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 نحو إصالح النظام الضريبي في لبنان
 

حهقخ َقبش ػٍ انسٛبسخ  الوركس االستشاري للدراسات والتوثٍقػقذ 

، ػشض خالنٓب انجبحش 2010-3-23انعشٚجٛخ ٕٚو انضالصبء 

: عٌواىدساسًخ كبٌ أػذْب نهًشكض رحذ ًجٍب عٍسى . داالقزصبد٘ 

ٔػقت ػهٛٓب َٔبقطٓب ػذد . "ًحو إصالح الٌظام الضرٌبً فً لبٌاى"

يٍ انخجشاء، ثحعٕس َخجخ يٍ االقزصبدٍٚٛ ٔانًصشفٍٛٛ، 

 .ال األسبق الٍاش سابا والٌائب ٌاسٍي جابروزٌر النٔيطبسكخ 

يٕظحًب أٌ إصالح انُظبو انعشٚجٙ ، عبد الحلٍن فضل اهلل األستاذرحذس سئٛس انًشكض االسزطبس٘ نهذساسبد ٔانزٕصٛق 

ٔنفذ فعم اهلل إنٗ أٌ اإلصالحبد . فٙ نجُبٌ ٚطكم سكُب أسبسًٛب فٙ ػًهٛخ اإلصالح، األيش انز٘ ٚعؼُب أيبو يؽهت جذ٘

 .ٔيًب فٙ نجُبٌ رصؽذو غبنجًب ثبنؽبئفٛخ، إال أٌ إصالح انسٛبسخ انعشٚجٛخ رؼزجش َسجًٛب ثًُأٖ ػٍ انًطكهخ انؽبئفٛخػى

انجبحضٌٕ ػٍ : ٔاػزجش فعم اهلل أٌ أؼشافًب صالس نٓى يصهحخ فٙ إجشاء ػًهٛخ إصالح ضبيهخ نهسٛبسخ انعشٚجٛخ، ْٔى

 .انخ االجزًبػٛخ، ٔانجبحضٌٕ ػٍ خفط انؼجض ٔصٚبدح اإلٚشاداد انًبنٛخانفبػهٛخ االقزصبدٚخ نهجُبٌ، انجبحضٌٕ ػٍ انؼذ

نذساسزّ ثخهفٛخ ربسٚخٛخ نهسٛبسخ انعشٚجٛخ فٙ نجُبٌ، يؼزجشًا أٌ انُظبو انعشٚجٙ ثؼذ انحشة  ًجٍب عٍسى. دثذٔسِ قذو 

دح اإلػًبس، ال يبنًٛب ٔال ، نى ٚهؼت دٔسِ فٙ دفغ ػًهٛخ انُٕٓض ٔإػب2000ٔنغبٚخ انؼبو  1993األْهٛخ، أ٘ فٙ انؼبو 

اقزصبدًٚب ٔال اجزًبػًٛب ثم اقزصشد اإلصالحبد انعشٚجٛخ ػهٗ فٙ قبٌَٕ انذخم ٔثقٙ انُظبو ػًٕيًب ػهٗ يب كبٌ ػهّٛ 

 .1974قجم انؼبو 

ٖ ، فئٌ ْذف انسٛبسٛخ انعشٚجٛخ فقػ خذيخ انسٛبسٛخ انًبنٛخ انشايٛخ إل2000أيب فٙ انفزشح انحبنٛخ انًًزذح يٍ انؼبو 

 .رخفٛط انؼجض فٙ انًٕاصَخ، يغ ػذو فبػهٛخ اقزصبدٚخ ٔال اجزًبػٛخ

ػٛسٗ ػهٗ ظشٔسح أٌ ٚزى اإلصالح انعشٚجٙ ثطكم رذسٚجٙ ٚحسٍ ٔظؼٛخ انًبنٛخ انؼبيخ ُٔٚؼص االقزصبد . ٔأكذ د

ٔسح انحفبؾ ٔنفذ إنٗ ظش. ٕٔٚفش انزقذًٚبد االجزًبػٛخ، ٔٚأخز فٙ االػزجبس انٕظغ االجزًبػٙ ٔانًؼٛطٙ نهًٕاؼٍُٛ

 .ػهٗ انقذسح انزُبفسٛخ نهقؽبػبد اإلَزبجٛخ

ٔاَزقذ رصُٛف انعشائت انًجبضشح ٔغٛش انًجبضشح، ٔاػزًبد ْزا انزصُٛف كًشركض نهؼذانخ انعشائجٛخ ٔانًسبٔاح 

 .االجزًبػٛخ

 العٍاش. د

ْم ًٚكٍ صٚبدح انعغػ انعشٚجٙ فٙ : ، فؽشح فٙ رؼقٛجّ إضكبنٛخ أسبسٛخ رزًضم فٙ انسؤال انزبنٙغساى العٍاش. دأيب   

انؼبو %  18إنٗ  2000انؼبو %  11نجُبٌ؟ ٔاػزجش أٌ ْزا األيش ثحبجخ إنٗ دساسخ، فُسجخ االقزؽبع انعشٚجٙ صادد يٍ 

ٚجب يٍ ػبئذاد انخهٕ٘ ْٙ ػًهًٛب ظشائت، رقش%  65كًب أٌ اإلٚشاداد غٛش انعشٚجٛخ صادد ْٙ األخشٖ، فـ . 2009

ٔأكذ . يٍ انُبرج انًحهٙ%  22ٔإرا صدَب ػهٛٓب اقزؽبػبد انعًبٌ فئٌ يجًٕع االقزؽبع انعشٚجٙ سٛضٚذ إنٗ أكضش يٍ 

ٔخهص انؼٛبش إنٗ أٌ صٚبدح . أَّ يٍ انصؼت أٌ َؽشح انضٚبدح انعشٚجٛخ يب نى َؽٕس يفٕٓو انعشٚجخ ٔانغبٚخ يُٓب

 .ظشٚجٙ قذ ركٌٕ يًكُخ نكٍ ثطشغ أٌ ركٌٕ ظًٍ سٛبسخ ػبدنخ االقزؽبع ال

 وزًة. د

، انز٘ ضذد ػهٗ ظشٔسح أٌ رأخز اإلصالحبد انعشٚجٛخ ؼشٚقٓب ثطكم غازي وزًة. دٔكبٌ رؼقٛت نهخجٛش االقزصبد٘ 

انًٕحذح ٔاقزشح رفؼٛم انعشٚجخ ... رذسٚجٙ ٔيزٕاصٌ، ففشض ظشٚجخ إظبفٛخ ػهٗ انطشكبد يضاًل ْٕ أيش غٛش يُؽقٙ

 325، ْٔٙ رذس ػهٗ انخضُٚخ يب ٚقذس ثـ1993ػهٗ انذخم، ْٔٙ ظشٚجخ رجُزٓب يخزهف انحكٕيبد انزٙ رؼبقجذ يُز انؼبو 

َقؽخ يئٕٚخ ػهٗ سُذاد انخضُٚخ ثبنهٛشح ٔانذٔالس انًحًٕنخ يٍ  0.5كًب ؼشح فشض ظشٚجخ َسجزٓب . يهٌٕٛ دٔالس سًُٕٚب

 .ٌ اإلصالحبد انًقزشحخ أٚعًب فشض ظشٚجخ ػهٗ األسثبح انؼقبسٚخٔو. يهٌٕٛ دٔالس 150انًصبسف، يب ٚحقق 

 صالخ. د

أَّ ٚجت َسف انُظبو انعشٚجٙ فٙ نجُبٌ ثطكم كبيم، ألَّ ٚفزقش إنٗ  أهٍي صالخ. دٔاػزجش انخجٛش انًحبسجٙ ٔانعشٚجٙ 

يٍ إٚشاداد انخضُٚخ %  80أٌ  ٔنفذ إنٗ. سٛبسبد فؼهٛخ ٔال ٚؤد٘ دٔسِ انحقٛقٙ، ثم ْٕ أداح نجى اإلٚشاداد نهخضُٚخ فقػ

رأرٙ يٍ انعشٚجخ ػهٗ االسزٓالك ْٔٙ ظشٚجخ غٛش ػبدنخ، ٔانحذٚش ػٍ أٌ انغُٙ ُٚفق أكضش يٍ انفقٛش، ٔثبنزبنٙ ْٙ 
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ظشٚجخ ٔسسى غبنجٛزٓب دٌٔ يشدٔد، كًب  55ٔأضبس إنٗ أٌ فٙ نجُبٌ . رُبل يٍ انغُٙ أكضش يًب رُبل يٍ انفقٛش غٛش دقٛق

 .سًا نإلداساد انًبنٛخ ٔألصحبة األػًبلرطكم إسثبكًب كجٙ
      

 


