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تلعب الرضائب بوصفها اقتطاعا من دخل االفراد وثرواتهم دورا مهام يف االقتصاد. 
تستخدم اداة من ادوات السياسة املالية يف التأثري يف االنتاج واالستهالك واالدخار 
وتحقيق االستقرار االقتصادي. ويتحمل املكلف القانوين اثر تلك الرضيبة مبارشة 
او بنقل عبء تلك الرضيبة اىل الغري اثارها عىل استهالك الفرد وعىل مدخراته . 
ويتأثر املنتجون باملستهلكني وميتد ذلك االثر اىل التوزيع الرضيبي  واىل املستوى 

العام لالسعار ويف كل القطاعات

إقتصاد
عصام شلهوب

ضرائب عام 2017 أرهقت اإلقتصاد:
التخمينات اإلستنسابية أّثرت على القطاع العقاري

ال يختلف رأي الخرباء كثريا بعضهم عن بعض، اذ 
يجمعون عىل ان الرضائب تساهم يف زيادة نسبة 

الفقر يف لبنان.
عىل  تأثرياتها  بحسب  الجديدة  الرضائب  تقّسم 
الشكل التايل: 55% من الرضائب تطاول املواطنني 
القطاع  تطاول   %26 مبارش،  بشكل  اللبنانيني 

املرصيف، 19% تطاول القطاع العقاري.
يف  تضخام  الرضائب  تأثريات  اوىل  وانعكست 
االسعار بنسبة ترتاوح بني 5% و10%، تبعاً لنوع 
السلع. ثاين التأثريات غالء يف اسعار واجور الشقق 
السكنية، وثالثها ارتفاعا يف اسعار بقية العقارات 
ما بني 3% و5%، كام ستطاول تأثرياتها املودعني 
عائدات  الرضيبة عىل  زيادة  نتيجة  املصارف  يف 
الركود  وان  اىل 7%، خصوصا  ودائعهم من %5 
االقتصادي يف لبنان ال يتحمل اجراءات رضيبية، 
ألن ارتفاع االسعار سيؤثر عىل االستهالك، وبالتايل 

عىل النمو االقتصادي الضعيف اصال.
لبنان  يف  املجازين  املحاسبة  خرباء  نقابة  رئيس 
رضائب  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  صقر  رسكيس 
عام 2017 "ارهقت االقتصاد واعاقت العمل يف 
املشاريع واثرت عىل النمو املرصيف"، مشددا عىل 
ان الرضيبة يف حالة الركود االقتصادي تؤثر عىل 

االستثامر سلبا.

■ اىل اي حد تساهم الرضائب والرسوم الجديدة، 
النمو  نسبة  تراجع  يف  الحاصل،  الركود  ظل  يف 

االقتصادي؟
□ الرضائب املفروضة توثر سلبا عىل عملية التنمية 

االقتصادية يف حالة الركود التي يعيشها االقتصاد. 
لتشجيع االستثامر يجب تخفيف الرضائب وليس 
زيادتها، واعطاء الحوافز الرضيبية للمستثمرين 
لضخ االموال يف االقتصاد بشكل عام. لذلك فان 
واعاقت  االقتصاد،  ارهقت   2017 عام  رضائب 
املرصيف،  النمو  عىل  واثرت  املشاريع  يف  العمل 
خصوصا وانها طاولت املصارف مينة ويرسة، ان 
الفوائد  لجهة  او  منها  املقبوضة  الفوائد  لجهة 
املدفوعة للغري وطاولت ارقام اعامل املصارف قبل 
اثرت عىل عمل  الرضائب  االرباح. هذه  تحقيق 
وربحية املصارف، واثرت عىل سعر الفائدة بحيث 
بشكل  االستثامر  اعاق  ما   %10 ليتجاوز  ارتفع 
ملموس. اثرت ايضا عىل كل انواع القروض بحيث 
جفت هذه القروض وخصوصا للقطاع العقاري. 
يف حال العودة اىل هذه القروض سرتتفع فوائدها 
الن كلفتها اصبحت اكرب. لذلك فان الرضيبة يف 
حالة الركود تؤثر عىل االستثامر سلبا. كان يجب 
ان توضع كل الرضائب عىل االرباح فقط وليس يف 

اثناء تنفيذ العمل وبشكل نوعي ومتفرق.

■ عام 2005 كان حجم االنفاق يف املوازنة 10 
االف مليار لرية، يف حني وصل عام 2017 اىل 24 
الف مليار. هل ستغطي الرضائب املفروضة هذا 
الفرق يف زيادة االنفاق الذي وصل يف 12 عاما اىل 

ضعف ونصف؟
و2018  عام 2005  بني  االنفاق  ارتفاع حجم   □
الخدمات  زيادة  دون  من  الضعفني  بنسبة 
للمواطنني او تنفيذ مشاريع استثامرية، يدل عىل 

طريقها  غري  يف  ذهبت  الزيادة  هذه  اموال  ان 
منها  يستفيد  ان  دون  من  واهلكت  الصحيح، 
املواطن. خري دليل االنفاق املتواصل عىل قطاع 
الكهرباء مثال. كنا نتمنى لو ان هذه الزيادة يف 
تحسن  استثامرية  مشاريع  عىل  كانت  االنفاق 
وااليرادات  االنفاق  بني  الفجوة  سد  اما  النمو. 
امر  فهذا  والرسوم،  الرضائب  زيادة  طريق  عرب 
مستحيل وال يستطيع الشعب تحمل هذا الفرق 
من مداخيله. هذا الفرق ميكن ردمه عرب تشجيع 
االستثامر وتحسني النمو. اذا توصلنا يوما ما اىل 
تحقيق منو بنسبة 10% ميكن عندها ان نسدد 
النمو  و  نستمر  ان  ميكن  ال  لكن  الدين.  بعض 

بنسبة %1.

الذي  العام  الدين  تسديد  بدء  ميكن  كيف   ■
سريتفع بعد مؤمتر "سيدر 1"؟

بلدا  لبنان  وعودة  والثقة  االستقرار  بعودة   □
سياحيا وصناعيا، وان تكون استثامراته مفتوحة 
املستثمر.  لتشجيع  تعقيدات رضيبية  دون  من 
رشط ان يطمنئ بأن القانون الرضيبي لن يتغري 
يكون  ان  ميكن  لبنان  وان  خصوصا  فرتة.  كل 
يف  القريب.  املدى  يف  املنطقة  العامر  محطة 
هذه الحالة ومع وجود التسهيالت للمستثمرين 
النمو. لكن مع  رمبا نخطو خطوات مهمة نحو 
استمرار التعقيدات، فان املستثمر سيلجأ اىل اي 

بلد يقدم له ما يطلبه كمثل قربص او تركيا.

الجديدة،  والرسوم  الرضائب  ان  تعترب  هل   ■
بشكل مبارش او غري مبارش، اثرت يف ترسيخ حالة 

الركود يف القطاع العقاري؟
□ تعرّض القطاع العقاري منذ عام 2012 حتى 
منها  عدة.  اسبابها  كبرية  ركود  ازمة  اىل  االن 
انخفاض اسعار البرتول، الحرب يف سوريا، املقاطعة 
العربية التي اثرت بشكل مبارش عىل الركود. لكن 
اثر كبري عىل عمليات  لها  الرضائب االخرية كان 

وان  خصوصا  السكنية.  والشقق  العقار  بيع 
العقار يتعرض لعدد كبريمن انواع الرضائب تبدأ 
بسعر االرض، وتتواىل عىل رخصة البناء والتنظيم 
املدين، ثم عىل مواد البناء، ومن ثم عىل تسجيل 
الشقق السكنية وكل الرسوم والرضائب املدفوعة 
وجود  دون  من  استنسايب  بشكل  تخمينها  يتم 
جدول محدد لها. ال يتوقف االمر عند هذا الحد. 
تسجيل  مبوجبها  سيتم  التي  التأجريية  فالقيمة 
الشقق السكنية تخضع ايضا للعملية االستنسابية 
وتستوىف الرضيبة عىل السعر املفروض، وهو ليس 
سعرا منطقيا ولكنه سعر تخميني. يدفع املواطن 

رضيبة تتجاوز بكثري ما حددته وزارة املال.

■ هل ان القانون يسمح بذلك؟
□ القانون ال مينع. انها فجوة كبرية يجب ان تردم 
عرب وجود نظام عام تحتم عىل املوظفني التابعني 
لوزارة واحدة اعتامد املبدأ نفسه، والتخمني نفسه 
وفق  يستعمل  استنسايب  تخمني  مجرد  وليس 

منطق غري مقبول عىل االطالق.

■ اليس هناك اسعار موحدة؟
يجب  العقاري.  القطاع  به  يطالب  ما  هذا   □
العقارات  اسعار  تدرس  مختصة  لجنة  ايجاد 

االمر  وان  خصوصا  العادل،  السعر  اسس  وتضع 
ايضا  هناك  التسجيل.  عملية  عىل  يتوقف  ال 
ايضا  وهي  البائع،  يدفعها  التي  الدخل  رضيبة 
تخضع للتخمني االستنسايب. كل هذه التعقيدات 
بشكل  اّثرت  االستنسابية  والتخمينات  الرضيبية 
الواجب  ومن  العقاري،  القطاع  عىل  جدا  كبري 
توحيد االسعار ضمن االدارة الواحدة، وتفرض عىل 
اساسها الرضيبة. هناك مسؤولية عىل عملية فرض 
الرضيبة بشكل استنسايب، ويجب ان تتم مراجعة 
القضاء خصوصا وان صاحب العالقة غري مسؤول.

■ كيف ميكن سد هذه الفجوة؟
هامش  وفق  منطقة  لكل  الثابت  بالتخمني   □
فقط  مهمتها  تخمني  لجان  وتشكيل  مدروس، 

القضايا الرضيبية. يجب ان يكون العقار كالطابع 
كذلك  الفئات.  بحسب  معنّي  سعر  له  الربيدي، 
وتستوىف  موقعه  بحسب  رضيبية  قيمة  العقار 
تسهيل  اىل  باالضافة  االساس.  هذا  عىل  رسومه 
اجراءات تسجيل العقار، كام هو معمول يف كل 
التعقيدات  االبتعاد عن كل  العامل. يجب  بلدان 

لتسجيل العقار.

■ هل يرتاجع التخمني العقاري مع تراجع اسعار 
العقارات اليوم؟

العقارات والشقق  الواقع تراجعت اسعار  □ يف 
السكنية بنسب مهمة وبارزة، وصلت اىل حدود 
40%، واستمر التخمني عىل ما هو عليه. الحل 
ما  البناء  وسعر  االرض  سعر  تثبيت  عىل  يقوم 
ال  حتى  االستثامر  عملية  املستثمر  عىل  يسهل 

يفاجأ بسلة الرضائب املوضوعة استنسابيا.

■ اىل اي حد يساهم هذا االمر يف التهرب من 
تسجيل العقار يف الدوائر الرسمية؟

العقارات.  تسجيل  يف  كبرية  مصلحة  للدولة   □
لكن االجراءات املتبعة تعيق عمليات التسجيل 
ومحاولة التهرب من هذه العمليات. تالفيا لذلك 
سمح قانون املوازنة االخري بتسجيل عقود البيع 

املمسوحة املوقعة منذ عام 1992.

■ وماذا عن رضيبة سكن املالك او رضيبة االمالك 
املبنية واثرها عىل القطاع العقاري؟

عادلة  غري  الحايل  بشكلها  الرضيبة  هذه   □
العادي  للمواطن  وال  العقاريني،  للمطورين 
الساعي اىل ُملك منزل يسكنه. الرضيبة مرتفعة 
جدا والتنزيل منها مل يعد منطقيا وفق التخمينات 
التخفيضات  استبدال  يف  الحل  حاليا.  القامئة 
النقدية من 6 ماليني حتى 20 مليونا بتخفيضات 
عقار  اول  يف  وميكن حرصها   %50 تبلغ  نسبية 
الشخيص. غري  االستخدام  بداعي  املواطن  ميلكه 
االمالك  بند رضيبة  يف  تعديال  ادرج  القانون  ان 
ماليني   6 من  االعفاء  قيمة  مبوجبه  رفع  املبنية 
املساعي  استجابة  دون  من  مليونا   20 اىل  لرية 
الهادفة اىل احتساب االعفاء بالنسبة املئوية %50 
وليس بالقيمة النقدية. يعني مبعنى اخر اصبحت 

الرضيبة 4% عىل كل 40 مليون لرية. 

رئيس نقابة خرباء املحاسبة املجازين يف لبنان رسكيس صقر.

سد الفجوة 
بني االنفاق وااليرادات عبر 

الضرائب امر مستحيل


