معجل مكرر
إقتراح قانون ّ
يرمي إلى تعديل المادة  22من القانون رقم  973تاريخ 2004/42/41
(الضريبة عمى القيمة المضافة)
األسباب الموجبة
لما كانت الضريبة عمى القيمة المضافة تفرض عمى عمميات تسميم األموال وتقديم الخدمات لقاء عوض التي

تتم داخل األراضي المبنانية من قبل شخص خاضع لمضريبة ،فضالً عن عمميات اإلستيراد التي يقوم بيا أي

شخص أكان خاضع لمضريبة أم ال.

ولما كان عبء الضريبة عمى القيمة المضافة يقع عمى عاتق المستفيد من عممية تسميم األموال أو تقديم
يزوده باألموال أو الخدمات عمى أساس ثمنيا ،بحيث
الخدمات الذي يقوم بتسديد قيمتيا إلى الشخص الذي ّ
لمزود األموال أو الخدمات دور الوسيط في تحصيل الضريبة لمصمحة الخزينة.
يكون ّ
ولما كانت الصياغة الحالية لممادة  22من قانون الضريبة عمى القيمة المضافة رقم  973تاريخ

 2004/42/41مع تعديالتو (فيما يمي "القانون") ،تعتمد ،كتاريخ إستحقاق لمضريبة ،تاريخ تسميم المال او
تقديم الخدمة إال اذا كان قد جرى قبض الثمن ،كميا او جزئيا ،قبل تاريخ تسميم المال او تقديم الخدمة و/أو

اذا اصدر الخاضع لمضريبة فاتورة قبل قبض الثمن ،بحيث تستحق الضريبة عندىا بتاريخ قبض الثمن أو

إصدار الفاتورة ،وفقاً لمحال.

يحمل عدد
ولما كان من شأن النص الحالي لممادة  22المذكورة من قانون الضريبة عمى القيمة المضافة أن ّ
مزودي الخدمات الذين يقومون بتحرير فواتيرىم مقدماً قبل قبض الثمن المقابل ،سيما
من ّ
موردي األموال أو ّ
الحرة والمقاولين ،عبء الضريبة عوضاً عن
منيم بعض تجار الجممة والصناعيين واصحاب المين
ّ

المتعاقدين معيم المتخمفين أو المتأخرين عن الدفع إلى حين تسديدىا من قبل ىؤالء وفي حال التسديد ،كون

فترة احتساب الضريبة راىناً ىي فصمية إلى حين تطبيق الفترة الشيرية وفقاً ألحكام المادة  22من القانون،
مما ينزع عن ىذه الضريبة صفتيا المحايدة بالنسبة لمعمالء االقتصاديين (.)neutralité de la taxe

ىذا من جية،
ومن جية أخرى ،ولما كان من شأن إصدار فاتورة قبل قبض الثمن ،وبالنظر إلى الظروف اإلقتصادية
مزود
تمر بيا البالد ،أن يضيف إلتزامات مالية عمى عاتق ّ
والمالية والنقدية الصعبة التي ّ
مورد األموال أو ّ
الخدمات الذي غالباً ما يعجز عن إسترجاع قيمتيا ضمن ميل معقولة وىو بات إضافةً يعجز عن تحمميا
وتأمين األرصدة الالزمة لتسديدىا مقدماً إلى الخزينة ضمن فترة االحتساب القانونية اآلنفة الذكر.

ولما كانت المادة  77من قانون الموازنة األخير رقم  411تاريخ  2043/7/94قد أعطت تعريف لمتيرب
الضريبي عمى أنو قيام الشخص الممزم بموجبات ضريبية ،بشكل متعمد ،بعدم التصريح عن الضرائب
والرسوم المستحقة لمدولة والمترتبة عمى دخمو أو ثروتو ،وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عميه

اقتطاعها او تحصيمها (إلخ).

ولما كانت المادة  2من المرسوم االشتراعي رقم  472تاريخ  4399/3/42قد نصت عمى ما حرفيتو... " :

كل من تخمف أو تأخر عمداً عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعيا من الغير لحساب الخزينة

أو تأخر بتسديد إيرادات وحصص أرباح عائدة لمدولة مدة تزيد عن الشير بالرغم من إنذاره ،عوقب بغرامة
تتراوح بين مميون ليرة وعشرين مميون ليرة أو بالسجن من ثالثة أشير إلى سنة وفي حال التكرار تفرض

العقوبتان معاً .وفي كل األحوال يتوجب عمى المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة أو الرسم المذين لم
يسددا".

ولما كان ،باإلضافة إلى الجنحة أعاله ،من شأن انطباق تعريف وصفة المتيرب ضريبياً عمالً بما تقدم عمى

مزود الخدمات العاجز عن تسديد الضريبة عمى القيمة المضافة التي تضمنتيا فاتورتو والتي
ّ
مورد األموال أو ّ
المورد أو الخدمة المقدمة ،أن يستتبع ال محال تطبيق قوانين أخرى
لم يقبضيا بعد من المستفيد من المال
ّ
عقابية وتدابير قسرية بحقو وسيما منيا تمك المنصوص عنيا في القانون رقم  11تاريخ 2047/44/21

(مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب) والقانون رقم  77تاريخ  204/40/27كتدابير رفع السرية
المصرفية وحجز األموال والحقوق.

لذلك،
فإننا نودع أمانة مجمس النواب ربطاً إقتراح قانون معجالً مكر اًر يرمي إلى تعديل أحكام المادة  22من قانون
ّ
الضريبة عمى القيمة المضافة رقم  973تاريخ  2004/42/41لجية تعديل تاريخ استحقاق الضريبة عمى
القيمة المضافة لكي يصادف مع تاريخ تسديد رصيد ثمن األموال أو الخدمات من قبل المستفيد منيا ،راجين

دراستو واعتماده؛ مع إعتبار ما ورد في األسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر صفة اإلستعجال المكرر.

النص المقترح:
ّ

مادة وحيدة:
ٌُ )4عدل ُنصُالمادةُُ 22منُالقانونُرقمُُ 973تارٌخُ(ُ 2004/42/41قانونُالضرٌبةُعلىُالقٌمةُالمضافة)ُ
وفقاُُالتالً:
ُ
البابُالرابعُُ-تارٌخُاستحقاقُالضرٌبةُ ُ
ُ
المادةُ(ُ22المع ّدلة)ُ-تارٌخُإستحقاقُالضرٌبة ُ
تستحقُالضرٌبةُبتارٌخُتسلٌمُالمالُاوُتقدٌمُالخدمةُشرط أن ٌكون قد تم تسدٌد وقبض كامل الثمن المقابلُ .
اما ُاذا ُكان ُقد ُجرى ُقبض ُالثمنُ ،كلٌا ُاو ُجزئٌاُ ،قبل ُتارٌخ ُتسلٌم ُالمال ُاو ُتقدٌم ُالخدمةُ ،فتستحق ُالضرٌبةُ
بتارٌخُالقبضُ،وذلكُعلىُاساسُالمبلغُالمقبوضُ .
اما ُاذا ُاصدر ُالخاضع ُللضرٌبة ُفاتورةُ ،قبل ُتسلٌم ُاالموال ُاو ُتقدٌم ُالخدمات ُوقبل ُقبض ُالثمنُ ،فتستحقُ
الضرٌبةُبتارٌخ قبضه رصٌد الثمن المستحق له دون اإلعتداد بتارٌخ اصدار الفاتورةُ .
فٌما ٌُتعلق ُبالسلع ُالمستوردةُ ،تستحق ُالضرٌبة ُعند ُتوجب ُالرسم ُالجمركً ُوفقا ُللتشرٌعات ُالجمركٌةُ
المعمول ُبها؛ ُإال أنه ٌعود لمجلس الوزراء ،بموجب مرسوم بناء على إقتراح وزٌر المالٌة ،وبصورة
استثنائٌة فً ظل ظروف اقتصادٌة ومالٌة خطرة وغٌر اعتٌادٌة ،إرجاء تارٌخ اإلستحقاق لمدة محدودة
بما ٌتناسب مع تلك الظروف للمحافظة على االستقرار االقتصادي والمالً وتأمٌن أسس النموُ .
ُ
ُ
 )2تُلغىُجمٌعُالنصوصُالقانونٌةُوالتنظٌمٌةُالتًُتتعارضُمعُأحكامُالمادةُُ22منُقانونُالضرٌبةُعلىُالقٌمةُ
المضافةُالمع ّدلةُطبقاُُلماُتقدمُ .
ُ
ٌ )9عملُبهذاُالقانونُفور ُنشره ُفً ُالجرٌدة ُالرسمٌةُوتطبقُأحكامهُإعتبارا ُمنُبداٌةُالفصلُالذيٌُلًُالفصلُ
الذيٌُنشرُفٌهُهذاُالقانونُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

