قصة نجاح رضيبة التبغ

أوكرانيا

تعاطي التبغ

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.
فيام بني عامي  2008و  ،2010تم زيادة إجاميل الرضيبة عىل التبغ
من  %36إىل  %60من سعر التجزئة  -بزيادة السعر الفعيل للعبوة
بنسبة  .%120خالل نفس الفرتة ،انخفضت مبيعات التبغ بنسبة
 %25وجمعت الحكومة  9.5بليون هريفنا أوكرانية من الرضائب
املفروضة عىل التبغ .وقدر تناقص عدد املدخنني بنحو  2.7مليون
من خالل مبادرة منع التدخني وزيادة اإلقالع بني املدخنني الحاليني.
أسعار ومبيعات السجائر واإليرادات الحكومية يف أوكرانيا ()2011-2008
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بني عامي  2008و  ،2010رفعت أين عامي  2008و
 ،2010رفعت أوكرانيا الرضائب املفروضة عىل التبغ
خمس مرات .زادت الرضيبة املحددة خمس مرات

قبل عام 2008
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رد فعل رشكات صناعة التبغ .قبل عام ،2008
كانت رشكات صناعة التبغ قادرا ً عىل استيعاب
الزيادات الرضيبية الصغرية والحفاظ عىل األسعار
هيكل الضريبة
منخفضة .بعد زيادات الرضائب الرئيسية يف عم
حالياً ،يتم مزج رضيبة حسب القيمة (استنادا ً إىل
 ،2009مررت رشكات صناعة التبغ الزيادات يف
أسعار التجزئة) ورضيبة محددة يف النظام الرضيبي
األسعار إىل املستهلكني ويف الوقت نفسه رفعت
ألوكرانيا .تطبق رضيبة القيمة املضافة بنسبة %20
أسعارها لزيادة هامش الربح .من يناير  2009إىل
من سعر الجملة .يجب أن يكون مجموع الرضائب
ديسمرب  2010ارتفع السعر الفعيل لرشكات صناعة
املكوس أكرب من أو يساوي  %24من أقىص صايف سعر
التبغ (باستثناء الرضائب) من  1.32هريفنا أوكرانية
للتجزئة لرضيبة القيمة املضافة ورضيبة املكوس.
إىل  1.84هريفنا أوكرانية أي بزيادة قدرها .%39

الرضيبة املحددة
بالهريفنا األوكرانية/عبوة

3.5
3.0

يف عام  ،2010يدخن أكرث من  11مليون ()%29
بالغ أوكراين (فوق سن  .)15نصف الذكور ()%50
وأكرث من عرش ( )%11اإلناث يدخنون السجائر .بني
الشباب (عمر  )15-13يدخن حالياً  %24السجائر.
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املبيعات ( باملليون لفافة)
متوسط السعر الفعيل للعبوة (بالهريفنا األوكراين)
اإليرادات الرضيبية (باملليون هريفنا أوكراين)

من  0.28هريفنا أوكرانية إىل  1.84هريفنا أوكرانية.
كام زاد إجاميل الرضيبة املكوس من  0.50هريفنا
أوكرانية يف أغسطس  2008إىل ىل  3.14هريفنا
أوكرانية يف يوليو .2010

الدعم العام .أظهر استطالع للرأي أجري يف عام
 2008أن أكرث من نصف األوكرانيني ( )%57يؤيد
زيادة الرضائب عىل السجائر لتمويل تحسينات عىل
نظام الرعاية الصحية.

النسبة املئوية للزيادة يف
الرضيبة املحددة

عىل أساس القيمة
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فرباير 2009

)(%25

0.75

مايو 2009

)(%60

1.20

يوليو 2010

)(%15

1.38

يوليو 2010

)(%30

1.80

 %12.5من أعىل سعر تجزئة ناقص رضيبة
القيمة املضافة
 %16من أقىص سعر تجزئة ناقص رضيبة
القيمة املضافة فقط
 %16من أقىص سعر تجزئة ناقص رضيبة
القيمة املضافة فقط
 %20من أقىص سعر تجزئة ناقص رضيبة
القيمة املضافة فقط
 %25من أقىص سعر تجزئة ناقص رضيبة
القيمة املضافة فقط
 %25من أقىص سعر تجزئة ناقص رضيبة
القيمة املضافة فقط

* بدءاً من مايو  ،2009تم تطبيق الرضيبة املكوس عىل أعىل سعر تجزئة ناقص رضيبة القيمة املضافة فقط ،وذلك مبضاعفة مقدار الرضيبة املكوس املفروضة.

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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تأثري زيادة الرضيبة

انخفاض أعداد املدخنني

الرضيبة والسعر

فيام بني الربع األول من عام  2008والربع األخري من
عام  ،2010زادت رضيبة املكوس الفعلية املفروضة
عىل السجائر بنسبة  %400من  0.40هريفنا اوكرانية
إىل  2.00هريفنا أوكرانية .زادت األسعار الفعلية
للسجائر بنسبة  %120من  2.09هريفنا أوكرانية إىل
 4.59هريفنا أوكرانية خالل نفس الفرتة.

املبيعات

انخفضت مبيعات السجائر بنسبة  %25من 112.8
بليون لفافة يف عام  2008إىل  84.3لفافة يف عام
.2010
global.tobaccofreekids.org

فيام بني عامي  2008و  ،2010وجد أن الزيادة يف
أسعار السجائر قد أدت إىل خفض عدد املدخنني
بنحو  2.7مليون من خالل منع البدء يف التدخني
وزيادة حاالت اإلقالع عن التدخني بني املدخنني
الحاليني.

اإليرادات الحكومية

أدت الزيادة يف الرضيبة املفروضة عىل التبغ وسعره
إىل ارتفاع اإليرادات الرضيبية عىل الرغم من انخفاض
االستهالك .زادت اإليرادات الحكومية بنسبة أكرث من
 %400من  2.4بليون هريفنا أوكرانية لعام  2007إىل
 13.1بليون هريفنا أوكرانية يف عام .2010
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