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ّ
والتحرر:
المرأة ّ ً
االقتصاد أوال

الشركات اللبنانية صغيرة ومكتومة وال تدفع الضريبة
ُت ّبين اإلحصاءات ُ
المتاحة
من ِق َبل وزارة المال أن
عدد الشركات النظامية
الم ّ
ُ
صرح عنها لدى
يبلغ
الدوائر الضريبية ّ
 101.595شركة ،إل أن
ّ
أكثر من  %85منها تصرح

عن حجم أعمال سنوي
ّ
يقل عن مليار ليرة (663
ألف دوالر) ،و %79منها
(أي  80.207شركات)
ال ّ
تصرح عن أي ّ
عمال
لديها ،وثالثة أرباعها
تقريبًا ُم ّ
سجلة في
نشاطات التجارة واألنشطة
العقارية واإلنشاءات
وورش تصليح السيارات
ّ
ومحطات الوقود

ُي ـق ـ ّـدر ال ـت ـهـ ّـرب م ــن ضــريـبــة ال ــدخ ــل على
أرباح الشركات بنحو مليار دوالر سنويًا،
ّ
وفق التقديرات الواردة في مذكرة الفريق
ّ
جمعية مـصــارف لبنان
االقـتـصــادي فــي
وتـقــريــر بـنــك ع ــودة الـفـصـلــي وغـيــرهـمــا.
ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـع ــض هـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر مـحــافـظــا
جـ ـ ـ ّـدًا وأقـ ـ ــل م ـ ّـم ــا ه ــو ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،حـيــث
ّ
ّ
السرية
يسود الفساد في لبنان وتؤمن ُ
املـصــرفـيــة وال ـن ـظــم املـحــاسـبـيــة املـعـتـمــدة
إمكانات هائلة إلخفاء األربــاح الحقيقية
ً
والتالعب بامليزانيات ،فضال عن سلسلة
واسـعــة مــن القوانني واملــراسـيــم واألنظمة
ً
ال ـت ــي ت ـب ـيــح ق ـ ــدرًا ه ــائ ــا م ــن اإلعـ ـف ــاءات
ال ـضــري ـب ـيــة امل ـقــون ـنــة أو االس ـت ـن ـســاب ـيــة،
وتسمح دائمًا بالتسويات واإلعفاءات من
الغرامات التي تنطوي على مكافآت ّ
جمة
ّ
ّ
وتشجعهم على
للمتهربني من الضريبة
ّ
التمادي والتعدي على املال العام.
ُفي املقابل ،ينظر البعض إلى هذا التقدير
امل ــرتـ ـف ــع ل ـح ـج ــم ت ـ ـهـ ـ ّـرب الـ ـش ــرك ــات مــن
ضريبة األرباح ،بوصفه انعكاسًا لفساد
ّ
الخاص اللبناني وارتباط شركاته
القطاع
الكبيرة أو األكـثــر ربحية بمراكز النفوذ
وال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ــدول ــة .وبــوص ـفــه أي ـضــا،
وهذا األهـ ّـم ،انعكاسًا لألزمة البنيوية في
النموذج الرأسمالي في لبنان ،حيث ُت ّ
قدر
إدارة اإلح ـص ــاء امل ــرك ــزي دخ ــل الـنـشــاط
االقـتـصــادي ُالالنظامي بنحو  %30من
مجمل الدخل امل ّ
سجل.

ُت ّ
ّ
الخاصة صغيرة بمعظمها
عد الشركات
ّ
ّ
وضعيفة وهــشــة ومــركــزة فــي نشاطات
ّ
خدمية متدنية اإلنتاجية ،ويغلب عليها
الطابع العائلي وال ـفــردي وأحـيــانــا كثيرة
الطابع االحتيالي على القانون ،ويسيطر
عـلــى الـحـ ّـصــة األك ـبــر مــن حـجــم أعمالها
اإلجـمــالــي ع ــدد قليل ج ـ ّـدًا مــن الـشــركــات
االحتكارية ذات االمتيازات ،التي تحظى
ب ـم ـعـ ّـدالت ضــريـبــة منخفضة وإع ـف ــاءات
ّ
كـثـيــرة ولـكــنـهــا تـعـتـمــد غــالـبــا األســالـيــب
االحتيالية لتهريب أربــاحـهــا الطائلة من
موجب تسديد الضريبة.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـك ـشــف إحـ ـص ــاءات
مديرية ال ــواردات فــي ُ وزارة املــال أن عدد
الـشــركــات اللبنانية امل ـصـ ّـرح عنها حتى
نهاية تشرين الثاني /نوفمبر  2018بلغ
 101.595ش ــرك ــة ،م ــن ضـمـنـهــا 6.274
ش ــرك ــة ( %6م ــن مـجـمــل ال ـش ــرك ــات) ال
تـ ـ ــزاول ال ـع ـمــل وف ـق ــا ل ـت ـصــاري ـح ـهــا لــدى
ّ
تصرح سوى 21.388
الوزارة .في حني ال
شــركــة مــن الـشــركــات العاملة عــن وجــود
ّ
عمال فيها ،ما يعني أن  %78.9من مجمل
الشركات النظامية ،هي عبارة عن نشاط
فردي أو عائلي صغير (متاجر أو ورش
تـصـلـيــح) أو ش ــرك ــات تـكـتــم عـ ّـمــالـهــا وال
ّ
شركات صورية
تصرح عن أجورهم أو
ّ
يـتـ ّـم اسـتـخــدامـهــا غــالـبــا لتملك الـعـقــارات
وت ـبــادل ـهــا ت ـُهـ ّـربــا م ــن تـســديــد الـضــرائــب
ّ
وال ــرس ــوم املـتــرتـبــة عـلــى عمليات الـتـفـ ّـرغ

عــن الـعـقــارات .علمًا أن نصف الشركات
ّ
تصرح عن ّ
ّ
عمالها تشغل أقل من 5
التي
ّ
ّ
عمال ،في حني أن  %0.6فقط تصرح عن
أكثر من  100عامل.
ال ت ـت ـف ــق ه ـ ــذه اإلحـ ـ ـصـ ـ ــاءات مـ ــع ن ـتــائــج
امل ـس ــح الـ ــذي ق ــام ــت ب ــه إدارة اإلح ـص ــاء
املركزي عام  2004والذي أحصى وجود
 176.279مـ ّ
ـؤس ـســة ف ــي ل ـب ـنــان .ك ـمــا ال
تتفق مــع إح ـصــاءات الـصـنــدوق الوطني
االجتماعي ،التي تفيد أن عدد
للضمان
الشركات ُامل ّ
سجلة لديه عــام  2014يبلغ
ُ 47.659شركة ،أي أكثر من ضعف العدد
املـصـ ّـرح عنه لــدى وزارة املــال ونحو ربع
ع ــدد املـ ّ
ـؤس ـســات وفـقــا إلدارة اإلحـصــاء
املــركــزي .وهــذا دليل على حجم التالعب
ف ــي ت ـص ــاري ــح الـ ـش ــرك ــات لـ ــدى ال ــدوائ ــر
الـضــريـبـيــة وص ـن ــدوق ال ـض ـمــان وغـيــاب
اآللـيــات لضبط الـتـهـ ّـرب الضريبي وعــدم
ّ
التصريح وتفشي العمل الالنظامي ،علمًا
أن إحصاءات الــوزارة والصندوق وإدارة
اإلحـصــاء تتفق على أن أكثر مــن %85
مــن الـشــركــات ال ت ـ ٍّصـ ّـرح س ــوى عــن أقــل
من ّ 10
عمال في كل منها ،ما يعني أنها
ـدن،
صـغـيــرة لـلـغــايــة وح ـجــم أعـمــالـهــا م ـتـ ٍ
وبــالـتــالــي فــإن عــدم الـتــزامـهــا بالتصريح
الـصـحـيــح لـيــس هــو امل ـس ــؤول ّ
األول عن
التهرب من ضريبة األرباح ُامل ّ
ّ
قدر بمليار
دوالر ،بل عدم تصريح الشركات األكبر
ح ـج ـم ــا عـ ــن ح ـج ــم أع ـم ــال ـه ــا ال ـح ـق ـي ـقــي

ُ ّ
وإخفاء أرباحها الفعلية املحقُقة.
تـقـ ّـدم إح ـصــاءات الـشــركــات امل ّ
سجلة في
وزارة املـ ــال وف ـق ــا لـحـجــم أع ـمــال ـهــا لـعــام
 2016صــورة ُم ّ
عبرة جـ ّـدًا ،إذ أن %85.4
ّ
مــن مجمل ه ــذه الـشــركّــات صــرحــت عن
حجم أعمال سنوي يقل عن مليار ليرة
(ما يعادل  663ألف دوالر أميركي سنويًا
أو نحو  55ألــف دوالر شهريًا) .علمًا أن
 %77منها هــي شــركــات فــرديــة تخضع
لضريبة تصاعدية على الدخل واألربــاح
و %23منها هي شركات أمــوال يمنحها
ال ـق ــان ــون إعـ ـف ــاءات وام ـت ـي ــازات ضــريـبـيــة
ّ
شتى .في املقابلُ ،ت ّ
بي هذه اإلحصاءات
أن  %7مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات صـ ـ ّـرحـ ــت عــن
ح ـجــم أع ـم ــال ب ــن م ـل ـيــار و 10م ـل ـيــارات
لـيــرة سنويًا (مــا بــن  55ألـفــا و 553ألف
دوالر شهريًا) ،علمًا أن  %40منها هي
شركات أموال و %60شركات فردية .في
حني ّ أن  %1.5فقط من ُمجمل الشركات
تـخــطــى حـجــم أعـمــالـهــا امل ـص ـ ّـرح عـنــه 10
مليارات ليرة سنويًا (فوق  6.633مليون
دوالر) ،علمًا أن  %65منها هي شركات
أم ــوال ،فــي مقابل  %35شــركــات فــرديــة.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن  %78من مجمل
ش ــرك ــات األم ـ ــوال (هــولــدنــغ وأوف شــور
ّ
ومساهمة) تتركز أنشطتها فــي تجارة
البيع بالتجزئة والجملة (من دون تجارة
ال ـسـ ّـيــارات وبـيــع ال ــوق ــود) وف ــي األنـشـطــة
العقارية واإليجارية حصرًا.

