
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/A/R/1  السادسةالدورة 
 ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٥  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨-١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  "ألف"التقرير األول للجنة 
  
  

  (مسّودة)
  
  

ـــوبر  ١٣األطـــراف، فـــي جلســـته العامـــة األولـــى المعقـــودة يـــوم انتخـــب مـــؤتمر    ، ٢٠١٤تشـــرين األول/ أكت
 دافيــد رئيســًا، والــدكتور) تايلنــد( فاداكــان -فيشــيت نونتافــارن التاليــة أســماؤهم: الــدكتورة لــفأأعضــاء مكتــب اللجنــة 

  .سللرئي نائبين) اإلسالمية إيران جمهورية( فاليزاده بهزاد والسيد) إكوادور( أكوريو
  

  وتوصي اللجنة "أ" مؤتمر األطراف بأن يعتمد القرار التالي:  
  

ـــذ المـــادة   ٢-٤ ـــة لتنفي ـــة:  ٦المبـــادئ التوجيهي ـــدابير الســـعرية مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاري "الت
 والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ
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  من جدول األعمال ٢-٤البند 
  

  من اتفاقية المنظمة اإلطارية ٦لتنفيذ المادة المبادئ التوجيهية 
  (التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ)

  
  

  مؤتمر األطراف،
  

مـن  )التبـغ علـى الطلـب مـن الحـد إلـى والضـريبية الراميـة السـعرية التدابير( ٦إذ يضع في الحسبان المادة 
  اإلطارية، المنظمة اتفاقية

  
 مـن ٦ المـادة لتنفيذ والتوصيات التوجيهية المبادئ من يذكر بأنه اعتمد، في دورته الخامسة، مجموعةوٕاذ 

 لمواصـلة الـدورتين بـين مـا فتـرة في تعمل العضوية مفتوحة صياغة اإلطارية، وقرر إنشاء مجموعة المنظمة اتفاقية
دورتـه السادسـة، وٕاذ يرحـب بتقريـر الفريـق  فيهـا تنظـر كي كاملة مسّودة وتقديم التوجيهية المبادئ إعداد على العمل
  التي تضمنت هذه المسودة؛ FCTC/COP/6/7الوارد في الوثيقة  لماالع

  
 بمقتضــى بالتزاماتهــا الوفــاء وٕاذ يشــدد علــى أن هــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة هــو مســاعدة األطــراف علــى

  ،من االتفاقية ٢-٦و ٢ين تأحكام الماداإلطارية، وٕاذ يضع في الحسبان  المنظمة من اتفاقية ٦المادة 
  

  اإلطارية، والواردة في ملحق هذا القرار؛ المنظمة من اتفاقية ٦المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة  يعتمد  -١
 
أمانة االتفاقية أن تتيح وتحدث بانتظـام عـن طريـق موقـع إلكترونـي: البحـوث والدراسـات وسـائر  يطلب من  -٢

  اإلطارية. المنظمة اتفاقية من ٦ المادة لتنفيذ التوجيهية المواد المرجعية المفيدة المالئمة للمبادئ
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  الملحق
  

  اإلطارية المنظمة من اتفاقية ٦دة المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة وّ مس
  

  التبغ على الطلب من الحد إلى والضريبية الرامية السعرية التدابير
  
 مقدمة  -١
 

 الغرض المنشود من المبادئ التوجيهية
  

وفقــًا لألحكــام األخــرى التفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ (اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة) 
إلى مساعدة األطراف على تحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها وقرارات مؤتمر األطراف ترمي هذه المبادئ التوجيهية 

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة. وتســتند المبــادئ التوجيهيــة إلــى أفضــل البّينــات المتاحــة، وأفضــل  ٦بموجــب المــادة 
  الممارسات والخبرات لدى األطراف التي طبَّقت بنجاح تدابير ضريبية وسعرية للحد من استهالك التبغ.

  
 بادئ التوجيهيةالم
  

يلقــي تعــاطي التبــغ بعــبء اقتصــادي ثقيــل علــى عــاتق المجتمــع عمومــًا. ويخلِّــف ارتفــاع التكــاليف الصــحية المباشــرة 
المصاحبة لألمراض ذات الصلة بالتبغ، وارتفاع التكاليف غير المباشـرة المرتبطـة بالوفيـات المبكـرة، والعجـز النـاجم 

  ائر اإلنتاجية، آثارًا خارجية سلبية بالغة لتعاطي التبغ. عن األمراض ذات الصلة بالتبغ، والخس
  

وال تؤدي الضرائب الفعالة التي تفـرض علـى التبـغ إلـى التقليـل مـن هـذه اآلثـار الخارجيـة عبـر الحـد مـن االسـتهالك 
تهالك واالنتشار فحسب بل إنها تسهم أيضًا في تقليل اإلنفاق الحكومي على تكاليف الرعايـة الصـحية المتعلقـة باسـ

  التبغ.
  

وثمـــة إقـــرار واســـع النطـــاق بـــأن السياســـات الضـــريبية والســـعرية مـــن بـــين أنجـــع الوســـائل للتـــأثير علـــى الطلـــب علـــى 
مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة يعتبــر  ٦منتجــات التبــغ وبالتــالي علــى اســتهالكها. وبنــاًء علــى هــذا فــإن تنفيــذ المــادة 

ثم في الجهود المبذولـة لتحسـين الصـحة العموميـة. وينبغـي أن ُتطبَّـق عنصرًا أساسيًا في سياسة مكافحة التبغ ومن 
  ضرائب التبغ كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة التبغ بما يتماشى مع المواد األخرى لالتفاقية اإلطارية.

  
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية على المبادئ التوجيهية التالية. ٦ويرتكز تنفيذ المادة 

  
 لسياسات الضريبية الخاصة بالتبغ حق سيادي لألطرافتحديد ا  ١-١
 

إن جميــع أجــزاء المبــادئ التوجيهيــة تحتــرم الحــق الســيادي لألطــراف فــي تحديــد ووضــع سياســاتها الضــريبية، وفقــًا 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ٢-٦للمادة 

 
 ضرائب التبغ الفعالة تحد كثيرًا من استهالك التبغ ومعدل انتشاره  ٢-١
 

مــن المستصـــوب فـــرض ضـــرائب فعالـــة علــى منتجـــات التبـــغ تـــؤدي إلـــى ارتفــاع ســـعر اســـتهالكها الفعلـــي (المراعـــي 
للتضــخم) ألنهــا تخفــض اســتهالكها ومعــدل انتشــارها وبالتــالي تــؤدي إلــى الحــد مــن معــدالت الوفــاة والمراضــة وٕالــى 

اية الشباب من البدء فـي اسـتهالك تحسين صحة السكان. وتتسم زيادة ضرائب التبغ بأهمية بالغة بوجه خاص لحم
  التبغ واالستمرار فيه.
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 ضرائب التبغ الفعالة هي مصدر هام لإليرادات  ٣-١
 

تســـهم ضـــرائب التبـــغ الفعالـــة بشـــكل كبيـــر فـــي الميزانيـــات الحكوميـــة. وبصـــفة عامـــة فـــإن زيـــادة ضـــرائب التبـــغ تزيـــد 
دة قيمـة االنخفـاض فـي اسـتهالك منتجـات التبـغ اإليرادات الحكومية أكثـر فـأكثر، حيـث إن زيـادة الضـريبة تفـوق عـا

  الناجم عنها.
  
 ضرائب التبغ تتسم بالكفاءة من الناحية االقتصادية وتقلل اإلجحاف الصحي  ٤-١
 

تعتبـــر ضـــرائب التبـــغ بصـــفة عامـــة ذات كفـــاءة مـــن الناحيـــة االقتصـــادية ألنهـــا ُتطبَّـــق علـــى منـــتج ال يتســـم بمرونـــة 
الدخل المنخفض والمتوسط أكثر استجابة للزيـادات الضـريبية والسـعرية؛ ولـذلك  الطلب. والمجموعات السكانية ذات

يقــل االســتهالك ومعــدل االنتشــار فــي صــفوف هــذه المجموعــات بمقــادير أكبــر منهــا فــي صــفوف المجموعــات ذات 
  الدخل المرتفع، مما يؤدي إلى التقليل من أوجه اإلجحاف الصحي ومن الفقر المرتبط بالتبغ.

  
 أن تتسم نظم ضرائب التبغ وٕادارتها بالكفاءة والفعالية ينبغي  ٥-١
 

ينبغـي هيكلـة ضــرائب التبـغ علــى نحـو يقلـل إلــى أدنـى حــد ممكـن مـن تكــاليف االمتثـال واإلدارة ويضــمن فـي الوقــت 
  ذاته زيادة المستوى المنشود لإليرادات الضريبية وتحقيق األهداف الصحية.

  
ضرائب التبغ تعـزز االمتثـال الضـريبي وتحصـيل اإليـرادات الضـريبية وتحـّد فـي  واإلدارة ذات الكفاءة والفعالية لنظم

  الوقت ذاته من التهرب الضريبي ومن مخاطر االتجار غير المشروع.
  
 ينبغي حماية الضريبة الخاصة بالتبغ من المصالح الراسخة  ٦-١
 

الخاصــة بــالتبغ، كجــزء مــن سياســات ينبغــي حمايــة عمليــات وضــع وتنفيــذ وٕاعمــال السياســات الضــريبية والســعرية 
الصحة العمومية، من المصالح التجارية والمصالح األخرى الراسخة لدوائر صناعة التبغ، بما في ذلك حمايتها من 

 ٣-٥تكتيكـات اتخـاذ مسـألة التهريـب ذريعـة لعرقلـة تنفيـذ السياسـات الضـريبية والسـعرية، حسـبما تـنص عليـه المـادة 
ارية، ووفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذها، وكذلك حمايتهـا مـن أي تعـارض فعلـي أو من اتفاقية المنظمة اإلط
  محتمل آخر للمصالح.

  
  نطاق المبادئ التوجيهية

  
تركز هذه المبادئ التوجيهية أساسًا على رسوم بيع التبغ ألنها الوسيلة الرئيسية لزيادة أسعار منتجات التبـغ بالنسـبة 

لخدمات األخرى. وال تندرج ضـمن نطـاق هـذه المبـادئ التوجيهيـة الضـرائب والرسـوم األخـرى، إلى أسعار السلع أو ا
مثـــل ضـــرائب الـــدخل والرســـوم العامـــة واألحكـــام الخاصـــة بتشـــجيع االســـتثمار. ويشـــار بإيجـــاز إلـــى ضـــريبة القيمـــة 

  .٥-١-٣المضافة ورسوم االستيراد في الفرع 
  

أن سياســات ضــرائب التبــغ قــادرة علــى التــأثير مباشــرة علــى ســعر ومــن منظــور أوســع فــإن مــن المهــم اإلشــارة إلــى 
المســـتهلك لمنتجـــات التبـــغ، وبالتـــالي الحـــد مـــن االســـتهالك، ومعـــدل االنتشـــار، والقـــدرة علـــى تحمـــل الســـعر. بيـــد أن 
ضــرائب التبــغ ليســت فــي معــزل عــن غيرهــا وينبغــي تنفيــذها كجــزء مــن اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة التبــغ إلــى جانــب 

سـات األخـرى المتخـذة اسـتجابة لمـواد أخـرى فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. وفـي هـذا الصـدد ينبغـي أن ُتراعــى السيا
أيضًا االعتبارات العامـة للسياسـات االقتصـادية، والسـيما العالقـة المتبادلـة بـين السياسـات الضـريبية والسـعرية ونمـو 
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كانية. وهــذا التحليــل يتجــاوز اختصــاص هــذه المبــادئ الــدخل، واآلثــار االجتماعيــة التــي تلحــق بــبعض الشــرائح الســ
  التوجيهية الحالية.

  
من اتفاقية المنظمة اإلطاريـة، وكـذلك بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات  ١٥وتتناول المادة 

ى التبــغ التبــغ مســألة االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ. وهنــاك أطــراف كثيــرة رفعــت الضــرائب المفروضــة علــ
وشهدت زيادة في اإليرادات دون حـدوث زيـادة فـي االتجـار غيـر المشـروع. واالتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات التبـغ 
يقــوض التــدابير الســعرية والضــريبية المصــممة مــن أجــل تعزيــز مكافحــة التبــغ، ومــن ثــم يزيــد إتاحــة منتجــات التبــغ 

روع يعـزز فعاليـة السياسـات الضـريبية والسـعرية فـي الحـد ويجعلها أيسر تكلفة. كما أن الحد من االتجار غيـر المشـ
  من تعاطي التبغ وفي تحقيق أهداف ضرائب التبغ فيما يتعلق بالصحة العمومية واإليرادات.

  
  المصطلحات استعمال

  
  :مبادئ التوجيهيةهذه الألغراض 

ســعر مــن قبيــل  ،تهــاعلــى أســاس قيم معينــةعلــى منتجــات المفروضــة ضــريبة ال ضــريبة البيــع القيميــة""يعنــي تعبيــر 
  ؛السعر الشامل للتكلفة والتأمين والشحنأو ، تسليم المصنع)سعر (أو ، أو سعر الشركة المصنعة لتجزئةلبيع باا

  ؛الفرد دخلبالنسبة إلى " السعر السعر"القدرة على تحمل مصطلح يعني 
واليـة قضـائية تفـرض علـى تلـك المنتجـات  نطـاق الضرائب فـيمدفوعة " شراء منتجات تبغ التهريب"يعني مصطلح 

عليهــا ضــرائب أو أســعارًا فــرض نطــاق واليــة قضــائية أخــرى ت فــيضــرائب أو أســعارًا أدنــى ألغــراض إعــادة بيعهــا 
  ؛أعلى
"التسـوق عبـر الحـدود" أمـا تعبيـر ؛ إجمـاالً  المتعاطـاةمطلقـة مـن منتجـات التبـغ الكمية ال"االستهالك" مصطلح  يعني

نطــاق واليــة قضــائية تفــرض علــى تلــك المنتجــات ضــرائب أو فــي  مدفوعــة الضــرائبتجــات تبــغ شــراء منفُيقصــد بــه 
  ؛عليها ضرائب أو أسعارًا أعلىفرض أخرى ت أسعارًا أدنى ألغراض تعاطيها في نطاق والية قضائية

، هــامعينـة أو علـى إنتاجلــى بيـع منتجـات عم و ضـريبة أو رسـفـرض " رســوم البيـع" أو "البيـع "ضـريبةيعنـي مصـطلح 
  مثل منتجات التبغ؛

  ؛المفروضة عليه زيادة الضرائبل تحسباً  زيادة إنتاج المنتج أو مخزونه االستباق""يعني مصطلح 
وهـــي عـــادًة  واســـعة مـــن المنتجـــات،الضـــرائب المفروضـــة علـــى طائفـــة " ضـــريبة المبيعـــات العامـــة"يعنـــي مصـــطلح 

  لى سعر التجزئة؛تستند إ ما
، معينــــةســــتيراد" أو "رســــوم االســــتيراد" الضــــرائب المفروضــــة علــــى منتجــــات مســــتوردة اال"ضــــريبة يعنــــي مصــــطلح 

  منتجات التبغ؛ك
فعلي بنسبة واحد " النسبة المئوية لتغير االستهالك الناجم عن زيادة الدخل الالدخلية للطلبمرونة ال"يعني مصطلح 

  ؛في المائة
  المتوسط؛في التبغ الشخص الذي يتعاطى  اتعاطاهكثافة" كمية منتجات التبغ التي يال"يعني مصطلح 
 ضـريبة وعنصـر محـددةمن عنصر ضريبة  " ضريبة تشمل كالً ة" أو "ضريبة هجينة"ضريبة مختلطيعني مصطلح 

  قيمية؛
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  ين؛تعاطغير الم يتحملها" التكاليف التي اآلثار الخارجية السلبية"يعني مصطلح 
  منتجات التبغ؛الذين يتعاطون  السكاننتشار" النسبة المئوية من معدل اال"مصطلح يعني 

فعلــي بنســبة ال ســعرالنســبة المئويــة لتغيــر االســتهالك النــاجم عــن زيــادة الالســعرية للطلــب" مرونــة ال"يعنــي مصــطلح 
  ؛واحد في المائة
كـالتحّول مـثًال مـن ، رآخـمنـتج منتجات التبغ إلـى تعاطي أحد ن عل المنتج" التحوّ  االستعاضة عن"يعني مصطلح 

  يرها من العوامل؛لغأو  اً األسعار نسبي استجابة لتغيرغ السائب لتبإلى تعاطي االسجائر  تدخين
  لتضخم؛أنه مراٍع ل" تعني كلمة "فعلي

بيـــع منـــتج التبـــغ مـــن ســـعر المقتطعـــة مئويـــة النســـبة الالتجزئـــة" البيـــع بســـعر  ضـــريبة البيـــع مـــن"حصـــة يعنـــي تعبيـــر 
  البيع على ذاك المنتج.ضرائب والمحسوبة بما ُيفرض من  جميع الضرائب ذات الصلةبالتجزئة والشاملة ل

 بيع منتج التبغ بالتجزئـةمن سعر المقتطعة مئوية النسبة الالتجزئة" البيع بسعر  الضريبة في"حصة يعني مصطلح 
  الصلة والمحسوبة بما ُيفرض من كل الضرائب على ذاك المنتج. ذات الضرائب والشاملة لجميع
، مثــل عــدد تهــالــى أســاس كميع معينــة منتجــات علــى المفروضــة الضــرائب" محــددةالبيــع ال ضــريبة"يعنــي مصــطلح 

  السجائر أو وزن التبغ؛
 مـــن منـــتج معـــينمختلفـــة أنـــواع علـــى  بمعـــدالت مختلفـــةالمفروضـــة " الضـــريبة ةجـــضـــريبة المدرّ ال"يعنـــي مصـــطلح 

  نتاج؛خصائص المنتج، أو خصائص اإل وأالسعر، ، من قبيل عدة عواملباالستناد إلى 
منتج معـين، مثـل المفروض على جميع أنواع بالمعدل نفسه المفروضة ضريبة الموحدة" الضريبة ال"يعني مصطلح 

  التجارية؛بمختلف عالماتها جميع أنواع السجائر 
تلـــك ة واســـعة مـــن المنتجـــات (المحليـــة و طائفـــالمفروضـــة علـــى  ةبي"ضـــريبة القيمـــة المضـــافة" الضـــر يعنـــي مصـــطلح 

  ؛هاأو توزيع هافي كل مرحلة من مراحل إنتاجإليها لى القيمة المضافة بناًء ع المستوردة)
فــرادى  أســعارأســاس  علــى ســعر المســتهلك المتوســط لمنــتج تبــغ معــين" الســعر المتوســط المــرّجح"يعنــي مصــطلح 

  .واحدة منها كل مبيعاتوترجيح  التجارية العالمات
  
 العموميةالعالقة بين ضرائب التبغ واألسعار والصحة   -٢
 

تعتبـــر الضـــرائب أداة بالغـــة الفعاليـــة متاحـــة لواضـــعي السياســـات للتـــأثير علـــى أســـعار منتجـــات التبـــغ. وفـــي معظـــم 
الحاالت تـؤدي زيـادة الضـرائب علـى منتجـات التبـغ إلـى ارتفـاع أسـعارها، وهـو مـا يقـود بـدوره إلـى تقليـل االسـتهالك 

اضة ومن ثم النهوض بصـحة السـكان. وقـد أثبتـت دراسـات ومعدل االنتشار ويسفر عن خفض معدالت الوفاة والمر 
  عديدة العالقة العكسية بين األسعار وتعاطي التبغ وهي عالقة ال جدال فيها.

  
 العالقة بين األسعار واالستهالك/ معدل االنتشار (المرونة السعرية)  ١-٢
 

نتشـار تعاطيـه. وهنـاك بّينـات علـى تؤثر الضرائب واألسعار، على حد سـواء، فـي اسـتهالك منتجـات التبـغ ومعـدل ا
  نطاق العالم تشير إلى أن أثر الزيادة السعرية يلحق نصفه تقريبًا بمعدل االنتشار ونصفه تقريبًا بالكثافة. 
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وأيــة سياســة تزيــد ضــرائب التبــغ وتحــدث زيــادة فــي األســعار الفعليــة بالفعاليــة تكــون سياســة تحــد مــن تعــاطي التبــغ. 
"كتيبـــات الوكالـــة و "دليـــل منظمـــة الصــحة العالميـــة التقنــي إلدارة ضـــرائب التبــغ"وطبقــًا للدراســـات المشــار إليهـــا فــي 

، فـإن العالقـة بـين األسـعار الفعليـة "١٤التبغ، المجلـد  الدولية لبحوث السرطان بشأن الوقاية من السرطان: مكافحة
واســتهالك التبــغ غيــر مرنــة عمومــًا، بمعنــى أن انخفــاض االســتهالك أقــل مــن أن يتناســب مــع الزيــادة فــي الســعر. 
  وتتحــدد هــذه العالقــة بالمرونــة الســعرية للطلــب. وعلــى ســبيل المثــال فإنــه إذا كانــت المرونــة الســعرية للطلــب تبلــغ 

فــي االسـتهالك. وتنـدرج معظـم تقــديرات  ٪٥فـي الســعر سـتؤدي إلـى انخفـاض بنسـبة  ٪١٠إن زيـادة بنسـبة فـ ٠,٥-
  .٠,٨-و ٠,٢-المرونة السعرية للطلب بين 

  
وفـــي ظـــل جميـــع الظـــروف أوضـــحت الدراســـات أن المرونـــة الســـعرية للطلـــب أعلـــى (بالقيمـــة المطلقـــة) فـــي األجـــل 

األجــل الطويــل. واألشــخاص ذوو المكانــة االقتصــادية االجتماعيــة  الطويــل، أي أن االســتهالك ســينخفض أكثــر فــي
  المنخفضة أكثر استجابة للتغييرات الضريبية والسعرية ألن لهذه التغييرات أثرًا أكبر على دخلهم المتاح.

  
وفيمـــا يتصـــل بتـــأثير ارتفـــاع الضـــرائب واألســـعار علـــى تعـــاطي الشـــباب للتبـــغ، فـــإن التقـــديرات تشـــير إلـــى أن هـــؤالء 

لشباب أكثر استجابة بمرتين أو ثالث مرات للتغييرات الضريبية والسعرية من األشـخاص األكبـر سـنًا. ولـذلك فمـن ا
المرجح أن زيادات ضرائب التبغ سيكون لهـا تـأثير بـالغ فـي تقليـل االسـتهالك ومعـدل االنتشـار والبـدء فـي التعـاطي 

  ب من طور التجربة إلى طور اإلدمان.في صفوف الشباب، وكذلك في الحد من فرص تحول هؤالء الشبا
  

ومن المهم بصورة مماثلة أن يؤدي ارتفاع الضرائب واألسعار إلى الحد من الطلب علـى التبـغ علـى أن يصـل ذلـك 
الحــد مــن الطلــب علــى التبــغ إلــى ذروتــه بــين المجموعــات الســكانية األقــل دخــًال أو فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا مــن 

  جابة للزيادات السعرية، ومن ثم يسهم ذلك في مكافحة اإلجحافات الصحية. يتعاطون التبغ أكثر است
  

وتــؤدي زيــادة معــدالت الضــرائب عمومــًا إلــى ارتفــاع فــي اإليــرادات التــي تجنيهــا الحكومــات. وبمــا أن منتجــات التبــغ 
يًا من االنخفاض في تتمتع بالمرونة السعرية، فإنه يمكن توقع أن تكون الزيادة في معدالت الضرائب أكبر تناسب ال

  االستهالك، أي أن اإليرادات سترتفع نتيجة زيادات الضرائب. 
  
 فرض الضرائب والقدرة على تحمل التكاليف (المرونة الدخلية)  ٢-٢
 

تــؤدي زيــادة الــدخل عمومــًا إلــى زيــادة اســتهالك التبــغ ومعــدل انتشــاره، والســيما فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض 
. وتعنـــي المرونـــة ١والمتوســـط. وتنـــدرج معظـــم تقـــديرات المرونـــة الدخليـــة للطلـــب علـــى منتجـــات التبـــغ بـــين صـــفر و

  ٪.٥ارتفاع استهالك التبغ بنسبة  ٪ ستسفر عن١٠أن زيادة في الدخل بنسبة  ٠,٥الدخلية للطلب بمقدار 
  

وبدون زيادات في األسعار تتجاوز مسـتوى النمـو فـي الـدخل سـتزيد حتمـًا القـدرة علـى تحمـل تكـاليف منتجـات التبـغ 
بمرور الوقت. وستؤدي عمومًا هذه الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف إلى نمو االستهالك. وتشير البّينات إلـى 

تكــاليف منتجــات التبــغ آخــذة فــي التصــاعد فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط وأن  أن القــدرة علــى تحمــل
وتيرة هذه الزيادة في القدرة على التحمل قد تسارعت في السنوات األخيرة. وعوضـًا عـن ذلـك فـإن الزيـادات السـعرية 

مما أدى إلـى انخفـاض فـي القـدرة والضريبية في كثير من البلدان ذات الدخل المرتفع قد تجاوزت النمو في الدخل، 
  على تحمل تكاليف منتجات التبغ في السنوات األخيرة.

  
وبعــض السياســات الضــريبية يمكــن أن تزيــد القــدرة علــى تحمــل تكــاليف بعــض منتجــات التبــغ لــدى شــرائح ســكانية 

السـكانية يمكـن أن تزيـد  سريعة التأثر (الشباب والفئات األقل دخًال). فالزيادة في تعاطي التبغ بين هذه المجموعات
التباينات فـي الصـحة، وتزيـد الفقـر، وتتسـبب فـي عواقـب أخـرى. وقـد تـؤدي السياسـات الخاصـة بضـرائب التبـغ إلـى 
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انخفاضــات أكبــر بشــكل غيــر متناســب فــي تعــاطي التبــغ لــدى المجموعــات الســكانية الســريعة التــأثر، نظــرًا الرتفــاع 
  ية.الحساسية السعرية لهذه المجموعات السكان

  
 التوصية

  
أن تراعي، ضمن جملة أمـور، المرونـة السـعرية  ،عند تحديد أو زيادة مستويات الضرائب الوطنية ،ألطرافينبغي ل

ســواء، إلــى جانــب التضــخم والتغيــرات فــي دخــل األســر، وذلــك لتقليــل القــدرة علــى الوالمرونــة الدخليــة للطلــب علــى 
أن ألطـراف ل لـذا ينبغـياالنتشـار. معـدل الحـد مـن االسـتهالك و تحمل تكاليف منتجات التبغ مع مضي الوقت بغية 

  عمليات أو إجراءات منتظمة للتعديل بغية إعادة تقييم مستويات ضرائب التبغ بصورة دورية. تنفيذظر في تن
  
 نظم ضرائب التبغ  -٣
 
 ، مـزيج مـن االثنـين، ضـرائب دنيـا، ضـرائب أخـرى علـى سـلعمحددةهيكل ضرائب التبغ (قيمية،   ١-٣

 التبغ)
 

تمارس جميع الحكومات حقها السيادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بهيكل ونظام ضرائب التبغ، مع مراعـاة ظروفهـا 
  الوطنية، وذلك من أجل تحقيق األهداف الصحية العمومية والضريبية وغيرها.

  
ة أو مـن كليهمـا معـًا (الـنظم ويمكن أن تتألف ُنظم ضرائب التبغ من الضرائب النوعية المحضة أو الضـرائب القيميـ

المختلطـة أو الهجينـة). وفــي بعـض الــُنظم تختلـف المعــدالت الضـريبية حســب السـعر أو خصــائص المنـتج األخــرى 
(الضــرائب المدّرجــة). وعمومــًا فــإن الــُنظم الضــريبية األكثــر تعقيــدًا، وخصوصــًا الــُنظم المدّرجــة والــُنظم التــي تشــمل 

، كمــا أن اإلعفــاءات الضــريبية بوجــه خــاص يمكــن أن تقلــل فعاليــة السياســات إعفــاءات، تكــون أصــعب فــي إدارتهــا
 الضريبية فيما يتعلق بالحصائل الصحية.

  
 أنواع الضرائب  ١-١-٣
 

تعتبــر الضــرائب المفروضــة خصيصــًا علــى منتجــات التبــغ رســوم بيــع عمومــًا، فــي حــين أنــه يمكــن فــرض الضــرائب 
ضــرائب المبيعــات العامــة، وضــريبة القيمــة المضــافة، وضــرائب/ رســوم  المحــددة األخــرى غيــر المتعلقــة بــالتبغ (مثــل

االســتيراد)، علــى منتجــات التبــغ أيضــًا. وهــذه المبــادئ التوجيهيــة تركــز أساســًا علــى رســوم بيــع التبــغ ألنهــا الوســيلة 
  الرئيسية لزيادة أسعار منتجات التبغ بالنسبة إلى أسعار السلع أو الخدمات األخرى. 

  
 البيع المحددةضرائب   ٢-١-٣
 

يمكــن أن تكــون الضــرائب المحــددة موحــدة أو مدرجــة. والضــريبة الموحــدة توجــد عتبــة ســعرية (حــد أدنــى للســعر). 
وعالوة على ذلك فإن الضرائب المحددة الموحدة تجعل األسعار أعلى عادة، حتى أسعار المنتجات ذات العالمات 

  التجارية األرخص سعرًا.
  

لقيميــة فــإن الضــريبة المحــددة الموحــدة يمكــن أن تقلــل الحــوافز التــي تــدفع بالمســتهلك إلــى وبالمقارنــة مــع الضــرائب ا
التحول الستهالك منتجات ذات عالمات تجارية أرخص سعرًا، وذلك ألنها تـؤدي إلـى تقليـل الفـروق بـين المنتجـات 

  ذات العالمات التجارية األغلى سعرًا والعالمات التجارية األرخص سعرًا.
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المحــددة الموحــدة ســهلة التنفيــذ واإلدارة ألن حجــم المنــتج فقــط ولــيس قيمتــه هــو الــذي يلــزم التحقــق منــه.  والضــريبة
أن هــذه اإليــرادات الضــريبية تســتند إلــى األحكــام ال إلــى األســعار، فــإن التنبــؤ بــاإليرادات المتأتيــة مــن الضــريبة  وبمــا

اسـتراتيجيات التسـعير التـي تتبعهـا دوائـر الصـناعة. ومـع المحددة الموحـدة أسـهل وأكثـر اسـتقرارًا وأقـل اعتمـادًا علـى 
  ذلك فإن القيمة الفعلية للضريبة المحددة ستتآكل ما لم تزيد بانتظام بما يتناسب مع التضخم على األقل.

  
 ضرائب البيع القيمية  ٣-١-٣
 

لبيــع (الــذي يشــمل كــل ُتحــدَّد رســوم المبيعــات القيميــة كنســبة مئويــة مــن قيمــة أســاس معينــة ويمكــن أن تكــون ســعر ا
الضـــرائب المفروضـــة) أو علـــى ســـعر الجهـــة الصـــانعة (أو تكلفـــة التســـليم مـــن المصـــنع) أو الســـعر شـــامًال التكلفـــة 
والشــحن والتــأمين. ومقارنــة بالضــريبة المحــددة الموحــدة تــؤدي الضــريبة القيميــة إلــى زيــادة الفــروق فــي األســعار بــين 

ات التجارية األرخص سعرًا. وتزيد الحوافز التي تدفع المستهلك إلى التحول العالمات التجارية األغلى سعرًا والعالم
إلـــى العالمـــات التجاريـــة األرخـــص. وٕاذا اســـُتخدمت الضـــرائب القيميـــة وحـــدها يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى زيـــادة التنـــافس 

  السعري وبالتالي إلى خفض السعر المتوسط.
  

زم التحقــق مــن كميــة المنــتج وقيمتــه علــى الســواء. وقــد تتــأثر والضــريبة القيميــة أصــعب فــي تنفيــذها وٕادارتهــا ألنــه يلــ
الُنظم القيمية المحضة ببخس قيمة المنتج من أجل خفض قيمة المنتج الخاضعة للضريبة، وخصوصًا عندما يكون 
السعر المستخدم كأساس للحساب هو سعر التسليم من المصنع أو السعر شامًال التكلفة والشـحن والتـأمين. ويمكـن 

ي مشــكلة بخــس القيمــة بتطبيــق حــد أدنــى للضــريبة المحــددة. ومــن شــأن تطبيــق حــد أدنــى للضــريبة المحــددة أن تالفــ
يضــمن تحصــيل حــد أدنــى مــن ضــريبة البيــع ُيفــرض علــى كــل العالمــات التجاريــة، وذلــك بصــرف النظــر عــن ســعر 

  بيعها بالتجزئة.
  

دات المتأتيـة مـن الضـريبة القيميـة يصـعب التنبـؤ بهـا وألن اإليرادات الضريبية تعتمد على الكمية والسـعر فـإن اإليـرا
وتكون أقـل اسـتقرارًا وأكثـر اعتمـادًا علـى اسـتراتيجيات التسـعير التـي تتبعهـا دوائـر الصـناعة. ومـن ميـزات الضـرائب 

  القيمية الحفاظ على قيمتها الحقيقة عندما ترتفع األسعار بفعل التضخم.
  
 لقيميةمزيج من ضرائب البيع المحددة وا  ٤-١-٣
 

تشمل هياكل ضرائب البيع المختلطة (أو الهجينة) ضرائب البيع المحددة والقيمية. وعادة ما تجمع الُنظم المختلطة 
بين ضريبة محددة موحدة (لها أثر أكبر نسبيًا في العالمات التجارية األرخص سعرًا) وبـين ضـريبة قيميـة (لهـا أثـر 

عرًا). وفــي النظـــام فــإن التركيـــز علــى العنصـــر القيمــي أو العنصـــر مطلــق أكبــر فـــي العالمــات التجاريـــة األغلــى ســـ
المحـــدد يعتمـــد علـــى الظـــروف الوطنيـــة وأغـــراض السياســـات المتبعـــة. وفـــي حـــين أن العنصـــر القيمـــي يزيـــد الســـعر 
المطلق ومن ثم يشجع على استعمال العالمات التجارية األرخص، األمر الذي يقـوض أغـراض الصـحة العموميـة، 

المحــدد فــيخفض الفــروق النســبية فــي األســعار بــين العالمــات التجاريــة الرخيصــة والعالمــات التجاريــة  أمــا العنصــر
  الغالية، ويساعد على تقليل التقلب في األسعار إلى أدنى حد ممكن.

  
ويســعى الهيكــل الضــريبي المخــتلط إلــى الجمــع بــين ميــزات الضــريبة المحــددة المحضــة والضــريبة القيميــة المحضــة. 

  أكثر تعقيدًا في تنفيذه وٕادارته من هيكل الضريبة المحددة ألنه يلزم التحقق من كمية المنتج وقيمته. وهو أمر
  

والهيكل الضـريبي المخـتلط أقـل تـأثرًا بـبخس قيمـة المنـتج مقارنـة بالنظـام المحـض أو القيمـي. ولتقليـل التـأثر بـبخس 
التقييم يمكن تطبيق حد أدنى للضريبة المحددة. ومن شأن استخدام حد أدنى للضريبة المحددة أن يضـمن تحصـيل 

  صرف النظر عن سعر بيعها بالتجزئة. حد أدنى من ضريبة البيع من كل العالمات التجارية، وذلك ب
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وألن اإليرادات الضريبية تعتمـد علـى الكميـة والسـعر فـإن اإليـرادات المتأتيـة مـن الهيكـل الضـريبي المخـتلط يصـعب 
التنبـــؤ بهـــا وتكـــون أقـــل اســـتقرارًا وأكثـــر اعتمـــادًا علـــى اســـتراتيجيات التســـعير التـــي تتبعهـــا دوائـــر الصـــناعة مقارنـــة 

ــلة ضــمن هيكــل الضــريبة المحــددة الموحــدة. ومــع ذلــك فــإن القيمــة الحقيقيــة للضــريبة بــاإليرادات الضــريب ية المحصَّ
ـــلة ضـــمن هيكـــل الضـــريبة  اإلجماليـــة ســـيكون تآكلهـــا أقـــل بمـــرور الوقـــت نتيجـــة التضـــخم مقارنـــة بالضـــرائب المحصَّ

  المحددة الموحدة.
  
 الضرائب األخرى المفروضة على منتجات التبغ  ٥-١-٣
 

ألخرى التي ال تفرض خصيصًا على منتجات التبغ (مثل ضـريبة السـلع والخـدمات أو ضـريبة القيمـة إن الضرائب ا
المضافة) ال تندرج ضمن نطاق هذه المبادئ التوجيهية. وعلى الرغم من أنها تنطبق علـى منتجـات التبـغ ولهـا أثـر 

منتجــات التبــغ بالنســبة إلــى أســعار كبيــر فــي أســعار بيــع منتجــات التبــغ بالتجزئــة فإنهــا ال تــوثر عمومــًا فــي أســعار 
  السلع والخدمات األخرى، وبالتالي لها أثر أقل في الصحة العمومية.

  
ـــغ، وتعتمـــد عـــادة علـــى ضـــرائب أخـــرى، مثـــل رســـوم  وبعـــض البلـــدان ال تفـــرض ضـــرائب البيـــع علـــى منتجـــات التب

مــن أجــل الحــد بفعاليــة مــن  االســتيراد. وينبغــي أن تنظــر تلــك البلــدان فــي فــرض ضــرائب البيــع علــى منتجــات التبــغ
  تعاطي التبغ من خالل السياسات السعرية والضريبية.

  
  التوصية

  
والماليــة، وبمــا يراعــي العموميــة احتياجاتهــا الصــحية  الــذي يلبــيينبغــي أن تطبــق األطــراف النظــام األبســط واألكفــأ 

مختلطــة، مــع تعيــين حــد أدنــى وينبغــي لألطــراف أن تنظــر فــي تنفيــذ نظــم ضــرائب بيــع محــددة أو ظروفهــا الوطنيــة. 
  للضريبة المحددة ألن لهذه النظم مزايا جمة مقارنة بالنظم القيمية المحضة.

  
 مستوى المعدالت الضريبية الذي يتعين تطبيقه  ٢-٣
  

فإن لألطراف الحق السيادي في تحديـد ووضـع سياسـاتها الضـريبية، بمـا فـي  ١-١مثلما تم االعتراف به في المبدأ 
معدالت الضريبية الذي يتعين تطبيقـه. وال يوجـد أي مسـتوًى أمثـل لضـرائب التبـغ ينطبـق علـى جميـع ذلك مستوى ال

ـــة واالقتصـــادية وفـــي أهـــداف الصـــحة  ـــدان، وذلـــك بســـبب االختالفـــات فـــي الـــُنظم الضـــريبية والظـــروف الجغرافي البل
نظر فـي األسـعار النهائيـة للبيـع العمومية واألهداف الضريبية الوطنية. وعند تحديد مستويات ضرائب التبغ يمكن ال

بالتجزئــة بــدًال مــن المعــدالت الضــريبية الفرديــة. وفــي هــذا الصــدد وضــعت المنظمــة توصــيات بشــأن حصــة ضــرائب 
  ١البيع من أسعار بيع منتجات التبغ بالتجزئة.

  
مفهـوم "السـعر وعندما يتعلق األمر باألساس األكثر فعالية لحساب حصة الضرائب في سعر البيع بالتجزئة ُيفضـل 

  المتوسط المرجح".
  

وينبغي أن تضع البلدان سياسات طويلة األمد بشأن هيكل ضرائبها الخاصة بالتبغ، وذلك من أجـل تحقيـق أهـدافها 
الصــحية العموميــة والضــريبية وغيرهــا مــن األهــداف. ومــن االعتبــارات الهامــة فــي هــذا الصــدد القــدرة علــى تحمـــل 

)، وينبغي رصد المعدالت الضريبية أو زيادتها أو تعديلها بانتظـام لمراعـاة ٢-٢رع تكاليف منتجات التبغ (انظر الف
  هذا االعتبار.

                                                           
١    WHO technical manual on tobacco Tax Administration. Geneva. World Health Organization, 2010.  يوصى)

  من سعر بيع منتجات التبغ بالتجزئة). ٪٧٠بأن تشكل ضريبة البيع المفروضة على التبغ ما ال يقل عن 
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وعــالوة علــى هــذا فــإن حصــة الضــرائب فــي أســعار منتجــات التبــغ تختلــف اختالفــًا هــائًال فــي جميــع أنحــاء العــالم. 
جاورة توجد حوافز لالستعاضة عن المنتج والفروق الواسعة في الضرائب واألسعار داخل األقاليم أو بين البلدان المت

والتسوق عبر الحـدود والتهريـب ويمكـن للبلـدان التـي تقـل فيهـا أسـعار التبـغ نسـبيًا أن تنظـر فـي زيـادة الضـرائب مـن 
  أجل زيادة األسعار بهدف الحد من هذه الحوافز.

  
  التوصية

  
علـى سياسات متسقة طويلة األجل بشأن هيكـل ضـرائبها المفروضـة علـى التبـغ ورصـدها  ينبغي أن تضع األطراف

العموميــة  غاياتهــا الصــحيةلمعــدالت هــذه الضــرائب، بغيــة تحقيــق  األهــداف المحــددةبمــا فــي ذلــك  أســاس منــتظم،
  والمالية في غضون فترة محددة.  

  
س منـــتظم، يمكـــن أن يكـــون ســـنويًا، مـــع مراعـــاة زيادتهـــا أو تعـــديلها علـــى أســـا رصـــد معـــدالت الضـــرائب أو وينبغـــي

  تطورات التضخم ونمو الدخل من أجل الحد من استهالك منتجات التبغ.
  
  الشمول/ العبء الضريبي المتماثل لمنتجات التبغ المختلفة  ٣-٣
  

أن الكثير ثمة تباين واسع في أنواع منتجات التبغ التي يتعاطاها الناس في مختلف أرجاء العالم. وعلى الرغم من 
من تجارب األطراف المتعلقة بالضرائب المفروضة على منتجات التبغ تشير تحديدًا إلى السجائر المصنوعة فإنه 
ينبغي أن تقر األطراف بالحاجة إلى وضع سياسة ضريبية بشأن كل منتجات التبغ. وفضًال عن ذلك ينبغي تبسيط 

  مختلفة انطالقًا من نفس األهداف المنشودة.ومواءمة الُنظم لضمان فرض الضرائب على المنتجات ال
  

وبعض المستهلكين يتمثل رد فعلهم تجاه زيـادة أسـعار التبـغ، نتيجـة زيـادة الضـرائب، فـي التحـول عـن المنتجـات أو 
يمحـو)  العالمات التجارية األغلى سعرًا إلى المنتجات أو العالمات التجارية األرخص سـعرًا، األمـر الـذي يقلـل (وال

  االنخفاض المتوقع في االستهالك اإلجمالي لمنتجات التبغ نتيجة زيادة الضرائب.
  

وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن الفــروق فــي األســعار نتيجــة مختلــف المعــدالت الضــريبية المفروضــة علــى منتجــات التبــغ 
ت الضـريبية فـي (مثل السجائر المصنوعة مقابل التبغ الجاهز للف) أو الفروق في األسعار نتيجـة مختلـف المعـدال

فئة منتج معينة (مثل السجائر الغالية السعر مقابل السجائر المنخفضة السعر) توجد حـوافز لـبعض متعـاطي التبـغ 
  كي يتحولوا إلى منتجات أرخص.

  
  التوصية

  
حســب االقتضــاء، والســيما حيثمــا يكــون احتمــال  متشــابهة،فــرض الضــرائب علــى كــل منتجــات التبــغ بطريقــة  ينبغــي

  ة عنها قائمًا.االستعاض
  
مــن مـن الحـوافز التــي تـدفع  أدنـى حــداألطــراف تصـميم الـنظم الضــريبية علـى نحـو يخفــض إلـى  ينبغـي أن تضـمنو 

 األرخـصضـمن فئـة المنتجـات ذاتهـا أو إلـى فئـات منتجـات التبـغ  أرخـصإلى التحـول إلـى منتجـات يتعاطون التبغ 
  من اآلثار ذات الصلة التي تحدث في السوق.  غير ذلكزيادة الضرائب أو زيادة أسعار التجزئة أو كاستجابة  ل

  
عنــد اللـــزوم و مراجعــة العــبء الضــريبي علـــى جميــع منتجــات التبــغ أن تـــتم بانتظــام  ينبغــيوعلــى وجــه الخصــوص 

   زيادته، وجعله متماثًال، حسب االقتضاء.
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  إدارة الضرائب  -٤
  
  الترخيص/ اإلذن  ١-٤
  

  فيما يخص إدارة الضرائب بكفاءة وفعالية.لمراقبة سلسلة توريد التبغ أهميتها 
  

وينبغي تطبيق ُنظم الترخيص أو الموافقة المعادلة أو المراقبة على الكيانات ذات الصلة فيما يتعلـق بمراقبـة سلسـلة 
  من بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ٦التوريد، وفقًا للمادة 

  
  التوصية

  
   األطراف إنشاء نظم شفافة لمنح الرخصة أو الموافقة المعادلة لها أو الرقابة.ينبغي أن تضمن 

  
  والمدفوعات الضريبية بضرائب البيعنظام المخازن/ حركة السلع المشمولة   ٢-٤
  

بما أن الحاجة تتطلـب تطبيـق تـدابير المراقبـة فـي مرافـق اإلنتـاج والتخـزين بغيـة ضـمان تحصـيل الـديون الضـريبية، 
لضروري إقامـة نظـام للمخـازن، رهنـًا بـإذن مـن السـلطات المختصـة، وذلـك بغـرض تسـهيل هـذه الضـوابط. فإن من ا

والعديد من البلدان يلزم األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين (مثل أمناء المخازن المصرح لهـم)، ويـأذن لهـم بإنتـاج 
في ظل إرجاء سداد رسوم البيـع. ويمكـن  وتجهيز وحفظ وتلقي وٕارسال المنتجات الخاضعة لرسوم البيع في عملهم،

طلب ضمانات من أمناء المخازن بما يكفل سـداد الضـرائب. ويمكـن أن تشـمل سـمات هـذا النظـام مـا يلـي: معـايير 
صارمة إلعطاء اإلذن؛ وزيـارات للمخـزن قبـل إعطـاء اإلذن؛ وتـدابير كافيـة لمراقبـة المخزونـات؛ والتحقـق مـن منشـأ 

ب وعملية اإلنتاج بأسرها؛ وترميز وتعليم المنتجات. ويمكن اسـتخدام الرصـد عبـر نظـام المنتجات الخاضعة للضرائ
  محوسب لتحركات السلع الخاضعة لرسوم البيع والمشمولة بإرجاء السداد كأداة للمراقبة أيضًا.

  
  التوصية

  
تيســير فــرض ضــوابط لمســتودعات التخــزين أو اإلنتــاج مــن أجــل ث األطــراف علــى اعتمــاد وتنفيــذ تــدابير وُنظــم ُتَحــ

  ضرائب البيع على منتجات التبغ.
  

أو االسـتيراد أو الطـرح  الصـنععنـد نقطـة  البيـعفـرض ضـرائب  ينبغـيوبغية الحد من تعقيد ُنظم تحصيل الضـرائب 
   التخزين أو اإلنتاج. مستودعاتلالستهالك من 

  
أو بتـــاريخ ثابـــت كـــل شـــهر وأن  وينبغـــي أن تـــنص القـــوانين علـــى تحويـــل مـــدفوعات الضـــرائب بفواصـــل زمنيـــة ثابتـــة

اإلبــالغ عــن أحجــام اإلنتــاج و/ أو المبيعــات، وأســعار لكــل مــن العالمــات التجاريــة،  ، مــن الناحيــة المثاليــة،تشــمل
  والضرائب المستحقة والمسددة، ويمكن كذلك أن تشمل أحجام مدخالت المواد الخام. 

  
عن المعلومات التي تحتوي عليها التقارير من خالل  للجمهورأن تسمح السلطات الضريبية بالكشف  وينبغي أيضاً 

  . طبقًا للقوانين الوطنية مع مراعاة قواعد السرية ،الوسائل اإللكترونيةوسائل اإلعالم المتاحة، بما في ذلك 
  
  مكافحة االستباق تدابير  ٣-٤
  

يمكـــن للصـــانعين أو المســـتوردين فـــي بعـــض الحـــاالت اســـتباق التغيـــرات فـــي الضـــرائب. وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أن 
الضرائب مربوطة بمعدالت التضخم أو بعالمات مرجعية معروفة. وقد يسعى الصانعون أو المستوردون عنـد توقـع 
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ة إنتــاج أو تخـــزين المنتجــات (وهـــو زيــادات ضــريبية إلـــى االســتفادة مـــن الضــريبة الراهنــة أو األقـــل مــن خـــالل زيــاد
  يعرف باسم االستباق). ما
  

وللحيلولــة دون ذلــك وبغيــة ضــمان تلقــي الســلطات اإليــراد اإلضــافي المتــأتي مــن الزيــادات الضــريبية، عوضــًا عــن 
  المنتجين أو المستوردين، ينبغي لألطراف أن تنظر في تطبيق تدابير لمكافحة االستباق مثل اآلتي:

  ميات مفرطة من منتجات التبغ ُقبيل زيادة الضرائب؛تقييد طرح ك  •

فــرض الضــريبة الجديــدة علــى كــل المنتجــات التــي تــم إنتاجهــا أو تخزينهــا بالفعــل ولــم تصــل بعــد إلــى   •
المستهلك النهائي، بما في ذلك المنتجات المعـدة للبيـع بالتجزئـة (مـا يعـرف باسـم ضـريبة المخزونـات 

  المتاحة أو ضريبة الجرد).
  

  التوصية
  

  .، عند توقع زيادات ضريبية، أن تنظر في فرض إجراءات فعالة لمكافحة االستباقينبغي لألطراف
  
  الضريبيةالعالمات   ٤-٤
  

يعتبـــر اســـتخدام العالمـــات الضـــريبية عمومـــًا أداة مناســـبة لزيـــادة االمتثـــال للقـــوانين الضـــريبية عبـــر رصـــد اإلنتـــاج 
العالمـات الضـريبية يمكـن أن تسـاعد علـى التمييـز بـين منتجـات التبـغ المشـروعة واالستيراد. وفضـًال عـن ذلـك فـإن 

وغير المشروعة. وتشمل العالمات الدمغات الضريبية، والدمغات الضريبية المعززة (المعروفة أيضًا باسم الشرائط) 
  والدمغات الضريبية الرقمية.

  
ددة من العلبة. ويتيح اعتماد حجم موحد للعلبة وتوضع عادة العالمات الضريبية على سطح العلب في مواضع مح

فــإن إنشــاء  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ١٥وضــع العالمــات الضــريبية ويزيــد كفــاءة إدارة الضــرائب. ووفقــًا للمــادة 
نظام القتفاء األثر وتحديد المنشأ، بما في ذلك تعليم منتجات التبغ بمعرِّف فريد للهوية يمكن أن يعزز أكثـر فـأكثر 

  أمن نظام التوزيع ويساعد في التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المشروع.
  

  التوصية
  

  لزيادة االمتثال للقوانين الضريبية. ضريبيةعالمات  تطبيق، في اشتراط حسب االقتضاءأن تنظر األطراف،  ينبغي
  
  اإلنفاذ  ٥-٤
  

تتطلـــب اإلدارة الفعالـــة لضـــرائب التبـــغ التحديـــد الواضـــح لســـلطات اإلنفـــاذ المســـؤولة. وبصـــفة عامـــة فـــإن ســـلطات 
مــا الضــرائب ينبغــي أن تمتلــك الســلطة والقــدرة مــن أجــل إجــراء التحقيقــات والتفتــيش والضــبط واالحتفــاظ والــتخلص ب

يتماشى مع سلطة وكاالت إنفاذ القوانين، كمـا ينبغـي تزويـدها بـأدوات اإلنفـاذ الضـرورية بمـا فـي ذلـك التكنولوجيـات 
المناسبة. وباإلضافة إلى ذلك فـإن تبـادل المعلومـات بـين وكـاالت اإلنفـاذ هـو سـمة مفيـدة أيضـًا لإلنفـاذ الفعـال وفقـًا 

  للقوانين الوطنية.
  

المتثال للقوانين الضريبية تعليق أو إلغاء الرخصـة أو تطبيـق شـروط أشـد صـرامة علـى وتشمل عادة عقوبات عدم ا
الرخصــة، وفــرض الغرامـــات و/ أو الســجن، ومصـــادرة المنتجــات، ومصــادرة المعـــدات التــي ُتســـتعمل فــي صـــنع أو 

إداريـة أخـرى،  توزيع المنتجات، بما في ذلك اآلالت والمركبات، وٕايقاف الطلبيات والكـف عنهـا، وتـدابير تصـحيحية
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حسب االقتضاء. وُتطبق العقوبات والفوائد على التأخر في دفع الضرائب، كمـا تفـرض معـدالت الضـرائب المتـأخرة 
  والضرائب العقابية في حالة عدم دفع الضرائب.

  
  التوصية

  
  األطراف بوضوح سلطات إنفاذ الضرائب وأن تمنحها الصالحيات المناسبة. أن تحدد ينبغي

  
   الوطنية. وفقًا للقوانينأن تتيح األطراف تبادل المعلومات بين وكاالت اإلنفاذ  أيضاً وينبغي 

  
  أن تفرض األطراف مجموعة مناسبة من العقوبات. ينبغيعدم االمتثال للقوانين الضريبية عن ردع للو 
  
  تمويل مكافحة التبغ –استخدام اإليرادات   -٥
  

تحـــتفظ األطـــراف بحقهـــا الســـيادي فـــي تحديـــد ووضـــع سياســـاتها  اإلطاريـــةاتفاقيـــة المنظمـــة مـــن  ٢-٦وفقـــًا للمـــادة 
وُيعتبر البت في كيفيـة اسـتخدام اإليـراد المتـأتي مـن ضـرائب التبـغ جـزءًا أصـيًال مـن الحـق السـيادي لكـل  الضريبية.

  طرف.
  

ئب بيــع التبــغ فــإن ضــرا، ١٤، و١٢، و١٠و ٩، و٨وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه فــي المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــواد 
  تشكل مصدرًا محتمًال لتمويل مكافحة التبغ. 

  
ووفقــًا للقــانون الــوطني، فــي  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــةمــن  ٢-٢٦وبمقــدور األطــراف أن تنظــر، مــع مراعــاة المــادة 

 تكريس إيرادات لبرامج مكافحة التبغ وتكرس بعض األطراف إيرادات ضرائب التبـغ لبـرامج مكافحـة التبـغ، فـي حـين
  أن البعض اآلخر ال يتبع هذا النهج. 

  
  التوصية

  
اإلطاريــة والقــوانين الوطنيــة، فــي تكــريس المنظمــة مــن اتفاقيــة  ٢-٢٦ألطــراف أن تنظــر، مــع مراعــاة المــادة ل يمكــن

الصـحة والوقايـة مـن األمـراض،  وتعزيـزيرادات لبرامج مكافحـة التبـغ، مثـل تلـك التـي تغطـي مسـائل إذكـاء الـوعي، إ
، واألنشطة البديلة ذات الجـدوى االقتصـادية، وتمويـل الهياكـل المناسـبة لمكافحـة عن تعاطي التبغ وخدمات اإلقالع

  التبغ. 
  
  الجمركية الرسوم /المبيعات المعفاة من الضرائب  -٦
  

وسـائل النقـل الـدولي، وفـي متـاجر السـلع في متاجر السلع المعفاة من الرسـوم الجمركيـة فـي المطـارات، وعلـى مـتن 
المعفــاة مــن الضــرائب، تبــاع منتجــات التبــغ دون فــرض أي عــبء مــن ضــرائب البيــع فــي أغلــب األحيــان. وبصــفة 
عامـــة فـــإن المبيعـــات المعفـــاة مـــن الضـــرائب أو الرســـوم الجمركيـــة فـــي المطـــارات أو فـــي األمـــاكن األخـــرى المحـــددة 

ن منتجات التبغ خارج البلد ويعفون من دفع ضـرائب ورسـوم محليـة أو وطنيـة تنطبق على المسافرين الذين سيحملو 
معينـــة. ومـــع ذلـــك ففـــي بعـــض البلـــدان يمكـــن للمســـافرين أيضـــًا أن يشـــتروا مـــن متـــاجر الســـلع المعفـــاة مـــن الرســـوم 

  الجمركية في المطارات، ال عندما يغادرون البلد فحسب بل وعندما يدخلون البلد أيضًا.
  

ت المعفــاة مــن الضــرائب والرســوم الجمركيــة إلــى تآكــل تــأثير التــدابير الضــريبية والســعرية الراميــة إلــى وتــؤدي المبيعــا
الحد من الطلب على منتجات التبغ، حيث إن منتجات التبـغ المعفـاة مـن الضـرائب تكـون أرخـص وأيسـر تكلفـة مـن 
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متوخـاة مـن الضـرائب ويلحـق الضـرر المنتجات الخاضعة للضرائب. ويؤثر ذلك سلبًا على تحقيق الغاية الصـحية ال
بالصــحة العموميــة مــن خــالل تشــجيع االســتهالك الشخصــي. وفضــًال عــن ذلــك فــإن هــذه المبيعــات يمكــن أن تضــر 
باإليرادات الحكومية، وذلك بإحداث ثغرة في الهيكل الضريبي، حيث إن المنتجات المعفاة من الضـرائب أو الرسـوم 

ار غيــر المشــروع. وثمــة بّينــات متزايــدة علــى أن الحكومــات تتخــذ إجــراءات الجمركيــة يمكــن أن تكــون مصــدرا لالتجــ
  لحظر أو تقييد المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية.

وتتمحـــور اإلجـــراءات الدوليـــة لحظـــر المبيعـــات المعفـــاة مـــن الضـــرائب أو الرســـوم الجمركيـــة حـــول ثـــالث خيـــارات 
  هي: أساسية

  من الضرائب أو الرسوم الجمركية لمنتجات التبغ؛ أوحظر المبيعات المعفاة   •

تطبيق ضـرائب البيـع علـى منتجـات التبـغ المبيعـة فـي متـاجر السـلع المعفـاة مـن الضـرائب أو الرسـوم   •
  الجمركية؛ أو

الحد من المخصصات المسموح بها للمسافرين من منتجات التبغ مـن أجـل تقييـد الـواردات الشخصـية   •
  اة من الضرائب أو الرسوم الجمركية، وذلك مثًال من خالل تطبيق حدود كمية.لمنتجات التبغ المعف

  
  التوصية

  
للمسافرين الجمركية في حظر أو تقييد بيع منتجات التبغ المعفاة من الضرائب أو الرسوم  األطراف أن تنظر ينبغي

  .لهاالدوليين، و/ أو استيرادهم 
  
 التعاون الدولي  -٧
  

في المجاالت العلمية والقانونية، وتوفير الخبـرات ذات الصـلة، وتبـادل المعلومـات والمعـارف، يعتبر التعاون الدولي 
مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة.  ٦مـن الوسـائل المهمـة لتعزيـز قـدرة األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب المـادة 

األطـراف فيمـا يتعلــق بالتعـاون الــدولي، وينبغـي أن تكـون هــذه اإلجـراءات متماشــية مـع االلتزامـات التــي تعهـدت بهــا 
  من اتفاقية المنظمة اإلطارية. ٢٢و ٢٠و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٤والسيما بموجب المواد 

  
من اتفاقية المنظمة اإلطارية تشكل أداة مهمة أخـرى للتبـادل  ٢١والتقارير الدورية التي تقدمها األطراف وفقًا للمادة 

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى أن تــزود األطــراف فــي  ٦نص المــادة والتعــاون الــدوليين بموجــب االتفاقيــة. وتــ
بمعـــدالت الضـــرائب المفروضـــة علـــى منتجـــات التبـــغ وباتجاهـــات اســـتهالكه،  ٢١تقاريرهـــا الدوريـــة وعمـــًال بالمـــادة 

  ويشتمل ذلك من الناحية المثالية على المستوى الضريبي المطلق، وحصة الضريبة في السعر. 
  

كمـــا أن التعـــاون الـــدولي سيســـاعد علـــى ضـــمان تـــوفير معلومـــات متســـقة ودقيقـــة بخصـــوص االتجاهـــات والتجـــارب 
العالميـة، واإلقليميـة، والوطنيـة المتعلقـة بالسياسـات الضـريبية والســعرية، والسـيما مـن خـالل قاعـدة البيانـات العالميــة 

يجوز لألطراف النظر في تقارير األطـراف األخـرى وفـي الخاصة بتنفيذ المعاهدة والتي تحتفظ بها أمانة االتفاقية. و 
البيانـات واالتجاهــات المســتقاة مــن التقـارير المرحليــة العالميــة التــي تقــدَّم إلـى كــل دورة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، 

  لتعزيز معرفتها بالتجارب الدولية فيما يتصل بالسياسات الضريبية والسعرية.
  

فـي اسـتخدام البعـد المتعـدد القطاعـات للسياسـات الضـريبية والسـعرية والتعـاون فـي وينبغي أن تنظر األطراف أيضًا 
  إطار اآلليات والمنظمات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة من أجل الترويج لتنفيذ السياسات المعنية.
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المبـادئ التوجيهيـة، وينبغي أن تتعاون األطراف، وفقًا آلليـة وٕاطـار زمنـي يحـددهما مـؤتمر األطـراف، علـى مراجعـة 
وتحـديثها عنـد الضـرورة، لضـمان اســتمرارها فـي تـوفير اإلرشـادات والمسـاعدة الفعالــة لألطـراف فـي وضـع سياســاتها 

  الضريبية والسعرية بشأن منتجات التبغ.
  
 المراجع العامة  -٨
  

دم مـــــــن مبـــــــادرة مـــــــن االتفاقيـــــــة): التقريـــــــر التقنـــــــي المقـــــــ ٦السياســـــــات الســـــــعرية والضـــــــريبية (المتعلقـــــــة بالمـــــــادة 
الــــــدورة الرابعــــــة لمــــــؤتمر األطــــــراف، بونتــــــا  التقريــــــر المقــــــدم إلــــــى العالميــــــة للتحــــــرر مــــــن التبــــــغ. الصــــــحة منظمــــــة

)، المتـــــــــــــــاح فـــــــــــــــي الموقـــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــي FCTC/COP/4/11(الوثيقـــــــــــــــة  ٢٠١٠ أوروغـــــــــــــــواي، إيســـــــــــــــت، دل
  ./http://www.who.int/fctc/publications/ar التالي:

  
Effectiveness of tax and price policies for tobacco control (IARC Handbooks of Cancer 
Prevention: Tobacco Control. Volume 14). Lyon, International Agency for Research on 
Cancer, 2011. 
 
WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 
2010. 
 
Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, Washington, DC, 
World Bank, 1999. 
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