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 اختتام مشروع توأمة ممول من االتحاد األوروبي للتحديث الضريبي في لبنان

 

 ورئيس قسم التعاون لدى بعثة االتحاد األوروبي في لبنان دييغو مدير عام وزارة المالية آالن بيفانيأعلن 
 . " الضريبي وإدارة المخاطرزامااللت"إسكالونا اليوم اختتام مشروع التوأمة 

وآان عقد التعاون المبرم بين مديرية الضريبة على القيمة المضافة في لبنان والمديرية العامة للضرائب 
اإلصالح اللبناني الممول من االتحاد األوروبي برنامج التابعة لوزارة المالية الفرنسية والذي يندرج في إطار 

 الضريبي وإدارة ، يتناول تحسين االلتزام2007ثاني  آانون ال25ي والمقّدم خالل مؤتمر باريس ف
 . المخاطر

 48:  مليون يورو بتحقيق العديد من اإلنجازات1.1وبلغت قيمته واحدة وسمح هذا المشروع الذي امتد لسنة 
 ًا خبير لبناني عملوا ضمن فرق عمل أو تابعوا تدريب200 خبير فرنسي وأآثر من 71مهمة في لبنان، و

على مواضيع خاصة بتحديد المخاطر وتقنيات التدقيق وإدارة النزاعات أو مجاالت متخصصة مثل التدقيق 
 من التوأمة وتم تخصيص جزء. ة واالعتراضات أو النظام الضريبي الدوليالمعلوماتي وتقييم األوراق المالي

 8 وأخيرًا، سمحت .رة الضريبيةلمعالجة المعلومات من أجل معرفة أفضل للمكلفين، فضًال عن أداء اإلدا
بتوسيع نطاق التفكير االتحاد األوروبي في مواظبة وموثقة في بلدان عدة من الدول األعضاء رحالت دراسية 

والمعرفة لدى صانعي القرار والوآالء اللبنانيين في مجال إدارة المخاطر وبناء قواعد البيانات وأداء 
 . اإلدارات الضريبية

وأدت هذه األعمال إلى إنجاز أدلة محددة وملموسة وواضحة تصف بالتفصيل نشاطات دعم اإلدارة اللبنانية 
وفي المجال المعلوماتي، جرى إنشاء قاعدة إلدارة وتحليل المعلومات الخاصة . وأدوات هذا الدعم

للمساعدة في مراقبة آما جرى تطوير برنامج معلوماتي . بالمؤسسات وأصحاب المبادرات وقد باتت عاملة
 . المحاسبة الممكننة

ألوروبي على االتحاد ا"شاآرًا  مشروع التوأمة هذا بالناجح ة آالن بيفاني الماليمدير عام وزارةووصف 
هذا المشروع وجميع مشاريع التوأمة "، وأضاف أن " الضريبي وإدارة المخاطرتمويل مشروع االلتزام

ين الشرآاء اللبنانيين من جهة تعاون وثيق بي تفسم المجال أمام الممولة من االتحاد األوروباألخرى 
 ".   أخرىواألوروبيين من جهة
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خالل من من جهة في تعزيز تحصيل الضريبة هذا المشروع ساهم "أن  االسيد دييغو إسكالونه، أعلن جهتمن 
صعيد االلتزام م على  ومن جهة أخرى في تحقيق تقدتقنيات التدقيق،إدارة أفضل للمخاطر وتحسين 

حسن  الضريبي بإفهام المكلفين أنه بدًال من تفضيل المصلحة الفردية، من األويقضي االلتزام. الضريبي
 ". تفضيل المصلحة الجماعية

 


