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 الضريبية الواردة في الموازنةتُباشر تطبيق الزيادات " المالية

 خالد أبو شقرا
فالروات  التي تدفع بالدوحار النقدي تحول إلى الليرة اللبنانية على أااس . لية الدديدة حاحتاا  رريبة الدخلحيز التنفيذ بدأت وزارة المالية بتطبيق اآل 2222مع دخول موازنة 

(. ليرة اليوم 0222) 151فيما تحتا  األدور الموّطنة بالدوحار أو التي تدفع بشيك، على أااس التعميم . اعر منصة صيرفة، وتدفع عليها الرريبة وفق الشطور المعدلة
. وات  إلى الليرة اللبنانية وفق اعر صيرفةتحّول الروات  ببقية العمالت األدنبية إلى الدوحار وفقًا لمتواط التحويل بين العمالت األدنبية مقابل الدوحار، ومن ثم تحول تلك الر و 

، «احااود«في المئة من احاقتصاد بـ 55دة التهر  والتهري  وودود أكثر من إن كان من الصع  الدزم بمقدار الزيادة في احايرادات التي اتريفها هذه اآللية على الخزينة، نتي
 فهل تعتبر أكثر عدالة بالنابة للمكلفين؟

 
رريبة ، والذي نص على احتاا  مما حا شك فيه أنها تعتبر أكثر عدالة على أصحا  المداخيل، خصوصًا إذا ما قورنت بالقرار المتخذ من مديرية الواردات في العام الماري

 2222أما اليوم فقد ارتفع بحا  موازنة . وقتها لم تكن الشطور والتنزيالت العائلية قد عّدلت بعد. الدخل على أااس اعر صرف الاوق لمن يتقارى دخلة بالعملة احادنبية
 12.5كما ارتفع التنزيل على الزودة إلى . ن ليرة على الولد الواحدمليو  2.5ألف ليرة إلى  522ومن . ألف ليرة 522مليونًا و 75ماليين، إلى  5.5التنزيل العائلي للفرد من 

 :أما بالنابة للشطور فقد زادت بشكل حافت، وحددت بحا  القرار على الشكل التالي. مليوناً 
 

 .ماليين ليرة 5على الروات  التي تقل عن  %2
 

 .مليون ليرة 15و 5عن الروات  بين  %4
 

 .يون ليرةمل 72و 15على الروات  بين  %7
 

 .مليون ليرة 52و 72على الروات  بين  %11
 

 مليون ليرة 122و 52على الروات  بين  %15
 

 .مليون ليرة 225على الروات  التي تتخطى  %25
 

المبالغ الماموح تنزيلها قبل احتاا  الرريبة  -( مليون ليرة 75.5)التنزيل العائلي = صافي احايراد . )وعليه تحتا  رريبة الدخل على احايرادات الصافية الخارعة للرريبة
 .مدموع احايرادات الخارعة للرريبة -( عن الزودة واحاوحاد في حال ودودهم)

 .احايرادات الصافية الخارعة للرريبة( * الشطور التصاعدية)معدحات الرريبة = وبالتالي فان مدموع الرريبة المتودبة 
فهذه الرريبة تصاعدية وتعتبر . ذ دعفر االمة اعتبر أن تأثير هذه الرريبة ايكون بشكل أاااي على الروات  المدفوعة بالعملة األدنبيةالخبير المداز في المحاابة احااتا

 .من حيث الشكل أكثر عدالة بالنابة للمكلفين، وتحديدًا من فئة الموظفين، نتيدة زيادة عدد الشطور التي تحتا  على أاااها
هذا ما حا يمكن معرفته اآلن وقبل إدراء «و. ي حا يودد دوا  عليه بعد هو إن كانت اآللية الدديدة تخدم احادير وأصحا  الدخل المحدود من حيث المرمونإحا أن الاؤال الذ
الروات  واحادور هي رريبة انوية، ذلك حان رريبة . دوزيف مّتى« دمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفااد»، بحا  خبير المحاابة المداز والعرو في «الدرااات الالزمة

 .أي من بداية العام الداري 1/1/2222وهي اتطبق بحا  تعاميم المالية بمفعول ردعي من تاريخ . تحتا  بشكل فصلي
يبي الكبيرة، وايطرة احاقتصاد غير هل عائداتها تفوق ثقلها على المكلفين الشرعيين؟ ففي ظل نا  التهر  الرر : الاؤال البديهي الذي يطرح مع أي زيادة في الررائ  هو

فهي اتقتطع من . في المئة من القوى العاملة في القطاع غير النظامي، يصبح ررر أي زيادة رريبية أكثر من فوائدها 52الشرعي على أكثر من نصف احاقتصاد، وودود 
 .لدولة كما تتوقع الدرااات احاكتوارية، هذا إن وددت، اترهق المكلفين، ولن تزيد ايرادات ا«اآلدمي»حاا  احاقتصاد القانوني، واحادير 
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