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بحثالخميس ٦ أيار ٢٠٢١

المحامي د. شربل عون عون: االجیر یدفع ضریبة الفساد المالي

12:36 | 30-04-2017

یصادف یوم االثنین ذكرى عید العمال في لبنان والعالم. وللمناسبة یقول المحامي د.
شربل عون عون إّن حالة قانون العمل في لبنان، ال تزال كما ھي علیھ منذ سنوات
عدیدة. فالنواقص المتعلّقة باجازة الزواج واجازة االبّوة واجازة الوفاة لم یتّم تعدیلھا

حتى تاریخھ، والقانون لم یلحظ اي شيء عن اجازة الزواج واجازة االبّوة؛ وفیما
یخص اجازة الوفاة، فلقد حّددھا بیومین دون ان یشمل بموجبھا االقرباء من الدرجات

البعیدة. 
عون وفي اتصال ھاتفي مع موقع Business Echoes ألخبار االقتصاد

والتكنولوجیا، یرى اّن قانون العمل ایضاً لم یلحظ اي نص صریح عن افادة ترك
أجیر لوظیفتھ التي یتوّجب على رّب العمل اعطاؤه اّیاھا عند انتھاء عقد العمل؛ وھذا

االمر ھو بغایة الضرورة الّن كثیرین من ارباب العمل، ال یعطون االجیر اي افادة
بترك العمل اّال بعد أخذ توقیع ھذا االخیر على براءة ذّمة، یتنازل بموجبھا عن كاّفة

حقوقھ. فإفادة الّترك ھي ضروریة وبغّض النظر لظروف انتھاء عقد العمل أكانت في
حالة الصرف التعسفي او في حالة تقدیم االستقالة. 

كما اّن المادة 31 من اتفاقیة العمل العربیة الصادرة عام 1966 تحت رقم 1 بشأن
مستویات العمل والمنضّم الیھا لبنان عام 2000 قد نّصت صراحًة على وجوب

اعطاء االجیر افادة بترك العمل بعد انتھاء العقد، في حین اّن المحاكم اللبنانیة ملزمة
بتطبیق ھذا البند لكن ال بّد من لحظھ صراحًة في القانون لكي یكون الجمیع على بّینة
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لیوم األربعاء 5 أیار

منھ. 
أما فیما یتعلق بما اذا كانت التعدیالت الحاصلة على الضرائب في لبنان قد شملت
الضریبة على الرواتب واالجور، یقول عون:  ال شك أن التعدیالت االخیرة التي

طرأت على الضرائب لم تتطّرق الى الضریبة على الرواتب واالجور. فاالجیر كما
تعلمون یخضع لضریبة الباب الثاني من ضریبة الدخل، ویقتطع الضریبة منھ مباشرًة
رّب العمل، الذي یكون ملزما بدوره بتسدیدھا الى وزارة المالیة، وھذه الضریبة ھي

تصاعدیة تبدأ من 2% لحدود السّتة مالیین وصوالً الى 20% لما یفوق 120
ملیون. 

ویضیف : ال بّد من االشارة ھنا باّنھ من الناحیة العملیة، االجیر اللبناني ھو اكثر
شخص یدفع ضریبة دون امكانیة التھّرب وذلك الّن رب العمل یقتطعھا من اجره
ولیس لھ ایة مصلحة بتخفیضھا، في حین اّن جزءاً من الشركات وارباب العمل ال

یصّرحون عن دخلھم الحقیقي وذلك بغیة التھّرب من الضرائب. 
فاذا"، االجیر اللبناني یدفع ضریبة الفساد الضریبي المتفّشي في لبنان النھ من جھة

أولى یدفع الضریبة دون امكانیة اللجوء الى اي تھرب ومن جھة ثانیة تطالھ الزیادات
الضریبیة والتي ھي صادرة عن عجز الدولة من تمویل سلسلة الرتب والرواتب نتیجة
وجود فساد في قطاعات عدیدة، وھذا االمر ال یمكن تغییره االّ بعد وجود آلیة واضحة

وصحیحة لمحاربة الفساد في لبنان.
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