الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات
بلدية قب الياس  -وادي الدلم

اعتراض على الرسوم البلدية
حضرة رئيس بلدية قب الياس  -وادي الدلم

المحترم،

المستدعي________________________________________________________________________ :

العنوان ،_______________________________________________ :رقم الهاتف__________________ :
بما أننا تبلغنا تكليفاً بالرسم البلدي على________________________________________________________
بتاريخ ______________ مقداره _________________________________________________________
وبما أن المبالغ المذكورة بالتكليف جاءت مجحفة وغير متوافقة مع الواقع الصحيح لألسباب التالية:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
لذلك
نتقدم بهذا االعتراض طالبين إعادة النظر بالتكليف المذكور أعاله في ضوء األسباب المدلى بها وفي حال عدم إستجابة طلبنا

إحالة هذا االعتراض الى لجنة االعتراضات عمالً بنص المادة  150من قانون الرسوم البلدية رقم .88/60
المستندات والوثائق المرفقة:

____________________________________________________________________________ -1
___________________________________________________________________________ -2
____________________________________________________________________________ -3

___________________________________________________________________________ -4

توقيع المستدعي________________________ :

خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم ________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.

توقيع الموظف*________________________ :

* إن توقيع الموظف ال يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
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(قانون  ،88/60المادة )139
يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعالوات إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة.
يقدم االعتراض ضمن المهل اآلتية:

 -1شهرين اعتبا اًر من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل للرسوم المفروضة بموجب
جداول تكليف أساسية.

 -2شهر من تاريخ إبالغ المكلف للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بأية وسيلة
أخرى.

المستندات المطلوبة:
 -1استدعاء يوقعه المكلف صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانوناً.
 -2المستندات المتعلقة باالعتراض.

الرسوم المتوجبة:

معفى من رسم الطابع المالي إستناداً للبند رقم  3من الجدول رقم ثالثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديالته.
مهلة اإلنجاز( :قانون  ،88/60المادة )147
شهر واحد إذا كان االعتراض يتناول خطأ مادياً يتعلق حص اًر بتدوين األرقام أو األسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف
أو بتكليف غير متوجب أصالً بسبب الزوال أو اإلعفاء أو أي سبب آخر.

ثالثة أشهر في الحاالت األخرى.

مالحظات( :قانون  ،88/60المادتين  150و )151
 -1في حال وجدت البلدية االعتراض غير مقبول في الشكل أو غير واقع في غير محله أساساً ،إحالته إلى لجنة
االعتراضات في المحافظة.

 -2يحق للمعترض الذي أجيب جزئي ًا إلى مطالبه أن يطلب في مهلة شهر من تاريخ إبالغه القرار إحالة القضية إلى لجنة
االعتراضات في المحافظة إلعادة النظر فيها.

