
 2021-05-21النهار 
 في الموازنة والضرائب

 
 صونيا ابراهيم عطيه المحامية

ضّمنتها بعض األفكار التي قد تكون ذات فائدة في وضع الموازنة  2019أيار  10 هذا الموضوع الى كل الوزارات في سبق لي أن أرسلت ورقة أعددتها في
  والتكليف بالضرائب.

تيمور جنبالط في عن تقديم اقتراح من ِقبل النائب واليوم وقد تدنت واردات الدولة الى أدنى حد بسبب األزمة المالية، ونظرًا الى ما ورد في جريدة "النهار"  
وبشكل خاص فرض ضريبة على الثروة، أعود لإلضاءة على بعض ما ورد في ورقتي تلك )التي لم تنشر( من مبادئ عامة يبنى عليها علم موضوع الضرائب، 

 الموازنة.
  ها علىرد للدولة سوى الضرائب التي تفرضاق على مصالح المواطنين. وال موافمن الثابت وجوب توفير موارد للدولة لتتمكن من إدارة أجهزتها واإلنف 

 المواطنين.
 والضرائب واجب وطني، إنما يجب أن تُفرض على َمن يستطيع تحّملها. 

 رهق كاهل المستهلكهنا ألفت إلى كون الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تعتمد الدولة عليها تصيب بمعظمها الطبقتين المتوسطة والفقيرة، األمر الذي ي
 الذي يصبح في حالة انكماش تؤثر على قدرته اإلستهالكية فيشّل اإلقتصاد.

 حدها األدنى المعقول. بادئ ذي بدء، يجب خفض الضرائب غير المباشرة الى
  

 في الحلول المقترحة
 أوال: إستحداث ضرائب جديدة

 فرض ضريبة على التحسين: -1
  شق الطرق، مشاريع الري، التحسين الزراعي الخ...

 تقوم الدولة بمثل هذه المشاريع التي تزيد من ثروات أصحابها عشرات األضعاف وال تتقاضى منهم شيئا.
  كل إستفادة ربحية تعود الى المواطن من دون أي جهد يقوم به. لذا يجب فرض ضريبة على

كون اسما من دون مسّمى، فال ُتجبى بصورة فاعلة، في حين أنها تكون ومعلوم أن هذه الضريبة المعروفة بــ"ضريبة التحسين" هي مقررة قانونًا، إال أنها تكاد ت
 للواردات. بالتأكيد مصدرا وفيرا

: )ضريبة الحماية معمول بها في أكثر البلدان المتقدمة( ومن البديهي القول إن الدولة هي الراعية ألمن المواطن وحمايته في حياته فرض ضريبة حماية -2 
 تمتع بحماية الدولة يجب أن يدفع ما يتوجب عليه من ضريبة لقاء هذه الحماية.وممتلكاته. فكل مال ي

 ة أسهل من التحقق من حقيقة الدخل والربح السنوي الذي يسهل التستر عليه بوسائل شتى.فرض ضريبة على الثروة: التحقق من الثرو  -3 
 إلقتصاد.لمستثمرة، تشجع مالكيها على استثمارها مما يساهم في تحريك عجلة اوالضريبة على الثروة، وبشكل خاص األمالك المتروكة واألراضي غير ا

  
 ثانيا : معالجة الخلل في الموازنة

 د الموازنة على الضرائب غير المباشرة كلما احتاجت الدولة الى المال.إعتما -1
 وي الدخل المحدود الذين ينفقون كل دخلهم.فالضرائب غير المباشرة تشكل ثلث الموازنة على األقل وأكثرها يجنى من الفقراء وذ

نفاق ما بقي على مشاريع الري والتحسي -2  ن لمصلحة األغنياء من دون أن تتقاضى منهم شيئا.التبذير في اإلنفاق وكثرة الموظفين وا 
 ت سابقة.تحديد الحد األدنى لألجور على أساس النفقات الحالية وليس على أساس غالء المعيشة بالنسبة الى سنوا -3
  
 اإلعفاءات من الضرائب: -4

 تقوم الدولة أحيانا بإعفاءات من الضرائب كوسيلة لتشجيع بعض القطاعات.
  اإلعفاءات يجب أن تكون مبررة إقتصاديا وهادفة بحيث تطاول من هم في حاجة إليها فقط.إن مثل هذه 

 في وضع الموازنة...كو منه الدولة اللبنانية ناشئ عن المبادئ الخاطئة التي تعتمدها وأخيرا، ألفت إلى أن بعثة الصندوق الدولي قالت إن العجز الذي تش
همة في حل األزمة "إن تفاقم األزمة يؤدي إلى تدني قيمة المباني والى خسارة أصحاب األمالك جزءا كبيرا من ثرواتهم. لذا يتوجب على أصحاب الثروات المسا

  اإلقتصادية التي تهدد ثرواتهم...
 فإلى أصحاب الثروات أنصح بعدم الخشية من ضريبة تُفرض على ثرواتهم. 

 أو تصاعدية تساهم في عدم انهيـار اإلقتصاد، أما اإلزدهار فيزيـد قيمة ثرواتهم أضعافًا ويقي المؤسسات اإلفالس".إن ضريبة نسبية 


