الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلدايت
بلدية صور
طلب إعتراض على الرسوم البلدية
حضرة رئيس بلدية صور المحترم،
المستدعــــــــــــي
___________________________________________________________________________
العنوان ______________________________________ رقم الهاتف_________________________
مبا أننا تبلغنا تكليفا ابلرسم البلدي على________________________________________________________
بتاريخ _____________________ مقداره_______________________________________________
ومبا أن الدابلغ الدذكورة ابلتكليف جاءت جمحفة وغري متوافقة مع الواقع الصحيح لألسباب التالية:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
لذلك
نتقدم هبذا اإلعرتاض طالبني إعادة النظر ابلتكليف الدذكور أعاله يف ضوء األسباب املدى هبا ويف حال عدم إستجابة طلبنا إحالة هذا اإلعرتاض إى جلنة
اإلعرتاضات عمال بنص املادة  150من القانون رقم ( 88/60قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته).
المستندات والوثائق المرفقة
_________________________________________________________________________ -1
_________________________________________________________________________ -2
_________________________________________________________________________ -3
_________________________________________________________________________ -4
توقيع املستدعي________________ :

خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ حتت رقم ________ بعد التأكد من توفر مجيع املستندات املطلوبة.
توقيع املوظف*________________________ :
*إن توقيع املوظف ال يعين موافقة البلدية على قانونية املرفقات املقدمة
طلب اعتراض على رسوم بلدية
المستندات المطلوبة :قانون رقم  ،88/60املادة ( 144قانون الرسوم والعالوات البلدي وتعديالته).
 طلب اعرتاض يوقعه املكلف صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانون يتضمن: -1اسم املعرتض وشهرته وعنوانه وحمل إقامته.
 -2نوع التكليف املعرتض عليه ومقداره.
 -3موضوع اإلعرتاض وأسبابه.
 -4ذكر الواثئق واملستندات املرفقة ابالعرتاض.
الرسوم المتوجبة:
معفى من رسم الطابع املايل إستنادا للبند  3من اجلدول رقم ثالثة امللحق ابلقانون رقم  67/67وتعديالته (رسم الطابع املايل).
تعفى من الرسم الصكوك والكتاابت املتعلقة ابلضرائب والرسوم اليت نصت القوانني املختصة على اعفائها منو بصورة صرحية وكذلك مجيع التصاريح
والبيانت واملخابرات واالعرتاضات اليت يتقدم هبا املكلفون إى الدوائر املالية املختصة ابلضرائب والرسوم غري املباشرة أو اجلواابت اليت تسلم إليه.
مهلة اإلنجاز:
 شهر واحد إذا كان االعرتاض يتناول خطأ ماداي يتعلق حصرا بتدوين األرقام أو األمساء أوإبجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو
بتكليف غري متوجب أصال بسبب الزوال أو اإلعفاء أو أي سبب آخر.
 ثالثة أشهر يف احلاالت األخرى  .قانون رقم  ،88/60املادة ( 147قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته).
مالحظات :قانون رقم  88/60املواد  150-149-140-139و( 151قانون الرسوم والعالوات البلدية وتعديالته).
 .1حيق لكل مكلف أن يعرتض على أي تكليف ابلرسوم والعالوات املنصوص عنها يف هذا القانون إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو خمالفة.
 .2يقدم االعرتاض ضمن املهل اآلتية:
 للرسوم املفروضة مبوجب جداول تكليف أساسية:يف مهلة شهرين اعتبارا من اتريخ اإلعالن يف اجلريدة الرمسية عن وضع اجلداول يف التحصيل.
 الرسوم املفروضة مبوجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو أبوامر قبض أو أبية وسيلة أخرى:يف مهلة شهر واحد من اتريخ ابالغ املكلف شخصيا أو يف حمل إقامته اإلعالم املتعلق ابلرسوم.
 .3إذا انقضت املهل املنصوص عليها يف املواد السابقة وجب إحالة اإلعرتاض إى جلنة اإلعرتاضات املختصة دون إبطاء مشفوعا ابملطالعة.

 .4على املرجع املختص املقدم إليه اإلعرتاض أن حييل اإلعرتاض اى جلنة اإلعرتاضات املختصة مشفوعا مبطالعته إذا وجده غري مقبول يف الشكل
أو غري واقع يف غري حمله أساسا ،أما إذا وجده واقعا يف حمله كليا أو جزئيا أجاب املعرتض إى مطاليبه احملقة .ويف مطلق األحوال ،على املرجع
املذكور ابالغ املعرتض النتيجة اليت آل إليها اعرتاضه يف غضون اخلمسة عشر يوما اليت تلي اتريخ اختاذ القرار.
 .5حيق للمعرتض الذي أجيب جزئيا إى مطاليبه أن يطلب يف مهلة شهر من اتريخ إبالغه القرار إحالة القضية إى جلنة االعرتاضات إلعادة النظر
فيها.

