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1

مفهوم الضريبة

الضريبة بتعريفها العام ىي مبلغ معُت من ادلال ،يدفعو ادلكلفون إذل السلطات العامة (الدولة أو السلطة
احمللية) بصورة إلزامية وهنائية ،دون مقابل مباشر .وذلك من أجل تغطيـة ما يًتتب على ىذه السلطات
القيام بو من نفقات عامة([ .)]1والضريبة هبذا ادلعٌت ،تطرح العديد من ادلسائل على بساط البحث،
نتوقف بشكل خاص عند ثالث رلموعـات منها :األوذل تتعلق بوظيفة الضريبة والثانية ابدلبادئ أو القواعد
اليت تقوم عليها والثالثة بكيفية فرض الضريبة.
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2

وظيفة الضريبة

بوصفها ادلورد ادلارل الرئيسي للدولة يف األحوال العادية ،فقد ارتبطت وظيفة الضريبة بدور الدولة يف احلياة
االقتصادية واالجتماعية للبلد ادلعٍت .ففي ادلراحل األوذل للنظام الرأمسارل يف البلدان الصناعية وحىت أواخر
القرن التاسع عشر عندما كان على الدولـة أن تلتزم احلياد ذباه النشاط االقتصادي ونتائجو االجتماعية ،أي
عندما كان دورىا يقتصر على دور "الشرطي" الذي يقوم بتوفَت ادلناخ الالزم لعمل قوى السوق (العرض
والطلب) حبرية اتمة وكانت الوظيفة الرئيسية للضريبة أن تقوم بتغطية النفقات ادلرتبطة بشكل أساسي بتوفَت
سيادة القانون وأتمُت األمن الداخلي واخلارجي (القضاء ،الشرطة ،اجليش .). . . ،ولكن ربت وطأة
األزمات االقتصادية واالجتماعية اليت أخذت األنظمة االقتصادية الرأمسالية ادلتقدمة تعاين منها بشكل
متزايد ،واليت بلغت ذروهتا يف سنة  ،1929أخذت الدولـة ،بدورىا ،زبرج عن حيادىا وتتدخل دلكافحة
ىذه األزمات يف ابدئ األمر ،وللحؤول دون قيامها فيما بعد .وىكذا أصبح من ضمن مهام الدولة أن تقوم
دبكافحة البطالة والتضخم وإنشاء البٌت التحتيـة وادلرافق العامة ،وتقدًن اخلدمات االجتماعية .ليس ىذا
فحسب بل ذىبت أيضاً إذل العمل على تقليص الفروقات االجتماعية وتوجيو النشاط االقتصادي للقطاع
اخلاص .وكانت األداة الرئيسية لتحول الدولة من الدولة "الشرطي" إذل الدولة "العناية" ىي الضريبة.
فالضريبة جبانبها الكمي أصبحت ىذه ىي ادلورد الرئيسي لتغطية النفقات ادلًتتبـة على الدور اجلديد
وادلتعاظم للدولة دبا أن الضريبة ،جبانبها النوعي ،أصبحت أداة رئيسية لتحقيق العدالة االجتماعية وتوجيو
ادلبادرة الفردية.
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املبادئ األساسية اليت يقوم عليها فرض الضريبة

3

يرتبط قيام الضريبة بوظائفها يف الدولة احلديثة بعدد من ادلبادئ اليت جيب توفرىا وأمهها

:

أ .مبدأ قانونية الضريبة

:

ال ضريبة بدون نص قانوين يف الدول احلديثة .ويشكل التشريع الضرييب ادلهمـة الرئيسية األوذل للمجالس
التشريعية يف األنظمة الدديقراطية .وقد شكل ظهور نظام الضرائب الدائمة اترخيياً ،أحد ادلصادر األساسية
للمؤسسات الدديقراطية والربدلانية
ب.مبدأ عدالة الضريبة

:

يف ادلراحل األوذل لتكون الدولـة احلديثة ،كان مفهوم العدالة الضريبية يعٍت ادلساواة "احلسابية" للمكلفُت يف
ربمل العبء الضرييب ،أي ربمل كل منهم نفس النسبـة ذلذا العبء .ولكن يف ظل دولة "العناية" أصبح
مفهوم العدالة يقتضي "شخصنة

Personnalisation

"الضريبة ،أي األخذ بعُت االعتبار األوضاع ادلختلفة

للمكلفُت وقدراهتم ،ال سيما أوضاعهم العائلية (حجم األسرة على وجو اخلصوص) وحجم ثرواهتم
ومستوايت دخوذلم

.

ج -مبدأ مردودية  Rendementالضريبة

:

خالصة ىذا ادلبدأ ىي أن الضريبة جيب أن تعود على الدولة أبعلى مردود شلكن .ولكي يتحقق ذلك جيب
أن تتوفر يف الضريبة ثالثة شروط رئيسية ىي :اإلنتاجية ،االستقرار ،وادلرونة


.

اإلنتاجية :الضريبة األكثر إنتاجية ىي اليت تعود أبكرب حصيلة صافية على الدولـة ،أي األخذ بعُت
االعتبار تكاليف التحصيل .ويتوقف ربقيق ىذا الشرط على عدة عوامل أمهها
o

مشولية الضريبة  L'universalité:أي أن الضريبة جيب أن تؤدى من قبل مجيع ادلكلفُت وعلى
كامل ادلادة اخلاضعة للضريبة

.

o
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:

االقتصاد ما أمكن يف ادلصاريف ادلًتتبة على جباية الضريبة

.
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o

حتمية دفع الضريبة :أي أن ال يكون إبمكان ادلكلف التهرب من دفع الضريبة أو الغش يف
التصريح عنها

.

o

اعتدال معدل الضريبة :أي أن ال تتجاوز الضريبة حدوداً معينة ،ألن اإلفراط يف زايدة معدل
الضريبة يؤدي إذل انكماش ادلادة اخلاضعة للضريبة أو ما يسمى ابلوعاء الضرييب

.



االستقرار :تكون الضريبة مستقرة عندما ال تتأثر بتأثر ادلادة اخلاضعة للضريبة ابلتقلبات االقتصادية



املرونة :تكون الضريبة مرنة عندما ال تتقلص ادلادة اخلاضعة للضريبة (أو الوعاء الضرييب) مع زايدة
معدل الضريبـة عليها حبيث يلغي ىذا التقلص ادلفاعيل ادلرتقبة لزايدة معدل الضريبة.
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كيفية فرض الضريبة

4

ذبري عملية فرض الضريبة عادة على ثالث مراحل

:



ادلرحلة األوذل وجري خالذلا تعيُت ما يسمى "ابلوعاء الضرييب" أو "مطرح الضريبة

" L'assiette de

( l'impôt.يقصد ابلوعاء الضرييب ادلادة أو ادلال أو الشخص اخلاضع للضريبة .ديكن القول أن وعاء
الضريبة ىو ادلنبع الذي تقتطع الدولة منو الضرائب ادلختلفة ،أو بعبارة أخرى ىو "ما خيضع
للضريبة")


ادلرحلة الثانية وجيري خالذلا ربديد معدل الضريبة



ادلرحلة الثالثة وجيري خالذلا ربصيل أو جباية الضريبة

.
.

 1.4تعيين الوعاء الضريبي:

جيري تعيُت مطرح الضريبة من خالل القيام بعمليتُت متتاليتُت :األوذل وتتمثل ابختيار ادلادة اخلاضعة
للضريبة ، la matière imposableوالثانية تتمثل بتقدير دقيق لقيمة أو كمية ادلادة ادلذكورة اليت ىي حبوزة
ادلكلف

.

 1.4.4اختيار المادة الخاضعة للضريبة:

يف الدولة احلديثة تتكون ادلادة اخلاضعة للضريبة عادة من األموال (دبعناىا الواسع)  Biensاليت ىي حبوزة
ادلكلف واليت تتشكل من عنصرين رئيسيُت :األموال اليت أتيت للمكلف بصورة منتظمة (عادة سنوية)
وىي الدخل ،واألموال اليت تكونت لدى ىذا ادلكلف نتيجة الدخاره جزءاً من دخلو ،أو اليت انتقلت
إليو ابلوراثة ،وىي الثروة أو رأس ادلال .وديكن للضريبة أن تطال ىذين العنصرين بطرق سلتلفة .وجيري
عادة التمييز بُت طريقتُت رئيسيتُت :مباشرة وغَت مباشرة

.

1.4.4.4

الضرائب المباشرة:

وىي اليت تطال مباشرة ادلبلغ نفسو لدخل ادلكلف أو قيمة ثروتو ورأمسالو .وجيري التمييز عادة بُت فئتُت
رئيسيتُت من الضرائب ادلباشرة وىي الضريبة على الدخل ،والضريبة على الثروة ورأس ادلال
8
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ضريبة الدخل وديكن أن تفرض على مجيع أشكال الدخل ( رواتب وأجور وأرابح وفوائد
وريوع . . . ،اخل) ،كما أهنا ديكن أن تطال األفراد كما الشركات .وأتخذ ضريبة الدخل عامة
شكلُت رئيسيُت :ضريبة نوعية  Cédulaireوىي اليت تفرض على كل فئة دخل حبسب مصدره
بشكل منفصل (أجر ،ربح صايف أو ذباري ،ريع عقاري . . . ،اخل) وضريبة عامة أو مركبة
وىي اليت تفرض على رلموع الدخول ادلكلف مهما كان مصدرىا

.



الضريبـة على الثروة أو رأس ادلال :وىي غَت منتظمة وتندرج عادة يف ثالث فئات

:

o

الضريبة اليت تطال انتقال الثروة (ضريبة اإلرث)

o

الضريبـة اليت تطال الزايدات االستثنائية يف الثروة( أرابح البورصة ،أرابح الياانصيب،

.

الزايدة يف قيمة ادللكية  Plus values . . .اخل
االقتطاع من رلمل ثروة ادلواطن .وىذا ال حيصل عادة إال يف ظروف استثنائية،

o

كادلسامهة يف إعادة اإلعمار بعد حرب مدمرة
1.4.4.4

.

الضرائب غير المباشرة:

وىي اليت تطال الدخل أو رأس ادلال عند استعمالو أي اليت تطال اإلنفاق على السلع واخلدمات .وأتخذ
ىذه الضرائب عادة شكلُت رئيسيُت ،فتكون إما ضرائب خاصة تطال ىذا الصنف أو ذاك من ادلنتجات:
زلروقات ،كحول ،سيارات . . . ،اخل (وىذه الضرائب ديكن بدورىا أن تكون ضرائب على ادلعامالت
الداخلية على السلع واخلدمات أو ضرائب التجارة اخلارجية (رسوم مجركية)) ،وإما ضرائب عامة موحدة
على مجيع ادلنتجات

.

والضرائب غَت ادلباشرة العامـة أو ادلوحدة ديكن أن أتخذ بدورىا ثالثة أشكال رئيسية

:
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الضريبـة على رلمل ادلبيعات يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج أو البيع (من اإلنتاج إذل البيع
ابجلملة ،إذل البيع بنصف اجلملـة ،إذل البيع ابدلفرق) .وىذا ما جيعل الضريبة ادلذكورة تراكمية،
فتلقي بعبئها بشكل خاص على ادلنتجات اليت تصل إذل ادلستهلك من ادلنتج عرب وسطاء كثر

.



الضريبة اليت تطال ادلنتجات يف مرحلة واحدة .إما يف بداية السلسلة التجارية (الرسوم على
اإلنتاج) ،أو يف هنايتها (الرسوم على االستهالك) .ويف ىذه احلال يكون معدل الضريبة مرتفعاً
نسبياً شلا يدفع إذل الغش والتهرب منها



.

الضريبة على القيمة ادلضافة وىي إذل اآلن أفضل األشكال ادلعتمدة للضريبة العامة غَت ادلباشرة،
ألهنا تطال ادلنتجات يف كل مرحلة من السلسلة التجارية كما يف الشكل األول .إال أهنا ال
تطال سوى الفرق بُت قيمتها عند بيعها يف آخر مرحلة معينة ،وقيمتها أو قيمة ادلنتجات
الوسيطة الداخلة يف إنتاجها ،يف بداية ادلرحلة نفسها

.

 1.4.4تقدير قيمة أو كمية المادة الخاضعة للضريبة:

على أساس قيمة أو كمية ادلادة اخلاضعة للضريبة ،يتحدد مبلغ الضريبة الواجب دفعها من قبل
ادلكلف .وىذه العملية ىي األصعب يف تقنيات فرض الضريبة .ألن ادلكلف حياول عادة وبشىت الطرق
إخفاء احلجم الفعلي لدخلو أو لثروتو .وىناك طريقتان رئيسيتان للتقدير :مباشرة وغَت مباشرة

.

1.4.4.4

الطريقة المباشرة في التقدير:

وتعتمد ىذه الطريقة على إجبار اإلدارة الضريبية من يعرف قيمة أو كمية ادلادة اخلاضعة للضريبة أن يصرح
عنها .وعلى ىذا األساس ديكن أن أييت التصريح من قبل ادلكلف نفسـو.وعندىا ترتبط دقة التقدير دبدى
صدق ادلكلف .وأو أن أييت التصريح من قبل طرف اثلث ،يكون يف موقع العارف لقيمة أو كمية ادلادة،
كتصريح رب العمال عن أجور مستخدميو وتصريح ادلستأجر عن اإلجيار الذي يدفعـو للمؤجر  . . .اخل،
ويف ىذه احلال يصعب التهرب والغش

.
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1.4.4.4

الطريقة غير المباشرة في التقدير:

وتعتمد ىذه الطريقة مؤشرات معينة لتقدير قيمة أو كمية ادلادة اخلاضعة للضريبة ،كأن جيري تقدير
دخل ادلكلف ابالستناد إذل القيمة التأجَتيـة لسكنو .أو ابالستناد إذل بعض مظاىر أو عالمات الثروة
اخلارجية :امتالك منزل أو سيارة  . . .اخل .ويف ىذه احلال أييت التقدير بصورة تقريبية

.

 1.4تحديد معدل الضريبة:

جيري ربديد معدل الضريبة من قبل ادلشًتع على أساس اقتطاع نسبة معينة من ادلادة اخلاضعة للضريبة
بصرف النظر عن قيمة أو كمية ىذه ادلادة اليت ىي حبوزة ادلكلفُت .وهبذا اخلصوص جيب أن يراعى يف
عملية ربديد معدل الضريبـة إذل جانب مبدأ اعتدال الضريبة" ،الطاقة التكليفية" .أي النسبة اليت ديكن
اقتطاعها من دخول األفراد وثرواهتم دون إحلاق الضرر هبم .وىذه ادلسألة تتعلق بدورىا دبستوى الدخل
وكلفـة ادلعيشة يف البلد ادلعٍت ،وبكيفية توزيع الدخل القومي على سلتلف الفئات بشكل عام .لذلك
نالحظ أن األنظمة الضريبيـة احلديثة تلجأ إذل شخصنة الضريبة على نطاق واسع أي كما سبق وذكران،
لألخذ بعُت االعتبـار عند ربديد معدل الضريبة الوضع الشخصي للمكلف وبشكل خاص وضعو
العائلي ومستوى دخلو .فتعتمد التصاعديـة يف ربديد معدل الضريبة على الدخل .والتصاعدية يف ىذا
اجملال ديكن أن أتخذ أحد شكلُت :الشكل األول وىو التصاعديـة الكلية أو اإلمجالية حبيث يطبق على
دخل ادلكلف معدل وحيد للضريبة يرتفع مع ارتفاع حجم ىذا الدخل .والشكل الثاين األكثر
شخصنـة ،وىو التصاعدية حسب الشطور .حيث جيزأ دخل ادلكلف إذل شطور .فتطبق على الشطور
العليا معدالت ضريبة أعلى من ادلعدالت اليت تطبق على الشطور الدنيا .ويف أغلب األحيان تعفى
الدخول أو الشطور اليت ال تتجاوز احلد األدىن لألجور ،من الضريبة بشكل كامل .والتصاعدية ديكن
تطبيقها أيضاً على ضريبة اإلنفاق ،فتفرض معدالت سلتلفة على ادلنتجات حسب ضرورهتا .فيكون
معدل الضريبة على ادلنتجات الكمالية مثالً أعلى من معدالت الضريبة على ادلواد الغذائية األساسية

.
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كما أن األنظمة الضريبية احلديثة تلجأ من انحية اثنية إذل التمييز يف فرض الضريبة العتبارات اجتماعية
أخرى غَت مراعاة مستوى الدخل والوضع العائلي ،كاعتبار العدالة يف توزيع الدخل .فيكون معدل
الضريبة على دخول الرساميل مثالً أعلى منو على دخول العمل .كذلك تتدخل االعتبارات االقتصادية،
فيقتضي تشجيع االستثمار يف قطاعات ومناطق زلددة ،زبفيض معدالت الضريبة على الرساميل
ادلخصصة ذلذا النوع من االستثمار أو إعفاءىا كلياً من الضريبة

.

 1.4جباية الضريبة:

وىي العملية اليت يتم دبوجبها انتقال ادلبلغ ادلتوجب على ادلكلف إذل خزينة الدولة .وىنا جيب الًتكيز
بشكل خاص على سبل مكافحة الغش والتهرب من الضريبة وىذا األمر يرتبط ابلدرجة األوذل أبوضاع
اإلدارة الضريبية خصوصاً لناحية كفاءة وذبرد ونزاىة عناصرىا البشرية ودرجة تطور النظم احملاسبية اليت
تعتمدىا والتجهيزات ادلادية اليت تستخدمها.

12
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أنواع الضرائب يف لبنان

5
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6

معدل الضريبة على أرابح الشركات يف خمتلف البلدان (تركيا/لبنان)

بدأ العمل بضريبة القيمة ادلضافة يف أوائل عام  2002دبعدل  %10مع إعفاءات طاولت بعض السلع
األكثر استهالكاً من ذوي ادلداخيل ادلنخفضة .علماً أبن بعض السلع األخرى كالبنزين ،طالتو ضريبة القيمة
ادلضافة دون إلغاء الرسوم اليت كان خيضع ذلا .وإذا استثنينا الضريبة على الفوائد ادلصرفية دبعدل  ،%5ديكننا
القول أبنو منذ عام  2004بقيت التشريعات الضريبية على حاذلا تقريباً .وكانت احملصلة أن ارتفع العبء
الضرييب من  %1337من الناتج احمللي اإلمجارل يف عام  2001إذل  %1738يف عام  .2009ولكن
ابلرغم من ىذا االرتفاع ادللحوظ ،فإن نسبة االقتطاع الضرييب إذل الناتج احمللي اإلمجارل بقيت يف لبنان أدىن
من مثيالهتا يف معظم البلدان اليت تقًتب من ىذا البلد جلهة متوسط الناتج احمللي اإلمجارل للفرد وليس لديها
من سلع أو خدمات عامة قابلة للتصدير .فهذه النسبة كانت على سبيل ادلثال يف عام %2037 ،2004
يف تونس ،و %2131يف تركيا .أما لناحية ىيكل اإليرادات الضريبية ،فنالحظ أن نسبة الضرائب ادلباشرة
من رلموع اإليرادات الضريبية قد اخنفضت بُت عامي  2001و 2009من  %3337إذل ،% 3135
وارتفعت ابدلقابل حصة الضرائب غَت ادلباشرة من  6635إذل ( %6835يف تونس كانت ىااتن النسبتان
على التوارل %3634 :و ،%6336علماً أبن متوسط دخل الفرد يف لبنان ىو أعلى بوضوح من مثيلو يف
تونس).
اخلالصة ىنا ىي أن السياسة الضريبية ادلعتمدة يف السنوات األخَتة بقيت رلرد أداة يف خدمة السياسة ادلالية
الرامية دون جدوى ،إذل خفض العجز يف ادلوازنة ،وذلك دون األخذ يف االعتبار الثمن االقتصادي
واالجتماعي ذلذه السياسة .نقصد عدم الفعالية على ادلستوى االقتصادي وعدم العدالة على ادلستوى
االجتماعي.
أــ

الضرائب

ادلباشرة

والتوزيع:

ىنالك مصادر دخل عديدة ،خارج الرواتب واألجور ،وسبثّل جزءاً ال يستهان بو من الدخل الوطٍت (حواذل
الثلث) ،ال تزال يف لبنان معفاة أو شبو معفاة من الضرائب .فالفوائد اليت تناىز قيمتها  %20من قيمة
14
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الناتج احمللي االمجارل ،زبضع لضريبة مقطوعة قدرىا  %5فقط .وجلهة الضريبة على األرابح ،نالحظ أن
معدل الضريبة ادلقطوع على أرابح الشركات يف لبنان البالغ  %15ىو ،كما تقول إحدى الدراسات ،من
أدىن ادلعدالت يف العادل ( .)1وعلى سبيل ادلثال ،يبلغ ىذا ادلعدل  %20يف تركيا ،و %30يف تونس وما
بُت  15و %35يف األردن ،وما بُت  25و %40يف السعودية ،و %35يف إسرائيل ،و %26يف كل من
سنغافورة

و%30

وكوراي

كل

يف

ماليزاي

من

واتيلند.

ومعدالت الضريبة على دخل األفراد (رواتب وأجور وأرابح فردية) ،اليت تًتاوح ما بُت  2و6( %20
شطور) ،ىي أيضاً من أدىن ادلعدالت .فعلى سبيل ادلثال ،فإن معدل الضريبة على الشطر األعلى يصل إذل
 %30يف األردن و %35يف كل من تونس وتركيا ،و %50يف إسرائيل .كما أظهرت إحدى الدراسات
( ،) 2أنو على الرغم من تصاعدية الضريبة على الدخل يف لبنان ،فإن وقعها على توزيع الدخل يبقى يف
حده األدىن ،علماً أن دراسة أخرى صدرت أخَتاً ( ،)3أظهرت أن درجة عدم ادلساواة يف توزيع الدخل ال
تزال مرتفعة يف لبنان .ففي األسفل ىنالك  %20من السكان ال ينفقون سوى  %731من رلموع
اإلنفاق ،مقابل  %20يف أعلى السلّم ينفقون  %4335من رلموع اإلنفاق (معامل جيٍت .)03375
ب

ــ

غَت

الضرائب

والتوزيع:

ادلباشرة

أظهرت دراسة غسان ديبو نفسها ،أن الضريبة ادلوحدة على القيمة ادلضافة ( )%10ىي ضريبة تراجعية
حادة (مفعول توزيعي سليب) ،حيث تدفع الشرحية الدنيا من الدخل (اليت سبثّل  %836من األسر وربصل
على  %136من الدخل) معدالً قدره  %7من الضريبة على القيمة ادلضافة ،بينما تدفع الشرحية العليا (اليت
سبثّل  %12365من األسر وربصل على  %41354من الدخل) معدالً قدره  %431من الضريبة على
القيمة ادلضافة .وإذا أخذان بعُت االعتبار الضرائب النوعية على بعض السلع كالبنزين والدخان ،تكون
النتيجة أن معدل الضريبة الذي تدفعو شرحية الدخل الدنيا (ضريبة القيمة ادلضافة والرسوم على البنزين
والدخان)

يصل

إذل

،%1335

فيما

ال

يتجاوز

%636

للشرحية

العليا.

ومن انحية اثنية ،أظهرت دراسة صدرت أخَتاً ( )4أن ارتفاع الضريبة على القيمة ادلضافة بنقطتُت مئويتُت
(من  %10إذل  )%12من شأنو أن يرفع نسبة اللبنانيُت الذين يعيشون ربت خط الفقر ادلدقع (234
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دوالر يف اليوم للفرد) من  8إذل  %10وإذل  %16إذا ارتفعت الضريبة على القيمة ادلضافة إذل .%15
أما نسبة الذين يعيشون ربت خط الفقر األعلى ( 4دوالرات يف اليوم للفرد) فسًتتفع من  %28إذل
 %35و %47تباعاً ،إذا ما ُرفعت الضريبة على القيمة ادلضافة من  %10إذل %12

و%.15

 1.4تلخيص:

35%

21,10%

17,80%

20%

20%
15%

الضريبة على الناتج المحلي معدل الضريبة المقطوع على معدالت الضريبة على دخل
األفراد (رواتب وأجور وأرباح
أرباح الشركات
االجمالي
فردية)

تركيا
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النظام الضرييب احلايل يف لبنان

7

عملياً ،كانت األوضاع االقتصاديـة وادلالية خالل السنوات الثالث اليت أعقبت اتفـاق الطائف ،امتداداً
لألوضاع اليت سادت يف السنوات األخَتة من احلرب .ودل تبدأ السلطات ادلسؤولة دبعاجلة ىذه األوضاع
ادلًتدية بصورة جدية إال يف أواخر عام  ،1992ويف إطار ما مسي خبطـة النهوض االقتصادي وإعادة
اإلعمار .وقد قامت ىذه اخلطة على اعتبار أن ادلشكلـة األساسية اليت يعانيها االقتصاد اللبناين بعد احلرب.
ىي مشكلة استئناف عملية النمو اليت وضعت ىذه احلرب حداً ذلا .وأن إطالق عملية النمو تكون،
ابلدرجة األوذل ،من خالل سبكُت القطاع اخلاص بشقيو احمللي واألجنيب من االستثمار بكثافـة يف سلتلف
القطاعات اإلنتاجية .وعليو ،فادلهمة الرئيسيـة ادلطروحة على الدولة يف ىذا اإلطار ىي ربديداً توفَت ادلناخ
ادلناسب الذي ديكن القطاع اخلاص من القيام ابالستثمارات الالزمة.
أما خلق ادلناخ ادلطلوب فيقتضي من الدولة أن تقوم أبمور ثالثة رئيسية

:

أوالا :إعادة إعمار وربديث ما هتدم وتقادم خالل احلرب من بٌت ربتية مادية (كهرابء ،ومياه ومواصالت
واتصاالت ومرافق صحية وتربوية . . . ،اخل)

.

اثنيا :ربقيق االستقرار النقدي وادلارل من خالل تثبيت سعر صرف اللَتة وتقليص العجز يف ادلوازنة تدرجيياً
وصوالً إذل ربقيق فائض فيها

.

اثلث ا :ربديث بعض األطر التشريعية وادلؤسسية احملفزة لنشاط القطاع اخلاص خصوصاً يف اجملالُت ادلصريف
وادلارل

.

يف ىذا اإلطار ،كان مطلوابً من النظام الضرييب أن يقوم دبهمتُت رئيسيتُت :األوذل ىي توفَت ما أمكن من
إيرادات للخزينـة هبدف تقليص العجز يف ادلوازنة ويف الوقت نفسو ادلسامهة يف سبويل اإلنفاق على إعادة
اإلعمار .أما ادلهمة الثانية فهي ادلسامهة يف توفَت احلوافز للقطاع اخلاص ليقوم ابالستثمار على نطاق واسع.
ويف ىذا السياق قامت السلطات ادلسؤولة بتناول النظام الضرييب بعدد من اإلجراءات اليت دل سبس جوىره،
فأبقت على اخلصائص الرئيسية اليت كانت سبيزه قبل احلرب .أضف إذل ذلك أهنا دل تعط النتائج ادلرجوة
17
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منهـا ،ال بل زادت يف حدة بعض ادلشاكل اليت كان يعاين منها لبنان قبالً ،ال سيما على الصعيد
االجتماعي

.

 1.4اإلجراءات التي تناولت النظام الضريبي:

تندرج اإلجراءات اليت تناولت النظام الضرييب يف السنوات األخَتة يف رلموعتُت رئيسيتُت :واحدة تشمل
اإلجراءات اليت تناولت الضرائب ادلباشرة ،والثانية تشمل اإلجراءات اليت تناولت الضرائب غَت ادلباشرة.
 1.4.4اإلجراءات التي تناولـت الضرائب المباشرة:

تتمثل اإلجراءات اليت ازبذت يف ىذا اجملال ،ابلتعديالت اليت أدخلت يف هناية العام  1993على قانون
ضريبة الدخل الصادر دبوجب ادلرسوم االشًتاعي رقم  144بتاريخ  1959/6/12وأىم ىذه التعديالت
ىي

:


التعديالت اليت طالت ضريبة الدخل على الرواتب واألجور :بعد أن كان معدل الضريبة على
الرواتب واألجور يرتفع تصاعداً من  2ابدلائة إذل  32ابدلائة حسب الشطور ( 13شطراً) ،تقلصت
ىذه ادلروحة إذل  11 - 2ابدلائة واخنفض عدد الشطور إذل مخسة ،وألغيت العالوات اليت كانت
تطال ىذه الضريبة لصاحل البلدايت والتعمَت .كما ارتفع سقف احلد األدىن الضروري للمعيشة
ادلعفى من الضريبة إذل  3ماليُت لَتة للعازب و 6ماليُت لَتة للمتزوج ولو مخسة أوالد

.



التعديالت اليت طالت ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية وشركات األشخاص :بعد أن كانت
معدالت ىذه الضريبـة تًتاوح من  6ابدلائة إذل  51ابدلائة موزعة على  12شطراً ،تقلص عدد
الشطور إذل أربعة وأصبح ادلعدل للشطر األدىن  3ابدلائة وللشطر األعلى  11ابدلائة

.



التعديالت اليت طالت ضريبة الدخل على شركات األموال :خفض معدل ىذه الضريبة ادلقطوع
من  22ابدلائة إذل  11ابدلائة وألغيت عالوة  15ابدلائة اليت كانت تطالـو حلساب البلدايت
والتعمَت .كما خفض معدل ضريبة توزيع األرابح من  12ابدلائة إذل  5ابدلائة وأعفيت من عالوة 3
ابدلائة كانت تلحقها لصاحل التعمَت

.
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التعديالت اليت طالت بعض الضرائب املباشرة األخرى :خفضت الضريبة على إيرادات األموال
ادلنقولة من  15 - 12ابدلائة إذل  5ابدلائة وخفضت الضريبة على ربح التحسُت من  15ابدلائة إذل
 6ابدلائة .وخفض رسم انتقال ادللكية من  15 - 6ابدلائة إذل  11 - 3ابدلائة .أما إيرادات
األمالك ادلبنية ،اليت كانت تطاذلـا معدالت اقتطاع سلتلفة تصل دبجموعها إذل  15ابدلائة لتصبح
تصاعدية على اإليرادات اليت تزيد عن  351ألف لَتة ،فقد خفضت الضريبة عليها إذل ما بُت 4
ابدلائة و11
ابدلائة دون عالوات

.

تلخيص:
التعديالت على النظام الضريبي المباشرة
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وتتلخص األسباب ادلوجبة ذلذه التخفيضات الكبَتة ،من وجهة النظر الرمسية ،أبربعة ىي التالية :


تبسيط القوانُت الضريبية دبا يتناسب وأوضاع اإلدارة الضريبية ذات اإلمكاانت البشرية والفنية
ادلتواضعة

.
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زايدة اإليرادات من ىذه الضرائب ،فنسبة التهرب من دفعها كانت يف ادلاضي كبَتة جداً ومن شأن
ىذا التخفيض أن جيعل كلفـة التهرب أو الغش مساوية ،إن دل يكن ،أعلى من ادلبلغ ادلتوجب

.



تشجيع وربفيز الرساميل اخلاصة احمللية واألجنبية على االستثمار يف لبنان .وىذا ىو السبب األىم
برأي ادلسؤولُت

.

ولكن مهما كانت أسباب ىذه التعديالت فإن ادلستوايت اليت استقرت عليها الضرائب على الدخل يف
لبنان يف الوقت احلاضر وىي لناحية اخنفاضها ،من االستثناءات النادرة على الصعيد الدورل ،حىت ابلنسبة
للبلدان األكثر استدراجاً لالستثمارات اخلارجية .فالقليل من البلدان النامية خيفض فيها معدل الضريبة على
الشطر األعلى من الدخول عن  51ابدلائة .والكثرة منها يًتاوح فيها ىذا ادلعدل بُت  51ابدلائة و71
ابدلائة ويزيد عن  71ابدلائة يف عدد غَت قليل من البلدان ادلذكورة ومنها مصر وتونس وادلغرب  ([10]).أما
معدل الضريبة العادي على أرابح الشركات فمن النادر أن ينخفض يف البلدان النامية عن  25ابدلائة فهو
يف مصر  32ابدلائة ويف كل من األردن وتونس  38ابدلائة ويف تركيا  46ابدلائة ويف ادلغرب  48ابدلائة
 1.4.4اإلجراءات التي تناولت الضرائب غير المباشرة:

تضمنت قوانُت ادلوازانت منذ  1993الكثَت من التعديالت على معدالت وقيم الضرائب والرسوم غَت
ادلباشرة .وفيما عدا بعض االستثناءات القليلة ذىبت ىذه التعديالت دبعظمها حنو زايدة ىذه الضرائب
والرسوم .ذلك أن فشل السلطات ادلسؤولة يف جلم اإلنفاق العام ،وزلاولة منهـا للحد ما أمكن من تزايد
العجز يف ادلوازنة ،دفعها لتضمُت قانون ادلوازنة يف كل عام جدوالً ينص على رفع معدالت الضريبة وزايدة
الرسوم على قائمـة طويلة من السلع واخلدمات وأييت على رأس ىذه القائمة لناحية معدالت االرتفاع يف
الضرائب والرسوم :احملروقات ،اخلدمات احلكومية ،بعض الرسوم اجلمركية (على استَتاد السيارات وعدد من
السلع الكمالية) ابإلضافة إذل اخلدمات العامة من كهرابء ومياه وىاتف .وخبصوص الرسوم اجلمركية ربديداً
فقد أعيد النظر فيها بشكل عام لناحيـة تقليص عدد الشطور وزبفيض عدد فئات التعرفة وتبسيط
ادلعامالت.
20

Fehler! Verwenden Sie die Registerkarte 'Start', um Heading 1 dem Text zuzuweisen, der hier
angezeigt werden soll.

املراجع
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A
7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%
8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%
B9%D9%8A%D8%A9
http://www.databank.com.lb/docs/Lebanese%20Taxation%20Paper.pdf
https://al-akhbar.com/Opinion/118356
https://investinlebanon.gov.lb/ar/doing_business/tax_system
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