
      :اسم المعاملة تصريح معلومات عن التأجير غير المسجل في البلدية

             

 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل التصريح في القلم، وفي حال تبين وجود نقص في المستندات أو 15حد أقصى 
 .كمال المستندات المطلوبةطلب مستندات إضافية ، تعلق المھلة لحين إست

المھلة 
المحددة 
  :إلنجازھا

             
 .ال يمكن استالم أي طلب أو تصريح غير مكتملة مستنداته 1 :مالحظات

 .على المكلف تسجيل عقود اإليجارات لدى المرجع المختص في مھلة أقصاھا نھاية كل سنة 2  
3 

  
ة على المكلف إيداع وحدة التحقق إذا كانت اإليجارات مسجلة لدى كاتب العدل أو على الصحيفة العيني

 .المختصة صور مصدقة عن العقود في مھلة أقصاھا نھاية كل سنة تسجل في قلم الوحدة المختصة
4 

  
في حال وجود نزاع قضائي على المكلف أن يعلم الوحدة المالية المختصة بإفادة صادرة عن المحكمة تسجل 

 . السنةفي قلم الوحدة المختصة في مھلة أقصاھا نھاية

5 

  
في حال التأجير بعد إشغال سابق على المكلف تسجيل اإليجار خالل مھلة أقصاھا نھاية السنة وإال فرضت 

وفي حال كانت الوحدة شاغرة أو متوقفة اإليرادات او معفاة من الضريبة قبل التأجير . 46عليه غرامة المادة 
 .في حال عدم التصريح.23مادة  لغرامة ال46يتعرض المخالف عالوة على غرامة المادة 

             
 المستندات المطلوب ضمھا مراحل سير المعاملة النماذج

1- 1-  
قلم خدمة يستلم المكلف النموذج المعتمد لھذه المعاملة من  

المكلفين التابع لضريبة األمالك المبنية أو أحد مكاتب شركة 
ًليبان بوست مدونا عليه المستندات المتوجب إرفاقھا بالطلب 

أو التصريح أو من موقع وزارة المالية اإللكتروني 
www.finance.gov.lb 

 11ك 

    

صورة عن سند  التمليك او 
صورة عن االفادة العقارية او 

 من مختارالمحلة علم وخبر
مصدق عليه من القائمقام او 

المحافظ للمناطق غير 
 .الممسوحة

  
صورة عن عقد االيجار  -2

المسجل لدى دائرة الكاتب 
 .العدل

2- 

  

صورة عن الوكالة المنظمة  -3
لدى الكاتب العدل في حال 
تقديم المعاملة من قبل غير 

 .المكلف
  

يقدم الطلب أو التصريح والمستندات المطلوبة من قبل 
صاحب العالقة أو وكيله القانوني إلى المراكز المشار إليھا 

أعاله لإلطالع عليھا وفي حال التأكد من توفر تلك 
التأشير على الطلب من قبل المرجع الصالح  المستندات يتم 

ًويتم تسجيل المعاملة ويعطى المستدعي إيصاال ممكننا  ً
   .بالرقم والتاريخ

  

صورة عن المستند الثبوتي  -4
لكل من المالكين والمستثمرين 

 -3 والمشترين
يتم إرسال التصريح ومرفقاته إلى رئيس الدائرة المختصة 
 -5   .ّالذي يحوله إلى المراقب المختص للدرس و إعداد المطالعة

   

نموذج التعريف الشخصي 
لكل من المالكين ) 11م(

 والمستثمرين والمشترين
ومحل االقامة المختار للتبليغ 

 .لكل منھم

4- 
ّيعد بعدھا المراقب المطالعة وبطاقة العقار المؤقتة 

واإلحتساب ويرسلھا إلى المراقب الرئيسي للتدقيق وإبداء 
          .المالحظات واإلقتراحات

ُترفع بعدھا المعاملة إلى رئيس الدائرة المختصة للتدقيق  -5
 .نھائيةوالموافقة ال

 

         

            .في حال توجب التنزيل ترفع المعاملة إلى مديرية الواردات -6


