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  تعريف:

 :الضريبيرقم ال ..............................................:......................المكلفاسم 
                                    ..................................... :الجنسية

   :عنوان اإلقامة
 .....:.............شارع.......:...........حي:..................منطقة:..................قضاء................:.محافظة

   البلوك:....:........../..........رقم العقار/القسم...........:............ةالمنطقة العقاري................:....الطابق..............:........مبنى
        تسامح  استثمار  إيجار ملك  طريقة اإلشغال: 

  .............الرمز البريدي: .................. :فاكس...................:وي يخل هاتف...............:ثابت  هاتف
  .............................:.(e-mail)البريد اإللكتروني .................منطقة:.............ص.ب. رقم:

  لالستفسار:
  في حال أرادت وزارة المالية االستفسار عن أي موضوع يتعلق بهذا الطلب الرجاء االتصال بـ:

   الصفة:.............هاتف/فاكس:..........                               رقم تسجيله (لدى وزارة المالية):      اإلسم الكامل:......................
  سبب الطلب:

ا  د نوعه ب تحدي الغ يج بض مب ال ق ي ح ا, ف بب طلبه ة: س ادة المطلوب ة باإلف يل المتعلق ة التفاص د كاف ب تحدي (يج
  .....................................................................................................................................وقيمتها...)

............................................................................................................................................  
  ...........................................................................................:..................السنة المطلوب اإلفادة عنها

  :    السلطات الضريبية في دولة .............................................................................................إلبرازها أمام
  مصرف............................................................ في دولة ...........................................                

  إفادة مقدم الطلب:
إفادة  يطلب أعطائأعلق بها. لذلك يتوأتعهد بإعالم اإلدارة الضريبية في لبنان بأي تعديل  الواردة أعالهصحة المعلومات بأشهد , أنا الموقع أدناه

   .لما هو مبيّن أعاله لتقديمها استنادا"
  ............................التوقيع:                                             في .........../.........../........... 

  المستندات المطلوبة
 للشخص المعنوي 

 ان مزاولة العمل, أو صورة عن عقد إيجار مسجل وفقا لألصول أو إفادة إشغال بالتسامح.صورة عن سند ملكية العقار مك - 
 صورة عن اإلذاعة التجارية.  - 
  لشخص المكلف بتبلغ البريد.لتوكيل صادر عن كاتب العدل  - 

   للشخص الطبيعي
 حامل الجنسية االجنبية.صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج القيد لحامل الجنسية اللبنانية, صورة عن جواز السفر ل - 
 صورة عن سند ملكية العقار موضوع اإلقامة أو مكان مزاولة المهنة, أو صورة عن عقد إيجار مسجل وفقا لألصول أو إفادة إشغال بالتسامح. - 
 .قديم الطلبالتي تسبق تاريخ ت متواصلةالثني عشر شهراً االفترة  عن إفادة دخول ومغادرة صادرة عن المديرية العامة لألمن العام - 
 فقاته.إفادة صادرة عن صاحب العمل متى كان مقدم الطلب موظف في شركة, على أن تتضمن رقم تسجيله في صندوق الضمان االجتماعي ومجموع راتبه ومر - 
 إفادة مدرسية أو جامعية متى كان مقدم الطلب طالب في المدرسة أو طالب جامعي. - 
 قدم الطلب مساهم أو شريك في شركة أو دائن لشركة/شخص, على أن تتضمن نسبة المساهمة, ومجموع المبالغ المستحقة له.إفادة صادرة عن الشركة المعنية متى كان م - 
  المكلف بتبلغ البريد ليس صاحب العالقة. مقدم الطلب او توكيل صادر عن كاتب العدل في حال كان الشخص - 

  خاص باإلدارة

  اسم مستلم الطلب:..................توقيع مستلم الطلب:.............. ..............................تاريخ الورود أو اإليداع بالبريد:........

  

في   (لدى وزارة المالية
 حال وجوده)

 السنة   الشهر             اليوم       


