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 ع الطريق على استمرار الفوضى واالستنسابية في احتساب الرسوم على أسعار غير رسميةيقط 398قرار ال" رأس"قطع 

 عن الضرائب العشوائيةتحرير سعر الصرف بديل أكثر جدية 
 

 خالد أبو شقرا
فبداًل من التصويب على أساس المشكلة المتمثل . المواطن" خالتو"الدولة ما في غير على " جحا"نفيذية أن ُتظهر اإلجراءات المالية المتخذة والمنوي اتخاذها من قبل السلطة الت

فتصيب نبال احتساب ... المضافة، وضريبة الدخل للرواتب بالعملة األجنبية، والدوالر الجمركيبالتشوه في سعر الصرف الرسمي، يجري رمي السهام جزافًا على ضريبة القيمة 
تها المعايير المحاسبية ائب على أساس سعر صرف السوق، اإلقتصاد بمقتل، وتهلك القدرة الشرائية للمواطنين، وتعدم فرص لبنان في التفاوض مع صندوق النقد لمخالفالضر 

 .د ال تساهم هذه التدابير برفع إيرادات الدولةومع هذا ق. الدولية
 

مليارًا في كانون  0,7,,8,,0مليار ليرة، بالمقارنة مع  073,807نون الثاني من العام الحالي، يتبين أن عائدات الدولة بلغت بالنظر إلى النتائج المالية المحققة في شهر كا
أحد أسباب . ةمليار لير  0777في المئة وبقيت عند مستوى  00في المقابل لم تنخفض النفقات إال بحدود . في المئة 07أي أن إيرادات الدولة تراجعت بنسبة . 0700الثاني 

ليرة في ظل انخفاض النشاط اإلقتصادي، في حين أنها تضطر إلى االنفاق على سعر صرف أعلى  0077تقلص إيرادات الدولة هو االستمرار باحتساب سعر الصرف على 
لبنان كما حصل مؤخرًا، وتسديد مستحقات الشركات  ومن هذه الخدمات على سبيل المثال، تحّملها جزءًا من دعم المحروقات مع مصرف. الكثير من الخدماتللحصول على 

سعر صرف الليرة أو رفعه إلى رقم منطقي  هذا الواقع دفع المعنيين إلى البحث عن سبل زيادة االيرادات من دون أن يضطروا إلى تحرير. وغيرها الكثير... األجنبية المتعاقدة
على أساس سعر السوق وليس على أساس  TVA الذي ينص على احتساب 398القرار رقم  0707كانون األول  00فأصدرت وزارة المالية في . يتناسب مع االنهيار الحاصل

بوجوب احتساب ضريبة الدخل على أساس سعر صرف السوق لمن يتقاضى دخلة بالعملة " ةمديرية الواردات في وزارة المالي"ليلحقه في مطلع آب الحالي قرار لـ. ليرة 0077
 .ليرة 3777اليوم التحضير الحتساب الدوالر الجمركي على أساس  ويجري. األجنبية

 
 الحرمان من المساعدات الدولية

رار على االص"االستاذ جوزف مّتى، وأن " جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد"ز والعضو في ، يقول خبير المحاسبة المجا"مخالفة لمعايير المحاسبة الدولية"كل هذه اإلجراءات 
من معايير المحاسبة الدولية  09و 00ألنها تعتبر مخالفة للمعيارين . ها سيحرم لبنان من الحصول على المساعدات من صندوق النقد الدولي، أو أية جهة دولية أخرىاعتماد

كأساس للقيود المحاسبية ولتحضير  0770حزيران  ,0في  الصادر 0/ 708تحاد الدولي للمحاسبين، والتي التزمت الدولة اللبنانية باعتمادها بموجب القرار المعتمدة من قبل اال
ات المالية غير صحيحة، وال تظهر بصورة عادلة من وتعتبر البيان. وأن كل من ال يطبقها، يعتبر مخالفًا لها. 0770وذلك اعتبارًا من أعمال العام . البيانات والتقارير المالية

على الرغم من اإلعتراض المبني على القواعد "ويضيف أنه . مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج على المنشأة واستمراريتها كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للمنشأة،
م البت وتقديم الطعن به أمام مجلس شورى الدولة في آذار الفائت، وطلب وقف تنفيذه ريثما يت 0707االول  كانون 80الصادر بتاريخ  398المحاسبية والقانونية على القرار 

المزيد من "ماذا يعني هذا األمر؟ ". ولم يصدر حتى تاريخه أي قرار بهذا الشأن، في ظل التخبط الهائل الحاصل في األسواق حول آلية تطبيقه. استمر تطبيقه... باألساس
مع اإلشارة الى التضارب "، يجيب االستاذ متى "تعددةوالتخبط في الشركات حول كيفية احتساب سعر الصرف مع تعدد أسعار الصرف من رسمي وقطاعي ومنصات م الفوضى

 03والتأكيد عليه في المادة . رف لبنانالمشار إليه وما ورد من إلزام في قانون النقد والتسليف بوجوب تطبيق سعر الصرف الرسمي المعتمد في مص 398الحاصل بين القرار 
بحيث "، يقول الخبير مّتى، "ك العديد من المنشآت ال تقوم بتطبيقه بالشكل الذي أوجبه القرار بحسب ما نمي إليناهنا"و. 0770كانون الثاني  03تاريخ  0873من المرسوم رقم 

 ."رهامما سيعرض المنشآت إلى إشكاالت عديدة لناحية ديمومتها واستمرا. وتسجيله في الدفاتر المحاسبية سيكون لمدققي الحسابات الموقف المتحفظ حول طريقة قيد قيمة النقد
 

 الدوالر الجمركي
 0700العام وتقييمه مع بداية  0707لدى تقييم المخزون في نهاية العام لم تقتصر نتائجه على ما تمت اإلشارة إليه، بل تعدتها إلى الخلل الحاصل  398إن صدور القرار 

مما فتح الشراهة على اعتماده عند احتساب الرواتب . من معايير المحاسبة الدولية 09و 00األصول التي أوجبها المعياران  ذلك من دون اعتماد. مرة دفعة واحدة ,0بارتفاع 
حاليًا على  آالف ليرة للدوالر الواحد، بداًل مما هو معمول 3الصرف بـ وم تطبيقه على الرسوم الجمركية من خالل احتسابها على سعر المقومة بالعملة األجنبية ويبحث الي

والعقود الحاصلة االدارة الضريبية تبحث عن أماكن لتطبيق هذا القرار على مختلف الوثائق "وبحسب الخبير مّتى فإن . 0070.0السعر الرسمي لمصرف لبنان والمحدد بـ 
وخالفه، أو تقييم رسوم اإلنتقال والتركة ... رية لناحية التسجيل والتكليفوليس من المستبعد الوصول إلى الدوائر العقا. من اإليراداتبالعملة األجنبية، لتحصيل أعلى قدر ممكن 

بموجب قرار كما هو ن هناك قاعدة ذهبية تقول بأن ال ضريبة من دون قانون وليس إذ إ. إن كل ما يحدث يعتبر إلتفافًا على القانون وبشكل فاضح". وكل ما في مصافها
سيرفع الكلفة على المستهلك النهائي أضعافًا من خالل تطبيقه، والتاريخ شاهد  0077آالف ليرة بداًل من  3ر الجمركي على أساس هذا وسيؤدي احتساب الدوال. حاصل حالياً 

https://www.nidaalwatan.com/author/67-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7
https://www.nidaalwatan.com/author/67-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7


نقل والتخطيط لى سعر السلع األساسي، بل ستتعداه على بقية النفقات من الحيث لن تنحصر اإلضافة ع"، يقول الخبير متى، "أسمال التاجركما سيقلل من هامش ر "على ذلك، 
 ."الزيادة الموصوفة األمر الذي سيرفع األسعار بشكل كبير ليتحمل المستهلك النهائي هذه. وغيرها الكثير من لواحق النفقات المرتبطة بالعملية الجمركية... والتخزين

 
 تحرير سعر الصرف

أو على السلطة . مالية الدولة" ال يفني"المواطنين و" ال يميت"ليات المعقدة هو تحرير سعر الصرف أو تخفيضه إلى مستوى مقبول ومنطقي هاء من هذه االشكاالحل الوحيد لالنت
بيد أن . "، من وجهة نظر الخبير متى"ندلة والذهاب بها إلى المجلس النيابي واصدار الضرائب بقانو تحضير خريطة طريق ضريبية واضحة منطقية وعا"المالية في المقابل 

ارات غير الكبيرة لتحرير سعر الصرف في هذه الظروف، وخصوصًا على المدينين بالعملة االجنبية وعدم رغبة المشّرعين في تحمل المسؤولية واتخاذ قر االنعكاسات السلبية 
 ."تؤذي المواطنين وال تفيد الدولة واالقتصاد النتخابات، يدفع الى االستمرار باالجراءات الترقيعية التيشعبوية قبل ا

ونصبح كل يوم على سعر صرف جديد . أسعار صرف استنسابية باحتساب الضرائب" تفرخ"وذلك لكي ال ". رأسه"لن تنتهي إال بقطع "و 398المشكلة كلها بدأت مع القرار 
 .ضرائب والرسومالحتساب ال

 
 


