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مجتمع وإقتصاد
مرر مجلس النواب قانون الضرائب ّ
ّ
تقرير
مرة ثانية ،بأقل التعديالت واالعتراضات ،مراعيًا بالشكل قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق ،فجرى التصويت
ّ
ّ
على القانون بالمناداة ،وأضيفت إليه مادة تجيز للحكومة الجباية في ظل عدم وجود الموازنة العامة ،وحذف البند المتعلق بالمهن الحرة بحجة «االزدواج
الضريبي»ّ ،
وتم أيضًا «ترتيب» صياغة المادة المتعلقة بالغرامات على األمالك البحرية ...في المقابل ،لم يستجب مجلس النواب لضغوط المصارف الرامية إلى
عدم تكليفها بضريبة الفوائد ،لكنه لم يستمع أيضًا إلى أصوات الناس الرافضة زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم فواتير االتصاالت

ّ
يقر الضرائب مجددًا
النواب
مجلس
ّ
السلسلة لم تعلق والمصارف تخسر معركتها
فيفيان عقيقي
من جديد ،أقر مجلس النواب قانون
ال ـضــرائــب ،وبــالـتــالــي بقيت سلسلة
ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ق ـيــد الـتـنـفـيــذ ولــم
ّ
تعلق ،فيما مشروع القانون الثالث
امل ـط ــروح عـلــى الـجـلـســة التشريعية،
وال ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ال ـ ـ ــى إض ـ ــاف ـ ــة م ـ ـ ـ ــادة ال ــى
مـ ـش ــروع ق ــان ــون م ــوازن ــة عـ ــام 2017
تجيز نشرها قبل قطع الحساب ،لم
ُي ـطــرح ول ــم يــذكــره أح ــد .وف ــي نهاية
الـجـلـســة أم ــس ،ح ــدد رئـيــس مجلس
ال ـنــواب نبيه ب ــري جـلـســات متتالية
أي ــام ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء والخميس
من األسبوع املقبل النتخاب اللجان
الـنـيــابـيــة ومـنــاقـشــة م ـش ــروع قــانــون
املوازنة.
ف ــي ال ـح ـص ـي ـلــة ،ل ــم ت ـف ـلــح ال ـض ـغــوط
الـك ـث ـي ـفــة ال ـت ــي مــارس ـت ـهــا امل ـص ــارف
بـتـطـيـيــر ق ــان ــون الـ ـض ــرائ ــب ،ك ـمــا لم
تفلح بتعديله بما يتيح لها البقاء
معفاة مــن مــوجــب تسديد الضريبة
على الفوائد ،وكان الفتا ّ
جدًا أن املادة
التي تعارضها املصارف لم يجر أي
نـقــاش بشأنها ول ــم يـعـتــرض عليها
أحـ ـ ــد ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ج ـم ـع ـيــة امل ـص ــارف
تـ ـق ـ ّـدم ــت بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ي ــرم ــي الـ ـ ــى رف ــع
الـضــريـبــة عـلــى أرب ــاح ال ـشــركــات الــى
ً
 %20ب ـ ــدال م ــن  ،%17ف ــي م ـقــابــل أن
تبقى املـصــارف معفاة مــن الضريبة
على الـفــوائــد ،وه ــذا االق ـتــراح طرحه
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
على وزير الخارجية جبران باسيل،
فيما رفــض الــرئـيــس بــري أي نقاش
فيه ...كذلك لم تفلح اعتراضات حزب
الله وحــزب الكتائب في إلغاء زيــادة
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة من
 %10إلى  ،%11ولكن جرى تخفيض
الرسم على بطاقات الخلوي املسبقة
الــدفــع مــن  2500لـيــرة إل ــى  250ليرة
وبقي الــرســم بقيمة  2500ليرة على
فــوات ـيــر االتـ ـص ــاالت األخ ـ ــرى ،وتـمــت
إعــادة رســم املـغــادرة عبر املطار على
الدرجة السياحية الى قيمته السابقة
ً
من دون تعديل ،اي  50ألف ليرة بدال
مــن  60ألــف لـيــرة وردت فــي القانون
املبطل.

اعترض السنيورة على زيادة الضريبة على أرباح الشركات وطالب بفرض ضريبة  %10على االتصاالت (هيثم الموسوي)

إذًا ،أق ـ ـ ـ ـ ّـر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ق ــان ــون
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب لـ ـلـ ـم ـ ّـرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ول ـك ــن
ب ـص ـخــب أقـ ـ ــل ،وب ـت ـع ــدي ــات طـفـيـفــة
ت ـ ـ ــراع ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ــرار املـ ـجـ ـل ــس
الدستوري الرقم  ،2017/5وال سيما
تعديل املــادة ( 17إلغاء تكليف املهن
ّ
الحرة بالضريبة على الفوائد بذريعة
االزدواج الضريبي) ،وتنقيح صياغة
ّ
املادة ( 11املتعلقة بمعالجة اإلشغال
ّ
غ ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي لـ ــأمـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة
ّ
العمومية) ،علمًا بأن التنقيح لم يزل

اإلبهام وال احتماالت االستنسابية،
ف ـي ـم ــا ب ـق ـي ــت ال ـ ـغـ ــرامـ ــات امل ـف ــروض ــة
متدنية ّ
جدًا وتراعي مصالح محتلي
هذه األمالك.
ً
إقـ ــرار ال ـقــانــون م ـج ـ ّـددًا ،ول ــو م ـع ـ ّـدال،
ّ
شـ ــكـ ــل انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارًا ل ــرئـ ـي ــس م ـج ـلــس
ّ
ّ
ال ـ ـنـ ــواب ،إذ ي ــؤك ــد ع ـلــى صــاحــيــات
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بــالـتـشــريــع املــالــي
والضريبي ،بمعزل عن املــوازنــة ،ردًا
على قرار املجلس الدستوري.

كــذلــكُ ،رف ـعــت الـضــريـبــة عـلــى فــوائــد
املـ ـص ــارف م ــن  %5إلـ ــى  ،%7ومـ ـ ّـرت
بسالسة من دون أي اعتراض يذكر.
ورفعت أيضًا ضريبة أرباح الشركات
م ــن  %15إلـ ــى  ،%17وهـ ــو م ــا القــى
اعتراض السنيورة ،مطالبًا بإبقائها
عـلــى حــالـهــا بـحـ ّـجــة ت ـفــادي الـتـهـ ّـرب
الضريبي ،في حني اعترض النائب
نـ ـ ــواف املـ ــوسـ ــوي ،م ـطــال ـبــا بــرفـعـهــا

ما هي الضرائب الجديدة؟
ش ـ ـ ـ ـ ّـرع مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ب ـم ــواف ـق ــة
أعـ ـض ــائ ــه ،ال ـت ـع ــدي ــات ع ـل ــى األمـ ــاك
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ،بــاسـتـثـنــاء ال ـنــائــب نـقــوال
ف ـ ـ ـتـ ـ ــوش ال ـ ـ ـ ـ ــذي طـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـم ـن ــاق ـش ــة
امل ــوض ــوع ب ـقــانــون مـنـفـصــل .وفيما
اع ـت ـب ــر وزيـ ـ ــر امل ــال ـ ّـي ــة أن «ال ـص ـي ـغــة
الراهنة للمادة تتوافق مع مالحظات
امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري لـنــاحـيــة إزال ــة
ال ـغ ـم ــوض ع ـب ــر ت ـب ـس ـيــط ال ـص ـيــاغــة
ّ
وإل ـ ـ ـحـ ـ ــاق ك ـ ــل حـ ــالـ ــة ت ـ ـعـ ـ ّـد بـ ـج ــدول
ّ
احـتـســاب ال ـغــرامــة املـتـعــلــق بـهــا ،مع
التأكيد على عدم إعطاء شاغلي هذه
األمــاك أي حق فيها» ،عـ ّـدل املجلس
ً
ال ـص ـيــاغــة م ـس ـت ـبــدال عـ ـب ــارة رس ــوم
بغرامة سنوية ،بـنـ ً
ـاء على اعتراض
النائب غسان مخيبر.
ص ـ ـ ـ ّـدق م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب عـ ـل ــى رف ــع
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة من
 %10إلى  ،%11بعدما ُرفض اقتراح
ال ـن ــائ ــب اب ــراهـ ـي ــم ك ـن ـع ــان ال ـقــاضــي
ب ـت ـع ـل ـيــق إق ـ ــراره ـ ــا إل ـ ــى حـ ــن إق ـ ــرار
باالستفادة من
املــوازنــة ،بما يسمح ّ
ال ــوف ــر ال ـ ــذي ق ــد ي ـت ـحــقــق .وص ـ ّـوت ــت
عـلـيـهــا ال ـك ـتــل ال ـن ـيــابـ ّـيــة األس ــاس ـ ّـيــة،
بــاسـتـثـنــاء كـتـلـتــي الـكـتــائــب وح ــزب
الله ،والنائب نقوال فتوش.

بقيت الغرامات
على األمالك البحرية
منخفضة جدًا من
دون تعديل

ح ـتــى  .%20وأق ـ ــرت امل ـ ــادة املتعلقة
بــالـسـمــاح لـلـشــركــات ب ــإع ــادة تقييم
أصولها استثنائيًا ملــدة  5سـنــوات،
عـ ـل ــى ان ت ـخ ـف ــض الـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
األرباح الناتجة من هذه العملية الى
 ،%10فيما فــرضــت ضــريـبــة بنسبة
ّ
التفرغ عن العقارات،
 %15على أرباح
ما عدا أرباح التفرغ عن أمكنة السكن
األساسية للشخص الطبيعي ،على
أن ال تتجاوز املسكنني.
ّ
وف ــي مــا يـتـعــلــق بــرفــع ال ــرس ــوم على
ّ
اسـ ـتـ ـه ــاك امل ـ ـشـ ــروبـ ــات ال ـك ـح ــول ــي ــة
املـ ـسـ ـت ــوردة ب ــن  15إلـ ــى  %30على
السعر النهائي ،اعترض نواب تكتل
التغيير واإلص ــاح عليها مطالبني

ب ــإل ـغ ــائ ـه ــاّ ،
وأي ـ ــده ـ ــم ب ــذل ــك ال ـنــائــب
ّ
سامي الجميل باعتبار أنها «تمس
بنمط حياة مجموعة من اللبنانيني،
ّ
فرد النائب وائل أبو فاعور ممازحًا
ّ
بـ«فرض ضريبة على املتة والجالب
حفاظًا على العيش املـشـتــرك» ،قبل
أن يقترح وزيــر املــالـ ّـيــة رفــع الرسوم
خمسة أضـعــاف الــرســم الـحــالــي ،أي
ّ
مــن  60لـيــرة إل ــى  300لـيــرة عـلــى كــل
ليتر مــن البيرة ،ومــن  200ليرة إلى
أل ــف ل ـيــرة عـلــى الـنـبـيــذ ومـشـتـقــاتــه،
ومــن  400لـيــرة إلــى  2000لـيــرة على
الويسكي والـفــودكــا ،فـصـ ّـدق عليها
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـص ـب ــاح ـ ّـي ــة ،لـيـعـيــد
ب ــري طــرحـهــا عـلــى الـتـصــويــت خــال
الجلسة املـســائـ ّـيــة بـنـ ً
ـاء على اقـتــراح
الـنــائــب سـيـمــون أب ــي رم ـيــا ،فخفض
ً
الرسم حتى ثالثة أضعاف بــدال من
خمسة.
كذلك ّ
صدق املجلس على زيادة 250
ّ
ليرة على كل علبة سجائر ،في حني
اعترض النائب نواف املوسوي على
زيــادة  250ليرة فقط على السيجار،
مطالبًا برفعها إلى  5آالف ليرة ،قبل
أن ّ
يتم التصديق على اقـتــراح وزيــر
املالية علي حسن خليل بزيادة 2500
ّ
املعسل
ليرة على سعر كيلوغرام تبغ
ّ
ً
بـ ــدال م ــن  250ل ـي ــرة ع ـلــى ك ــل عـلـبــة،
و %10ع ـلــى س ـعــر ش ـ ــراء الـسـيـجــار
ً
الفاخر بدال من  250ليرة.
أيضًا ،فرض رسم بقيمة  2500ليرة
ع ـل ــى ف ــواتـ ـي ــر الـ ـه ــات ــف واإلنـ ـت ــرن ــت
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ـ ــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ّ
اإللكترونية .في حني خفض الرسم
ع ـلــى ب ـطــاقــات ال ـخ ـلــوي واإلن ـتــرنــت
املسبقة الدفع من  2500إلى  250ليرة
ّ
ً
بناء على اقتراح خليل ،كحل وسط،

