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مدير الواردات والضريبة في وزارة املال:
أثر التهّرب الضريبي مدّمر لالقتصاد

مثة ابواب كثرية للتهريب والتهرب من املتوجبات املطلوبة من املواطن واملكلف اللبناين. كام تم ابتداع طرق مختلفة لها، 
بعضها او اغلبها ينجح يف اخفاء االرباح واملداخيل او التالعب بارقامها، وبعضها مضبوط بحكم نوع الوظيفة. لكن اخطر انواع 

التهرب هو التهرب الرضيبي الذي يكلف الخزينة مليارات اللريات

يشمل التهرب من دفع رضائب االرباح عىل 
والتهرب  واالفراد،  واملؤسسات  الرشكات 
ادخال  او  الفواتري،  خفض  عرب  الجمريك 

البضائع من طريق املعابر غري الرشعية. 
الرضيبي  التهرب  من  لبنان  خسائر  بلغت 
حسب تقديرات خرباء نحو 500 مليون دوالر 
بستة  تقديرها  اىل  البعض  ويذهب  سنويا، 
مليارات دوالر سنويا، علام انه ال ميكن وقف 
التهرب الرضيبي او الحد منه اال باصالحات 

بنيوية يف النظام االداري والرضيبي. 
يف هذا الحوار مع مدير الواردات والرضيبة 
يف وزارة املال لؤي الحاج شحادة، اضاءة عىل 
ونتائجه  حصوله  وكيفية  الرضيب  التهرب 

وخسائر الدولة بسببه وسبل مواجهته.

يف  يتم  وكيف  الرضيبي  التهرب  هو  ما   ■
لبنان؟ 

يكن  مل   2019 العام  موازنة  اقرار  قبل   □
الترشيع  للتهرب الرضيبي يف  هناك تعريف 
تلك  من   57 املادة  اقرت  حيث  اللبناين، 
الشخص  قيام  مفاده  له،  تعريفا  املوازنة 
متعمد،  بشكل  رضيبية  مبوجبات  امللزم 
بعدم الترصيح عن الرضائب والرسوم وعدم 
دون  من  اسرتدادها  او  خفضها  او  تاديتها 
غري  واساليب  طرق  عرب  وذلك  حق،  وجه 

مرشوعة اهمها: 
• كتامن ايرادات خاضعة للرضيبة. 

املتعلقة  والبيانات  التصاريح  تقديم  عدم   •
بنتائج اعامله للدائرة املختصة.

• انشاء حسابات خارج السجالت املحاسبية. 
• تسجيل نفقات او التزامات وهمية. 

• استخدام مستندات مزيفة. 
• مامرسة الحسم الرضيبي او االسرتداد من 

دون وجه حق.

االسترياد  عمليات  عن  الترصيح  عدم   •
بقيمتها  عنها  الترصيح  عدم  او  والتصدير 

الحقيقية.
• التسرت عن صاحب الحق االقتصادي. 

الحق  صاحب  مفهوم  ان  اىل  االشارة  مع 
 2018/106 القانون  اقر مبوجب  االقتصادي 
او  لبنان  يف  مقيم  طبيعي  شخص  كل  وهو 
خارج لبنان، ميلك او يسيطر فعليا، بطريقة 
ميارسه  نشاط  عىل  مبارشة،  غري  او  مبارشة 
االرايض  عىل  معنوي  او  طبيعي  شخص  اي 
الحق  صاحب  تحديد  ان  علام  اللبنانية، 
االقتصادي من شأنه ان يساهم يف الحد من 
التهرب الرضيبي الذي قد يلجأ اليه البعض، 
حقيقيني  اشخاص  وراء  التسرت  خالل  من 
االرايض  عىل  نشاطا  ميارسون  معنويني  او 
للغري،  تظهر  له  واجهة  ويشكلون  اللبنانية 
اقرار عدد من  تم  املال. وقد  فيه وزارة  مبا 
املكلفني  اللزام  والتنظيمية  القانونية  املواد 
االقتصادية،  الحقوق  اصحاب  عن  الترصيح 
وفرض الغرامات املناسبة عىل االشخاص غري 

امللتزمني. 

■ ما هي انواع التهرب الرضيبي وكيف يتم 
يف لبنان؟

انه  الرضيبي  التهرب  تعريف  من  يتبني   □
يشمل اعامل التهرب من الرضائب والرسوم 
التي تحققها وتحصلها مديرية املالية العامة، 
التي  الرسوم  من  التهرب  اعامل  وكذلك 
بالنسبة  الجامرك.  ادارة  وتحصلها  تحققها 
التي  والرسوم  الرضائب  من  التهرب  اىل 
العامة،  املالية  مديرية  وتحصلها  تحققها 
الطرق  كل  خالل  من  التهرب  هذا  يظهر 
الرضيبي،  التهرب  تعريف  يف  اليها  املشار 
علام ان عدم الترصيح عن عمليات االسترياد 

بقيمتها  عنها  الترصيح  عدم  او  والتصدير 
مزدوج:  تهرب رضيبي  اىل  يؤدي  الحقيقية، 
يؤدي  النه  العامة  املالية  مديرية  تجاه  اول 
اىل عدم صحة االيرادات، وبالتايل عدم صحة 
تجاه  وثان،  املتوجبة.  والرضائب  االرباح 
تحصيل  عدم  اىل  يؤدي  النه  الجامرك  ادارة 
الرسوم الجمركية املتوجبة. التهرب الرضيبي 
تحققها  التي  والرسوم  الرضائب  ما خص  يف 
ان  ميكن  العامة  املالية  مديرية  وتحصلها 

يتم من خالل:
عىل  للرضيبة  خاضعة  اعامل  مامرسة   •
الدخل من دون اعطاء علم لالدارة الرضيبية 

وهو ما يعرف باملكلفني املكتومني.
الترصيح  او  االيرادات  عن  الترصيح  عدم   •
اخفاء  خالل  من  متوجب،  هو  مام  باقل 
مربر  غري  تضخيم  او  االيرادات  من  جزء 
عدم  اىل  يؤدي  مبا  واالعباء،  للمشرتيات 
تسديد الرضائب املتوجبة او تسديدها باقل 

ما هو متوجب.
• عدم االلتزام بالترصيح وتسديد الرضائب 
عىل  كالرضيبة  املنبع  عند  تقتطع  التي 
املبالغ  عىل  والرضيبة  واالجور  الرواتب 

املدفوعة لغري املقيمني.
رقم  يبلغ  الذين  املكلفني  التزام  عدم   •
للرضيبة  للخضوع  املوجب  الحد  اعاملهم 
تلك  لدى  بالتسجيل  املضافة  القيمة  عىل 

الرضيبة. 
• عدم الترصيح عن ايرادات رؤوس االموال 
املنقولة االجنبية التي يحصل عليها االشخاص 
لبنان،  يف  املقيمون  واملعنويون  الطبيعيون 
علام  عليها،  املتوجبة   %10 نسبة  وتسديد 
التي  الخطوات  انجاز  اىل  يسعى  لبنان  ان 
تسمح له مستقبال بالحصول عىل املعلومات 

من االدارات الرضيبية يف الخارج.

الملف

مدير الواردات والرضيبة يف وزارة املال لؤي الحاج شحادة.

■ ما هو التهريب الجمريك؟
□ التهرب من الرسوم التي تحققها وتحصلها 

ادارة الجامرك، عىل نوعني: 
• عمليات التهريب من واىل لبنان التي تتم 

عرب املعابر غري الرشعية.
• عمليات التهريب من واىل لبنان التي تتم 
تتخذ  ان  ميكن  والتي  الرشعية  املعابر  عرب 
الترصيح  دون  من  ادخالها  وجهني:  احد 
انها  عىل  عنها  والترصيح  وادخالها  عنها، 
)سلع  املستوردة  الحقيقية  السلع  غري  سلع 

رسومها ادىن(. 

وما  الرضيبي  التهرب  كشف  يتم  كيف   ■
هي عقوباته؟

التي  املعلومات  خالل  من  كشفه  يتم   □
واملعلومات  الرضيبية  االدارة  لدى  تتوافر 
او  الكرتونيا  عليها  الحصول  ميكنها  التي 
يف  الرضيبية  االدارة  اليها  وتستند  ورقيا، 
تنفذها  التي  الرضيبي  التدقيق  عمليات 
الوحدات الرضيبية املختصة بناء عىل اوامر 
مهمة توضع استنادا اىل معايري محددة، مع 
الرضيبي  التهرب  مكافحة  ان  عىل  التأكيد 

تستوجب االيت:
• وجود قاعدة معلومات لدى االدارة الرضيبية، 

يتم الحصول عليها بطريقة الكرتونية.

رقم  القانون  احكام  بتطبيق  البدء   •
رقم  )اعتامد   2012/10/22 تاريخ   241
االدارات  امام  مواطن  لكل  موحد  تعريف 

العامة والبلديات(.  واملؤسسات 
لتعزيز  املال  لوزارة  الالزم  التمويل  توفري   •
انجاز  بهدف  البرشية،  ومواردها  انظمتها 
ومتكينها  االلكرتونية  التصاريح  انواع  كل 
اليها بشكل  الواردة  املعلومات  استثامر  من 

فعال.
العامة  واملؤسسات  االدارات  التزام   •
العام،  القانون  اشخاص  وسائر  والبلديات 
املعلومات  كل  الرضيبية  االدارة  ايداع 

والرتاخيص.
الحصول عىل فواتري  املواطنني عىل  • حرص 
والتحقق  والخدمات  السلع  من  مبشرتياتهم 

للمؤسسة  الرضيبي  الرقم  تحمل  انها  من 
الرقم  وجود  عدم  الن  اصدرتها،  التي 
الفاتورة  عىل  الحصول  عدم  او  الرضيبي 
عىل  املكلفني  من  النفوس  خسييس  يشجع 
الفواتري  هذه  ايرادات  عن  الترصيح  عدم 
املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  ورسقة 

املسددة بنتيجة هذه الفواتري.
ميداين  مسح  باجراء  البلديات  قيام   •
البلدي  نطاقها  ضمن  املقامة  للمؤسسات 
وزارة  وابالغ  القامئة  املؤسسات  لتحديد 
املؤسسات  مالحقة  تتم  بحيث  بها،  املال 
املكتومة والزامها التسجيل لدى وزارة املال 
والغرامات  والرسوم  الرضائب  واستدراك 

عليها. املتوجبة 
عن  املال  وزارة  اعالم  البلديات  التزام   •
عمال  يبارش  معنوي  او  حقيقي  شخص  كل 

جديدا.  

■ ما هي عقوبات التهرب الرضيبي؟
يرتكب  من  عىل  ترتتب  التي  العقوبات   □
 106 املادة  تناولتها  الرضيبي  التهرب  جرم 
التي نصت  من قانون االجراءات الرضيبية، 
عىل ان املخالفات املالية الجزائية تتم وفقا 
 ،1983/156 االشرتاعي  املرسوم  الحكام 
العامة  النيابة  من  العقوبات  تفرض  بحيث 

املالية، وتشمل السجن والغرامات املالية. 

■ ما هي نسبة التهرب الرضيبي او حجمه 
يف لبنان؟  

انه  املؤكد  من  لكن  محددة.  ارقام  ال   □
الرشعية  املعابر  عرب  التهريب  ازداد  كلام 
وغري الرشعية، تزداد نسبة التهرب الرضيبي 
التهريب  ذلك  وقف  عىل  العمل  ويقتيض 

بشتى الطرق املتاحة.   

من  الناتجة  الخسارة  حجم  هو  ما   ■
التهرب الرضيبي وتأثريها عىل املالية العامة 

واالقتصاد؟
عىل  مدمرا  اثرا  الرضيبي  التهرب  يرتك   □
االقتصاد وعىل املؤسسات امللتزمة موجباتها 

الرضيبية، وذلك وفقا ملا ييل: 
خالل  من  حقوقها  من  الخزينة  حرمان   •

الجمركية والرضيبة  الرسوم  عدم تسديد 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

يعاقب بالحبس 
والغرامة املالية من 

يرتكب الجرائم املشمولة 
بقانون التهرب الضريبي
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أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة
ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ

 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة
وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�

عند  املتوجبة  املضافة  القيمة  عىل 
االسترياد، وعدم الترصيح من املكلفني الذين 
املتوجبة  الرضائب  عن  باالسترياد  قاموا 
وعدم  حققوها،  التي  الفعلية  االرباح  عىل 
تسديد رسم الطابع املايل عىل الفواتري التي 

ميتنعون عن اصدارها.
عىل  الرضيبة  واسرتداد  حسم  امكان   •
عمليات  من  الناتجة  املضافة  القيمة 
التصدير اذا مل يتم التأكد من نوعية وكمية 
اىل  اضافة  الجامرك،  من  املصدرة  البضاعة 
تم  التي  البضاعة  بيع  عن  املرتتبة  النتائج 
السوق  يف  للخارج  تصديرها  عن  الترصيح 
الناتجة من  الرضائب  املحلية وعدم تسديد 

العمليات.  تلك 
• القضاء عىل املؤسسات امللتزمة واجباتها 
الن  منها،  الرضيبية  السيام  القانونية 
مرشوعة،  غري  منافسة  اىل  يؤدي  التهرب 
السلع  بني  االسعار  فروقات  تصل  حيث 
يف   %40 حوايل  اىل  املهربة  وغري  املهربة 
رضيبة  جمركية،  )رسوم  االحيان  بعض 
رسم  دخل،  رضيبة  املضافة،  القيمة  عىل 
الوطني  الصندوق  اشرتاكات  مايل،  طابع 

لدى  العاملني  عن  االجتامعي  للضامن 
امللتزمة...(. املؤسسات 

تكفي  املوجودة  الترشيعات  ان  هل   ■
اىل  حاجة  مثة  ام  الرضيبي  التهرب  ملواجهة 

ترشيعات جديدة؟
التي  القانونية  املواد  من  العديد  هناك   □
التي  الرضيبية  االجراءات  قانون  عليها  نص 
الرضيبي،  التهرب  مواجهة  سبل  تتناول 

اهمها:  
يف  يعتد  ال  انه  عىل  نصت  التي   7 املادة   •
او  االيرادات  رشعية  بعدم  الرضائب  فرض 
متت  اذا  اال  للرضيبة  الخاضعة  العمليات 
املنشئة  االموال  او  االيرادات  هذه  مصادرة 

الخزينة. للرضيبة لصالح 
الرضيبية  لالدارة  اجازت  التي   10 املادة   •
بها  يقوم  التي  العمليات  توصيف  اعادة 
املكلفون اذا قام املكلف بعملية صورية من 
بعملية  قام  اذا  او  الرضيبي،  التهرب  اجل 
قانونية بشكلها لكنها تهدف بصورة اساسية 

اىل التهرب من الرضيبة. 
عىل  تفرضان  اللتان  و24   23 املادتان   •

التعاون  والخاصة  العامة  االدارات  مختلف 
مع االدارة الرضيبية وتزويدها املعلومات.

32 التي تنص عىل وجوب تسجيل  • املادة 
املكلفني لدى وزارة املال ووجوب ذكر الرقم 
التي  املستندات  عىل  للمكلفني  الرضيبي 

تصدر عنهم.
ميكنها  الرضيبية  االدارة  ان  اىل  االشارة  مع 
 5 مهلة  ضمن  الخزينة  حقوق  استدراك 
سنوات  و7  املسجلني  للمكلفني  سنوات 

املكتومني. للمكلفني 
اقرار  اىل  املال  وزارة  سعت  ذلك،  اىل 
قانون  مرشوع  اهمها  جديدة،  ترشيعات 
يتعلق بتفعيل االلتزام الرضيبي تم رفعه اىل 
لجنة  من  مناقشته  وجرت  الوزراء  مجلس 
الحكومة  استقالة  قبل  الوزراء  من  مختصة 
يتضمن   .2019 العام  اواخر  يف  السابقة 
التي  االقرتاحات  من  العديد  املرشوع  هذا 
والحد  الرضيبي  التهرب  ضبط  يف  تساهم 

منه، ابرزها: 
• الزام املؤسسات املرخص لها توفري اجهزة 
الدفع  خدمات  او   )POS( بيع  نقاط 
املال  وزارة  تزويد  للمكلفني،  االلكرتوين 

معلومات تفصيلية عن هؤالء املكلفني.
ميارسون  الذين  املكلفني  بعض  الزام   •
انشطة معينة، اقتطاع نسبة من املبالغ التي 
عىل  كامانة  اخرين  مكلفني  اىل  يدفعونها 
الرضيبة  او  الدخل  عىل  الرضيبة  حساب 

عىل القيمة املضافة. 
• االجازة ملجلس الوزراء الزام جهات رسمية 
تقبضها  التي  املبالغ  ان تضيف عىل  معينة، 
تلك  من  نسبة  معها  يتعاملون  مكلفني  من 
لصالح  وتسددها  منهم  تقبضها  املبالغ 

الخزينة كامانة عىل حساب الرضيبة. 
اصدار  امللزمني  املكلفني  جميع  الزام   •
ان  للفواتري،  مامثلة  مستندات  او  فواتري 
الكرتونيا  الواردات  مديرية  فصليا  يزودوا 
بيانا يتضمن الفواتري التي اصدروها او التي 
املعلومات  مقارنة  بهدف  عليها،  حصلوا 
ال  الذين  واملكلفني  املكتومني  واكتشاف 

يرصحون عن رقم اعاملهم الحقيقي.
لتسديد  املصارف  لدى  التوطني  اعتامد   •

الرسوم وبعض انواع الرضائب. وزارة املال.


