الضرائب في لبنان
 .1مفهوم الضرائب
صحة

طرق

أموال يدفعها:

نفقات

تعليم

كهرباء
عامة الشعب
للحكومة،
لتغطي الحكومة
نفقاتها على
الخدمات العامة
للمواطن

الشركات

المؤسسات

خدمات

مياه

لدفع الرواتب
بهدف التنمية
االقتصادية للبالد

تعتبرالضرائب
مورد مهم:
تمويل المشاريع

 .3كيفية فرض الضرائب

 .2المبادئ األساسية التي يقوم عليها فرض الضريبة

تجري عملية فرض الضريبة عادة على ثالث مراحل

يرتبط قيام الضريبة بوظائفها في الدولة الحديثة بعدد من المبادئ التي يجب توفرها وأهمها:
• مبدأ قانونية الضريبة

 .2تحديد معدل الضريبة

 .1تعيين الوعاء الضريبي

ال ضريبة بدون نص قانوني في الدول الحديثة

يجري تعيين مطرح الضريبة
من خالل القيام بعمليتين
متتاليتين:

• مبدأ عدالة الضريبة

أي األخذ بعين االعتبار األوضاع المختلفة للمكلفين وقدراتهم ،ال سيما أوضاعهم العائلية (حجم
األسرة على وجه الخصوص) وحجم ثرواتهم ومستويات دخولهم

اقتطاع نسبة معينة من
المادة الخاضعة للضريبة
التي تعتمد على مبدأ
اعتدال الضريبة (أي
النسبة التي يمكن
اقتطاعها من دخول
األفراد وثرواتهم دون
إلحاق الضرر بهم)

• مبدأ مردودية الضريبة

خالصة هذا المبدأ هي أن الضريبة يجب أن تعود على الدولة بأعلى مردود ممكن

باختيار المادة
الخاضعة
للضريبة

بتقدير دقيق لقيمة أو
كمية المادة المذكورة
التي هي بحوزة
المكلف.

 .3جباية الضريبة
وهي العملية التي يتم
بموجبها انتقال المبلغ
على
المتوجب
المكلف إلى خزينة
الدولة

 .5نسبة المعدل الضريبي على أرباح الشركات في لبنان و تركيا

 .4أنواع الضرائب في لبنان
تنقسم الضرائب في لبنان الى  4فئات رئيسية

35%
الضريبة على الدخل و
األرباح و رؤوس األموال

الضرائب على
التجارة و
المبادالت الدولية

الضرائب على
السلع و الخدمات

الضريبة على
األمالك

21.10%
األرباح

رؤوس
األموال
المنقولة

الرواتب
واألجور
الفوائد

رسوم على البترول

األمالك المبنية

TVA
(الضريبة على
القيمة المضافة)

رسوم تسجيل
العقارات

15%

الرسوم على التبغ
الجمارك

الرسوم على
السيارات

الضريبة على الناتج المحلي
االجمالي

ضرائب مباشرة
ضرائب غير مباشرة

 .6النظام الضريبي في لبنان
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إطالق عملية النمو هذه تكون من خالل تمكين القطاع الخاص بشقيه المحلي واألجنبي من
االستثمار بكثافـة في مختلف القطاعات اإلنتاجية.
على الدولة توفير المناخ المناسب الذي يمكن القطاع الخاص من القيام باالستثمارات الالزمة.
أما خلق المناخ المطلوب فيقتضي من الدولة أن تقوم بأمور ثالثة رئيسية:

ثانيا ا :تحقيق االستقرار
النقدي والمالي

Siham Aisha/Aecenar March 2020

معدل الضريبة المقطوع على معدالت الضريبة على دخل
األفراد (رواتب وأجور وأرباح
أرباح الشركات
فردية)
تركيا لبنان

التعديالت على النظام الضريبي

خالل السنوات األخيرة من الحرب تراجعت األوضاع االقتصادية و المالية و بدأت السلطات
المسؤولة بمعالجة هذه األوضاع ،وفي إطار ما سمي بخطـة النهوض االقتصادي وإعادة اإلعمار.

أولا :إعادة إعمار
وتحديث ما تهدم خالل
الحرب

20%

17.80%

20%

ثالثا ا :تحديث بعض األطر
التشريعية والمؤسسية
المحفزة لنشاط القطاع
الخاص خصوصا ً في
المجالين المصرفي والمالي
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10

10

ضريبة
ضريبة الدخل ضريبة الدخل الدخل على
شركات
للمؤسسات
على
األموال
الفردية
الرواتب
وشركات
واألجور
األشخاص

12 5

15 5

15 10

15 10

ضريبة
توزيع
األرباح

ايرادات الضريبة على رسم انتقال
األموال ربح التحسين الملكية
المنقولة

إيرادات
األمالك
المبنية

1993

1959

15 6

