قصة نجاح رضيبة التبغ

تركيا

املادة رقم  6من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية
بشأن مكافحة التبغ FCTC

تعد التدابري السعرية والرضيبية وسائل فعالة ومهمة للحد من
استهالك التبغ  ...يجب عىل كل طرف أن  ...يعتمد  ...سياسات
رضيبية و  ...سياسات سعرية عىل منتجات التبغ بحيث تسهم يف
تحقيق الغايات الصحية الرامية إىل الحد من استهالك التبغ.
ارتفعت أسعار السجائر يف تركيا بنسبة  %195بني عامي  2005و
 .2011خالل نفس الفرتة ،انخفضت مبيعات السجائر بنسبة %15.5
كام زادت اإليرادات الحكومية بنسبة  .%124تشري التقديرات إىل
أن زيادة الرضائب لعام  2010ستقلل عدد املدخنني بنحو أكرث من
نصف مليون.
أسعار ومبيعات السجائر واإليرادات الرضيبية يف تركيا ()2011-2005
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تعد زيادة أسعار منتجات التبغ من خالل زيادة الرضيبة الطريقة
األكرث فاعلية لتقليل استهالك التبغ .يشجع ارتفاع أسعار التبغ
اإلقالع عن تعاطي التبغ بني املدخنني الحاليني ومينع الرشوع يف
التدخني بني املدخنني املحتملني ويقلل كمية التبغ املستهلكة بني
املدخنني املستمرين يف التدخني.
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أكتوبر 2012

تعاطي التبغ

حوايل ثلث البالغني ( )%31من البالغني (فوق
سن  )15يف تركيا يدخنون ( %48من الرجال و
 %15من اإلناث) .بني الشباب (يف سن )15-13
يدخن  %7حالياً يدخنون السجائر.

هيكل الرضيبة
يتم احتساب الرضيبة عىل السجائر حسب
القيمة مع أرضية رضيبية محددة .عىل سبيل
املثال ،يف عام  ،2010كان معدل الرضيبة املكوس
املفروضة عىل اللتبغ  %63من سعر التجزئة .فإذا
كان معدل الرضيبة املكوس تم احتسابه بحيث
يكون أقل من  2.65لرية تركية ،تطبق الرضيبة
املحددة  2.65لرية تركية من معدل الرضيبة
املكوس .تخضع جميع املنتجات لرضيبة قيمة
مضافة ( )VATبنسبة  %18من سعر التجزئة.

التغيري يف الرضيبة
يف أكتوبر  ،2010زاد معدل القيمة املضافة
من  %58إىل  %63من سعر التجزئة وزادت
األرضية الرضيبية املحددة إىل  2.65لرية تركية
أما الرضائب املفروضة عىل التبغ فزادت مرة
ثانية يف عام  .2011ففي عام  ،2011بلغ متوسط
الرضيبة املكوس عىل التبغ  %65من سعر
التجزئة ،يف حني بلغ إجاميل الرضيبة (مبام يف
ذلك  %80.25 )VATمن سعر التجزئة.
يف عام  ،2012تم إضافة رضيبة محددة عىل
أعىل معدل رضيبة للقيمة املضافة .وسيتم
تعديل كل من الرضيبة املحددة واألرضية
املحددة للرضيبة ليتوافق مع التضخم.
الضرائب المفروضة على التبغ في تركيا
رضيبة األرضية املحددة قيمة الرضيبة ( )%السنة
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يف أكتوبر  ،2009بدأت رشكات صناعة التبغ
يف إنتاج فائض من السجائر يك يغطي الطلب
يف األشهر القليلة األوىل من عام  .2010دفعت
رشكات القطاع الرضيبة املقررة لهذه السجائر
والتي قامت ببيعها يف عام  .2010ثم خفضت
رشكات صناعة التبغ اإلنتاج يف الربع األول من
عام  .2010يف أوائل عام  ،2010ادعت رشكات
القطاع أن زيادة الرضائب يرض مببيعاتها من
السجائر بشكل كبري بسبب ارتفاع األسعار
والتجارة غري املرشوعة .بسبب نظام رصد اإلنتاج
لدى تركيا ،حددت الحكومة حدوث اإلفراط يف
اإلنتاج وكانت قادرة عىل دحض إدعاء رشكات
صناعة التبغ.

تأثري زيادة الرضيبة
الرضيبة والسعر

ارتفعت أسعار التجزئة للسجائر االقتصادية
ثالثة أضعاف بني عامي  2005و  ،2011يف حني
ارتفعت أسعار السجائر العالية/الفاخرة بنسبة
 %128خالل نفس الفرتة.

املبيعات

انخفضت مبيعات السجائر بنسبة أكرث من %15
من  106.7بليون لفافة يف عام  2005إىل 90.8
بليون يف عام .2011

االنخفاض يف اعداد املدخنني وأرواح تم
الحفاظ عليها

أوضحت دراسة أجراها يورليك وآخرون أن
زيادة سعر السجائر يف عام  2010كان من شأنه
تقليل عدد املدخنني بنحو  590,000وأنقذ حياة
 340,000شخص.

اإليرادات الحكومية

فيام بني عامي  2005و  ،2011زادت اإليرادات
الحكومية من الرضائب املفروضة عىل التبغ من
 7.1بليون لرية تركية إىل  15.9بليون لرية تركية.
حيث زادت اإليرادات بنسبة  %124خالل هذه
الفرتة الزمنية حتى انخفض االستهالك بسبب
زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ.
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