الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
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اشعار دفع ضريبة الدخل عن ربح التفرغ عن عقار وفقا ً للقانون رقم 2017/64

الرقم الضريبي:

اسم المكلف................................................................................:

منطقة التكليف.......................................... :
الفت ـرة الضـريبيــة :من  ........../........../.........إلى ........../........../.........
اليوم

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

تاريخ انتهاء مهلة التصريح........../........../......... :
اليوم

السنة

السنة

الشهر

محل اإلقامة المختار للتبليغ
محافظة........................:قضاء.......................:منطقة.......................:حي ............................:شارع.............................:
مبنى................................:الطابق ....................:المنطقة العقارية .............................:رقم العقار/القسم............./.................:
ملك

طريقة اإلشغال:

إيجار

استثمار

تسامح هاتف ...................:هاتف ...................:فاكس ..................:الرمز البريدي.................:

ص.ب .رقم ..................:منطقة ........................:البريد اإللكتروني (.....................................................................:)e-mail

معلومات عن العقار المتفرغ عنه:
رقم العقار /القسم ........./.............. :بلوك .............:عدد األسهم ................. :ملك رقبة /استثمار........................... :
المحافظة ........................................... :القضاء ....................................... :المنطقة العقارية...................... :
غرامة التأخير في الدفع

الضريبة

غرامة التحقق

الضريبة

غرامة التحقق المخفضة

المبلغ اإلجمالي

الفائدة

في حال تسوية الغرامات
غرامة التأخير في الدفع المخفضة

المبلغ اإلجمالي

الفائدة

المجموع اإلجمالي :فقط ......................................................................................................................................................
اسم الموقع......................................................................................................
التوقيع....................................................

الصفة..............................................
في ............/........../..........
اليوم

الشهر

السنة

إيصــــال
المصرف/مركز الدفع
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع المص ــرف
.

وصلن ـي مـ ـن

___________________________________________________________________________

نقدا

المبلغ نقدا

___________________________________________________

شك

مبلغ الشك

_ __________________________________________________________________________________________________________________________

فقــط ___________________________________________________________________________________________________________________________________
رقم عملية القبـ ــض _________________________

تاريخ القبض ____ ____ / ____ /

اليوم الشهر السنة

التوقيع والختـ ـ ــم _________________________________________________
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المجموع ________________________________________________________

المصرف المسحوب عليه الشك _____________________________________________________
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مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
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الرقم الضريبي:
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المجموع اإلجمالي :فقط ......................................................................................................................................................
اسم الموقع......................................................................................................
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فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع المص ــرف
.

وصلن ـي مـ ـن

___________________________________________________________________________

نقدا

المبلغ نقدا

___________________________________________________

شك

مبلغ الشك

_ __________________________________________________________________________________________________________________________

فقــط ___________________________________________________________________________________________________________________________________
رقم عملية القبـ ــض _________________________

تاريخ القبض ____ ____ / ____ /

اليوم الشهر السنة

التوقيع والختـ ـ ــم _________ ________________________________________
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المجموع ________________________________________________________

المصرف المسحوب عليه الشك _____________________________________________________

