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 ايفا ابي حيدر

مجموعة من اإلعفاءات، فرضتها االوضاع االقتصادية المتردية التي تمّر بها البالد، كما اضافت ضرائب جديدة، ما هي؟ أين أخطأ معّدو  9190حملت موازنة العام 
 بير اإلضافية التي كان يجب إضافتها؟الموازنة، وما التدا

يذ، وحتى لو أقّرت حكومة تصريف عملت وزارة المالية في حكومة تصريف االعمال على اعداد برنامج عمل الحكومة العتيدة للمرحلة المقبلة، وبالتالي، هي غير ملزمة بالتنف
االتفاق الذي سيتّم مع المقرضين وصندوق النقد الدولي، لوضعها  ة تطاول ارقامها وبنودها، تضيف اليهااالعمال الموازنة، ينبغي على الحكومة العتيدة ان تقّدم موازنة تعديلي

 .موضع التنفيذ، وهو ما ُيعرف بإجراءات إعادة التوازن
": وريةمهلجا"وقال لـ. ممكن في مشروع الموازنةيرى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكّلفين كريم ضاهر، اّن حكومة تصريف االعمال عملت قدر المستطاع لتقّدم افضل ال

لية، ومن دون ان تبني ارقامها صحيح اّن هذه الموازنة افضل من سابقاتها، انما تبقى غير كافية، خصوصًا اّنها عملت على الطامة السابقة نفسها، أي من دون رؤية مستقب»
 .«بية التي نحن في أمّس الحاجة اليهاعلى دراسات جدوى فعلية، ومن دون ان تتّجه نحو العدالة الضري

ى تجّنبت المواضيع الشائكة مثل زيادة الضرائب، موضوع صرف العملة الذي لحظته بطرق غير مباشرة او ضمنية، وعمل معّدوها قدر المستطاع عل 0202والحظ اّن موازنة 
 %.02تسابه على سعر الدوالر في السوق الموازي سيزيد اقّله ا احاردنتقريبًا، علمًا اّنه فعليًا اذا اإلبقاء على ارقام موازنة العام الماضي، فنالحظ مثاًل اّن العجز بقي نفسه 

 إعفاءات ضريبية 
على  جموعة إعفاءات ضريبيةفي الشق اإليجابي للموازنة، الحظ ضاهر اّن الموازنة حاولت قدر المستطاع التخفيف من األعباء عن كاهل المواطنين والشركات، فاقترحت م

 :ابرزها. وافز، انطالقًا من ادراكها اّن ال طائل للشركات في ظّل هذه الظروف مواصلة دفع الضرائبلهم حّدمت المدى المتوسط والطويل، وق
 .تقسيط دفع الضرائب على مدى السنوات الثالث المقبلة -
الحقيقي، التعويضات التي ُتعطى للمستخدمين الربح  لى أساسردات أصحاب العمل المكّلفين عاعفاء من الضريبة على الرواتب واألجور، ومن األعباء القابلة للتنزيل من وا-

 .والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة او استقالتهم
 .إعفاء الشركات الناشئة من ضريبة الدخل لمدة ثالث سنوات  -
و  0200و  0202ن اعمال السنوات يدة، أي عارات الجدلضريبة على األرباح لالستثممن ا% 52إعفاء االستثمارات الجديدة في القطاعين السياحي والصناعي بنسبة   -

 .سنوات 22اما مّدة اإلعفاء فهي  0202
 .سنوات 2إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على األرباح لمدة ال تقل عن  -
 .إعادة التقييم االستثنائية لألصول  -
من ضريبة % 22ُيحّدد مقدار الحسم بـ . بسبب وباء كورونا 0202الل العام التي ُأقفلت خنها المؤسسات تستفيد م 0202عمال سنة حسم من الضريبة على األرباح عن ا  -

 .الرواتب واألجور المسّددة خالل هذا العام
  
 .اعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات التي توقفت عن العمل بشكل نهائي نتيجة انفجار مرفأ بيروت -
 .لطابع الماليمن رسم اإعفاء   -
 .ضريبة القيمة المضافة ع األراضي مناستثناء بي  -
 .0202تمديد قانون ضريبة األراضي لغاية   -
 %.02و% 222تسويات على الضرائب المتراكمة، من ضمنها إلغاء الغرامات بنسبة   -
 fresh moneyإعفاءات على الـ  

، على سبيل المثال، ُأعفيت من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية fresh moneyللقطاعات القادرة على ادخال الحظ ضاهر، اّن الموازنة أعطت حوافز خصوصًا 
اثبات ة في لبنان الستثمارها في لبنان، او في حال من الضريبة المتوجبة عليها في حال تحويل األموال الناتجة من التصدير الى المصارف العامل% 22اللبنانية المنشأ بنسبة 

 .لخمس سنوات% 52وُترفع نسبة اإلعفاء الى . اعي الذي ُيمارس في لبناناط الصناستخدامها بالكامل لغايات النش
 .كذلك لحظت الموازنة إعفاء الفوائد الناتجة من الودائع الجديدة بالعمالت األجنبية من الضريبة لمدة ثالث سنوات

 .واردات من دون زيادة الضرائب او األعباء على المواطنينتأمين وئها الى هذا النوع من الحوافز، الى ورأى ضاهر، اّن هذه الدولة تسعى من خالل لج 
 ضرائب جديدة 

ئن يبة استثنائية لمرة واحدة على قيمة كل حساب دا، وتقول بفرض ضر «التضامن الوطني»من بعض الضرائب الجديدة، لعّل ابرزها ضريبة  0202في المقابل، لم تخل موازنة 
 :تيان وفق اآلمفتوح لدى المصارف العاملة في لبن



 .مليون دوالر 02عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دوالر وال تتجاوز % 2
 .مليون دوالر 22مليون دوالر وال يتجاوز الـ 02عن القسم من الحساب الذي يزيد عن % 2.2

 .مليون دوالر 22ن الحساب الذي يزيد عن عن القسم م% 0
 .رةمليار لي 22ة، وال تتجاوز مليون لير  222يمته مليار وساب تبلغ قعن كل ح% 2
 .مليار ليرة 52مليار ليرة، وال تتجاوز قيمته  22عن القسم من الحساب الذي يزيد عن % 2.2 
 .مليار ليرة 52عن القسم من الحساب الذي يزيد عن % 0 
ئع عالقة في المصارف وال يمكن تهريبها، لذا قّدموا هذا فالكل يعلم اّن الوداخوفًا من هروب الودائع، أما اليوم،  ولفت ضاهر الى اّن الموازنات السابقة لم تتخذ قرارًا كهذا 

لة، وتضرب الهم العالقة في المصارف، عدا عن اّن هذه الضريبة غير عادواعتبر اّن هذا االقتراح جيد انما مشكلته اّنه يستغل ضعف الناس ومصيبتهم المتمثلة بأمو . االقتراح
وسّجل مأخذين على هذا . ورأى اّن هذه ليست بضريبة تضامن وطني، انما ضريبة على رأس المال. لمجلس الدستوري الطعن بهالذا يمكن ل. الدستور مبدأ المساواة التي يرعاها

 :االقتراح هما
من لم يتصرف بوديعته  ين بهذه الضريبة، انماعقارات، فهل يجوز اّن هؤالء غير معنيقارات الذين استعملوا أموالهم العالقة في المصارف لشراء العدم شمول أصحاب الع  -

 .وابقاها، ربما ألّنه بحاجة اليها، يتوجب عليه االلتزام بدفع هذه الضريبة
ة وّقع عليها معاهدوهي  MCAAالمتعلقة بالسلطات المختصة ؤالء المقيمون خاضعون للضريبة، فلم ال يتّم تفعيل االتفاقية المقيمون في لبنان ولديهم ذمة مالية في الخارج، فه -

، سيدران على لبنان فتفعيل لبنان لهذه االتفاقية وتطبيقه الشروط المطلوبة، منه مثل تأمين سرية المعلومات. بلدًا حول العالم، تسمح بالتبادل التلقائي من كل بلد 20لبنان مع 
 .ياري دوالر سنوياً أموااًل بالعمالت االجنبية تقّدر بنحو مل

 الموازنة؟ إلى ماذا افتقدت 
عفاءات وحدها ى خطة متكاملة للنهوض، فاإلالحظ ضاهر، التزام الموازنة هذا العام بالمبادئ الدستورية والقواعد الجوهرية لوضع الموازنة، لكن هذا ال يكفي، ألّنها غير قائمة عل

الضريبية، فأكثر ما يهّم المستثمر االستقرار القضائي ط من خالل تقديم الحوافز فت الى اّنه ال يمكن جذب المستثمر فقول. غير كافية، وضريبة التضامن الوطني غير كافية
 .والتشريعي، وتأمين البنى التحتية والمياه والكهرباء

لمثال، ؤخذ باالعتبار، على سبيل الموازنة بعد الكثير من التدابير لم تلموازنة تفعياًل لدور البلديات والجباية الضريبية، انما ينقص اصحيح اننا الحظنا في مشروع ا»: أضاف 
ح الموضوع؟ لماذا لم يتطّرقوا الى تعميم ُيطر لماذا لم تتّجه الموازنة أكثر نحو العدالة االجتماعية من خالل اعتماد الضريبة التصاعدية او الضريبة الموّحدة على الدخل؟ لماذا لم 

غيرها من جائحة كورونا ومن األزمة المالية المزرية، فحققت ارباحًا هائلة، مثل تجار ئات التي استفادت اكثر من ءل ضاهر، لماذا لم تلحظ الموازنة الفوتسا. «الرقم الضريبي؟
 م بضريبة التضامن الوطني؟أال يجب شموله... المعّدات الطبية، الصيدليات، السوبرماركت

 


