6

األربعاء  20أيلول  2017العدد 3279

مجتمع وإقتصاد
ُ
ّ
تقرير
أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية ،أمس ،قانون األحكام الضريبية المتعلقة باألنشطة البترولية ،الذي أدرج
بندًا أول على جدول أعمال الجلسة ،والمؤلفً من  26مادة أضيفت إليها مادة وحيدة تلزم وزارة الطاقة بتقديم تقرير إلى
مجلس النواب كل أربعة أشهر يتضمن تفصيال عن كل مراحل عملية االستكشاف واإلنتاج

ّ
ّ
المجلس النيابي يقر قانون الضرائب على األنشطة البترولية

إعفاءات بالجملة للشركات
فيفيان عقيقي
حـ ـ ــدد قـ ــانـ ــون األحـ ـ ـك ـ ــام ال ـضــري ـب ـيــة
املتعلقة باألنشطة البترولية نسبة
اإلتـ ـ ـ ـ ــاوة بـ ـ ـ ـ ــ ،%4وم ـ ـعـ ــدل ال ـض ــري ـب ــة
عـلــى أربـ ــاح ال ـشــركــات بـنـسـبــة %20
م ــن الـنـتـيـجــة ال ـخــاض ـعــة لـلـضــريـبــة
امل ـح ـت ـس ـبــة ،أي م ـج ـمــوع اإلي ـ ـ ــرادات
الناتجة من األنشطة البترولية بعد
تنزيل جميع النفقات واألعباء التي
تقتضيها مــزاولــة األنشطة ،على أن
تحدد ضريبة الدخل املستحقة على
الشركات في قانون إنشاء الصندوق
السيادي ،وكذلك األمر بالنسبة إلى
ضريبة التوزيع.

إعفاءات ضريبية بالجملة!
ل ـكــن ،تـحــت س ـتــار تحفيز الـشــركــات

اقترح النائب نواف الموسوي
رفع الضريبة على األرباح إلى %25
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــابـ ـه ــا ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي املـ ـي ــاه
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ي ـم ـن ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ه ــذه
الشركات الكبرى إعـفــاءات ضريبية
بالجملة.
ي ـ ـلـ ــزم ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـشـ ــركـ ــة ص ــاح ـب ــة
الـحــق الـبـتــرولــي الــراغـبــة فــي تعيني
شركة مرتبطة بها لتوقيع اتفاقية
ُ
االسـتـكـشــاف واإلن ـت ــاج ،أن تنشئها
في لبنان ،وأن تكون شركة مساهمة
خاضعة لألحكام املنصوص عليها
ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ب ــدورة
التراخيص ،مع إعفائها من موجب
أحـكــام املــادتــن  78و 144مــن قانون
الـ ـتـ ـج ــارة ،أي م ــن وج ـ ــوب أن يـكــون
ثلث رأسمالها ملساهمني لبنانيني
وأن ت ـك ــون أك ـث ــري ــة أعـ ـض ــاء اإلدارة
مــن الـلـبـنــانـيــن ،فــي مـقــابــل إبقائها
خــاضـعــة ألح ـك ــام ال ـب ــاب ال ـثــالــث من
ق ــان ــون ض ــري ـب ــة الـ ــدخـ ــل ،وإخ ـض ــاع
ّ
الضريبية
التعديالت على النتيجة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــريـ ـه ــا لـ ـض ــريـ ـب ــة رؤوس
األموال املنقولة ،والتي تعود بالنفع
بـطــريـقــة م ـبــاشــرة أو غ ـيــر مـبــاشــرة

عـلــى مـســاهـمــن أو ج ـهــات مرتبطة
او ن ــاتـ ـج ــة م ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـه ــرب
ً
الضريبي ،فضال عن إلزامها بإعالم
ّ
ّ
ّ
الضريبية بــأي عملية تفرغ
اإلدارة
مـ ـب ــاش ــر أو غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر ،كـ ـل ــي أو
جــزئــي ،عــن أسهمها خــال شهر من
حـصــولـهــا وال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــة
مجلس الوزراء.
كـ ــذلـ ــك أع ـ ـفـ ــى الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون إن ـ ـش ـ ــاءات
ال ـش ــرك ــات ومــرك ـبــات ـهــا املـسـتـخــدمــة
ل ـل ـق ـيــام ب ــاألن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـ ّـي ــة مــن
ض ــري ـب ــة األمـ ـ ـ ــاك امل ـب ـن ـي ــة ،وأع ـط ــى
الشركات املساهمة الحق بأن تطلب
إخـ ـض ــاعـ ـه ــا اخـ ـتـ ـي ــاري ــا ل ـل ـضــري ـبــة
على القيمة املضافة ،وإعفاء عملية
تسليم أو نقل املنتجات البترولية
ّ
اللبنانية
إلى خارج األراضي واملياه
مــن الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة
م ــع ح ــق ال ـح ـســم .وأع ـط ــى الـشــركــات
املـ ـس ــاهـ ـم ــة م ـ ــن أص ـ ـح ـ ــاب ال ـح ـق ــوق
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة املـ ـشـ ـغـ ـل ــة ،ح ـ ــق ح ـســم
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـض ــاف ــة
املـ ــدفـ ــوعـ ــة حـ ـت ــى قـ ـب ــل ت ـح ـق ـي ــق أي
إيــرادات .إذ يحق للشركات ،بموجب
هــذا الـقــانــون ،حسم كــامــل الضريبة
على القيمة املضافة املتكبدة بهدف
ت ـص ـم ـي ــم ،ش ـ ـ ـ ــراء ،إنـ ـ ـش ـ ــاء ،ت ــرك ـي ــب،
تـشـغـيــل وص ـيــانــة اآلالت وامل ـع ــدات،
حتى ولــو كــانــت مــدفــوعــة على بناء
هـ ــذه اآلالت وامل ـ ـعـ ــدات وت ـطــويــرهــا.
كذلك أعفى العمليات بني الشركات
الـ ـت ــي ت ـش ـت ـمــل ف ـق ــط ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات
توزيع املصاريف من الضريبة على
القيمة املضافة.

اعتراضات
أب ــرز املناقشات طــاولــت امل ــادة  7من
الـقــانــون ال ــذي يـحـ ّـدد الضريبة على
األربـ ــاح بنسبة  ،%20وال ـتــي صـ ّـدق
ع ـل ـي ـه ــا املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة،
ـاء ال ـنــائــب نـ ــواف املــوســوي
بــاسـتـثـنـ ّ
ال ـ ــذي ت ـحــفــظ وط ــال ــب بــرف ـع ـهــا إلــى
 .%25إذ شـ ـه ــدت ال ـج ـل ـس ــة ن ـقــاشــا
حادًا بني املوسوي والسنيورة ،الذي
اقترح إلغاء ضريبة التوزيع وضمها

طالب السنيورة بدمج ضريبتي األرباح والتوزيع (أ ف ب)

إلى ضريبة األرباح.
ب ـ ــداي ـ ــة ،اق ـ ـتـ ــرح الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة «إلـ ـغ ــاء
ضريبة التوزيع وضمها إلى ضريبة
األرب ــاح وجعلها بنسبة ت ــراوح بني
 ،%28-25ب ـم ــا ي ـس ـمــح ب ـت ــاف ــي أي

ازدواج ضــري ـبــي ،وي ـع ــزز املـنــافـســة
ويحفز الـشــركــات على املـشــاركــة في
عمليات استخراج النفط» ،فاعترض
امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــوي مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن «هـ ـ ــذه
الضريبة كان من املفترض تحديدها

بـنـسـبــة  ،%25ك ـمــا اق ـت ــرح ــت بــدايــة
وزارة املــال ـيــة خ ــال امل ـنــاق ـشــات في
ً
مجلس الوزراء ،فضال عن عدم إلغاء
ضريبة التوزيع ،ألن اتفاقيات ّتالفي
االزدواج ال ـض ــري ـب ــي الـ ـ ــذي وق ـع ـهــا

تقرير

معركة األقساط المدرسية :النزاع مع المعلمين وهمي
ال ـن ـق ــاش ال ــدائ ــر ف ــي وزارة الـتــربـيــة
ح ـ ـ ــول ق ـض ـي ــة األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط امل ــدرسـ ـي ــة
ّ
يصوب البوصلة باتجاه ما يسميه
املتحاورون مواد ملتبسة في قانون
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب الــرقــم ،46
فيما يجري تحييد أصحاب املدارس
ال ـخــاصــة وأربــاح ـهــم غـيــر املـشــروعــة
وموازناتهم غير املدققة.
ففي اجتماع اللجنة التقنية املنبثقة
ع ــن "ل ـج ـنــة الـ ـط ــوارئ لـتـكــويــن رؤي ــة
مـ ــوحـ ــدة حـ ـ ــول تـ ـح ــدي ــد األقـ ـ ـس ـ ــاط"،
والذي قاطعه املعلمون ،أصر ممثلو
م ـج ــال ــس األهـ ـ ــل ع ـل ــى ع ـ ــدم دف ـ ــع أي
زيـ ـ ـ ـ ــادة ،م ـط ــال ـب ــن ب ـت ـع ـل ـيــق تـنـفـيــذ
القانون لحني إيجاد صيغة ال ترتب
ت ـكــال ـيــف إض ــاف ـي ــة ع ـل ــى األه ـ ـ ــل .أم ــا
ممثلو املؤسسات التربوية فتحدثوا
عــن تــأمــن سلسلة عــادلــة ومـتــوازنــة
ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ال ـ ــواق ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي

ّ
الـ ـح ــال ــي ،أي أن ـ ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال إص ـ ــرار
الـحـكــومــة عـلــى وح ــدة الـتـشــريــع فال
بد من وحدة التمويل أو اللجوء إلى
فصل التشريع.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا لـ ــوحـ ــت نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن
ب ـم ـقــاط ـعــة الـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي "إذا لــم
تـ ـس ــدد رواتـ ـ ـ ــب ت ـش ــري ــن األول وف ــق
ق ــان ــون ال ـس ـل ـس ـل ــة" ،واصـ ـل ــت بـعــض
لـجــان األه ــل ،وال سيما فــي امل ــدارس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة فـ ــي كـ ــل مـ ــن بـ ـي ــروت
واملــن ،إظهار ميولها لالنخراط في
املعركة إلى جانب أصحاب املــدارس.
وأك ـ ـ ــدت هـ ــذه ال ـل ـج ــان أنـ ـه ــا ل ــم تـكــن
ضد حقوق املعلمني ،كما لم تكن إال
داع ـم ــة مل ــدارس ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
رافضة رفضًا قاطعًا أي تعطيل للعام
الـ ــدراسـ ــي م ــن أي نـ ــوع ك ـ ــان .وفـيـمــا
أصــرت اللجان على رفــض أي زيــادة
على األقساط ناجمة عن القانون ،46

أعلنت التزامها عدم التوقيع على أي
موازنة تتضمن مثل هذه الزيادة ،من
دون أن تأتي على ذكرغياب مراقبة
موازنات املدارس الخاصة وأرباحها.
ف ــي امل ـقــابــل ،أص ـ ــدرت هـيـئــة تنسيق
ل ـج ــان األه ـ ــل ف ــي امل ـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة
وحملة منع رفع األقساط في املدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ول ـجــان األه ــل البديلة
بيانًا مشتركًا ،أوضحت فيه ما يأتي:
 الزيادات على األقساط ال عالقة لهابالسلسلة وال ـقــانــون  46إال جــزئـيــا،
وإال ملــا ارتـفـعــت األق ـس ــاط بــن 2007
و 2016ما نسبته  ،%200بينما رواتب
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن/ات لـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ــزيـ ــادة
عليها  %85مــع الـسـلـسـلــة ،وإذا كــان
األه ــل ال يستطيعون تحمل زي ــادات
ّ
على األقساط ،فإن تحميل املعلمني/
ات امل ـس ــؤول ـي ــة ل ـت ـف ــادي ف ـت ــح امل ـلــف
املالي للمدارس هو أمر غير مقبول.

ّ
 إن تطبيق الـقــانــون  515والتشددف ــي مــراق ـبــة املـ ــوازنـ ــات سيخفضان
األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاط بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  30إلـ ـ ـ ــى %50
فـ ــي أغـ ـل ــب امل ـ ـ ـ ــدارس وبـ ـع ــد تـطـبـيــق
السلسلة ،بـنـ ً
ـاء على دراس ــات سبق
ّ
أن قدمت للوزارة تبي حجم األرباح

تطبيق القانون 515
ومراقبة الموازنات
سيخفضان األقساط
بنسبة  30إلى %50

غير املشروعة التي يجنيها العديد
من املدارس.
 ال ـت ـه ـج ــم عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار ال ـج ـم ـع ـي ــاتالعمومية للمعلمني وتحويل النزاع
ال ــذي ت ـقــوده املـ ــدارس مــع األه ــل الــى
نـ ــزاع ب ــن األهـ ــل وامل ـع ـل ـم ــن/ات ،هو
ن ــزاع وه ـمــي ،فــاألهــل واملـعـلـمــن/ات
هم جسم واحــد ،فما سيطال أوالدنــا
هو نفسه ما سيطال أوالدهم.
 امل ـك ــون األس ــاس ــي ل ـل ـمــدرســة ليسامل ـب ــان ــي ،ب ــل األه ـ ــل وامل ـع ـل ـم ــون/ات.
ولـطــاملــا ك ــان كــذلــك مــن أي ــام مــدرســة
"تـحــت الـسـنــديــانــة" ،أمــا اإلدارة فهي
لتيسير أمور تقنية لوجستية.
ّ
ورأت هـيـئــة الـتـنـسـيــق أن «املـشـكـلــة
هــي فــي فـتــح امل ـلــف املــالــي لـلـمــدارس
ال ـخ ــاص ــة وال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي زي ــادات ـه ــا
ط ـ ـ ـ ــوال  5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات مل ـ ـعـ ــرفـ ــة أح ـق ـي ــة
الزيادات التي حصلوا عليها أو التي

