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  االعتبارات المتعلقة بالتعليقات الواردة
  
وُيــدرج الحــق الســيادي لألطــراف فــي وضــع سياســاتها الضــريبية الخاصــة حاليــًا علــى أنــه المبــدأ التــوجيهي   -٥

فــي المبــادئ التوجيهيــة. ومــن جهــة أخــرى  تشــديدًا أكبــراألول. ورأت بعــض األطــراف أن المســألة تســتحق رغــم ذلــك 
فــإن بعــض األطــراف طلبــت تســليط المزيــد مــن الضــوء علــى أهــداف الصــحة العموميــة لالتفاقيــة اإلطاريــة عمومــًا 

. ورأى الميســرون األساســيون بشــكل عــام أنــه تــم ضــمان التــوازن بــين خصوصــاً  ٦وللمبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة 
 وجهتي النظر هاتين.

  
مــا يتعلــق باالعتبــارات العامــة للسياســة االقتصــادية فــإن مســودة الــنص تشــير إلــى جوانــب القــدرة علــى وفي  -٦

تحمــل التكــاليف، وتتنــاول الحاجــة إلــى مراعــاة التضــخم والــدخل عنــد تطبيــق الضــرائب علــى التبــغ. وأشــارت بعــض 
خم. غيـــر أن الميســــرين األطـــراف أن علـــى المبـــادئ التوجيهيـــة أن تـــدرس دور منتجــــات التبـــغ كقـــوة محركـــة للتضـــ

 األساسيين رأوا أن ذلك سيشكل تجاوزًا لنطاق تلك المبادئ.
  
وفيما يتعلق بتدخل الصناعة المحتمل فـي السياسـات المتعلقـة بالصـحة والضـرائب المفروضـة علـى التبـغ،   -٧

شـارة فـي رأت بعض األطراف أن من الواجب إبراز هذا الخطر بشكل قوي. وذكرت بعـض األطـراف األخـرى أن اإل
من االتفاقية اإلطارية  ٣-٥النص إلى حماية المصالح الراسخة يجب أن تصاغ تمامًا على النحو الوارد في المادة 

وأن تشير إلى حماية "سياساتها فـي مجـال الصـحة العموميـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة التبـغ" واقترحـت بعـض التعليقـات 
 ًا لصناعة التبغ إزاء زيادة معدالت الضرائب.إضافة نص يصف االستجابات المحتملة واألكثر شيوع

  
تقييم وعرض المزايـا المعنيـة للـنظم الضـريبية المختلفـة  وتضمنت التعليقات الواردة آراء متباينة بشأن كيفية  -٨

اإلقليمية في هذا الصدد. ورأت بعض األطراف أن وصف بعـض الـنظم ينبغـي  وسبل اإلشارة إلى التجربة القطرية/
أال يكون جزءًا من المبادئ التوجيهية. وأعرب عدد من األطراف عن قلقه بشأن التوصية الداعية إلى اعتماد هيكل 

بي مخــتلط (ضــرائب نوعيــة وقيميــة بأرضــية ضــريبية دنيــا) بــالنظر إلــى صــعوبة إدارة مثــل هــذا الهيكــل وتعــذر ضــري
"استنســاخه" حتــى لــو كانــت بعــض األقــاليم قــد حققــت خبــرة إيجابيــة علــى نطــاق واســع فــي تطبيــق الهيكــل المــذكور. 

من هذا الهيكل وأكدت أنه يوصى بتطبيق  على أن أطرافًا أخرى شددت مجددًا على المزايا والخبرة الطيبة المكتسبة
) حيثمـا تسـود فعـالً الهيكل المذكور فحسـب بـالترافق مـع هيكـل محـدد لمعـدالت الضـرائب (والـذي تمـت التوصـية بـه 

 الحاجة إلى نهج أكثر بساطة وأشد متانة.
  
ــًا علــى أن مــن الواجــب أال ُيشــجع النظــام الضــريبي االستعاضــة  -٩ عــن منــتج  وبصــفة عامــة فــإن هنــاك توافق

تبغي بآخر. على أن هناك آراء متباينة بشأن سبل تحقيق هذه النتيجـة وحـول جـدوى فـرض أعبـاء ضـريبية متماثلـة 
علــى منتجــات التبــغ المختلفــة فــي كــل الظــروف، وكيفيــة قيــاس مثــل هــذه األعبــاء. وســاندت بعــض األطــراف بقــوة 

و متماثل أو مشـابه) علـى المنتجـات المختلفـة، تضمين المبادئ التوجيهية إشارة إلى فرض عبء ضريبي متساو (أ
في حـين تـرى أطـراف أخـرى أن المبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أال توصـي بفـرض عـبء ضـريبي متماثـل علـى منتجـات 

 التبغ المختلفة ألن ذلك هو حق سيادي يرجع البت فيه إلى كل طرف.
  

رائب إلـــى أن الـــنص مفـــرط فـــي طابعـــه وذكـــرت معظـــم التعليقـــات المتعلقـــة باألقســـام المعنيـــة بـــإدارة الضـــ  -١٠
اإللزامـــي. وعلـــى النقـــيض مـــن هـــذا فقـــد طلبـــت بعـــض األطـــراف تزويـــدها بقســـط أكبـــر مـــن المعلومـــات واإلرشـــادات 
التشغيلية المفصلة. وفيما يتعلق بالترخيص واإلجازة واقتفاء األثر وتحديد المنشأ، على وجه الخصوص، فقـد جـرت 
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تغطــي هــذه  ١تجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغالرامــي إلــى القضــاء علــى اال البروتوكــولاإلشــارة إلــى أن مســودة 
 المسائل.

  
وحظيــــت مســــألة اســــتخدام إيــــرادات الضــــرائب المفروضــــة علــــى التبــــغ فــــي مكافحــــة التبــــغ ("التخصــــيص")   -١١

، بتعليقات من زوايا شتى: فقد دعت بعض األطراف إلى اعتماد نص أقوى وتوصية واضحة باعتماد "التخصـيص"
في حين ترى أطراف أخرى أن هذه المسألة يجب أال تكون جزءًا من المبادئ التوجيهيـة علـى اإلطـالق. وكـان رأي 

 الميسرين األساسيين أنه تم ضمان التوازن بين وجهتي النظر هاتين.
  

تجـار غيـر المشـروع فـإن التعليقـات المعفـاة مـن الضـرائب واال وفيما يتعلق بالمبيعـات الخاضـعة للضـرائب/  -١٢
تجــار البروتوكــول الرامــي إلــى القضــاء علــى االأعربــت فــي المقــام األول عــن القلــق بشــأن مــدى االتســاق مــع مســودة 

مـن االتفاقيـة اإلطاريـة. كمـا أشـارت بعـض التعليقـات إلـى أن التوصـيات،  ١٥غير المشروع بمنتجات التبغ والمادة 
. ورأى الميســـرون قــد تجــاوزت الحــدود كثيــراً  المعفــاة مـــن الضــرائب، ضــعة للضــرائب/والســيما بشــأن المبيعــات الخا

تجـار غيـر البروتوكـول الرامـي إلـى القضـاء علـى االاألساسيون عمومًا أن النص الحـالي يكفـل االتسـاق مـع مسـودة 
 ته.المشروع بمنتجات التبغ. على أن مؤتمر األطراف قد يرغب في إدراج مسألة االتساق ضمن مداوال

  
وفيمــا يتصــل بموضــوع التعــاون الــدولي فقــد اقتــرح بعــض األطــراف والجهــات المتمتعــة بصــفة مراقــب لــدى   -١٣

مـــؤتمر األطـــراف تعزيـــز الـــنص وٕابـــراز أهميـــة البيانـــات المتاحـــة والقابلـــة للمقارنـــة (بمـــا فـــي ذلـــك بيانـــات التقـــارير 
لـــى التـــزام واضـــح بـــإجراء اســـتعراض منـــتظم المنتظمـــة) والمســـاعدة التقنيـــة. وفـــي حـــين أن بعـــض التعليقـــات دعـــت إ

 للمبادئ التوجيهية، فقد رأت تعليقات أخرى أن اعتماد آلية لالستعراض ليس مناسبًا وال مجديًا من حيث التكاليف.
  

واستجابة لبعض التعليقات الـواردة فقـد تـم حـذف المالحـق األصـلية المحتويـة علـى تعـاريف وثبـت للمراجـع   -١٤
يضـمن ذلـك تقـديم شـكل أكثـر تماسـكًا ويتـرك مسـألة تعـاريف منتجـات التبـغ المختلفـة إلـى نهـج مراجع). و  (مؤلفات/

  أفقي أوسع، إذا ما قرر مؤتمر األطراف ذلك.
  
 

 اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

إلــى اســتعراض المبــادئ التوجيهيــة والنظــر فــي اعتمادهــا، مــع مراعــاة المســائل  مــدعوإن مــؤتمر األطــراف   -١٥
  المدرجة في هذه المذكرة ضمن جملة أمور.

  

                                                           
علــى  غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ تجــاراالهيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بوضــع بروتوكــول بشــأن وافقــت     ١

. وُأحيـــل الـــنص إلـــى مـــؤتمر األطـــراف ٢٠١٢أبريـــل  نيســـان/ ٤مســـودة البروتوكـــول فـــي دورتهـــا الخامســـة التـــي اختُتمـــت فـــي 
  ).FCTC/COP/5/6العتماده في دورته الخامسة (الوثيقة 
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  الملحق
  

  تفاقية منظمة الصحة العالمية من ا ٦مسّودة المبادئ التوجيهية للمادة 
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

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

 
 الغرض المنشود من المبادئ التوجيهية  ١-١
  

مــع األحكــام األخــرى التفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ (االتفاقيــة اإلطاريــة)  انســجاماً 
وقــرارات مــؤتمر األطــراف فــإن هــذه المبــادئ التوجيهيــة ترمــي إلــى مســاعدة األطــراف علــى تحقيــق أهــدافها والوفــاء 

ـــ ٦بالتزاماتهـــا بموجـــب المـــادة  ادئ التوجيهيـــة إلـــى البّينـــات المتاحـــة الفضـــلى، مـــن االتفاقيـــة المـــذكورة. وتســـتند المب
والممارسات والخبرات المثلى لألطراف التي طبَّقت بنجاح تدابير ضريبية وسعرية للحـد مـن اسـتهالك التبـغ (الكميـة 

  المطلقة المستخدمة إجماًال) وانتشاره (النسبة المئوية من السكان التي تستخدم منتجات التبغ).
  
 يةالمبادئ اإلرشاد  ٢-١
  

يلقي استخدام التبغ بعبء اقتصادي جسيم على عاتق المجتمع عمومًا. ويخلِّـف ارتفـاع التكـاليف الصـحية المباشـرة 
المصــاحبة لألمــراض المتعلقــة بــالتبغ، وزيــادة التكــاليف غيــر المباشــرة المرتبطــة بالوفيــات المبكــرة، واإلعاقــة الناجمــة 

جيـة، آثـارًا خارجيـة سـلبية بالغـة السـتخدام التبـغ. وال تـؤدي الضـرائب عن األمـراض المتعلقـة بـالتبغ، والخسـائر اإلنتا
إلى التقليل من هذه اآلثـار الخارجيـة عبـر الحـد مـن االسـتهالك واالنتشـار فحسـب بـل إنهـا تسـهم أيضـًا فـي اإلنفـاق 

  الحكومي على تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة باستهالك التبغ.
  

لضـريبية والسـعرية هـي مـن بـين أنجـع الوسـائل للتـأثير علـى الطلـب علـى منتجـات وثمة إقرار واسع بأن السياسات ا
مــن االتفاقيــة اإلطاريــة يعتبــر عنصــرًا أساســيًا فــي  ٦التبــغ وبالتــالي علــى اســتهالكها. وعلــى هــذا فــإن تنفيــذ المــادة 

طبَّـق ضـرائب التبـغ سياسة مكافحة التبغ ومن ثم في الجهود المبذولة لتحسين الصحة العمومية. ومـن الواجـب أن تُ 
  كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة التبغ بما يتماشى مع المواد األخرى لالتفاقية اإلطارية.

  
  من االتفاقية اإلطارية على المبادئ اإلرشادية التالية. ٦ويرتكز تنفيذ المادة 

  
 إن تحديد السياسات الضريبية المتعلقة بالتبغ هو حق سيادي لألطراف   )١(
 

مبادئ التوجيهية في كل جوانبها الحق السيادي لألطراف في تحديد ووضع سياساتها الضـريبية وفقـًا للمـادة تحترم ال
 من االتفاقية اإلطارية. ٢-٦
  
  
  



FCTC/COP/5/8    Annex  

6 

 إن ضرائب التبغ الفعالة تحد كثيرًا من استهالك التبغ وانتشاره   )٢(
 

تــــؤدي الضــــرائب الفعالــــة المفروضــــة علــــى منتجــــات التبــــغ إلــــى ارتفــــاع األســــعار االســــتهالكية الحقيقيــــة (المراعيــــة 
للتضـــخم)، وهـــو مـــا يســـفر عـــن انخفـــاض االســـتهالك واالنتشـــار، ممـــا يقـــود بـــدوره إلـــى الحـــد مـــن معـــدالت الوفيـــات 

يــة بالغــة لحمايــة الشــباب مــن البــدء واإلصــابة بــاألمراض وتحســين صــحة الســكان. وتتســم زيــادة ضــرائب التبــغ بأهم
  باستهالك التبغ ومواصلته.

  
 إن ضرائب التبغ الفعالة هي مصدر هام من مصادر اإليرادات   )٣(
 

تسهم ضرائب التبغ الفعالة إسهامًا واسعًا في الميزانيات الحكومية. وبصفة عامة فإن زيادة ضرائب التبغ تؤدي إلى 
ن قيمة الزيـادة فـي العائـدات الضـريبية تفـوق عـادة قيمـة االنخفـاض إزيادات إضافية في اإليرادات الحكومية، حيث 

  في استهالك منتجات التبغ الناجم عنها.
  
 التبغ كفوءة من الزاوية االقتصادية وتقلل من التفاوت الصحيإن ضرائب    )٤(
 

نهـا ُتطبَّـق علـى منـتج ذي طلـب غيـر مـرن. إتعتبر ضرائب التبغ بصـفة عامـة كفـوءة مـن الزاويـة االقتصـادية حيـث 
وتتســم المجموعــات الســكانية ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط باســتجابة أشــد للزيــادات الضــريبية والســعرية؛ ولــذلك 

ــــادير أشــــد منهــــا فــــي صــــفوف فــــ ــــنخفض بمق إن معــــدالت االســــتهالك واالنتشــــار فــــي صــــفوف هــــذه المجموعــــات ت
  المجموعات ذات الدخل المرتفع، مما يؤدي إلى التقليل من أوجه التفاوت الصحي والفقر المرتبط بالتبغ.

  
 إن نظم ضرائب التبغ وهياكلها يجب أن تكون كفوءة وفعالة   )٥(
 

غ على نحو يقلل من تكاليف االمتثال ويضمن في الوقت ذاته زيادة المستوى المنشود من ينبغي تنظيم ضرائب التب
  اإليرادات الضريبية وتحقيق األهداف الصحية.

  
 إن إدارات ضرائب التبغ يجب أن تكون كفوءة وفعالة   )٦(
 

ادات الضـريبية مـع الحـد تعزز اإلدارات الكفوءة والفعالة لنظم ضرائب التبغ من االمتثال الضريبي وتكفل زيادة اإلير 
  في الوقت ذاته من االتجار غير المشروع.

  
 إن سياسات ضرائب التبغ يجب أن ُتحمى في وجه المصالح الراسخة   )٧(
 

ينبغي حماية عمليات وضع السياسـات الضـريبية والسـعرية المتعلقـة بـالتبغ، وتطبيقهـا، وٕانفاذهـا، فـي وجـه المصـالح 
مـن االتفاقيـة اإلطاريـة والمبـادئ  ٣-٥ة لصناعة التبـغ وفقـًا لمـا تتطلبـه المـادة التجارية وغيرها من المصالح الراسخ

  التوجيهية المتعلقة بتنفيذها، وكذلك من أي تضارب فعلي أو محتمل آخر للمصالح.
  
 أهداف المبادئ التوجيهية  ٣-١
 

يتمثل الهـدف الرئيسـي للمبـادئ التوجيهيـة فـي مسـاعدة األطـراف علـى وضـع سياسـات ضـريبية وسـعرية فعالـة تلبـي 
احتياجاتها من حيث الحد من استهالك التبغ وانتشاره، مع مراعاة أهمية اإليرادات المتأتية من الضرائب المفروضة 

ب التبـغ قــد تهـدف إلـى التقليــل مـن القـدرة علــى علـى منتجـات التبـغ. وثمــة اهتمـام خـاص بحقيقــة أن سياسـات ضـرائ
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تحمل تكلفة منتجات التبغ واستهالكها في صفوف الفقراء والشباب أساسًا. وفضًال عن ذلك فإن المبـادئ التوجيهيـة 
ستســاعد األطــراف فــي اختيــار أنــواع الضــرائب وكــذلك المنتجــات التــي يجــب أن تفــرض عليهــا ضــرائب التبــغ وفــي 

اسب للضـرائب وهيكلهـا بغيـة تحقيـق األهـداف الماليـة والصـحية العموميـة الوطنيـة. وثمـة هـدف تحديد المستوى المن
إضــافي للمبــادئ التوجيهيـــة وهــو مســاعدة األطـــراف علــى تصــميم نظـــم إلدارة الضــرائب تتــيح لهـــا جبايــة الضـــرائب 

  وع بمنتجات التبغ.بكفاءة وفعالية، وٕاذكاء وعيها بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد االتجار غير المشر 
  

وتوفر المبادئ التوجيهية عرضًا عامًا لعينة تمثيلية من النظم الضريبية القائمة إلى جانـب الممارسـات المثلـى، كمـا 
  وتشتمل على طائفة من التوصيات.

  
 نطاق المبادئ التوجيهية  ٤-١
 

أســعار منتجـات التبــغ مباشــرة.  تركـز هــذه المبـادئ علــى الضــرائب غيـر المباشــرة (رســوم المبيعـات) التــي تـؤثر علــى
تنــدرج الضــرائب أو الرســوم األخــرى، مثــل ضــرائب الــدخل، والرســوم العامــة، وأحكــام تشــجيع االســتثمار، ضــمن  وال

  .٦-١-٣نطاق المبادئ الحالية. ويرد وصف موجز لضريبة القيمة المضافة ورسوم االستيراد في القسم 
  

أن سياســات ضــرائب التبــغ قــادرة علــى التــأثير مباشــرة علــى ســعر ومــن منظــور أوســع فــإن مــن المهــم اإلشــارة إلــى 
المسـتهلك لمنتجــات التبــغ، وبالتــالي الحــد مــن االســتهالك، واالنتشـار، والقــدرة علــى تحمــل الســعر. علــى أن ضــرائب 
التبغ ليست قائمة في فـراغ ومـن الواجـب تنفيـذها كجـزء مـن اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة التبـغ إلـى جانـب السياسـات 

. وفــي هــذا الصــدد فــإن مــن ٧و ٥األخــرى المتخــذة اســتجابة لمــواد أخــرى فــي االتفاقيــة اإلطاريــة، والســيما المادتــان 
الواجــــب أن ُتراعــــى أيضــــًا االعتبــــارات العامــــة للسياســــات االقتصــــادية، والســــيما العالقــــة المتبادلــــة بــــين السياســــات 

عيـة الالحقـة علـى بعـض الشـرائح السـكانية. علـى أن مثـل الضريبية والسعرية والعمالة ونمو الدخل، واآلثـار االجتما
  هذا التحليل يتجاوز نطاق مهمة المبادئ التوجيهية الحالية.

  
كما تنظر المبادئ التوجيهية في أثر االتجار غير المشروع والعابر للحدود على السياسـات الضـريبية. وعنـد إرسـاء 

اإلجراءات الممكنة للقضاء علـى جميـع أشـكال االتجـار غيـر سياسات لضرائب التبغ فإن من الحيوي أن ُترفق بكل 
مـــن االتفاقيـــة اإلطاريـــة ومســـودة  ١٥المشـــروع كهـــدف رئيســـي مـــن أهـــداف مكافحـــة التبـــغ، بمـــا يتماشـــى مـــع المـــادة 

  البروتوكول الرامي إلى القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
  
 ضرائب التبغ، واألسعار، والصحة العمومية العالقة بين  -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 

وقــد أثبتــت  ١عــن خفــض معــدالت الوفــاة واإلصــابة بــاألمراض ومــن ثــم النهــوض بصــحة الســكان.واالنتشــار ويســفر 
  ٢دراسات عديدة العالقة السلبية بين األسعار واستخدام التبغ وهي عالقة ال جدال فيها.

  

                                                           
مــــن االتفاقيــــة): التقريــــر التقنــــي المقـــدم مـــن مبــــادرة منظمـــة الصحـــة  ٦السياســـات السعريـــة والضــريبية (المتعلقــــة بالمــادة    ١

(الوثيقــــة  ٢٠١٠العالميــــة للتحــــرر مــــن التبــــغ. تقريــــر إلــــى الــــدورة الرابعــــة لمــــؤتمر األطــــراف، بونتــــا دل إيســــت، أوروغــــواي، 
FCTC/COP/4/11 متاح على العنوان اإللكتروني التالي: ٤): الفقرة .http://www.who.int/fctc/publications/ar/.  

  . WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010: Chapter 1انظر مثًال:     ٢
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 العالقة بين األسعار واالستهالك/ االنتشار (المرونة السعرية)  ١-٢
 

على اسـتهالك منتجـات التبـغ وانتشـار اسـتخدامه. وفـي البلـدان ذات الـدخل  تؤثر الضرائب واألسعار على حد سواء
(كميـة منتجـات التبـغ  المرتفع تشير البّينات إلى أن أثر الزيادة السـعرية يصـيب االنتشـار والشـدة بقـدر متسـاو تقريبـاً 

ض والمتوســط إلــى التــي يواصــل المــدخن اســتخدامها). وخُلصــت الدراســات المقارنــة فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخف
  ١نتائج مماثلة.

  
وتتسم أية سياسة لزيادة األسعار الحقيقية (المراعية للتضخم) بالفعالية من زاوية التقليـل مـن اسـتهالك التبـغ. وطبقـًا 

فــإن العالقــة بــين األســعار  "دليــل منظمــة الصــحة العالميــة التقنــي إلدارة ضــرائب التبــغ"للدراســات المشــار إليهــا فــي 
بغ غير مرنة، بمعنى أن انخفاض االستهالك أقـل مـن معـدل التناسـب مـع الزيـادة فـي السـعر. وتتحـدد واستهالك الت

فـي السـعر.  ٪١هذه العالقة بالمرونة السعرية للطلب، أي النسبة المئوية للتغّير فـي االسـتهالك نتيجـة تغّيـر بنسـبة 
فـي السـعر  ٪١٠فـي المائـة فـإن زيـادة بنسـبة  ٠,٥-وعلى سبيل المثال فإنه إذا كانت المرونة السعرية للطلب تبلغ 

  فــــــي االســــــتهالك. وتنــــــدرج معظــــــم تقــــــديرات المرونــــــة الســــــعرية للطلــــــب بــــــين  ٪٥ســــــتؤدي إلــــــى انخفــــــاض بنســــــبة 
  ٠,٨.٢-و ٠,٢-
  

وفـــي ظـــل جميـــع الظـــروف أوضـــحت الدراســـات أن المرونـــة الســـعرية للطلـــب أعلـــى (بالقيمـــة المطلقـــة) فـــي األجـــل 
ســـينخفض أكثـــر فـــي ذلـــك األجـــل. واألشـــخاص ذوو المكانـــة االقتصـــادية االجتماعيـــة الطويـــل، أي أن االســـتهالك 

  المنخفضة أشد استجابة للتحوالت الضريبية والسعرية ألن لهذه التحوالت أثرًا أعظم على دخلهم المتاح.
  

أن هــؤالء وفيمــا يتصــل بتــأثير ارتفــاع الضــرائب واألســعار علــى اســتخدام الشــباب للتبــغ، فــإن التقــديرات تشــير إلــى 
ولــذلك  ٣الشــباب أكثــر اســتجابة بمــرتين أو ثــالث مــرات للتحــوالت الضــريبية والســعرية مــن األشــخاص األكبــر عمــرًا.

فإن زيادات ضرائب التبغ ستخلِّف على األرجح تأثيرًا بالغًا على تقليل االستهالك، واالنتشار، والشروع في التـدخين 
  ول هؤالء الشباب من طور االختبار إلى طور اإلدمان.في صفوف الشباب، وكذلك على الحد من فرص تح

  
ومن المهم بصورة مماثلة أن أثر ارتفـاع الضـرائب فـي التقليـل مـن الطلـب علـى التبـغ يصـل إلـى أعلـى درجاتـه بـين 
ـــدان التـــي يكـــون فيهـــا الســـكان أكثـــر اســـتجابة  ـــدخل المـــنخفض والمتوســـط أو فـــي البل المجموعـــات الســـكانية ذات ال

  عرية، وهو ما يسهم في الكفاح الرامي إلى إزالة الفوارق الصحية.للزيادات الس
  

وتــؤدي زيــادة معــدالت الضــرائب عــادة إلــى ارتفــاع فــي اإليــرادات التــي تجنيهــا الحكومــات. وبمــا أن منتجــات التبــغ 
ـــادة فـــي الضـــريبة أكبـــر تناســـبيًا مـــن االنخفـــاض  ال ـــه يمكـــن توقـــع أن تكـــون الزي ـــة الســـعرية، فإن فـــي تتمتـــع بالمرون

االســـتهالك، أي أن اإليـــرادات ســـترتفع نتيجـــة زيـــادات الضـــرائب. علـــى أن مـــن الممكـــن نظريـــًا أن تســـفر الزيـــادات 
الضريبية في لحظـة مـا عـن انخفـاض اإليـرادات حينمـا تغـدو منتجـات التبـغ ذات مرونـة سـعرية (أي أن االنخفـاض 

لـــدان التـــي بلغـــت هـــذه النقطـــة فـــي العـــالم، إن فـــي االســـتهالك يفـــوق تناســـبيًا الزيـــادة فـــي الســـعر). علـــى أن عـــدد الب
  وجدت، ضئيل للغاية.

                                                           
١    WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010:  

Chapters 1 and 2.                                                                                                                                               
٢    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.                                                    
التقريـــر التقنـــي المقـــدم مـــن مبـــادرة منظمـــة الصـــحة  مـــن االتفاقيـــة): ٦السياســـات الســـعرية والضـــريبية (المتعلقـــة بالمـــادة     ٣

  .٧الفقرة  :العالمية للتحرر من التبغ
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 الضرائب والقدرة على تحمل التكاليف (المرونة الدخلية)  ٢-٢
 

تحمل التكاليف عمومًا على أنها تكلفة منتجات التبغ بالمقارنة مع الدخل الفردي. وتدعو الحاجة  ُتعرَّف القدرة على
إلـى تقــدير القــدرة علــى تحمــل التكـاليف والمرونــة الدخليــة للطلــب باســتخدام تقنيـات النمذجــة المناســبة. ويســتند القســم 

  .األعظم من تقديرات القدرة على تحمل التكاليف حاليًا إلى السجائر
  

وتوضـــح دراســـة أجرتهـــا كليـــة االقتصـــاد فـــي جامعـــة كيـــب تـــاون فـــي جنـــوب أفريقيـــا أن القـــدرة علـــى تحمـــل تكـــاليف 
الســجائر، ال مجــرد أســعارها، هــي عامــل مقــرر حاســم، علــى مــا يبــدو، فــي اســتهالك الســجائر. ولــذلك فــإن السياســة 

  ١توى األسعار والدخول على حد سواء.الفعالة الرامية إلى تقليل استهالك السجائر يجب أن تراعي تطورات مس
  

وتقود الزيادات في الدخل إلى زيادة استهالك التبغ وانتشاره، والسيما فـي البلـدان ذات الـدخل المـنخفض والمتوسـط. 
٪. وتنــدرج معظــم ١والمرونــة الدخليــة للطلــب هــي النســبة المئويــة للتحــول فــي االســتهالك نتيجــة تغّيــر الــدخل بنســبة 

أن  ٠,٥. وتعني المرونـة الدخليـة للطلـب بمقـدار ١الدخلية للطلب على منتجات التبغ بين صفر و تقديرات المرونة
  ٢٪.٥٪ ستسفر عن ارتفاع استهالك التبغ بنسبة ١٠زيادة في الدخل بنسبة 

  
وبـدون زيــادات فــي األســعار تتجــاوز مســتوى النمــو فــي الـدخل فــإن تكــاليف منتجــات التبــغ ســتغدو حتمــًا أكثــر قابليــة 

حمل مع مضي الوقت. وستؤدي هذه الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف إلى نمو االستهالك. وتشير البّينـات للت
إلــى أن القــدرة علــى تحمــل تكــاليف منتجــات التبــغ آخــذة فــي التصــاعد فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط 

وعوضــًا عــن ذلــك فــإن معــدل  ٣وات األخيــرة.وأن وتيــرة هــذه الزيــادة فــي القــدرة علــى التحمــل قــد تســارعت فــي الســن
الزيــادات الســعرية والضــريبية فــي البلــدان ذات الــدخل المرتفــع قــد تجــاوز معــدل النمــو فــي الــدخول، ممــا أدى إلــى 

  .١٩٩٠انخفاض في القدرة على تحمل تكاليف منتجات التبغ منذ عام 
  
اختـارت بعـض البلـدان تطبيـق نظـم وهياكـل ضـريبية تقلـل مـن أثـر ضـرائب التبـغ علـى الفقـراء. غيـر أنهـا بـذلك  وقد

تعزز من قدرة الفقراء على تحمل تكاليف منتجـات التبـغ، ومـن ثـم فإنهـا تزيـد مـن اسـتهالكه وانتشـاره فـي أوسـاطهم، 
الفقـراء وٕالـى توسـع شـقة الفـوارق فـي مجـال  وهو ما يقود إلى أعباء صحية جسـيمة وتكـاليف اقتصـادية باهظـة علـى

الصــحة. وفضــًال عــن ذلــك فــإن اســتخدام التبــغ قــد يزيــد مــن الفقــر عبــر تحويــل اإلنفــاق بعيــدًا عــن الضــروريات مثــل 
الغــذاء، والمســكن، والتعلــيم، والرعايــة الصــحية. وبــالنظر إلــى أن الفقــراء أشــد اســتجابة للزيــادات الضــريبية والســعرية 

ي الضـــرائب ســـتقلل علـــى األرجـــح مـــن االســـتهالك واالنتشـــار بيـــنهم بمقـــادير أضـــخم ممـــا يحـــدث فـــي فـــإن الزيـــادة فـــ
  ٤صفوف األغنياء، وهو ما يقود إلى التقليل من الفوارق الصحية ومن الفقر المرتبط بالتبغ.

  
                                                           

١    Blecher EH, van Walbeek CP. An international analysis of cigarette affordability. Tobacco Control, 2004,  
13:339–346.                                                                                                                                                       

مـــن االتفاقيـــة): التقريـــر التقنـــي المقـــدم مـــن مبـــادرة منظمـــة الصـــحة  ٦السياســـات الســـعرية والضـــريبية (المتعلقـــة بالمـــادة     ٢
  .٤ العالمية للتحرر من التبغ: الفقرة

٣    Blecher EH, van Wallbeek CP. Cigarette affordability and trends: an update and some methodological   
comments. Tobacco Control, 2009, 18:167-175.                                                                                                  

٤    John RM et al. The economics of tobacco and tobacco taxation in India. Paris, International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease, 2010; John RM. Price elasticity estimates for tobacco in India. Health Policy and 

Planning, 2008, 23(3): 200-209; Nargis N et al. (forthcoming). Chapter on poverty. NCI/WHO monograph on the 

economics of tobacco and tobacco control.                                                                                                                   
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ي كمـــا أن هيكـــل الضـــرائب يمكـــن أن يســـهم فـــي التخفيـــف مـــن القـــدرة علـــى تحمـــل تكـــاليف منتجـــات التبـــغ، وذلـــك فـــ
صفوف الشرائح السـكانية األشـد ضـعفًا فـي المقـام األول، مـن خـالل التقليـل مـن الفـوارق بـين األسـعار العليـا والـدنيا 

  وخفض النطاق السعري.
  

 توصية
  

علــى األطــراف عنــد تحديــد أو زيــادة مســتويات الضــرائب الوطنيــة أن تراعــي، ضــمن جملــة أمــور، المرونــة الســعرية 
للطلب على حد سواء، إلى جانب التضخم والتغيرات في الدخل األسري، وذلك لتقليـل القـدرة علـى  والمرونة الدخلية

تحمل تكاليف منتجات التبغ مع مضي الوقت بغية الحد مـن االسـتهالك واالنتشـار. وعلـى هـذا فـإن علـى األطـراف 
مســتويات ضــرائب التبــغ بصــورة النظــر فــي اعتمــاد عمليــات أو إجــراءات منتظمــة (آليــة) للتعــديل بغيــة إعــادة تقيــيم 

 دورية.
  
 نظم ضرائب التبغ  -٣
 
هيكل ضرائب التبغ (قيميـة، نوعيـة، مـزيج مـن االثنـين، ضـرائب دنيـا، ضـرائب أخـرى علـى سـلع   ١-٣

 التبغ)
 

كل الحكومات تقريبًا ضرائب على منتجات التبغ، ولو أنها تستخدم مجموعة من أنـواع الضـرائب بغيـة الحـد  تفرض
مــن اســتهالك التبــغ وتــوفير إيــرادات حكوميــة مســتقرة. وفــي معظــم الحــاالت تخضــع منتجــات التبــغ للضــرائب علــى 

د (ضرائب وطنيـة أو اتحاديـة). علـى المستوى الوطني بحيث تطبق المستويات الضريبية ذاتها في كل مناطق البال
أن عــددًا صــغيرًا مــن البلــدان يطبــق ضــرائب إضــافية دون وطنيــة (إقليميــة وشــبه إقليميــة) علــى مســتوى الواليــة أو 
المقاطعة. وبصفة عامـة فـإن وجـود مسـتويات متباينـة مـن ضـرائب التبـغ يزيـد مـن تعقيـد الـنظم الضـريبية ويقلـل مـن 

 كفاءتها الكلية.
  

تتكون النظم الضريبية من ضرائب نوعية أو قيمية صرفة. غيـر أن بالمسـتطاع تطبيـق نظـم مختلطـة أو ويمكن أن 
هجينة باستخدام مـزيج مـن الضـرائب النوعيـة والقيميـة علـى حـد سـواء. وتشـمل أمثلـة هـذه الـنظم ضـريبة قيميـة ذات 

قيمــي دون أرضــية ضــريبية. أرضــية نوعيــة (مقــدار أدنــى مــن الضــرائب) ومــزيج مــن ضــريبة نوعيــة ورســم مبيعــات 
 وبشكل عام فإنه كلما تعقد النظام من حيث التصميم زادت صعوبة إدارته.

  
 أنواع الضرائب  ١-١-٣
 

الضرائب المفروضة خصيصًا على منتجات التبغ رسوم مبيعات إجماًال، في حين أنه يمكن فرض الضـرائب  تعتبر
األخــرى غيــر المتعلقــة بــالتبغ، بمــا فــي ذلــك الضــريبة العامــة للمبيعــات، وضــريبة القيمــة المضــافة، وضــرائب/ رســوم 

علـى بيـع أو إنتـاج سـلعة معينـة ضـمن . ورسـم المبيعـات هـو ضـريبة مفروضـة االستيراد، على منتجات التبـغ أيضـاً 
بلـد مـا ولكنهـا ال تُفـرض عـادة علـى السـلع المنتجـة فـي ذلـك البلـد بغـرض بيعهـا فـي الخـارج (تصـديرها). وقـد تكــون 

 قيميـة(أي مبلغ مقطوع استنادًا إلى الكمية، مثل عدد السجائر في كل علبـة، أو الـوزن) أو  نوعيةضريبة المبيعات 
ة). وككــل رســوم المبيعــات فــإن رســوم مبيعــات التبــغ هــي أداة لزيــادة أســعار منــتج مســتهدف (نســبة مئويــة مــن القيمــ

بالمقارنــة مــع ســلع أو خــدمات أخــرى، ومــن الســهل إدارة هــذه الرســوم إذ أنهــا ُتجبــى فــي مرحلــة مبكــرة مــن السلســلة 
  اإلنتاجية.
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 رسوم المبيعات النوعية  ٢-١-٣
 

أن تحــدد الضــرائب النوعيــة كضــريبة نوعيــة موحــدة تفــرض القيمــة ذاتهــا علــى كــل المنتجــات النوعيــة، أو أنهــا  يمكــن
تعتمــد معــدالت متغيــرة بحيــث تفــرض قيمــًا متباينــة علــى المنتجــات المختلفــة. وفــي العــادة تعتبــر الضــرائب النوعيــة 

المســتحيل بشــكل عــام تحديــد الســعر دون  الموحــدة عمومــًا علــى أنهــا أرضــية ســعرية (ضــريبة دنيــا) ألنــه يغــدو مــن
  مستوى الضريبة النوعية.

  
وتمثل الضريبة النوعية الموحدة المنفردة نموذجًا بسيطًا وسهًال للتنفيذ واإلدارة كما أن من الميسـور علـى المـواطنين 

البيـع بالتجزئـة  فهمه. ويمكن أن يؤدي التوسع في االعتماد على الرسـوم النوعيـة إلـى مزيـد مـن التقـارب بـين أسـعار
ضمن إقليم ما. وفضًال عن ذلك، وبما أن هذه الرسوم تستند إلى أحجام االستهالك ال إلى األسعار، فإن مثـل هـذه 
الضرائب أكثر استقرارًا، وأسهل للتنبؤ واإلدارة، كمـا أنهـا تعـزز مـن ثبـات اإليـرادات الضـريبية وتكفـل هـذه اإليـرادات 

  للصناعة. بمعزل عن االستراتيجيات السعرية
  

ن الحاجــة تــدعو إلــى التأكــد فحســب مــن إويتســم العــبء اإلداري لتحصــيل الضــريبة النوعيــة الموحــدة باالنخفــاض إذ 
حجــــم المنــــتج ال مــــن قيمتــــه (مثــــل عــــدد القطــــع أو الكيلوغرامــــات المطروحــــة لالســــتهالك). إال أن القيمــــة الحقيقيــــة 

شــى مــع معــدل التضــخم. ولــذلك فــإن بالمســتطاع تعزيــز نظــم للضــريبة ســتتآكل مــا لــم تــتم زيادتهــا بانتظــام بمــا يتما
  الضرائب النوعية بربطها بمؤشر مناسب لسعر المستهلك أو سعر التجزئة للحد من أثر التضخم.

  
وٕالى جانب ذلك فـإن الضـرائب النوعيـة الموحـدة تـؤدي عـادة إلـى أسـعار أعلـى نسـبيًا، حتـى بالنسـبة للمنتجـات ذات 

ن االحتمــال أكبــر فــي أن يتحــول المســتهلكون إلــى إأن تســفر عــن تــأثير ارتقــائي حيــث  التســعير المــنخفض، ويمكــن
األصــناف ذات التســعير العــالي أو أن االحتمــال أقــل فــي أن يتحولــوا إلــى األصــناف ذات التســعير المــنخفض ألن 

مش المصـنعين أعلـى الفوارق السعرية النسبية بين األصناف األعلى واألدنـى سـعرًا سـتكون قليلـة. وبالتـالي فـإن هـوا
نهـا ينبغـي أن تكـون إبالنسبة لألصناف الفاخرة. وال توفر األصـناف ذات التسـعير المـنخفض مثـل هـذه الهـوامش إذ 

  أرخص من األصناف ذات التسعير العالي لتتمكن من الحفاظ على قدرتها التنافسية.
  
 رسوم المبيعات القيمية  ٣-١-٣
 

مئوية من قيمة أساس معينة، وهي تطبق على أسعار البيع بالتجزئة (المحتوية  ُتحدَّد رسوم المبيعات القيمية كنسبة
علـــى كـــل الضـــرائب المطبقـــة) أو علـــى أســـعار المصـــّنعين (أو تكلفـــة تســـليم المصـــنع) أو أســـعار التكلفـــة والتـــأمين 

  والشحن (سيف).
  

جة إلى تعديل معـدالت الضـرائب. وتتميز الضرائب القيمية بأنها تحافظ آليًا على قيمتها في ظل التضخم دون الحا
كما أنها تحافظ على فوارق األسعار النسبية بـين المنتجـات ذات األسـعار العاليـة والمنخفضـة، حيـث أن كـال هـذين 
النوعين يخضع للضرائب بصورة متماثلة. على أن هذه المعاملة المتماثلة لكل العاملين الفـاعلين فـي األسـواق (فـي 

  لعليا) قد تؤدي إلى مزيد من التنافس السعري وبالتالي إلى انخفاض متوسط األسعار.شريحة األسعار الدنيا وا
  

ومن جهة أخرى فإن نظم الضرائب القيمية تتطلب حساب رقم أساس ضريبي ثان: فباإلضافة إلى الحجم المطـروح 
ير الضـــريبية لالســـتهالك فـــإن مـــن الواجـــب تحديـــد قيمـــة كـــل المنتجـــات فـــي فئـــة ســـعرية معينـــة بغيـــة حســـاب المقـــاد

المطبقـــة. كمـــا أن الـــنظم القيميـــة الصـــرفة قـــد تكـــون عرضـــة لخفـــض قيمـــة المنتجـــات بغيـــة تقليـــل القيمـــة الضـــريبية 
للمنتجات، والسيما في حال استخدام أسعار تسليم المصنع أو أسعار سـيف كأسـاس ضـريبي. وباإلضـافة إلـى ذلـك 

سـعرية أضـخم بـين المنتجـات المختلفـة. وقـد يـؤدي ذلـك  فإن النظم القيمية الصرفة يمكن أن تشجع على قيام فوارق
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ـــة ســـتقلل مـــن قيمـــة  إلـــى شـــراء المســـتهلكين للمنتجـــات الرخيصـــة فحســـب. كمـــا أن التخفيضـــات فـــي أســـعار التجزئ
  الضرائب مما يعني انخفاض اإليرادات الحكومية.

  
) ولـــو أن ٥-١-٣لقســـم ويمكـــن تفـــادي هـــذه المشـــكالت مـــن خـــالل تطبيـــق أرضـــية ضـــريبية (نوعيـــة) دنيـــا (انظـــر ا

نه سيتم تسديد ضريبة دنيا محـددة إالمنتجين، أو تجار الجملة أو الموزعين سيستفيدون من مثل هذا التركيب حيث 
بجـــالء مـــن جانـــب جميـــع العـــاملين الفـــاعلين فـــي األســـواق الـــذين يبيعـــون المنـــتج ذاتـــه. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن 

هــا، إذ ســيتم ضــمان مقــدار أدنــى مــن الــدخل الضــريبي (ســيكون علــى كــل اإليــرادات الحكوميــة ستســتفيد بالطريقــة ذات
  المنتجين، أو تجار الجملة، أو الموزعين تسديد مقدار ضريبي أدنى بغض النظر عن سعر البيع بالتجزئة للمنتج).

  
 مزيج من رسوم المبيعات النوعية والقيمية  ٤-١-٣
 

نوعيـــة والقيميـــة باعتبارهـــا فئـــة ثالثـــة مـــن هيكـــل رســـوم يمكـــن للحكومـــات أن تطبـــق مزيجـــًا مـــن رســـوم المبيعـــات ال
  المبيعات.

  
ويتباين اختيار رسم (رسوم) المبيعات التي تطبقها البلدان تبعًا لمجموعة الدخل وبحسب اإلقليم. وبصفة عامة فـإن 
البلدان ذات الدخل المنخفض تنزع علـى األرجـح إلـى تطبيـق رسـوم المبيعـات القيميـة: وعلـى النقـيض مـن ذلـك فـإن 

ت النوعيــة. وبالنســبة للبلــدان ذات الــدخل المتوســط فــإن البلــدان ذات الــدخل المرتفــع تنحــو إلــى تطبيــق رســوم المبيعــا
  الصورة أقل وضوحًا.

  
وفي العادة فإن النظم الخليطة تجمع بين ضريبة نوعية مطبقـة علـى كـل األصـناف، والتـي يكـون تأثيرهـا أشـد علـى 

بــر علــى أك تــأثير األصــناف ذات التســعير المــنخفض (مــن خــالل أرضــية ضــريبية نوعيــة دنيــا) وضــريبة قيميــة ذات
األصناف ذات التسعير المرتفع. ويسهم ذلك في فرض ضرائب متوازنة على كل األصناف وٕالى خلـق مجـال عمـل 

  ١عادل للمصّنعين.
  

وفــي نظــام مخــتلط فــإن االهتمــام الــذي يبديــه كــل بلــد بالعنصــر القيمــي أو العنصــر النــوعي يعتمــد علــى الظــروف 
ن العنصــر القيمــي يزيــد مــن الفــوارق الســعرية المطلقــة وبالتــالي الوطنيــة وأهــداف السياســات المنشــودة. وفــي حــين أ

يروج األصناف الرخيصة من السجائر، وهو ما يمكن أن يقـوض أهـداف السياسـات السـعرية المدفوعـة باالعتبـارات 
ل الصحية، فإن العنصر النوعي يقلل من الفوارق السعرية النسبية بين األصناف الرخيصة والغالية ويسهم في التقلي

  من تغيرية األسعار.
  

وبغيــة ضــمان عــدم تعــريض التــوازن القــائم بــين العنصــرين القيمــي والنــوعي فــي مثــل هــذا الهيكــل الضــريبي المخــتلط 
للتقويض بفعل تطبيق حد مرتفع من رسوم المبيعات الدنيا (النوعية)، فإن من المعتقد عمومًا أن اعتمـاد قيـود علـى 

القيمـي هـو اإلجــراء المناسـب األفضـل (يمكـن مـثًال تحديـد العنصـر النــوعي حصـة العنصـر النـوعي مقابـل العنصـر 
٪ من مجموع الضريبة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة). ويكفل ذلك أن يحافظ الجانب القيمـي ٧٥٪ و١٠بين 

  من معدل الضريبة على فعاليته ضمن الهيكل المختلط.
  
  

                                                           
التــي تقــر باألهــداف الصــحية لرســوم مبيعــات التبــغ، باعتمــاد مثــل هــذا النظــام المخــتلط.  توصــي التشــريعات األوروبيــة،    ١

  .http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/legislation/index_en.htmانظر: 
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حالــة ضــرائب نوعيــة صــرفة فــي أحــد البلــدان وضــرائب قيميــة كمــا أنــه يمكــن لنظــام مخــتلط أن يســاعد علــى تفــادي 
صرفة في بلد مجاور، مما يؤدي إلـى تـدفق عـابر للحـدود لألصـناف الممتـازة (الغاليـة) مـن بلـد إلـى آخـر مـع تـدفق 

  األصناف الرخيصة في االتجاه المعاكس.
  

مـع رسـوم مبيعـات دنيـا إلزاميـة، ويوفر هيكل مختلط لرسوم المبيعات يتألف من عنصر نوعي وآخر قيمـي بـالترافق 
في مثل هذه الحاالت، ما يلزم إلقامة بنيان ضريبي متوازن وعادل، مع الحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى مسـتوى عـال 
من المرونة بالنسبة للسلطات المعنية. ولهذا السبب فإن تطبيق مثل هذا النظام المختلط يتيح مزايا أكيدة لالسـتفادة 

  .من تأثيراته المجتمعة
  
 النظم ذات المعدالت الدنيا  ٥-١-٣
 

تفاديًا للجوء إلى اعتمـاد قـيم بخسـة للمنتجـات بهـدف التقليـل مـن قيمتهـا الخاضـعة للضـرائب فـإن بالمسـتطاع فـرض 
مستوى ضريبي أدنى على شكل مقدار ثابت (أرضية ضريبية نوعية دنيا) في النظم القيمية أو في النظم المختلطة 

تألف من معدل ضريبة قيمية وضريبة نوعية. ولـن يكـون لـنظم معـدالت المبيعـات النوعيـة ) ي٤-١-٣(انظر القسم 
  الصرفة مثل هذه األرضية الدنيا أبدًا.

  
ويكفــل تطبيــق أرضــية ضــريبية نوعيــة دنيــا علــى كــل ســلع التبــغ فــي فئــة للمنتجــات مقــدارًا أدنــى معــين مــن رســوم 

بيـع بالتجزئـة للمنـتج. وفـي بعـض البلـدان، ُتسـتخدم األسـعار المبيعات يسدده المصنِّعون، بغـض النظـر عـن سـعر ال
الـدنيا للغـرض ذاتــه. وبالتـالي فإنـه يــتم ضـمان دخـل إيــرادي معـين حتـى لــو خضـعت سـلع التبــغ لمعـدالت الضــرائب 

  القيمية وحدها.
  

ممـا يحـول دون ويوفر الجانب القيمي من رسوم المبيعات تصاعدًا ضريبيًا فوق األرضـية الضـريبية النوعيـة الـدنيا، 
"إفــالت" األصــناف ذات التســعير العــالي مــن العــبء الضــريبي األعلــى. وفضــًال عــن ذلــك فــإن زيــادة الرســوم الــدنيا 

  سيؤدي إلى انكماش الفجوة القائمة بين منتجات التبغ األرخص واألغلى.
  

خـتلط ذي معـدالت دنيـا وعلى المستوى اإلقليمي فقد تم اسـتخالص تجـارب إيجابيـة عبـر االسـتخدام الواسـع لنظـام م
(نوعيــة وقيميــة) ومــن إمكانيــة تطبيــق معــدالت دنيــا وطنيــة فرديــة حيثمــا كــان ذلــك مناســبًا. وفيمــا يتعلــق بالســجائر، 
مثًال، فإن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تطبق نظامًا مختلطًا لرسـوم المبيعـات يشـتمل مكونـًا نوعيـًا ومكونـًا 

تقريبــًا أرضــية ضــريبية دنيــا وطنيــة. وُتطبــق مقــادير دنيــا ثابتــة علــى امتــداد االتحــاد  قيميــًا، كمــا أنهــا تفــرض كلهــا
  ١األوروبي.

  
 الضرائب األخرى على منتجات التبغ  ٦-١-٣
 

 ال تندرج الضرائب األخرى غير المفروضة خصيصًا على منتجات التبغ ضمن نطاق هذه المبادئ التوجيهية. ومع
أن هــذه الضــرائب تطبــق علــى منتجــات التبــغ وأن لهــا أثــر محســوس علــى األســعار فإنهــا ال تعتبــر ذات قيمــة مهمــة 
بالنسبة للصحة العمومية بالنظر إلى أن كل البدائل المحتملة سـتكون لهـا علـى األرجـح ضـرائب/ معـدالت ضـرائب 

                                                           
٪ مـن سـعر البيـع بالتجزئـة، ٥٧ال يقـل عـن في االتحاد األوروبي فإن رسوم مبيعـات السـجائر يجـب أن تشـكل اآلن مـا     ١

ســيجارة باالســتناد إلــى الســعر المتوســط المــرجح.  ١٠٠٠يــورو علــى األقــل لكــل  ٦٤بمــا فــي ذلــك كــل الضــرائب، وأن تبلــغ 
٪ مــن مجمــوع الحصــة الضــريبية فــي الســعر ٧٦,٥٪ أو أكثــر مــن ٥وينبغــي أال يقــل المكــون النــوعي لرســوم المبيعــات عــن 

  النهائي للسجائر.
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ة للمبيعــات وضــريبة القيمــة المضــافة، مماثلــة أو مشــابهة. وينطبــق ذلــك علــى وجــه الخصــوص علــى الضــريبة العامــ
فات حالة مماثلة، ولو أن بالمستطاع فرض يوهما في العادة من الضرائب القيمية. كما تشكل رسوم االستيراد/ التعر 

هذه الرسوم بمعدالت متمـايزة علـى منتجـات التبـغ. وتتمتـع الرسـوم المـذكورة بقـدرة متغيـرة علـى رفـع أسـعار منتجـات 
  على الدوام كضريبة قيمية بالمزايا والعيوب ذاتها لتلك المذكورة آنفًا.التبغ وهي تُفرض 

  
  توصية

  
ينبغـــي أن تطبـــق األطـــراف النظـــام األبســـط واألشـــد كفـــاءة لتلبيـــة احتياجاتهـــا الصـــحية والماليـــة، مـــع أقـــل عـــدد مـــن 

ف تنفيـذ نظـم ضـرائب االستثناءات، وبمـا يراعـي ظروفهـا الوطنيـة. ومـن زاويتـي الميزانيـة والصـحة فـإن علـى األطـرا
نوعيــة أو مختلطــة للمبيعــات مــع أرضــية ضــريبية نوعيــة دنيــا، بــالنظر إلــى أن لهــذه الــنظم مزايــا جمــة علــى الــنظم 

  القيمية الصرفة.
  
 مستوى معدالت الضرائب الواجب تطبيقه  ٢-٣
  

من الصعب النصح بالمستوى األمثـل مـن الضـرائب بـالنظر إلـى الفـوارق فـي الـنظم الضـريبية، والظـروف الجغرافيـة 
واالقتصــادية، واألهــداف الماليــة والصــحة العموميــة الوطنيــة. ويتبــاين مقــدار رســوم المبيعــات علــى الســجائر كنســبة 

ــًا هــائًال فــي مختلــف أنحــاء ٪ مــن حصــة رســوم ٢٥العــالم حيــث يبلــغ وســطيًا  مئويــة مــن ســعر البيــع بالتجزئــة تباين
٪ فـــي البلـــدان ذات الـــدخل ٦٠المبيعـــات فـــي ســـعر البيـــع بالتجزئـــة فـــي البلـــدان ذات الـــدخل المـــنخفض ليرتفـــع إلـــى 

بلـدًا  ١٩ومن منظـور إقليمـي فـإن الفجـوة أشـد اتسـاعًا حتـى مـن ذلـك: فرسـوم المبيعـات تبلـغ صـفر٪ فـي  ١المرتفع.
البيانـــات (معظمهـــا فـــي إقليمـــي أفريقيـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا) لترتفـــع إلـــى مـــا متوســـطه  بلـــدًا تـــوفر ١٨٢مـــن أصـــل 

٪ مـــن حصـــة رســـوم المبيعـــات فـــي ســـعر البيـــع ٧٣,٤٧فـــي االتحـــاد األوروبـــي (مـــع مســـتوى ذروة قـــدره  ٪٦٢,٦١
 وفيمـا يتعلـق بمنتجـات التبـغ مـن غيـر ٢٪).٩٠,١٤بالتجزئة، وهو ما يقـود إلـى نصـيب فـي مجمـوع الضـرائب قـدره 

  السجائر فإن نطاق مستويات رسوم المبيعات المطبقة واسع بصورة مماثلة.
  

ويخلِّــف انخفــاض مســتويات رســوم المبيعــات، وكــذلك اتســاع الفجــوات بــين األقــاليم أو البلــدان المتجــاورة، عــددًا مــن 
فقـد اإليـرادات وٕالحـاق  التأثيرات السلبية مثل التدفقات العابرة للحدود وتصاعد االتجار غير المشروع، مما يقـود إلـى

  الضرر بسياسات الصحة العمومية.
  

وكمــا ســبقت اإلشــارة فــإن تثبيــت عالمــة قيــاس يعتمــد علــى عوامــل مختلفــة، والســيما العوامــل السياســية واالقتصــادية 
الوطنية واإلقليمية. وفي هـذا الصـدد فقـد أصـدر خبـراء مـن البنـك الـدولي ومنظمـة الصـحة العالميـة توصـيات بشـأن 

  ٣بة المئوية من رسوم المبيعات وحصة الضرائب الشاملة في سعر البيع بالتجزئة.النس
                                                           

 WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: implementing smoke-freeالبيانــات مستخلصــة مــن:      ١

environments. Geneva, World Health Organization, 2009 ،التالــي:  المتاح في الموقع اإللكتروني  
.http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/en/index.html 

٢    WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010: Chapter 2; 

2010 global progress report on implementation of the WHO FCTC. Geneva, World Health Organization, 2010: 

page 9; European Commission, Excise Duty Tables part III, July 2011 ،المتـــاح فـــي الموقـــع اإللكترونـــي 
  .http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm  التالي:

٣    WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010: Chapter 

2.6; Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, Washington, DC, World Bank,   
1999.                                                                                                                                                                  
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وحيثما يكون ذلـك مناسـبًا فـإن التقريـب (الزيـادة) اإلقليمـي لمعـدالت الضـرائب، والسـيما فيمـا يتصـل بالنسـبة المئويـة 
وافز االتجـار غيـر المشـروع للضرائب في سعر البيع بالتجزئة، الذي يقود إلى تقريب ألسعار التجزئة، سيقلل من حـ

وعمليــات التســوق عبــر الحــدود ومــن ثــم يكفــل توليــد إيــرادات ثابتــة. وينطبــق األمــر ذاتــه علــى المزيــد مــن التقريــب 
  ).٣-٣لمعدالت الضرائب وأسعار التجزئة المفروضة على مختلف فئات منتجات التبغ (انظر أيضًا القسم 

  
الـة الفضـلى لرسـوم المبيعـات علـى منتجـات التبـغ، وخصوصـًا السـجائر، وعندما تتعلق المسألة بقاعدة الحسـاب الفع

فــإن مفهــوم "الفئــة الســعرية الرائجــة الفضــلى" كســعر بيــع بالتجزئــة يجــب أن يــتم اســتبداله لصــالح "الســعر المتوســط 
فضـل المرجح" لكل السجائر. وفي معظم األقاليم فإن األسواق الوطنية لم تعد تخضع لهيمنة صـنف "وطنـي" رائـج أ

وحيد. وبالمقارنة مع "الفئة السعرية الرائجة الفضلى"، التي تتحدد علـى أسـاس الصـنف األكثـر مبيعـًا أو فئـة سـعرية 
السجائر/  كلمحددة في السوق الوطنية في فترة معينة، فإن "السعر المتوسط المرجح" كسعر للبيع بالتجزئة يغطي 

ذلـــك قســـطًا أكبـــر مـــن الشـــفافية، وتحديـــدًا عـــادًال ومتوازنـــًا لمعـــدالت  منتجـــات التبـــغ المطروحـــة لالســـتهالك. ويـــوفر
  ١الضرائب، ويخلق ساحة عمل منصفة على امتداد قطاع التبغ.

  
  توصية

  
على األطراف وضع سياسات متسقة طويلـة األجـل بشـأن هيكـل ضـرائبها المفروضـة علـى التبـغ بمـا فـي ذلـك أرقـام 

قيـــق أهـــدافها فـــي غضـــون فتـــرة محـــددة. ومـــن الواجـــب رصـــد معـــدالت مســـتهدفة لمعـــدالت هـــذه الضـــرائب، بغيـــة تح
الضــرائب وزيادتهــا علـــى أســاس منـــتظم (يمكــن أن يكـــون ســنويًا) لمراعــاة تطـــورات التضــخم ونمـــو الــدخل. وينبغـــي 

  مراعاة السمات الخاصة اإلقليمية (مثل االتجار عبر الحدود) عند صياغة هذه السياسات.
  
 الضريبي المتماثل لمنتجات التبغ المختلفة الشمولية/ العبء  ٣-٣
 

ثمة تباين واسع في أنواع منتجات التبغ المستخدمة في مختلف أرجاء العالم. ومع أن الكثيـر مـن تجـارب األطـراف 
المتعلقة بالضرائب المفروضة على منتجات التبغ تشير تحديدًا إلى السجائر المصنعة، فإن علـى األطـراف أن تقـر 

سياسة ضريبية لكل منتجـات التبـغ. وفضـًال عـن ذلـك فـإن مـن الواجـب تبسـيط وتنسـيق الـنظم لضـمان بالحاجة إلى 
  أن تكون األهداف المتوخاة من فرض الضرائب على المنتجات المختلفة هي ذاتها.

  
ويمكــن أن تــوفر المعــدالت المتباينــة للضــرائب علــى فئــات منتجــات التبــغ المختلفــة (مثــل الســجائر المصــنعة مقابــل 
ـــة (كالســـجائر ذات التســـعير العـــالي مقارنـــة بالســـجائر ذات  التبـــغ الملفـــوف باليـــد) أو ضـــمن فئـــات منتجـــات متماثل
التسعير المنخفض) حوافز للمستخدمين للتحول بين فئات المنتجات أو استخدام منتجات نابعة مـن سلسـلة االتجـار 

بالمقارنـــة بمنـــتج آخـــر المســـتخدمين علـــى  غيـــر المشـــروع. وقـــد تشـــجع المعـــدالت العاليـــة المفروضـــة علـــى منـــتج مـــا
  التحول إلى المنتجات منخفضة الضرائب وبالتالي المنتجات األرخص.

  
وعلــى هــذا فإنــه يمكــن التخفيــف مــن االنخفــاض المتوقــع فــي االســتهالك بــالتحول إلــى منتجــات تبــغ أخــرى (تــأثير 

علــق بالســجائر، فــإن التبــغ المفــروم الــدقيق االستعاضــة) وزيــادة فــي عمليــات التحايــل. وعلــى ســبيل المثــال، وفيمــا يت
والســـجائر الرخيصـــة همـــا عمومـــًا المنتجـــان البـــديالن الرئيســـيان للمســـتهلكين فـــي حالـــة حـــدوث زيـــادات ضـــخمة فـــي 
أســعار الســجائر. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، وفــي حــين أن ارتفــاع الضــرائب يــؤدي عــادة إلــى التقليــل مــن اســتهالك 

                                                           
يمكن حساب السعر المتوسط المرجح علـى النحـو التـالي: القيمـة اإلجماليـة لكـل السـجائر المطروحـة لالسـتهالك (سـعر     ١

البيــع بالتجزئــة مشــتمًال علــى جميــع الضــرائب) مقســومة علــى مجمــوع كميــة الســجائر المطروحــة لالســتهالك فــي فتــرة محــددة 
  .European Commission, Excise Duty Tables part III, July 2011(مثل سنة واحدة). انظر أيضًا 
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لضريبية قد يضعف نتيجة االستعاضة عن منتجات التبغ الغالية بمنتجات تبغ أخـرى أو التبغ، فإن تأثير الزيادات ا
  التحول إلى الفئات الرخيصة من التبغ وٕالى األصناف ذات األسعار المخصومة.

  
  توصية

  
بغية تفادي العواقب السلبية، مثل االستعاضة عن المنتجات أو زيادة االتجار غير المشروع، وكذلك ضمان تحقيق 

هـــداف الصـــحة العموميـــة، فـــإن مـــن الواجـــب فـــرض الضـــرائب علـــى كـــل منتجـــات التبـــغ بطريقـــة متماثلـــة، وبعـــبء أ
، كما يجب أن يترافق ذلك مع سياسات وٕاجراءات صارمة ضد االتجار غير ضريبي متشابه حيثما كان هذا مناسباً 

  المشروع بمنتجات التبغ.
  

وعلــى األطــراف أن تكفــل تصــميم الــنظم الضــريبية علــى نحــو ال يشــجع المســتخدمين علــى التحــول إلــى المنتجــات 
الرخيصــة ضــمن فئــة المنتجــات ذاتهــا أو إلــى فئــات منتجــات التبــغ الرخيصــة نتيجــة زيــادات الضــرائب. وعلــى وجــه 

ون ممــاثًال، حيثمــا كــان ذلــك الخصــوص فــإن العــبء الضــريبي علــى منتجــات التبــغ األخــرى يجــب أن يــزداد وأن يكــ
  مناسبًا، للعبء الضريبي المفروض على السجائر.

  
 إدارة الضرائب  -٤
 

  يوفر هذا القسم معلومات وتوصيات عن اإلدارة الفعالة لنظم ضرائب مبيعات التبغ.
  
 الترخيص/ اإلجازة  ١-٤
 

كل الكيانات الُمْلزمة بدفع الضرائب ونطاق يتمثل تدبير الرقابة الرئيسي في اإلدارة الفعالة لضرائب التبغ في تحديد 
مسؤوليتها الضريبية. وتتطلب اإلجراءات الشائعة لالمتثال للضرائب أن يتقدم جميع المنتجين، والمستوردين، وأمناء 
المخــازن، والمصــدرين فــي مجــال منتجــات التبــغ بطلبــات للحصــول علــى تــراخيص، أو إجــازات، أو للتســجيل لــدى 

وأن يقوموا بتقديم بيانات منتظمة لعائدات الضرائب، وأن يسددوا الضرائب بانتظام على النحـو  السلطات الضريبية،
  ١الذي تحدده القوانين الضريبية.

  
وتصــدر اإلجــازات، والتســجيالت، والتــراخيص رهنــًا بشــروط وبالقــدرة علــى تعــديلها، أو إبطالهــا، أو إلغائهــا فــي حــال 

  عدم االمتثال.
  

البلــدان التــي تضــم عــددًا ضــخمًا مــن باعــة التجزئــة غيــر الرســميين فــإن مــنح التــراخيص قــد يكــون أمــرًا صــعبًا.  وفــي
  على أن من الواجب اإلبقاء على االستثناءات في الحدود الدنيا.

  
  توصية

  
  على األطراف أن تكفل إرساء نظم شفافة للترخيص أو نظم مكافئة للموافقة أو الرقابة.

  
                                                           

تشــير منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي إلــى أن الــنظم الشــاملة لتســجيل دافعــي الضــرائب وتــرقيمهم هــي     ١
سمة حيوية لترتيبات إدارة الضـرائب فـي معظـم البلـدان، وهـي تـدعم معظـم عمليـات إدارة الضـرائب وترتكـز عليهـا كـل أنشـطة 

 Tax administration in OECD and selected non-OECDديم بيانـات عائـدات الضـرائب، وتحصـيلها، وتقـديرها. انظـر: تقـ

countries: Comparative information series (2008) ،التالي:  المتاح في الموقع اإللكتروني  
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_33749_42174884_1_1_1_1,00.html. 



FCTC/COP/5/8  Annex  

17 

 نظام المخازن/ حركة السلع المشمولة بالضرائب والمدفوعات الضريبية  ٢-٤
 

بمــا أن الحاجــة تتطلــب تطبيــق تــدابير الرقابــة فــي مرافــق اإلنتــاج والتخــزين بغيــة ضــمان تحصــيل الــديون الضــريبية، 
لــزم فــإن مــن الضــروري إقامــة نظــام للعنــابر، خاضــع لتــرخيص الســلطات المعنيــة، بغــرض تســهيل هــذه التــدابير. وتُ 

، وتجهيـز، (مثـل أمنـاء المخـازن المـرخص لهـم) إنتـاجالعديد من البلدان وتجيز لألشخاص العاديين أو االعتبـاريين 
وحفـــظ، وتلقـــي، وٕارســـال المنتجـــات الخاضـــعة لرســـوم المبيعـــات فـــي مجـــرى عملهـــم، فـــي ظـــل إرجـــاء تســـديد رســـوم 

ســديد الضــرائب. ويمكــن أن تشــمل ســمات المبيعــات. ويمكــن طلــب تقــديم ضــمانات مــن أمنــاء المخــازن بمــا يكفــل ت
النظام ما يلـي: معـايير صـارمة لمـنح التـرخيص؛ وزيـارات للمخـزن قبـل مـنح التـرخيص؛ وتـدابير كافيـة للرقابـة علـى 
المخزونــــات؛ والتحقــــق مــــن منشــــأ المنتجــــات الخاضــــعة لرســــوم المبيعــــات وعمليــــة اإلنتــــاج بأســــرها؛ وترميــــز ووســــم 

عبـــر نظـــام محوســـب لتحركـــات الســـلع المشـــمولة بالضـــرائب والمتمتعـــة بإرجـــاء  المنتجـــات. ويمكـــن اســـتخدام الرصـــد
  ١التسديد كأداة للرقابة أيضًا.

  
  توصية

  
الحـد مـن  على األطراف إرساء نظام لعنابر التخـزين أو اإلنتـاج لتيسـير تـدابير الرقابـة علـى رسـوم المبيعـات. وبغيـة

تعقيــد عمليــة تحصــيل الضــرائب، فــإن مــن الواجــب جمــع ضــرائب المبيعــات عنــد نقطــة التصــنيع، أو االســتيراد، أو 
  الطرح لالستهالك من عنبر للتخزين أو لإلنتاج.

  
وينبغي أن تنص القوانين على تسديد مدفوعات الضرائب بفواصل زمنية ثابتة أو بتاريخ ثابت كـل شـهر وأن تشـمل 

  الية اإلبالغ عن أحجام اإلنتاج والمبيعات، والضرائب المستحقة والمسددة، وأحجام مدخالت المواد الخام.بصورة مث
  

  كما يجب أن تسمح السلطات الضريبية بالكشف عن التقارير للعموم، مع مراعاة قواعد السرية.
  
 إجراءات مكافحة االستباق  ٣-٤
 

للمصنعين أو المستوردين في بعض الحاالت توقع التغيرات في الضـرائب. وقـد يرجـع ذلـك إلـى أن الضـرائب  يمكن
مربوطــة بمعــدالت التضــخم أو بعالمــات قيــاس معروفــة. وقــد يســعى المصــنعون أو المســتوردون عنــد توقــع زيــادات 

اج أو تخــــزين المنتجـــات (وهــــو ضـــريبية إلـــى االســــتفادة مـــن الضـــريبة الراهنــــة أو المنخفضـــة مـــن خــــالل زيـــادة إنتـــ
  يعرف باسم االستباق). ما
  

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

 مفرطة من منتجات التبغ ُقبيل زيادة الضرائب؛ تقييد طرح أحجام 

 فرض الضرائب على السلع التي تم إنتاجها بالفعل أو المخزونة قبل زيادة الضرائب؛ 

  فــرض الضــريبة الجديــدة علــى كــل المنتجــات التــي لــم تصــل بعــد إلــى المســتهلك النهــائي، بمــا فــي ذلــك
 ة مخزونات أرض المصنع).المنتجات المطروحة للبيع بالتجزئة (ما يعرف باسم ضريب

                                                           
هنــاك نظــام محوســب لرصــد حركــة ســلع رســوم المبيعــات والرقابــة عليهــا فــي كــل بلــدان االتحــاد األوروبــي، ويســاند هــذا     ١

  النظام كل عمليات المخازن ومتطلبات الحركة. انظر:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_en.htm. 
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  توصية
  

  على األطراف، عند توقع زيادات ضريبية، أن تنظر في فرض إجراءات فعالة لمكافحة االستباق.
  
 العالمات المالية/ اقتفاء األثر وتحديد المنشأ  ٤-٤
 

رصد اإلنتاج واالستيراد.  يعتبر استخدام العالمات المالية عمومًا أداة مناسبة لزيادة االمتثال للقوانين الضريبية عبر
وفضــــًال عــــن ذلــــك فــــإن العالمــــات الماليــــة يمكــــن أن تســــاعد علــــى التمييــــز بــــين منتجــــات التبــــغ المشــــروعة وغيــــر 
المشـــروعة. وتشـــمل العالمـــات الـــدمغات الضـــريبية، والـــدمغات الضـــريبية المعـــززة (المعروفـــة أيضـــًا باســـم الشـــرائط) 

  والدمغات الضريبية الرقمية.
  

وضــع العالمــات الماليــة علــى مســتوى العلــب فــي مواقــع محــددة مــن العلبــة. ويتــيح اعتمــاد حجــم موحــد وفــي العــادة ت
فــإن  االتفاقيــة اإلطاريــةمــن  ١٥للعلبــة وضــع العالمــات الماليــة ويزيــد مــن كفــاءة إدارة الضــرائب. وتمشــيًا مــع المــادة 

بغ بمعرِّف فريد للهوية يمكن أن يعزز من استحداث نظام القتفاء األثر وتحديد المنشأ بما في ذلك وسم منتجات الت
  أمن نظام التوزيع ويساعد في التحقيقات المتعلقة باالتجار غير المشروع.

  
  توصية

  
علـــى األطـــراف، حيثمـــا كـــان ذلـــك مناســـبًا، أن تنظـــر فـــي اشـــتراط وضـــع عالمـــات ماليـــة لزيـــادة االمتثـــال للقـــوانين 

  الضريبية.
  

مـن  ١٥على األطراف أن تطلب، حسب االقتضاء، إقامة نظام القتفاء األثر وتحديد المنشأ بما يتماشى مع المادة 
  .االتفاقية اإلطارية

  
 اإلنفاذ  ٥-٤
 

تتطلب اإلدارة الفعالـة لضـرائب التبـغ تحديـدًا جليـًا لسـلطات اإلنفـاذ المسـؤولة. وبصـفة عامـة فـإن سـلطات الضـرائب 
الســـلطة والقــدرة علـــى إجــراء أنشـــطة البحــث، واالســتيالء، واالحتجـــاز، والــتخلص بمـــا يتماشــى مـــع يجــب أن تمتلــك 

تتمتـــع بـــه وكـــاالت إنفـــاذ القـــوانين، كمـــا يجـــب تزويـــدها بـــأدوات اإلنفـــاذ الضـــرورية بمـــا فـــي ذلـــك التكنولوجيـــات  مـــا
مفيـدة أيضـًا فـي تحقيـق اإلنفـاذ  المناسبة. وباإلضافة إلى ذلك فـإن اقتسـام المعلومـات بـين وكـاالت اإلنفـاذ هـو سـمة

  الكفوء وفقًا للقوانين الوطنية.
  

وتشـــمل عقوبـــات عـــدم االمتثـــال للقـــوانين الضـــريبية تعليـــق أو إلغـــاء الرخصـــة أو تطبيـــق شـــروط أشـــد صـــرامة علـــى 
الرخصة، وفرض الغرامات و/ أو السجن، ومصادرة المنتجات، ومصادرة المعدات المستخدمة في تصنيع أو توزيع 

نتجـــات بمـــا فـــي ذلـــك اآلالت والعربـــات، وٕايقـــاف الطلبيـــات والكـــف عنهـــا، وتـــدابير عالجيـــة إداريـــة أخـــرى حســـب الم
االقتضــاء. وُتطبــق الغرامــات والفوائــد علــى التــأخر فــي تســديد الضــرائب، كمــا تفــرض معــدالت الضــرائب المتــأخرة 

  والضرائب التأديبية على المتخلفين عن تسديد الضرائب.
  

  توصية
  

  طراف أن تحدد بوضوح سلطات إنفاذ الضرائب وأن تمنحها الصالحيات المناسبة.على األ
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  كما أن على األطراف أن تتيح اقتسام المعلومات بين وكاالت اإلنفاذ.
  

  وبغية ردع عدم االمتثال للقوانين الضريبية فإن على األطراف أن توفر مجموعة مناسبة من العقوبات.
  
 مكافحة التبغ تمويل –استخدام اإليرادات   -٥
  

 فإن األطراف تحتفظ بحقها السيادي في تحديد ووضـع سياسـاتها الضـريبية. االتفاقية اإلطاريةمن  ٢-٦وفقًا للمادة 
  ويعتبر البت في كيفية استخدام اإليراد المتأتي من ضرائب التبغ جزءًا أصيًال من الحق السيادي لكل طرف.

  
فإن ضرائب مبيعـات التبـغ تـوفر  ١٤،١و ١٢و ١٠و ٩و ٨لتنفيذ المواد  وكما سبقت اإلشارة في المبادئ التوجيهية

االتفاقيـــة مـــن  ٢-٢٦مصـــدرًا محـــتمًال لتمويـــل مكافحـــة التبـــغ. وبمقـــدور األطـــراف أن تنظـــر، ومـــع مراعـــاة المـــادة 
تــي ، فــي تكــريس اإليــرادات المتأتيــة مــن ضــرائب التبــغ أو جانــب منهــا لبــرامج مكافحــة التبــغ، مثــل تلــك الاإلطاريــة

تغطـــي مســـائل إذكـــاء الـــوعي، وتـــرويج الصـــحة وتـــوقي األمـــراض، وخـــدمات اإلقـــالع، واألنشـــطة البديلـــة الســـليمة 
  اقتصاديًا، وتمويل الهياكل المناسبة لمكافحة التبغ.

  
 المبيعات المعفاة من الضرائب والرسوم  -٦
  

تُبــاع منتجــات التبــغ فــي متــاجر الســلع المعفــاة مــن الرســوم فــي المطــارات، وفــي وســائل النقــل الدوليــة، وفــي متــاجر 
الســـلع المعفـــاة مـــن الضـــرائب، دون تحميـــل المبيعـــات أيـــة أعبـــاء ضـــريبية فـــي غالـــب األحيـــان. وبصـــفة عامـــة فـــإن 

المحددة األخرى تنطبق على المسافرين الذين المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم في المطارات وفي األماكن 
يحملــون منتجــات التبــغ خــارج الــبالد ويعفــون مــن تســديد ضــرائب ورســوم محليــة أو وطنيــة معينــة. وعلــى هــذا فــإن 
المبيعــات المعفــاة مــن الضــرائب أو الرســوم تعتبــر نوعــًا مــا مــن أنــواع التصــدير ولــذلك فإنهــا ال تخضــع للضــرائب 

بمقــدور المســافرين فــي بعــض البلــدان أن يشــتروا مــن متــاجر الســلع المعفــاة مــن الرســوم كمســألة مبدئيــة. علــى أن 
  عندما يغادرون البالد فحسب بل وعندما يدخلونها أيضًا. ال
  

وتؤدي المبيعات المعفاة مـن الضـرائب والرسـوم إلـى تآكـل تـأثيرات اإلجـراءات الضـريبية والسـعرية الهادفـة إلـى الحـد 
ن منتجــات التبــغ المعفــاة مــن الضــرائب أرخــص مــن المنتجــات الخاضــعة إلتبــغ، حيــث مــن الطلــب علــى منتجــات ا

للضــرائب وأيســر مــن حيــث تحمــل التكــاليف. ويضــر ذلــك بتحقيــق الغايــة الصــحية المتوخــاة مــن الضــرائب ويــؤذي 
الصــحة العموميــة مــن خــالل تشــجيع االســتهالك الشخصــي. وفضــًال عــن ذلــك فــإن هــذه المبيعــات تضــر بــاإليرادات 

نهـــا ُتحـــدث ثغـــرة فـــي الهيكـــل الضـــريبي. وعلـــى وجـــه الخصـــوص فـــإن متـــاجر الســـلع المعفـــاة مـــن إلحكوميـــة حيـــث ا
الضـــرائب أو الرســـوم عنـــد الحـــدود البريـــة قـــد تكـــون مصـــدرًا لإلمـــدادات غيـــر المشـــروعة مـــن الســـجائر المعفـــاة مـــن 

كومـات تقـوم باتخـاذ التـدابير لحظـر أو الضرائب أو الرسوم للمسـتهلكين النهـائيين. وثمـة بّينـات متزايـدة علـى أن الح
  تقييد المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم.

  
مـــن االتفاقيـــة اإلطاريــة علـــى أن علـــى كـــل طـــرف أن "يعتمــد أو يحـــافظ، حســـب االقتضـــاء، علـــى  ٦وتــنص المـــادة 

ئب الجمركيــة إلــى تــدابير يمكــن أن تشــمل [...] حظــر أو تقييــد مبيعــات منتجــات التبــغ المعفــاة مــن الرســوم والضــرا
المســافرين الــدوليين و/ أو توريــدها مــن قــبلهم". وفــي حــين أن النظــر فــي اتخــاذ هــذه اإلجــراءات هــو أمــر يعــود إلــى 
األطراف فإن األمر قد يقتضي التمييز بين خـواص السـفر البـري، والجـوي، والبحـري، والسـيما التمييـز بـين المتـاجر 

  رسوم.الحدودية ونقاط بيع السلع المعفاة من ال
                                                           

  .http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/enتتوافر المبادئ التوجيهية في العنوان اإللكتروني التالي:     ١
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  وتستند التدابير الدولية لحظر المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم إلى ثالثة خيارات أساسية هي:
 حظر المبيعات المعفاة من الضرائب أو الرسوم لمنتجات التبغ؛ أو 

  تطبيـــق ضـــرائب المبيعـــات علـــى منتجـــات التبـــغ المباعـــة فـــي مخـــازن الســـلع المعفـــاة مـــن الضـــرائب أو
 الرسوم؛ أو

  الحــد مــن المخصصــات المســموحة للمســافرين مــن منتجــات التبــغ لتقييــد الــواردات الشخصــية لمنتجــات
 ١التبغ المعفاة من الضرائب أو الرسوم، وذلك مثًال من خالل تطبيق حدود كمية.

 
  توصية

  
حظــر أو تقييــد المبيعــات المعفــاة مــن الضــرائب أو الرســوم لمنتجــات التبــغ. وعليهــا أن  علــى األطــراف أن تنظــر فــي

ترصـــد مـــدى إســـهام المنتجـــات المعفـــاة مـــن الضـــرائب أو الرســـوم فـــي االتجـــار غيـــر المشـــروع واتخـــاذ اإلجـــراءات 
  الضرورية عند التأكد من وجود هذه الصلة.

  
 االتجار غير المشروع  -٧
  

  تفاقية اإلطارية المرجع الرئيسي فيما يتعلق باالتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.من اال ١٥تعتبر المادة 
  

يـــؤدي االتجـــار غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ إلـــى زيـــادة توافرهـــا وتعزيـــز القـــدرة علـــى تحمـــل تكلفتهـــا، ممـــا يقـــوض 
عبــــر قنــــوات السياســــات الضــــريبية والصــــحية. ومــــن خــــالل تيســــير إتاحــــة الســــجائر "الرخيصــــة" بصــــورة مصــــطنعة 

المبيعات غير المنظمة، فإن االتجار غير المشـروع يـؤدي إلـى تفـاقم انتشـار التـدخين واسـتهالك التبـغ، والسـيما فـي 
  صفوف الشباب، والفقراء، وسكان البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

  
فـي البلـدان التـي تطبـق ضـرائب  وُيلحق االتجار غير المشروع الضرر بأنشطة تحصيل الضرائب وٕادارتها، والسـيما

  مرتفعة.
  

ووفقًا لصناعة التبغ فإن زيادات الضرائب تتسبب في االتجار غير المشروع. على أن العديد مـن البلـدان زادت مـن 
وتعتمــد  ٢ضــرائب التبــغ بشــكل فعــال وشــهدت زيــادات فــي اإليــرادات دون المعانــاة مــن ارتفــاع شــديد فــي التهريــب.

األسعار واالتجار غير المشروع عمومًا على وجود الفساد و/ أو مدى سهولة االلتفاف على العالقة بين الضرائب/ 

                                                           
على سبيل المثال، فإن االتحاد األوروبي يطبـق حـدودًا كميـة للمسـافرين الـذين يـدخلون إلـى إحـدى الـدول األعضـاء فـي     ١

  قدور كل دولة عضو أن تختار تطبيق حدود كمية لمنتجات التبغ وفقًا للقواعد التالية:االتحاد من دولة غير عضو. وبم
 سنة من العمر؛ ١٧سيجارة لكل مسافر يتجاوز  ٤٠سيجارة أو  ٢٠٠السجائر:   •

 سنة من العمر؛ ١٧لكل مسافر يتجاوز سيجاريللو  ٢٠سيجاريللو أو  ١٠٠السيجاريللو:   •

 سنة من العمر؛ ١٧لكل مسافر يتجاوز سيجارًا  ١٠أو  سيجاراً  ٥٠السيجار:   •

 ،سنة من العمر ١٧لكل مسافر يتجاوز غرامًا  ٥٠غرامًا أو  ٢٥٠تبغ التدخين:   •

  غرامات. ٣علمًا بأن السيجاريللو هو سيجار يبلغ وزنه األقصى 
٢    Illicit tobacco trade – Illegal profits and public peril. Campaign for Tobacco-Free Kids, 2008:5–6 ، المتـاح فـي

  .http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/ILL_overview_en.pdfالتالي:  الموقع اإللكتروني
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ولـذلك فإنـه عنـدما تزيـد البلـدان مـن ضـرائب التبـغ فـإن عليهـا أيضـًا أن تعـزز مـن تـدابير إنفـاذ  ١الضوابط القانونيـة.
  الضرائب وٕادارتها.

  
ئيسـي فـي االتجـار غيـر المشـروع. فاألسـعار هـي عامـل وقد ثبت بالتجربـة أن الضـرائب واألسـعار ليسـت السـبب الر 

  ٢واحد فقط من بين العديد من العوامل التي تؤثر على االتجار غير المشروع.
  

  توصية
  

مــن االتفاقيــة اإلطاريــة أن تتخــذ اإلجــراءات الضــرورية الحتــواء خطــر االتجــار  ٦علــى األطــراف عنــد تطبيــق المــادة 
  من االتفاقية المذكورة. ١٥التزاماتها بموجب المادة غير المشروع، بما يتسق مع 

  
 التعاون الدولي  -٨
  

يعتبر التعاون الدولي في المجاالت العلمية والقانونية، وتوفير الخبـرات ذات الصـلة، وتبـادل المعلومـات والمعـارف، 
االتفاقيــة اإلطاريــة.  مــن ٦مــن بــين الوســائل المهمــة لتعزيــز قــدرة األطــراف علــى الوفــاء بتعهــداتها بموجــب المــادة 

وينبغي أن تكون مثل هذه اإلجراءات متماشية مع التزامات األطراف المتخذة فيما يتعلـق بالتعـاون الـدولي، والسـيما 
  من االتفاقية اإلطارية. ٢٢و ٢٠و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٤في ظل المواد 

  
األطـراف تشـكل أداة مهمـة أخـرى للتبـادل  مـن االتفاقيـة اإلطاريـة فـإن التقـارير الدوريـة التـي ترفعهـا ٢١ووفقًا للمـادة 

مـن االتفاقيـة اإلطاريـة علـى أن األطـراف سـتتقدم فـي تقاريرهـا  ٦والتعاون الدوليين في ظل االتفاقية. وتـنص المـادة 
بمعـدالت الضـرائب المفروضـة علـى منتجـات التبـغ، علـى أن يشـتمل ذلـك بصـورة  ٢١الدورية المرفوعة وفقـًا للمـادة 

  ء الضريبي النسبي والمطلق، إلى جانب اتجاهات استهالك التبغ.مثالية على العب
  

وبصفة عامة، وكأساس ألية إجراءات سياسية وتنظيمية، فإن الحاجة تدعو إلى بيانات شفافة وشاملة بشـكل واف. 
وتضطلع المنظمات الدوليـة المعنيـة بـدور هـام فـي جمـع، وتصـنيف، ونشـر مثـل هـذه البيانـات. وعلـى األطـراف أن 

ظـــر أيضـــًا فـــي اســـتعراض تقـــارير األطـــراف األخـــرى، والبيانـــات واالتجاهـــات المستخلصـــة مـــن التقـــارير المرحليـــة تن
العالميـــة المرفوعـــة إلـــى كـــل دورة منتظمـــة مـــن دورات مـــؤتمر األطـــراف، وذلـــك لتعزيـــز معرفتهـــا بـــالخبرات الدوليـــة 

  يتعلق بالسياسات الضريبية والسعرية. فيما
  

سيسـاعد فـي تـوفير معلومـات متسـقة ودقيقـة عـن االتجاهـات والخبـرات العالميـة، واإلقليميـة، كما أن التعاون الدولي 
والوطنيــة المتعلقــة بالسياســات الضــريبية والســعرية، والســيما مــن خــالل قاعــدة بيانــات تنفيــذ المعاهــدة العالميــة التــي 

  تحتفظ بها أمانة االتفاقية.
  
  
  

                                                           
١   Merriman D. Understand, measure and combat tobacco smuggling. Washington, DC, World Bank, 2002:8–9, 

  .http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/7Smuggling.pdfالتالي:  لكترونيالمتاح في الموقع اإل
٢   Tobacco smuggling. Fact sheet provided at the 11th World Conference on Tobacco OR Health, 6–11 August 

 .http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_232.pdfالتالي:  المتاح في الموقع اإللكتروني، 2000
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د متعــدد القطاعــات للسياســات الضــريبية والســعرية والتعــاون ضــمن وعلــى األطــراف أيضــًا النظــر فــي اســتخدام البعــ
  اآلليات والمنظمات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة إلذكاء الوعي وترويج تنفيذ السياسات المعنية.

  
زمنـي  وينبغي لألطراف التعاون في إعادة النظر في المبادئ التوجيهية، وتحديثها عنـد الضـرورة، وفقـًا آلليـة وٕاطـار

يحـــددهما مـــؤتمر األطـــراف لضـــمان اســـتمرارها فـــي تـــوفير اإلرشـــاد والعـــون الفعـــال لألطـــراف فـــي إرســـاء سياســـاتها 
  الضريبية والسعرية إزاء منتجات التبغ.

  
  
  

=     =     =  


