل –مديرية الواردات 

 معلوماتتصريح تعديل 
مؤسسات فردية 

 ومهن
 ٥م 

 
 : ......./......./.......تاريخ التعديالت                                                                                                   :)لدى وزارة المالية( الرقم الضريبي

 )تمأل الخانة المعدلة فقط( التعديالت )تمأل كافة الخانات( المعلومات السابقة

 ............................................:............المهنة/اسم المؤسسة
 :لة في السجل التجاريفي حال كانت المؤسسة مسج

 ...................................:.........................اريةالشهرة التج
 ................:...اسم المحكمة التجارية........ :......رقم السجل التجاري

 .........:...الجنسية:....../....../...... تاريخ التسجيل في السجل التجاري

 ..............................................:............المهنة/اسم المؤسسة
 :في حال كانت المؤسسة مسجلة في السجل التجاري

 :..............................................................الشهرة التجارية
 .........:...........اسم المحكمة التجارية:............... رقم السجل التجاري

 :..............الجنسية:....../....../...... تاريخ التسجيل في السجل التجاري
 عنوان المركز الرئيسي

........ .................: ....قضاء........ ..............:.........محافظة
.............. .....:..شارع............:.......حي: ..................ةمنطق
 .......... .:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق..............:......مبنى

  تسامح �استثمار �إيجار�ملك  �:طريقة اإلشغال.....:......./..القسم/رقم العقار
 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف........ ......:....هاتف

 .................:....منطقة..... ......:....قمر .ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 ..................................................:.........البريد اإللكتروني

 عنوان المركز الرئيسي
........ .................: ....قضاء........ ................:.........محافظة
:...................... شارع...............:.....حي: ..................منطقة
 .......... .:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق................:......مبنى

  تسامح� استثمار �إيجار �ملك  �:طريقة اإلشغال.....:......./..القسم/رقم العقار
 ...... ...........:..فاكس.................:...هاتف........ .......:....هاتف

 ..................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 :.............................................................البريد اإللكتروني

 محل اإلقامة المختار للتبليغ
........ .................: ....قضاء........ ..............:.........محافظة
............. :........شارع..........:..........حي....: .............منطقة
 .......... .:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق..............:......مبنى

  تسامح �استثمار �إيجار�ملك  �:طريقة اإلشغال.....:......./..القسم/رقم العقار
 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف........ ......:....هاتف

 .................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 ..............................................:.............لبريد اإللكترونيا

 محل اإلقامة المختار للتبليغ
........ .................: ....قضاء........ ................:.........محافظة
:...................... شارع..........:..........حي: ..................منطقة
 .......... .:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق................:......مبنى

  تسامح� استثمار�إيجار �ملك  �:طريقة اإلشغال...../..:.......القسم/رقم العقار
 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف........ .......:....هاتف

 ..................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 ...........................:..................................البريد اإللكتروني

 :أو المهنة المزاولة نوع النشاط
 ........................................:المهنة المزاولة/وصف النشاط الرئيسي

 .%:....النسبة...............................................................

 :نوع النشاط
 .............................:ولةالمهنة المزا/وصف النشاط الرئيسي

 :.....%النسبة....................................................

 طريقة البيع
 فرقمجملة  

           

 ..%..:.النسبة...................................................:النشاط الثاني
 .%..:..النسبة...................................................:الثالنشاط الث

 :.....%النسبة.........................................:النشاط الثاني
 ......%النسبة.........................................:النشاط الثالث

 
         

 .ل.ل:.................................... قيمة رأس المال
  .................................:....ة التكليفطقمن

 مقدر � مقطوع �حقيقي  �: طريقة التكليف

 .ل.ل:.................................... قيمة رأس المال
  ...........................:..........طقة التكليفمن

 مقطوع �حقيقي  �: طريقة التكليف
وأخذت ات التي ينطوي عليها هذا التصريح اه أشهد بصحة المعلومأنا الموقع أدن خاص باإلدارة

 .علمًا بوجوب مسك سجل لصاحب الحق االقتصادي
 :.....................الصفة:...................................... اسم الموقع

 :رقمه الضريبي
 .......................................التوقيع                                  

 ....../....../.......في                                                        

 

 الثالث الثاني الرئيسي النشاط

    رمز النشاط

 ......................:.......منطقة التكليف                               :الرقم الضريبي
 ....../....../.......مقطوع      تاريخ الورود      حقيقي      :  ة التكليفطريق

 

السنة         الشهر        اليوم   

السنة     الشهر      اليوم   
السنة       الشهر       اليوم   


