قصة نجاح رضيبة التبغ

اململكة املتحدة

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.

بني عامي  1992و  ،2011زادت أسعار السجائر يف اململكة املتحدة
بنسبة أكرث من  .%200خالل نفس الفرتة ،انخفضت مبيعات
السجائر بنسبة  %51وزادت اإليرادات الحكومية من الرضائب
املفروضة عىل التبغ بنسبة  .%44انخفض الكبار انتشار التدخني من
 ٪27يف عام  2000إىل  ٪20يف عام .2010
أسعار ومبيعات السجائر واإليرادات الحكومية يف اململكة املتحدة ()2011-1992
املبيعات

اإليرادات الرضيبية
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املبيعات (باملليون عبوة)
متوسط السعر لعبوة السجائر املمتازة (بالجنيه االسرتليني)
اإليرادات الرضيبية (باملليون جنيه اسرتليني)

تعد زيادة أسعار منتجات التبغ من خالل زيادة الرضيبة الطريقة
األكرث فاعلية لتقليل استهالك التبغ .ويشجع ارتفاع أسعار التبغ
عىل 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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تعاطي التبغ

واحد من كل خمسة بالغني (فوق سن  )16يف
اململكة املتحدة يدخنون ( %21ذكور و %20
إناث) .بني الشباب يف سن  15سنة يف إنجلرتا،
 %11مدخنون دامئون.

هيكل الرضيبة

تخضع السجائر لكل من الرضائب املقررة
ورضيبة املكوس .تحدد الحكومة جدول متغري
للرضائب املفروضة عىل التبغ ،والذي يرفع
الرضائب املفروضة عىل التبغ تلقائياً بنسبة
مئوية محددة فوق معدل التضخم .تخضع
السجائر كذلك لرضيبة القيمة املضافة بنسبة
.%20
بوصفها عضوا ً يف االتحاد األورويب ،يجب أن
يكون إجاميل رضيبة املكوس  %57عىل األقل
من من متوسط سعر البيع بالتجزئة املرجح
للسجائر.

التغيري يف الرضيبة

يف عام  ،1993وضعت الحكومة جدوالً متغريا ً
للرضيبة املفروضة عىل التبغ بنسبة  %3فوق
معدل التضخم ،والذي ارتفع إىل  %5يف عام
 .1997يف عام  ،2001تم إلغاء الجدول املتغري.
وحتى عام  ،2008ارتفعت الرضائب فقط متشياً
مع التضخم .يف عام  ،2009تم زيادة الرضائب
املفروضة عىل التبغ بنسبة  %2فوق معدل
التضخم .أعيد الجدول املتغري بنسبة  %1فوق
معدل التضخم يف عام  2010وارتفع إىل  %2يف
عام  2011و  %5يف عام .2012
حالياً ،ميثل مجموع الرضائب (مبا يف ذلك رضيبة
القيمة املضافة)  %82من سعر التجزئة.

الزيادات يف الرضائب املفروضة عىل التبغ يف
اململكة املتحدة
السنة

1997-1993
2000-1998
2008-2001
2009
2010
2011
2012

الزيادة يف رضيبة املكوس
املفروضة عىل التبغ
 %3فوق معدل التضخم
 %5فوق معدل التضخم
مع معدل تضخم
 %2فوق معدل التضخم
 %1فوق معدل التضخم
 %2فوق معدل التضخم
 %5فوق معدل التضخم
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رد فعل رشكات صناعة التبغ

ارتفع حجم التجارة غري املرشوعة من أقل
من  %5يف أوائل التسعينيات إىل  %20يف عام
 ،2000ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل أن
رشكات التبغ تقوم بتسهيل عمليات التهريب
ملنتجاتها .استخدمت رشكات صناعة التبغ زيادة
التجارة غري املرشوعة للمطالبة بخفض الرضائب
املفروضة عىل التبغ.

رد الحكومة عىل االتجار غري املرشوع

يف عام  ،2000أدخلت الحكومة اسرتاتيجية
ملكافحة التهريب وعززتها يف األعوام  2006و
 2008و  .2011بسبب اسرتاتيجية الحكومة
املتنامية ،انخفضت التجارة غري املرشوعة من
نسبة بلغت ذروتها  %21إىل نحو  %10يف عام
 2012بينام زادت الرضائب.

تأثري زيادة الرضيبة
الرضيبة والسعر

ظل مجموع الرضائب املفروضة عىل التبغ عند
أو فوق  %75من سعر التجزئة منذ عام .1992

املبيعات

انخفضت مبيعات السجائر بنسبة  %51من 85.7
بليون لفافة يف عام  1992إىل  42بليون لفافة.

معدل االنتشار

بني عامي  1994و  ،2000مل يكن هناك تغري
يف معدل انتشار التدخني بني البالغني .إال أنه
انخفض بشكل ملحوظ بدءا ً من عام 2000
مبجرد إدخال اسرتاتيجية شاملة ملكافحة التبغ مبا
يف ذلك معالجة التهريب.

اإليرادات الحكومية

بني عامي  1992و  ،2011زادت إيرادات رضيبة
املكوس الحكومية من السجائر من  5.9بليون
جنيه اسرتليني إىل  8.5بليون جنيه اسرتليني
حتى مع انخفاض املبيعات.
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