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ايترح تعديل النص
]ال توجد أي تغييرات[
 .1المقدمة

 1.1الغرض من المبادئ التوجيهية
وفقا لألحكام األخرى من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن
مكافحة التبغ ) ، (WHO FCTCويرارات مؤتمر األطراف ،تعتزم هذه
المبادئ التوجيهية لمساعدة األطراف في تحقيق أهدافها والتزاماتها بموجب
المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية ). (WHO FCTC
وهي تعتمد على أفضل األدلة المتاحة وأفضل الممارسات والخبرات لدى
األطراف والتي نجحت في تنايذ التدابير الضريبية والتسعيرات للحد من
استهالك التبغ (الكمية المطلقة المستخدمة على وجه اإلجمال ومدى
سيطرتها) (النسبة المئوية من السكان الذين يستخدمون منتجات التبغ).
]ال توجد أي تغييرات[

 2.2المبادئ التوجيهية
يخلق تعاطي التبغ عبئا ايتصاديا كبيرا على المجتمع ككل ،حيث تخلق
تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة مباشرة باألمراض المرتبطة بالتبغ،
وارتااع التكاليف الغير مباشرة المرتبطة باقدان الحياة في مراحل مبكرة،
والعجز بسبب األمراض المرتبطة بالتبغ ،والخسائر اإلنتاجية ،عوامل
خارجية سلبية كبيرة من جراء تعاطي التبغ .وال تحد الضرائب من هذه
العوامل الخارجية فقط من خالل تخايض االستهالك والحد من االنتشار،
ولكنها تساهم أيضا في ناقات الحكومات للرعاية الصحية المرتبطة
باستهالك التبغ.
تعتبر الضرائب وسياسات األسعار على نطاق واسع من أكثر الوسائل
فعالية للتأثير على الطلب وبالتالي على استهالك منتجات التبغ .ويعتبر
بالتالي تنايذ المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية
)(WHO FCTCعنصرا أساسيا من عناصر سياسات مكافحة التبغ،
وبالتالي جهودا لتحسين الصحة العامة .وينبغي تنايذ الضرائب الماروضة
على التبغ كجزء من االستراتيجية الشاملة لمكافحة التبغ بما يتاق مع المواد
األخرى من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية )(WHO FCTC
وتدعم المبادئ التوجيهية التالية تنايذ المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة
الصحة العالمية ). (WHO FCTC
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]ال توجد أي تغييرات[

( )1تحديد سياسات فرض الضرائب على التبغ حق سيادي لألطراف
تحترم جميع أجزاء المبادئ التوجيهية الحق السيادي لألطراف في تحديد
ووضع سياساتها الضريبية ،وفقا للمادة  6.1من االتاايية اإلطارية لمنظمة
الصحة العالمية ). (WHO FCTC

]ال توجد أي تغييرات[
( )2تقلل الضرائب الفعالة المفروضة على التبغ إلى حد كبير من استهالك
التبغ وانتشاره
تؤدي الضرائب الاعالة على منتجات التبغ إلى االرتااع الحقيقي ألسعار
المستهلك (المعدلة حسب التضخم) ،وبالتالي إلى انخااض االستهالك
واالنتشار ،وبالتالي إلى تقليل نسبة الوفيات ونسبة إنتشار االمراض
وتحسين صحة السكان .وتعتبر زيادة الضرائب الماروضة على التبغ ذات
أهمية خاصة لحماية الشباب من بدء أو مواصلة استهالك التبغ.
( )3الضرائب الفعالة المفروضة على التبغ مصدر مهم للدخل

]ال توجد أي تغييرات[

بطبيعة الحال ،يد يزداد الاقر المتعلق
بالتبغ بين األيلية من الاقراء الذين ال
يقلعون وال يقللون من استهالكهم للتبغ،
على الرغم من أن هذا يد يكون له تأثير
أيل من تأثير خاض نسبة الاقر بين أولئك
الذين أيلعوا عن التدخين .ويد تم تناول
يضية الاقر بطريقة مطولة إلى حد ما في
دليل منظمة الصحة العالمية WHO
إلدارة ضرائب التبغ .ويجب أن تشمل
المادة  6من المبادئ التوجيهية إما
بالتحليل الكامل لهذه المسألة ،أو كما
نقترح هنا ،بالتركيز على الحد من
التااوت الصحي.

( )4الضرائب المفروضة على التبغ فعالة اقتصاديا وتحد من التفاوت الصحي
تعتبر عموما الضرائب الماروضة على التبغ فعالة ايتصاديا حيث تنطبق على منتج
غير مرن الطلب .وتعتبر المجموعات السكانية المنخاضة الدخل والمتوسطة الدخل
أكثر استجابة لزيادة الضرائب وارتااع األسعار ،لذلك يتم خاض االستهالك
واالنتشار من يبل هذه المجموعات بمقدار أكبر مما هي عليه الائات ذات الدخل
األعلى ،مما يؤدي إلى الحد من نسبة عدم المساواة في أوجه الصحة .-------

]ال توجد أي تغييرات[

تساهم الضرائب الاعالة الماروضة على التبغ إسهاما كبيرا في ميزانيات
الدولة ،حيث تؤدي زيادة الضرائب على التبغ عموما إلى زيادة إضافية في
اإليرادات الحكومية ،كما توازن الزيادة في الضرائب عادة االنخااض في
استهالك منتجات التبغ.
( )4الضرائب المفروضة على التبغ فعالة اقتصاديا وتحد من التفاوت
الصحي
تعتبر عموما الضرائب الماروضة على التبغ فعالة ايتصاديا حيث تنطبق
على منتج غير مرن الطلب .وتعتبر المجموعات السكانية المنخاضة الدخل
والمتوسطة الدخل أكثر استجابة لزيادة الضرائب وارتااع األسعار ،لذلك
يتم خاض االستهالك واالنتشار من يبل هذه المجموعات بمقدار أكبر مما
هي عليه الائات ذات الدخل األعلى ،مما يؤدي إلى الحد من التااوت في
المستويات الصحية ونسبة الاقر المرتبطة بالتبغ.

( )5ينبغي أن تكون نظم وهياكل الضرائب المفروضة على التبغ ذات
كفاءة وفعالية
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( )7وينبغي أن تكون سياسات الضرائب المفروضة على التبغ محمية من
المصالح الخاصة

ينبغي تنظيم الضرائب الماروضة على التبغ لتقليل تكاليف االمتثال مع
ضمان رفع المستوى المطلوب من اإليرادات الضريبية وتحقيق األهداف
الصحية.
( )6يجب أن تكون اإلدارات الضريبية للتبغ ذات كفاءة وفعالية
تعزز اإلدارة الكفء والاعالة ألنظمة الضرائب الماروضة على التبغ
االلتزام الضريبي تضمن العائدات الضريبية األعلى مع الحد من خطر
االتجار غير المشروع.
( )7وينبغي أن تكون سياسات الضرائب المفروضة على التبغ محمية من
المصالح الخاصة

ينبغي حماية وضع وتنايذ وإنااذ سياسات الضرائب الماروضة على التبغ
وسياسات األسعار من المصالح التجارية ومن غيرها من دوائر صناعة التبغ وفقا
للمادة  3.5من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO FCTC
والمبادئ التوجيهية لتنايذها ،وكذلك من أي مصالح تجارية متضاربة أخرى الاعلية
منها والمحتملة.

ينبغي حماية وضع وتنايذ وإنااذ سياسات الضرائب الماروضة على التبغ
وسياسات األسعار من المصالح التجارية ومن غيرها من دوائر صناعة
التبغ وفقا للمادة  3.5من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية
 WHO FCTCوالمبادئ التوجيهية لتنايذها ،وكذلك من أي مصالح
متضاربة أخرى الاعلية منها والمحتملة.

]ال توجد أي تغييرات[

يمكن للمرء أن يجادل بأن أي شخص
تقريبا مشارك في النقاش حول السياسة
الضريبية لديه تضاربا في المصالح
"فعلية أو محتملة" .على سبيل المثال،
يمكن أن ناترض أن غير المدخنين
ياضلون فرض ضرائب أعلى على التبغ
وذلك لتجنب ارتااع االستهالك العام أو
الضرائب على الدخل .ويمكن أن
تتعارض حماية السياسات الضريبية من
هذا النوع من "تضارب المصالح" مع
مبدأ الشاافية.
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ال تعتبر الزيادة الصغيرة في الضرائب
والتي تؤدي فقط إلى االنخااض القليل في
االستهالك جهدا مؤهال بحسن نية لتنايذ
المادة ريم .6

من المناسب تسجيل يائمة الصحة العامة
أوال في المبادئ التوجيهية التي لــ
FCTC

 1،3أهداف المبادئ التوجيهية

 1،3أهداف المبادئ التوجيهية

يعتبر الهدف الرئيسي من المبادئ التوجيهية هو مساعدة األطراف في وضع
سياسات ضريبية وتسعيرية ذات كااءة وفعالة حيث تلبي احتياجاتهم من حيث الحد
من استهالك التبغ وانتشاره بشكل ملحوظ  ،واضعة في اعتبارها أهمية اإليرادات
المكتسبة من الضرائب على منتجات التبغ .ويد تم تركيز خاص على حقيقة ان تكون
سياسات فرض الضرائب على التبغ موجهة للحد من القدرة على تحمل تكاليف
منتجات التبغ واستهالكها خصوصا بين الاقراء والشباب.

يعتبر الهدف الرئيسي من المبادئ التوجيهية هو مساعدة األطراف في
وضع سياسات ضريبية وتسعيرية ذات كااءة وفعالة حيث تلبي احتياجاتهم
من حيث الحد من استهالك التبغ وانتشاره ،واضعة في اعتبارها أهمية
اإليرادات المكتسبة من الضرائب على منتجات التبغ .ويد تم تركيز خاص
على حقيقة ان تكون سياسات فرض الضرائب على التبغ موجهة للحد من
القدرة على تحمل تكاليف منتجات التبغ واستهالكها خصوصا بين الاقراء
والشباب.

وعالوة على ذلك ،فإن المبادئ التوجيهية سوف تقوم على مساعدة األطراف في
اختيار أنواع الضرائب والمنتجات التي ينبغي أن تارض عليها ضرائب التبغ
وتحديد المستوى المناسب وهيكل الضرائب بغية تلبية أهداف الصحة العامة
للمواطنين واألهداف المالية .ومن االهداف اإلضافية للمبادئ التوجيهية هو مساعدة
األطراف في تصميم أنظمة اإلدارة الضريبية للتبغ التي تمكنهم من جمع ضرائب
التبغ بكااءة وفعالية ،ورفع وعيهم بضرورة اتخاذ التدابير لمكافحة االتجار غير
المشروع بمنتجات التبغ.

وعالوة على ذلك ،فإن المبادئ التوجيهية سوف تقوم على مساعدة
األطراف في اختيار أنواع الضرائب والمنتجات التي ينبغي أن تارض
عليها ضرائب التبغ وتحديد المستوى المناسب وهيكل الضرائب بغية تلبية
األهداف المالية الوطنية والصحة العامة .ومن االهداف اإلضافية للمبادئ
التوجيهية هو مساعدة األطراف في تصميم أنظمة اإلدارة الضريبية التي
تمكنهم من جمع الضرائب بكااءة وفعالية ،ورفع وعيهم بضرورة اتخاذ
التدابير لمكافحة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
المبادئ التوجيهية تقدم لمحة عامة عن النظم الضريبية الممثلة بالفعل
وكذلك أفضل الممارسات ،وتتضمن مجموعة من التوصيات.

يجنب هذا التغيير االيتراح غير المقصود
بأن زيادة الضرائب على التبغ تعتبر سيئة
خارج االستراتيجية الشاملة لمكافحة
التبغ.

يحتمل أن يكون هذا الجانب من التعليق
حول السياسة االيتصادية األوسع نطايا
مربكا ويمكن أن ياسر على أنه يشير إلى
أن زيادة الضرائب الماروضة على التبغ
تحد من البطالة( .تشير األدلة المتاحة إلى
عكس ذلك)
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هذا التعليق يشكل الجانب األوسع حول
السياسة االيتصادية وهو يعتبر أن يكون
مربكا ويمكن أن ياسر على أنه يشير إلى
أن زيادة الضرائب الماروضة على التبغ
تزيد من البطالة( .واألدلة المتاحة تشير
إلى عكس ذلك).
تعتبر هذه الصياغة إشكالية ،وذلك لسببين
على األيل:
)1ال يناق مشروع المبادئ التوجيهية،
في الوايع ،الكثير من الويت في تحليل أثر
التجارة غير المشروعة على السياسات
الضريبية؛
 )1يعتبر استبعاد "جميع أشكال االتجار
غير المشروع" "عنصرا أساسيا في
مكافحة التبغ" وفقا للمادة  ،23ولكنها
ليست شرطا مسبقا لزيادة الضرائب
الماروضة على التبغ.

 1،4نطاق المبادئ التوجيهية

 4،1نطاق المبادئ التوجيهية

تركز هذه المبادئ التوجيهية على الضرائب غير المباشرة (رسوم اإلنتاج) ،والتي
تؤثر بشكل مباشر على األسعار على منتجات التبغ .الضرائب أو الرسوم األخرى،
مثل الضرائب على الدخل والرسوم العامة ،وأحكام تشجيع االستثمار ،ليست ضمن
نطاق هذه المبادئ التوجيهية .ضريبة القيمة المضافة ( )VATوفيما يلي وصف
موجز رسوم االستيراد في القسم .6.2.5

تركز هذه المبادئ التوجيهية على الضرائب غير المباشرة (رسوم
اإلنتاج) ،والتي تؤثر على األسعار على منتجات التبغ بشكل مباشر.
الضرائب أو الرسوم األخرى ،مثل الضرائب على الدخل والرسوم العامة،
وأحكام تشجيع االستثمار ،ليست ضمن نطاق هذه المبادئ التوجيهية.
ضريبة القيمة المضافة ( )VATوفيما يلي وصف موجز رسوم االستيراد
في القسم .6...3

في منظور أوسع ،من المهم أن نالحظ أن سياسات فرض الضرائب على التبغ لديها
القدرة على أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار االستهالك لمنتجات التبغ ،وبالتالي
تقليل االستهالك ،والقدرة على تحمل التكاليف االنتشار .ومع ذلك ،الضرائب
الماروضة على التبغ ال توجد من فراغ وينبغي أن تناذ كجزء من استراتيجية شاملة
لمكافحة التبغ إلى جانب السياسات األخرى التي تتماشى مع مواد أخرى من اتاايية
منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،وال سيما المواد  3و .7
وفي هذا الصدد ،أوسع اعتبارات السياسة االيتصادية ،وال سيما العالية بين
الضرائب وسياسات األسعار والعمالة ونمو الدخل ،واآلثار المترتبة على أجزاء
االجتماعية للسكان ،تحتاج أيضا إلى أن تؤخذ في االعتبار .مثل هذا التحليل ،ومع
ذلك ،يتجاوز اختصاص هذه المبادئ التوجيهية.
كما تنظر المبادئ التوجيهية أيضا في أثر االتجار غير المشروع عبر الحدود على
السياسات الضريبية .ويجب عند وضع سياسات فرض الضرائب على التبغ ،ان
ترافقها وضع جميع التدابير الممكنة للقضاء على جميع أشكال االتجار غير
المشروع باعتباره الهدف الرئيسي لمكافحة التبغ ،وذلك تمشيا مع المادة  23من
االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية  WHO FCTCومشروع بروتوكول
القضاء على االتجار غير المشروع في منتجات التبغ .
ويتم أيضا تقديم التوصيات لاعالية اإلدارة الضريبية للتبغ ،وذلك لضمان أن تكون
التغييرات الضريبية والزيادات مصحوبة بالتدابير الاعالة للحد من التهرب من دفع
الضرائب ،وضمان أن التغييرات الضريبية تعمل على تحقيق األهداف الصحية
واإليرادات المطلوبة.
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في منظور أوسع ،من المهم أن نالحظ أن سياسات فرض الضرائب على
التبغ لديها القدرة على أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار االستهالك
لمنتجات التبغ ،وبالتالي تقليل االستهالك ،والقدرة على تحمل التكاليف
االنتشار .ومع ذلك ،الضرائب المفروضة على التبغ ال توجد من فراغ
وينبغي أن تنفذ كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة التبغ إلى جانب
السياسات األخرى التي تتماشى مع مواد أخرى من اتفاقية منظمة الصحة
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،وال سيما المواد  5و  .7وفي هذا
الصدد ،التوسع العتبارات السياسة االقتصادية ،وال سيما العالقة بين
الضرائب وسياسات األسعار والعمالة ونمو الدخل ،واآلثار المترتبة على
الناحية االجتماعية للسكان ،تحتاج أيضا إلى أن تؤخذ في االعتبار .مثل
هذا التحليل ،يتجاوز اختصاص هذه المبادئ التوجيهية.
كما تنظر المبادئ التوجيهية أيضا في أثر االتجار غير المشروع عبر
الحدود على السياسات الضريبية .ويجب عند وضع سياسات فرض
الضرائب على التبغ ،ان ترافقها وضع جميع التدابير الممكنة للقضاء على
جميع أشكال االتجار غير المشروع باعتباره الهدف الرئيسي لمكافحة التبغ،
وذلك تمشيا مع المادة  23من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية
 WHO FCTCومشروع بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع
في منتجات التبغ .

 .2العالقة بين الضرائب المفروضة على التبغ ،والسعر والصحة العامة

 .2العالقة بين الضرائب المفروضة على التبغ،و السعر والصحة العامة

الضرائب هي أداة فعالة جدا لصانعي السياسات للتأثير على سعر منتجات التبغ .في
معظم الحاالت ،وارتااع الضرائب على منتجات التبغ يؤدي إلى ارتااع األسعار
والتي ،بدورها ،تؤدي إلى انخااض االستهالك وانتشار ،ويؤدي إلى الحد من
الوفيات والمراضة وبالتالي في تحسين صحة السكان .ويد تجلت العالية السلبية بين
السعر واستخدام التبغ من يبل العديد من الدراسات والمتنازع .
.

الضرائب هي أداة فعالة جدا لصانعي السياسات للتأثير على سعر منتجات
التبغ .في معظم الحاالت ،وارتفاع الضرائب على منتجات التبغ يؤدي إلى
ارتفاع األسعار والتي ،بدورها ،تؤدي إلى انخفاض االستهالك وانتشاره،
ويؤدي إلى الحد من الوفيات والمراضة وبالتالي في تحسين صحة السكان.
وقد تجلت العالقة السلبية بين السعر واستخدام التبغ من قبل العديد من
الدراسات.

 2.1العالقة بين السعر واالستهالك االنتشار (المرونة السعرية)

 2.1العالقة بين السعر واالستهالك االنتشار (المرونة السعرية)

تؤثر الضرائب و األسعار على كل من استهالك منتجات التبغ وانتشار تعاطيه.
وتشير األدلة في البلدان ذات الدخل المرتاع إلى أن أثر زيادة األسعار ينعكس نحو
نصاه على انتشار االستهالك ونصاه على كثافة االستهالك (كمية منتجات التبغ
التي يستمر المدخن في استخدامها) .ويد وجدت دراسات مماثلة في البلدان
المنخاضة والمتوسطة الدخل نتائج مماثلة.

تؤثر الضرائب واألسعار على كل من استهالك منتجات التبغ وانتشار
تعاطيه .وتشير األدلة في البلدان ذات الدخل المرتاع إلى أن أثر زيادة
األسعار ينعكس نحو نصاه على انتشار االستهالك ونصاه على كثافة
االستهالك (كمية منتجات التبغ التي يستمر المدخن في استخدامها) .ويد
وجدت دراسات مماثلة في البلدان المنخاضة والمتوسطة الدخل نتائج
مماثلة.

لكي نكون دييقين للغاية.٪5.63 ،
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تعتبر أي زيادة في الضرائب الماروضة على التبغ األسعار والتي تؤدي باعالية
إلى االرتااع الحقيقي الواضح في االسعار (معدل التضخم) فعاال من حيث الحد من
استهالك التبغ .ووفقا للدراسات المشار إليها في الدليل التقني في اإلدارة الضريبية
للتبغ لمنظمة الصحة العالمية  ،WHOفإن العالية بين األسعار واستهالك التبغ
تعتبر غير مرنة ،وهذا يعني أن االنخااض في االستهالك يكون أيل تناسبا مع
الزيادة في األسعار .ويتم تعريف هذه العالية من خالل المرونة السعرية للطلب،
أو من خالل النسبة المئوية للتغير في االستهالك كنتيجة لتغير نسبة  .٪2في
السعر .على سبيل المثال ،إذا كانت المرونة في سعر الطلب  ،0،3-ينتج عنها
زيادة  ٪20في األسعار وحوالي  ٪3في انخااض في االستهالك .وتقع معظم
تقديرات مرونة سعر الطلب بين  0،1-و.0.0-

تؤدي أي سياسة لزيادة األسعار الحقيقية (معدل التضخم) من خالل زيادة
الضرائب إلى زيادة الاعالية من حيث الحد من استهالك التبغ .ووفقا
للدراسات المشار إليها في الدليل التقني في اإلدارة الضريبية للتبغ لمنظمة
الصحة العالمية  ،WHOفإن العالية بين األسعار واستهالك التبغ تعتبر
غير مرنة ،وهذا يعني أن االنخااض في االستهالك يكون أيل تناسبا مع
الزيادة في األسعار .ويتم تعريف هذه العالية من خالل المرونة السعرية
للطلب ،أو من خالل النسبة المئوية للتغير في االستهالك كنتيجة لتغير
نسبة  .٪2في السعر .على سبيل المثال ،إذا كانت المرونة في سعر الطلب
 ،0،3ينتج عنها زيادة  ٪20في األسعار و  ٪3في انخااض فياالستهالك .وتقع معظم تقديرات مرونة سعر الطلب بين  0،1-و.0.0-

أظهرت الدراسات في جميع الظروف أن المرونة في اسعار الطلب يد تكون أعلى
(من حيث القيمة المطلقة) على المدى الطويل ،وهذا يعني أن االستهالك يد
ينخاض أكثر على المدى الطويل .وتعتبر الناس ذوي الحالة االجتماعية
وااليتصادية المنخاضة أكثر استجابة لتغيرات األسعار والضرائب حيث ان مثل
هذه التغييرات لها تأثير أكبر على دخلهم المتاح.

أظهرت الدراسات في جميع الظروف أن المرونة في اسعار الطلب يد
تكون أعلى (من حيث القيمة المطلقة) على المدى الطويل ،وهذا يعني أن
االستهالك يد ينخاض أكثر على المدى الطويل .وتعتبر الناس ذوي الحالة
االجتماعية وااليتصادية المنخاضة أكثر استجابة لتغيرات األسعار
والضرائب حيث ان مثل هذه التغييرات لها تأثير أكبر على دخلهم المتاح.

و تشير التقديرات فيما يتعلق بتأثير زيادة الضرائب واألسعار على استخدام التبغ
بين الشباب إلى أن الشباب أكثر استجابة مرتين إلى ثالث مرات لتغيرات
الضرائب واألسعار من كبار السن .لذلك ،من المرجح ان يكون لزيادة ضرائب
التبغ تأثير كبير على الحد من االستهالك ،وانتشاره والشروع في التدخين بين
أوساط الشباب ،وكذلك على الحد من فرص انتقال الشباب من مرحلة التجريب إلى
اإلدمان.
وبناس القدر من األهمية ،يؤدي ارتااع الضرائب إلى الحد من الطلب على التبغ
بحدة أكثر بين المجموعات السكانية المنخاضة الدخل والمتوسطة الدخل أو في
البلدان حيث يكون مستخدمو التبغ أكثر استجابة الرتااع األسعار ،مما يسهم في
مكافحة التااوت في المستويات الصحية.

و تشير التقديرات فيما يتعلق بتأثير زيادة الضرائب واألسعار على استخدام
التبغ بين الشباب إلى أن الشباب أكثر استجابة مرتين إلى ثالث مرات
لتغيرات الضرائب واألسعار من كبار السن .لذلك ،من المرجح ان يكون
لزيادة ضرائب التبغ تأثير كبير على الحد من االستهالك ،وانتشاره
والشروع في التدخين بين أوساط الشباب ،وكذلك على الحد من فرص
انتقال الشباب من مرحلة التجريب إلى اإلدمان.
وبناس القدر من األهمية ،يؤدي ارتااع الضرائب إلى الحد من الطلب على
التبغ بحدة أكثر بين المجموعات السكانية المنخاضة الدخل والمتوسطة
الدخل أو في البلدان حيث يكون مستخدمو التبغ فيها أكثر استجابة الرتااع
األسعار ،مما يسهم في مكافحة التااوت في المستويات الصحية.

8

تقترح صياغة المشروع إلى اإلشارة إلى
أن دراسة واحدة هي التي اظهرت هذه
النتيجة ،وأن هناك بعض الشكوك حولها.

اي زيادة في معدالت الضريبة عادة ما يؤدي إلى زيادة في اإليرادات التي تجنيها
الحكومات .حيث ان اسعار التبغ غير مرنة ،يمكن تويع زيادة في الضرائب لتكون
أكبر نسبيا من أجل انخااض االستهالك ،وهذا يعني أن زيادة اإليرادات نتيجة لزيادة
الضرائب .ومع ذلك ،فمن الممكن من الناحية النظرية أنه عند نقطة معينة زيادة
الضرائب يمكن أن تؤدي إلى انخااض اإليرادات ومنتجات التبغ تصبح مرنة السعر
(معنى أن االنخااض في االستهالك أكثر تناسبا مع الزيادة في السعر) .ومع ذلك،
عدد يليل جدا من البلدان في العالم ،إن وجدت ،بالقرب من هذه النقطةفي أي مكان.

اي زيادة في معدالت الضريبة عادة ما يؤدي إلى زيادة في اإليرادات التي
تجنيها الحكومات .حيث ان اسعار التبغ غير مرنة ،يمكن تويع زيادة في
الضرائب لتكون أكبر نسبيا من أجل انخااض االستهالك ،وهذا يعني أن
زيادة اإليرادات نتيجة لزيادة الضرائب .ومع ذلك ،فمن الممكن من الناحية
النظرية أنه عند نقطة معينة زيادة الضرائب يمكن أن تؤدي إلى انخااض
اإليرادات ومنتجات التبغ تصبح مرنة السعر (معنى أن االنخااض في
االستهالك أكثر تناسبا مع الزيادة في السعر) .ومع ذلك ،عدد يليل جدا من
البلدان في العالم ،إن وجدت ،بالقرب من هذه النقطةفي أي مكان.

 2.2القدرة على تحمل التكاليف والضرائب (مرونة الدخل)

 2.2القدرة على تحمل التكاليف والضرائب (مرونة الدخل)

يتم عموما تعريف القدرة على تحمل التكاليف من حيث تكلاة منتجات التبغ بالنسبة
لدخل الارد .ويجب ان يتم تقدير اتجاهات القدرة على تحمل التكاليف ومرونة الدخل
على الطلب من خالل استخدام تقنيات نموذجية مناسبة .وتستند معظم هذه التقديرات
حاليا على القدرة على تحمل تكاليف السجائر.

يتم عموما تعريف القدرة على تحمل التكاليف من حيث تكلاة منتجات التبغ
بالنسبة لدخل الارد .ويجب ان يتم تقدير اتجاهات القدرة على تحمل التكاليف
ومرونة الدخل على الطلب من خالل استخدام تقنيات نموذجية مناسبة.
وتستند معظم هذه التقديرات حاليا على القدرة على تحمل تكاليف السجائر.

تشير دراسات إلى ان القدرة على تحمل تكاليف السجائر ،ببساطة بدال من السعر،
هي أحد المحددات الحاسمة الستهالك السجائر.

وتشير دراسة يامت بها كلية االيتصاد ،جامعة كيب تاون ،جنوب أفريقيا،
إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السجائر ،ببساطة بدال من سعرها ،تعتبر
أحد المحددات الحاسمة الستهالك السجائر.
لذلك ،تحتاج السياسة الاعالة التي تهدف إلى الحد من استهالك التبغ إلى أن
تأخذ في االعتبار كل من السعر ونمو مستوى الدخل.

] تقع معظم تقديرات مرونة الدخل على الطلب على منتجات التبغ بين  0و .2
وتعني  0.3من مرونة الدخل على الطلب أن الزيادة في الدخل بنسبة  ٪20ستؤدي
إلى ارتااع استهالك التبغ بنسبة حوالي . [ ٪3

تقع معظم تقديرات مرونة الدخل على الطلب على منتجات التبغ بين  0و .2
وتعني  0.3من مرونة الدخل على الطلب أن الزيادة في الدخل بنسبة ٪20
ستؤدي إلى ارتااع استهالك التبغ بنسبة . ٪3

دون ارتااع األسعار فوق النمو في الدخل ،تصبح منتجات التبغ حتما مع مرور
الويت بأسعار معقولة .وسوف تؤدي هذه الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف إلى
تزايد االستهالك .وتشير األدلة إلى أن منتجات التبغ أصبحت بأسعار معقولة أكثر
في البلدان المنخاضة والمتوسطة الدخل وأن هذه الزيادة في القدرة على تحمل
التكاليف يد صعدت في السنوات األخيرة .وعوضا عن ذلك ،فاي البلدان المرتاعة
الدخل تجاوز نمو الزيادة في الدخل وفي الضرائب واألسعار بشكل عام  ،بحيث

دون ارتااع األسعار فوق النمو في الدخل ،تصبح منتجات التبغ حتما مع
مرور الويت بأسعار معقولة .وسوف تؤدي هذه الزيادة في القدرة على
تحمل التكاليف إلى تزايد االستهالك .وتشير األدلة إلى أن منتجات التبغ
أصبحت بأسعار معقولة أكثر في البلدان المنخاضة والمتوسطة الدخل وأن
هذه الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف يد صعدت في السنوات األخيرة.
وعوضا عن ذلك ،فاي البلدان المرتاعة الدخل تجاوز نمو الزيادة في الدخل

لذلك ،تحتاج السياسة الاعالة التي تهدف إلى الحد من استهالك التبغ إلى أن تأخذ
في االعتبار كل من السعر  ----مستوى الدخل.
فيما يختص بنسبة مرونة االسعار ،يعتبر
األثر أيل يليال من .٪3

9

يد يكون من المايد تحديد اإلطار الزمني
– حيث ان الكثير من تكاليف المنتجات
ذات األسعار المنخاضة تنشأ مع مرور
الويت (على سبيل المثال ،من خالل
الزيادة في تعاطي التبغ).

أدى إلى انخااض في القدرة على تحمل تكاليف منتجات التبغ منذ عام .2990

وفي الضرائب واألسعار بشكل عام  ،بحيث أدى إلى انخااض في القدرة
على تحمل تكاليف منتجات التبغ منذ عام .2990

اختارت بعض البلدان تنايذ النظم الضريبية والهياكل التي تقلل من تأثير الضرائب
الماروضة على التبغ على الاقراء .ومع ذلك ،ومن خالل ذلك ،فهي تجعل منتجات
التبغ بأسعار معقولة اكثر للاقراء ،وبالتالي ترفع من استهالكه وانتشاره ،مما يؤدي
إلى ارتااع اعباء غير متناسبة على الاقراء من حيث التكاليف الصحية وااليتصادية
والتااوت في المستويات الصحية على المدى الطويل .وعالوة على ذلك ،فقد يزيد
تعاطي التبغ من الاقر من خالل تحويل اإلنااق بعيدا عن الضروريات مثل الغذاء
والرعاية والسكن والتعليم والصحة .وحيث ان الاقراء هم أكثر استجابة لزيادة
الضرائب واألسعار ،يكون من المرجح ان تؤدي الزيادة في الضرائب إلى التقليل
من االستهالك واالنتشار بنسبة أكبر منها بين األغنياء ،مما يؤدى بالتالي إلى الحد
من أوجه التااوت في المستويات الصحية ونسب الاقر ذات الصلة بالتبغ.
ويمكن للهيكل الضريبي أن يسهم أيضا في صنع منتجات التبغ عموما بأسعار أيل
تحمال ،وأساسا بين يطاعات السكان االكثر تأثرا ،من خالل التقليل من االختالفات
بين األسعار األعلى واألدنى والحد من النطاق السعري.

اختارت بعض البلدان تنايذ النظم الضريبية والهياكل التي تقلل من تأثير
الضرائب الماروضة على التبغ على الاقراء .ومع ذلك ،ومن خالل ذلك،
فهي تجعل منتجات التبغ بأسعار معقولة اكثر للاقراء ،وبالتالي ترفع من
استهالكه وانتشاره ،مما يؤدي إلى ارتااع اعباء غير متناسبة على الاقراء
من حيث التكاليف الصحية وااليتصادية والتااوت في المستويات الصحية.
وعالوة على ذلك ،فقد يزيد تعاطي التبغ من الاقر من خالل تحويل اإلنااق
بعيدا عن الضروريات مثل الغذاء والرعاية والسكن والتعليم والصحة.
وحيث ان الاقراء هم أكثر استجابة لزيادة الضرائب واألسعار ،يكون من
المرجح ان تؤدي الزيادة في الضرائب إلى التقليل من االستهالك واالنتشار
بنسبة أكبر منها بين األغنياء ،مما يؤدى بالتالي إلى الحد من أوجه التااوت
في المستويات الصحية ونسب الاقر ذات الصلة بالتبغ.
ويمكن للهيكل الضريبي أن يسهم أيضا في صنع منتجات التبغ عموما
بأسعار أيل تحمال ،وأساسا بين يطاعات السكان االكثر تأثرا ،من خالل
التقليل من االختالفات بين األسعار األعلى واألدنى والحد من النطاق
السعري.

التوصية
ينبغي عندما تقوم األطراف بإنشاء أو زيادة مستويات الضرائب الوطنية األخذ في
االعتبار  -من بين أمور أخرى  -مرونة السعر ومرونة الدخل على الطلب ،على حد
سواء ،وكذلك التضخم والتغيرات في دخل األسرة لجعل منتجات التبغ مع مرور
الويت بأسعار أيل تحمال من أجل الحد من االستهالك واالنتشار .ولذلك ،ينبغي على
األطراف أن تنظر في وجود تعديالت للتكيف (تلقائية) أو إجراءات إعادة تقييم
دورية لمستويات الضرائب الماروضة على التبغ.

10

التوصية
ينبغي عندما تقوم األطراف بإنشاء أو زيادة مستويات الضرائب الوطنية
األخذ في االعتبار  -من بين أمور أخرى  -مرونة السعر ومرونة الدخل
على الطلب ،على حد سواء ،وكذلك التضخم والتغيرات في دخل األسرة
لجعل منتجات التبغ مع مرور الويت بأسعار أيل تحمال من أجل الحد من
االستهالك واالنتشار .ولذلك ،ينبغي على األطراف أن تنظر في وجود
تعديالت للتكيف (تلقائية) أو إجراءات إعادة تقييم دورية لمستويات
الضرائب الماروضة على التبغ.
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يعتبر للباب  5من المادة  6المبادئ
التوجيهية ذو أهمية خاصة ،إال أنه يد
يكون من الصعب فهمه لغير القراء
الانيين ،حيث لن يتم هنا فهم أنواع
الضرائب المدرجة بسهولة من يبل القراء
الذين ليسوا على دراية مع المصطلحات
التقنية (التي تم شرحها في الاقرات
التالية).

 .3نظم فرض الضرائب على التبغ

 .3نظم فرض الضرائب على التبغ

 3.1هيكلة الضرائب المفروضة على التبغ (حسب القيمة ،المحددة ،مزيج من
كليهما ،الحد األدنى من الضرائب).

 3.1هيكلة الضرائب المفروضة على التبغ (حسب القيمة ،المحددة ،مزيج
من كليهما ،الحد األدنى من الضرائب).

تقوم تقريبا جميع الحكومات بارض الضرائب على منتجات التبغ ،على الرغم من
أنها تستخدم مجموعة متنوعة من أنواع الضرائب من أجل تحقيق الخاض في
استهالك التبغ واستقرار عائدات الحكومة .ويتم في معظم الحاالت ،فرض
الضرائب على منتجات التبغ على أساس وطني مع ناس مستويات الضرائب
المطبقة في جميع مناطق البالد (الضرائب الوطنية أو االتحادية) .ومع ذلك ،تقوم
عدد يليل من البلدان (اإليليمية وشبه اإليليمية) بارض ضرائب إضافية دون الوطنية
على مستوى الوالية أو المقاطعة .وبصاة عامة ،تخلق طبقات الضرائب الماروضة
على التبغ مزيدا من التعقيد وتقلل من الكااءة العامة للنظم الضريبية.
--------------------------------------------------------------------وعموما ،كقاعدة عامة كلما كان تصميم النظام الضريبي أكثر تعقيدا يكون أكثر
صعوبة في إدارته.

تقوم تقريبا جميع الحكومات بارض الضرائب على منتجات التبغ ،على
الرغم من أنها تستخدم مجموعة متنوعة من أنواع الضرائب من أجل تحقيق
الخاض في استهالك التبغ واستقرار عائدات الحكومة .ويتم في معظم
الحاالت ،فرض الضرائب على منتجات التبغ على أساس وطني مع ناس
مستويات الضرائب المطبقة في جميع مناطق البالد (الضرائب الوطنية أو
االتحادية) .ومع ذلك ،تقوم عدد يليل من البلدان (اإليليمية وشبه اإليليمية)
بارض ضرائب إضافية دون الوطنية على مستوى الوالية أو المقاطعة.
وبصاة عامة ،تخلق طبقات الضرائب الماروضة على التبغ مزيدا من
التعقيد وتقلل من الكااءة العامة للنظم الضريبية.
ويمكن أن تتكون إجراءات النظم الضريبية من ضرائب محددة أو بحسب
القيمة .ومع ذلك ،يمكن تطبيق النظم المختلطة أو الهجينة باستخدام مزيج
من الضرائب المحددة وبحسب القيمة معا وعلى حد سواء .وتشمل األمثلة
على هذه النظم ضريبة القيمة مع حد أدنى محدد (حد أدنى من الضرائب)،
ورسوم مختلطة بحسب القيمة مع أو بدون حد أدنى من الضرائب .وعموما،
كلما كان تصميم النظام الضريبي أكثر تعقيدا يكون أكثر صعوبة في إدارته.
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]ال توجد أي تغييرات[

 3.1.1أنواع الضرائب
تعتبر بشكل عام الضرائب الماروضة على منتجات التبغ على وجه
التحديد رسوما على اإلنتاج واالستهالك ،في حين يتم فرض ضرائب
اخرى ليست ذات صلة بضرائب التبغ بما في ذلك الضرائب العامة على
المبيعات (ضريبة المبيعات) ،وضريبة القيمة المضافة ،وضرائب
االستيراد والتي يد تارض ايضا على منتجات التبغ .وتعتبر الضرائب
الواجبة الضرائب الماروضة على البيع أو على إنتاج منتج معين داخل
البلد ،ولكن عادة ليس على المنتجات المنتجة في البلد لبيعها في الخارج
(تصدير) .ويد تكون الضريبة محددة (مبلغ ثابت يعتمد على الكمية ،مثل
عدد السجائر لكل علبة ،أو الوزن) أو حسب القيمة (نسبة مئوية من
القيمة) .ومثل غيرها من الضرائب الماروضة ،تعتبر الضرائب
الماروضة على التبغ أداة لرفع سعر المنتج للسلع المستهدفة بالنسبة
لبضائع أو خدمات أخرى وسهلة نسبيا إلدارتها حيث يتم وجمعها في ويت
مبكر من سلسلة اإلنتاج.
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 3.1.2رسوم االستهالك المحددة

 3.1.2رسوم االستهالك المحددة

يمكن للضرائب المحددة أن تحدد على نحو الضريبة المحددة الموحدة ،والتي تارض
بناس القيمة على جميع المنتجات المعنية ،أو بنسب متااوتة ،أو بوضع ييم مختلاة
على المنتجات المختلاة .وتعتبر عموما الضرائب المحددة الموحدة الحد االدنى
للسعر (ضريبة الحد األدنى) حيث يصبح عموما من المستحيل تحديد تسعيرة أدنى
من الضريبة المحددة.

يمكن للضرائب المحددة أن تحدد على نحو الضريبة المحددة الموحدة،
والتي تارض بناس القيمة على جميع المنتجات المعنية ،أو بنسب متااوتة،
أو بوضع ييم مختلاة على المنتجات المختلاة .وتعتبر عموما الضرائب
المحددة الموحدة الحد االدنى للسعر (ضريبة الحد األدنى) حيث يصبح
عموما من المستحيل تحديد تسعيرة أدنى من الضريبة المحددة.

تمثل الضريبة الواحدة المحددة والموحدة نموذجا بسيطا وسهال في تنايذه وإدارته،
وهو بسيط لاهم المواطنين .ويمكن لزيادة االعتماد على واجبات محددة ان تؤدي إلى
مزيد من تقريب أسعار البيع بالتجزئة داخل المنطقة .وعالوة على ذلك ،فكما أنها
ترتكز على حجم االستهالك بدال من األسعار ،تعتبر هذه الضرائب أكثر استقرارا
وأسهل للتنبؤ ولإلدارة ،وتزيد من استقرار عائدات الضرائب وتضمن استقاللية
عائدات الضرائب عن استراتيجيات سعر الصناعة.

تمثل الضريبة الواحدة المحددة الموحدة نموذجا بسيطا وسهال في تنايذه
وإدارته ،وهو بسيط لاهم المواطنين .ويمكن لزيادة االعتماد على واجبات
محددة ان تؤدي إلى مزيد من تقريب أسعار البيع بالتجزئة داخل المنطقة.
وعالوة على ذلك ،فكما أنها ترتكز على حجم االستهالك بدال من األسعار،
تعتبر هذه الضرائب أكثر استقرارا وأسهل للتنبؤ ولإلدارة ،وتزيد من
استقرار عائدات الضرائب وتضمن استقاللية عائدات الضرائب عن
استراتيجيات سعر الصناعة.

تعتبر األعباء اإلدارية لجمع الضريبة الموحدة المحددة منخاضة بسبب الحاجة إلى
التحقق من الحجم فقط ،وليس القيمة (مثل توفير القطع أو كجم لالستهالك) .ومع
ذلك ،سوف يتم تآكل القيمة الحقيقية للضريبة ما لم تتم زيادة بانتظام على األيل
تمشيا مع التضخم .لذلك ،يد يتم تعزيز النظم الضريبية المحددة من خالل ربط
الضرائب إلى المستهلك المناسب أو إلى مؤشر أسعار التجزئة من أجل الحد من
تأثير التضخم.
نجد ان هذه الاقرة مربكة بعض الشيء،
حيث تحتوي على أفكار مختلاة -
فالضرائب المحددة تقلص الاارق بين
السعر األيل والسعر األعلى للعالمات
التجارية (من حيث النسبة المئوية)،
ونتيجة لذلك ،يوجد انحدارا ايل عندما
ترتاع الضرائب بنظام القيمة المضافة،
وبالتالي يميل متوسط االسعار إلى
االرتااع اكثر من الزيادة الظاهرة التي
تعادل القيمة.
مازال االنحدار يحدث استجابة للزيادات
في الضرائب المحددة ،وإن كان بالاعل

وعالوة على ذلك ،تميل الضرائب المحددة الموحدة إلى أن تؤدي إلى ارتااع
األسعار نسبيا ،حتى على المنتجات ذات األسعار المنخاضة ،حيث يكون االحتمال
أيل على تشجيع االنحدار ، -------------- ،حيث ان المستهلكين هم أكثر عرضة
للتبديل إلى العالمات التجارية بأسعار أعلى أو أيل احتماال للتبديل إلى العالمات
التجارية المنخاضة الثمن نظرا إلى أن فروق األسعار النسبية بين العالمات
التجارية االكثر انخااضا و العالمات التجارية االكثر ارتااعا تكون أيل.

---------------------------------------------------------------------
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تعتبر األعباء اإلدارية لجمع الضريبة الموحدة المحددة منخاضة بسبب
الحاجة إلى التحقق من الحجم فقط ،وليس القيمة (مثل توفير القطع أو كجم
لالستهالك) .ومع ذلك ،سوف يتم تآكل القيمة الحقيقية للضريبة ما لم تتم
زيادة بانتظام على األيل تمشيا مع التضخم .لذلك ،يد يتم تعزيز النظم
الضريبية المحددة من خالل ربط الضرائب إلى المستهلك المناسب أو إلى
مؤشر أسعار التجزئة من أجل الحد من تأثير التضخم.
وعالوة على ذلك ،تميل الضرائب المحددة الموحدة إلى أن تؤدي إلى
ارتااع األسعار نسبيا ،حتى على المنتجات ذات األسعار المنخاضة،
ويمكنها أن تؤدي إلى تأثير االرتقائي حيث ان المستهلكين هم أكثر عرضة
للتبديل إلى العالمات التجارية بأسعار أعلى أو أيل احتماال للتبديل إلى
العالمات التجارية المنخاضة الثمن نظرا إلى أن فروق األسعار النسبية بين
العالمات التجارية االكثر انخااضا و العالمات التجارية االكثر ارتااعا
تكون أيل.

أيل مما كان عليه في النظم األخرى.
لماذا يكون لهذا صلة بتنايذ المادة 6؟ وهل
ينبغي على صانعي السياسة ان يهتموا
بهوامش الربح على العالمات التجارية
األرخص واألكثر تكلاة؟ يد تكون هناك
حالة جعلت الضرائب المرتاعة المحددة
تؤدي إلى هوامش الربح المارط ،وان
ينبغي أن تكون السياسة الضريبية
مصممة للحد من األرباح الزائدة (لترك
مساحة أكبر للضريبة) .ولكن في حالة
عدم وجود منايشة لهذا الموضوع ،يكون
ربما هذين البيانين محيرين بالنسبة للقراء
الغير فنيين.

ونتيجة لذلك ،تكون هوامش المنتجين أعلى للعالمات التجارية باهظة الثمن.
وال توفر المنتجات ذات األسعار المنخاضة هوامش حيث انها في حاجة
لتكون أرخص من العالمات التجارية عالية الثمن من أجل الحااظ على
يدرتها التنافسية.
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اإلشارة إلى فرض الضرائب "بطريقة
مماثلة" ليست ذات معنى – حيث ان في
النظام الضريبي المحدد الموحد ،تكون
الضرائب على العالمات التجارية
المنخاضة والمرتاعة الثمن أيضا يابلة
للمقارنة .وعالوة على ذلك ،فاي أي
نظام ،يكون "الالعبين في السوق"
أحرارا في محاولة نقل السوق إلى أعلى
أو إلى أسال ،اعتمادا على الوضع،
وبالتالي فإن الحكم على القيمة الضمنية
هنا ليس له ما يبرره.

يد تساعد طوابق الضريبة المحددة في
السيطرة على مشكلة العالمات التجارية
ذات األسعار المنخاضة في األنظمة
القيمية ،ولكنها لن تاادي المشكلة تماما
(إال إذا كان الطابق عالي وذلك لجعل

 3.1.3الرسوم الواجبة بحسب القيمة

 3.1.3الرسوم الواجبة بحسب القيمة

يتم التعبير عن الواجبات القيمية كنسبة مئوية على اساس ييمة معينة ،والتي يتم
تطبيقها إما على سعر بيع التجزئة (التي تحتوي على جميع الضرائب المطبقة) أو
على تكلاة الصناعة (أو مصنع سابق ) أو على سعر تكلاة التأمين على الشحن
).(CIF

يتم التعبير عن الواجبات القيمية كنسبة مئوية على اساس ييمة معينة ،والتي
يتم تطبيقها إما على سعر بيع التجزئة (التي تحتوي على جميع الضرائب
المطبقة) أو على تكلاة الصناعة (أو مصنع سابق ) أو على سعر تكلاة
التأمين على الشحن ).(CIF

يكون لدى الضرائب القيمية ميزة الحااظ على ييمتها تلقائيا مع التضخم دون أي
تعديل في معدالت الضرائب .كما تحافظ على فروق األسعار النسبية بين المنتجات
العالية السعر والمنخاضة السعر--------------------------------------------- ،
-----------------------------------------ومع ذلك يد تؤدي إلى مزيد منالمنافسة في األسعار وبالتالي إلى االنخااض في متوسط السعر.

يكون لدى الضرائب القيمية ميزة الحااظ على ييمتها تلقائيا مع التضخم دون
أي تعديل في معدالت الضرائب .كما تحافظ على تااوت األسعار النسبية
بين المنتجات العالية السعر والمنخاضة السعر ،حيث يتم فرض الضريبة
على كالهما على حد سواء وبطريقة مماثلة .ويد تؤدي هذه المعاملة
المماثلة على جميع الالعبين في السوق (في القطاعات ذات االسعار
المنخاضة واالسعار المرتاعة) ،ومع ذلك يد تؤدي إلى مزيد من المنافسة
في األسعار وبالتالي إلى االنخااض في متوسط السعر.

من ناحية أخرى ،النظم الضريبة القيمة المضافة تتطلب حساب ضريبة ثانية على
اساس المعطيات ,باالضافة لحجم على حجم إطالق االستهالك ،يجب تحديد ييمة
جميع المنتجات من فئة سعر معين وذلك لحساب المبالغ الضريبية المعمول بها .نظم
ييمية تكون أيضا عرضة لتقليل سعر المنتج من أجل تخايض القيمة الخاضعة
للضريبة للمنتجات ،على أساس استخدام المصنع للسعر السابق  CIFوالقاعدة
الضريبية .وعالوة على ذلك ،يمكن أن لنقاوة النظم القيمية تشجيع لارق أكبر في
األسعار بين المنتجات المختلاة .وهذا يمكن أن يؤدي إلى شراء أرخص من يبل
المستهلكين
للمنتجات .التخايضات في سعر التجزئة يقلل أيضا من ييمة الضريبة وهذا يعني
انخااض إيرادات الحكومة.

من ناحية أخرى ،النظم الضريبة القيمة المضافة تتطلب حساب ضريبة
ثانية على اساس المعطيات ,باالضافة لحجم على حجم إطالق االستهالك،
يجب تحديد ييمة جميع المنتجات من فئة سعر معين وذلك لحساب المبالغ
الضريبية المعمول بها .نظم ييمية تكون أيضا عرضة لتقليل سعر المنتج
من أجل تخايض القيمة الخاضعة للضريبة للمنتجات ،على أساس استخدام
المصنع للسعر السابق  CIFوالقاعدة الضريبية .وعالوة على ذلك ،يمكن
أن لنقاوة النظم القيمية تشجيع لارق أكبر في األسعار بين المنتجات
المختلاة .وهذا يمكن أن يؤدي إلى شراء أرخص من يبل المستهلكين
للمنتجات .التخايضات في سعر التجزئة يقلل أيضا من ييمة الضريبة وهذا
يعني انخااض إيرادات الحكومة.

ويمكن تقليل هذه المشاكل من خالل تنايذ الحد األدنى للضريبة (المحددة) (انظر
القسم ---------------------------------------------------------------،)5.2.3
 .-----------------------------------------------------وباإلضافة إلى ذلك،تستايد عائدات الحكومة بناس الطريقة ،حيث ان الحد األدنى المعين من ضريبة
الدخل يكون مضمونا (سوف يحتاج جميع المنتجين وتجار الجملة أو الموزعين الى

ويمكن تجنب هذه المشاكل من خالل تنايذ الحد األدنى للضريبة (المحددة)
(انظر القسم  ،)5.2.3ولكن على الرغم من أن المنتجين وتجار الجملة أو
الموزعين يستاادون من هذا الترتيب لكونه ضريبة حد أدنى محددة
بوضوح ،إال أنها يجب أن تدفع من جميع الالعبين في السوق الذين بيعون
ناس المنتج .وباإلضافة إلى ذلك ،تستايد عائدات الحكومة بناس الطريقة،
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النظام بحكم األمر الوايع ضريبة محددة
ماروضة) .وتعتبر اإلشارة إلى فوائد
تجار الجملة والمنتجين أو الموزعين غير
واضحة في هذا السياق .لماذا يهتم
صانعي السياسات بذلك؟

دفع هذا المبلغ من ضريبة الحد األدنى بغض النظر عن سعر بيع المنتج بالتجزئة).

حيث ان الحد األدنى المعين من ضريبة الدخل يكون مضمونا (سوف يحتاج
جميع المنتجين وتجار الجملة أو الموزعين الى دفع هذا المبلغ من ضريبة
الحد األدنى بغض النظر عن سعر بيع المنتج بالتجزئة).

 3.1.4الجمع بين الضرائب المحددة ورسوم االنتاج واالستهالك حسب القيمة

 3.1.4الجمع بين الضرائب المحددة ورسوم االنتاج واالستهالك حسب
القيمة

يمكن للحكومات تطبيق الجمع بين كل من الضرائب المحددة ورسوم االنتاج
واالستهالك حسب القيمة باعتبارها الائة الثالثة من هيكل الرسوم الواجبة.
هذا البيان ليس له عالية بالجزء ،5.2.5
وليس ذو صلة خاصة في أي حال ،حيث
أن الهدف من المبادئ التوجيهية هو يول
ما ينبغي أن تاعله األطراف ،وليس ما
ياموا به بالاعل.
ماذا فرض ضريبة تطبق تبدو وكأنها
غير فعال ،وما هو الدليل على ذلك؟
يعتبر هذا حكم على القيمة ،وعلى
الموضوع ال يمت بصلة باالتاايية
اإلطارية  .FCTCتخلق النظم الضريبية
المختلاة حوافز مختلاة للمصنعين – حيث
يكون من الصعب على األنظمة الضريبية
الموحدة المحددة ،على سبيل المثال
تطوير "الخصم" على العالمات التجارية
 ولكن هذا ال يعتبر مثل إنشاء "الملعبالغير مستوي" .ويمكن على سبيل
القياس ،أن ينظر إلى فرض ضرائب
أعلى على الويود على انها تمييزية ضد
منتجي الويود للسيارات الغير فعالة .وبدال
من ذلك ،يمكن أن ينظر إليها على أنها
تشجيع متساوي لجميع شركات صناعة
السيارات النتاج المزيد من السيارات ذات
الكااءة في استهالك الويود.

-------------------------------------------------------------------

تجمع األنظمة المختلطة عادة بين الضريبة المحددة المطبقة بالاعل على جميع
العالمات التجارية والتي لها تأثير على العالمات التجارية ذات األسعار المنخاضة
(من خالل طوابق الضريبة المحددة كحد أدنى) ،وتكون للضريبة القيمية تأثير
أكبرعلى العالمات التجارية ذات األسعار األعلى .األعلى.هذا يساهم في غرض
ضرائب متوازنة على جميع الماركات و يمنح الشركات فرصة للتنافس----------
--------------------------------------------------------------
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يمكن للحكومات تطبيق الجمع بين كل من الضرائب المحددة ورسوم
االنتاج واالستهالك حسب القيمة باعتبارها الائة الثالثة من هيكل الرسوم
الواجبة.
يختلف اختيار فرض الضريبة التي يتم تطبيقها في البلدان حسب فئة الدخل
وحسب المنطقة .وبشكل عام ،يكون البلدان ذات الدخل المنخاض أكثر ميال
إلى فرض الضريبة حسب القيمة :وفي المقابل ،تميل البلدان ذات الدخل
المرتاع أكثر نحو الضريبة المحددة .وبالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل،
تكون الصورة أيل وضوحا.
تجمع األنظمة المختلطة عادة بين الضريبة المحددة على جميع العالمات
التجارية والتي لها تأثير على العالمات التجارية ذات األسعار المنخاضة
(من خالل طوابق الضريبة المحددة كحد أدنى) ،وتكون للضريبة القيمية
تأثير أكبرعلى العالمات التجارية ذات األسعار األعلى .ويساهم هذا في
فرض الضرائب بالتوازن على جميع العالمات التجارية وفي مستوى اللعب
بين المنتجين.

يتم في النظام مختلط تأكيد كل بلد إما على عنصر القيمة أو على عنصر معين
اعتمادا على الظروف الوطنية والسعي إلى تحقيق األهداف السياسية .وبينما يزيد
العنصر القيمي من فروق األسعار المطلقة ويعزز بالتالي أرخص العالمات
التجارية من السجائر  -والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة حيث تحركها
أهداف سياسة السعر – يقلل العنصر المحدد من فروق األسعار النسبية بين
العالمات التجارية الرخيصة والغالية ،ويسهم في الحد من تقلب أسعار.
تعتبر هذه الاقرة حقا ذات الصلة فقط على
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،
حيث تكون لهم الحرية في تحديد معدالت
الضريبة ضمن المعايير التي وضعها
يرار االتحاد األوروبي .وال تحتاج
األطراف األخرى إلى فرض يواعد
سياسة على أناسها للتأكد من عدم
"تقويض" العنصر القيمي على النظام
المختلط.
--------------------------------------------------------------------تعتبر هذه الاقرة أيضا وبشكل مارط
محددة لالتحاد األوروبي  -حيث تعالج
الوضع (الغير عادي) للسوق الواحدة،
دون السيطرة على الحدود ،ولكن مع
تااوت معدالت الضرائب .ويجب في أي
مكان آخر في العالم عندما يراد انشاء هذه
الحالة الغير عادية ،أن يتم فقط االتااق
بين البلدين الجارين على نظام معين إما
الضريبة المحددة التامة أو النظام القيمي
التام.
-------------------------------------------------------------------ال توفر هذه الاقرة المعلومات  -بل هي
مجرد تعليق افتتاحي لعرض نموذج
االتحاد األوروبي كأفضل الممارسات
العالمية .وإذا رغبت األطراف في السير
في هذا الطريق ،فهي يد تحتاج لتشمل
أيضا تجربة من أستراليا ونيوزيلندا وكندا
وغيرها ،والتي كانت لديها نتائج جيدة مع
---------------------------------------------------------------------
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يتم في النظام مختلط تأكيد كل بلد إما على عنصر القيمة أو على عنصر
معين اعتمادا على الظروف الوطنية والسعي إلى تحقيق األهداف السياسية.
وبينما يزيد العنصر القيمي من فروق األسعار المطلقة ويعزز بالتالي
أرخص العالمات التجارية من السجائر  -والتي يمكن أن تؤثر سلبا على
الصحة حيث تحركها أهداف سياسة السعر – يقلل العنصر المحدد من
فروق األسعار النسبية بين العالمات التجارية الرخيصة والغالية ،ويسهم في
الحد من تقلب أسعار.
من أجل ضمان عدم تقويض التوازن بين العنصر القيمي والعناصر المحددة
في مثل هذا الهيكل الضريبي المختلط من جراء تنايذ ارتااع الحد األدنى
(المحدد) من رسوم االستهالك ،يعتبر وجود ييود على نسبة العنصر المحدد
عموما تجاه العنصر القيمي أكثر مالءمة (على سبيل المثال يمكن تحديد
العنصر المحدد في ما بين  ٪20و  ٪73من الضريبة اإلجمالية ،والتي
تشمل ضريبة القيمة المضافة  .)VATوهذا يضمن أن الجزء القيمي من
معدل الضريبة ال يزال فعاال ضمن الهيكل المختلط.
ويمكن للنظام المختلط ان يساعد أيضا على منع وضع ضرائب محددة تامة
في بلد واحد ووضع ضرائب بحسب القيمة تامة في بلد مجاور ،مما يؤدي
إلى تدفق فروق القيمة عبر الحدود من بلد العالمات التجارية (الغالية) إلى
بلد العالمات التجارية (الرخيصة) والتي تتبع االتجاه اآلخر.

يوفر الهيكل ضريبي المختلط المكون من عنصر محدد وعنصر ييمي جنبا
إلى جنب مع الحد األدنى اإللزامي للضريبة ،في مثل هذه الظروف،
الضريبة المتوازنة والتصميم العادل لها ،مع الحااظ على المستوى العالي
من المرونة للسلطات المعنية .ولهذا السبب ،يقدم تنايذ مثل هذا النظام
المختلط مزايا ال يمكن إنكارها من أجل االستاادة من آثار الجمع.

الضرائب المحددة الموحدة.
 3.1.5نظم بأدنى المعدالت

 3.1.5نظم بأدنى المعدالت

يعتبر البخس سبب ثانوي لوجود طابق
ضريبي محدد في النظام القيمي أو النظام
المختلط.

للتقليل من التأثير السلبي على التنافس على االسعار ولمعالجة الحساسية من بخس
المنتجات  ،-------------------------------يمكن تطبيق ضريبة مستوى الحد
األدنى كنسبة مبلغ ثابت ( أدنى طابق للضريبة المحددة) في النظم القيمية أو في
النظم المختلطة (انظر القسم  3.1.4المكون من معدل الضريبة القيمية والضريبة
المحددة  .ولن يكون للنظم المحددة التامة مثل هذا الطابق األدنى .

ال يضمن الحد األدنى لألسعار الحد
األدنى من الضرائب ،ويجب عدم
التوصية بها.

يضمن تطبيق الحد األدنى من طابق الضريبة المحددة على جميع سلع التبغ
المصناة انتاجيا دفع حد ادنى معين من رسوم اإلنتاج من يبل الشركات المصنعة،
بغض النظر عن سعر بيع المنتج بالتجزئة------------------------------------ .
 .--------------------------------------------ونتيجة لذلك ،يتم ضمان دخلإيرادات معينة حتى لو تم فرض الضرائب حسب القيمة فقط على سلع التبغ.

يضمن تطبيق الحد األدنى من طابق الضريبة المحددة على جميع سلع التبغ
المصناة انتاجيا دفع حد ادنى معين من رسوم اإلنتاج من يبل الشركات
المصنعة ،بغض النظر عن سعر بيع المنتج بالتجزئة .ويتم في بعض
البلدان ،استخدام الحد األدنى لألسعار لناس الغرض .ونتيجة لذلك ،يتم
ضمان دخل إيرادات معينة حتى لو تم فرض الضرائب حسب القيمة فقط
على سلع التبغ.

ال تنص هذه الاقرة على أية معلومات
جديدة ،بل تعليق تحريري فقط لدعم
توجيه االتحاد األوروبي كنموذج عالمي.

----------------------------------------------------------------------

تختص هذه الاقرة باالتحاد األوروبي،
وتعرض مرة أخرى حلول االتحاد
األوروبي السياسية العالية الدرجة من
اإلبداع ،والمصممة خصيصا لحالة فريدة
من نوعها ،كنموذج عالمي .ولكن من
غير الحكمة ان تقلد معظم البلدان في
العالم كل تعقيدات نظام االتحاد األوروبي

-----------------------------------------------------------------------

ينص جزء الضريبة القيمية الماروضة على تاويها على الحد األدنى
لطابق الضريبة المحددة ،حيث تمنع العالمات التجارية عالية الثمن من
"الهروب" من األعباء الضريبية األعلى .وعالوة على ذلك ،سوف تقوم
الزيادة في ضريبة الحد األدنى من تقليص الاجوة بين منتجات التبغ
األرخص منها واألكثر تكلاة.
ويد تم على المستوى اإليليمي اكتساب خبرة إيجابية من خالل االستاادة
الواسعة من النظام المختلط مع معدالت الحد األدنى (الضريبة المحددة
والضريبة حسب القيمة) ،وعند االيتضاء ،إمكانية تطبيق المعدالت
الوطنية الاردية للحد األدنى .وفيما يتعلق بالسجائر ،على سبيل المثال،
تطبق الدول األعضاء في االتحاد األوروبي نظام الضريبة المختلطة بما
في ذلك الضريبة المحددة والضريبة القيمية وكلها تقريبا تارض الحد
األدنى الوطني لطابق الضريبة .ويتم تطبيق المبالغ الثابتة كحد ادنى في
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لمعالجة الحساسية من بخس المنتجات من أجل الحد من ييمتها الخاضعة
للضريبة ،يمكن تطبيق ضريبة مستوى الحد األدنى كنسبة مبلغ ثابت ( أدنى
طابق للضريبة المحددة) في النظم القيمية أو في النظم المختلطة (انظر
القسم  3.1.4المكون من معدل الضريبة القيمية والضريبة المحددة  .ولن
يكون للنظم المحددة التامة مثل هذا الطابق األدنى .

(على الرغم من أنها ينبغي أن تنظر
بالتأكيد إلى نقل مستويات الضرائب
العالية!).

تمثل التعرياات جزء كبير من الضرائب
الماروضة على منتجات التبغ في بعض
البلدان  /المناطق.

جميع أنحاء دول االتحاد األوروبي.

 3.1.6ضرائب أخرى على منتجات التبغ

 3.1.6ضرائب أخرى على منتجات التبغ

ال تدخل الضرائب األخرى التي ال تارض تحديدا على منتجات التبغ ضمن نطاق
هذه المبادئ التوجيهية .وعلى الرغم من أنها تطبق على منتجات التبغ ولها تأثير
كبير على األسعار ،ال تعتبر ذات ييمة كبيرة على الصحة العامة حيث من المحتمل
ان يكون لجميع البدائل الممكنة معدالت ضرائب مماثلة أو مشابهة .وهذا هو الحال
بصاة خاصة مع  GSTوضريبة القيمة المضافة  ،VATوالتي عادة ما تكون
ضرائب ييمية .وتعتبر رسوم االستيراد والتعرياات يضية مماثلة ،على الرغم من
أن هذه الضرائب يمكن أن تارض بمعدالت مختلاة على منتجات التبغ ،فلديها
القدرة المتنوعة على رفع أسعار منتجات التبغ ،وتارض دائما على أنها الضريبة
القيمية مع ناس المزايا والعيوب مثل تلك المذكورة أعاله.
وخاصة في المااوضات التجارية ،ينبغي على األطراف أن تنظر بجدية إما استثناء
منتجات التبغ من منايشات خاض التعرياات أو استبدال التعرياات بالضرائب
الماروضة.

ال تدخل الضرائب األخرى التي ال تارض تحديدا على منتجات التبغ
ضمن نطاق هذه المبادئ التوجيهية .وعلى الرغم من أنها تطبق على
منتجات التبغ ولها تأثير كبير على األسعار ،ال تعتبر ذات ييمة كبيرة على
الصحة العامة حيث من المحتمل ان يكون لجميع البدائل الممكنة معدالت
ضرائب مماثلة أو مشابهة .وهذا هو الحال بصاة خاصة مع GST
وضريبة القيمة المضافة  ،VATوالتي عادة ما تكون ضرائب ييمية.
وتعتبر رسوم االستيراد والتعرياات يضية مماثلة ،على الرغم من أن هذه
الضرائب يمكن أن تارض بمعدالت مختلاة على منتجات التبغ ،فلديها
القدرة المتنوعة على رفع أسعار منتجات التبغ ،وتارض دائما على أنها
الضريبة القيمية مع ناس المزايا والعيوب مثل تلك المذكورة أعاله.
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بالنسبة لغالبية دول العالم ،يجعل بساطة
النظام الضريبي الموحد المحدد ،وسهولة
اإلدارة وإعاية العالمات التجارية ذات
األسعار المنخاضة الخيار األفضل ،حيث
ينبغي ان يكون ذلك واضحا في المبادئ
التوجيهية .وينبغي تشجيع الحد األدنى من
طوابق الضرائب المحددة في أي نظام مع
الضرائب القيمية (سواء كان رسميا
"نظام مختلط" أم ال).

التوصية

التوصية

ينبغي على ألطراف تطبيق أبسط نظام وأكثره كااءة لتلبية احتياجاتها الصحية
والمالية ،مع أيل عدد من االستثناءات ،ومع مراعاة ظروفها الوطنية.
وينبغي في معظم الحاالت إيالء األفضلية لنهج الضريبة المحددة الموحدة.وينبغي
عندما تكون لدى األطراف ضرائب ييمية  ،وذلك بسبب الظروف الوطنية ، ،أن
يقوموا بتنايذ الحد األدنى من طابق الضريبة المحددة.
-----------------------------------------------------------------------

ينبغي على ألطراف تطبيق أبسط نظام وأكثره كااءة لتلبية احتياجاتها
الصحية والمالية ،مع أيل عدد من االستثناءات ،ومع مراعاة ظروفها
الوطنية .وينبغي على االطراف من جهة الميزانية فضال عن الناحية
الصحية أن تناذ نظم الضريبة المحددة أو المختلطة مع حد ادنى للضريبة
المحددة االرضية ،حيث أن هذه األنظمة لها ببساطة مزايا كبيرة على النظم
بحسب القيمة.

 3.2مستوى معدالت الضرائب التي يجب تطبيقها

 3.2مستوى معدالت الضرائب التي يجب تطبيقها

يكون من الصعب وصف المستوى األمثل للضرائب بسبب االختالفات في النظم
الضريبية ،والظروف الجغرافية وااليتصادية ،والصحة العامة الوطنية ،واألهداف
المالية .كمية رسوم االستهالك على السجائر كنسبة مئوية من سعر البيع بالتجزئة
( )RSPيختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ،من متوسط حصة االستهالك
 ٪13في  RSPفي البلدان ذات الدخل المنخاض يصل إلى ما معدله  ٪60في
البلدان عالية دخل .من منظور إيليمي الاجوة أكبر من ذلك :من الضرائب غير
المباشرة  ٪0في 29بلد من أصل  201بلدا التي يدمت البيانات (ومعظمهم من
افريقيا وجنوب شرق آسيا) يصل إلى ما معدله  ٪61،62في االتحاد األوروبي (مع
ذروة  ٪75،57ضريبة االستهالك في  RSPيؤدي إلى مشاركة ما مجموعه
 90،25الضرائب .)٪فيما يتعلق بمنتجات التبغ األخرى غير السجائر ،ومجموعة
من تطبيق مستويات رسوم االستهالك الواسعة بالمثل.

يكون من الصعب وصف المستوى األمثل للضرائب بسبب االختالفات في
النظم الضريبية ،والظروف الجغرافية وااليتصادية ،والصحة العامة
الوطنية ،واألهداف المالية .كمية رسوم االستهالك على السجائر كنسبة
مئوية من سعر البيع بالتجزئة ( )RSPيختلف بشكل كبير في جميع أنحاء
العالم ،من متوسط حصة االستهالك  ٪13في  RSPفي البلدان ذات الدخل
المنخاض يصل إلى ما معدله  ٪60في البلدان عالية دخل .من منظور
إيليمي الاجوة أكبر من ذلك :من الضرائب غير المباشرة  ٪0في 29بلد من
أصل  201بلدا التي يدمت البيانات (ومعظمهم من افريقيا وجنوب شرق
آسيا) يصل إلى ما معدله  ٪61،62في االتحاد األوروبي (مع ذروة
 ٪75،57ضريبة االستهالك في  RSPيؤدي إلى مشاركة ما مجموعه
 90،25الضرائب .)٪فيما يتعلق بمنتجات التبغ األخرى غير السجائر،
ومجموعة من تطبيق مستويات رسوم االستهالك الواسعة بالمثل.
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يعتبر القصد من الصياغة األصلية بال
شك تشجيع البلدان ذات الضرائب األيل
لزيادة الضرائب وذلك للحد من التدفقات
عبر الحدود .ومع ذلك ،كما يظهر تشير
الكلمات إلى أن الثغرات الضريبية في حد
ذاتها تسبب التجارة غير المشروعة.

هذه الاقرة غير منطقية إلى حد ما ،حيث
أن ربحية التسوق عبر الحدود (أو
االتجار غير المشروع للمنتجات التي
تخضع للضريبة) يعتمد كليا على فارق
السعر بين البلدان ،وليس على فروق
ضريبة الحدث .وال يوجد هناك سبب
واضح لماذا ينبغي ان تؤدي الضرائب
المماثلة إلى أسعار مماثلة ،ال سيما بين
البلدان التي تتسم بوجود اختالفات كبيرة
في مستويات المعيشة .وعالوة على ذلك،
تنطوي معظم التجارة غير المشروعة
على منتجات معااة من الضريبة .

تؤدي مستويات الضرائب المنخاضة في-------------------------------- RSP
 ----------------------------------------------------------------إلى فقدانالعائدات وإلى أضرار تلحق بسياسات الصحة العامة.

ويكون لمستويات الضرائب المنخاضة في ، RSPفضال عن الاجوات
الكبيرة داخل المناطق أو بين البلدان المتجاورة عدد من اآلثار السلبية مثل
التدفقات عبر الحدود وزيادة االتجار غير المشروع ،مما يؤدي إلى فقدان
العائدات وإلى أضرار تلحق بسياسات الصحة العامة.

كما ذكر أعاله ،يعتمد تحديد المقاييس على عوامل مختلاة ،خاصة العوامل الوطنية
والعوامل السياسية وااليتصادية اإليليمية الخاصة .وفي هذا الصدد ،وضع كتاب
البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية  WHOتوصيات بشأن النسبة المئوية
للضرائب الماروضة وإجمالي حصة الضرائب في . RSP

كما ذكر أعاله ،يعتمد تحديد المقاييس على عوامل مختلاة ،خاصة العوامل
الوطنية والعوامل السياسية وااليتصادية اإليليمية الخاصة .وفي هذا الصدد،
وضع كتاب البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية  WHOتوصيات بشأن
النسبة المئوية للضرائب الماروضة وإجمالي حصة الضرائب في . RSP

-----------------------------------------------------------------------

عند االيتضاء ،يكون ايتراب (زيادة) معدالت الضرائب اإليليمية  ،وال سيما
فيما يتعلق بنسبة الضرائب في ، RSPالذي يؤدي إلى تقريب أسعار البيع
بالتجزئة ،من شأنه أن يقلل الحوافز إلجراء االتجار غير المشروع والتسوق
عبر الحدود ،وبالتالي ضمان خلق عائدات مستقرة .وينطبق األمر ناسه
على زيادة ايتراب معدالت الضرائب وأسعار التجزئة الماروضة على
مختلف فئات منتجات التبغ (انظر أيضا القسم .)5.5
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ال تنطبق هذه الاقرة بأكملها إال على
البلدان ذات النظم القيمية (أو ذات عنصر
ييمي لنظام مختلط).

-----------------------------------------------------------------------

تعتبر اإلشارة إلى " تقرير معدل ضريبي
عادل ومتوازن " و "تكافؤ الارص في
جميع أنحاء يطاعات التبغ" غير الئقة.
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عندما يتعلق األمر بقاعدة احتساب للضرائب الماروضة على منتجات التبغ
األكثر فعالية – وعلى السجائر في وجه الخصوص – ينبغي تغيير ماهوم
"فئة السعر األكثر شعبية )" (MPPCكما في  RSPلصالح "السعر
المتوسط المرجح ) " (WAPعلى جميع السجائر .وفي معظم المناطق ،لم
تعد األسواق الوطنية مهيمنة من يبل العالمة التجارية "الوطنية" األكثر
شعبية .وبالمقارنة بــ  ، MPPCوالتي يتم تحديدها على أساس العالمة
التجارية األكثر بيعا أو على اساس فئة معينة للسعر في السوق الوطنية في
فترة معينة من الويت ،تغطي  WAPكما  RSPجميع منتجات السجائر
ومنتجات التبغ المتاحة لالستهالك .وهذا يوفر مزيدا من الشاافية ،وتقرير
معدل ضريبي عادل ومتوازن ويخلق فرص متكافئة في جميع أنحاء
يطاعات التبغ .

ياترض أن يكون الهدف من هذه التوصية
هو ربط السياسة الضريبية للتبغ مع
أهداف أوسع لــ  ، FCTCأي مع الصحة
العامة .ويجب أن يحدد ذلك ،من بين
أمور أخرى لضمان االتساق مع صياغة
المادة  6من. FCTC
باستثناء مناطق محدودة في منطقة شنجن
وغيرها من المناطق التي تتسم بالنقص
في الريابة على الحدود" ،الخصائص
اإليليمية" ال ينبغي لعب دور كبير في
صنع القرارات بشأن الهياكل الضريبية
للتبغ .كما ينبغي معالجة المخاوف بشأن
االتجار غير المشروع في  7و  ،0وليس
هنا .وياترض هنا ان جانبا هاما من
سياسات معظم البلدان لجميع الضرائب
هو الحد من التهرب الضريبي.

التوصية

التوصية

ينبغي أن تتخذ األطراف سياسات متماسكة طويلة األجل من أجل هيكل الضرائب
على التبغ بما في ذلك األهداف لمعدالت الضرائب ،من أجل تحقيق أهدافها
الصحية في غضون فترة معينة من الزمن .وينبغي رصد وزيادة معدالت
الضرائب على أساس ( ------سنوي)  -----من أجل مراعاة معدالت التضخم
ونمو  ------الدخل-------------------------------------------------------- .
.------------------

ينبغي أن تتخذ األطراف سياسات متماسكة طويلة األجل على هيكل
الضرائب على التبغ بما في ذلك األهداف لمعدالت الضرائب ،من أجل
تحقيق أهدافها في غضون فترة معينة من الزمن .وينبغي رصد وزيادة
معدالت الضرائب على أساس (االحتماالت السنوية) بانتظام من أجل
مراعاة معدالت التضخم ونمو تطورات الدخل .وينبغي اتخاذ الخصوصيات
اإليليمية (مثل التجارة عبر الحدود) في االعتبار عند صياغة هذه
السياسات.

 3.3الشمولية العبء الضريبي المماثل على منتجات التبغ المختلفة

 3.3الشمولية العبء الضريبي المماثل على منتجات التبغ المختلفة

هناك تباين واسع في أنواع منتجات التبغ المستخدمة في أجزاء مختلاة من العالم.
وعلى الرغم من خبرة الكثير من األطراف فيما يتعلق بارض الضرائب على
منتجات التبغ التي يشير تحديدا إلى السجائر المصنعة ،ينبغي على األطراف أن
تعترف بالحاجة إلى السياسة الضريبية على جميع منتجات التبغ .وعالوة على ذلك،
ينبغي تبسيط ومواءمة النظم لضمان إتمام فرض ضرائب على المنتجات المختلاة
مع وضع ناس األهداف في االعتبار.

هناك تباين واسع في أنواع منتجات التبغ المستخدمة في أجزاء مختلاة من
العالم .وعلى الرغم من خبرة الكثير من األطراف فيما يتعلق بارض
الضرائب على منتجات التبغ التي يشير تحديدا إلى السجائر المصنعة،
ينبغي على األطراف أن تعترف بالحاجة إلى السياسة الضريبية على جميع
منتجات التبغ .وعالوة على ذلك ،ينبغي تبسيط ومواءمة النظم لضمان إتمام
فرض ضرائب على المنتجات المختلاة مع وضع ناس األهداف في
االعتبار.
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ويد تخلق المعدالت المختلاة من الضرائب على فئات منتجات التبغ المختلاة (مثل
السجائر المصنعة مقابل لاات التبغ الخاصة) أو ضمن فئات منتجات مماثلة (مثل
نظم المستويات المتعددة مع السجائر العالية الثمن مقابل السجائر بأسعار منخاضة)
حوافز للمستخدمين للتبديل بين فئات المنتجات أو الستخدام المنتجات التي مصدرها
سلسلة االتجار غير المشروع .ويد تشجع المعدالت األعلى على منتج واحد بالنسبة
لآلخر المستخدمين على التحول إلى المنتجات ذات الضريبة األيل وبالتالي
األرخص.

ويد تخلق المعدالت المختلاة من الضرائب على فئات منتجات التبغ المختلاة
(مثل السجائر المصنعة مقابل لاات التبغ الخاصة) أو ضمن فئات منتجات
مماثلة (مثل السجائر العالية الثمن مقابل السجائر بأسعار منخاضة) حوافز
للمستخدمين للتبديل بين فئات المنتجات أو الستخدام المنتجات التي
مصدرها سلسلة االتجار غير المشروع .ويد تشجع المعدالت األعلى على
منتج واحد بالنسبة لآلخر المستخدمين على التحول إلى المنتجات ذات
الضريبة األيل وبالتالي األرخص.

لتوضيح أن هذا النقاش يدور حول فروق
األسعار الناجمة عن الضرائب.

يمكن النخااض االستهالك المتويع ان يتم من خالل التحول إلى منتجات تبغ أخرى
(تأثير البديل) ومن زيادة التحايل .على سبيل المثال ،بالنسبة للسجائر :يعتبر التبغ
ذو القطعية الممتازة والسجائر الرخيصة بشكل عام منتجات رئيسية بديلة
للمستهلكين في حالة االرتااع الكبير ألسعار السجائر .في مثل هذه الحاالت ،في
حين تؤدي عادة زيادة الضرائب إلى تخايض استهالك التبغ ،يد يصبح تأثير زيادة
الضرائب ضعياا من خالل استبدال منتجات التبغ المكلاة بمنتجات تبغ اخرى أو
التحول إلى فئات أرخص من السجائر أو إلى العالمات التجارية التي عليها
خصم.

تخايض معدل الوفيات واالمراض بسبب
التبغ هي بالطبع السبب األول لتجنب آثار
االستبدال.

توصية

التوصية

من أجل ضمان تلبية األهداف الصحية ولتجنب اآلثار السلبية ،مثل استبدال المنتج -
 ، ------------------------------------ينبغي أن تخضع جميع منتجات التبغللضريبة بطريقة مماثلة ،حيثما كان ذلك مناسبا مع عبء ضريبي مماثل--------- ،
.--------------------------------------------------------------

من أجل تجنب اآلثار السلبية ،مثل استبدال المنتج أو زيادة في االتجار غير
المشروع وكذلك لضمان تلبية األهداف الصحية ،ينبغي أن تخضع جميع
منتجات التبغ للضريبة بطريقة مماثلة ،حيثما كان ذلك مناسبا مع عبء
ضريبي مماثل ،كما ينبغي أن ترافقها سياسات يوية وتدابير لمكافحة
االتجار غير المشروع لمنتجات التبغ.

السيطرة على التجارة غير المشروعة
ليست لها عالية إلى حد كبير بقضية
مقارنة معدالت الضرائب على المنتجات
المختلاة.

ينبغي على األطراف التي تتعامل مع مستويات الضرائب المتعددة لناس فئة المنتج
(مثل السجائر) ان تقلل من عدد المستويات ،وإذا أمكن مع مستوى واحد فقط.

ينبغي بالنسبة لكثير من األطراف أن
يكون لتخايض عدد مستويات الضرائب
أولوية ،سواء كانت تتحرك أو لم تكن
تتحرك نحو نظام معين.
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يمكن النخااض االستهالك المتويع ان يتم من خالل التحول إلى منتجات
تبغ أخرى (تأثير البديل) ومن زيادة التحايل .على سبيل المثال ،بالنسبة
للسجائر :يعتبر التبغ ذو القطعية الممتازة والسجائر الرخيصة بشكل عام
منتجات رئيسية بديلة للمستهلكين في حالة االرتااع الكبير ألسعار السجائر.
في مثل هذه الحاالت ،في حين تؤدي عادة زيادة الضرائب إلى تخايض
استهالك التبغ ،يد يصبح تأثير زيادة الضرائب ضعياا من خالل استبدال
منتجات التبغ المكلاة بمنتجات تبغ اخرى أو التحول إلى فئات أرخص من
السجائر أو إلى العالمات التجارية التي عليها خصم.

ينبغي على ا ألطراف ضمان تصميم النظم الضريبية بطريقة ال تشجع المستخدمين
على التحول إلى منتجات أرخص من ناس فئة المنتج أو لائات أرخص من منتجات
التبغ كرد فعل على زيادة الضرائب .وينبغي ،على وجه الخصوص ،زيادة العبء
الضريبي على منتجات التبغ األخرى ،وعند االيتضاء ،تكون مشابهة لعبء
الضرائب على السجائر.
]ال توجد أي تغييرات[

ينبغي على األطراف ضمان تصميم النظم الضريبية بطريقة ال تشجع
المستخدمين على التحول إلى منتجات أرخص من ناس فئة المنتج أو لائات
أرخص من منتجات التبغ كرد فعل على زيادة الضرائب .وينبغي ،على
وجه الخصوص ،زيادة العبء الضريبي على منتجات التبغ األخرى ،وعند
االيتضاء ،تكون مشابهة لعبء الضرائب على السجائر.
 .4إدارة الضرائب
يقدم هذا القسم معلومات وتوصيات بشأن اإلدارة الاعالة للنظم الضريبية
للتبغ.

]ال توجد أي تغييرات[

التخويل الترخيص
تعتبر الريابة األولي في إدارة ضريبة التبغ الاعلية هي تحديد جميع الكيانات
التي يتعين عليها أن تدفع ضرائب ومدى مسؤوليتها الضريبية .وتتطلب
تدابير االمتثال الضريبي المشتركة من جميع المنتجين والمستوردين
والمصدرين وحاظة مستودعات منتجات التبغ بالتقدم بطلب الترخيص أو
اإلذن أو التسجيل لدى سلطات الضرائب ،لتقديم اإليرارات الضريبية
العادية ولتقديم مدفوعات الضرائب العادية كما هو محدد في يوانين
الضرائب ،ويتم اصدار التراخيص والتسجيالت أو األذون بحيث تخضع
للشروط والقدرة على التعديل ،أو اإللغاء لعدم االمتثال .ويد يكون الترخيص
في البلدان التي بها عدد كبير من تجار التجزئة غير الرسمية صعبا .ومع
ذلك ،ينبغي أن تبقى االستثناءات عند الحد األدنى.

التوصية
يجب على األطراف أن تضمن ان يكون الترخيص الواضح أو ما يعادله من
موافقة أو أنظمة التحكم في مكانها الصحيح.
 4.2نظام المستودع حركة البضائع الخاضعة للضرائب
ومدفوعات الضرائب

 4.2نظام المستودع حركة البضائع الخاضعة للضرائب
ومدفوعات الضرائب

حيث يحتاج االنتاج ومرافق اإلنتاج والتخزين إلى أن تناذ بضوابط ،وذلك لضمان
جمع الديون الضريبية ،يكون من الضروري الحااظ على نظام المستودعات
والحصول على تصريح من السلطات المختصة ،لغرض تسهيل هذه الضوابط.
وتلتزم كثير من البلدان بمنح األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين (كما لحراس
المستودع) تصريحا إلنتاج وتجهيز وعقد وتلقي وإرسال المنتجات الخاضعة
للضريبة خالل أعمالهم ،في ظل إرجاء الرسوم الضريبية .ويمكن طلب ضمانات

حيث يحتاج االنتاج ومرافق اإلنتاج والتخزين إلى أن تناذ بضوابط ،وذلك
لضمان جمع الديون الضريبية ،يكون من الضروري الحااظ على نظام
المستودعات والحصول على تصريح من السلطات المختصة ،لغرض
تسهيل هذه الضوابط .وتلتزم كثير من البلدان بمنح األشخاص الطبيعيين أو
االعتباريين (كما لحراس المستودع) تصريحا إلنتاج وتجهيز وعقد وتلقي
وإرسال المنتجات الخاضعة للضريبة خالل أعمالهم ،في ظل إرجاء الرسوم
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تجعل هذه التغييرات المبادئ التوجيهية
أكثر اتسايا مع المادة  0من. ITP

من حراس المستودع لتأمين دفع الضرائب .ويد يشمل مالمح هذا النظام ما يلي:
المعايير الصارمة لمنح الترخيص؛ تاويض مسبق لزيارة المستودع؛ التاتيش
الدوري ،التدابير الكافية لمرايبة المخزون؛ التحقق من منشأ المنتجات وعملية
اإلنتاج الكاملة ------ ،ووضع العالمات على المنتجات .كما ان رصد تحركات
السلع الخاضعة للضريبة عن طريق نظام الحاسوب ،الذي يتضمن خاصية التتبع
والتعقب تكنولوجيا ،يمكن أيضا استخدامه كعنصر تحكم .

الضريبية .ويمكن طلب ضمانات من حراس المستودع لتأمين دفع
الضرائب .ويد يشمل مالمح هذا النظام ما يلي :المعايير الصارمة لمنح
الترخيص؛ تاويض مسبق لزيارة المستودع؛ التدابير الكافية لمرايبة
المخزون؛ التحقق من منشأ المنتجات وعملية اإلنتاج الكاملة ،والترميز
ووضع العالمات على المنتجات .كما ان رصد تحركات السلع الخاضعة
للضريبة عن طريق نظام الحاسوب يمكن أيضا استخدامه كعنصر تحكم .

التوصية

التوصية

ينبغي على األطراف ان تحافظ على نظام مستودعات التخزين أو اإلنتاج لتسهيل
الضوابط الضريبية .وينبغي من أجل الحد من تعقيد عملية تحصيل الضرائب ان
تجمع الضرائب غير المباشرة عند نقطة االستيراد والتصنيع أو اإلطالق لالستهالك
من مستودع التخزين أو اإلنتاج.
وينبغي طلب مدفوعات الضرائب بموجب القانون إلى أن يتم تحصيلها في فترات
زمنية محددة أو في تاريخ محدد كل شهر وبشكل مثالي ،كما ينبغي أن تشمل تقارير
اإلنتاج وحجم المبيعات ،والضرائب المستحقة والمدفوعة ،وحجم المدخالت من
المواد الخام.
ويجب أن تسمح السلطات الضريبية أيضا للعامة الكشف عن التقارير ،مع األخذ في
االعتبار يواعد السرية.

ينبغي على األطراف ان تحافظ على نظام مستودعات التخزين أو اإلنتاج
لتسهيل الضوابط الضريبية .وينبغي من أجل الحد من تعقيد عملية تحصيل
الضرائب ان تجمع الضرائب غير المباشرة عند نقطة االستيراد والتصنيع
أو اإلطالق لالستهالك من مستودع التخزين أو اإلنتاج.
وينبغي طلب مدفوعات الضرائب بموجب القانون إلى أن يتم تحصيلها في
فترات زمنية محددة أو في تاريخ محدد كل شهر وبشكل مثالي ،كما ينبغي
أن تشمل تقارير اإلنتاج وحجم المبيعات ،والضرائب المستحقة والمدفوعة،
وحجم المدخالت من المواد الخام.
ويجب أن تسمح السلطات الضريبية أيضا للعامة الكشف عن التقارير ،مع
األخذ في االعتبار يواعد السرية.

]ال توجد أي تغييرات[

 4.3مكافحة تدابير الحيلولة
يمكن في بعض الحاالت تويع تغييرات على الضرائب من يبل المصنعين
أو المستوردين .ويد يكون هذا لاهرسة الضرائب للتضخم أو للمعايير
المعروفة .وتحسبا لزيادة الضرائب ،يد يحاول المصنعون أو المستوردون
االستاادة من الضرائب السائدة أو الضرائب األيل ويزيدون من اإلنتاج أو
المخزون من المنتجات (وهو المعروف باسم الحيلولة).
ولمنع هذا من الحدوث ،ولضمان تلقى السلطات االيرادات االضافية من
زيادة الضرائب ،بدال من المنتجين أو المستوردين ،ينبغي على األطراف أن
تنظر في تنايذ تدابير مكافحة الحيلولة مثل:
• تقييد اإلفراج عن الكميات الزائدة من منتجات التبغ مباشرة يبل زيادة
الضرائب؛
• فرض ضرائب على المنتجات المنتجة أو المخزنة يبل زيادة الضرائب؛
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• فرض ضريبة جديدة على جميع المنتجات التي لم تطلق بعد إلى
المستهلك النهائي ،بما في ذلك في تلك التي في مجال تجارة التجزئة
(المعروفة باسم ضؤيبة أرضية المخزون).

التوصية

 4.4الطابع المالي اقتفاء األثر والمالحقة

ينبغي على االطراف تحسبا لزيادة الضرائب النظر في فرض معايير فعالة
لمكافحة تدابير الحيلولة.
 4.4الطابع المالي اقتفاء األثر والمالحقة

أن تكون متسقة مع المادة  0منITP.

يعتبر استخدام طابع مالي فريد عموما أداة مناسبة لزيادة االمتثال للقوانين الضريبية
من خالل رصد اإلنتاج واالستيراد والتصدير .وعالوة على ذلك ،يمكن أن يساعد
الطابع المالي في التمييز بين منتجات التبغ غير المشروعة والقانونية .ويشمل
الطابع المالي طوابع الضرائب والطوابع الضريبية المختلطة (المعروفة أيضا باسم
والطوابع الضريبية الريمية) والطوابع الضريبية الريمية.

يعتبر استخدام الطابع المالي عموما أداة مناسبة لزيادة االمتثال للقوانين
الضريبية من خالل رصد اإلنتاج واالستيراد .وعالوة على ذلك ،يمكن أن
يساعد الطابع المالي في التمييز بين منتجات التبغ غير المشروعة
والقانونية .ويشمل الطابع المالي طوابع الضرائب والطوابع الضريبية
التعزيزية (المعروفة أيضا باسم الشعار) والطوابع الضريبية الريمية.

مصطلح" الشعار" ليس بالضرورة
مرادفا للطابع الضريبي المعزز.

يتم عادة تطبيق الطوابع المالية على مستوى الشحنة في موايع محددة في الشحنة.
ويسهل تحديد حجم يياسي معين للشحنة عملية تطبيق الطوابع المالية ويزيد من
كااءة اإلدارة الضريبية .ووفقا للمادة  23من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة
العالمية  ،WHO FCTCيد يضمن وضع نظام التتبع والتعقب بما في ذلك وضع
طوابع على منتجات التبغ بها عالمة فريدة مميزة ،زيادة تأمين نظام التوزيع،
ويساعد في التحقيقات في االتجار غير المشروع.

يتم عادة تطبيق الطوابع المالية على مستوى الشحنة في موايع محددة في
الشحنة .ويسهل تحديد حجم يياسي معين للشحنة عملية تطبيق الطوابع
المالية ويزيد من كااءة اإلدارة الضريبية .ووفقا للمادة  23من االتاايية
اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية  ،WHO FCTCيد يضمن وضع نظام
التتبع والتعقب بما في ذلك وضع طوابع على منتجات التبغ بها عالمة فريدة
مميزة ،زيادة تأمين نظام التوزيع ،ويساعد في التحقيقات في االتجار غير
المشروع.

التوصية

التوصية

ينبغي عند االيتضاء ،أن تنظر األطراف إلى تطبيق الطوابع المالية الالزمة لزيادة
االمتثال للقوانين الضريبية.
ويجب على األطراف ،حسب االيتضاء ،ان تطلب تطبيق نظام التتبع والتعقب تمشيا
مع المادة  23من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية. WHO FCTC
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ينبغي عند االيتضاء ،أن تنظر األطراف إلى تطبيق الطوابع المالية الالزمة
لزيادة االمتثال للقوانين الضريبية.
ويجب على األطراف ،حسب االيتضاء ،ان تطلب تطبيق نظام التتبع
والتعقب تمشيا مع المادة  23من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية
.WHO FCTC

في بعض البلدان الناطقة باللغة
اإلنجليزية ،تشير كلمة "السجون" إلى
المؤسسات اإلصالحية حيث يتم تقديم
شروطا أيل.

 4.5النفاذ

 4.5النفاذ

تتطلب فعالية اإلدارة الضريبية للتبغ التعيين الرسمي من يبل السلطات المسئولة عن
النااذ .وينبغي على السلطات الضريبية عموما ان يكون لديها السلطة والقدرة على
إجراء الاحص الجنائي واجراء البحث والضبط واالحتااظ والتخلص من انشطة ما
تمشيا مع لوائح الجهات المختصة إلنااذ القانون ،كما ينبغي أن تتوفر لديها أدوات
النااذ الالزمة بما في ذلك التكنولوجيات المالئمة .وباإلضافة إلى ذلك ،يعتبر تبادل
المعلومات بين الجهات المختصة لإلنااذ أيضا عامل مايد لإلنااذ الاعال وفقا للقوانين
الوطنية.

تتطلب فعالية اإلدارة الضريبية للتبغ التعيين الرسمي من يبل السلطات
المسئولة عن النااذ .وينبغي على السلطات الضريبية عموما ان يكون لديها
السلطة والقدرة على إجراء البحث والضبط واالحتااظ والتخلص من
انشطة ما تمشيا مع لوائح الجهات المختصة إلنااذ القانون ،كما ينبغي أن
تتوفر لديها أدوات النااذ الالزمة بما في ذلك التكنولوجيات المالئمة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يعتبر تبادل المعلومات بين الجهات المختصة لإلنااذ
أيضا عامل مايد لإلنااذ الاعال وفقا للقوانين الوطنية.

عادة ما تشمل العقوبات لعدم االمتثال للقوانين الضريبية تعليق أو إلغاء الترخيص
أو تطبيق شروط أكثر صرامة على الترخيص والغرامات و  /أو الحبس ،ومصادرة
وحجز المنتجات المهربة ،ومصادرة المعدات المستخدمة في التصنيع أو في توزيع
المنتجات بما في ذلك اآلالت و المركبات ،والمبالغ اإلجرامية والتويف والكف عن
الطلبات ،والطعون اإلدارية والجنائية األخرى ،حسب االيتضاء .ويتم تطبيق
الغرامات والاوائد على التأخير في دفع الضرائب ،كما يتم تطبيق الضرائب
المتأخرة والضرائب العقابية لعدم دفع الضرائب.

عادة ما تشمل العقوبات لعدم االمتثال للقوانين الضريبية تعليق أو إلغاء
الترخيص أو تطبيق شروط أكثر صرامة على الترخيص والغرامات و  /أو
السجن ،وحجز المنتجات ،ومصادرة المعدات المستخدمة في التصنيع أو في
توزيع المنتجات بما في ذلك اآلالت و المركبات ،والتويف والكف عن
الطلبات ،والطعون اإلدارية األخرى ،حسب االيتضاء .ويتم تطبيق
الغرامات والاوائد على التأخير في دفع الضرائب ،كما يتم تطبيق الضرائب
المتأخرة والضرائب العقابية لعدم دفع الضرائب.

التوصية

التوصية

ينبغي لألطراف التعيين الرسمي ومنح الصالحيات المناسبة لسلطات إنااذ
الضرائب .كما ينبغي أن تقوم األطراف أيضا على تبادل المعلومات بين الجهات
المختصة باإلنااذ.

ينبغي لألطراف التعيين الرسمي ومنح الصالحيات المناسبة لسلطات إنااذ
الضرائب .كما ينبغي أن تقوم األطراف أيضا على تبادل المعلومات بين
الجهات المختصة باإلنااذ.

وينبغي على األطراف من أجل ردع عدم االمتثال للقوانين الضريبية ،أن تنص على
مجموعة مناسبة من العقوبات.

وينبغي على األطراف من أجل ردع عدم االمتثال للقوانين الضريبية ،أن
تنص على مجموعة مناسبة من العقوبات.
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هذا الجزء من مشروع المبادئ التوجيهية
ال يتضمن مع االسف أي توصية.

 .5استخدام العائدات  -تمويل مكافحة التبغ

 .5استخدام العائدات  -تمويل مكافحة التبغ

وفقا للمادة  6.1من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية، WHO FCTC
يجب على األطراف االحتااظ بحقها السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية.
ويعتبر يرار كياية استخدام اإليرادات الناجمة عن فرض الضرائب على التبغ جزءا
ال يتجزأ من الحق السيادي لكل طرف.

وفقا للمادة  6.1من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO
 ، FCTCيجب على األطراف االحتااظ بحقها السيادي في تحديد ووضع
سياساتها الضريبية .ويعتبر يرار كياية استخدام اإليرادات الناجمة عن
فرض الضرائب على التبغ جزءا ال يتجزأ من الحق السيادي لكل طرف.

وكما تم مالحظته بالاعل في المبادئ التوجيهية لتنايذ المادتين  0و  9و  20و  21و
 ،25توفر الضرائب على التبغ المصدر الكامن لتمويل مكافحة التبغ.

وكما تم مالحظته بالاعل في المبادئ التوجيهية لتنايذ المادتين  0و  9و 20
و  21و  ،25توفر الضرائب على التبغ المصدر الكامن لتمويل مكافحة
التبغ .ويمكن لألطراف ،واضعين في االعتبار المادة  16.1من االتاايية
اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية  ، WHO FCTCالنظر في تكريس
العائدات من فرض الضرائب على التبغ أو جزء منها لبرامج مكافحة التبغ،
مثل تلك التي تغطي التوعية وتعزيز الصحة والوياية من األمراض،
وخدمات الت ويف واألنشطة البديلة ذات الجدوى االيتصادية  ،وتمويل
الهياكل المالئمة لمكافحة التبغ.

التوصية
 ---يجب على األطراف ،واضعين في االعتبار المادة  16.1من االتاايية اإلطاريةلمنظمة الصحة العالمية ------- ، WHO FCTCاستخدام العائدات من فرض
الضرائب على التبغ أو جزء منها من اجل برامج مكافحة التبغ ،مثل تلك التي تغطي
التوعية وتعزيز الصحة والوياية من األمراض ،وخدمات التويف واألنشطة البديلة
ذات الجدوى االيتصادية  ،وتمويل الهياكل المالئمة لمكافحة التبغ.

تختلف االطراف في مدى امكانيتهم
"تخصيص" عائدات الضرائب لغرض
معين من الناحية القانونية .ومع ذلك،
يمكن لجميع األطراف أن تقرر ،على
سبيل السياسة ،ما إذا كانت األموال التي
تناق على مكافحة التبغ تعتبر نسبة
مناسبة من عائدات الضرائب الماروضة
على التبغ.
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يتم عادة على منتجات التبغ التي تم
تصديرها دفع رسوم جمركية في بلد
االستيراد ،وبأي معدل ،ويد يكون لدى
األطراف أسباب كثيرة للسماح
باالعااءات من الرسوم الجمركية .على
سبيل المثال ،يد يشعر هذا البلد الذي
يسعى لجذب المزيد من الرحالت الجوية
الدولية انه ملزم للسماح باالعااء من
الرسوم الجمركية ،حيث ان أيرب
منافسيه ياعل ذلك .ولن تستايد المبادئ
التوجيهية شيئا من التخمين بشأن دوافع
األطراف.

يد ال يكون التأثير المباشر للمبيعات
المعااة من الضرائب يانونيا على
االستهالك كبيرا ،حيث أن القلق االكبرهو
تأثير ذلك على التجارة غير المشروعة.

 .6المبيعات المعفاة من الضرائب السوق الحرة

 .6المبيعات المعفاة من الضرائب السوق الحرة

تباع في محالت السوق الحرة في المطارات وعلى مركبات النقل الدولي والمحالت
التجارية المعااة من الضرائب منتجات التبغ في كثير من األحيان دون أي ----
ضريبة (ولكن ليس دائما) .ويتم عموما ،على المسافرين الذين سيحملون منتجات
التبغ خارج البالد االعااء من ضريبة المبيعات في السوق الحرة في المطارات أو
في غيرها من األماكن المخصصة ،كما يتم إعاائهم من دفع بعض الضرائب المحلية
أو الوطنية----------------------------------------------------------------- .
 .--------------------------------------------------ومع ذلك ،يمكن للمسافرينايضا في بعض البلدان الشراء من محالت السوق الحرة في المطارات ليس فقط عند
الخروج من البالد ولكن أيضا عند دخول البالد.

تباع في محالت السوق الحرة في المطارات وعلى مركبات النقل الدولي
والمحالت التجارية المعااة من الضرائب منتجات التبغ في كثير من األحيان
دون أي عبء ضريبي .ويتم عموما ،على المسافرين الذين سيحملون
منتجات التبغ خارج البالد االعااء من ضريبة المبيعات في السوق الحرة
في المطارات أو في غيرها من األماكن المخصصة ،كما يتم إعاائهم من
دفع بعض الضرائب المحلية أو الوطنية ،حيث تعتبر اعااءات المبيعات من
الضرائب أو من الرسوم الجمركية على انها نوع من التصدير ،وبالتالي ال
تخضع لضريبة المبيعات على سبيل المبدأ .ومع ذلك ،يمكن للمسافرين
ايضا في بعض البلدان الشراء من محالت السوق الحرة في المطارات ليس
فقط عند الخروج من البالد ولكن أيضا عند دخول البالد.

تقوم المبيعات المعااة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية بتآكل فعالية الضرائب
وتدابير االسعار الرامية إلى الحد من الطلب على منتجات التبغ ،حيث ان منتجات
التبغ المعااة من الضرائب أرخص وأكثر يسرا من تلك التي تخضع للضريبة.
ويأتي هذا بنتائج عكسية لالغراض الصحية باضل الضرائب ،ويضر بالصحة
العامة من خالل تشجيع االستهالك الشخصي ------ .واألهم من ذلك ،تؤثر هذه
المبيعات سلبا على اإليرادات الحكومية من خالل خلق ثغرة في الهيكل الضريبي.
ويمكن على وجه الخصوص أن يكون وجود المحالت التجارية المعااة من

تقوم المبيعات المعااة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية بتآكل فعالية
الضرائب وتدابير االسعار الرامية إلى الحد من الطلب على منتجات التبغ،
حيث ان منتجات التبغ المعااة من الضرائب أرخص وأكثر يسرا من تلك
التي تخضع للضريبة .ويأتي هذا بنتائج عكسية لالغراض الصحية باضل
الضرائب ،ويضر بالصحة العامة من خالل تشجيع االستهالك الشخصي.
وعالوة على ذلك ،تؤثر هذه المبيعات سلبا على اإليرادات الحكومية من
خالل خلق ثغرة في الهيكل الضريبي .ويمكن على وجه الخصوص أن
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وليس هناك من سبب لماذا فقط محالت
السوق الحرة البرية هي التي تشكل
مشكلة ،وكما تم صياغته ،يبدو هذا وكأن
المشكلة تكمن في اإلعادة الغير يانونية
لبيع المنتج الذي من محالت السوق
الحرة .ومع ذلك ،يمكن تحويل المنتج
المصنف والمعاي من الرسوم الجمركية
إلى التجارة غير المشروعة في أي ويت
حتى يبل أن يصل إلى مناذ البيع
بالتجزئة.

ال يوجد سبب لهذا التمييز المصطنع،
على ما يبدو يستند ذلك إلى ممارسة دول
االتحاد األوروبي.

الضرائب أو من الرسوم الجمركية  --------يد سهلت عملية التحويل إلى ينوات
االتجار غير المشروع  ----------------لمنتجات التبغ المعااة من الضرائب
أومن الرسوم الجمركية  .------------وهناك أدلة متزايدة على اتخاذ الحكومات
إجراءات لحظر أو تقييد المبيعات المعااة من الضرائب أو من الرسوم الجمركية.

تكون المحالت التجارية المعااة من الضرائب أو من الرسوم الجمركية على
الحدود البرية مصدرا لإلمدادات غير المشروعة للسجائر المعااة من
الضرائب أومن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين النهائيين .وهناك أدلة
متزايدة على اتخاذ الحكومات إجراءات لحظر أو تقييد المبيعات المعااة من
الضرائب أو من الرسوم الجمركية.

تصرح المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO FCTC
أن على كل طرف أن "يعتمد أو يحافظ ،حسب االيتضاء ،على التدابير التي يد
تشمل [ ]...الحظر أو التقييد ،حسب االيتضاء ،على مبيعات منتجات التبغ التي يتم
توريدها من يبل المسافرين الدوليين والمعااة من الضرائب ومن الرسوم
الجمركية".

تصرح المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO
 FCTCأن على كل طرف أن "يعتمد أو يحافظ ،حسب االيتضاء ،على
التدابير التي يد تشمل [ ]...الحظر أو التقييد ،حسب االيتضاء ،على مبيعات
منتجات التبغ التي يتم توريدها من يبل المسافرين الدوليين والمعااة من
الضرائب ومن الرسوم الجمركية".

--------------------------------------------------------------------------

بينما يكون األمر متروكا لألطراف أن تنظر في اتخاذ هذه التدابير ،يد تكون
هناك الحاجة إلى التمييز بين خصائص سار الجو والبر والبحر ،وخاصة
بين المحالت التجارية التي على الحدود ونقاط البيع المعااة من الرسوم
الجمركية.

يتم بناء اإلجراءات الدولية لحظر المبيعات المعااة من الضرائب أو الرسوم
الجمركية حول ثالثة خيارات أساسية:

يتم بناء اإلجراءات الدولية لحظر المبيعات المعااة من الضرائب أو الرسوم
الجمركية حول ثالثة خيارات أساسية:

• حظر مبيعات منتجات التبغ المعااة من الضرائب أو الرسوم الجمركية ؛
• تطبيق فرض الضرائب على منتجات التبغ التي تباع في المتاجر
المعااة من من الضرائب أو الرسوم الجمركية؛ أو
• الحد من المسموح به للمسافرين من منتجات التبغ للحد من الواردات الخاصة من
منتجات التبغ المعااة من من الضرائب أو الرسوم الجمركية ،مثل تطبيق تحديد
الكمية.

• حظر مبيعات منتجات التبغ المعااة من الضرائب أو الرسوم الجمركية ؛
• تطبيق فرض الضرائب على منتجات التبغ التي تباع في المتاجر
المعااة من من الضرائب أو الرسوم الجمركية؛ أو
• الحد من المسموح به للمسافرين من منتجات التبغ للحد من الواردات
الخاصة من منتجات التبغ المعااة من من الضرائب أو الرسوم الجمركية،
مثل تطبيق تحديد الكمية.
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التوصية

التوصية

كما تم صياغته ،يعتبر مشروع التوصية
في الوايع أضعف من نص المادة 6
ناسها ،حيث ال يذكر حد المسموح به
للمسافرين (وهو المذكور في المادة .)6

ينبغي أن تنظر األطراف إلى حظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعااة من من
الضرائب أو الرسوم الجمركية.
وعالوة على ذلك ،ينبغي على األطراف حظر أو تقيد ،حسب االيتضاء ،مبيعات
منتجات التبغ التي يتم توريدها من يبل المسافرين الدوليين والمعااة من الضرائب
أومن الرسوم الجمركية".

ينبغي أن تنظر األطراف إلى حظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعااة
من من الضرائب أو الرسوم الجمركية.

يبدو أن ذلك يعني أنه ينبغي النظر في
اتخاذ التدابير للسيطرة على السوق الحرة
فقط إذا تم التأكد من االرتباط مع االتجار
غير المشروع .وال يوجد سبب لالنتظار
حتى يتم أثبات االرتباط ،حيث ان هناك
أيضا أساس منطقي صحي لحظر
المبيعات المعااة من الضرائب.

--------------------------------------------------------------------------

ينبغي عليهم رصد مدى مساهمة المنتجات المعااة من الضرائب أو الرسوم
الجمركية في االتجار غير المشروع واتخاذ التدابير الالزمة إذا تم التأكد
من هذا الرابط.

 .7االتجار غير المشروع

 .7االتجار غير المشروع

يعتبر المرجع األساسي فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ هو المادة
 23من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية  . WHO FCTCويجعل
االتجار غير المشروع منتجات التبغ متاحة أكثر وبأسعار معقولة ،ويقوض فرض
الضرائب على التبغ والسياسات الصحية .ومن خالل جعل السجائر "الرخيصة"
المصطنعة متاحة بسهولة عبر ينوات البيع غير المنظمة واالتجار غير المشروع
يزداد انتشار استهالك التبغ والتدخين ،وفي المقام األول بين الشباب والاقراء وسكان
البلدان المنخاضة أو المتوسطة الدخل.

يعتبر المرجع األساسي فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ
هو المادة  23من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO
 .FCTCويجعل االتجار غير المشروع منتجات التبغ متاحة أكثر وبأسعار
معقولة ،ويقوض فرض الضرائب على التبغ والسياسات الصحية .ومن
خالل جعل السجائر "الرخيصة" المصطنعة متاحة بسهولة عبر ينوات
البيع غير المنظمة واالتجار غير المشروع يزداد انتشار استهالك التبغ
والتدخين ،وفي المقام األول بين الشباب والاقراء وسكان البلدان المنخاضة
أو المتوسطة الدخل.

يقوض االتجار غير المشروع تحصيل الضرائب على التبغ واإلدارة ،وخاصة في
البلدان التي تطبق الضرائب المرتاعة.

يقوض االتجار غير المشروع تحصيل الضرائب على التبغ واإلدارة،
وخاصة في البلدان التي تطبق الضرائب المرتاعة.

يمكن اتخاذ الصياغة الحالية على انها
تعني أن االتجار غير المشروع يحدث في
المقام األول حيث الضرائب مرتاعة –
حيث األدلة المتاحة هي عالية يليلة وإن
وجدت.
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نجد ان الصياغة الواردة في المشروع يد
زيات الذي صيغ في وثيقة البنك الدولي.
ويد وجد تحليل االنحدار األصلي المشار
اليه من (مريمان ،يوريكلي ،وشالوبكا
 )1000مستويات أسعار مرتبطة سلبا مع
تقديرات التهريب.
ال تحتاج االطراف بالضرورة إلى تحسين
النظم الضريبية في كل مرة ترتاع فيها
الضرائب المستحقة لهم!
ما تم عرضه في الدراسة المذكورة أعاله
هي العالية السلبية بين السعر ومستويات
التهريب (بمعنى ان البلدان ذات االسعار
المنخاضة كان مستوي التهريب لديها
أعلى ،في المتوسط).
تم دمج هذا في النص السابق.

وفقا لصناعة التبغ  ،تتسبب زيادة الضرائب في التجارة غير المشروعة .ومع ذلك،
فقد أثارت العديد من البلدان موضوع الضرائب الماروضة على التبغ على نحو
فعال وشهدت زيادة في العائدات دون ان تشهد الزيادة الهائلة في التجارة غير
المشروعة------------------------------------------------------------------ .
. ----------ويد تبين ان الاساد أيوى عامل للتنبؤ بمستويات تهريب التبغ ،مع عدم كااية القوانين
وإنااذ القانون ،فضال عن الدور الجغرافي ،حيث ال تقدر مستويات األسعار على
التنبؤ بمستويات التجارة غير المشروعة.
ومع ذلك ،------ ،عندما ترفع البلدان الضرائب الماروضة على التبغ ،ينبغي عليها
ايضا تعزيز إنااذ الضرائب واإلدارة الضريبية.
--------------------------------------------------------------------------

وفقا لصناعة التبغ  ،تتسبب زيادة الضرائب في التجارة غير المشروعة.
ومع ذلك ،فقد أثارت العديد من البلدان موضوع الضرائب الماروضة على
التبغ على نحو فعال وشهدت زيادة في العائدات دون ان تشهد الزيادة الهائلة
في التجارة غير المشروعة .وتعتمد العالية بين الضرائب  /األسعار
واالتجار غير المشروع إلى حد كبير على وجود الاساد و  /أو سهولة
التحايل على الضوابط القانونية  .ولذلك ،عندما ترفع البلدان الضرائب
الماروضة على التبغ ،ينبغي عليها ايضا تعزيز إنااذ الضرائب واإلدارة
الضريبية.

ثبت تجريبيا أن الضرائب واألسعار ليست السبب الرئيسي للتجارة غير
المشروعة .ويعتبر السعر وحده فقط من بين العديد من العوامل هو الذي يد
يؤثر على التجارة غير المشروعة.

التوصية

التوصية
عند تنايذ المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO FCTC
 ،ينبغي على األطراف اتخاذ التدابير الالزمة الحتواء خطر االتجار غير
المشروع ،بما يتاق مع التزاماتها بموجب المادة  23من االتاايية اإلطارية لمنظمة
الصحة العالمية . WHO FCTC
]ال توجد أي تغييرات[

عند تنايذ المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO
 ، FCTCينبغي على األطراف اتخاذ التدابير الالزمة الحتواء خطر
االتجار غير المشروع ،بما يتاق مع التزاماتها بموجب المادة  23من
االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية .WHO FCTC
 .8التعاون الدولي
يعتبر التعاون الدولي في المجاالت العلمية والقانونية ،وتوفير الخبرات ذات
الصلة ،وتبادل المعلومات والمعرفة وسيلة هامة لتعزيز يدرة األطراف
على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة  6من االتاايية اإلطارية لمنظمة
الصحة العالمية  .WHO FCTCويجب أن تكون هذه التدابير وفقا
لاللتزامات التي تعهدت بها األطراف فيما يتعلق بالتعاون الدولي ،وال سيما
بموجب المادتين  10 ،3.3 ،3.5 ،5.5و  11من االتاايية اإلطارية لمنظمة
الصحة العالمية .WHO FCTC
ووفقا للمادة  12من االتاايية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية WHO
 ، FCTCتمثل التقارير الدورية المقدمة من األطراف أداة هامة أخرى
للتبادل الدولي والتعاون في إطار االتاايية .وتشترط المادة  6من االتاايية
اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية  WHO FCTCعلى أن تقدم األطراف
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معدالت الضرائب الماروضة على منتجات التبغ ،بما في ذلك ،من الناحية
المثالية ،العبء الضريبي النسبي والمطلق ،ومدى استهالك التبغ في
تقاريرها الدورية ،وفقا للمادة .12
عموما ،وكأساس ألية سياسة وكتدابير تنظيمية تكون البيانات الشاافة
والشاملة بما فيه الكااية مطلوبة .وتلعب المنظمات الدولية ذات الصلة
دورا هاما في جمع وتصنيف ونشر هذه البيانات .وينبغي أن تنظر
األطراف أيضا إلى استعراض التقارير لألطراف األخرى ،وكذلك
البيانات واالتجاهات المستمدة من التقارير العالمية المرحلية والمقدمة في
كل دورة نظامية لمؤتمر األطراف ،من اجل تعزيز معرفتهم بالتجارب
الدولية فيما يتعلق بسياسات الضرائب واألسعار.

هذه نقطة مهمة .فإن الحاجة إلى الشاافية
وبيانات شاملة ،للسماح للمنايشة العامة
ذات مغزى على السياسة الضريبية التبغ،
تكون جديرة توصية مناصلة .وبدال من
ذلك ،يمكن إضافة ملحق ،تتضمن
تااصيل عن أنواع البيانات التي هي
األكثر أهمية للمنايشة العامة عن علم.

ويد يساعد ايضا التعاون الدولي على ضمان توفير المعلومات المتسقة
والدييقة التي تتعلق باالتجاهات العالمية واإليليمية والوطنية والخبرات فيما
يتعلق بالسياسات الضريبية واالسعار ،ال سيما من خالل ياعدة بيانات
معاهدة التنايذ العالمي التي تحتاظ بها أمانة االتاايية.
وينبغي أن تنظر األطراف أيضا إلى االستاادة من االبعاد المتعددة
للسياسات الضريبية واألسعار والتعاون في نطاق اآلليات الثنائية والمتعددة
ذات الصلة ،والمنظمات لزيادة الوعي وتعزيز تنايذ السياسات ذات الصلة.
ويجب على االطراف أن يتعاونوا في استعراض و ،إذا لزم األمر ،في
تحديث هذه المبادئ التوجيهية ،وفقا آللية وجدول زمني يضعه مؤتمر
األطراف ،للتأكد من أنها تواصل في تقديم التوجيه الاعال والمساعدة
لألطراف في إنشاء السياسات الضريبية واألسعار فيما يتعلق بمنتجات
التبغ.
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