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  "دون تعّسف وسبل مكافحته التهرب الضرٌبًمفهوم "

 
 بقلم كرٌم ضاهر                              

 محاضر فً قانون الضرابب أستاذمحام و                                          
 فً جامعة القدٌس ٌوسؾ                                 

 
الذي الشّح المالً عن  الدولً الناتج ؼالبا  الحصار اإلقتصادي زمن التضٌٌق وعصر العولمة وفً 

تم تعرٌفه ما سٌما مع والوشاٌة  ابحوتفشً ظاهرتً الفض كماتواجهه "خزابن" عدد من الدول النافذة 
، بات التهرب الضرٌبً (Paradise Papers) و البردٌس بٌبرز( Panama Papers) بالباناما بٌبرز

فٌٌن والمكلفٌن على حٍد سواء. وقد سعت اوالصحوالعمبلء الشاؼل للسلطات موضوع الساعة والشؽل 
الدول جاهدة ، ومنها لبنان طبعا ، إلى تطوٌر أنظمتها وتشرٌعاتها والتواصل الجدي مع سواها على 

تأمٌن إلى  وذلك، سعٌا  والحؤول دون تفشٌها وتطورها وتوسعها  ظاهرةالصعٌد الدولً لمحاربة هذه ال
من  ، من جهة أخرى،خزٌنةالمن جهة، كما وعدم حرمان والتضامن اإلجتماعً الضرٌبٌة العدالة 
  .ضرورٌة هً أحوج ما تكون إلٌها فً زمن الدٌن المتراكم والعجز الخبٌثإٌرادات 

 
الذي ٌطَرح نفسه على ضوء ما تقدم، ٌكمن فً معرفة ما إذا كان المشهد البدٌهً وعلٌه، فإن السؤال 

ٌشِكل نكبة وخسارة خبلل السنتٌن األخٌرتٌن  ا  قصرالمفروضة المالٌة التشرٌعات ق من المنبثالجدٌد 
ٌُستفاد منها إذا ما أحسنا التصرؾ؟ على المدى المنظور قد ٌضحىكبٌرة للبنان أم إنه لربما   نعمة  قد 

 
كبٌر لترشٌد أن تلك القوانٌن لربما قد تشكل حافز من  أوال  والجواب على هذا السؤال، هو فً التٌقن 

األعمال وتقوٌة الشفافٌة وإعطاء صورة حسنة ومستقرة عن لبنان تبٌن واقعه ونقاط القوة لدٌه سٌما 
بالنسبة لطاقاته المقٌمة واالؼترابٌة ومواهبه الخبلقة؛ وإنما بشرط أن ٌترافق ذلك مع السعً لتأمٌن 

 .ار وسبل اإلقامة فً لبنانالبلزمة واالستقرارالتشرٌعً لتحفٌز اإلستثمالقانونٌة األرضٌة 
 

القول أن كل محاولة للحد من هذا التهرب  نافلأما بالنسبة لفعالٌة العبلج ضد التهرب الضرٌبً، فمن ال
 لتًلمعوقات  والتعقٌدات والؽموض اتساعد على إزالة اموازٌة ال بد من أن تترافق مع إجراءات أخرى 

 ضرابب النوعٌة وإستنسابٌة اإلدارة.كتنؾ نظامنا الضرٌبً القابم على الما زالت ت

 
 

 .لتمٌٌزاتعرٌف وفً ال: أولا 
 

، أو جزبٌا   على أنه التخلص من دفع الضرٌبة المتوجبة على المكلؾ كلٌا   ٌُعّرؾ التهرب الضرٌبً عادة  
  بصورة مشروعة أو ؼٌر مشروعة، دون أن ٌعكس بالضرورة عبأها على الؽٌر.

 
حاالت مختلفة تتصل كل منها بوضعٌة وأصول  ةلتمٌٌز هنا بٌن ثبلثٌُستفاد مما تقدم أنه ٌقتضً ا

 خاصة:
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 :(Optimisation fiscale régulière ou évitement) التجنب الضرٌبً المشروع - أ
 

فً  أحٌانا  ٌحفزه وٌجٌزه القانون ال بل ال ٌخالؾ األنظمة؛ نوع من التهرب ٌوجد ، كما بات معلوما  
نوع هذا الالشروع فً فإن  . بالفعل،أو إستراتجٌة وطنٌة أو إجتماعٌة ٌةألسباب إقتصاد خاصةحاالت 

المشترع لتحقٌق ل قبمن  ومقبوال  ا  مباحما ٌكون  ؼالبا  ؤدي عادة  إلى تجنب الضرٌبة، التً تالعملٌات من 
ٌشترح المشّرع  ،مثبل  واألهداؾ على الصعٌدٌن اإلجتماعً واإلقتصادي أو أحدهما. بعض الؽاٌات 

السٌاحٌة ضمن شروط معٌنة، التجارٌة و/أو  وو/أالمؤسسات الصناعٌة فز واستثناءات لبعض حوا
اإلنتاجٌة  اتهاطاقلتوظٌؾ الٌد العاملة المحاٌة أو لئلستثمار فً المناطق وتنمٌتها أو لتطوٌر  لهاتشجٌعا  

مه عن النظام ٌختلؾ فً بعض أحكالشركات نظام ضرٌبً خاص أخرى  أحٌنا  ضع ٌكما و. و كما   نوعا  
لشركات شور وا شركات األوؾمثال  الشركات المؽفلة العادٌةباقً الضرٌبً العام الذي تخضع له 

لتحفٌز اإلستثمار  ضرٌبٌةالواإلعفاءات مزاٌا رزمة من الالمشّرع ا ممنحه ن التٌ 1القابضة )هولدنػ(
فً ومن جهة اخرى،  إضافة   التهرب المشروع تمثلهذا، وٌ .وإستقطاب الرسامٌل األجنبٌة والمؽتربة

نقصها الدقة بحٌث تتٌح الثؽرات التً تعترٌها بهام بعض المواد القانونٌة التً تاإلستفادة من إلتباس وإ
لتأوٌل والتملص من قبل المكلفٌن دون إرتكاب أٌة مخالفة قانونٌة والمتروكة فً النص من قبل المشّرع ا

ومعهود على الصعٌد المحلً دارج كان وهذا ما  .أو معاقب علٌها فً النصوص المرعٌة موصوفة
ساهمة معفى أوعن طرٌق شركات ممن قبل األفراد بالنسبة للبٌوعات العقارٌة المنفذة لسنوات خلت 

فهو ٌكمن فً  أما الشكل األخٌر للتجنب واألكثر إنتشارا   ٌة ضرٌبة أو رسم.التفرغ عن أسهمها من أ
المكلفٌن الذٌن ٌقومون، لدى بعض عن دهاء وحنكة مسبق وٌنّم الخٌارات اإلستراتٌجٌة والتخطٌط ال

إلى رواتب وأجور اإلٌرادات بهدؾ تخفٌؾ عبء ضرٌبتً الشركات والتوزٌع علٌهم، بتحوٌل قسم من 
  .    أي إلى اعباء ٌقابلها ضرٌبة تصاعدٌة أقل وطأة  

 
  :(évasion fiscale fraude ou) الضرٌبًأو ما ٌسمى بالغش  التهرب الضرٌبً غٌر المشروع - ب

 
معه كما ومن تدخل  فاعله  عاقب علٌهٌُ بخبلؾ الفبة األول أعبله، فإن هذا النوع من التهرب محظور و

وهو إنتهاك مباشر وقصدي التخلص من دفع الضرٌبة المتوجبة. ٔ على التملصأو حّرضه  هوساعد
تلفة ٌصعب تحدٌدها بدقة أو حصرها مخ وأنواعا   أشكاال  الضرٌبً ٌتخذ الؽش و، هذاللقانون الضرٌبً. 

العمل اإلٌرادي المتعمد )عن  ببعض األمثلة. إنما ما ٌجمع بٌنها هً العناصر المكونة للؽش وتحدٌدا  
 وأسابق تصور وتصمٌم( والمخالؾ للقانون مع عنصر مادي مبلزم له كإعداد سجبلت وقٌود مزٌفة 

 اوزات. كاذبة أو سواها من التجتقدٌم تصارٌح  وأالتزوٌر 
 

  (:Abus de droit)اإلساءة مع التعسف فً إستعمال الحق  - ت
 

اإلداري فً احكامه واإلدارة الضرٌبٌة فً عرفها  اإلجتهادوهذا مفهوم جدٌد متطور توصل إلٌه كل من 
 44قانون اإلجراءات الضرٌبٌة الجدٌد رقم من  11المادة بموجب منذ حٌن وقد كرسه المشّرع اللبنانً 

التً سمحت لئلدارة الضرٌبٌة أن تعٌد توصٌؾ العملٌات الصورٌة أو القانونٌة  11/11/8112تارٌخ 
 محاربة ظاهرتً التهرب والتفلت الضرٌبٌٌن.فً الشكل من أجل 

                                                 
 46شزشاعٙ سلى انز٘ عّذل انًشصٕو اإل 5/8/2009ربسٚخ  18يع رعذٚالرًٓب ٔأًْٓب انمبٌَٕ سلى  23/6/1893ربسٚخ  46ٔسلى  45نًشصٕيٍٛ االشزشاعٍٛٛ سلى انًُظًزٍٛ ثًٕجت ا 1

 (. 24/4/2012ربسٚخ  1961 ٔسلى 25/8/2008ربسٚخ  2093اَٜف انزكش كًب َٔظٕطّ انزطجٛمٛخ )انًشصٕيٍٛ سلى 
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كما أنها سمحت لئلدارة بتعدٌل قٌمة العملٌات وشروطها التً تتم بٌن أشخاص مترابطٌن )سلطة  
وط حصلت فً عملٌات مشابهة بٌن شخصٌن مستقلٌن وضمن اإلدارة أو التوجٌه( على أساس قٌمة وشر

 شروط تنافسٌة كاملة.
تعرٌفه التهرب الضرٌبً بحٌث فً أبعد  3/7/8112تارٌخ  8422وقد ذهب المرسوم التطبٌقً رقم 

كل عمل ٌنتج عنه تخفٌض أو إلؽاء للضرٌبة، أو تأجٌل لتارٌخ استحقاقها، أو زٌادة فً على أنه: "صنفه 
العملٌة بعرؾ، من جهة، سٌما ما ٌُ و "...قحبة المطلوب تنزٌلها أو استردادها، دون وجه قٌمة الضرٌ

وال ٌعكس حقٌقة ما إتفقوا علٌه كل إتفاق أو عمل ٌقوم به المكلفون الموصوفة على أنها "- الصورٌة
على  جبة أصوال  الؽاٌة الحقٌقٌة بؽٌة تخفٌض القٌمة الضرٌبٌة المتواإلتفاق الفعلً أو إخفاء  بهدؾ فعلٌا  

ما كما و - العملٌات الصورٌةتلك ة السوقٌة لكشؾ % من القٌم81مع تحدٌد نسبة  "العملٌة الفعلٌة
إلى التهرب من دفع  ساسٌةأ بصورةالتً ترمً  العملٌة القانونٌة فً الشكلبمن جهة أخرى، ٌُعرؾ 

بواب والمخارج التً كانت بذلك، ٌكون المشّرع قد أوصد كل األوالضرٌبة أو تخفٌضها دون وجه حق. 
وؼٌر واضح للمكلفٌن لتبرٌر تهربهم المشروع بحجة أنه ؼٌر محظور وؼٌر متعمّد  سابقا  متاحة 

نشطت األجهزة الضرٌبٌة وأعادت توصٌؾ وتكلٌؾ الكثٌر من قد  ،منذ ذلك الحٌنأنه، و األهداؾ. علما  
ٌل قٌمة العملٌات وشروطها التً تتم بٌن مع التوسع لجهة تعد على األساس والنحو المذكورٌن العملٌات

ٌد المبالػ أشخاص مترابطٌن أي الذٌن ٌكون بٌنهم سلطة اإلشراؾ والتوجٌه أو صلة تبعٌة وذلك، لتحد
ساس القٌمة السوقٌة العادلة بٌن أشخاص مستقلٌن وضمن شروط تنافسٌة الخاضعة للضرٌبة على أ

 .كاملة
ٌقع عبء إثبات من قانون اإلجراءات الضرٌبٌة لجهة أنه " 51 بما نصت علٌه المادةهذا، ومع التذكٌر 

صحة التصرٌح بالضرٌبة على المكلؾ، وٌقع هذا العبء على اإلدارة الضرٌبٌة إلثبات صحة التكالٌؾ 
ساءة أو تعسؾ أو مع موجب تطبٌق القوانٌن دون إ "اإلضافٌة فً حال أجرت تعدٌبلت على التصرٌح

 .تجاوز
 

 :المفاهٌم األوروبٌة المتطورة الناتجة عن اجتهاد المحاكم التماٌز الواضح مع
 

على تم ، وظلم أحٌانا  وتعّسؾ بعد محاوالت حثٌثة لردع التوسع فً التفسٌر وما ٌستتبعه من تجاوزات 
تثبٌت مفهوم الؽش الضرٌبً أو التعسؾ فً إستعمال الحق وإنما مع  8ًالصعٌد الدولً وسٌما األوروب

( تثبٌت التعمّد من قبل المكلؾ من اإلستفادة من الثؽرات 1ٌٌن أساسٌٌن وهما: )إشتراط توفّر عنصر
( أن تكون العملٌة ترمً بصورة حصرٌة )ولٌس فقط أساسٌة( إلى 8الموجودة فً القانون لتحوٌره؛ و )

فً لبنان كما جرى  وهذا، ما هو ؼٌر متوفّر حالٌا   التهرب من دفع الضرٌبة أو تخفٌضها دون وجه حق.
 . لئلستنسابٌة والتجاوزات والتهوٌل وٌفتح الباب واسعا   تبٌانه أعبله

 
  :التعرٌف الخاص الجدٌد المتطّور - ث

 
، الذي نظم األحكام الضرٌبٌة المتعلقة باألنشطة 5/11/8117تارٌخ  57القانون رقم فً  أخٌرا  لقد ورَد 

ٌشبه إلى حّد التطابق ضرٌبة )الفصل الثانً( تعرٌؾ للتهرب من الالتعرٌفات البترولٌة، من ضمن 
اآلنؾ الذكر وهو  3/7/8112تارٌخ  8422المرسوم رقم  من 18و 11التعرٌؾ الوارد فً المادتٌن 

التً  القٌمة السوقٌة لكشؾ العملٌات الصورٌةالصٌاؼة كما وفً نسبة  تماٌز بعض الشًء عن سلفه فًٌ
  طاع.لخصوصٌة الق % نظرا  81من  % بدال  11حددها هذا القانون ب

                                                 
يحكًخ انعذل  ٔ ؛(JurisData no 2006-081020; Dr. fisc. 2006, no 47) 21/8/2006ربسٚخ  -Affaire Janfin -260050نفشَضٙ لشاس سلى يجهش شٕسٖ انذٔنخ ا 2

 Affaire Halifax – (aff. C-255/02; Dr. fisc. 2006, no16 et L’anne fiscal 2007, chron.TVA.) - 21/2/2006لشاس ربسٚخ  (CJCEاٞٔسٔثٛخ )
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كل عمل ٌنتج عنه تخفٌض أو إلؽاء " :المذكورالجدٌد فً القانون  ٌُقصد بالتهرب من الضرٌبةبالفعل، 
لهذه الضرٌبة، أو تأجٌل لتارٌخ استحقاقها، أو زٌادة فً قٌمة الضرٌبة المطلوب تنزٌلها أو استردادها، 

 ".دون وجه حقّ 
 :هذا التهرب الضرٌبً عن عادة  ٌنتج 
 .المكلؾ بهدؾ إخفاء إٌرادات كل عمل ٌقوم به (1
 .كل عمل ٌقوم به المكلؾ بهدؾ اختبلق أعباء صورٌة (8
كل عمل ٌقوم به المكلؾ بهدؾ إخفاء العمل أو اإلتفاق الحقٌقً بؽٌة تخفٌض الضرٌبة المتوجبة  (3

  .على العملٌة الفعلٌة أصوال  
رمً بصورة أساسٌة كل عملٌة ٌقوم بها المكلؾ والتً بالرؼم من كونها قانونٌة فً الشكل، ت (4

إلى التهرب من دفع قٌمة الضرٌبة المتوجبة أصوال  أو الحصول على تخفٌضات ضرٌبٌة دون 
 .وجه حقّ 

 
أعبله ناتجة عن تهرب ضرٌبً متى كانت  4و  3عتبر العملٌات المنصوص عنها فً البندٌن تُ هذا، و

و تمت بٌن اشخاص مستقلٌن لكما العادلة للعملٌة  % من القٌمة السوقٌة11قٌمتها تزٌد أو تنخفض عن 
مع عملٌات مشابهة حصلت بتارٌخ تنفٌذ  عن بعضهم البعض وضمن شروط تنافسٌة كاملة مقارنة  

 العملٌة موضوع الضرٌبة.
 

 .للتهرب ظروف واألسباب المحلٌة المسهلةفً ال :ثانٌاا 

 
 و/أوعلٌهم المترتبة  إلى أن تقاعس المواطنٌن أو إخفاقهم فً تسدٌد الضراببهنا تقتضً اإلشارة 

ناتج عن ، والؽش مشروعة للتهرب من الضرٌبةهم لوسابل ؼٌر و/أو استعمال التصرٌح عن إٌراداتهم
نزعتهم وجهلهم ألبسط المبادئ واألصول الضرٌبٌة ل، بعٌدإلى حٍد و أوال  مرّده، عدة عوامل وظروؾ. 

ومجحفة ومرجّحة لمصالح فبة للتهرب من ضرابب ٌعتبرونها ؼٌر عادلة وؼٌر متكافبة الطبٌعٌة 
 .أي ما ٌمكن إدراجه ضمن خانة المواطنٌة الضرٌبٌة على حساب األقل حظوة   محظوظة من المواطنٌن

، السرٌة المصرفٌة المسهلة للتكتم واإلخفاء كما الطوعً لتزامعلى اإل كما ومن العوامل المؤثرة أٌضا  
سهل االقتصاد الخفً والذي ٌُ الراهن بً اللبنانً ونظام الضرابب النوعٌة القابم علٌه النموذج الضرٌ

(économie souterraine)المتنوعة ومناطق خارجة  ؛ ناهٌك عن الزبابنٌة والنفوذ السٌاسً والحصانات
 . ة على المبلحقةعن الرقابة وعصٌّ  تماما  
 

 المواطنٌة الضرٌبٌة: - أ
 

المواطنٌن لموجباتهم وإلتزاماتهم  التنفٌذ الطوعً من قبل تعّرؾ المواطنٌة الضرٌبٌة على أنها "
"؛ سٌما لجهة تعببة التصارٌح وتقدٌمها إلى اإلدارة الضرٌبٌة المختصة ضمن المهل المحددة الضرٌبٌة

بمعنى آخر، ٌمكن توصٌؾ المواطنٌة الضرٌبٌة على أنها  .رادي والتلقابً للضرٌبة المتوجبةوالتسدٌد اإل
 ن.حث وسلوك؛ أي مسألة وعً ووجدان ضرٌبٌٌ

وتهربهم من عن تطبٌق القوانٌن الضرٌبٌة المكلفٌن  تقاعسأما فً لبنان، فمن البدٌهً االستنتاج ان 
التعقٌدات التً  مع الٌقٌن بأن ؛المعلومات بشأن حقوقهم وموجباتهملقلة الدراٌة و أوال  مرّده الضرٌبة 

 قبل بعض المكلفٌن التابهٌن.تعتري النصوص القانونٌة تتسبب بعدم فهمها وبالتالً بعدم تطبٌقها من 
على المواطنٌن التٌقن إلى أن تسدٌد الضرٌبة هو فعٌل إٌرادي ناتٌج عن العقد اإلجتماعً وعلٌه، ٌتعٌن 

القابم فٌما بٌنهم وبٌن الدولة وهو مرتبط بإنتمابهم إلى مجموعة سٌاسٌة إجتماعٌة جامعة. وبالتالً، فهو 
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اهمة فً تأمٌن الرفاهٌة والمصلحة العامة بكل تجرد ودون نابع من موجب )إلتزام( مدنً بصدد المس
المكلؾ  ىي منفعة شخصٌة. فالضرٌبة دٌن علمقابل لصالح المجتمع ودون أن ٌتجلى عنه بالضرورة أ

 (.Partner Stateمفهوم دولة المشاركة )وٌحّصن ما ٌضمن م ؛لمصلحة المجتمع ولٌس له تجاه الدولة
 

ب الحقٌقً والمباشر لتحصٌل الضرابب من قبل الحكومة هو تأمٌن موارد السبدون إؼفال بأن  كل ذلك،
ان تسمح بإدارة رشٌدة لئلقتصاد الوطنً وإعادة توزٌع عادلة للثروة بشتى األشكال )تربٌة، صحة، ضم

عدم تسلٌط األضواء على الدور المالً فقط بل على ما ٌستتبع ضرورة ؛ إجتماعً، تقاعد، ثقافة، إلخ.(
 .أٌضا  ألدوار المحورٌة والهامة من اسواه 

  
 :السرٌة المصرفٌة - ب

 
 3/2/1256إقرار قانون السرٌة المصرفٌة الصادر فً فً حٌنه رؼم الهدؾ الجدٌر بالثناء الذي برر 
لمٌزان  رؤوس األموال دعما  ٌق النمو اإلقتصادي وتشجٌع تدفق وسٌما لجهة جزب اإلستثمارات وتحق

التهرب الضرٌبً ؼٌر المشروع بالمقابل نٌة، إال أن هذا القانون قّد سهل المدفوعات وتثبٌت العملة الوط
عن طرٌق إخفاء وعدم التصرٌح عن األصول واألموال المنقولة المودعة لدى المصارؾ اللبنانٌة أو من 

عن  خبللها وسٌما لجهتً الحسابات المصرفٌة الخاصة وإٌرادات رؤوس األموال المنقولة فضبل  
مع بالمردود الضرٌبً واإللتزام الطوعً.  ؛ مما ألحق، والحال ما تقدم، ضررا  م اإلرثٌةوالذم التركات

فً التعدٌل الحاصل سنة التأكٌد إذا لزم أن العابق األساسً أمام حق الدولة فً اإلطبلع والتدقٌق ٌكمن 
ن حٌث إستثنى المصارؾ من موجب إطبلع المراقبٌ 3من قانون ضرٌبة الدخل 113لمادة ل 1261

التابعٌن لوزارة المال على كل ما لدٌهم من سجبلت ومستندات ومعلومات تعود للعمبلء المكلفٌن ومن 
 شأنها المساعدة على تحدٌد الضرٌبة المترتبة علٌهم.

 
      :نظام الضرائب النوعٌة - ت

 
 التً( scheduled taxesالضرابب النوعٌة )النظام الضرٌبً اللبنانً الحالً بشكل أساسً على  قومٌ

مخفٌة ومستترة وؼٌر تفادي التصرٌح عن إٌرادات للعدٌد من األشخاص وتتٌح تعتمد أصول خاصة 
من المواطنٌن والمقٌمٌن من موجب واسعة شرٌحة  كبٌرأنه ٌعفً إلى حٍد ملحوظة فً المنظومة سٌما و

بهدؾ التصدي و. لذا، وثرواتهم المفصلة عن إٌراداتهم ونفقاتهم تعببة وتقدٌم التصارٌح الضرٌبٌة
تطبٌق الضرٌبة الموحدة على الدخل صار إلى ٌُ بات من الملّح أن ٌتطور نظامنا لكً للتهرب الضرٌبً 

التصرٌح عن النفقات موجب فرض مع  نٌشمل أكبر عدد من المكلفٌتعمٌم موجب تعببة التصرٌح لمع 
آلٌة بالمقابل اإلبقاء على ؼٌر أنه ٌقتضً  .منها( بما ٌسمح بكشؾ المكلفٌن المكتومٌن ة)حتى النثرٌ

( وذلك نظرا  لما تتمتع به من مزاٌا كونها Withholding Tax Systemتحصٌل الضرابب عند المنبع )
إال  .سهلة الجباٌة ومفٌدة لتأمٌن الموارد البلزمة دون إلزامٌة توفّر جهاز إداري ضخم للمتابعة والتدقٌق

ؼٌر  إلى حٍد ما بتأمٌن العدالة والرفاهٌة ا  مرتبطقى ٌبنجاح نظام التصرٌح الذاتً اآلنؾ الذكر أن 
  .المتوفرة فً الوقت الراهن

وال بد من اإلشارة فً هذا الصدد، إلى أن دراسات عدٌدة لمدى اإللتزام الضرٌبً قد أظهرت بما ال 
 رٌب فٌه أن حاالت التهرب الضرٌبً األكثر شٌوعا  هً تلك التً تحدث مع األشخاص الذٌن ُترك لهم
هامش من الحرٌة والثقة بٌنما بتبٌن أن نسبة التحصٌل لدى الفبات التً تتقاضى رواتب وأجور تقتطع 

                                                 
  يع رعذٚالرّ. 12/6/1858ربسٚخ  144شصٕو اإلشزشاعٙ سلى انً 3
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% مقارنة مع أصحاب المهن 111من قبل صاحب العمل هً بنسبة  مباشرة  ضراببها عند المنبع 
 .%(42والمصالح اآلخرٌن الذٌن ٌصرحون عن أنفسهم )

 
 أسباب أخرى متفرقة: - ث

 
 ومنها:عن سابقاتها األخرى المتعددة التً ال تقل أهمٌة  سباباأل من دم، جملة  ٌُضاؾ إلى ما تق

 
 ضعؾ جهاز اإلستقصاء واإلحصاء لدى الدولة لمبلحقة المكلفٌن المتقاعسٌن؛ 
  الحوافز الضرٌبٌة اإلمتٌازٌة والخاصة التً أتاحت التهرب "المشرعن" من الضرابب وأهمها

( دون أي إجراء رسمً )كاتب 4)اإلسمٌة ولحامله أو ألمرإطبلقا : حرٌة التفرغ عن األسهم 
 ؛6، كما وإعفاء البٌوعات العقارٌة وأرباح السمسرة على أنواعها5و تكلٌؾعدل( أ

 ( ًضؽط ضرٌبpression fiscaleمبالػ فٌه )؛ 
  إستعمال المقٌمٌن للقوانٌن واألنظمة الهادفة أصبل  إلى جزب المستثمرٌن لؽاٌات ضرٌبٌة خاصة

 بتخفٌض أو إلؽاء العبء الضرٌبً )مثال أنظمة الهولدنػ واألوؾ شور(؛ تسمح
 الزبابنٌة والنفوذ السٌاسً والحصانات المتنوعة ومناطق خارجة عن الرقابة والمبلحقة؛ 
  انتقال تسمح بمراقبة )أو حتى نٌة لدى المسؤولٌن( عدم وجود قٌود أو رقابة فّعالة على الحدود

مة المرتفعة )عملة، سندات، حلى، أحجار كرٌمة، ذهب، تحؾ فنٌة، األموال والقٌم ذات القٌ
 ؛7تبٌٌض األموالمما كان ٌسهل عملٌة اإلخفاء ووإلخ.( 

  الولوج إلى وسابل قانونٌة مركبة تتٌح عن طرٌق الشركات والكٌانات المنشأة فً عدة دول ذات
 وأهمها على اإلطبلق، حّد.األنظمة الضرٌبٌة المتباٌنة من تخفٌض الكلفة الضرٌبٌة إلى أدنى 

( التً أبقت العدٌد من الذمم المالٌة والثروات الهابلة Trusts & Foundationالذمم االبتمانٌة )
التكلٌؾ إن لجهة الضرٌبة على إٌرادات الرؤوس األموال  ووعاءشبك خارج فً لبنان للمقٌمٌن 

 المنقولة أو لجهة رسوم اإلنتقال على التركات.
 

 .اون الدولً فً المجال الضرٌبًتعال اا:لثثا
 

من األفراد  عدٌدلعبت كل من العولمة والتبادل التجاري الدولً دورا  مهما  على صعٌد تمكٌن ال
من اإلقامة لدولة نطاق اإلقلٌمً المالٌة مهمة خارج  موإدارة ذمثروات والشركات من تحقٌق وحٌازة 

؛ مما سمح ة أؼلبها على انها جنات ضرٌبٌةمصنف بلدان خبلل مصارؾ ومؤسسات مالٌة متواجدة فً
ؼٌر خاضعة ألي ضرٌبة  المحققة والمتراكمة رباحاألقود بإبقاء تلك األرصدة مكتومة ولعو ؤالءله

بسبب التناقضات التً كانت تعتري األنظمة الضرٌبٌة الدولٌة والتباٌنات بٌن معاٌٌر اإلقامة واإلقلٌمٌة 
 .وسواهما

تقارب والتعاون التقنً فً المجال الضرٌبً للحّد من هذه الظواهر إال بعٌد ولم تفلح مساعً الدول لل
 FATCA وتطبٌق الوالٌات المتحدة بصورة أحادٌة نظام اإلمتثال الضرٌبً 8112األزمة المالٌة لسنة 

الذي ٌفرض على المصارؾ والمؤسسات المالٌة تزوٌدها بالمعلومات المالٌة العابدة إلى رعاٌاها 
وهذا ما حمل بقٌة الدول وسٌما منها  .دون أي موجب من قبلها للتعامل بالمثل ،لدٌها وذلك والمقٌمٌن

                                                 
 . 21/10/2016ربسٚخ  15لجم إنغبء انفئزٍٛ اٞخٛشرٍٛ ثًٕجت انمبٌَٕ سلى  4
 يٍ لبٌَٕ ضشٚجخ انذخم.  13يٍ انًبدح  5انزٙ عّذنذ انُزذ 30/12/1883ربسٚخ  292يٍ انمبٌَٕ سلى  18إعفبء ثًٕجت انًبدح  5
 يٍ لبٌَٕ ضشٚجخ انذخم.   45انًعّذنخ ٞحكبو انًبدح  20/10/2011ربسٚخ  64يٍ انمبٌَٕ سلى  13% ثًٕجت انًبدح 15ثبنضشٚجخ ثُضجخ  لجم ركهٛفٓب أخٛشا   6
 . 24/11/2015ربسٚخ  42ثًٕٔجت انمبٌَٕ سلى  رى رُظٛى ْزِ انًضأنخ جزئٛب   1
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متثال إتطبٌق أنظمة حذوا الوالٌات المتحدة لجهة توحٌد جهودها وحذو الحثٌث لسعً الاألوروبٌة إلى 
 (réciproque)ل ( والمتبادdirect)مباشر التبادل مع فارق اساسً، وهو المماثلة وإنما وشفافٌة وتبادل 

 .بٌن الحكومات
 

 كان قد سبق لها ووسعت( OECD) االقتصادٌةمنظمة التعاون والتنمٌة ن إلى أ ،مع اإلشارة إذا لزم
ناتج عن كل عمل ٌقوم به المكلؾ بخبلؾ القانون عندما مفهوم التهرب الضرٌبً بحٌث اعتبرته "نطاق 

 ". رٌبةٌمكن إثبات أن هذا األخٌر كان هدفه التهرب من الض
 

 .( ”MAC““Convention”) اإلتفاقٌة المتعددة األطراف للتعاون التقنً فً المجال الضرٌبً - أ
 

تطوٌر  ،8111سنة فً العقدٌن الماضٌٌن، جرى،  تفعٌل التعاون الدولً لمحاربة التهرب الضرٌبً بعد 
 بإسم: المعروفة و وتعدٌل المعاهدة القدٌمة المتعددة األطراؾ للتعاون التقنً فً المجال الضرٌبً

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (the “Convention” „MAC”)” 
 

إدخال المعاٌٌر الجدٌدة المعتمدة من قبل منظمة التعاون وقد هدؾ هذا التعدٌل بصورة ربٌسٌة، إلى 
كما  (foreseeably relevant standard) ٌٌر الترقبوسٌما ما ٌعرؾ بمعا (OECD) والتنمٌة اإلقتصادٌة

والسماح للدول ؼٌر المنضوٌة فً منظمة التعاون والتنمٌة اإلقتصادٌة بتطبٌق تلك المعاهدة بصفة 
 عضو.

  
رعاٌا لمقٌمً والعابدة  ،د المعلومات الضرٌبٌة والمالٌةتزوٌعلى األعضاء المعاهدة هذه أوجبت قد و

وسٌما لجهة ط )شرقٌد أو دون  (upon request) ؼب الطلبالمستقصٌة، الدول األعضاء األخرى 
لكً تتمكن  ،لذلك الظروؾ ل توفرّ فً حا( spontaneous) بصورة عفوٌة أحٌانا  و ،السرٌة المصرفٌة(

 كما أن .فعالة والحّد من التهرب الضرٌبً الدولة مقدمة الطلب من تطبٌق قوانٌنها الضرٌبٌة بصورة
أٌضا  أحكام وشروط تحفظ سرٌة المعلومات وضوابط عدم إستعمالها بصورة ؼٌر  تتضمن المعاهدة

 .مشروعة للتهدٌد أو التوعد
اتفاق توقٌع عٌنها من المعاهدة  6فهو ٌفترض وفقا  للمادة  (automatic exchange) أما التبادل التلقابً

مع اآللٌة واإلجراءات التً  فً المعاهدةأعضاء بٌن دولتٌن أو أكثر خطً ثنابً أو متعدد األطراؾ 
 :وعلٌه، ومنذ ذلك الحٌن أصبح هناك آلٌتٌن للتبادل والتعاون .ٌحددانها

 
 (TIEA) ناتجة عن تطبٌق أحكام المعاهدات الدولٌة الثنابٌة لتبادل المعلومات الضرٌبٌة: ىاألول -

معروؾ أن النموذجٌة. ومن ال 86وسٌما احكام المادة  (DTT) أو لتفادي اإلزدواج الضرٌبً
( معاهدة لتفادي اإلزدواج الضرٌبً أهمها مع 34ن )ٌوثبلث بأربعةن مرتبط لؽاٌة الٌوم لبنا

 .فرنسا وإٌطالٌا واإلمارات وقبرص
 

معاهدة التً تلعب دور ال (MAC) هً التً تحددها وتسمح بها المعاهدة أعبله :اآللٌة الثانٌة -
ؼب الطلب وعفوٌا   ادل المعلومات فٌما بٌنهللدول األعضاء تبا جٌزالمتعددة األطراؾ والتً ت

لٌة التً تحددها. أما تارٌخ دخولها حٌز التطبٌق فهو فً بداٌة الشهر الذي ٌلً إنقضاء آلوفقا  ل
ثبلثة أشهر من تارٌخ توقٌع اإلتفاقٌة وتقدٌم مستند قبول وتصدٌق العضوٌة موقعا  من الجهة 

  .2المفوضة أصوال  
                                                 

 . 12/5/2011ٔلذ أطجحذ َبفزح ثبنُضجخ إنٗ نجُبٌ يُز ربسٚخ  9
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ٌُكتفى بالرؼم من التقدم الك  بذلك من قبل كل من مجموعة دول العشرٌنبٌر فً التعاون والتنسٌق، لم 
(G20)  ومنظمة التعاون والتنمٌة اإلقتصادٌة (OECD)  ًاللتٌن بعٌد إقرار قانون اإلمتثال الضرٌب
 ،8114، أقّرت وإعتمدت سنة (G5) وتحت ضؽط الدول األوروبٌة الخمس الكبرى FATCA  األمٌركً

معاهدة جدٌدة (، Global Forum)ٌسمى بالمنتدى العالمً للشفافٌة وتبادل المعلومات  عن طرٌق ما
  Multilateral Competent Authority Agreements  ت باإلتفاقٌة المتعلقة بالسلطات المختصةرفعُ 

(MCAA)  التً إعتمدت مبدأ التبادل التلقابً للمعلومات (automatic exchange) ء بٌن الدول األعضا
 .Common Reporting Standard (CRS)  على أساس قاعدة سنوٌة ومعاٌٌر موحّدة للبٌانات المالٌة

 
ٌستلزم مقدما  اتخاذ تدابٌر ناجعة من قبل بعض الدول كان ؼٌر أن تطبٌق هذه المعاٌٌر وإجراء التبادل 

طى الجدٌد سٌما لجهة األعضاء لتعدٌل قوانٌنها وأنظمتها حٌث تدعو الحاجة لكً تتبلءم مع هذا المع
 ذيال (look through) تأمٌن الشفافٌة التامة للولوج إلى المعلومات وتطبٌق ما ٌسمى بالنظر من خبلل

سمح باالستقصاء المعّمق لمعرفة من هم المستفٌدٌن الفعلٌٌن من الحقوق االقتصادٌة واإلدارٌة ٌ
(Controling Persons )انٌةفً المؤسسات والشركات والذمم االبتم (Trusts)  وتفنٌد عدد كبٌر من

تمتد  (Peer Reviews) عتماد آلٌة للرصد والتقوٌمإتجلى ذلك، وبؽرض ضمان التنفٌذ، بالمداخٌل. وقد 
من حٌث التأكد فً المرحلة األولى بأن الدولة العضو لدٌها القوانٌن   (Phases) على ثبلثة مراحل

ل وبالتالً، فً حال المطابقة، ٌمكن االنتقال إلى المرحلة الثانٌة واآللٌات البلزمة للشفافٌة والتبادل الفّعا
حٌث ٌتم التأكد من أن التطبٌق العملً ٌسمح من خبلل تلك األنظمة والقوانٌن تأمٌن الشفافٌة و تنفٌذ 

سٌما لجهة موجب تأمٌن موجبً السرٌة   (Largely Compliant) وفً حال المطابقة .التبادل الفّعال
علومات المتبادلة، ٌمكن عندها اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة وطلب تطبٌق المعاٌٌر الموحّدة وحماٌة الم

بعد أن ٌكون قد تم تقدٌم طلب بهذا الخصوص من قبل البلد المختص لؤلمانة   (CRS) للبٌانات المالٌة
ً تؤكد إلتزامه مرفقا  به عدد من المبلحق الت (OECD) العامة لمنظمة التعاون والتنمٌة اإلقتصادٌة

وتوافق  بالمعاٌٌر والشروط كما وقابمة بأسماء الدول التً ٌوافق على أن ٌجري التبادل التلقابً معها
 .(reciprocalعلى التعامل بالمثل )

 
ٌعّرض الدول الممانعة لئلدراج على القابمة فمن شأن ذلك أن  ،عدم اإللتزام بمعٌار المطابقةأما فً حال 

لضرٌبٌة ؼٌر المتعاونة مع حتمٌة تطبٌق عقوبات كاإلقتطاعات الضرٌبٌة لدى المنبع السوداء للجنات ا
على التحوٌبلت وتخفٌض التصنٌؾ االبتمانً للبلد وحظر االستثمارات كما وتقوٌد للتحوٌبلت وصوال  

 .إلى منعها
 

   .(tMultilateral Competent Authority Agreemen) اإلتفاقٌة المتعلقة بالسلطات المختصة - ب
 

)التارٌخ المقترح بالنسبة للبنان  ( حٌذ التنفٌذMCAAعند دخول اإلتفاقٌة المتعلقة بالسلطات المختصة )
سوؾ ٌصار عندها إلى تبادل المعلومات تلقابٌا  بموجب المعاٌٌر الموحّدة ، (8112اٌلول  مبدبٌا  هو 

)إثباتات مستندٌة( التً تثبت إقامة  Documentary Evidence( وفقا  لما ٌسمى ب CRSللبٌانات المالٌة )
صاحب الحساب أو الحق ومنها إفادة سكن رسمٌة صادرة عن سلطة مختصة )وزارة، إدارة رسمٌة، 

؛ إنما مع التمٌٌذ فً اآللٌة بٌن الحسابات القدٌمة والحسابات الجدٌدة بلدٌة، وإلخ.( تفٌد بالشا ومقتضاه
الرصد . ؼٌر أنه ٌبقى متاحا  أو حتى مطلوبا  متابعة عملٌة مةالقٌ كما وتلك المتدنٌة القٌمة أوالمترفعة

( التً permanent residence address test)اإلقامة شروط تّوفر من التأكد الدورٌة لجهة التتبع و
ما إذا كان ( لتبٌان وفقا  لؤلدلة الواردة أو المتوفرة CRSٌجرٌها نظام المعاٌٌر الموحّدة للبٌانات المالٌة )

 (.indicia searchؼٌر مقّر اإلقامة المقدم إلى المصرؾ )آخر مشبوه كز إقامة محل أو مرك من هنال
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وعجز صاحب الحساب  ،فً صبلحٌة المستندات المقدمة له تبٌن للمصرؾ أن هناك تباٌن أو شكوإذا 
أجٌز له ، self-certificationلٌوم( عن طرٌق ما ٌسمى بعملٌة ا 21ضمن مهلة معٌنة ) فً إثبات العكس

التً تنطبق علٌها إحدى المعاٌٌر الواردة ( Reportable Jurisdiction)تحوٌل المعلومات للدول عندها 
وهذا ما من شأنه أن ٌسمح لتلك الدول عن طرٌق عملٌة المطابقة من   (.indicia testفً اإلختبار )

        ب. كشؾ أي محاولة للتهرب أو التملص من التصرٌح عن المداخٌل ودفع الضراب
 

 .المعوقات - ت
  

بالرؼم من المحاوالت الجدٌة والسعً الصادق لتبٌض صفحة لبنان الدولٌة وركوبه قطار التنٌسق 
 والتبادل الفّعال والبناء، إال أنه لم ٌزل هناك من معوقات عدٌدة تعتري حسن التطبٌق ومنها:

   
عدم كثرة االتفاقٌات الثنابٌة مما ٌعرّض إما إلى اإلزدواج الضرٌبً أو إلى حاالت عدم تكلٌؾ  -

 بسبب تناقض النصوص والتفسٌرات؛
 صعوبة التفسٌر أو اإلستنسابٌة؛ -
 CRS loopholes) شوابب وقصور فً التطبٌق العملً للمعاٌٌر الموحّدة للبٌانات المالٌة وجود -

and deficiencies)؛ 
 ؛(Treaty Shopping) ""التبضع← ؾ فً إستعمال المعاهدات وفقا  للمصالح التعس -
 "نزعة دولٌة لرفض اإللتزام بحرفٌة المعاهدات وتفسٌرها لجهة الحؤول دون إمكانٌة "التبضع -
ال تشمل أي من المعاهدات( وإعتبار أن العبارة " 4تفسٌر مفهوم اإلقامة )المادة  :ومن األمثلة -

لضرٌبة فً إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن فٌما ٌتعلق فقط بالدخل الناجم من شخص ٌكون خاضعا  ل
 ؛8"مصادر من تلك الدولة أو رأس المال الواقع فٌها

رفض إفادة شركات األوؾ شور اللبنانٌة من أحكام المعاهدة الضرٌبٌة اللبنانٌة الفرنسٌة تارٌخ  -
بب المشمولة وبالتالً عدم لعلّة أن تلك الشركات ؼٌر خاضعة إلحدى الضرا 84/7/1268

 .11انطباق تعرٌؾ اإلقامة الضرٌبٌة علٌها
 

 .الواقع التشرٌعً ومحاولت الحّد من عملٌات التهرب الضرٌبً :رابعاا 
 

وقد حاول المناورة بعض الشا لحفظ السٌادة وحماٌة نظامه  نوه عنه أعبله دخل لبنان فً اآلتون الم
والذي أرثى آلٌة لتبادل  86/11/8115الصادرة بتارٌخ  43رقم  الخاص الفرٌد وذلك، مع إقرار القانون

 (Tax Fraud) او االحتٌال الضرٌبً (Tax Evasion) المعلومات الضرٌبٌة المتعلقة بالتهرب الضرٌبً
تبادل بشرط تّوفر أدلة ملموسة أو أحكام مبرمة كما وتقوٌد حاالت رفع الوأهمها ربط معٌنة صول أوفق 

 بحاالت خاصة مع إمكانٌة مراجعة القضاء.السرٌة المصرفٌة 
من قبل منظمة التعاون والتنمٌة اآللٌة المعتمدة بموجب القانون المذكور  رفضإال أنه قد جرى 

التً زادت الضؽط والتضٌٌق إلى أن إستصدر مجلس النواب رزمة من القوانٌن  (OECD) اإلقتصادٌة
وحدد األصول  43الذي ألؽى القانون رقم  87/11/8116الصادر فً  55المطلوبة ومنها القانون رقم 

الواجبة لتبادل المعلومات الضرٌبٌة بشكل ٌتبلءم مع ما هو مطلوب من قبل الجدٌدة واإلجراءات 
إذ لم ٌبقى من شروط إلعطاء المعلومات ؼب  (MAC) المنتدى العالمً وفً المعاهدة المتعددة األطراؾ

 فاقٌة الضرٌبٌة الثنابٌة أو المتعددة األطراؾ )وفقا  للحال(.الطلب إال شرط التوافق مع أحكام اإلت
                                                 

 (؛CAA Paris, 7ème chambre, 25 mars 2011 N° 09PA04347) 2011ٓزا انًعُٗ لشاس يحكًخ اإلصزئُبف اإلداسٚخ انفشَضٛخ انظبدس صُخ ث   8
 CAA VERSAILLES 3ème chambre 29/11/2016( كًب ٔ  CE 3ème/8ème chambres reunies 20/05/2016 No 389994- Easy Vistaثٓزا انًعُٗ )   10
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منضوٌة فً دولة ومات مالٌة وضرٌبٌة من قبل لللحصول على معطلب تبلٌػ لبنان وعلٌه، فً حال تم 

اإلزدواج  ة لتفاديبلبنان معاهدة ضرٌبٌ اتربطهأو من دولة ( MACالمعاهدة المتعددة األطراؾ )
وفً حال توفّرت فإنه، ، هاقوانٌنب عمبل  و م ضرٌبً على أرض تلك الدولة، بالنسبة لمقٌالضرٌبً

ٌتم عندها قٌما  فً تلك الدولة المتعاقدة، العناصر إلعتبار صاحب الحساب أو صاحب الحق اإلقتصادي م
اآلنؾ  55رفع السرٌة المصرفٌة عن حساباته وتطبٌق اإلجراءات الجدٌدة التً حددها القانون رقم 

مع تعرٌٍؾ  معاهدة ضرٌبٌة لتفادي اإلزدواج الضرٌبًأنه، وفً ؼٌاب إألى جدر اإلشارة . وتالذكر
ٌُطبق عندها فً وأما  87/11/8116.11تارٌخ  61المقٌم الوارد فً القانون الجدٌد رقم تعرٌؾ  للمقٌم، 

اكمات من قانون أصول المح 8عمبل  بأحكام المادة معٌار المعاهدة عندها رجّح حال وجود معاهدة، ٌُ 
 .18من قانون اإلجراءات الضرٌبٌة الجدٌد 3( من المادة 8المدنٌة والفقرة )

 
 

 النتائج المترتبة بالنسبة للسرٌة المصرفٌة:  - أ
 
خرق إال ، ٌمكن القول هنا أن السرٌة المصرفٌة بعد أن كانت مطلقة وشاملة وال تُ ما تقدم خبلصةب

، 13أو القوانٌن الخاصة البلحقة 1256سنة لصادر عصٌة لحظها قانون السرٌة ابحاالت جّد نادرة ومست
قد أصبحت بحكم الساقطة بالنسبة لؤلشخاص ؼٌر المقٌمٌن كما وبالنسبة لؤلشخاص الذٌن تحوم حولهم 
الشكوك والشبهات الكبٌرة ولٌس بوسعهم إثبات العكس لمجلس شورى الدولة. بالتالً لم ٌعد لبنان كما 

 .و الخارجة عن الشرعٌة الضرٌبٌة الدولٌةمبلز آمن لؤلموال التابهة أ ،كان
 

لم ٌعود المقٌم فً لبنان بوضع ٌمكنه من إخفاء وعدم التصرٌح  ،كما إنه وكنتٌجة معاكسة لهذا التبادل
فً المصارؾ و/أو لحسابه ومصلحته بإسمه إلى الخزٌنة اللبنانٌة عن األرصدة واألصول المتواجدة 

العابدة له مباشرة أو بصورة ؼٌر مباشرة  ستثمارات المالٌة االجنبٌةوالمؤسسات المالٌة األجنبٌة كما واإل
لتذكٌر بأن ال داعً ل ،. وهنا(trustذمم إبتمانٌة )( أو fondation)خاصة عن طرٌق شركات أو كٌانات 

، ال ٌنطبق ال على 14مبدأ اإلقلٌمٌة المحدد فً الباب األول من قانون ضرٌبة الدخل للمقٌمٌن فً لبنان
الباب الثالث )رؤوس أموال منقولة من أسهم وسندات مالٌة أجنبٌة( وال حتى على رسوم اإلنتقال  ضرٌبة

على أن الرسم ٌتناول جمٌع األموال المنقولة وؼٌر المنقولة الموجودة فً الخارج 15القانوننص ٌإذ 
  ن.المنتقلة من لبنانً مقٌم فً لبناو
 

ا من جهة الوسابل القانونٌة المعتمدة لؽاٌة تارخه لتفادي هذا من جهة الحسابات المصرفٌة وتوابعها، أم
فأقل ما  ،أقله بالنسبة إلستعمال لبنان كمنصة ألعمالهم اإلقلٌمٌة والدولٌة ،الضرابب وجذب المستثمرٌن

 ٌقال أن المشهد هنا أٌضا  قد تبّدل أو هو فً طور التبّدل.
 
 
 

                                                 
 .11/11/2009ربسٚخ  44ل أحكبو لبٌَٕ اإلجشاءاد انضشٚجٛخ سلى انز٘ عذّ  11
، ربسٚخ 521لشاس يجهش شٕسٖ انذٔنخ انهجُبَٙ سلى ؛ كًب 1415ٔ، طفحخ 2006انعذل ، 21/6/2006، ربسٚخ 535ٚشاجع ثٓزا انخظٕص لشاس يجهش شٕسٖ انذٔنخ انهجُبَٙ سلى 12
 . 1513 ، طفحخ 2009انعذل ، 10/4/2009
 .319/2001الس انزثٌٕ أٔ انذعٕٖ ثُّٛ ٔثٍٛ انًظشف أٔ ثطهت يُّ أٔ حبالد أخشٖ نحظٓب أٚضب  لبٌَٕ يكبفحخ رجٛض اٞيٕال سلى إف أًْٓب: 13
 .رعذٚالرّيع  12/6/1858ربسٚخ  144يٍ انًشصٕو اإلشزشاعٙ سلى  3انًبدح  14
 .يع رعذٚالرّ 12/6/1858ربسٚخ  146يٍ انًشصٕو اإلشزشاعٙ سلى )ة(  3انًبدح  15
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 :التشدد فً تطبٌق العقوبات على الصعٌد الداخلً - ب
 

كان النظام اللبنانً  ،القوانٌن المالٌة األخٌرة وحتى قبل األلفٌة الثالثةإستصدار قبل و كما بات معلوما  
ممٌز لعملٌات التفادي الضرٌبً أو التركٌبات والهندسات تجربة بتكوٌنه الخاص وقوانٌنه المتساهلة حقل 

د من األشخاص المقٌمٌن وؼٌر المقٌمٌن الخاصة التً من شأنها إلؽاء أو تخفٌؾ العبء. وقد إستفاد العدٌ
أعبله. أما الٌوم وبعد تبّدل المشهدٌن الدولً  جرى تبٌانها فً القسم ثانٌا  من هذه الحالة نظرا  لعدة عوامل 

والداخلً وصدور القاوانٌن الجدٌدة، فقد تم تفعٌل النصوص القدٌمة وتدعٌمها بنصوص جدٌدة متشددة 
 ورادعة. 

 
 :التشرٌعات األساس -1

 
وهو  مالً/إدارياألساس تشرٌعان رادعان لعملٌات التهرب الضرٌبً والؽش. األول فً ٌوجد  كان

من قانون ضرٌبة الدخل التً كانت تعٌد توصٌؾ بعض العملٌات الجارٌة بٌن  15المادة متمثل فً 
لى إها التً كانت تنقل قسما  من ارباحابعة أو مشرفة على بعضها البعض( الشركات المترابطة )ت

 Transfer Pricing) الخارج اما بزٌادة اسعار البٌع او الشراء، او بانقاصها، او بأٌة وسٌلة أخرى

Policy)  ؛ بحٌث كانت هذه الفروقات تعاد إلى حساب النتٌجة وتضاؾ عند فرض الضرٌبة الى االرباح
اإلزدواج الضرٌبً مواد وقد تضمنت معظم المعاهدات الدولٌة لتفادي  .المبٌنة فً الحسابات لتكلؾ معها

 مشابهة تعالج هذه الحاالت وتكلفها.
 

النص الذي ٌرعى حاالت التقاعس والتهرب الضرٌبً التعوٌل على فكان  ،الناحٌة اإلجرائٌةأما من 
وفقا  للمرسوم فٌما بعد من قانون ضرٌبة الدخل التً تم إلؽابها  112المادة  ًهوؼٌر االمشروع 
الذي عاقب التملص )أي التهرب( المتعمد من دفع الضرٌبة 16/2/1223 تارٌخ 156االشتراعً رقم 

كما والؽش واالحتٌال بؽرامة مالٌة تتراوح بٌن ملٌون لٌرة وعشرة مبلٌٌن لٌرة أو بالسجن من ستة 
شدد أما فً حال التزوٌر فتُ . مع موجب تأدٌة عشرٌن ضعؾ الضرٌبة أو الرسم المكتوم أشهر إلى سنة
إلى ن لٌرة أو بالسجن من ستة أشهر وملٌ وثبلثٌنن لٌرة بلٌٌمثبلثة مة مالٌة تتراوح بٌن ؼراالعقوبة إلى 

ؾ أو تأخر عمدا  عن تسدٌد كامل قٌمة الضرابب والرسوم تخلّ من عاقب أٌضا  كل كما ٌُ ثبلث سنوات. 
ملٌون لٌرة أو المقتطعة من الؽٌر لحساب الخزٌنة أو عابدة للدولة )إساءة أمانة( بالؽرامة لؽاٌة عشرٌن 

ٌُطبق هذا القانون ثبلثة أشهر إلى سنة. بالسجن من  ٌُعمل به واقعا  إال أنه نادرا  ما كان  كونه كان  و
  . اأو تعرٌفهم اإي القصد والتعمد، الذٌن قلما جرى تحدٌدهم ٌقتضً إثبات النٌة السٌبة

 
الت التهرب والتفلت الضرٌبٌٌن لمحاربة حا 1222هذا، وبنتٌجة مسعى الدول المتقدمة بدءا  من العام 

التً أثرت سلبا  على اقتصادٌاتها ومالٌتها كما وتفشً ظاهرة اإلرهاب، ألزم لبنان، تحت ضؽط منظمة 
، بإستصدار قانون مكافحة (GAFI)  ومجموعة العمل المالً (OECD) التعاون والتنمٌة اإلقتصادٌة

طارا لؤلموال ؼٌر المشروعة بتعرٌفها الذي حدد إ 81/4/8111تارٌخ  312تبٌٌض األموال رقم 
فً حٌنه صنؾ وإنما من ؼٌر أن ٌُ ومكافحة تبٌٌضها بأي وسٌلة من الوسابل الملحوظة فً القانون 

  المعاقب علٌها. موالاألتبٌٌض التهرب الضرٌبً من بٌن عملٌات 
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ٌّق الخناق على الذي  16قانون الضرٌبة على القٌمة المضافةوقد تزامن صدور هذا القانون مع صدور  ض
المكلفٌن بزٌادة موجبات التصرٌح والتدقٌق واستصدار الفواتٌر التً من شأنها المساعدة على ضبط 

 بلء بسبب المصالح المتناقضةمالمخالفٌن والرقابة المتبادلة بٌن الع
. 

ح وثبت الذي أوضقانون اإلجراءات الضرٌبٌة الجدٌد فقد جاء مع  ألهم واألنجعأما التؽٌٌر المحوري ا
الموجبات وأوجد مادة خاصة تسمح بإعادة توصٌؾ العملٌات ومحاربة ظاهرتً التهرب والتفلت 

التً سمحت لئلدارة الضرٌبٌة أن تعٌد توصٌؾ العملٌات  11الضرٌبٌٌن. وهذه المادة هً المادة 
هرب من من أجل الت( fausse qualificationأو التكٌٌؾ الخاطا )الصورٌة أو القانونٌة فً الشكل 

الضرٌبة. كما أنها سمحت لئلدارة بتعدٌل قٌمة العملٌات وشروطها التً تتم بٌن أشخاص مترابطٌن 
حصلت فً عملٌات مشابهة بٌن شخصٌن مستقلٌن  أو التوجٌه( على أساس قٌمة وشروط)سلطة اإلدارة 

 وضمن شروط تنافسٌة كاملة.
نتٌجة  ألي التً تترتب رامات المالٌة الشاملة رزمة من العقوبات والؽ أٌضا  وٌتضمن هذا القانون كما 

تعدٌل تجرٌه اإلدارة الضرٌبٌة على تصارٌح المكلؾ والذي ٌستتبع فرض ؼرامة التحقق وسٌما تلك 
% من قٌمة فرق 81) 111% من قٌمة الضرٌبة( و111% شهرٌا  لؽاٌة 5) 112الواردة فً المواد 

االمتناع عن التعاون أو إبراز السجبلت تدوٌن  % فً قٌمة الضرٌبة فً حال51) 115الضرٌبة( و 
% وفقا  1,5أو  1من القانون عٌنه ) 55بعض العملٌات( كما وؼرامات التحصٌل الواردة فً المادة 

  للحال(. 
 

 :التشرٌعات الجدٌدة -8
 

، أُلزم لبنان على ٌٌن الناتجٌن عن المنتدى العالمًوبنتٌجة الجهود والضؽط الدول كما بات معلوما  
تشرٌن الثانً  86و 84بٌن  األولى ستصدار رزمة من القوانٌن الجدٌدة المتشددة والرادعة على دفعتٌن إ

وما بٌنهما بعض النصوص  8116تشرٌن األول سنة  87والثانٌة فً )قوانٌن الضرورة(  8115سنة 
كجنات لتفادي تجّرع كأس وضع لبنان على القابمة السوداء للببلد الموصوفة الخاصة. كل ذلك، 
وسوؾ نستعرض فٌما ٌلً  .وما ٌترتب عن هذا التصنٌؾ من إجراءات وعقوبات ضرٌبٌة ؼٌر متعاونة

 أهم ما تضمنته تلك القوانٌن:
 

  التصرٌح عن نقل األموال عبر الحدود( 64/11/4117تارٌخ  64 رقمالمعجل القانون(: 
 

بة لؤلموال القابلة للتداول التً تفوق التصرٌح عن نقل االموال بصورة إلزامٌة بالنسهذا القانون أوجب 
د.أ( ومنها االوراق النقدٌة والقطع المعدنٌة قٌد 15,111قٌمتها الخمسة عشرة ألؾ دوالر أمٌركً )

والسندات المالٌة ( Prepaid Card) التداول، بالعملة اللبنانٌة او بأٌة عملة اخرى وبطاقات الدفع
صاح عن معلومات تفصٌلٌة عن كل من ٌملك االموال ، وإلخ. مع موجب التصرٌح واإلفوالتجارٌة

القابلة للتداول الجاري نقلها ومن ٌقوم بنقلها ومن سٌستلمها وعن قٌمة هذه االموال ونوعها ومصدرها 
ووجهة استعمالها. وفً حالة االشتباه بأن االموال الجاري نقلها هً اموال ؼٌر مشروعة بمفهوم القانون 

االموال وتنظٌم محضر بذلك بعد اعبلم النٌابة العامة التمٌٌزٌة وهٌبة ، ٌتم حجز 312/8111رقم 
 .التحقٌق الخاصة بذلك

 

                                                 
 .يع رعذٚالرّ 14/12/2001ربسٚخ  318انمبٌَٕ سلى  16
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  (:مكافحة تبٌٌض األموال وتموٌل الرهاب) 48/11/4117تارٌخ  66المعجل رقم القانون 
 

على تصنٌؾ األموال ؼٌر فا  اٌمض 312/8111رقم األساس القانون هذا القانون أحكام عّدل لقد 
التهرب وقد أدرج جرم  .حالة 81إلى  7من العدد بذلك  جدٌدة مضاعفا  أموال ض ٌحاالت تبٌروعة المش

ضمن هذه الحاالت، سواء حصل فً لبنان أو خارجه، إنما دون أي تعرٌؾ له بإستثناء أن من الضرٌبً 
 312فً القانون  أصبل  عّرؾ مُ موال األتبٌٌض جرم أن هنا الجدٌر ذكره . وللقوانٌن اللبنانٌة ٌكون وفقا  
خفاء المصدر الحقٌقً لبلموال ؼٌر المشروعة أو اعطاء تبرٌر كاذب لهذا إ كل فعل ٌقصد منهعلى أنه "

تحوٌل االموال أو استبدالها مع العلم بانها اموال ؼٌر مشروعة لؽرض ..أو المصدر، باي وسٌلة كانت.
أو  ..على االفبلت من المسؤولٌة. اخفاء أو تموٌه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع فً ارتكاب الجرم

حٌازتها أو استخدامها أو توظٌفها لشراء اموال منقولة أوؼٌر منقولة أو للقٌام بعملٌات مالٌة مع العلم 
على التعرٌؾ الجدٌد للتهرب الضرٌبً  وتشبٌها   وروحا   " مما ٌنطبق وصفا  بانها اموال ؼٌر مشروعة

 .(Abus de droitً إستعمال الحق )مع التعسؾ فالناتج عن ما ٌسمى اإلساءة 
 
بالنسبة للفاعل والمحّرض والمسهل والمشترك الحاالت الموصوفة بأنها تبٌٌض أموال  تجرٌمقد جرى و

مبلػ المهرب( المثلً حتى بالؽرامة المالٌة )دون تمٌٌز  جمٌعا  ومعاقبتهم على حٍد سواء والمتدخل 
كما وٌتم مصادرة األموال المنقولة  .( سنوات7ى سبع )( إل3حبس من ثبلثة )عقوبة الجزابٌة أي الوال

أو محصلة بنتٌجتها ما  جرٌمة تبٌض األموالوؼٌر المنقولة التً ٌثبت بموجب حكم نهابً انها متعلقة ب
 صحابها، قضابٌا، حقوقهم الشرعٌة بشأنها.ألم ٌثبت 

 
إجراءات العناٌة والتحقق األشخاص المولجٌن تطبٌق مروحة  ع القانون الجدٌد أٌضا  هذا، وقد وسّ 

 5والتبلٌػ عن حاالت مشبوهة فً سٌاق تنفٌذهم لمهامهم بالنسبة لبعض العملٌات الملحوظة فً المادة 
بٌع وشراء العقارات وإدارة األموال والحسابات كما وإنشاء وإدارة شؤون الشركات والمساهمات. ومنها 

ٌن المجازٌن وكتاب العدل والمحامٌن )بعد تحدٌد : وسطاء العقارات والمحاسبالمهنٌٌن ومن ضمن هؤالء
أصول التطبٌق بالنسبة للمحامٌن بموجب آلٌة تضعها نقابتهم لجهة مراعاة خصوصٌة المهنة 

 (. 17وأنظمتها
وفقا  لؤلصول  فورا  إلى تطبٌق إجراءات العناٌة أو لم ٌبلّؽوا هؤالء المهنٌون  لم ٌعمدوعلٌه، وفً حال 

الحبس من ٌتعرضون لعقوبة خاصة عن كل حالة مشبوهة أو مشكوك بأمرها، هٌبة التحقٌق الربٌس 
  .ملٌون لٌرة( أو إحدى هاتٌن العقوبتٌن 111)حدها األقصى  سنة باإلضافة إلى الؽرامةإلى شهرٌن 

 
 14/5/411818الصادر بتارٌخ  5187قم المرسوم ر:  

 
وفً مرحلة  على الممتلكات الثقافٌة 16/11/8112تارٌخ  37تطبٌقا  للقانون رقم هذا المرسوم جاء 

. وأهمٌة هذا المرسوم تكمن فً أنه قد نظم اصول التصرٌح القوانٌن المالٌةصدور فاصلة بٌن دفعتً 
عن اآلثار القدٌمة المنقولة وتثبٌت ملكٌتها وضبط عملٌات نقلها من وإلى لبنان أو التفرغ عنها. وهذا ما 

صة ؼٌر المقٌمٌن منهم الملزمٌن بتسوٌة أوضاع أرصدتهم خا -ّصعب مهمة األشخاص من شانه أن ٌُ 
 -فً ببلد إقامتهمؼٌر المصّرح عنها وتوظٌفاتهم الدابنة فً المصارؾ والمؤسسات المالٌة اللبنانٌة 

 .فً تبٌٌض األموال من خبلل تسٌٌل الحقوق وشراء أموال وتحؾ كهذهبالتالً، الراؼبٌن و
  

                                                 
 جعهذ يٍ َمٛت انًحبيٍٛ انشخض انًحٕس٘ فٙ رهمٙ انًعهٕيبد ٔرحهٛهٓب ٔرجهٛغٓب عُذ اإللزضبء. عٍ طشٚك نجُخ َمبثٛخ خبطخ نمذ رى ثبنفعم ٔضع آنٛخ انزطجٛك  11
 .ٚشيٙ انٗ رُظٛى انجشد انعبو نٝثبس انمذًٚخ انًُمٕنخ 19
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  44/8/841116تارٌخ  5864المرسوم رقم: 
 
األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن الذٌن إلى تنظٌم وتوضٌح األحكام المطبقة على المرسوم هدؾ هذا 

عندما ٌتقاضون من مكلؾ مقٌم فً لبنان مبالػ عن أعمال  هم فً لبنان محل لمزاولة المهنة،لٌس ل
لجهة تعرٌؾ  أو إٌرادات وسٌما ا  خاضعة لضرٌبة الدخل أو عندما ٌجنون بأنفسهم فً لبنان أرباح

 للتمٌٌز فٌما بٌن ؼٌر المقٌمٌن فعلٌا   "محل لمزاولة المهنة"و "بصورة معتادة ومتكررة" تًعباروتثبٌت 
ؼٌر مسجلٌن لدى هم لدٌهم مركز عمل ثابت والذٌن لٌس مقٌمٌن فً لبنان ومن جهة  واألشخاص ال

اء والتهرب وتوسٌع وعاء من جهة أخرى؛ بحٌث ٌصار إلى تسهٌل كشؾ عملٌات اإلخف وزارة المالٌة
المكلفٌن الذٌن ، إلزام على اإلطبلق ومن أهم ما تضمنه هذا المرسومالمكلفٌن ومطرح الضرٌبة. 

وٌد ٌشترون أمواال  أو خدمات من أشخاص مقٌمٌن فً لبنان وؼٌر مسجلٌن لدى وزارة المالٌة، تز
 عشرٌنلتفصٌلٌة فصلٌا  من خبلل بمعلومات عن أسماء هؤالء األشخاص وعناوٌنهم ا اإلدارة الضرٌبٌة

 من إنتهاء الفصل. ٌوم
 
  42/11/8411تارٌخ  77القانون رقم: 

  
بشكل ٌتبلءم مع ما هو والمالٌة حدد األصول واإلجراءات الجدٌدة الواجبة لتبادل المعلومات الضرٌبٌة 

  والتلقابً للمعلوماتسمح للحكومة بتوقٌع اتفاقٌتا التبادل ؼب الطلب ومطلوب من قبل المنتدى العالمً 
(MAC & MCAA)   فٌهما إلدخال لبنان عضوا . 
 

  تعدٌل قانون اإلجراءات الضرٌبٌة( 42/11/4118تارٌخ  81القانون رقم(: 
 

منعا  ألي ذلك، جمٌع النصوص الضرٌبٌة النوعٌة دون إستثناء ووفق معاٌٌر ثابتة وشاملة عّرؾ بالمقٌم 
هذا، وقد عّدل هذا القانون أٌضا  أحكام أخرى من قانون اإلجراءات استنسابٌة فً التطبٌق أو تجاوزات. 

طلب الضرٌبٌة لجهة تحفٌز الشفافٌة وتمكٌن اإلدارة من الولوج السرٌع والمشروع إلى أٌة معلومات قد تُ 
؛ فضبل  عن للحؤول دون الؽش والتهرب الضرٌبً منها فً سٌاق الطلبات الناتجة عن تبادل المعلومات

 .قابة والتضٌٌق للوصول إلى حوكمة رشٌدةتشدٌد الر
 

  42/11/4118تارٌخ  26القانون رقم: 
 

بصورة  Trusteeفرض موجبات ضرٌبٌة على األشخاص المقٌمٌن فً لبنان الذٌن ٌمارسون نشاط ال
أجنبً )التصرٌح عن النشاط واإلٌرادات السنوٌة المحققة، إقتطاع الضرٌبة  Trustمهنٌة أو ؼٌر مهنٌة ل

أو  Trusteeمنبع، الخضوع لنظام الربح الحقٌقً، مسك السجبلت، إلخ.( وإنما دون تعرٌؾ اللدى ال
 مما ٌوحً بأن الهدؾ الخفً هو محاربة ظاهرة حٌازة األسهم عن طرٌق أشخاص مستعارٌٌن  Trustال

(Portage/Nominee)   .وإن المنتشرة بصورة ملحوظة لؽاٌة الٌوم فً لبنان رؼم اضمحبللها فً العالم
تحت طابلة المبلحقة القضابٌة المدنٌة  ،هذا الواقع الجدٌد سوؾ ٌلزم المهنٌٌن من محامٌن وسواهم

الولوج بعد الٌوم لهذه الوسابل والتركٌبات...إال فً حال أرادوا تحدي التعاطً أو  برفض ،والجزابٌة
 .الشرعٌتٌن المحلٌة والدولٌة

 

                                                 
 .لبٌَٕ ضشٚجخ انذخم -ٔرعذٚالرّ  12/6/1858ربسٚخ  144يٍ انًشصٕو اإلشزشاعٙ سلى  43ٔ 42ٔ 41دلبئك رطجٛك أحكبو انًٕاد  رحذٚذ 18
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  42/11/4118تارٌخ  27القانون رقم: 
 

للشركات لتسوٌة الوضع  81ألسهم لحامله واألسهم ألمر نهابٌا  من المشهد اللبنانً مع إعطاء سنةألؽى ا
مع موجب تعدٌل أنظمتها قبل عقد أٌة جمعٌة عمومٌة بموضوع مؽاٌر وموجب إعبلم حاملً األسهم 

م على لحسهبذلك عن طرٌق النشر فً الجرٌدة الرسمٌة والصحؾ المحلٌة والموقع اإللكترونً للشركة 
% من 51تحت طابلة تحمل ؼرامة تعادل التعرٌؾ عن نفسهم وإستبدال أسهمهم بأسهم إسمٌة؛ وذلك، 

 رأس المال.  
 

  2/2/411241تارٌخ  1144المرسوم رقم : 
 

؛ وقد إعتبر أن تطبٌق إجراءات العناٌة الواجبة 87/11/8116تارٌخ  55حدد دقابق تطبٌق القانون رقم 
مع التأكٌد على أن  31/6/8117ات المالٌة اللبنانٌة ٌنطلق بدءا  من تارٌخ من قبل المصارؾ والمؤسس

أي تقاعس أو إؼفال فً تقدٌم المعلومات المطلوبة أو تقدٌم ما هو ؼٌر صحٌح ٌعرّض صاحبها 
 16/2/1223تارٌخ  156للؽرامات المادٌة والعقوبات الواردة فً كل من المرسوم االشتراعً رقم 

 .84/11/8115ارٌخ ت 44والقانون رقم 
 

  7/11/444112تارٌخ  72القانون رقم : 
 

من جهة، فً مادته السابعة عشرة كٌفٌة مكافحة التهرب من الضرٌبة بواسطة تدابٌر هذا القانون حدد 
( إعادة توصٌؾ العملٌة عندما تكون هذه 1تتخذها الوحدة الضرٌبٌة المختصة فً وزارة المالٌة، لجهة )

وجبة على الُمكلّؾ أو على ( تعدٌل قٌمة الضرٌبة المت8اقع االقتصادٌة؛ أو )العملٌة ال تعكس الو
( تطبٌق معاٌٌر المعاملة ؼٌر التفضٌلٌة لنفس العمل 3األخرى التً شاركت فً العملٌة؛ أو ) ؾاألطرا

دة أخرى )المامن جهة فرض  أو الحالة اإلقتصادٌة عندما ٌكون الُمكلّؾ قد اعتمد معاٌٌر مختلفة. كما، و
، بحٌث ُتستبدل الؽرامة عٌنهؼرامات فً حاالت التهرب الضرٌبً الُمحددة فً القانون التاسعة عشرة(، 

من قانون اإلجراءات الضرٌبٌة، المتعلقة بالتصارٌح الضرٌبٌة ؼٌر  111المنصوص عنها فً المادة 
المرتبطة بهذا ة اإلضافٌة %( من الضرٌب311قدرها ثبلثمابة بالمبة )مضاعفة الصحٌحة، بؽرامة 

 على أن ال تقل الؽرامة عن مبة ملٌون لٌرة لبنانٌة سٌما فً حال وجود خسارة مدّورة. ؛التهرب
 

 .التوصٌات اا:خامس
 

لتشتت النصوص وتعدد األسالٌب واالستثناءات  بعد العرض المفصل والمسهب الذي تقدم، ونظرا  
 بٌت فعالٌة العبلج ضد التهرب الضرٌبً؟:  ما العمّل لتحفٌز وتثالمؽرضة،  ٌبقى السؤال ماثبل  

أن كل محاولة للحد من هذا التهرب ال بد من أن تترافق مع إجراءات أخرى تساعد  أوال  القول  نافلمن ال
على إزالة المعوقات  والتعقٌدات والؽموض الذي ٌكتنؾ نظامنا الضرٌبً الحالً القابم على الضرابب 

 النوعٌة وإستنسابٌة اإلدارة.
حافز لترشٌد بدورها قد تشكل  ، من جهة أخرى وموازٌة، عملٌة تحدٌث وتطوٌر القوانٌنأن كما و

 .األعمال وتقوٌة الشفافٌة وإعطاء صورة حسنة ومستقرة عن لبنان

                                                 
 .3/11/2011إَمضذ فٙ  20
 .21/1/2011ربسٚخ  12625ٔانمشاس اٞصبصٙ نًظشف نجُبٌ سلى  4/10/2011ربسٚخ  1550انًشصٕو سلى  ٚشاجع ثبنخظٕص عُّٛ 21
 .و انضشٚجٛخ انًزعهمخ ثبَٞشطخ انجزشٔنٛخَظى اٞحكب 22
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تشكل أرضٌة صالحة للنقاش والمبادرة قد ها والمقترحات لعلّ بعض التدابٌر  ورد فٌما ٌلًلذا، فإننا ن
 :والمواطنٌة الضرٌبٌة الصالحةالحقٌقٌة ث والوصول إلى المسابلة للتؽٌٌر والتحدٌ تمهٌدا  

 
تجمٌع اإلٌرادات مع ( Impôt General sur le revenuالموحدة على الدخل )إستحداث الضرٌبة  - أ

مما  ؛واحد خاضع للضرٌبة التصاعدٌة (assiette fiscale) على أنواعها ضمن مطرح ضرٌبً
بٌن المكلفٌن وفق إمكانٌات كل منهم. إال أن هذا اإلجراء العدالة ال محال ٌؤمن من شأنه أن 

 :ٌقتضً أن ٌترافق مع تدابٌر أخرى مبلزمة لتأمٌن نجاحه وهً
ٌما لجهة رفع السرٌة المصرفٌة لكً ٌتم التثبت من أصولٌة التصرٌح وعدم إخفاء مورد س -

 ؛تطبٌق النسب التصاعدٌة
قٌمٌن وربطه برقم الهوٌة أو رقم جواز السفر إعتماد وتعمٌم الرقم الضرٌبً الموحد لجمٌع الم -

توثٌق تترافق مع  اسبة كل معاملة تجارٌة او مصرفٌةلؤلجنبً بحٌث ٌتوجب اإلعبلن عنه بمن
 ؛ لمعلومات لتحلٌلها من قبل اإلدارة الضرٌبٌةل

بالنسبة للضرابب النوعٌة الحالٌة  (withholding tax) اإلبقاء على نظام اإلقتطاع لدى المنبع -
 ؛المسددة إلى بعض الفبات )رواتب وأجور، ؼٌر مقٌمٌن، رؤوس أموال منقولة، وكذا.(

 
 .83بأحكام القوانٌن النافذة التشدد فً الحفاظ على سرٌة المعلومات وسٌما منها المهنٌة عمبل   - ب

 
تسهٌل وتبسٌط األنظمة واإلجراءات الضرٌبٌة وتأمٌن المعلومات العملٌة البلزمة للمكلؾ   - ت

أن التعقٌدات التً تعتري اإلشارة إذا لزم إلى اٌة بحقوقه وموجباته. مع كون على درالعادي لٌ
 النصوص القانونٌة تتسبب بعدم فهمها وبالتالً بعدم تطبٌقها من قبل بعض المكلفٌن التابهٌن.

 
تحسٌن العبلقة بٌن اإلدارة الضرٌبٌة والمكلؾ وإعتماد قرٌنة البراءة للحد من اإلستنسابٌة  - ث

والتطبٌق ؼٌر المتكافا والتمٌٌز فً المعاملة بٌن األشخاص وزات ؼٌر المضبوطة والتجا
 .منهما بهٌمن تقر بعد المكلؾ عن اإللتزام والمواطنة بدال  والفبات؛ مما من شأنه أن ٌ

 
السعً للوصول إلى إستقبللٌة القضاء مع إعطابه الوسٌلة للتدخل فً المراحل اإلجرابٌة  - ج

شتركة لكشؾ عملٌات التعسؾ فً إستعمال الحق( من جهة، كما والوسٌلة اإلدارٌة )مثال هٌبة م
 الكفٌلة التً تضمن تنفٌذ قراراته من جهة أخرى.  

 
ن بصورة إو لتفصٌله أو ذكر سواه وقعوهذا ؼٌض من فٌض مما ٌمكن القٌام به والذي ال ٌتسع هذا الم

 مقتضبة. 
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