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الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

مجتمع وإقتصاد
قضية
التملص من تطبيق زيادة ضريبة الفوائد إلى  %7والغاء اإلعفاءات
مجددًا ،تسعى جمعية المصارف إلى
ّ
التي كانت تحظى بها ،عبر اعتبار أن ودائعها لدى مصرف لبنان وسندات اليوروبوندز وفوائد االنتربنك وشهادات
اإليداع مستثناة بقرارات صادرة عن وزير المال السابق فؤاد السنيورة .تحقيق مطلب المصارف يعني حصولها على
إعفاء يشمل  135مليار دوالر كانت ستدفع ضريبتها من أرباحها ،خالفًا لبقية الحسابات التي يدفع ضريبتها الزبائن!

جمعية المصارف تطالب بتكريس «إعفاءات الســـ
محمد وهبة
ل ــم تـنـتــه ب ـعــد م ـعــركــة زي ـ ــادة ضــريـبــة
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد م ـ ــن  %5إل ـ ــى  %7وال ـ ـغـ ــاء
اإلعفاءات التي حظيت بها املصارف
منذ عام  .2003جمعية املصارف سبق
ُ
ان «هزمت» بصدور القانون  64الذي
يــزيــد نقطتني مئويتني على ضريبة
الـفــوائــد ،اضــافــة الــى تــوسـيــع شمول
ضريبة الفوائد لحسابات ونشاطات
مصرفية كانت مستثناة بقرارات من
وزيـ ــر امل ـ ــال ،آنـ ـ ــذاك ،فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة.
ّ
تــأمــل الجمعية الـيــوم أن تنتزع سلة
إع ـفــاءات مماثلة مــن وزي ــر امل ــال علي
ح ـســن خـلـيــل ع ـبــر دف ـع ــه ال ــى تـعــديــل
قراره التطبيقي للقانون املذكور ،بما
يؤدي الى إعفاء سندات اليوروبوندز
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات إيـ ـ ـ ـ ــداع م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
وودائــع املصارف لدى مصرف لبنان
وفوائد االنتربنك من ضريبة الفوائد.
فـبـعــد ن ـشــر خـلـيــل الـ ـق ــرار التطبيقي
رق ـ ــم  1504فـ ــي الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
( ،)2017/12/28شرعت املصارف في
حـمـلـتـهــا .فــأجــرت ات ـص ــاالت مــع عــدد
رئيس الحكومة
من املسؤولني ،بينهم
ّ
سعد الحريري الــذي «جندته للعمل
بــاإلنــابــة عنها» على حـ ّـد تعبير أحد
املـطـلـعــن .كـمــا اجـتـمــع أم ــس مجلس
إدارة جمعية امل ـص ــارف أم ــس ،وق ـ ّـرر
أن يرفع «شـكــواه» إلــى حاكم مصرف
لبنان ري ــاض ســامــة ال ــذي استجاب
سريعًا وحـ ّـدد موعدًا للجمعية اليوم
لالستماع إلى مطالب املصارف بشأن
«ال ـت ـعــديــل» امل ـط ـلــوب م ــن خـلـيــل على
قراره التطبيقي.
وي ـ ـتـ ــرجـ ــم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي رق ــم
 1504بشكل شبه حــرفــي مــا ورد في
الـقــانــون  64املـقـ ّـر فــي مجلس الـنــواب
( )2017/10/20والــرامــي إلــى تعديل
امل ـ ــادة  51م ــن ال ـق ــان ــون  497املـتـعـلــق
بتطبيق ضريبة الـفــوائــد وشمولها.
وجاء في املادة األولى منه أنه «خالفًا
ألي نص آخر ،تخضع ألحكام قانون
ضريبة الدخل وضريبة الباب الثالث
م ـن ــه ب ـم ـع ــدل  %7فـ ــوائـ ــد وعـ ــائـ ــدات
وإي ـ ـ ـ ــرادات رؤوس األم ـ ـ ــوال املـنـقــولــة
الناتجة عــن الحسابات الدائنة كافة
املفتوحة لــدى امل ـصــارف العاملة في
ل ـب ـنــان ب ـمــا فـيـهــا ح ـســابــات الـتــوفـيــر
(االدخار) ،والودائع وسائر االلتزامات
املصرفية بــأي عملة كــانــت بما فيها
تـلــك الـعــائــدة لغير املـقـيـمــن .وتشمل
هذه االلتزامات على األخص :شهادات
إي ـ ـ ـ ـ ــداع مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،شـ ـ ـه ـ ــادات

اإليــداع وسندات الدين على أشكالها
الـ ـص ــادرة ع ــن امل ـص ــارف الـعــامـلــة في
لبنان ،القروض على مختلف أنواعها
املـمـنــوحــة م ــن امل ـص ــارف الـعــامـلــة في
ل ـب ـنــان ،الـتــأمـيـنــات عـلــى االع ـت ـمــادات
املستندية وعلى الكفاالت ،وحسابات
االئـ ـتـ ـم ــان وإدارة األمـ ـ ـ ـ ــوال ،س ـن ــدات
الـخــزيـنــة اللبنانية ب ــأي عملة كانت
بما فيها تلك التي يكتتب بها مصرف
لبنان ،واملبالغ الناتجة عــن القانون
 520وعـ ــن ال ـق ــان ــون  234وال ـ ـقـ ــرارات
الصادرة عن مصرف لبنان التي تقوم
ب ـه ــا امل ـ ـصـ ــارف وامل ــؤسـ ـس ــات املــال ـيــة
ومؤسسات الوساطة املالية لصالح
زبائنها».
ووردت استثناءات ّ
محددة في القرار
تشمل الـحـســابــات الــدائ ـنــة املفتوحة
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان بــاســم الحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات واتـ ـ ـح ـ ــادات
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة،

وال ـح ـســابــات الــدائ ـنــة املـفـتــوحــة لــدى
املـ ـص ــارف ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان بــاســم
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة والقنصلية
األجنبية.
ُ
ـضــع كــل أنــواع
هــذه التعديالت ال تـخـ ِ
الحسابات لضريبة الفوائد فحسب،
ب ـ ــل ت ـل ـغ ــي أي ـ ـضـ ــا اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ال ـت ــي

مجموع ما تحاول
المصارف إعفاءه من الضريبة
يصل إلى  135مليار دوالر
ص ــدرت بـمــوجــب ق ـ ــرارات الـسـنـيــورة،
وال ـت ــي تـطــالــب امل ـص ــارف بتكريسها
وتطبيقها في قرار خليل .ففي  18آذار
 2003صــدر قــرار عــن السنيورة رقمه
 1/403يستثني مــن ضريبة الفوائد
كل حسابات الودائع املفتوحة باسم

املـ ـص ــارف ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وكــل
الـ ــودائـ ــع ب ــن امل ـ ـصـ ــارف (مـ ــا يـسـمــى
ان ـتــرب ـنــك) .وف ــي  2004/5/11أص ــدر
ال ـس ـن ـيــورة الـ ـق ــرار رق ــم  1/665ال ــذي
يشير إلى أن الضريبة على السندات
بالعمالت األجنبية (سـنــدات خزينة
ُ َ
يوروبوندز) «تحت َسب» ،إال أنه يعاد
«تـســديــد مــا ي ـعــادل مبلغ الـ ــ %5على
الفوائد واإليرادات لحملة السندات».
وه ــذه ال ـقــرارات ليست التفافية على
املادة  51من القانون  497فحسب ،بل
ّ
تشكل مخالفة واضحة لها .إذ أن هذه
املادة التي صدرت في قانون املوازنة
العامة لعام  2003حصرت اإلعفاءات
بـ ــامل ـ ـبـ ــالـ ــغ املـ ـ ـ ــودعـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى مـ ـص ــرف
لـبـنــان وبــالـتــوظـيـفــات األجـنـبـيــة لــدى
الحكومة اللبنانية ،ولــم تـنـ ّـص على
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء س ـ ـن ـ ــدات ال ـ ـيـ ــوروبـ ــونـ ــدز
وال شـ ـه ــادات اإلي ـ ـ ــداع وال ح ـســابــات
االن ـتــرب ـنــك م ــن ضــري ـبــة ال ـف ــوائ ــد كما

ورد فــي ق ــرارات السنيورة .وبالتالي
فــإن هــدف الجمعية هو إعــادة تفعيل
قـ ــرارات ال ـس ـن ـيــورة ،لكنها ال تجاهر
على هــذا النحو ،بل تستعمل
باألمر ّ
مطلب حق لتكريس هذا الباطل .فهي
ّ
تتذرع بعدم جــواز تحميل االحتياط
االل ــزام ــي املـ ـف ــروض عـلـيـهــا بـمــوجــب
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف ( %15من
الــودائــع بــالــدوالر و %25مــن الــودائــع
بــالـلـيــرة) لتضعها كاحتياط الــزامــي
لدى مصرف لبنان بفائدة  .%1كذلك
ّ
فائدة
ت ـتــذرع بــأنــه ال يـجــوز إخـضــاع ّ
االن ـتــرب ـنــك إل ــى ال ـضــري ـبــة .وتـصــنــف
امل ـصــارف االحـتـيــاطــات االلــزام ـيــة من
ض ـم ــن ب ــاق ــي الـ ــودائـ ــع لـ ــدى م ـصــرف
لـ ـبـ ـن ــان ،أي إن م ـط ــال ـب ـت ـه ــا ب ــإع ـف ــاء
االحتياط االلــزامــي يضمن لها إعفاء
بــاقــي ال ــودائ ــع .وبـحـســب إح ـص ــاءات
جمعية امل ـص ــارف ،هـنــاك ودائ ــع لــدى
مـصــرف لبنان بقيمة  151781مليار

مصرفان سيدفعان وحدهما أكثر من  200مليون دوالر في حال تطبيق التعديالت (هيثم الموسوي)

تقرير

«مدجنة»
«الصحة»« :أنفلونزا الخنازير» باتت
ّ
هديل فرفور

ل ــم ي ـع ــد فـ ـي ــروس  H1n1امل ـ ـعـ ــروف ب ـ
«أنفلونزا الخنازير» يستدعي الهلع
الذي كان يستدعيه قبل تسع سنوات،
عندما انتشر كــوبــاء خطير أدى إلى
وف ــاة أك ـثــر م ــن  5آالف شـخــص حــول
ال ـع ــال ــم .ف ــال ـف ـي ــروس «ب ـ ــات ج ـ ــزءًا من
الفيروسات املوسمية التي نشهدها
عند بداية فصل الشتاء» ،وفق رئيسة
دائرة مكافحة األمراض االنتقالية في
وزارة الصحة الدكتورة عاتكة ّبري.
وقــد أث ــارت وف ــاة أحــد األشـخــاص في

طرابلس ،نهاية العام املاضي ،بسبب
م ــا تـ ـ ــردد ع ــن إص ــاب ـت ــه ب ــ«أن ـف ـل ــون ــزا
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــازيـ ــر» امل ـ ـخ ـ ــاوف ُم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـددًا مــن
تداعيات هذا الفيروس.
إال أن بـ ـ ــري ل ـف ـت ــت فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخ ـبــار» إلــى أن الـفـيــروس «لــم يعد
ُمخيفًا» .وهو ،كبقية أنواع األنفلونزا،
ي ــؤث ــر ف ــي أشـ ـخ ــاص ُم ـع ـي ـن ــن ،كـمــن
املناعة وعوارض
يعانون من
نقص في ُ ّ
ّ
ّ
وشددت
ضغط أو سكري أو املسنني.
ّ
على أن االسم العلمي لألنفلونزا هو
الـ ـفـ ـي ــروس  ،H1n1وال ص ــواب ـي ــة فــي
اعتماد ُمصطلح «أنفلونزا الخنازير»

بعد اآلن« ،ألن األنفلونزا لم تعد تنتقل
مــن الخنازير إلــى اإلن ـســان ،بــل باتت
تنتقل من اإلنسان إلى اإلنسان».
ّ
وكـ ــانـ ــت ُمـ ـن ــظـ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة
ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي آب  ،2010ان ـت ـهــاء ما
ّ
العاملية الناتجة من
سمته «الجائحة
ً
ف ـيــروس  ،»H1N1الف ـتــة إل ــى أن ــه بــات
«فيروسًا مستوطنًا وموسميًا».
ب ـ ـ ّـري ج ــزم ــت بـ ــأن مـ ـع ــدالت الــوف ـيــات
بــاألنـفـلــونــزا ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ـ ُـي الـعــامــن
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــن ،ت ـ ـقـ ــع ض ـ ـمـ ــن «امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ّـدالت
الـطـبـيـعـيــة» ،وال تـسـتــدعــي إع ــان أي
حالة طوارئ أو إجراءات استثنائية.

وك ـ ــان ـ ــت أربـ ـ ـ ــع وفـ ـ ـي ـ ــات ب ـس ـب ــب ه ــذا
ال ـف ـيــروس ق ــد ُسـجـلــت ع ــام  2016في
لبنان .وأعلنت وزارة الصحة حينها
أن عدد الوفيات مماثل لنسبة وفيات
الـعــام الــذي قبله .ووصـفــت الفيروس
ب ــأن ــه «ك ـ ــأي إص ــاب ــة بــال ـكــريــب لجهة
ع ـ ــوارض املـ ــرض والـ ـع ــاج وأســال ـيــب
الوقاية».
ّ
وب ـح ـســب ُم ـنــظ ـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة،
تـُحــدث أوبـئــة األنـفـلــونــزا فــي املناطق
امل ـع ـتــدلــة امل ـن ــاخ ك ــل ع ــام أث ـن ــاء فصل
ُالشتاء ،ولفتت إلــى أن حــاالت دخــول
املستشفيات وحاالت الوفيات ُت َّ
سجل

لم يعد الفيروس
ُمخيفًا كما كان
عام 2009

