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تشكّل "TVA" د. شربل عون عون: الضريبة على القیمة المضافة
مورداً مھما للدولة اللبنانیة

الجمعة ٢٤ آذار ٢٠١٧   10:49 اإلقتصاد -  مقاالت النشرة

 

رفع اللبنانیون یوم األحد الماضي صوتھم عالیاً احتجاجاً على سلٍة من الضرائب كان قد أقرھا المجلس النیابي في
جلساتھ األخیرة، األمر الذي دفع بالسلطة السیاسیة الى التراجع عن عدد من ھذه الضرائب الحقیقیة ونفي ما أشیع

.عن أخرى غیر حقیقیة ولم یتم التداول فیھا أصالً

والتي أكد وزیر ،"TVA" واحدة من أبرز ھذه الضرائب الحقیقیة كانت زیادة الضریبة على القیمة المضافة
المالیة علي حسن خلیل یوم اإلثنین الماضي ان التحفظ علیھا أمر مشروع "إذا استطعنا أن نؤمن واردات من

مكامن أخرى وسوف نفعل". ولمعرفة ما ھي الضریبة على القیمة المضافة والبنود المتعلقة بزیادتھا في القانون
اللبناني، كان لـ"اإلقتصاد" ھذا اللقاء مع المحامي باإلستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة ھیئات دولیة د.  شربل

:عون عون 

ما ھي الضریبة على القیمة المضافة؟ -

اّن الضریبة على القیمة المضافة ھي ضریبة غیر مباشرة ولعلّھا الضریبة غیر المباشرة بأمتیاز، وتّم استحداثھا
بموجب القانون رقم 379/2001 ویعمل بھا في لبنان اعتبارا" من 1-2-2002 وھي بقیمة %10 كما تعلمون.

ان ھذه الضریبة معتمدة في اكثر من 130 دولة في العالم وتعتبر من اھم الموارد االساسیة لخزینة الدولة
.اللبنانیة
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اّن ھذه الضریبة یدفعھا المستھلك عند شرائھ السلعة او الخدمة من شركة او مؤسسة معّینة والتي بدورھا تؤّدیھا
الى وزارة المالیة. اذا"، المستھلك یدفع ھذه الضریبة الى الشركات والمؤسسات التي ھي فقط مسّجلة في وزارة

المالیة في قسم الضریبة على القیمة المضافة، اي ما یعني اّن لیست كل الشركات والمؤسسات والمھن الحّرة
.مسّجلة في قسم الضریبة على القیمة المضافة

ال یكون عندھا المستھلك ملزما" بتسدیدھا النھا ال تكون ظاھرة على ،TVA فاذا كانت الشركة لیست مسّجلة في
.الفاتورة

؟ ألیست جمیعھا ملزمة بالتسجیل قانوناً؟T.V.A لماذا لیست كّل الشركات مسّجلة في

من اجل تبسیط الشرح، سأشیر لكم باّنھ ھناك 3 شروط مجتمعة اذا توافرت تكون عندھا الشركة او المؤسسة او
صاحب المھن الحّرة ملزمین بالتسجیل في الضریبة على القیمة المضافة. واذا كانت ھذه الشروط مجتمعة غیر

،TVA متوافرة، ال یكون عندھا احد ملزم بالتسجیل في

الشرط االول:  ھو ان یتجاوز مجموع رقم اعمال الشركة او المؤسسة الربعة فصول متتالیة 150 ملیون لیرة
.لبنانیة؛ والمقصود ھنا مجموع مداخیل الشركة والمؤسسة ولیس الربح الصافي

اّن مجموع رقم االعمال كان عند صدور القانون محّدد بمبلغ 500 ملیون لیرة لبنانیة، ثّم تم تخفیضھ الى 225
.ملیون في سنة 2004، ثّم اصبح 150 ملیون في سنة 2005 وال یزال حتى تاریخھ

.الشرط الثاني: ان تكون الخدمة قد تم تأدیتھا داخل االراضي اللبنانیة

الشرط الثالث ان یكون نشاط الشركة او المؤسسة او السلعة التي تبیعھا او الخدمة التي تؤّدیھا خاضعا" للضریبة
.على القیمة المضافة. اذ اّنھ ھناك أنشطة وسلع معفاة من الضریبة على القیمة المضافة

بالنسبة لالنشطة المعفاة، فھي محّددة في المادة 16 من القانون وھي على سبیل المثال: الخدمات التي یقّدمھا
..االطباء، بیع العقارات المبنّیة، تأجیر عقارات مبنّیة للّسكن

بالنسبة للسلع المعفاة من الضریبة، فھي محّددة في المادة 17 من القانون ونذكر منھا على سبیل المثال: الخبز،
.الطحین، اللّحوم، االسماك، الحلیب، االلبان ومشتقاتھا، االدویة والمواد الصیدالنیة وغیرھا

.فاذا" عند توافر الشروط الثالث مجتمعة، تكون الشركة ملزمة بالتسجیل في الضریبة على القیمة المضافة

فاذا كان الخبز والطحین والمواد االساسیة معفاة من الضریبة على القیمة المضافة، فلماذا ھناك ثورة من قبل -
البعض بخصوصھا؟
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اي اّن زیادتھا من 10% الى 11% لن یؤّثر مباشرة" على قیمتھا T.V.A صحیح اّن ھذه الّسلع ھي معفاة من
ولكن اّن زیادة الضرائب االخرى على المازوت والبنزین وغیرھا سیؤدي حكما" الى ارتفاع اسعار تلك السلع

.المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة

ماذا عن زیادة الضرائب على الشركات من 15% الى 17%؟ ھل ھذا الزیادة سوف تشمل كافة الشركات
والمؤسسات التجاریة؟؟

.اّن ممارسة االعمال التجاریة في لبنان یمكن ان تتّم عن طریق تأسیس مؤسسة تجاریة او شركة تجاریة

فالمؤسسة التجاریة تدفع ضریبة تصاعدیة بدءا" من 4% وصوال" الى 21% ولم یلحظ مشروع القانون على ما
.أعتقد ایة زیادة على ھذه المؤسسات

.فیما یختص بالشركات، فھي تقسم قانونا" الى نوعین: شركات اشخاص وشركات اموال

اّن شركات االشخاص كشركة التضامن على سبیل المثال تخضع ایضا" للضریبة التصاعدیة بنسبة 4% وصوال"
الى 21% حیث یكون كل شریك ملزما" بدفع الضریبة على االرباح التي حصل علیھا من خالل حصتھ في

.الشركة، لم یلحظ مشروع القانون ایضا" الى حّد علمنا اي زیادة على ھذه الشركات

اّما فیما یختص بشركات االموال كالشركة المساھمة ش.م.ل. والشركة المحدودة المسؤولیة ش.م.م. (الشركة
المختلطة بالنسبة للبعض) فھذه تخضع لضریبة نسبتھا 15%. وقد لحظ مشروع القانون زیادة نسبتھا من 15 الى

17%.

بالنسبة لشركات الھولندغ واالوف شور التي تدفع ضریبة مقطوعة، لم یلحظ مشروع القانون ایضا" اي زیادة
.علیھا

ھل زیادة الضرائب المعّدة من قبل المجلس النیابي ھي دقیقة برأیكم؟؟

اّن زیادة الضرائب الملحوظة تشمل كافة اللبنانیین فقراء، طبقة متوسطة واغنیاء. برأیي، ھناك بعض الضرائب
المفروضة تتطلّب زیادة معّمقة اكثر ومن المستحسن مراجعة دقیقة لھذه الزیادات على الضرائب قبل اقرارھا الن

 .البعض منھا غیر دقیق ومناقض للقوانین واالنظمة وسنعمد الى شرحھا تباعا وبموجب مقابالت الحقة


