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مجتمع وإقتصاد
تقرير

فرض الضريبة ّيتصل
بالعدالة االجتماعية ال
بالمساواة (مروان بو جيدر)

هناك خشية ّ
جدية من أن يقبل المجلس الدستوري بالطعن جزئيًا بقانون
الضرائب ،أي االكتفاء بتعليق سريان المادة المطعون بها ،التي ترفع
الضريبة على الفوائد من  %5إلى  %7وتعيد تكليف المصارف والمؤسسات
ّ
والمهن ّ
المقدم من عشرة نواب
الحرة بها .إذا حصل ذلك ،يكون الطعن
قد انتهى الى إعفاء المصارف من الضريبة المتوجبة عليها

 3خيارات أمام المجلس الدستوري

هل تربح المصارف
مجددًا في
معركة الضرائب؟
فيفيان عقيقي
ُي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـ ـصـ ــدر قـ ـ ـ ــرار امل ـج ـل ــس
الدستوري ،في  18أيلول الجاري ،في
شــأن مــراجـعــة الطعن فــي دسـتـ ّ
ـوريــة
الـقــانــون  ،2017/45ال ــذي استحدث
وعـ ـ ـ ـ ّـدل م ـ ـ ــواد ق ــان ــون ـ ّـي ــة ض ــري ـب ـ ّـي ــة،
ّ
ـزب الـكـتــائــب
وامل ـق ــدم ــة م ــن نـ ــواب ح ـ ّ
وخمسة نواب آخرين .يلخص رئيس
م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ال ـس ــاب ــق،
ال ـق ــاض ــي غ ــال ــب غ ــان ــم ،االح ـت ـم ــاالت
باآلتي:
ّ -1
رد ال ـط ـعــن ب ــال ـك ــام ــل ،وبــال ـتــالــي
إلـ ـغ ــاء قـ ـ ــرار وقـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ وعـ ــودة

هناك احتمال أن يقبل الطعن
جزئيًا بالبند الذي تعارضه
المصارف والمهن الحرة
سريان مفاعيل القانون.
 -2قـ ـب ــول ال ـط ـع ــن ب ــال ـك ــام ــل ووقـ ــف
سريان القانون.
 -3قـ ـب ــول ال ـط ـع ــن ج ــزئ ـي ــا وت ـع ـل ـيــق
العمل باملادة  17املطعون بها فقط،
أو قـ ـب ــول ال ـط ـع ــن ج ــزئ ـي ــا بــال ـب ـنــود
الـ ـ ــواردة ف ــي ه ــذه املـ ــادة ال ـتــي تلغي
إع ـف ــاء املـ ـص ــارف وامل ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة من
موجب تأدية الضريبة على الفوائد،
بذريعة أن شمول هاتني الفئتني بها
ينطوي على ازدواج ضريبي.
في احتمالني من االحتماالت الثالثة،
ّ
قــد يشكل قــرار املجلس الــدسـتــوري،
ّ
كما الطعن املقدم ،خدمة للمصارف،
التي تخوض معركة طاحنة ضد أي
زي ـ ــادة لــاقـتـطــاعــات الـضــريـبـيــة من
أربــاحـهــا الـطــائـلــة .وف ــي ح ــال تحقق
االحـ ـتـ ـم ــال الـ ـث ــال ــث ،ف ـ ــإن املـ ـص ــارف
وحــدهــا ستكون رابـحــة ،فــي حــن أن
الـ ـض ــرائ ــب والـ ــرسـ ــوم ال ـت ــي تـصـيــب
األس ــر فــي استهالكها ومعامالتها
اإلدارية ستبقى سارية.

مبدأ العدالة أشمل من مبدأ
المساواة
ارت ـ ـك ـ ــزت م ــراجـ ـع ــة الـ ـطـ ـع ــن عـ ـل ــى مــا
اعـتـبــرتــه مـخــالـفــات ل ـلــدس ـتــور ،إذ إن
الـتـصــويــت عـلــى ال ـقــانــون ل ــم يحصل
بـ ــامل ـ ـنـ ــاداة ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــواب بــأس ـمــائ ـهــم
(املادة  ،)36وإن تخصيص اإلجراءات
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة ل ـت ـم ــوي ــل
الـسـلـسـلــة يـنــاقــض شـمــولـيــة امل ــوازن ــة
ً
(املادة  ،)83فضال عن أن تكليف املهن

الـ ـح ـ ّـرة وامل ـ ـصـ ــارف بــال ـضــري ـبــة عـلــى
الفوائد ينطوي على ازدواج ضريبي
ينقض مبدأ املـســاواة بــن اللبنانيني
(املادة  7والبند ج).
ّ
«كيفية
يقول القاضي غالب غانم إن
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون م ـخــال ـفــة
ل ـل ـمــادة  36مــن الــدس ـتــور ،وع ـلــى هــذا
األسـ ـ ـ ــاس قـ ــد ي ـق ـب ــل امل ـج ـل ــس ال ـط ـعــن
ش ـك ـل ـي ــا ،ولـ ـ ــو أنـ ـ ــه احـ ـتـ ـم ــال ب ـس ـيــط،
فـيـعـيــد ال ـقــانــون إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب
ّ
التعرض ألساسه أي مخالفة
من دون
الـ ـض ــرائ ــب ل ـل ــدس ـت ــور ،وذلـ ـ ــك إلعـ ــادة
التصويت عليه كما ّ
ينص الدستور.
ّ
ّأم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ــامل ــادة  83الـتــي
ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن م ـبــدأ شـمــولـيــة امل ــوازن ــة
ووحدتها ،فإن القانون يراعيها كون
ال ـضــرائــب ليست مـخـ ّـصـصــة لتمويل
السلسلة ،بل ستدخل ضمن املوازنة،
وت ـق ـت ـط ــع م ـن ـهــا ل ـت ـم ــوي ــل ال ـس ـل ـس ـلــة،
وت ــال ـي ــا إن الـ ـه ــدف م ــن إض ــاف ــة ه ــذه
الـضــرائــب هــو عــدم الــوقــوع فــي عجز،
وهـ ــو ال ي ـت ـنــافــى م ــع م ـب ــدأ شـمــولـيــة
ّ
تتحدث عن
املوازنةّ .أما املــادة  7التي
املـ ـس ــاواة ب ــن الـلـبـنــانـيــن ف ـهــو مـبــدأ
ع ــام ال عــاقــة لــه بــالـضــريـبــة ،فــي حني
أن ال ـب ـنــد (ج) م ــن م ـق ـ ّـدم ــة الــدس ـتــور
ّ
الــذي ّ
االجتماعية
ينص على العدالة
ً
واملـســاواة ،قد يكون مدخال للمجلس
الــدس ـتــوري للبحث بـمــدى دسـتـ ّ
ـوريــة
الـقــانــون ،باعتبار أن فــرض الضريبة
ّ
االقتصادية ،وله
يستند إلى جدواها
عــاقــة بــال ـعــدالــة االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،تمامًا
م ـثــل ال ـضــري ـبــة ال ـت ـص ــاع ـ ّ
ـدي ــة ،بحيث
ّ
ّ
بمعدل ضريبة أكبر من
يكلف الغني
الفقير ،وفــي حــال مساواتهما ،نكون
قــد ضــربـنــا ال ـعــدالــة ب ــامل ـس ــاواة ،علمًا
بــأن مـبــدأ الـعــدالــة هــو أشـمــل مــن مبدأ
امل ـس ــاواة .وتــال ـيــا ،إن ال ـتــذرع بــوجــود
ازدواج ضــريـبــي يـطــال فـئــات ّ
معينة،
ق ــد ي ـك ــون ال ــرك ـي ــزة إلبـ ـط ــال ال ـقــانــون
جزئيًا ،كما حصل في قــراري املجلس
الدستوري في شأن قانون اإليجارات
وقــانــون الـ ـ  TVAســابـقــا .عـنــدهــا يـ ّ
ـرد
القانون إلى مجلس النواب ،الذي يقلع
عن البحث في هذه الضريبة ،ويبحث
في مصادر تمويل أخرى».

ّ
تهرب ضريبي مزمن!

يـقــول املعنيون فــي حــزب الكتائب إن
ه ــدف ـه ــم م ــن ت ـق ــدي ــم م ــراج ـع ــة الـطـعــن
هــو السعي الــى رد الـقــانــون بمجمله،
وإن موقفهم املــؤيــد لفرض الضرائب
على املـصــارف ّ
عبر عنه نــواب الحزب
فــي الجلسة التشريعية ،وبالتالي ال
يجوز اتـهــام الـحــزب بالعمل ملصلحة

امل ـصــارف .بـهــذا املـعـنــى ،يــريــد ّ
مقدمو
الطعن أن يتم التعامل مع مراجعتهم
اس ـت ـن ــادًا ال ــى "ال ـن ــواي ــا" ال ال ــى اآلل ـيــة
املعتمدة ونتائجها املحتملة ،ولكنهم
ال ّ
يقدمون أي جــواب عن موقفهم في
حــال قــرر املجلس الــدسـتــوري الطعن
فقط بالبند املتعلق بتكليف املصارف
والـ ـش ــرك ــات واملـ ـه ــن الـ ـح ــرة بـضــريـبــة
الـفــوائــد الـتــي يـسـ ّـددهــا امل ــودع ــون ،أو
ب ــاألح ــرى ،يـجـيـبــون أن ـهــم لــم يـكــونــوا
على علم بهذا االحتمال!
فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـس ـع ــى املـ ـ ـص ـ ــارف بـكــل
نفوذها الى التهرب مجددًا من تسديد
ه ــذه الـضــريـبــة ،وه ــي نـجـحــت سابقًا
وتــراهــن على النجاح اآلن ،وال سيما
ّ
التهرب مسدودة إال في حال
أن سبل
قــرر املجلس الدستوري قبول الطعن
ّ
بالقانون كله أو بهذا البند فقط.
فــي عــام  ،2004أي بعد صــدور قانون
موازنة عام  2003الذي ّ
نص على فرض
ّ
ضريبة على الفوائد املصرفية بنسبة
ّ
التهرب عبر
 ،%5استطاعت املصارف
تعديل القانون بقرار صادر عن وزير
امل ــال آن ــذاك ،ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،يعفيها
مــن موجب تأديتها على توظيفاتها
ّ
األجنبية
فــي سـنــدات الــديــن بالعملة
(يوروبوندز).
م ــع بـ ــدء ال ـب ـحــث ف ــي مـ ـش ــروع قــانــون
ّ
الضريبية
مــوازنــة  2017واإلجـ ــراءات
ّ
م ـط ـلــع هـ ــذا الـ ـع ــام ،شــك ـلــت امل ـص ــارف
مجموعة ضغط للغاية نفسها .وهذا
ّ
ّ
ّ
جمعية
ما وثقته املذكرة التي رفعتها
امل ـ ـص ـ ــارف فـ ــي شـ ـب ــاط املـ ــاضـ ــي إل ــى
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خـلـيــل وحــاكــم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،وشكت
ف ـي ـه ــا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـ ّـي ــة ال ـتــي
ستطال أرباحها ،ومن ضمنها زيادة
ّ
معدل الضريبة على فوائد وعائدات
ّ
وإيرادات الحسابات املالية والسندات
لــدى املـصــارف مــن  %5إلــى  %7وعــدم
حسمها من ضريبة األرباح ،واعتبرت
أن ذلك ينطوي على «ازدواج ضريبي
ّ
ك ــون ـه ــا س ـت ـكــلــف ب ـضــري ـبــة ال ـف ــوائ ــد،
ّ
وسـتـكــلــف مـ ـ ّـرة ثــانـيــة بـضــريـبــة على
األربــاح ،فيما تقتطع حاليًا الضريبة
ّ
عـلــى ال ـفــوائــد ث ـ ّـم تـنــزلـهــا مــن ضريبة
األرباح».

الضريبة على الفائدة :في
االقتصاد والقانون!
يشرح الخبير املالي شربل قرداحي،
ّ
عملية فرض
االزدواج الضربيي بأنه
"أك ـث ــر م ــن ضــري ـبــة واح ـ ــدة م ــن نــوع
واحــد على مصدر واحــد للدخل في
ّ
ّ
محددة" .وتاليًا في حال
زمنية
فترة

اخـتـلــف ن ــوع الـضــريـبــة املـكـلــف بها،
كأن يدفع املكلف الضريبة عن دخل
يتأتى مــن عـقــار يملكه ،وأخ ــرى عن
دخله من مهنته الحرة ،وأخرى على
ّ
فــائــدة األم ــوال املــوظـفــة فــي مصرف،
"ال ن ـك ــون أم ـ ــام ح ــال ــة م ــن االزدواج
الضريبي".
يـخـتـلــف ال ـقــانــون ـيــون واملـحــاسـبــون
ف ــي م ـ ــدى ان ـط ـب ــاق ح ــال ــة االزدواج
ال ـض ــري ـب ــي ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق امل ـ ـ ــادة 17
مــن ال ـقــانــون  ،2017/45بــاعـتـبــار أن
ال ال ــدسـ ـت ــور وال الـ ـق ــان ــون يـنـصــان
صـ ــراحـ ــة عـ ـل ــى تـ ـع ــري ــف "االزدواج
الـ ـض ــريـ ـب ــي" ومـ ـنـ ـع ــه ،إال فـ ــي حــالــة
االتفاقيات الثنائية مع بعض الدول

مل ـن ــع االزدواج ال ـض ــري ـب ــي ب ـي ـن ـهــا.
ولـكـنـهــم يـتـفـقــون عـلــى أن االسـتـنــاد
الـ ــى م ـب ــدأ "املـ ـ ـس ـ ــاواة" ف ــي الــدس ـتــور
ل ـل ـط ـعــن بـ ـ ـ ـ ــاالزدواج ال ـض ــري ـب ــي هــو
ضعيف وغير مقنع لألسباب التي
شرحها القاضي غانم.
التعديالت التي أدخلتها املادة  17من
القانون املطعون به قضت باحتساب
ضــريـبــة الـفــوائــد كـعــبء ع ــادي ينزل
ً
من األرباح بدال من احتسابها سلفة
على حساب ضريبة األرباح كما هو
معمول بــه حــالـيــا .وتــزعــم املـصــارف
أن ذل ــك يـ ــؤدي ال ــى تـكـلـيــف ال ـفــوائــد
لضريبتني ،واح ــدة بنسبة  %7عبر
الضريبة على الفوائد وثانية بنسبة

الحزب الشيوعي ينتقد الهندسة المالية
الطعن في ضرائب المصارف مرفوض
ُ
رأى ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني "أن سـلــة الـضــرائــب الـتــي أقـ ـ ّـرت عـلــى أرب ــاح
املصارف والشركات املالية والفوائد وعلى الربح العقاري ،يجب أن تبقى ،بل
ُ
ّ
تصب في
أن تزاد معدالتها" .وأعلن الحزب رفضه القاطع لكل املحاوالت التي
اتجاه إلغاء سلة الضرائب هــذه" ،ســواء عبر الطعن املقدم من النائب سامي
ّ
الجميل والـنــواب التسعة اآلخرين إلــى املجلس الدستوري ،تحت ذريعة عدم
دسـتــوريــة االزدواج ـي ــة الضريبية ،أو عبر الضغط والـتـهــويــل ال ــذي ت ـ ّ
ـروج له
ّ
الهيئات االقتصادية ،والرامي بشكل أساسي إلى شطب الضرائب التي أقرت
على أرباحهم ،ومنها الضريبة على فائدة السندات التي يحملونها ويجنون
األربــاح الطائلة منها" .ودان الحزب جميع املحاوالت هــذه ،من أي طرف أتت،
وتحت ّأي ذريعة كانت ،إذ آن األوان بعد  25عامًا من استمرار تراكم الثروة لدى
القلة أن تدفع ما يجب عليها من الضريبة ،وفي إطار نظام ضريبي تصاعدي
على األرباح بمعدالت عالية.
وحــذر البيان الـصــادر عــن املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني من
املنحى الخطير على الـبــاد ال ــذي اتـخــذتــه الـتـطــورات واملــواقــف مــن القضايا
االقتصادية ـ االجتماعية ،التي حصلت بعد إقــرار سلسلة الرتب والــرواتــب.
ُ
كذلك حذر من زيادة األقساط املدرسية واستعمالها كسالح" ،كما استعمل
سالح  tvaوالرسوم لتأليب الفئات الشعبية ضد العمل النقابي وضد بعضهم
البعض".
ورأى الحزب في ما يسمى "الهندسات املالية" ،التي قــام بها مصرف لبنان
أخيرًا ،ويعتزم االستمرار فيها ،مؤشرًا على عمق أزمة النموذج االقتصادي
اللبناني .واعتبر أن "هــذا الحل املالي ألزمــة ميزان املدفوعات ولتراجع تدفق
ال ــودائ ــع ورؤوس األمـ ــوال الـخــارجـيــة يـتــم عـلــى حـســاب امل ــال ال ـعــام وميزانية
املصرف املركزي ،الذي هو مرفق عام ،ملصلحة أرباح استثنائية للمصارف،
تقدر حتى اآلن بـ 5.6مليار دوالر".

