Democratic Renewal Movement
)Konrad-Adeneurer -Stiftung (KAS

اإلصالح البنيوي المنشود
لمواكبة برنامج االنفاق االستثماري ()CIP
من منظاري المالية العامة والنظام الضريبي
المحامي كريم ضاهر

م تمر "سيدر" )باريس نيسان  (2018لدعم لبنان اقتصاديا ً :
تموي برنامج االنفاق االستثماري إلطالق عجلة النمو وخلق فرص عم واإلستقرار
المالي
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وقطاعية

التنفيذ والمبادر لوضة ح ٍد لحالة المراوحة والترقب والتأجي المستمر:
 oالمسح المسبق إلدارة الدولة ومالكها مع تقويم إداء ومعالجة الفائض
والشغور.
 oدراسة وقع األثر اإلقتصادي ( Economic impact
.)assessment
 oوضع ورقة إصالحية في مجالي المالية العامة والنظام الضريبي
تتضمن طروحات عملية واضحة ومتكاملة.

غياب جماع سياسةي علةا التضةحيا السياسةية والشخصةية
(مصالح طا فية/ف وية/زبا نية/مناطقية) وخسةار المكتسةبا
بترجيح المصلحة العامة

أوالً :صالحا علا صعيد المالية العامة

مهام الدولة األساسية

زيادة الثروة وحسن
توزيعها بشكل عادل

نشر العلم والمعرفة

تأمين الحماية
اإلجتماعية

حماية االقتصاد
الوطني

المالية العامة  :وسيلة للتدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتوجيهها من خالل الضرائب والحوافز← تنمية
مستدامة.
الهدف :تحقيق البرامج والوعود التي التزمتها السلطات السياسية أكانت تشريعية أو تنفيذية وتحت رقابة فاعلة طبقا ً
لألنظمة المرعية.

الشفافية المالية

تضمن حق المجلس التشريعي بمراقبة الموازنة وعمل السلطة اإلجرائية بصورة فعّالة عن طريق الت دقيق ف ي جمي ع
موارد الدولة ونفقاتها بصورة مفصلة.

بغياب الصدقية والفرضيّات الماكرو إقتصادية المسبقة والدقيقة لم تعد اآللية الكالسيكية إلعداد وتنفيذ الموازن ات ف ي
لبنان تتالءم مع المفهوم الحديث للمالية العامة ← فتح المجال للمخالفات والتجاوزات دون إمكانية تحميل المسؤولية.
ضرورة إيجاد حلول عملية وعلمية وقانونية تحفظ مصداقية الموازنة وشفافيتها وتزيد من فعاليتها:

تغيير النظام المعتمد راهنا ً إلعداد وعرض الموازنة
(اإلنتقا من موازنة البنود لا موازنة البرامج واإلداء)
تمك ين الس لطة التش ريعية م ن
معرف ة مص در ك ل ال واردات
ووجه ة إس تعمال اإلعتم ادات
وإيجازتها

موازنة البنود

جن وا الحكوم ات إل ل التفل ت م ن
قيد البرلمان في التخصيص

ال يُت ر للحكوم ة م ام
ذ
ر به
التص
اإلعتمادات

تف ادي أي م در أو
تح وير أو إس اءة
إس تعمال ألم وال
الدولة

إعتم ادات إجمالي ة أو تقديري ة ي ر
ثابت ة مرتبط ة بالتقلب ات اإلقتص ادية
والظرو اإلستثنائية

إطال ة أم د المناقش ات البرلماني ة والح ؤول دون الت دقيق
الفعّال من قبل النواب وبالتالي إلل إنعدام فاعلية الرقابة

موازنة المهام ( )Missionsأو "موازنة النتا ج”
 تندرج ضمنها البرامج ( ← )Programmesتكريس مبدأ الصدقية ( )Principe de Sincéritéعللعمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة.

 البرنامج يض ّم اإلعتمادات اآليلة إلل تنفيذ عمل معيّن ( )Actionأو مجموعة متماسكة من األعمال من قبلوزارة معينة لتحقيق المنفعة العامة .أما مجموع البرامج العائدة إلل وزارة واحدة أو عدة وزارات فتشكل ما
يسمل بالمهمّة ( )Missionوتسامم في سياسة عامة معينة.
 يكون البرنامج مو وحدة التخصيص (تفصيل اإلعتمادات) والمهمة وحدة التصويت ← محاسبة المسؤولعلل أساس النتيجة وحسن اإلداء (.)Performance

 إعطاء التصويت الذي يجريه البرلمان علل الموازنة معنل سياسي حقيقي أي مراقبة فعلية ألعمال الحكومةعبر التثبت من تحقيق النتيجة بدالً من التصويت علل الوسيلة الممنوحة لها.

إعادة إحياء وزارة التصميم
العام
وجوب الفصل بين مهمتي
المالية وإعداد الموازنة
جراءا مالزمة
ضرورية

قيام الحكومة بتأمين معلومات كاملة
ودقيقة ومتناسقة حول حسابات الدولة
تحت طائلة ترتيب المسؤولية علل
القيمين علل الشأن العام

إعطاء قانون المحاسبة العمومية قيمة
تفوق قيمة القوانين العادية بإعتبار
متمم ألحكام الدستور المتعلقة بمالية
الدولة

وضة قيود وشروط صارمة
لتدوير اإلعتمادا (تعدي
قانون المحاسبة العمومية)

• باب للهدر وسوء اإلدارة ← إخضاعه لرقابة صارمة ومعايير
أو إلغائه.

• ضم الموازنات االستثنائية والمستقلة والملحقة والحسابات
الخصوصية وإدراج مضامينها ضمن موازنة مجمعّة ← يساعد
عتماد مبدأ الموازنة المجمعة
(مدمجة/موحد ) كأدا تقييم
علل إعتماد جدول واحد شامل بواردات الدولة الحقيقية
وتحلي وتخصيص
اإلجمالية وجدول بنفقاتها الحقيقية إلعتماد الخيارات
واألولويات.

معالجة مسألة حسابا
الخزينة الخاصة

• رقابة دقيقة للحؤول دون استعمالها إلخفاء االلتزامات والخسائر
المرتقبة ← سلفات معطاة للمؤسسات العامة و ير قابلة لإليفاء
← إلزام السلطة التشريعية بنفقات لم توافق عليها أصالً
ومقدما ً.

تحسين اإلدار المالية والرقابة
إنشاء ل د وزارة الموازن ة أو وزارة التخط يط ر مرص د إقتص ادي ( )Observatoireووح دة درس وتحلي ل
وق ع األث ر اإلقتص ادي ( )Economic impact assessmentب التالزم م ع تفعي ل دور وح دة األرق ام
والمؤشرات لد مديرية اإلحصاء المركزي.
تأمين وحدة إدارية تابعة للسلطة التشريعية لتقييم الموازنة وقانونيتها ودستوريتها.
إعتماد وإدارة سياسة سيولة واقعية وفعاّلة وتكنولوجيا مالية حديثة ( )cybernétique financièreلتفادي
تخطي اإلعتمادات والتدابير المفاجئة.
تتبع تطبيق الموازنة علل الصعيد البرلماني وإشرا
(.)Participatory Budgeting

المواطنين في النقا

العام مقدما ً ومؤخراً

تكريس حق حضور المنظمات المهنية والهيئات األكثر تمثيالً اجتماعات اللجان النيابية المختصة.

تحسين اإلدار المالية والرقابة

تعيين وسيط الجمهورية لتمكين المواطنين والمستثمرين من مراجعته عند تقاعس الدولة أو المسؤولين.

تحديث قانون المحاسبة العمومية وتطوير األنظمة المرتبطة بالمشتريات والصفقات العامة ( Public
.)Expenditure

تفعيل دور األجهزة الرقابية وتوسيع نطاق مهامها وتأمين إستقالليتها وإعتماد تقاريرما للمحاسبة والمساءلة.

وضع نظام تدريب ملزم ومتكرر لجميع موظفي القطاع العام وسيما منهم الماليين.

صالح النظام الضريبي
معالجة الخل الناتج عن ضعف تحصي الضرا ب ← محاربة التهرب
الضريبي وتوسية قاعد المكلفين

عاد التوازن والمساوا بين المكلفين

تحفيز مناخ األعما واالستثمارا عبر تطوير النصوص وتحديثها و زالة
الغموض

أوجه التهرب الضريبي
التهرب المشروع
( Optimisation fiscale
régulière ou
)évitement

في

اإلساءة مع التعس
إستعمال الحق
)(abus de droit

التهرب الضريبي ير
المشروع أي الغ الضريبي

(fraude ou évasion
)fiscale

• ير مخال للقانون ← اإلستفادة من النصوص المبهمة
واألنظمة المتساملة

• كل عمل ينتج عنه تخفيض أو إلغاء للضريبة وسيما العمليات
الصورية التي ال تعكس حقيقة اإلتفاق الفعلي أو الغاية الحقيقية
بغية تخفيض القيمة الضريبية المتوجبة أصوالً

• التهرب الضريبي علل الحدود؛ أو مس محاسبتين وإخفاء جزء
من اإليراد؛ عدم تسديد الفواتير والرسوم علل معامالت
وخدمات تقدمها الدولة؛ اإلقتصاد الموازي ( Economie
)parallèle؛ وإلخ

توسية قاعد المكلفين وتعميم الرقم الضريبي الموحد

تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع
المواطنين والمقيمين األجانب علل األراضي
اللبنانية وربطه برقم الهوية أو جواز السفر
أو اإلقامة (لألجنبي المقيم)

اإلعالن عنه بمناسبة كل معاملة تجارية او
مصرفية

عملية مسح شامل للتأكد من عناوين السكن
واإلقامة عن طريق سجالت البلديات
وبمساعدة عناصر الشرطة

توثيق المعلومات لد السلطة الضريبية
المركزية لتحليلها

تطوير آليا التبليغ

تطوير األنظمة المعمو بها راهنا ً للتثب
من التبليغ

تطوير جراءا التبليغ اإلستثنا ي

• الهدف :من ع التعس م ن جه ة اإلدارة والته رب والتك تم
م ن جه ة المكلف ين (الم ادة  28م ن ق انون اإلج راءات
الضريبية).

• النشر م ع تعم يم رق م المكل الض ريبي الموح د عل ل
جميع وسائر اإلدارات الرسمية والحكومية والمص الح
المستقلة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية وس يما
منه ا البل ديات م ع وج وب إش عار ل د إنج از أي ة
معاملة رسمية وإعتبار مبلغا ً أصوالً

صالح النظام الضريبي القا م وتحديثه
نظام الضرائب النوعية ( scheduled
 ←)taxesيسهّل إخفاء اإليرادات وتفادي
التصريح

نظام الضريبة الموحدة علل الدخل

 تجميع اإليرادات علل أنواعهار كاألرباا المهنية وإيرادات رؤوس األموال المنقولة واإليرادات الرأسماليةوإيرادات األمال المبنية وسواما ضمن مطرا ضريبي واحد ( )assiette fiscaleخاضع للضريبة
التصاعدية؛
 تعميم موجب تعبئة التصريح ليشمل أكبر عدد من المكلفين حتل المعفيين ذات الدخل المحدود؛ التصريح الشامل عن األصول واإليرادات في الداخل والخارج؛ فرض موجب التصريح عن النفقات لتتبع العمليات وتحليل وضع المكلفين بما يسمح بكش المكلفينالمتحايلين و/أو المكتومين؛
 اإلبقاء مرحلياًر علل آلية تحصيل الضرائب عند المنبع ( )Withholding Tax Systemنظراً لفعاليةالتحصيل؛
 رفع السرية المصرفية للتثبت من أصولية التصريح وعدم إخفاء مورد أو تركة أو مبة؛ مع اإلبقاء عللالسرية المهنية والتشدد في تطبيقها.

تعدي النصوص سعيا ً للعدالة واإلنتاجية/المردودية

السعي من خالل
النصوص واإلجراءات
المالزمة إلل تحسين بيئة
األعمال والوضع
اإلجتماعي

زيادة اإلستثمارات وتقوية
اإلنتاجية والتنافسية وخلق
فرص عمل وتفعيل
اإلستهال الفردي
والصادرات

زيادة الواردات الضريبية

تعدي قانون اإلجراءا الضريبية (قانون رقم  44تاريا )11/11/2008

 oتسهيل وتبسيط األنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها علل الشكل الصحيح؛
 oمعالجة موضوع التأخر في البت في الطعون أمام لجان االعتراضات بتحديد مهلة زمنية منطقية وتطبيق
الوجامية؛

 oاعتماد عملية تقييم إداء ومحاسبة سريعة للمراقبين لتفادي التكالي

اإلعتباطية؛

 oإزالة الغموض واإللتباس في النصوص لتفادي التفسير التوسعي ()interprétation extensive؛
 oإعتماد آلية واضحة للتدقيق المكتبي؛

 oإدخال ضمن المنظومة التشريعية مبدأ التكلي
المستثمرين؛

التعاقدي (  Rescrit fiscalأو  )Tax Rulingلجذب

 oالتشدد في احترام المهل إلنجاز التدقيق في حاالت التوق

عن العمل والتصفية.

تعدي وتطوير نظام اإلعفاءا والحوافز الضريبية
أوالً -لغاء عفاءا با د :
 oمصار

االعمال ومصار

التسلي

المتوسط والطويل االجل ("مصار

متخصصة")؛

 oمؤسسات المالحة الجوية والبحرية؛
 oمؤسسات التعليم الخاصة في حال عدم إلتزامها بمعايير الشفافية والعون.
 oالتفرغ عن األسهم في الشركات المساممة وتتبع عمليات التهرب الضريبي للبيوعات العقارية الصورية.
ثانيا ً -ستحداث عفاءا جديد عصرية:
في المقابل يقتضي العمل علل منح إعفاءات مؤقتة وخاصة جديدة لتشجيع بعض المشاريع والقطاعات الواعدة
والحيوية التي تساعد علل النمو و/أو التوظي و/أو تنمية المناطق و/أو الـبيئية.

تعديال علا قانون ضريبة الدخ
(المرسوم اإلشتراعي رقم  144تاريا  12/6/1959مة تعديالته)

 oتوضيح وتوحيد معايير التكلي

مع ترجيح اإلقامة إنسجاما ً مع أحكام المعامدات الضريبية الدولية؛

 oإعتماد حوافز للتعويضات اإلضافية التي تمنحها المؤسسات المتعثرة ألجرائها باإلتفاق المتبادل عند
تسريحهم.
 oالسماا بنقل وترحيل العجز لمدة  7سنوات بدالً من  3سنوات رامناً؛
 oتطوير نظام التنزيالت العائلية الحالي وإعتماد نظامي التكلي األسري ( )foyer fiscalو النصاب
العائلي ( )Quotient familialبالنسبة للمكلفين الذين يتخطل دخلهم السنوي الحد األقصل للتنزيالت
العائلية الحالية؛

تعديال علا قانون ضريبة الدخ
(المرسوم اإلشتراعي رقم  144تاريا  12/6/1959مة تعديالته)

 oإعتماد نظام عصري متكامل لألرباا الرأسمالية (ربح التحسين) قوامه التفريق بين األرباا المهنية و ير
المهنية من جهةر كما وبين أرباا التحسين علل المد القصير وتل علل المد الطويل أو المنظور (plus-
)values à court terme et plus-values à long terme؛
 oإعفاء إستبدال األصول الثابتة (مادية و/أو ير مادية) بسواما أحدث أو أفعل؛
 oإفادة كبار السن في القطاع الخاص المستفيدين من معا تقاعدي من نظام اإلعفاءات المعتمد لمعاشات
تقاعد القطاع العام بشرط أن تستند معاشات التقاعد الل حسومات تقاعدية تقتطع من رواتب األجراء طيلة
فترة الخدمة.

تعدي قانون ضريبة األمالك المبنية (قانون تاريا  17/9/1962وتعديالته)

اإليراد المتأتي من تأجير األمال المبنية

الرسم الناتج عن حيازة العقار ()taxe foncière
و/أو إستعماله ()taxe d’habitation

يخضع للضريبة علل الدخل

تؤول موارد إلل السلطات المحلية (بلديات أو إتحاد
بلديات أو مجالس أقضية)

تعديال علا قانون رسم اإلنتقا
(المرسوم اإلشتراعي رقم  146تاريا )12/6/1959

 oإعتماد نظامي ال Fondationوال  Trustلجذب اإلستثمارات والتوظيفات المالية ؛
 oإعفاء نقل ملكية جزء من األصول تدريجيا ً ودون مقابل إلل الفروع والورثة لحثهم علل التوظي

والمبادرة؛

 oإعطاء حوافز وتنزيالت لتشجيع التبرعات والمساممات لجمعيات منفعة عامة مشروطة بتنفيذ برامج ومشاريع
إنمائية و/أو خدماتية و/أو إنسانية و/أو إجتماعية تساعد الدولة علل التخفي من أعبائها ونقلها إلل ميئات مؤتمنة.

عتماد مروحة تصاعدية للضريبة علا القيمة المضافة
(القانون رقم )379/2001

oاإلبقاء علل اإلعفاءات الحالية بالنسبة لمعظم المواد والسلع الغذائية والطبية/الصيدلية والتعليمية كما وعلل نسبة
الصفر بالمئة التي تسمح باسترجاع الضريبة.
oإلغاء اإلعفاءات علل الكماليات وسيما اليخوت.
oتخفيض الضريبة علل السلع والخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين العاديين ()%5؛

oإعتماد نسبة وسطية ( )%10لألمور العادية والترفيهية.
oإعتماد نسبة أعلل ( )%15بالنسبة للكماليات وأعمال المضاربة ( )spéculationوالسمسرة.

بصور ستطرادية ختامية:
عتماد الالمركزية المالية من ضمن الالمركزية اإلدارية

 oتوزيع الصالحيات واالمتيازات السيادية الضريبية لفرض وتحصيل الضرائب بين الدولة المركزية والمناطق
(أقضية).
 oإستقاللية نسبية تتمتع بها إدارات محلية تقرر نفقاتها وتستفيد من إيرادات ضريبية خاصة بها ضمن موازنة تتبع
نفس األصول ويتم إقرارما وفقا ً للمبادئ واآلليات عينها.
 oبالمقابل تلتزم مبدأ التضامن والتنسيق مع اإلدارات المحلية األخر
وتوزيع عادل للثروة الوطنية.

والسلطة المركزية لتأمين تنمية متوازنة

شكراً
″غد ًا لناظره قريب‟

