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المواد المعدلة في القانون رقم ::/86

قانون رقم ::/86
صادر في  22آب سنة 2922
الرسوم والعال وات البمدية
أقر مجمس النواب

وينشر رئيس الجميورية القانوف التالي نصو:

مادة وحيدة  -صدؽ إقتراح القانوف المتعمؽ بالرسوـ والعالوات البمدية كما عدلتو المجاف النيابية المشتركة.
يعمؿ بيذا القانوف فور نشره.

بعبدا في  22آب 2922
اإلمضاء :أميف الجميؿ

نشر ىذا القانوف في ممحؽ خاص لعدد الجريدة الرسمية رقـ  11تاريخ 2922/2/22

قانون الرسوم والعال وات البمدية
المادة  -2يحدد ىذا القانوف الرسوـ والعالوات البمدية التي تستوفييا البمديات مباشرة وتمؾ التي تستوفى لحسابيا،
وكذلؾ القواعد واألصوؿ التي ترعى شؤوف تحققيا وتحصيميا.

 الباب األول -في الرسوم التي تستوفيها البمديات مباشرة
المادة  -2تحدد كؿ بمدية وتستوفي ،ضمف نطاقيا البمدي ،الرسوـ المبينة أنواعيا ومطارحيا ومعدالتيا أو مبالغيا في
ىذا القانوف.

الفصل األول
في الرسوم عمى القيمة التأجيرية
المادة  -1يفرض عمى شاغمي األبنية رسـ سنوي عمى القيمة التأجيرية.

يفيـ بكممة (أبنية) األبنية بحد ذاتيا وأقساميا وما ىو في حكميا.
وتعتبر في حكـ األبنية أو أقساـ األبنية:
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 المركبات البحرية أو البرية وسواىا مف تركيبات مركزة في مكاف ثابت وتستعمؿ كاألبنية لمسكف أو لمتجارة أولمصناعة أو ألية غاية أخرى ،أياً كانت مادة صنعيا وأياً كاف محؿ وجودىا.

 األراضي الفضاء المستعممة لغايات إستثمارية غير زراعية ،سواء كانت ممحقة باألبنية أو مستقمة عنيا.المادة  -1يفرض الرسـ عمى شاغؿ البناء مستأج اًر كاف أو مالكاً.

ويعتبر شاغالً كؿ مف يستثمر بناء ،مالكاً كاف أو مستأج اًر بطريقة تأجيره غرفاً أو شققاً مفروشة أو غير

مفروشة عمى أساس دوري (فصمي أو شيري  )...أو بطريقة وضع البناء أو شققو أو غرفو أو تجييزاتو تحت

تصرؼ الغير لقاء بدؿ معيف أو إشتراؾ مقطوع (حمامات بحرية أو سواىا) وذلؾ أياً كانت مدة

التصرؼ وشكمو.

المادة  -1يدخؿ في مفيوـ القيمة التأجيرية كؿ ما يتقاضاه أو يحصؿ عميو المؤجر مف المستأجر نقداً أو عمى شكؿ
منفعة .وتشمؿ عمى األخص وعمى سبيؿ التعداد ال الحصر ما يأتي:

 -2بدالت اإليجار األساسية بما فييا البدالت العائدة لتأجير حؽ إستعماؿ واجيات البناء أو األسطح أو
التركيبات المقامة عميو.

 -2بدالت الخدمات التي يقدميا المؤجر لممستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخف وتسيير المصاعد الكيربائية
وسواىا.

 -1قيمة المنافع التي يحصؿ عمييا المؤجر مف المستأجر.

 -1القيمة التأجيرية لممفروشات والمعدات بإستثناء تجييزات وآليات المحالت الصناعية.

 -1قيمة األعباء التي تترتب عمى المؤجر ويأخذىا المستأجر عمى عاتقو كنفقات اإلصالحات الكبرى ونفقات
األشغاؿ التكميمية التي تجعؿ البناء أكثر صالحية لإلستعماؿ وأقساط التأميف ضد المخاطر التي تقع

مسؤوليتيا عمى المالؾ.

المادة  -1خالفاً ألحكاـ المادة الرابعة والثالثيف مف قانوف ضريبة األمالؾ المبنية الصادر في  27أيموؿ ،2291227

عمى المالؾ أو المستثمر أف يسجؿ عقود اإليجار ومالحقيا في الدائرة البمدية الواقع ضمف نطاقيا العقار أو
لدى المختار 2في المناطؽ التي ليس فييا بمدية وذلؾ ضمف ميمة أقصاىا  12كانوف األوؿ مف كؿ سنة،

وعمى كؿ بمدية أو مختار أف يمسؾ سجالً خاصاً ليذه الغاية وفقاً لممواصفات المحددة في قانوف ضريبة
األمالؾ المبنية.

 -ال يتوجب عمى اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات تسجيؿ عقود إيجار األبنية التي تستأجرىا

ويكتفى بإفادة رسمية صادرة عنيا تبمغيا إلى الدائرة البمدية المختصة عند بدء اإليجار ولدى كؿ تعديؿ يط أر
عمى بدؿ اإليجار.

 كؿ مخالفة ألحكاـ الفقرة األولى مف ىذه المادة تعرض مرتكبيا لغرامة تعادؿ قيمة ضعفي رسـ التسجيؿالمتوجب باإلضافة إلى أصؿ ىذا الرسـ.
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عمى المرجع الذي يتولى تسجيؿ اإليجارات أف يعطي صاحب العالقة عقد اإليجار األساسي وعمى ىذا المرجع أف يودع الدائرة
المالية المختصة صورة طبؽ األصؿ عف عقود اإليجار ومالحقيا بعد ترقيميا وتأريخيا وميرىا بخاتمو وذلؾ في ميمة ال تتعدى نياية الشير

2

الذي يمي الشير الذي جرى فيو التسجيؿ ،وتعفى ىذه النسخة ومالحقيا مف رسـ الطابع (المادة  12مف قانوف الموازنة العامة لعاـ )2221
كما تستبدؿ كممة مختار الواردة في المادة  12مف قانوف ضريبة األمالؾ المبنية بكممة قائمقاـ (المادة  1مف القانوف رقـ )91/111
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 -إذا كاف ثمة عقد إيجار مسجؿ في سنة سابقة وجدد مفعولو أو مدد ضمناً أو بحكـ القانوف ،عمى المالؾ أو

المستثمر أو المستأجر أف يودع البمدية المختصة نسخة طبؽ األصؿ عف عقد اإليجار السابؽ ممصقاً عميو
الطابع القانوني الذي كاف يتوجب عمى العقد األصمي ويجري تسجيمو وفقاً لألصوؿ.

المادة  -7تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخميف المباشر في الحاالت التالية:
 -عدـ وجود عقد إيجار مسجؿ في األبنية المؤجرة.

 صورية العقد المسجؿ أو الشؾ في صحتو سواء أكاف ذلؾ بقصد التيرب مف الرسـ أو بتأثير عامؿ القرابةأو الصداقة أو المجاممة أو ألي سبب آخر.

 -إشغاؿ البناء مف قبؿ المالؾ.

 إشغاؿ البناء مف قبؿ الغير ،الذي يجيز لو المالؾ ذلؾ عمى سبيؿ التسامح ،دوف بدؿ أو ببدؿ رمزي ،سواءأكاف ىذا الغير مف أفراد عائمتو أو مف الغرباء عنو.

المادة  -2يجري تخميف القيمة التأجيرية في الحاالت المنصوص عنيا في المادة السابعة مف ىذا القانوف بواسطة لجنة
تخميف أو أكثر يؤلفيا رئيس السمطة التنفيذية في البمدية:

 -2في بمديات مراكز المحافظات واألقضية والبمديات الخاضعة لقانوف المحاسبة العمومية:
-

أحد أعضاء المجمس البمدي

ميندس موظؼ يمثؿ الدائرة الفنية في البمدية أو التنظيـ المدني
موظؼ تنتدبو و ازرة المالية (مديرية المالية العامة)
أحد موظفي البمدية

 -2في سائر البمديات ،مف:

 -أحد أعضاء المجمس البمدي

رئيساً

عضواً
عضواً

مقر اًر

رئيساً

 -موظؼ تنتدبو و ازرة المالية (مديرية المالية العامة)

عضواً

 -أحد موظفي البمدية

مقر اًر

 -خبير محمي في الشؤوف العقارية

عضواً

 عمى لجنة التخميف أف تجري كشفاً عمى العقار المبني وأف تقوـ بالمقارنة مع أبنية مشابية ومؤجرة فيظروؼ مماثمة وأف تضع تقري اًر تبيف فيو األسس التي اعتمدتيا في التخميف.

 -تبقى القيـ التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت أسباب التخميف قائمة.

بناء عمى طمب المكمؼ إعادة النظر بالتخميف إذا ط أر عمى العقار ما أفقده بعض قيمتو.
المادة  -9يمكفً ،
المادة  -22يتوقؼ العمؿ بأحكاـ المادة العاشرة مف القانوف رقـ  22/12إعتبا اًر مف تاريخ نفاذ القانوف رقـ 212

.1 2992/7/22

تاريخ

المادة  -22ينشأ الحؽ بالرسـ في السنة نفسيا التي يجري فييا اإلشغاؿ ويفرض عف مدة اإلشغاؿ الفعمية مع إحتساب
كسر الشير شي اًر كامالً.
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المادة  -22تحدد معدالت الرسـ عمى القيمة التأجيرية كما يمي:
 %1 -خمسة بالمائة لألماكف المستعممة لمسكف

 %7 -سبعة بالمائة لألماكف المستعممة لغير السكف

عمى أف ال يقؿ مقدار الرسـ السنوي المفروض في كؿ تكميؼ عف  /21.222/ؿ.ؿ .خمسة وعشريف ألؼ
ليرة لبنانية في األماكف المستعممة لمسكف وعف  /12.222/ؿ.ؿ .خمسيف ألؼ ليرة لبنانية في األماكف

المستعممة لغير السكف.1

المادة  -21يعفى مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية:

 -2األبنية المخصصة إلقامة الشعائر الدينية لممذاىب المعترؼ بيا رسمياً.

 -2األبنية التي تشغميا البعثات الدبموماسية والقنصمية وكؿ موظؼ في ىذه البعثات يتمتع بالحصانة
الدبموماسية شرط المعاممة بالمثؿ.

 -1األبنية التي تشغميا منظمة األمـ المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة عنيا وممثمو األعضاء فييا أي
المندوبوف والمندوبوف المعاونوف والخبراء وأمناء سر

الوفود.

 -1المؤسسات التي ال تتوخى الربح عمى أف تحدد ىذه المؤسسات بقرار يصدر عف مجمس الوزراء.

 -1األبنية المشغولة مف الدولة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي سبؽ دفعيا.

وتعتبر السمفات المعطاة سابقاً لمبمديات مسددة مف جراء ىذا اإللغاء ،ويتولى وزير الشؤوف البمدية والقروية
والمالية بقرار مشترؾ تنفيذ مضموف ىذه المادة .1

 -1األبنية المشغولة مف المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي سبؽ
دفعيا .وتعتبر السمفات المعطاة سابقاً لمبمديات مسددة مف جراء ىذا اإللغاء ،ويتولى وزير الشؤوف البمدية
والقروية والمالية بقرار مشترؾ تنفيذ مضموف ىذه المادة .1

(مالحظة :يستفيد أيضاً مف اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية الجيات التالية:
 صندوؽ تعاضد القضاة والمنتسبوف إليو (قانوف رقـ  ،99/211المادة )22 -المعوقوف (قانوف رقـ  ،2222/222المادة )27

 -المصرؼ المركزي (قانوف بمرسوـ رقـ  ،11/21121المادة )222

 الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي (قانوف بمرسوـ رقـ  ،11/21911المادة )17 -المقر الدائـ لسكف رئيس مجمس النواب (قانوف رقـ  ،91/111المادة )2

 -الجمعيات التعاونية (المادة  12مف المرسوـ رقـ  27299تاريخ )2911/2/22

 كؿ طائفة معترؼ بيا قانوناً وكؿ شخص معنوي ينتمي إلييا بحكـ القانوف قبؿ صدور القانوف رقـ 222تاريخ ( 2222/1/21المادة األولى مف القانوف رقـ )2222/222

 -تعاونية موظفي الدولة (المادة  22مف المرسوـ رقـ  11/21271نص خاص)

 المؤسسات ذات المنفعة العامة (المادة  1مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ )77/271
1
1

مراجعة تطور المادة صفحة 11
مراجعة تطور المادة صفحة 11
مراجعة تطور المادة صفحة 11

1

 المؤسسة الوطنية لضماف الودائع (المادة  22مف القانوف رقـ ) )17/22المادة  -21عمى مالؾ العقار أو مف يقوـ مقاـ المالؾ بتشييد بناء عميو بقصد إستثماره أف يعمـ البمدية خطياً بإشغاؿ

البناء سواء شغمو بنفسو أو أجره مف الغير وبكؿ ما يط أر عمى ىذا اإلشغاؿ مف تعديؿ في وجية اإلستعماؿ

وتبديؿ في الشاغميف وذلؾ لغاية  12كانوف األوؿ مف السنة التي جرى فييا اإلشغاؿ أو حصؿ فييا التعديؿ

أو التبديؿ.

ويجب أف يتضمف اإلعالـ المعمومات التالية:
 رقـ العقار وموقعو. -محؿ إقامة المالؾ.

 إسـ الشاغؿ ومحؿ إقامتو. -وجية إستعماؿ البناء.

 بدؿ اإليجار المتفؽ عميو أو المخمف إذا كاف المالؾ ىو الشاغؿ. -مدة اإليجار.

ويعتبر عقد اإليجار المسجؿ في السنة ذاتيا بمثابة اإلعالـ المطموب.

كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذه المادة يتعرض لغرامة قدرىا  122ؿ.ؿ .خمسماية ليرة لبنانية.
المادة  -21تنظـ كؿ بمدية سجالً خاصاً تدوف فيو المعمومات التالية:

 أرقاـ العقارات بحسب تسمسؿ محاضرىا في المناطؽ الممسوحة وأرقاـ تسمسؿ خاص في المناطؽ غيرالممسوحة.

 المنطقة العقارية والشارع ورقمو. محتويات كؿ عقار بالتفصيؿ. -أرقاـ التكاليؼ.

 -أسماء الشاغميف.

 -القيمة أو القيـ التأجيرية لكؿ عقار.

عمى أ ف تبقى ىذه المعمومات بعد إدخاؿ التعديالت المقتضاة عمييا مطابقة لواقع العقار وشاغميو في كؿ آف.
المادة  -21مع مراعاة أحكاـ المادة العاشرة مف ىذا القانوف ،يفرض الرسـ بموجب جداوؿ تكميؼ أساسية إستناداً إلى

القيمة التأجيرية الحقيقية أو المخمنة وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف غير أف كؿ إشغاؿ جديد أو تبديؿ في إشغاؿ
سابؽ يحصؿ في خالؿ السنة ،يؤدي إلى فرض الرسـ بموجب جداوؿ تكميؼ إضافية عف مدة اإلشغاؿ

إستناداً إلى القيمة التأجيرية الجديدة.

ويحؽ لمبمدية أف تعدؿ التكاليؼ األساسية أو اإلضافية بموجب جداوؿ تكميؼ تكميمية إذا تبيف أف ثمة نقصاً
أو كتماناً في القيمة التأجيرية التي جرى التكميؼ عمى أساسيا.

يمكف لمبمدية أف تصدر جداوؿ تكميؼ في حاؿ إضطرار المستأجر إلى إخالء المأجور أو مغادرة البالد.

المادة  -27يبرـ رئيس السمطة التنفيذية في البمدية أو مف ينتدبو جداوؿ التكميؼ األساسية واإلضافية والتكميمية ويجب
أف تتضمف جداوؿ التكميؼ أياً كاف نوعيا المعمومات اآلتية:
 -رقـ التكميؼ واسـ المكمؼ وعنوانو.

1

 -رقـ العقار وموقعو واسـ المالؾ.

 القيمة التأجيرية المعتمدة أساساً لمتكميؼ. -مقدار الرسـ والغرامات إف وجدت.

المادة  -22يعمف عف وضع جداوؿ التكميؼ األساسية في التحصيؿ عف طريؽ النشر في الجريدة الرسمية وفي

صحيفتيف يوميتيف عمى األقؿ واإلذاعة بالراديو ،ويمكف عند اإلقتضاء إجراء اإلعالف محمياً وعمى لوحات

خاصة في البمديات أو في بعض األماكف العامة.

الفصل الثاني
في الرسم عمى أماكن اإلجتماع وأندية المراهنات
المادة  -29تخضع أماكف اإلجتماع وأندية المراىنات لرسـ ترخيص ورسـ إستثمار .يقصد بأماكف اإلجتماع وأندية
المراىنات عمى سبيؿ التعداد ال الحصر ما يأتي:

أ -أماكف اإلجتماع

 -2المؤسسات الفندقية أياً تكف تسميتيا (فندؽ ،بنسيوف ،نزؿ ،موتيؿ ،غرؼ مفروشة )...
 -2دور الميو والمراقص أياً كاف تسميتيا (نادي ليمي ،عمبة ليؿ ،ستيريو ،مرقص )...
 -1حانات وبارات وأي مكاف مماثؿ أو مشابو.

 -1المطاعـ عمى أنواعيا أياً تكف تسميتيا (مطعـ ،سناؾ بار ،وما شابو)
 -1المقاىي وصاالت الشاي والحمويات.
 -1الكازينوىات.

 -7أماكف السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية.
 -2األماكف التي تستثمر فييا أجيزة التسمية اآللية.
 -9دور السينما والمشاىد والمسارح.
ب -أندية المراىنات:

 -2أندية سباؽ الخيؿ.

 -2أندية صيد الحماـ.

 -1أندية سباؽ سائر الحيوانات.
المادة  -22يستوفى رسـ الترخيص مرة واحدة لدى إعطاء الرخصة.

ويستوفى رسـ اإلستثمار سنوياً بنسبة مدة اإلستثمار الفعمية ويحسب كسر الشير شي اًر كامال.

يستثنى مف سنوية رسـ اإلستثمار أندية المراىنات التي تخضع ألحكاـ المادة  21مف ىذا القانوف.

المادة  -22يحدد رسـ الترخيص لكؿ مف أماكف اإلجتماع وأندية المراىنات ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:7
الحد األقصى

أماكف اإلجتماع
7

122.222

مراجعة تطور المادة صفحة 11
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الحد األدنى
12.222

2.222.222

أندية المراىنات

222.222

المادة  -22يحدد رسـ اإلستثمار السنوي عف أماكف اإلجتماع ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:2
الحد األقصى

الحد األدنى

12.222

1.222

122.222

12.222

222.222

22.222

ؿ.ؿ.

 -2المؤسسات الفندقية أياً تكف تسميتيا

(فندؽ ،بنسيوف ،نزؿ ،غرؼ مفروشة)

 -2دور الميو والمراقص أياً تكف تسميتيا

(نادي ليمي ،عمبة ليؿ ،ستيريو ،مرقص)

 -1حانات وبارات وأي مكاف مشابو

ؿ.ؿ.

 -1المطاعـ عمى أنواعيا أياً تكف تسميتيا

122.222

 -1المقاىي وصاالت الشاي والحمويات

222.222

 -7أماكف السباحة والحمامات البحرية

2.222.222

 -2األماكف التي تستثمر فييا أجيزة

222.222

22.222

22.222

2.222

(مطعـ ،سناؾ وما شابو)

2.222.222

 -1الكازينوىات

والنوادي الصحية

التسمية اآللية (عف كؿ جياز آلي)

 -9دور السينما والمشاىد والمسارح
عف كؿ حفمة تقيميا

12.222
22.222

222.222
222.222

المادة  -21يحدد رسـ اإلستثمار عمى أندية المراىنات كما يمي:9

أ -رسـ إستثمار مقطوع عف كؿ حفمة ضمف الحديف اآلتييف:

الحد األقصى

الحد األدنى

222.222

22.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

ب -رسـ نسبي عمى تذاكر الدخوؿ بمعدؿ  %1خمسة بالماية مف قيمة كؿ تذكرة.
 -يستوفى رسـ اإلستثمار عف الحفالت مف قبؿ البمدية المختصة مباشرة.

ويستوفى رسـ اإلستثمار عمى تذاكر الدخوؿ مف قبؿ دائرة الض ارئب غير المباشرة أو الدوائر المالية

المختصة في و ازرة الماؿ (مديرية المالية العامة) ويؤدى حاصمو مرة كؿ ثالثة أشير إلى البمدية التي

يقع ضمف نطاقيا النادي أو إلى الصندوؽ البمدي المستقؿ لألندية الواقعة خارج النطاؽ البمدي.

2
9

مراجعة تطور المادة صفحة 11
مراجعة تطور المادة صفحة 17

2

المادة  -21خالفاً ألحكاـ المادة  22مف ىذا القانوف ال يستوفى رسـ اإلستثمار عف المشاىد المؤقتة (سيرؾ،
ميرجاف )...إال إذا تجاوز عدد حفالتيا الثالثة فيستوفى الرسـ في ىذه الحاؿ عف كؿ حفمة.

المادة  -21ال يحوؿ إستيفاء رسـ الترخيص واإلستثمار عف أماكف اإلجتماع ،دوف إستيفاء سائر الرسوـ المحددة في ىذا
القانوف بما فييا الرسوـ المترتبة عمى ىذه األماكف والتي تتطمب ممارستيا الحصوؿ عمى ترخيص خاص.

المادة  -21تعفى اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات مف رسـ الترخيص ورسـ اإلستثمار عف أماكف

اإلجتماع العائدة ليا ،كما تعفى معاىد التعميـ مف رسـ الترخيص ورسـ اإلستثمار عف أماكف اإلجتماع
التابعة ليا والمخصصة حص اًر لنشاطاتيا.

المادة  -27كؿ مف يستثمر مكاناً لإلجتماع أو نادياً لممراىنات دوف ترخيص يتعرض لغرامة تعادؿ قيمة رسـ

الترخيص وقيمة رسـ اإلستثمار عف المدة غير المرخصة ويقفؿ المكاف أو النادي المخالؼ وذلؾ بقرار مف

رئيس السمطة التنفيذية في البمدية أو بقرار مف القائمقاـ أو المحافظ خارج النطاؽ البمدي وذلؾ إلى حيف تسوية

الوضع ودفع الرسوـ والغرامات المتوجبة.

الفصل الثالث
في الرسم عمى اإلعالن
المادة  -22يخضع لمرسـ عمى اإلعالف كؿ إعالف حيثما وجد ميما كاف نوعو وأياً تكف طبيعتو وماىيتو ومادتو.

ويقصد باإلعالف كؿ ما يستعمؿ لمدعاية وتشويؽ الجميور والتعريؼ عف مؤسسة أو سمعة أو خدمة أيا تكف
األساليب والوسائؿ المعتمدة.

المادة  -29الرسـ عمى اإلعالف نوعاف :رسـ ترخيص ورسـ إستثمار.
المادة  -12تتوزع اإلعالنات الخاضعة لمرسـ إلى أربع فئات:

 -2إعالنات دائمة (سواء كانت قاعدتيا ثابتة أو نقالة).

 -2إعالنات مؤقتة ضمف لوحات أو إطارات ثابتة أو نقالة موضوعة خارج المؤسسات المعمنة أو عمى
واجياتيا أو في مداخميا.

 -1اإلعالنات التي تعرض في دور السينما ،واإلعالنات الضوئية المتحركة (شاشة ،شريط )...التي تعرض
في أي مكاف خارج دور السينما.

تستثنى مف الرسـ اإلعالنات التي تعرضيا دور السينما لمدعاية عف نفسيا أو عف أفالـ سينمائية معدة

لمعرض عمى شاشتيا.

 -1اإلعالنات المعروضة في التمفزيوف أو المذاعة في الراديو.
المادة  -12تخضع إعالنات الفئتيف األولى والثانية فقط لترخيص مسبؽ تعطيو البمدية المختصة ضمف النطاؽ البمدي
والقائمقاـ أو المحافظ خارج النطاؽ البمدي.

أما إعالنات الفئتيف الثالثة والرابعة فال تخضع لترخيص مسبؽ.
9

غير أنو يتوجب عمى دور السينما وأصحاب اإلعالنات الضوئية المتحركة في الفئة الثالثة إعالـ الدائرة البمدية

المختصة مسبقاً باإلعالنات التي سوؼ تعرضيا وذلؾ قبؿ يوميف عمى األقؿ مف بدء العرض.

ويكتفى في ما عنى إعالنات الفئة الرابعة ،بتصريح شركة التمفزيوف أو إدارة اإلذاعة المعمنة عند تسديد الرسوـ
المتوجبة عمييا ضمف الميمة المحددة في المادة  12مف ىذا القانوف.

المادة  -12يحدد رسـ الترخيص عف كؿ إعالف مف إعالنات الفئتيف األولى والثانية ،ضمف الحدود القصوى والدنيا
اآلتية ،ويستوفى مرة واحدة مف صاحب اإلعالف عند إعطاء الترخيص.22
الحد األقصى

الفئة األولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية)

الفئة الثانية (إعالنات مؤقتة)

ؿ.ؿ.

12.222
22.222

الحد األدنى
ؿ.ؿ.

1.222
2.222

(مالحظة :يفرض رسـ نسبي إضافي عمى رسـ الترخيص عف اإلعالف (رسـ التعمير) بمعدؿ ( %1الجدوؿ
رقـ  9مف قانوف موازنة العاـ .) )2992

المادة  -11يستوفى عف إعالنات الفئة األولى رسـ إستثمار سنوي ،وعف إعالنات الفئة الثانية رسـ إستثمار شيري ،أما

،12,17,11

إعالنات الفئة الثالثة والرابعة فتخضع لرسوـ اإلستثمار النسبية والمقطوعة المحددة في المواد

مف ىذا القانوف.
المادة  -11أ-

يحدد رسـ اإلستثمار السنوي عف كؿ متر مربع أو كسر المتر المربع مف مساحة كؿ إعالف مف
إعالنات الفئة األولى ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:22
الحد األقصى
ؿ.ؿ.

22.222

إعالنات دائمة ضوئية

1.222

إعالنات دائمة غير ضوئية

الحد األدنى
ؿ.ؿ.

2.222

122

واذا كانت مدة عرض اإلعالف تقؿ عف السنة فيستوفى الرسـ عمى أساس نسبي شيري مع إحتساب

كسر الشير شي اًر كامالً.

ب -يحدد رسـ اإلستثمار الشيري عف كؿ متر مربع مف مساحة كؿ إعالف مف إعالنات الفئة الثانية ضمف
الحدود القصوى والدنيا اآلتية مع إعتبار كسر المتر المربع مت اًر مربعاً كامالً وكسر الشير شي اًر كامالً.
الحد األقصى

الحد األدنى

2.222

222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

ويستوفى ىذا الرسـ مع رسـ الترخيص في آف واحد ،عند إعطاء الترخيص باإلعالف المؤقت.

(مالحظة :يفرض رسـ نسبي إضافي عمى رسـ اإلستثمار عف اإلعالف السنوي أو الشيري (رسـ
التعمير) بمعدؿ ( %22الجدوؿ رقـ  9مف قانوف موازنة العاـ .) )2992

22
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المادة  -11يتعرض كؿ مف يخالؼ أحكاـ المواد السابقة الداخمة في ىذا الفصؿ ويعمف دوف الحصوؿ عمى الترخيص

المفروض لغرامة تعادؿ ضعؼ رسـ الترخيص المتوجب عدا الرسـ األساسي وضعؼ رسـ اإلستثمار عف

مدة العرض وينزع اإلعالف غير المرخص.

المادة  -11يفرض عمى كؿ إعالف مف اإلعالنات التي تعرض في دور السينما سواء أكاف إعالناً عادياً (لوحة) أو

معروضاً بواسطة فيمـ سينمائي رسـ إستثمار نسبي يحدد بػ ( )%1خمسة بالماية مف قيمة بدؿ اإلعالف.

 تتولى دور السينما إستيفاء ىذا الرسـ مف أصحاب العالقة وتؤدي حاصمو شي اًر فشي اًر وفي ميمة أسبوعمف نياية كؿ شير إلى البمدية المختصة مباشرة.

المادة  -17يفرض عمى كؿ إعالف ضوئي متحرؾ (شاشة ،شريط )...يعرض خارج دور السينما رسـ إستثمار
أسبوعي ضمف الحديف التالييف ،ويعتبر كسر األسبوع أسبوعا كامالً.22
حد أقصى
ؿ.ؿ.

22.222

حد أدنى
ؿ.ؿ.

2.222

يستوفى ىذا الرسـ عند إعالـ البمدية المختصة مف متعيد اإلعالف أو مف أصحاب العالقة مباشرة.
المادة  -12ألغي نص ىذه المادة والنصوص المعدلة لو وكذلؾ النصوص المرتبطة بو والمتعمقة بالحاالت المبنية
فيو.21

المادة  -19تستوفي رسوـ اإلعالف عف إعالنات الفئات الثالث األولى البمدية التي يجري اإلعالف ضمف نطاقيا

وتستوفي الرسوـ عف إعالنات الفئة الرابعة واإلعالنات التي تجري خارج النطاؽ البمدي لحساب جميع
البمديات.

المادة  -12تعفى مف الرسـ اإلعالنات الصادرة عف اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات ومنظمة األمـ

المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة عنيا وكؿ مف يستفيد مف اإلعفاء المنصوص عنو في المادة  21مف

ىذا القانوف وكذلؾ اإلعالنات العائدة لإلنتخابات العامة أياً كاف نوعيا.

المادة  -12تتعرض المؤسسات التي تتولى إستيفاء رسوـ اإلعالف مف أصحاب العالقة لحساب البمديات (سينما،
تمفزيوف ،إذاعة ،متعيد إعالف  )...في حاؿ مخالفتيا ألحكاـ ىذا القانوف لمغرامات اآلتية:

أ -في حاؿ التأخر في تأدية الرسوـ المستوفاة ضمف الميمة المحددة:

غرامة تعادؿ ( )%1خمسة بالماية مف قيمة الرسوـ المستوفاة عف كؿ شير تأخير مع إعتبار كسر الشير

شي اًر كامالً.

ب -في حاؿ عدـ إستيفاء قيمة الرسوـ المتوجبة:

تمزـ المؤسسة المعمنة بالرسـ المتوجب والغرامة باعتبارىا مسؤولة عف إستيفائو وال يحوؿ ذلؾ دوف حقيا
بالرجوع عمى صاحب اإلعالف بقيمة الرسـ المدفوع فقط.

22
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الفصل الرابع
في رسم إشغال األمالك العمومية البمدية
المادة  -12الرسـ عمى إشغاؿ األمالؾ العمومية البمدية نوعاف :رسـ ترخيص ورسـ إستثمار.
المادة  -11يخضع لمرسـ إشغاؿ األمالؾ العمومية البمدية بأنواعو الثالثة اآلتية:

 -2اإلشغاؿ المرتبط بمركز ثابت بيدؼ توسيع مدى إستعماؿ ىذا المركز (مقيى ،مطعـ.)...

 -2اإلشغاؿ غير المرتبط بمركز ثابت وذلؾ باستعماؿ األرض المشغولة لغايات إستثمارية (أكشاؾ ،وسائؿ
دعائية.)...

 -1إشغاؿ المدى اليوائي بمظالت أو ستائر أو أية وسائؿ أخرى واقية مف الشمس أو المطر مرتبطة بمركز
ثابت.

المادة  -11يعطي الترخيص باإلشغاؿ رئيس السمطة التنفيذية في البمدية في النطاؽ البمدي والقائمقاـ أو المحافظ خارج
النطاؽ البمدي.

(مالحظة :تمنح إجا ازت اإلشغاؿ المؤقت لسنة واحدة ويمكف تجديدىا بالرضى الضمني (المادة  27مف القرار
رقـ .) )5291 /S /211

المادة  -11يحدد رسـ الترخيص ضمف الحديف األقصى واألدنى اآلتييف ويستوفى لمرة واحدة عند إعطاء
الرخصة:21

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -11يحدد الرسـ السنوي إلشغاؿ األمالؾ العمومية البمدية وفقاً لما يمي:

 -2اإلشغاؿ المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقؿ عف ( )%2إثناف بالماية مف القيمة البيعية لممساحة المرخص
باشغاليا.

 -2اإلشغاؿ غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقؿ عف ( )%2واحد بالمئة مف القيمة البيعية لممساحة
المرخص بإشغاليا.

 -1إشغاؿ المدى اليوائي بمظالت أو ستائر رسـ مقطوع.

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

يستوفى الرسـ سنوياً إال إذا كانت مدة اإلشغاؿ تقؿ عف السنة فيستوفى عندئذ نسبياً وعمى أساس شيري ،مع
احتساب كسر الشير شي اًر كامالً.21

21
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المادة  -17يجري تقدير القيمة البيعية لممساحة المرخص بإشغاليا بتاريخ الترخيص مف قبؿ المجنة المنصوص عنيا في
المادة  77مف ىذا القانوف.

المادة  -12يعيف المجمس البمدي أماكف وقوؼ السيارات واآلليات عمى اختالؼ فئاتيا وأنواعيا في األمالؾ العمومية

البمدية ويضع نظاماً خاصاً ليذه الغاية يحدد فيو معدالت الرسـ تبعاً لمدة الوقوؼ مؤقتاً كاف أو عاب اًر كما

يعيف طرؽ ووسائؿ تحصيمو.

يخضع النظاـ لمصادقة وزير الداخمية.

المادة  -19يتعرض كؿ مف يشغؿ ممكاً عمومياً بمدياً دوف ترخيص مسبؽ لغرامة تعادؿ مجموع قيمة رسمي الترخيص
واإلشغاؿ عالوة عمى الرسوـ األساسية المتوجبة باإلضافة إلى نزع ما ىو مخالؼ.

الفصل الخامس
في الرسم عمى محالت ومحطات توزيع المحروقات السائمة
المادة  -12يخضع إنشاء واستثمار محالت ومحطات توزيع المحروقات السائمة لرسـ ترخيص يستوفى مرة واحدة عند
إعطاء الرخصة ،ولرسـ إستثمار يستوفى عف كؿ عداد في أجيزة التوزيع ،واذا كانت المدة تقؿ عف السنة

يستوفى نسبياً عمى أساس شيري مع إعتبار كسر الشير شي اًر كامالً.

(مالحظة :تصنؼ محطات توزيع المحروقات السائمة إلى فئتيف :فئة أولى وفئة ثانية (البند  2/1/7مف
الجدوؿ رقـ  2الممحؽ بالمرسوـ رقـ .) )91/1129

المادة  -12يحدد كؿ مف رسـ الترخيص ورسـ اإلستثمار ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:21
الحد األقصى

الحد األدنى

222.222

12.222

ؿ.ؿ.

رسـ ترخيص

222.222

رسـ إستثمار سنوي عف كؿ عداد في
أجيزة التوزيع

ؿ.ؿ.

22.222

(مالحظة :يفرض رسـ نسبي إضافي عمى رسـ ترخيص إستثمار محطات توزيع المحروقات السائمة (رسـ
التعمير) بمعدؿ ( %21الجدوؿ رقـ  9مف قانوف موازنة العاـ .) )2992

المادة  -12يتعرض كؿ مف يستثمر محالً أو محطة لتوزيع المحروقات السائمة دوف ترخيص لغرامة تعادؿ مقدار رسـ

الترخيص ومقدار رسـ اإلستثمار عف مدة اإلستثمار الفعمية باإلضافة إلى الرسوـ األساسية ويوقؼ عف العمؿ

إلى أف يستحصؿ عمى الترخيص ويدفع الغرامات والرسوـ المتوجبة وذلؾ بقرار يتخذه رئيس
التنفيذية في البمدية أو القائمقاـ أو المحافظ خارج النطاؽ البمدي.

21
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السمطة

الفصل السادس
في الرسم عمى المؤسسات المصنفة
المادة  -11يفرض عمى المؤسسات المصنفة عمى إختالؼ فئاتيا رسـ ترخيص يستوفى مرة واحدة عند إعطاء
الرخصة.

المادة  -11يحدد رسـ الترخيص ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:27

الحد األقصى

الحد األدنى

الفئة األولى

222.222

22.222

الفئة الثالثة

12.222

1.222

ؿ.ؿ.

222.222

الفئة الثانية

ؿ.ؿ.

22.222

يستوفى الرسـ ضمف النطاؽ البمدي لحساب البمدية المختصة وخارج النطاؽ البمدي لحساب الصندوؽ البمدي

المستقؿ.

المادة  -11يفرض عمى كؿ حصاف مف أحصنة المحركات المستعممة في المؤسسات الصناعية رسـ إستثمار سنوي يحدد

ضمف الحديف األقصى واألدنى اآلتييف:

الحد األقصى

الحد األدنى

222

22

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

يستوفى الرسـ ضمف النطاؽ البمدي لحساب البمدية المختصة وخارج النطاؽ البمدي لحساب الصندوؽ البمدي

المستقؿ.

مف أجؿ إحتساب الرسـ يعتبر كسر الحصاف في المحرؾ الخاضع لمرسـ حصاناً كامالً كما يعتبر كسر الشير
شي اًر كامالً.22

المادة  -11يتعرض كؿ مف يستثمر مؤسسة مصنفة دوف ترخيص لغرامة تعادؿ مقدار الرسـ عالوة عمى الرسـ

األساسي ويوقؼ عف العمؿ بقرار يتخذه رئيس السمطة التنفيذية في البمدية والقائمقاـ أو المحافظ خارج

النطاؽ البمدي وذلؾ إلى حيف اإلستحصاؿ عمى الترخيص المفروض ودفع الرسـ والغرامة.

27
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الفصل السابع
في الرسم عمى المزايدات
المادة  -17تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة لرسـ نسبي قدره ( )2.12إثناف ونصؼ بالمائة مف ثمف
المبيع.

المادة  -12عمى كؿ مف يرغب في إجراء بيع المزايدة أف يعمـ البمدية المختصة عف تاريخ البيع ومكانو قبؿ أسبوع عمى

األقؿ.

 -توفد البمدية مندوباً عنيا أو أكثر لحضور المزايدة.

 يفرض ىذا الرسـ عمى الشاري ويستوفى بواسطة البمدية المختصة أو اإلدارة العامة أو المرجع القضائيالصالح أو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يجري المزايدة أكانت لصالحو أو بواسطتو.

المادة  -19يعاقب كؿ مف يجري مزايدة عمنية دوف إعالـ البمدية المختصة بغرامة تعادؿ مقدار الرسـ المتوجب عمى
المزايدة ويعود لمبمدية صاحبة العالقة تقدير قيمة األمواؿ المباعة بالمزايدة تقدي اًر مباش اًر.

الفصل الثامن
في الرسم عمى إحتراف المهن بالتجول
المادة  -12تحدد البمدية المناطؽ التي ال يجوز فييا إحتراؼ الميف بالتجوؿ (بائع متجوؿ ،مصور ،ماسح أحذية،
حماؿ )...إال بموجب ترخيص مسبؽ.

المادة  -12تعطي البمدية لكؿ مف ترخص لو باحتراؼ الميف بالتجوؿ شارة خاصة يضعيا في مكاف ظاىر لمعياف.
المادة  -12تستوفي البمدية مف محترفي الميف بالتجوؿ رسـ ترخيص مقطوع قدره ( )2.222ألفي ليرة لبنانية.29
المادة  -11يعاقب كؿ مف يحترؼ مينة بالتجوؿ دوف ترخيص لغرامة مقطوعة قدرىا ( )2.122ألؼ وخمسماية ليرة لبنانية
ويمنع مف مزاولة المينة إلى حيف اإلستحصاؿ عمى الترخيص.

الفصل التاسع
في الرسم عمى الذبيحة
المادة  -11تستوفي البمدية عف كؿ مف الحيوانات التي تذبح في نطاقيا والمعددة في ما يأتي؛ الرسوـ المقطوعة
اآلتية:22

ؿ.ؿ.

عف كؿ رأس غنـ أو ماعز
29
22
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1.222

عف كؿ رأس بقر أو عجؿ

1.222

عف كؿ رأس جاموس أو جمؿ أو حصاف

2.222

عف كؿ خنزير

المادة  -11تستوفي البمدية رسـ معاينة عمى المحوـ الطازجة الواردة مف خارج النطاؽ البمدي بقصد البيع قدره ( )22ليرة

لبنانية عف كؿ كيموغراـ.22

المادة  -11يتعرض كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف  11و 11مف ىذا القانوف لغرامة تعادؿ ثالثة أضعاؼ الرسوـ
المتوجبة.

الفصل العاشر
في رسم الدخول إلى األماكن العامة البمدية
المادة -17

 -تفرض رسوـ خاصة عمى الدخوؿ إلى األماكف األثرية والسياحية.

 تحدد الرسوـ واإلعفاءات منيا بقرار يصدر عف المجمس البمدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة. تستوفى الرسوـ بواسطة تذاكر دخوؿ تقتطع مف دفاتر ذات أرومة تحمؿ أرقاماً متسمسمة تضعيا دائرةبناء عمى طمب البمدية المختصة.
الضرائب غير المباشرة في و ازرة المالية ليذه الغاية ً
22
 -يعود نصؼ حاصؿ الرسوـ إلى البمدية ويعود النصؼ اآلخر إلى خزينة الدولة .

(مالحظة :تفرض ضريبة قدرىا ( )%1مف قيمة التذكرة عمى تذاكر الدخوؿ إلى الميرجانات الدولية لصالح
البمدية المعنية (المادة  12مف قانوف موازنة العاـ .)2221

الفصل الحادي عشر
في رسم تسجيل عقود اإليجارات
المادة  -12تسجؿ عقود اإليجارات ومالحقيا سنوياً لقاء رسـ تسجيؿ يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمتو ثالثة آالؼ
ليرة لبنانية عف كؿ عقد أو ممحؽ.21

مالحظة :يتوجب عمى المرجع الذي يتولى التسجيؿ أف يعطي صاحب العالقة عقد اإليجار األساسي بعد

تسجيمو وعمى المرجع المذكور أف يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبؽ األصؿ عف عقود اإليجار
ومالحقيا بعد ترقيميا وتأريخيا وميرىا بخاتمو.

 -إف تصريح الشغور الذي يقدمو المالؾ أو المستثمر لمبمدية يعفيو مف تقديمو لدائرة ضريبة األمالؾ المبنية

ألنو يتوجب عمى البمدية إعالـ الدائرة المالية بالتصريح والعكس ال يجوز ،أي أف دائرة ضريبة الدخؿ التي
يقدـ إلييا التصريح غير ممزمة بإبالغ البمدية.

22
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الفصل الثاني عشر
في رسم الترخيص بالبناء
المادة  -19يفرض لدى إعطاء الترخيص بالبناء عف كؿ متر مربع مف البناء المنوي إقامتو أو إضافتو أياً كانت وجية
إستعمالو وعف كؿ طابؽ مف طوابقو سفمياً كاف أو أرضياً أو عموياً رسـ نسبي قدره:

  %2.12واحد ونصؼ بالمائة عف القسـ مف الثمف البيعي لممتر المربع مف أرض العقار الذي ال يتجاوزالخمسة وعشريف ألؼ ليرة لبنانية.

  %2إثناف بالمائة عف القسـ مف الثمف البيعي لممتر المربع الواحد مف أرض العقار الذي يزيد عف الخمسةوعشريف ألؼ ليرة لبنانية وال يتجاوز المائة ألؼ ليرة لبنانية.

  %2واحد بالمائة عف القسـ مف الثمف البيعي لممتر المربع الواحد مف أرض العقار الذي يتجاوز المائةألؼ ليرة لبنانية.

المادة  -72تدخؿ في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسـ مساحات الشرفات والخرجات المقفمة وبيوت الدرج

واألسطح المسقوفة (سقؼ سد أو مثقب مركز عمى أعمدة) .ال تدخؿ في حساب المساحة المعتمدة لفرض
الرسـ مساحات غالؼ آالت المصاعد وخزانات المياه والرفاريؼ.

المادة  -72يضاؼ إلى رسـ الترخيص بالبناء عالوة قدرىا ( )%1خمسة بالماية مف قيمتو لقاء إستعماؿ األمالؾ
والمنشآت العامة البمدية.

المادة  -72يضاؼ إلى رسـ الترخيص بالبناء عالوة قدرىا ( )%22عشرة بالماية مف قيمتو تخصص لإلنفاؽ في
الوجوه اآلتية:

 -في مدينة بيروت

 %1خمسة بالماية منيا لمتحؼ مدينة بيروت (متحؼ نقوال ابراىيـ سرسؽ).
 %1خمسة بالماية منيا لمحمامات العمومية والحدائؽ والمنتزىات العامة.

 -في سائر البمديات

تنفؽ في سبيؿ تنفيذ أعماؿ ومشاريع تتعمؽ بمدارس ومساكف شعبية وحمامات عمومية ومنشآت صحية
ومتاحؼ ومكتبات وحدائؽ عامة وسواىا مف مشاريع وأعماؿ.

المادة  -71تخضع لربع رسـ الترخيص بالبناء المتختات المحدثة في األبنية الموجودة أو المراد بناؤىا عمى جزء أو كامؿ

مساحة المخازف والمستودعات والمكاتب عمى أف تكوف ىذه المتختات ضمف ىذه األمكنة وتابعة ليا
مف داخميا فقط.

تستثنى األدراج المؤدية إلى تمؾ المتختات مف الرسـ المذكور.

وأف يولج إلييا

(مالحظة :يفرض رسـ نسبي إضافي عمى قيمة الرسـ المتوجب عمى رخص البناء (رسـ التعمير) بمعدؿ

( %22الجدوؿ رقـ  9مف قانوف موازنة العاـ .)2992

المادة  -71ال تخضع لرسـ الترخيص بالبناء ،أعماؿ التجديد والترميـ اآلتية:
 تغيير البالط والتمديدات والتجييزات الصحية والكيربائية.27

 تغيير الورقة والطرش والدىاف والتمبيس.المادة  -71يخضع لرسـ ترخيص مقطوع قدره ( )22.222عشرة آالؼ ليرة لبنانية:

 كؿ ترميـ أو تصميح ال ينتج عنو إقامة ىيكؿ حديد (جدراف حاممة وسقوفية أو أعمدة وجسورة سقوفية)21

 إقامة التصاويف .المادة  -71ت عفى مف الرسـ ومف العالوات الممحقة بو األبنية التي تستفيد مف اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية
وكذلؾ أعماؿ البناء الناتجة عف القصر تنفيذاً ألحكاـ قانوف اإلستمالؾ.

(مالحظة :يشمؿ اإلعفاء الجمعيات التعاونية سنداً لممادة  12مف المرسوـ رقـ  27299تاريخ
.)2911/2/22

المادة  -77ألجؿ فرض رسـ الترخيص بالبناء ،تتولى تخميف الثمف البيعي لممتر المربع مف أرض العقار المنوي إقامة
أو إضافة بناء عميو لجنة خاصة تؤلؼ بقرار مف رئيس السمطة التنفيذية في البمدية قواميا:

 -أحد أعضاء المجمس البمدي

رئيساً

 -موظؼ مف و ازرة الداخمية ينتدبو وزير الداخمية بناء عمى إقت ارح المحافظ

عضواً

 ميندس مف البمدية أو ميندس مف التنظيـ المدني ينتدبو القائمقاـ أو المحافظ عضواًبعد إستطالع رأي رئيس مصمحة الشؤوف البمدية والقروية

أما في المناطؽ الواقعة خارج النطاؽ البمدي فتؤلؼ المجنة بقرار مف المحافظ عمى النحو التالي:

 -القائمقاـ أو أحد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية أو المحافظة

رئيساً

 -خبير في الشؤوف العقارية

عضواً

 -ميندس مف التنظيـ المدني

عضواً

تتولى ىذه المجاف كؿ فيما خصيا وخالفاً ألحكاـ المادة  21مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ  21/21تاريخ

 2921/2/21وتعديالتو ،ميمة التخميف عند تطبيؽ قوانيف تسوية مخالفات البناء ،بما في ذلؾ تخميف قيمة
األرض الوىمية.

21
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الفصل الثالث عشر
في رسوم المجارير واألرصفة
المادة  -72يفرض عمى المالؾ طالب الترخيص بالبناء رسـ إنشاء مجارير وأرصفة يحدد بنسبة نصؼ باأللؼ مف الثمف

البيعي لممتر المربع مف أرض العقار عف كؿ متر مربع مف البناء المنوي إقامتو ويستوفى مع الترخيص بالبناء

في آف واحد.

ويستوفى الرسـ بالمعدؿ ذاتو عف األبنية القائمة ،عند إنجاز الدروس المتعمقة بشبكة المجارير لممنطقة التابعة
ليا العقار وباستثناء األبنية التي سبؽ وأخضعت ليذا الرسـ.

تتولى تخميف الثمف البيعي لممتر المربع مف أرض العقار المجنة المنصوص عنيا في المادة  77مف ىذا

القانوف عمى أساس الثمف البيعي ألرض العقار بتاريخ إنجاز الدروس.

المادة  -79يفرض عمى شاغؿ البناء أياً كانت صفتو (مالكاً ،مستأج اًر ،مستثم اًر  ...إلخ) رسـ صيانة مجارير

وأرصفة يستوفى سنوياً مع الرسـ عمى القيمة التأجيرية وذلؾ بنسبة ( )2.12واحد ونصؼ بالماية مف
القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسـ عمى القيمة التأجيرية.

المادة  -22تعفى مف رسمي إنشاء وصيانة المجارير واألرصفة منظمة األمـ المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة

كما تعفى األبنية المشغولة مف الدولة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي سبؽ

عنيا.

دفعيا.21

كما تعفى األبنية المشغولة مف المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي

سبؽ دفعيا.21

(مالحظات :يعفى المعوقوف مف رسـ صيانة المجارير واألرصفة (قانوف رقـ  ،2222/222المادة )27

ويستفيد أيضاً مف اإلعفاء مف رسمي إنشاء وصيانة المجارير واألرصفة الجيات التالية:
-

المصرؼ المركزي (قانوف بمرسوـ رقـ  ،11/21121المادة )222

الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي (قانوف بمرسوـ رقـ  ،11/21911المادة )17

المقر الدائـ لسكف رئيس مجمس النواب (قانوف رقـ  ،91/111المادة )2

 -المؤسسات ذات المنفعة العامة (المادة  1مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ )77/27

 كؿ طائفة معترؼ بيا قانوناً وكؿ شخص معنوي ينتمي إلييا بحكـ القانوف قبؿ صدور القانوف رقـ 222تاريخ ( 2222/1/21المادة األولى مف القانوف رقـ )2222/222

الفصل الرابع عشر
في الرسم عمى اإلفادات والبيانات والدروس الفنية
المادة  -22تستوفي البمدية رسماً مقطوعاً قدره  2.222ؿ.ؿ .ألفي ليرة لبنانية في كؿ مف الحاالت اآلتية:
 -2إعطاء بياف لمسطح تخطيط عف كؿ عقار.

21
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 -2إعطاء بياف عف مستويات (شقالت) عف كؿ عقار.

 -1إعطاء بياف عف المجاري والمناطؽ اإلرتفاقية أو أحدىما عف كؿ عقار.
 -1لقاء التدقيؽ في كؿ طمب إفراز.

27

 -1سائر اإلفادات والبيانات ذات الطابع الفني .
المادة  -22تعفى مف الرسـ عمى البيانات والدروس الفنية منظمة األمـ المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة عنيا.

(مالحظة :يشمؿ اإلعفاء أيضاً الجمعيات التعاونية وصندوؽ تعاضد القضاة والمنتسبوف إليو سنداً لممادة 12

مف المرسوـ رقـ  27299تاريخ  2911/2/22والمادة  22مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ  29/12وتعديالتو).

الفصل الخامس عشر
في التعويض الناشئ عن التحسين
المادة  -21يستوفى التعويض الناشىء عف التحسيف وفقاً لقانوني اإلستمالؾ وضريبة التحسيف.
المادة  -21تعفى مف التعويض الناشىء عف التحسيف منظمة األمـ المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة عنيا.

الفصل السادس عشر
في الرسم الخاص عمى المواد القابمة لإلشتعال واإل نفجار
المادة  -21يفرض عمى المؤسسات واألفراد الذيف يتعاطوف تجارة المواد القابمة لإلنفجار أو اإلشتعاؿ رسـ خاص قدره

 %2إثناف بالمئة مف القيمة التأجيرية المقدرة لألمكنة التي توضع فييا المواد المذكورة أيا كانت الغاية مف
وضعيا (صنع ،تحويؿ ،خزف ،إيجار ،وغيرىا)...

يستوفى ىذا الرسـ سنوياً لصالح البمدية المختصة ضمف النطاؽ البمدي ،وتستوفى لحساب الصندوؽ البمدي
المستقؿ خارج النطاؽ البمدي ،واذا كانت مدة اإلستثمار أقؿ مف سنة يفرض عمى أساس األشير بمعدؿ

( )22/2واحد عمى إثني عشر مف قيمة الرسـ عف كؿ شير ويحسب كسر الشير ،شي اًر كامالً.

 الباب الثاني -في الرسوم والعال وات التي تستوفيها الدولة
أو المؤسسات العامة لحساب البمديات
المادة  -21تفرض الدولة وتستوفي لحساب جميع البمديات الرسوـ والعالوات المبينة في المواد اآلتية.
المادة  -27تضاؼ إلى ضريبة األمالؾ المبنية النسبية عالوة لحساب البمدية التي تقع األبنية ضمف نطاقيا معدليا
( )%1ثالثة بالمائة مف اإليرادات الصافية الخاضعة لمضريبة.

27
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وتضاؼ إلى ضريبة األمالؾ المبنية التصاعدية لحساب جميع البمديات عالوة معدليا ( )%22عشرة بالمائة

مف أصؿ الضريبة.

وتستوفى العالوات نفسيا خارج النطاؽ البمدي عمى أف ينفؽ حاصميا عمى إنعاش القرى التي ليس فييا

بمديات( .يراجع نص المادة  76الفقرة األخيرة والمادة  79من قانون ضريبة األمالك المبنية المعدلين
بموجب القانون رقم .22)4666/7:5

المادة  -22يضاؼ إلى الضريبة عمى أرباح الميف التجارية والصناعية وغير التجارية لحساب جميع البمديات عالوة

معدليا ( )%21خمسة عشر بالمائة مف الضريبة( .يراجع نص المادة  45من القانون رقم .29);5/4:4

المادة  -29يضاؼ إلى رسـ اإلنتقاؿ عمى التركات والوصايا واليبات ،عالوة لحساب جميع البمديات معدليا ()%22
عشرة بالمائة مف الرسـ( .يراجع نص المادة  8:من القانون رقم .12);6/596

المادة  -92يضاؼ إلى رسوـ التسجيؿ العقارية عمى أنواعيا ،عالوة لحساب جميع البمديات معدليا ( )%1خمسة
بالمائة مف الرسوـ.

المادة  -92خالفاً ألي نص آخر ،تحدد رسوـ المحروقات السائمة بنسب مئوية مف ثمف البضاعة تسميـ المصفاة أو

المستودعات ،كما ىي مبينة في الجدوؿ الرسمي لتركيب أسعار المحروقات السائمة المقررة رسمياً ،وذلؾ
عمى النحو التالي:

المادة

رسـ

رسـ

لخزينة

لحساب

لحساب

البمديات

المستقؿ لممحروقات
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1

2

الدولة

 -بنزيف

 كاز لإلستيالؾ المنزلي -كاز طيراف

 مازوت (غاز أويؿ) -فيوؿ أويؿ

%

مالي

جميع
%

رسـ

بمدي

رسـ

خاص

مجموع

التعمير

الصندوؽ

%

%
2

%

22

1

2

2,12

2,12

9

2

2

2,12

2,12

1

المادة  -92ألغيت ىذه المادة بموجب القانوف رقـ .1291/292

المادة  -91يفرض عمى أقساط عقود التأميف ،باستثناء عقود التأميف عمى الحياة وعقود إعادة التأميف ،رسـ يستوفى
لحساب جميع البمديات بنسبة ( )%1ستة بالمائة مف كامؿ قيمة أقساط العقد ومالحقو.
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تتولى شركات الضماف إستيفاء ىذا الرسـ وتؤدي حاصمو في نياية كؿ ستة أشير وفي خالؿ الخمسة عشر

يوماً التي تمييا إلى خزينة الدولة لحساب الصندوؽ البمدي المستقؿ مرفقاً ببياف مفصؿ بقيمة األقساط ويفرض
عمى كؿ مف يتأخر في تأدية الرسـ نقداً إلى صندوؽ الخزينة إلى ما بعد الميمة المحددة غرامة تعادؿ ضعؼ

الرسـ المذكور عف كؿ شير تأخير ويعتبر كسر الشير شي اًر لغاية عشرة أضعاؼ.12

المادة  -91تضاؼ إلى رسوـ تسجيؿ السيارات والمركبات اآللية والدراجات اآللية ،عمى اختالؼ أنواعيا ومف جميع
الفئات عالوة قدرىا ( )%21خمسة وعشروف بالماية لحساب جميع البمديات.

المادة  -91ألغيت ىذه المادة بموجب القانوف رقـ .1191/292
المادة  -91ألغي نص ىذه المادة والنصوص المعدلة لو وكذلؾ النصوص المرتبطة بو والمتعمقة بالحاالت المبينة
فيو.11

المادة  -97ألغي نص ىذه المادة والنصوص المعدلة لو وكذلؾ النصوص المرتبطة بو والمتعمقة بالحاالت المبينة
فيو.11

المادة  -92ألغي نص ىذه المادة والنصوص المعدلة لو وكذلؾ النصوص المرتبطة بو والمتعمقة بالحاالت المبينة
فيو.11

المادة  -99يفرض عمى التبغ والتنباؾ والسيكار المعد لإلستيالؾ الداخمي سواء كاف مصنوعاً محمياً أو مستورداً عالوة

لحساب جميع البمديات معدليا خمسة بالمائة مف قيمة كؿ عمبة سجاير أو سيكار أو رزمة مف التبغ المفروـ

أو التنباؾ.

تتولى إدارة حصر التبغ والتنباؾ إستيفاء العالوات المذكورة مباشرة وتؤدي حاصميا مرة كؿ ثالثة أشير إلى
الصندوؽ البمدي المستقؿ.

 الباب الثالث -في أصول تحقق الرسوم البمدية
المادة  -222يحدد المجمس البمدي الرسوـ التي لـ تحدد مقاديرىا والتي عيف ليا ىذا القانوف حدوداً قصوى ودنيا عمى
أف يضع المجمس مسبقاً نظاماً يتضمف القواعد والمعايير المقتضاة لذلؾ التحديد.

وألجؿ تحديد مقادير الرسوـ عمى المؤسسات السياحية ،يأخذ المجمس البمدي باألسس التي تعتمدىا و ازرة

السياحة.
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المادة  -222تفرض الرسوـ والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب أوامر قبض يصدرىا رئيس الوحدة

المختصة ،وتفرض الرسوـ التي تستوفي سنوياً بموجب جداوؿ تكميؼ تعدىا الوحدة المختصة ويبرميا رئيس

السمطة التنفيذية في البمدية أو مف ينتدبو.

المادة  -222تنظـ جداوؿ التكميؼ األساسية سنوياً عمى أساس مطرح الرسـ ومقداره وماىيتو التي كانت عميو بتاريخ 12

كانوف األوؿ مف السنة السابقة.

المادة  -221يمكف تدارؾ كؿ سيو أو نقص في التكاليؼ بموجب جداوؿ تكميؼ إضافية أو تكميمية وذلؾ لغاية نياية
السنة الرابعة التي تمي السنة التي كاف يجب أف يجري فييا التكميؼ.

 الباب الرابع -في أصول تحصيل الرسوم البمدية
المادة  -221يجري تحصيؿ الرسوـ عمى أساس جداوؿ تكميؼ أو أوامر قبض .ينشر اإلعالف عف وضع جداوؿ التكميؼ
األساسية موضع التحصيؿ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتيف يوميتيف عمى األقؿ ،ويذاع بالراديو عمى

مرتيف متتاليتيف عمى أف يتضمف عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

يمكف اإلستغناء عف النشر في صحيفتيف يوميتيف وعف اإلذاعة بالنسبة لمبمديات غير الخاضعة لقانوف

المحاسبة العمومية واإلستعاضة عف ذلؾ باإلعالف عمى باب مركز البمدية وعمى لوحات مخصصة ليذه
الغاية ضمف النطاؽ البمدي.

المادة  -221إف اعتراض المكمؼ عمى المبالغ المفروضة عميو أو عمى إجراءات التنفيذ ال يوقؼ التحصيؿ سواء كاف
المرجع المقدـ إليو اإلعتراض إدارياً أـ قضائياً.

المادة  -221يؤدى مبدئياً الرسـ دفعة واحدة في خالؿ شيريف:

 -2مف تاريخ اإلعالف في الجريدة الرسمية عف وضع جداوؿ التكميؼ األساسية في التحصيؿ.
 -2مف تاريخ إبالغ التكميؼ اإلضافي أو التكميمي إلى المكمؼ بصورة شخصية.

المادة  -227تبدأ ميمة الشيريف ،المحددة لتأدية الرسـ ،في اليوـ التالي لنشر اإلعالف في الجريدة الرسمية أو لتاريخ

تبميغ التكميؼ اإلضافي أو التكميمي وتنتيي بإنياء الدواـ الرسمي في اليوـ الذي يطابؽ تاريخو تاريخ إبتداء

الميمة ،وذلؾ أياً كاف عدد أياـ كؿ شير .واذا انتيت الميمة المذكورة في يوـ عطمة مددت حكماً إلى أوؿ يوـ عمؿ يميو.
المادة  -222يمكف في حاالت خاصة يعود تقديرىا لرئيس السمطة التنفيذية في البمدية ،تقسيط المبالغ المفروضة وفقاً
لألصوؿ عمى أف تتخذ التدابير القانونية التي تحوؿ دوف شموليا ،كمياً أو جزئياً ،بعامؿ مرور الزمف.

تصبح المبالغ المقسطة متوجبة األداء بكامميا في الحاالت اآلتية:
 -2إذا تأخر المكمؼ عف تأدية أحد األقساط في موعد إستحقاقو.
 -2عند بيع أمواؿ المكمؼ بيعاً جبرياً أو إختيارياً.

 -1عند إفالس المكمؼ أو تصفية أموالو تصفية قضائية.
21

المادة  -229إف المبالغ التي لـ تسدد لغاية إنتياء المدة المحددة في المادة  227مف ىذا القانوف تضاؼ إلييا غرامة

قدرىا إثناف بالمئة عف كؿ شير تأخير ،عمى أف يعتبر كسر الشير شي اًر كامالً .تترتب غرامة التأخير عمى

القيمة التي لـ تسدد مف الرسـ ،وال تعتبر ىذه الغرامة مف ممحقات الرسـ التي تترتب عمييا غرامة تأخير جديدة.

المادة  -222تجبى الرسوـ ضمف النطاؽ البمدي وتحمؿ إلى صندوؽ الخزينة في خارج النطاؽ البمدي .تحدد مناطؽ
الجباية لمجباة بقرار مف رئيس السمطة التنفيذية في البمدية .يمكف لمبمديات أف تقرر تمزيـ جباية رسـ

الذبيحة ،ويجري التمزيـ بطريقة المزايدة العمنية.

(مالحظة :بموجب المادة  12مف القانوف رقـ ( 2221/197قانوف موازنة عاـ  )2221ورد النص التالي:
يمكف لمبمديات أف تقرر تمزيـ جباية الرسوـ عمى القيمة التأجيرية ورسوـ صيانة المجارير واألرصفة ورسـ

الذبيحة.

بناء عمى اقتراح وزير الداخمية والبمديات).
تحدد شروط التمزيـ بمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً
المادة  -222تسدد الرسوـ إما نقداً واما بحوالة بريدية أو شؾ مصرفي.

يعتمد في تاريخ تحديد الدفع التاريخ المبيف في إيصاؿ الجابي ،أو إيصاؿ الصندوؽ أو الحوالة البريدية.

واذا تـ الدفع بواسطة شؾ مصرفي ،أو أية وسيمة مصرفية أخرى ،فيعتمد تاريخ التسميـ أو اإليداع في البريد
المضموف ،فيما يتعمؽ بالشؾ وتاريخ إبالغ المحتسب المختص في ما يتعمؽ بوسائؿ الدفع األخرى.

المادة  -222عمى المحتسب المختص أف يوجو إنذا اًر عاماً إلى المكمفيف الذيف يتخمفوف عف تأدية الرسـ المفروض
بموجب جداوؿ التكميؼ األساسية إلى ما بعد إنتياء المدة المنصوص عنيا في المادة  227مف ىذا
القانوف.

ينشر ىذا اإلنذار في صحيفتيف يوميتيف وفي اإلذاعة عمى مرتيف متتاليتيف في خالؿ عشرة أياـ ،ويدعى فيو
المتخمفوف عف الدفع إلى تأدية ما عمييـ في خالؿ  21يوماً مف تاريخ نشر اإلنذار األوؿ.

يمكف اإلستغناء عف النشر في صحيفتيف يوميتيف وفي اإلذاعة بالنسبة لمبمديات غير الخاضعة لقانوف

المحاسبة العمومية واإلستعاضة عف ذلؾ باإلعالف عمى باب مركز البمدية وعمى لوحات مخصصة ليذه

الغاية في النطاؽ البمدي.

تمصؽ نسخ عف اإلنذار عند اإلقتضاء في مكتب المحتسب المختص ،أو عمى باب دار البمدية وفي أماكف

اإلجتماعات العامة في المدف وفي الساحات العامة في القرى.

أما المكمفوف بموجب جدوؿ تكميؼ إضافي أو تكميمي الذيف يتخمفوف عف تأدية الرسـ إلى ما بعد إنتياء
المدة المنصوص عمييا في المادة  227مف ىذا القانوف ،فعمى المحتسب أف يوجو إلى كؿ منيـ إنذا اًر

شخصياً مع إشعار باإلستالـ يدعوه فيو إلى تأدية الرسـ في خالؿ مدة  21يوماً مف تاريخ تبمغيـ اإلنذار.

ويمكف اإلستعاضة عف اإلنذار الشخصي بإنذار عاـ يقرره المجمس البمدي يذكر فيو صراحة أنو يقوـ مقاـ

اإلنذار الشخصي ،وفي حاؿ تمنع المكمؼ أو وكيمو عف إستالـ اإلنذار وفي حالة غيابو ،يمصؽ ىذا اإلنذار
عمى باب محؿ إقامة المكمؼ أو محؿ عممو ،وفي مكاتب المحتسبيف المختصيف وتعتبر ىذه اإلجراءات

بمثابة التبميغ القانوني.

المادة  -221إذا لـ يسدد المكمؼ ،بعد انقضاء ميمة اإلنذار العاـ أو الشخصي ،المبالغ المستحقة عمد المحتسب
المختص:
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 -إما إلى حجز أموالو المنقولة وغير المنقولة وبيعيا بالمزاد العمني.

 واما إلى إغالؽ محؿ عممو ،إذا كاف ال يممؾ أمواالً منقولة أو غير منقولة يمكف في حاؿ حجزىا وبيعياأف تغطي المبالغ المترتبة عميو.

يتبع في إلقاء الحجز عمى أمواؿ المكمؼ أو األمواؿ الموروثة عنو الترتيب اآلتي:

 -2حجز الديوف التي لممكمؼ عمى الغير تحت يد ىذا الغير.
 -2حجز األمواؿ المنقولة.

 -1حجز األمواؿ غير المنقولة.
المادة  -221إذا تناوؿ الحجز أمواالً منقولة ،تولى المحتسب أو مف ينتدبو مف الجباة أو المالحقيف التابعيف لو تنفيذه
بمعاونة المختار المختص وقوى األمف عند اإلقتضاء بتكميؼ السمطة اإلدارية.
تحفظ األشياء المحجوزة في األماكف التي يعينيا المحتسب.

واذا تناوؿ الحجز أمواالً غير منقولة ،أبمغ المحتسب المختص ىذا الحجز إلى الدوائر العقارية لوضع إشارة
الحجز عمى ىذه األمواؿ.

المادة  -221في حاؿ حجز أمواؿ نقدية تحت يد شخص ثالث ،كإيجارات العقارات وأجور المستخدميف أو غيرىا مف
األمواؿ المستحقة ،أو التي تستحؽ لممحجوز عميو ،ال تؤخذ بعيف اإلعتبار المبالغ التي يدعي الشخص

الثالث دفعيا قبؿ المواعيد المعينة ليا ،ما لـ يكف الدفع ثابتاً بسند مصدؽ رسمياً أو مؤيداً بتاريخ ثابت.
المادة  -221يعيف المحتسب المختص ترتيب بيع األمواؿ المحجوزة ،بحيث تباع باألولوية األمواؿ التي يكوف حرماف
المكمؼ منيا أخؼ ضر اًر عميو.

المادة  -227تباع األمواؿ المنقولة ،أو غير المنقولة ،بالمزاد العمني إستناداً إلى دفتر شروط يصدؽ مف رئيس لجنة البيع
إذا كانت األمواؿ المقرر بيعيا منقولة ،ومف القائمقاـ أو المحافظ إذا كانت غير منقولة.
تتولى البيع لجنة تعيف بقرار مف القائمقاـ أو المحافظ.

ويعمف عف بيع األمواؿ المنقولة في ميمة أسبوعيف إعتبا اًر مف تاريخ إلقاء الحجز.

المادة  -222تبيف في دفتر الشروط المعمومات اآلتية:

 -أنواع األمواؿ الموضوعة في المزايدة ومواصفاتيا ومكاف وجودىا.

 القيمة المخمنة لألمواؿ المذكورة ،والسعر األدنى الذي يجب أف يتخذ أساساً لممزايدة عمى أف يكوفمعادالً ثمثي القيمة المخمنة.

 مقدار الكفالة التي تمكف مف اإلشتراؾ بالمزايدة وشروطيا. -شروط الدفع.

 غير ذلؾ مف المعمومات والشروط التي تقتضييا المزايدة.المادة  -229يعمف عف المزايدة في صحيفتيف يوميتيف عمى األقؿ ،وذلؾ قبؿ التاريخ المحدد لممزايدة بمدة  21يوماً عمى

األقؿ ،وتمصؽ عمى لوحات مخصصة نسخة عف اإلعالف في مكتب المحتسب المختص وأماكف اإلجتماعات والساحات
العامة.
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يذكر في اإلعالف:

 -موضوع المزايدة.

 -مكاف إجراء المزايدة وموعده.

 -المكاف الذي يمكف فيو اإلطالع عمى دفتر الشروط.

 القيمة المخمنة لألمواؿ الموضوعة في المزايدة والسعر األدنى. -تاريخ إجراء المزايدة الثانية بعد اإلحالة المؤقتة.

 غير ذلؾ مف المعمومات التي تقتضييا المزايدة.المادة  -222تحدد لجنة البيع القيمة التخمينية لألمواؿ الموضوعة في المزايدة.
المادة  -222يحظر عمى رؤساء وأعضاء المجالس البمدية وموظفي الدولة والبمديات والمؤسسات العامة في مراكز

المحافظات التي توجد فييا أصالً األمواؿ المطروحة في المزايدة ،وفي المراكز التي تجري فييا المزايدة

أف يشتركوا فييا مباشرة أو بالواسطة ،ويعتبر البيع الغياً في مثؿ ىذه الحالة ويحاؿ الموظؼ المخالؼ عمى

المجمس التأديبي.

المادة  -222يحؽ لممحجوز عميو الذي طرحت أموالو لمبيع أف يطمب إلغاء المزايدة شرط أف يسدد كامؿ المبالغ
المتوجبة عميو قبؿ موعد إفتتاح جمسة المزايدة.

المادة  -221تجري المزايدة بصورة عمنية في المكاف والموعد المحدديف ليا.
المادة  -221ترسو المزايدة بصورة نيائية ،فيما يتعمؽ باألمواؿ المنقولة ،عمى مف يقدـ أفضؿ األسعار وذلؾ بعد
موافقة لجنة البيع.

أما فيما يتعمؽ باألمواؿ غير المنقولة ،فيتـ بيعيا عمى مرحمتيف:

المرحمة األولى :تعقد فييا جمسة مزايدة تتـ فييا اإلحالة المؤقتة عمى مف قدـ أفضؿ األسعار.

المرحمة الثانية :تعقد فييا جمسة مزايدة بعد عشرة أياـ مف تاريخ جمسة اإلحالة المؤقتة تقبؿ فييا عروض

جديدة ،وتتـ اإلحالة القطعية عندئذ عمى مف قدـ أفضؿ األسعار.

ال تصبح اإلحالة القطعية نيائية فيما يتعمؽ باألمواؿ غير المنقولة إال بعد تصديؽ القائمقاـ أو المحافظ عمى

محضر المزايدة.

المادة  -221إذا تمن ع المزايد الذي رست عميو اإلحالة القطعية عف تنفيذ تعيده صودرت الكفالة المقدمة منو ،وعمد إلى

إجراء مزايدة أخرى.

فإذا تساوى السعر األفضؿ المقدـ في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست بو المزايدة األولى ،أو تجاوزه،

قيدت الكفالة الصادرة إيراداً في الموازنة بعد أف تحسـ منيا نفقات المزايدة الثانية .واذا جاء أفضؿ األسعار

المقدـ في المزايدة الثانية أقؿ مف السعر الذي رست بو المزايدة األولى فتستعمؿ الكفالة عمى التوالي لتغطية

نفقات المزايدة الثانية والفرؽ بيف السعريف واذا زادت قيمة الكفالة عف النفقات والفرؽ قيد ما تبقى منيا إيراداً
لمبمدية ،أو لحساب الصندوؽ البمدي المستقؿ خارج النطاؽ البمدي.

المادة  -221تثابر لجنة البيع عمى بيع أمواؿ المحجوز عميو إلى أف يصبح البيع كافياً لتسديد المبالغ المترتبة عميو.
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المادة  -227إذا تجاوز حاصؿ البيع قيمة المبالغ المترتبة عمى المكمؼ وضع الرصيد أمانة باسمو في المصرؼ واذا
نقص حاصؿ البيع عف قيمة المبالغ المترتبة لوحؽ المكمؼ بالفرؽ.

المادة  -222يتحمؿ المكمؼ جميع نفقات الحجز واإلعالف والمزايدة وتحسـ ىذه النفقات مف حاصؿ البيع قبؿ تسديد
المبالغ المتوجبة.

المادة  -229إذا طرح عقار لمبيع ولـ يتقدـ لو مزايدوف بالسعر المخمف ،أعيد طرحو مرة ثانية في خالؿ مدة تتراوح بيف

 12و 11يوماً بعد تخفيض السعر المخمف بنسبة عشرة بالمائة واذا لـ تسفر المزايدة الثانية عف

طرحو مرة ثالثة بالشروط نفسيا ،واذا لـ تسفر المزايدة األخيرة عف نتيجة تنقؿ ممكية العقار
المختصة أو الصندوؽ البمدي المستقؿ بثمف الطرح األخير ،وتعمـ الدوائر العقارية باألمر

أسبوع عمى األكثر.

نتيجة أعيد

عمى إسـ البمدية

إلجراء المقتضى خالؿ

المادة  -212في حاؿ نقؿ ممكية العقار إلى إسـ البمدية المختصة أو الصندوؽ البمدي المستقؿ يفتح بقيمة ثمنو إعتماد
في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة ،ويدفع عند اإلقتضاء ما يزيد عمى ىذه المبالغ لصاحب العقار.

المادة  -212ال يمكف بيع العقارات التي تكوف قد انتقمت ممكيتيا بالطريقة المذكورة قبؿ مرور سنة عمى تاريخ تسجيميا
في السجؿ العقاري ويحؽ في ىذه الحاؿ لمالؾ العقار المسجؿ أف يسترده في خالؿ سنة مف تاريخ

تسجيمو شرط:

 -2أف يسدد كامؿ الرسوـ المتوجبة عميو والضمائـ الممحقة بيا والغرامات والنفقات عمى اختالؼ أنواعيا مع
فائدة تحسب بمعدؿ ( )%9تسعة بالمائة في السنة مف مجموع ىذه المبالغ.

 -2أف يسدد الرسوـ المترتبة عمى العقار عف المدة التي كاف فييا مسجالً بإسـ البمدية أو الصندوؽ البمدي
المستقؿ.

 -1أف يدفع أيضاً المبالغ التي تكوف قد أنفقت عمى العقار خالؿ المدة المذكورة ألجؿ صيانتو وتحسينو مع
فائدة تحسب بمعدؿ ( )%9تسعة بالمائة في السنة مف مجموع ىذه المبالغ.

وعمى البمدية المختصة أو الصندوؽ البمدي أف يعيد إلى صاحب العقار الريع الذي قد تكوف استفادت منو

خالؿ المدة التي كاف مسجالً فييا عمى إسميا.

المادة  -212تتمتع البمدية بامتياز مف الدرجة األولى بعد الدولة عمى جميع أمواؿ المكمؼ المنقولة وغير المنقولة

ستيفاء لممبالغ المترتبة عميو ،ويعفى ىذا اإلمتياز مف القيد في السجؿ العقاري فيما يتعمؽ بالعقارات.
إ
ً

المادة  -211ألغي نص ىذه المادة والنصوص المعدلة لو وكذلؾ النصوص المرتبطة بو والمتعمقة بالحاالت المبينة
فيو.17

المادة  -211إ ف ممثمي األشخاص الحقيقييف والمعنوييف الخاضعيف لمرسوـ مسؤولوف عف تأديتيا بصفتيـ ىذه ،وطالما
ىـ محتفظوف بيذه الصفة.
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ويحؽ ليؤالء أف يعودوا عمى المكمؼ األصمي بالمبالغ التي دفعوىا عنو وأف يستفيدوا مف اإلمتياز الذي

تتمتع بو الخزينة البمدية.

المادة  -211في حالة وفاة المكمؼ يالحؽ ورثتو بالرسوـ التي كانت متوجبة عميو ضمف حدود القانوف.
المادة  -211في حالة إفالس المكمؼ ،ومف أجؿ مالحقة تحصيؿ الرسوـ المترتبة عميو ،يمثؿ البمدية محتسبيا ورئيس
األوراؽ مباشرة.

ا لوحدة اإلدارية المختصة بالشؤوف البمدية والقروية في و ازرة الداخمية في خارج النطاؽ البمدي وتبمغ

إلييما

ويمثؿ الصندوؽ البمدي المستقؿ رئيس الوحدة اإلدارية المختصة.

المادة  -217ال يحؽ لممكمؼ أف يطمب إجراء المقاصة بيف ما يترتب عميو مف رسوـ وبيف ما يستحؽ لو عمى البمدية
مف ديوف.

يمكف لممحتسب المختص أف يطمب مف اآلمر بالصرؼ إقتطاع ما يترتب عمى المكمؼ مف رسوـ مف أصؿ

ما يستحؽ لو عمى البمدية مف ديوف.

المادة  -212يتولى رئيس السمطة التنفيذية أو مف ينتدبو في البمديات التي ليس فييا وظيفة محتسب القياـ بمياـ
المحتسب.

 الباب الخامس -في أصول اإلعتراض عمى الرسوم والعال وات ومهل البت باإلعتراضات
المادة  -219يحؽ لكؿ مكمؼ أف يعترض عمى أي تكميؼ بالرسوـ والعالوات المنصوص عنيا في ىذا القانوف إذا وجد

فييا خطأً أو إجحافاً أو مخالفة.

المادة  -212يقدـ اإلعتراض ضمف الميؿ اآلتية:

 -2لمرسوـ المفروضة بموجب جداوؿ تكميؼ أساسية:

في ميمة شيريف إعتبا ار مف تاريخ اإلعالف في الجريدة الرسمية عف وضع الجداوؿ في التحصيؿ.

 -2الرسوـ المفروضة بموجب جداوؿ تكميؼ إضافية أو تكميمية أو بأوامر قبض أو بأية وسيمة أخرى:

في ميمة شير واحد مف تاريخ إبالغ المكمؼ شخصياً أو في محؿ إقامتو اإلعالـ المتعمؽ بالرسوـ.

المادة  -212تمدد ميمة اإلعتراض لغاية  12كانوف األوؿ مف السنة الثالثة التي تمي السنة التي جرى فييا التكميؼ إذا
كاف اإلعتراض يتناوؿ خطأً مادياً يتعمؽ حص اًر بتدويف األرقاـ أو األسماء أو بإجراء العمميات الحسابية
أو بتكرار التكميؼ أو تكميؼ غير متوجب.

ويحؽ لإلدارة أف ترجع عف الخطأ المادي المذكور ضمف الميمة نفسيا دونما حاجة إلى الرجوع لمجنة

اإلعتراضات.

المادة  -212تقدـ اإلعتراضات مباشرة أو بالبريد المضموف إلى البمدية المختصة أو إلى القائمقاـ أو المحافظ المختص
إذا كاف الرسـ أو العالوة يفرض لحساب جميع البمديات في خارج النطاؽ البمدي.
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ويعتبر اإلعتراض مقدماً:
 -بتاريخ تسجيمو.

 بتاريخ إيداعو البريد إذا أرسؿ بالبريد المضموف.المادة  -211يقدـ اإلعتراض عمى شكؿ إستدعاء يوقعو المكمؼ صاحب العالقة أو مف ينوب عنو قانوناً.
المادة  -211يجب أف يتضمف اإلعتراض:

 -2إسـ المعترض وشيرتو وعنوانو ومحؿ إقامتو.
 -2نوع التكميؼ المعترض عميو ومقداره.
 -1موضوع اإلعتراض وأسبابو.

 -1ذكر الوثائؽ والمستندات المرفقة باإلعتراض.
المادة  -211تعتمد مف أجؿ حساب ميؿ اإلعتراضات القواعد المنصوص عنيا في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية.
المادة  -211يقوـ المرجع المختص المقدـ إليو اإلعتراض بدرسو ولو أف يجري جميع التحقيقات المقتضاة وأف
يستوضح عف كؿ ما يرى ضرورة إيضاحو وأف يكمفو بإبراز ما يراه الزماً مف وثائؽ ومستندات.

المادة  -217عمى المرجع المذكور أف يبت باإلعتراض في ميمة أقصاىا:

 -شير واحد إذا كاف اإلعتراض يتناوؿ خطأً مادياً يتعمؽ حص اًر بتدويف األرقاـ أو األسماء وبإجراء

عمميات حسابية أو بتكرار التكميؼ أو بتكميؼ غير متوجب أصالً بسبب الزواؿ أو اإلعفاء أو أي سبب

آخر.

 ثالثة أشير في الحاالت األخرى.المادة  -212يتوقؼ سرياف الميؿ المنصوص عنيا في المادة السابقة عندما يطمب إلى المعترض تقديـ إيضاحات أو
إبراز وثائؽ أو مستندات إلى حيف تقديميا.

المادة  -219إذا انقضت الميؿ المنصوص عمييا في المواد السابقة وجب إحالة اإلعتراض إلى لجنة اإلعتراضات
المختصة دوف إبطاء مشفوعاً بالمطالعة.

المادة  -212عمى المرجع المختص المقدـ إليو اإلعتراض أف يحيؿ اإلعتراض إلى لجنة اإلعتراضات المختصة

مشفوعاً بمطالعتو إذا وجده غير مقبوؿ في الشكؿ أو غير واقع في غير محمو أساساً ،أما إذا وجده واقعاً
في محمو كمياً أو جزئياً أجاب المعترض إلى مطاليبو المحقة.

وفي مطمؽ األحواؿ ،عمى المرجع المذكور إبالغ المعترض النتيجة التي آؿ إلييا إعتراضو في غضوف

الخمسة عشر يوماً التي تمي تاريخ إتخاذ القرار.

المادة  -212يحؽ لممعترض الذي أجيب جزئياً إلى مطاليبو أف يطمب في ميمة شير مف تاريخ إبالغو القرار إحالة
القضية إلى لجنة اإلعتراضات إلعادة النظر فييا.
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بناء عمى اقتراح وزراء
المادة  -212تنظر في اإلعتراض وتبت بو لجنة أو أكثر في كؿ محافظة تؤلؼ بمرسوـ ً
العدؿ والمالية والداخمية كما يأتي:
رئيساً

قاضي

مراقب ضرائب رئيسي مف و ازرة المالية

موظؼ مف و ازرة الداخمية مف الفئة الثالثة عمى األقؿ

ويقوـ بوظيفة مقرر أحد الموظفيف مف الفئة الرابعة عمى األقؿ.

عضواً
عضواً

وينضـ إلى المجنة عند النظر باإلعتراضات في كؿ بمدية عضو إستشاري يمثؿ ىذه البمدية ينتدبو رئيس
السمطة التنفيذية فييا.

يتضمف مرسوـ تعييف المجنة تحديد التعويضات العائدة لكؿ مف الرئيس واألعضاء والمقرر وتصرؼ مف

موازنة و ازرة الداخمية.

المادة  -211تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا وال تكوف جمساتيا قانونية إال إذا حضرىا الرئيس واألعضاء.
المادة  -211عمى المقرر أف يعرض ممؼ اإلعتراض عمى المجنة مشفوعاً بتقرير يبيف فيو حص اًر وقائع القضية ونقاط
الخالؼ ورأي المرجع المختص الذي قدـ لو اإلعتراض.

المادة  -211لمجنة أف تدعو المعترض إلى جمساتيا ،كما ليا أف تدعو أي شخص آخر ترى ضرورة سماعو
واستيضاحو ولممعترض أف يستعيف بمحاـ أو شخص مف أىؿ الخبرة.

المادة  -211يجري إبالغ المعترض جميع الدعوات واإلشعارات والمخابرات والق اررات وسواىا بالطرؽ اإلدارية

تعذر ذلؾ فبإرساليا إليو في محؿ إقامتو بواسطة البريد المضموف مع إشعار باإلستالـ.

واف

 -أما إذا كاف المعترض قد ترؾ محؿ إقامتو المدوف في إعتراضو دوف إعالـ المرجع الذي قدـ لو

اإلعتراض بمحؿ إقامتو الجديد ،فيجري التبميغ بواسطة اإللصاؽ عمى لوحة اإلعالنات في مركز المرجع
المذكور وعمى باب محؿ إقامتو السابؽ المذكور في اإلعتراض.

 ويعتبر المعترض الذي رفض التبميغ كأنو مبمغ عمى وجو صحيح. -وتطبؽ األحكاـ نفسيا عمى الورثة في حاؿ وفاة المعترض.

المادة  -217إذا تخمؼ المعترض عف حضور جمسات المجنة عمى الرغـ مف دعوتو إلييا واذا تقاعس عف تقديـ ما يطمب

إليو تقديمو مف معمومات أو إبراز ما يكمؼ بإب ارزه مف وثائؽ ومستندات اعتبرتو المجنة عاج اًز

ضوء محتويات الممؼ.

وفصمت باإلعتراض في

المادة  -212ال يجوز لممعترض أف ينازع أماـ المجنة في غير المطاليب التي أوردىا في إعتراضو.
المادة  -219تمزـ المجنة بسرية المذاكرات.
المادة  -212ال يجوز لمجنة أف تقضي بمبالغ تزيد عف المبالغ المعترض عمييا.
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المادة  -212تبت المجنة باإلعتراض في ميمة ستة أشير مف تاريخ ورود الممؼ إلييا ،وال يجوز ليا تجاوز ىذه الميمة
إال بق اررات معممة وألسباب جدية.

تتخذ المجنة ق ارراتيا باإلجماع أو باألكثرية دوف أف يكوف لممقرر حؽ اإلشتراؾ في المذاكرة وتكوف ق ارراتيا

معممة.

المادة  -212يبمغ المقرر ق اررات المجنة في ميمة خمسة عشر يوماً مف تاريخ إتخاذىا إلى المرجع المختص (بمدية،

قائمقاـ ،محافظ) بالطرؽ اإلدارية المعتادة والى المعترض مقابؿ إيصاؿ واف تعذر ذلؾ فبإرساليا إليو في
محؿ إقامتو بواسطة البريد المضموف مع إشعار باإلستالـ.

المادة  -211ال تقبؿ ق اررات لجاف اإلعتراض أي طريؽ مف طرؽ المراجعة إال الطعف أماـ مجمس شورى الدولة

مخالفة القانوف.

بسبب

تحدد ميمة تقديـ الطعف بشير واحد إعتبا اًر مف تاريخ إبالغ المكمؼ أو البمدية القرار.

المادة  -211يحؽ لمبمديات أف تحؿ محؿ األفراد في القياـ ببعض األشغاؿ التي تقضي بيا األنظمة البمدية أو

ضرورات الصحة أو السالمة العامة ،إذا ما تخمفوا عف القياـ بيا عمى الرغـ مف إنذارىـ .ويحؽ ليا عندئذ

أف تستوفي منيـ أكالؼ تمؾ األشغاؿ مضافاً إلييا مبمغ يعادؿ ( )%22عشريف بالمائة منيا ،وأف يالحؽ تحصيميا وفقاً
ألصوؿ التحصيؿ المنصوص عمييا في ىذا القانوف.

المادة  -211إف حصيمة الغرامات التي تفرضيا المحاكـ بسبب مخالفات البناء أو السير أو الصحة العامة أو سائر
األنظمة البمدية تعود إلى صندوؽ البمدية التي تقع المخالفة ضمف نطاقيا.

المادة  -211تبقى نافذة المفعوؿ الرسوـ المرخص لبعض البمديات باستيفائيا بنصوص خاصة والتي لـ يرد ذكرىا في
ىذا القانوف.

المادة  -217يالحؽ تأديبياً كؿ مقصر أو ميمؿ يتوانى عف توريد الرسـ أو العالوة إلى البمدية صاحبة العالقة أو
اإلدارة المختصة.

المادة  -212تعطى عائدات سنوية عف األمواؿ المحصمة وفقاً لما يأتي:

تحدد كؿ بمدية نظاـ إعطاء العائدات ويخضع لتصديؽ وزير الداخمية ،عمى أف يراعى في ذلؾ األسس
المعتمدة في و ازرة المالية.

ويعطى الموظفوف المولجوف تحقؽ الرسوـ التي ينظـ بيا جداوؿ تكميؼ تعويض نقؿ يحدد وفقاً لألسس
المذكورة أعاله.

المادة  -219إف الرسوـ والعالوات والتعويضات عمى اختالفيا ،تسقط حكماً عف المكمفيف بعامؿ مرور الزمف في 12
كانوف األوؿ مف السنة الرابعة التي تمي السنة التي جرى فييا التكميؼ.

ينقطع مرور الزمف بمجرد الشروع في المالحقات الفردية المنصوص عنيا في ىذا القانوف ويعتبر اإلنذار
شروعاً في المالحقة شرط أف يبمغ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
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المادة  -272إف عالوة الخمسة بالمائة المنصوص عنيا في الفقرة الثامنة مف المادة الثالثة مف القانوف رقـ  11/22تاريخ

( 2911/2/29إنشاء صندوؽ تقاعدي لمميندسيف) ال تؤخذ مف أصؿ رسـ الترخيص بالبناء بؿ تحسب عمى أساسو

وتضاؼ إليو.

المادة  -272يمغى المرسوـ اإلشتراعي رقـ  12تاريخ  1آب ( 2917قانوف الرسوـ البمدية) وتعديالتو كما يمغى

المرسوـ اإلشتراعي رقـ  22بتاريخ ( 2977/1/22تعديؿ نص المادة  7مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ 12

تاريخ ( 2917 /2 /1قانوف الرسوـ البمدية) وجميع النصوص التي تتعارض أو ال تأتمؼ مع أحكاـ

ىذا القانوف.

عمى أف تبقى معدالت الرسوـ التي تفرض بموجب جداوؿ تكميؼ سنوية مع مطارحيا المطبقة عمى أساس

ىذيف المرسوميف اإلشتراعييف سارية المفعوؿ لغاية تكاليؼ عاـ  2922ضمناً.
المادة  -272يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
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المواد المعدلة في القانون رقم ::/86
المادة -86

أ -مف أجؿ فرض الرسـ حص اًر ،واعتبا اًر مف  ،2929/2/2ترفع البمديات مبالغ القيـ التأجيرية الحقيقية
والمخمنة العائدة لسني  2921وما قبميا عمى النحو اآلتي:

 القيـ التأجيرية العائدة لسني  2971وما قبميا ،ترفع بنسبة ألؼ بالمائة عما كانت عميو في نياية سنة.2921

 -القيـ التأجيرية العائدة لسني  2971وما بعدىا ولغاية  2921ضمناً ،ترفع بنسبة مائة بالمائة

( )%222عمى أساس ما كانت عميو في نياية سنة  2921وذلؾ عف كؿ سنة مف السنوات الممتدة
مف سنة بدء اإلشغاؿ ولغاية نياية .2921

ب -إعتبا اًر مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف ،وفي كؿ مرة يزاد فييا الحد األدنى الرسمي لألجور ،ترفع القيـ

ا لتأجيرية المعتمدة لفرض الرسـ بمعدؿ نصؼ نسبة الزيادة الطارئة عمى ذلؾ الحد األدنى سواء أتناوليا
التعديؿ المنصوص عنو في البند (أ) مف ىذه المادة أـ لـ يتناوليا.

أما إذا طرأت عمى القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانيف اإليجارات اإلستثنائية في السنة التي يزاد فييا
الحد األدنى الرسمي لألجور ،فال تطبؽ الزيادتاف بؿ األعمى منيما.

التعديؿ بموجب المادة  2مف القانوف رقـ  111تاريخ :2991/1/21

يتوقؼ العمؿ بأحكاـ المادة العاشرة مف القانوف رقـ  12تاريخ  2922/2/22إعتبا اًر مف تاريخ نفاذ القانوف

رقـ  212تاريخ .2992/7/22

المادة  -84تحدد معدالت الرسـ عمى القيمة التأجيرية كما يمي:
 %1 -خمسة بالمائة لألماكف المستعممة لمسكف

 %7 -سبعة بالمائة لألماكف المستعممة لغير السكف

عمى أف ال يقؿ مقدار الرسـ السنوي المفروض في كؿ تكميؼ عف  /2.222/ؿ.ؿ .ألؼ ليرة لبنانية في

األماكف المستعممة لمسكف وعف  /2.222/ؿ.ؿ .ألفي ليرة لبنانية في األماكف المستعممة لغير السكف.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21
 %22 -لألماكف المستعممة لمسكف

 %21 -لألماكف المستعممة لغير السكف

عمى أف ال يقؿ الرسـ السنوي المفروض لكؿ تكميؼ عف خمسة آالؼ ليرة لبنانية  /1.222/ؿ.ؿ .لألماكف

المستعممة لمسكف وعف عشرة آالؼ ليرة لبنانية  /22.222/ؿ.ؿ .لألماكف المستعممة لغير السكف.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :91/192
 %1 -لألماكف المستعممة لمسكف

 %7 -لألماكف المستعممة لغير السكف

عمى أف ال يقؿ الرسـ السنوي المفروض لكؿ تكميؼ عف خمسة آالؼ ليرة لبنانية  /1.222/ؿ.ؿ .لألماكف

المستعممة لمسكف وعف عشرة آالؼ ليرة لبنانية  /22.222/ؿ.ؿ .لألماكف المستعممة لغير السكف.
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التعديؿ بموجب المادة  11مف القانوف رقـ :92/172

عمى أف ال يقؿ مقدار الرسـ السنوي المفروض في كؿ تكميؼ عف  /21.222/ؿ.ؿ .خمسة وعشريف ألؼ

ليرة لبنانية في األماكف المستعممة لمسكف وعف  /12.222/ؿ.ؿ .خمسيف ألؼ ليرة لبنانية في األماكف
المستعممة لغير السكف.

المادة  -85يعفى مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية:

 -2األبنية المخصصة إلقامة الشعائر الدينية لممذاىب المعترؼ بيا رسمياً؛

 -2األبنية التي تشغميا البعثات الدبموماسية والقنصمية وكؿ موظؼ في ىذه البعثات يتمتع بالحصانة
الدبموماسية شرط المعاممة بالمثؿ؛

 -1األبنية التي تشغميا منظمة األمـ المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة عنيا وممثمو األعضاء فييا أي
المندوبوف والمندوبوف المعاونوف والخبراء وأمناء سر الوفود؛

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

يضاؼ إلى المادة  21مف قانوف الرسوـ والعالوات البمدية وتعديالتو رقـ  22/12تاريخ ( 22/2/22المتعمقة
باإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية) الفقرة التالية:

 -1المؤسسات التي ال تتوخى الربح عمى أف تحدد ىذه المؤسسات بقرار يصدر عف مجمس الوزراء.
التعديؿ بموجب المادة  21مف القانوف رقـ :2222/271

يضاؼ إلى المادة  21مف قانوف الرسوـ والعالوات البمدية وتعديالتو رقـ  22/12تاريخ 2922/2/22
(المتعمقة باإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية) البند  1التالي نصو:

األبنية المشغولة مف الدولة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي سبؽ دفعيا .وتعتبر

السمفات المعطاة سابقاً لمبمديات مسددة مف جراء ىذا اإللغاء ،ويتولى وزير الشؤوف البمدية والقروية والمالية

بقرار مشترؾ تنفيذ مضموف ىذه المادة.

التعديؿ بموجب المادة  12مف القانوف رقـ :2222/192

يضاؼ إلى المادة  21مف قانوف الرسوـ والعالوات البمدية وتعديالتو رقـ  22/12تاريخ 2922/2/22
(المتعمقة باإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة التأجيرية) البند  1التالي نصو:

األبنية المشغولة مف المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي سبؽ
دفعيا .وتعتبر السمفات المعطاة سابقاً لمبمديات مسددة مف جراء ىذا اإللغاء ،ويتولى وزير الشؤوف البمدية
والقروية والمالية بقرار مشترؾ تنفيذ مضموف ىذه المادة.

المادة  -48يحدد رسـ الترخيص لكؿ مف أماكف اإلجتماع وأندية المراىنات ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:
الحد األقصى

الحد األدنى

222.222

22.222

ؿ.ؿ.

أماكف اإلجتماع

222.222

أندية المراىنات
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ؿ.ؿ.

22.222

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

الحد األقصى

الحد األدنى

222.222

22.222

ؿ.ؿ.

أماكف اإلجتماع

122.222

أندية المراىنات

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

أندية المراىنات

12.222

الحد األقصى

الحد األدنى

122.222

12.222

ؿ.ؿ.

أماكف اإلجتماع

ؿ.ؿ.

2.222.222

ؿ.ؿ.

222.222

المادة  -44يحدد رسـ اإلستثمار السنوي عف أماكف اإلجتماع ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:
الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

 -2المؤسسات الفندقية أياً تكف تسميتيا

(فندؽ ،بنسيوف ،نزؿ ،غرؼ مفروشة،

غرفة نوـ وممحقاتيا) (عف كؿ غرفة نوـ وممحقاتيا)

 -2دور الميو والمراقص أياً تكف تسميتيا

(نادي ليمي ،عمبة ليؿ ،ستيريو ،مرقص)

 -1حانات وبارات وأي مكاف مشابو

ؿ.ؿ.

212.222

21.222

12.222

1.222

 -1المطاعـ عمى أنواعيا أياً تكف تسميتيا

222.222

22.222

 -1المقاىي وصاالت الشاي والحمويات

12.222

1.222

(مطعـ ،سناؾ بار ،وما شابو)

 -1أماكف السباحة والحمامات البحرية
والنوادي الصحية

 -7األماكف التي تستثمر فييا أجيزة

التسمية اآللية (عف كؿ جياز آلي)

212.222

21.222

12.222

1.222

أما دور السينما والمشاىد والمسارح فتخضع لرسوـ إستثمار تحدد عف كؿ حفمة تقيميا ضمف الحديف اآلتييف:
الحد األقصى

الحد األدنى

2.122

212

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

رسـ اإلستثمار السنوي عمى أماكف اإلجتماع ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:
الحد األقصى
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الحد األدنى

 -2المؤسسات الفندقية أياً تكف تسميتيا

(فندؽ ،بنسيوف ،نزؿ ،غرؼ مفروشة)

 -2دور الميو والمراقص أياً تكف تسميتيا

(نادي ليمي ،عمبة ليؿ ،ستيريو ،مرقص)

 -1حانات وبارات وأي مكاف مشابو

22.222

2.222

122.222

12.222

222.222

22.222

 -1المطاعـ عمى أنواعيا أياً تكف تسميتيا

222.222

 -1المقاىي وصاالت الشاي والحمويات

222.222

 -7أماكف السباحة والحمامات البحرية

122.222

 -2األماكف التي تستثمر فييا أجيزة

222.222

22.222

1.222

122

(مطعـ ،سناؾ وما شابو)

2.222.222

 -1الكازينوىات

والنوادي الصحية

التسمية اآللية (عف كؿ جياز آلي)

 -9دور السينما والمشاىد والمسارح
عف كؿ حفمة تقيميا

22.222
22.222

222.222

12.222

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

رسـ اإلستثمار السنوي عمى أماكف اإلجتماع ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:
الحد األقصى

12.222

 -2المؤسسات الفندقية أياً تكف تسميتيا

(فندؽ ،بنسيوف ،نزؿ ،غرؼ مفروشة)

 -2دور الميو والمراقص أياً تكف تسميتيا

(نادي ليمي ،عمبة ليؿ ،ستيريو ،مرقص)

 -1حانات وبارات وأي مكاف مشابو

122.222
222.222

22.222

 -1المطاعـ عمى أنواعيا أياً تكف تسميتيا
 -1المقاىي وصاالت الشاي والحمويات

222.222

 -7أماكف السباحة والحمامات البحرية

2.222.222

 -1الكازينوىات

2.222.222

والنوادي الصحية

 -2األماكف التي تستثمر فييا أجيزة

التسمية اآللية (عف كؿ جياز آلي)

 -9دور السينما والمشاىد والمسارح
عف كؿ حفمة تقيميا
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1.222

12.222

122.222

(مطعـ ،سناؾ وما شابو)

الحد األدنى

12.222
22.222

222.222
222.222

222.222

22.222

22.222

2.222

المادة  -45يحدد رسـ اإلستثمار عمى أندية المراىنات كما يمي:

أ -رسـ إستثمار مقطوع عف كؿ حفمة ضمف الحديف اآلتييف:

الحد األقصى

الحد األدنى

21.222

2.122

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

ب -رسـ نسبي عمى تذاكر الدخوؿ بمعدؿ  %1خمسة بالمائة مف قيمة كؿ تذكرة.
 -يستوفى رسـ اإلستثمار عف الحفالت مف قبؿ البمدية المختصة مباشرة.

ويستوفى رسـ اإلستثمار عمى تذاكر الدخوؿ مف قبؿ دائرة الضرائب غير المباشرة أو الدوائر المالية

المختصة في و ازرة الماؿ (مديرية المالية العامة) ويؤدى حاصمو مرة كؿ ثالثة أشير إلى البمدية التي

يقع ضمف نطاقيا النادي أو إلى الصندوؽ البمدي المستقؿ لألندية الواقعة خارج النطاؽ البمدي.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

رسـ إستثمار مقطوع عف كؿ حفمة ضمف الحديف اآلتييف:

الحد األقصى

الحد األدنى

12.222

1.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

رسـ إستثمار مقطوع عف كؿ حفمة ضمف الحديف اآلتييف:

الحد األقصى

الحد األدنى

222.222

22.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -54يحدد رسـ الترخيص عف كؿ إعالف مف إعالنات الفئتيف األولى والثانية ضمف الحدود القصوى والدنيا
اآلتية ،ويستوفى مرة واحدة مف صاحب اإلعالف عند إعطاء الترخيص.
الحد األقصى

الفئة األولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية)

الفئة الثانية (إعالنات مؤقتة)

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

الفئة األولى (ضوئية أو غير ضوئية)

ؿ.ؿ.

21.222

1.222

12.222

1.222

الفئة الثانية (إعالنات مؤقتة)
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الحد األدنى
ؿ.ؿ.

2.122

122

1.222

122

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

12.222

الفئة األولى (ضوئية أو غير ضوئية)

الفئة الثانية (إعالنات مؤقتة)
المادة -56

22.222

1.222
2.222

أ -يحدد رسـ اإلستثمار السنوي عف كؿ متر مربع أو كسر المتر المربع مف مساحة كؿ إعالف مف إعالنات
الفئة األولى ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:

الحد األقصى

الحد األدنى

2.122

212

ؿ.ؿ.

إعالنات دائمة ضوئية

2.122

إعالنات دائمة غير ضوئية

ؿ.ؿ.

212

واذا كانت مدة عرض اإلعالف تقؿ عف السنة فيستوفى الرسـ عمى أساس نسبي شيري مع إحتساب كسر

الشير شي اًر كامالً.

ب -يحدد رسـ اإلستثمار الشيري عف كؿ متر مربع مف مساحة كؿ إعالف مف إعالنات الفئة الثانية ضمف
الحدود القصوى والدنيا اآلتية ،مع إعتبار كسر المتر المربع مت اًر مربعاً كامالً وكسر الشير شي اًر كامالً:
الحد األقصى

الحد األدنى

122

12

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

ويستوفى ىذا الرسـ مع رسـ الترخيص في آف واحد عند إعطاء الترخيص باإلعالف المؤقت.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

أ -رسـ اإلستثمار السنوي عف كؿ ـ 2أو كسره مف مساحة كؿ إعالف مف إعالنات الفئة األولى:
 -إعالنات دائمة غير ضوئية

الحد األقصى

الحد األدنى

 -إعالنات دائمة ضوئية

الحد األقصى

الحد األدنى

1.222
1.222

122
122

ب -ويحدد رسـ اإلستثمار الشيري عف كؿ متر مربع أو كسره مف مساحة كؿ مف إعالنات الفئة الثانية:
الحد األقصى

الحد األدنى

2.222

222

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

ؿ.ؿ.

أ -رسـ اإلستثمار السنوي عف كؿ ـ 2أو كسره مف مساحة كؿ إعالف مف إعالنات الفئة األولى:
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 -إعالنات دائمة غير ضوئية

الحد األقصى

الحد األدنى

1.222

122

ؿ.ؿ.

 -إعالنات دائمة ضوئية

ؿ.ؿ.

22.222

2.222

الحد األقصى

الحد األدنى

2.222

222

ب -يحدد رسـ اإلستثمار الشيري عف كؿ متر مربع أو كسره مف مساحة كؿ مف إعالنات الفئة الثانية:
ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -59يفرض عمى كؿ إعالف ضوئي متحرؾ (شاشة ،شريط )...يعرض خارج دور السينما رسـ إستثمار
أسبوعي ضمف الحديف التالييف ،ويعتبر كسر األسبوع أسبوعاً كامالً.
الحد األقصى
ؿ.ؿ.

2.122

الحد األدنى
ؿ.ؿ.

212

يستوفى ىذا الرسـ عند إعالـ البمدية المختصة مف متعيد اإلعالف أو مف أصحاب العالقة مباشرة.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

الحد األقصى

الحد األدنى

1.222

122

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

ؿ.ؿ.

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -5:يفرض عمى كؿ إعالف يعرض أو يذاع بواسطة التمفزيوف ،رسـ نسبي قدره ( )%1خمسة بالماية مف قيمة
بدؿ اإلعالف.

وتستوفي المؤسسات المعمنة ىذا الرسـ مف أصحاب العالقة وتؤدي حاصمو شي اًر فشي اًر وخالؿ الخمسة عشر

يوماً التي تمي الشير عمى األكثر إلى صندوؽ الخزينة لقيده في حساب الصندوؽ البمدي المستقؿ لحساب

جميع البمديات عمى أساس بيانات تفصيمية مؤشر عمييا مف الموظؼ المختص في مصمحة الشؤوف البمدية
والقروية (مديرية الداخمية العامة) تذكر فييا أسماء أصحاب اإلعالف وتاريخ البث ومدتو ،وأجور اإلعالف

ومقدار الرسوـ المستوفاة.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ ( 2222/179قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة):

يمغى ويستبدؿ بالضريبة عمى القيمة المضافة الرسـ المفروض بموجب المادة  12مف قانوف الرسوـ والعالوات
البمدية وتعديالتو رقـ .22/12
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المادة  -67يحدد رسـ الترخيص ضمف الحديف األقصى واألدنى اآلتييف ويستوفى لمرة واحدة عند إعطاء الرخصة:
الحد األقصى

الحد األدنى

1.222

122

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -68يحدد الرسـ السنوي إلشغاؿ األمالؾ العمومية البمدية وفقاً لما يأتي:

 -2اإلشغاؿ المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقؿ عف ( )%2إثنيف بالماية مف القيمة البيعية لممساحة المرخص
بإشغاليا.

 -2اإلشغاؿ غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة ال تقؿ عف ( )%2واحد بالماية مف القيمة البيعية لممساحة
المرخص بإشغاليا.

 -1إشغاؿ المدى اليوائي بمظالت أو ستائر :رسـ مقطوع ضمف الحديف األقصى واألدنى اآلتييف:
الحد األقصى

الحد األدنى

1.222

122

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

يستوفى الرسـ سنوياً إال إذا كانت مدة اإلشغاؿ تقؿ عف السنة فيستوفى عندئذ نسبياً وعمى أساس شيري ،مع
إحتساب كسر الشير شي اًر كامالً.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

الحد األقصى

الحد األدنى

22.222

2.222

ؿ.ؿ.
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ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -78يحدد كؿ مف رسـ الترخيص ورسـ اإلستثمار ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:
الحد األقصى

ؿ.ؿ.

12.222

رسـ ترخيص

21.222

رسـ إستثمار سنوي عف كؿ عداد في
أجيزة التوزيع

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

رسـ إستثمار سنوي عف كؿ عداد في

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

رسـ إستثمار سنوي عف كؿ عداد في

222.222

ؿ.ؿ.

1.222

الحد األقصى

الحد األدنى

222.222

12.222

222.222

أجيزة التوزيع

2.122

22.222

ؿ.ؿ.

رسـ ترخيص

22.222

الحد األقصى

12.222

أجيزة التوزيع

ؿ.ؿ.

الحد األدنى

ؿ.ؿ.

رسـ ترخيص

الحد األدنى

المادة  -76يحدد رسـ الترخيص ضمف الحدود القصوى والدنيا اآلتية:

ؿ.ؿ.

22.222

الحد األقصى

الحد األدنى

الفئة األولى

12.222

1.222

الفئة الثالثة

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

21.222

الفئة الثانية

ؿ.ؿ.

2.122

يستوفى الرسـ ضمف النطاؽ البمدي لحساب البمدية المختصة وخارج النطاؽ البمدي لحساب الصندوؽ البمدي

المستقؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

الحد األقصى

الحد األدنى

الفئة األولى

222.222

22.222

الفئة الثالثة

22.222

2.222

ؿ.ؿ.

12.222

الفئة الثانية

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227
12

ؿ.ؿ.

1.222

الحد األقصى

الحد األدنى

الفئة األولى

222.222

22.222

الفئة الثالثة

12.222

1.222

ؿ.ؿ.

222.222

الفئة الثانية

ؿ.ؿ.

22.222

المادة  -77يفرض عمى كؿ حصاف مف أحصنة المحركات المستعممة في المؤسسات الصناعية رسـ إستثمار سنوي يحدد
ضمف الحديف األقصى واألدنى اآلتييف:

الحد األقصى

الحد األدنى

12

1

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

يستوفى الرسـ ضمف النطاؽ البمدي لحساب البمدية المختصة وخارج النطاؽ البمدي لحساب الصندوؽ البمدي

المستقؿ.

مف أجؿ إحتساب الرسـ يعتبر كسر الحصاف في المحرؾ الخاضع لمرسـ حصاناً كامالً كما يعتبر كسر الشير
شي اًر كامالً.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

الحد األقصى

الحد األدنى

222

22

ؿ.ؿ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

ؿ.ؿ.

الحد األقصى

الحد األدنى

222

22

ؿ.ؿ.

ؿ.ؿ.

المادة  -84تستوفي البمدية مف محترفي الميف بالتجوؿ رسـ ترخيص مقطوع قدره ( )122خمسماية ليرة لبنانية.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

تستوفي البمدية مف محترفي الميف بالتجوؿ رسـ ترخيص مقطوع قدره ( )2.222ألؼ ليرة لبنانية.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

تستوفي البمدية مف محترفي الميف بالتجوؿ رسـ ترخيص مقطوع قدره ( )2.222ألفي ليرة لبنانية.
المادة  -86تستوفي البمدية عف كؿ مف الحيوانات التي تذبح في نطاقيا والمعددة في ما يأتي؛ الرسوـ المقطوعة اآلتية:
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ؿ.ؿ.

عف كؿ رأس غنـ أو ماعز

122

عف كؿ رأس جاموس أو جمؿ أو حصاف

2.122

2.222

عف كؿ رأس بقر أو عجؿ

2.222

عف كؿ خنزير

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

تستوفي البمدية عف كؿ مف الحيوانات التي تذبح في نطاقيا والمعددة في ما يأتي؛ الرسوـ المقطوعة اآلتية:
ؿ.ؿ.

عف كؿ رأس غنـ أو ماعز

2.222

عف كؿ رأس جاموس أو جمؿ أو حصاف

1.222

2.222

عف كؿ رأس بقر أو عجؿ

1.222

عف كؿ خنزير

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

تستوفي البمدية عف كؿ مف الحيوانات التي تذبح في نطاقيا والمعددة في ما يأتي؛ الرسوـ المقطوعة اآلتية:
ؿ.ؿ.

عف كؿ رأس غنـ أو ماعز

2.222

عف كؿ رأس جاموس أو جمؿ أو حصاف

1.222

1.222

عف كؿ رأس بقر أو عجؿ

2.222

عف كؿ خنزير

المادة  -87تستوفي البمدية رسـ معاينة عمى المحوـ الطازجة الواردة مف خارج النطاؽ البمدي بقصد البيع قدره ( )1خمس
ليرات لبنانية عمى كؿ كيموغراـ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

تستوفي البمدية رسـ معاينة عمى المحوـ الطازجة الواردة مف خارج النطاؽ البمدي بقصد البيع قدره (--- )22

ليرات لبنانية عمى كؿ كيموغراـ.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

تستوفي البمدية رسـ معاينة عمى المحوـ الطازجة الواردة مف خارج النطاؽ البمدي بقصد البيع قدره (--- )22

ليرة لبنانية عمى كؿ كيموغراـ.

المادة  -89يمكف لمبمدية أف تفرض رسوماً خاصة عمى الدخوؿ إلى األماكف األثرية والسياحية الواقعة ضمف نطاقيا.
 -تحدد الرسوـ واإلعفاءات منيا عند اإلقتضاء بقرار مف المجمس البمدي.

 تستوفى الرسوـ بواسطة تذاكر دخوؿ تقتطع مف دفاتر ذات أرومة تحمؿ أرقاماً متسمسمة تضعيا دائرةبناء عمى طمب البمدية المختصة.
الضرائب غير المباشرة في و ازرة المالية ليذه الغاية ً
11

 يعود نصؼ حاصؿ الرسوـ إلى البمدية ويعود النصؼ اآلخر إلى خزينة الدولة.التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/172

يمغى نص الفقرتيف  2و 2مف المادة  17مف قانوف الرسوـ والعالوات البمدية وتعديالتو رقـ 22/12
ويستعاض عنو بالنص التالي:

 -تفرض رسوـ خاصة عمى الدخوؿ إلى األماكف األثرية والسياحية.

 تحدد الرسوـ واإلعفاءات منيا بقرار يصدر عف المجمس البمدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.المادة  -8:تعدؿ المادة  12مف قانوف ضريبة األمالؾ المبنية الصادر بتاريخ  2912/9/27وتصبح كما يأتي:

"تسجؿ عقود اإليجارات ومالحقيا سنوياً لقاء رسـ قدره ( )12خمسوف ليرة لبنانية عف كؿ عقد ويستوفى نقداً
مف قبؿ البمدية المختصة أو مف قبؿ المختار خارج النطاؽ البمدي".

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

"تسجؿ عقود اإليجارات ومالحقيا سنوياً لقاء رسـ قدره ( )222مئة ليرة لبنانية عف كؿ عقد ويستوفى نقداً مف
قبؿ البمدية المختصة أو مف قبؿ المختار خارج النطاؽ البمدي".

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :91/111

(تعديؿ بعض أحكاـ قانوف  27أيموؿ  )2912تعدؿ المادة  12وتصبح:

"تسجؿ عقود اإليجارات ومالحقيا سنوياً لقاء رسـ تسجيؿ يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمتو ثالثة آالؼ
ليرة لبنانية عف كؿ عقد أو ممحؽ".

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

(تعديؿ بعض أحكاـ قانوف  27أيموؿ  )2912تعدؿ المادة  12وتصبح:

"تسجؿ عقود اإليجارات ومالحقيا سنوياً لقاء رسـ تسجيؿ يستوفى لصقاً بواسطة طابع مالي قيمتو ثالثة آالؼ
ليرة لبنانية عف كؿ عقد أو ممحؽ".

المادة  -97يخضع لرسـ ترخيص مقطوع قدره ( )1.222خمسة آالؼ ليرة لبنانية:

 كؿ ترميـ أو تصميح ال ينتج عنو إقامة ىيكؿ حديد (جدراف حاممة وسقوفية أو أعمدة وجسورة سقوفية) -إقامة التصاويف

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

يخضع لرسـ ترخيص مقطوع قدره ( )22.222عشرة آالؼ ليرة لبنانية:

 كؿ ترميـ أو تصميح ال ينتج عنو إقامة ىيكؿ حديد (جدراف حاممة وسقوفية أو أعمدة وجسورة سقوفية) -إقامة التصاويف

المادة  -:6تعفى مف رسمي إنشاء وصيانة المجارير واألرصفة منظمة األمـ المتحدة وفروعيا والوكاالت المنبثقة
تعديؿ بموجب القانوف رقـ ( 2222/271قانوف الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ :)2222

عنيا.

كما تعفى األبنية المشغولة مف الدولة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي سبؽ دفعيا.
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تعديؿ بموجب القانوف رقـ ( 2222/192الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ :)2222

كما تعفى األبنية المشغولة مف المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغاليا وحتى سنة  2222وال تسترد الرسوـ التي

سبؽ دفعيا.

المادة  -:8تستوفي البمدية رسماً مقطوعاً قدره ( 122ؿ.ؿ ).خمسمائة ليرة لبنانية في كؿ مف الحاالت اآلتية:
 -2إعطاء بياف لمسطح تخطيط عف كؿ عقار.

 -2إعطاء بياف عف مستويات (شقالت) عف كؿ عقار.

 -1إعطاء بياف عف المجاري والمناطؽ اإلرتفاقية أو أحدىما عف كؿ عقار.
 -1لقاء التدقيؽ في كؿ طمب إفراز.

 -1سائر اإلفادات والبيانات ذات الطابع الفني.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/21

تستوفي البمدية رسماً مقطوعاً قدره  2.222ؿ.ؿ .ألؼ ليرة لبنانية في كؿ مف الحاالت اآلتية:
 -2إعطاء بياف لمسطح تخطيط عف كؿ عقار.

 -2إعطاء بياف عف مستويات (شقالت) عف كؿ عقار.

 -1إعطاء بياف عف المجاري والمناطؽ اإلرتفاقية أو أحدىما عف كؿ عقار.
 -1لقاء التدقيؽ في كؿ طمب إفراز.

 -1سائر اإلفادات والبيانات ذات الطابع الفني.
التعديؿ بموجب القانوف رقـ :99/227

تستوفي البمدية رسماً مقطوعاً قدره  2.222ؿ.ؿ .ألفي ليرة لبنانية في كؿ مف الحاالت اآلتية:
 -2إعطاء بياف لمسطح تخطيط عف كؿ عقار.

 -2إعطاء بياف عف مستويات (شقالت) عف كؿ عقار.

 -1إعطاء بياف عف المجاري والمناطؽ اإلرتفاقية أو أحدىما عف كؿ عقار.
 -1لقاء التدقيؽ في كؿ طمب إفراز.

 -1سائر اإلفادات والبيانات ذات الطابع الفني.
المادة  76الفقرة األخيرة:

وال تضاؼ أية عالوة عمى ىذه الضريبة.
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المادة  79من قانون ضريبة األمالك المبنية المعدلة بموجب القانون رقم :4666/7:5

خالفاً ألي نص آخر ،تقتطع مديرية الخزينة والديف العاـ مباشرةً وعمى مستند التحصيؿ نسبة ( %22عشرة بالمئة) مف
مقدار ضريبة األمالؾ المبنية لمعقارات الواقعة ضمف نطاؽ البمديات لحساب الصندوؽ البمدي المستقؿ ،عمى أف توزع وفقاً
لألصوؿ.

كما تقتطع النسبة ذاتيا في المناطؽ التي ليس فييا بمديات لحساب القرى التي ليس فييا بمديات ،عمى أف توزع بمرسوـ

بناء عمى إقتراح وزيري الداخمية والبمديات والمالية ،عمى أف يشمؿ جميع القرى التي ليس فييا
يتخذ في مجمس الوزراء ً
بمديات.
المادة  45من القانون رقم : ;5/4:4

ألغيت العالوات عمى ضريبة الدخؿ (عالوة البمديات وعالوة التعمير) سواء كانت مقررة في المرسوـ اإلشتراعي رقـ 211

تاريخ  2919/1/22وتعديالتو أـ كانت مقررة في نصوص قانونية أخرى.

تتولى مديرية الخزينة في و ازرة المالية سنوياً إقتطاع نسبة عشرة بالمائة ( )%22لصالح البمديات ونسبة إثنيف بالمائة ()%2
ضريبة تعمير مف المبالغ المحصمة بصورة نيائية لحساب ضريبة الدخؿ.

المادة  8:من القانون رقم :;6/596

تتولى مديرية الخزينة في و ازرة المالية سنوياً إقتطاع نسبة ( %22عشرة بالماية) لصالح البمديات مف مجموع المبالغ
المحصمة بصورة نيائية لحساب رسـ اإلنتقاؿ.

المادة  -;4تستوفي إدارة الجمارؾ لحساب جميع البمديات عف السمع المستوردة بح اًر وب اًر وجواً رسـ مرفأ قدره
( )%1.12ثالثة ونصؼ بالمائة مف قيمة تمؾ السمع.

تعفى البعثات الدبموماسية والقنصمية مف رسـ المرفأ شرط المعاممة بالمثؿ وتعفى مف رسـ المرفأ السمع العربية

المنشأ التي تستورد ب اًر وذلؾ ضمف الشروط المحددة في اإلتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معيا
بشأف اإلعفاء مف الرسوـ الجمركية أو تخفيضيا.

تحدد عند اإلقتضاء شروط اإلعفاء المنصوص عنو في ىذا القانوف بقرار مشترؾ يصدر عف و ازرة األشغاؿ
العامة والنقؿ والداخمية والمالية.

اإللغاء بموجب القانوف رقـ : 91/292

المادة  -2باستثناء الرسوـ الجمركية ،تمغى كافة الرسوـ التي تستوفييا إدارة الجمارؾ واإلدارات األخرى عف البضائع
المستوردة إلى لبناف ،ويستعاض عنيا برسـ يوحد مع الرسـ الجمركي.

المادة  -2يتولى المجمس األعمى لمجمارؾ ،ضمف نطاؽ الصالحيات المعطاة لو ،تعديؿ التعرفة الجمركية تطبيقاً ألحكاـ
المادة األولى مف ىذا القانوف.

المادة  -1تقتطع نسبة عشرة بالماية مف مجموع الواردات الجمركية وتودع في الصندوؽ البمدي المستقؿ لحساب جميع
البمديات.

المادة  -1تمغى النصوص كافة التي تتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف.
المادة  -;5يفرض عمى أقساط عقود التأميف ،باستثناء عقود التأميف عمى الحياة ،رسـ يستوفى لحساب جميع البمديات
بنسبة ( )%1ستة بالمائة مف قيمة أقساط العقد ومالحقو.
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تتولى شركات الضماف إستيفاء ىذا الرسـ وتؤدي حاصمو في نياية كؿ ستة أشير وفي خالؿ الخمسة عشر

يوماً التي تمييا إلى خزينة الدولة لحساب الصندوؽ البمدي المستقؿ مرفقاً ببياف مفصؿ بقيمة األقساط ،ويفرض
عمى كؿ مف يتأخر في تأدية الرسـ نقداً إلى صندوؽ الخزينة إلى ما بعد الميمة المحددة غرامة تعادؿ عشرة
أضعاؼ الرسـ المذكور.

التعديؿ بموجب القانوف رقـ :92/172

يفرض عمى أقساط عقود التأميف ،باستثناء عقود التأميف عمى الحياة وعقود إعادة التأميف ،رسـ يستوفى

لحساب جميع البمديات بنسبة ( )%1ستة بالماية مف كامؿ قيمة أقساط العقد ومالحقو.

تتولى شركات الضماف إستيفاء ىذا الرسـ وتؤدي حاصمو في نياية كؿ ستة أشير وفي خالؿ الخمسة عشر

يوماً التي تمييا إلى خزينة الدولة لحساب الصندوؽ البمدي المستقؿ مرفقاً ببياف مفصؿ بقيمة األقساط ويفرض
عمى كؿ مف يتأخر في تأدية الرسـ نقداً إلى صندوؽ الخزينة إلى ما بعد الميمة المحددة غ ارمة تعادؿ ضعؼ
الرسـ المذكور عف كؿ شير تأخير ويعتبر كسر الشير شي اًر لغاية عشرة أضعاؼ.

المادة  -;8يفرض عمى المشتركيف بالياتؼ لحساب البمدية التي يقع ضمف نطاقيا االشتراؾ عالوة معدليا ( )%22عشرة
بالمائة مف قيمة أجور المخابرات وبدالت اإلشتراؾ.

وتفرض العالوة نفسيا عمى المشتركيف خارج النطاؽ البمدي لحساب جميع البمديات.

تستوفي إدارة الياتؼ العالوة المذكورة وتؤدي حاصميا مرة كؿ ثالثة أشير إلى البمدية التي تقع ضمف نطاقيا
اإلشتراكات أو إلى الصندوؽ البمدي المستقؿ لإلشتراكات الواقعة خارج النطاؽ البمدي.

المادة  -;9يفرض عمى المشتركيف بالكيرباء لحساب البمدية التي يقع ضمف نطاقيا اإلشتراؾ عالوة معدليا ( )%22عشرة
بالمائة مف قيمة الطاقة الكيربائية المستيمكة ،كما تفرض العالوة نفسيا عمى المشتركيف خارج

لحساب جميع البمديات.

النطاؽ البمدي

تخفض العالوة إلى نصفيا عف الطاقة المستيمكة في الصناعة.

تتولى مؤسسة كيرباء لبناف والشركات ذات اإلمتياز التي تؤمف الطاقة الكيربائية إستيفاء ىذه العالوة وتؤدي

حاصميا مرة كؿ ثالثة أشير إلى البمدية المختصة أو إلى الصندوؽ البمدي المستقؿ لإلشتراكات الواقعة خارج
النطاؽ البمدي.

المادة  -;:يفرض عمى المشتركيف بمياه الشفة عالوة قدرىا ( )%22عشرة بالمائة مف قيمة المياه المستيمكة.

تتولى مصالح المياه إستيفاء ىذه العالوة وتؤدي حاصميا مرة كؿ ثالثة أشير إلى البمدية الواقع ضمف

نطاقيا اإلشتراؾ أو إلى الصندوؽ البمدي المستقؿ خارج النطاؽ البمدي.

إلغاء المواد  91و 97و 92بموجب القانوف رقـ ( 2222/179قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة)

تمغى إعتبا اًر مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف الرسوـ البمدية المفروضة بموجب المواد  91و 97و 92مف قانوف الرسوـ البمدية
وتستبدؿ ىذه الرسوـ بالضريبة عمى القيمة المضافة التي تحصؿ لصالح البمدية التي يقع ضمف نطاقيا اإلشتراكات.

تتولى اإلدارة المختصة فرض الضريبة عمى المشتركيف وتستوفييا منيـ عمى أف تؤدي حاصميا مرة كؿ ثالثة أشير إلى كؿ
بمدية معنية بنسبة حصتيا مف اإلشتراكات أو إلى الصندوؽ البمدي المستقؿ فيما يعود لإلشتراكات الواقعة خارج النطاؽ

البمدي (المادة  11فقرة  2مف قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة).
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المادة  -855يحظر عمى الدوائر العقارية إجراء معاممة إنتقاؿ أو إفراز أو تأميف عمى عقار قبؿ أف يثبت صاحبو أنو سدد
كامؿ الرسوـ المتوجبة عمى ىذا العقار.

التعديؿ بموجب المادة  11مف القانوف رقـ :92/172

ألغي نص ىذه المادة والنصوص المعدلة لو وكذلؾ النصوص المرتبطة بو والمتعمقة بالحاالت المبينة فيو.
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