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دخانیات و مالیات
دخانیات ساالنه 6 میلیون نفر را می کشد که از این تعداد، 600 هزار نفر، غیرسیگاری هایی 
هستند که به خاطر استنشاق دود دست دوم می میرند. در صورت عدم مداخله موثر، این 
اپیدمی تا سال 2030 میالدی، هر سال 8 میلیون نفر را به کام مرگ خواهد فرستاد. بیش از 
80 درصد از این مرگ های قابل پیشگیری، در میان مردمی است که در کشورهای با درآمد 
پائین و متوسط زندگی می کنند. سازمان جهانی بهداشت و حامیانش برای روز جهانی بدون 

دخانیات در سال 2014 از کشورها تقاضا کرده اند که مالیات بر دخانیات را افزایش دهند.

سیگار؛ افزایش قیمت، کاهش مصرف
طبق کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات، کشورها باید سیاست های 
کاهش مصرف  راه های  از  یکی  به عنوان  را  بر محصوالت دخانی  مالیات  و  قیمت  گذاری 
دخانیات اجرا نمایند. تحقیقات حاکی از آن است که مالیات بیشتر تأثیر ویژه ای بر کاهش 
مصرف دخانیات در میان گروه هایی با درآمد پائین تر دارد و از شروع به مصرف دخانیات توسط 

بسیاری از جوانان جلوگیری می کند.
افزایش مالیات که موجب افزایش 10 درصدی قیمت دخانیات شود، باعث کاهش مصرف 
دخانیات به میزان 4 درصد در کشورهای با درآمد باال  و بیش از 8 درصد در کشورهای 
با درآمد پائین و متوسط می شود. همچنین افزایش مالیات های ویژه دخانیات به عنوان یکی 
از موثرترین روش های هزینه اثربخش برای کنترل دخانیات در نظر گرفته می شود. گزارش 
سازمان بهداشت جهانی در سال 2010 به این نکته اشاره داشت که افزایش 50 درصدی در 
مالیات های ویژه دخانیات موجب حصول کمی بیش از 1/4 میلیارد دالر آمریکا وجوه اضافی 
در 22 کشور با درآمد پائین می شود. اگر درآمد مذکور به بخش بهداشت اختصاص یابد، 

سرمایه گذاری دولت در بخش بهداشت در این کشورها تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.

اهداف روز جهانی بدون دخانیات
اهداف ویژه برنامه سال 2014 به شرح زیر است:

مصرف  کاهش  موجب  که  دهند  افزایش  تا سطحی  را  دخانیات  بر  مالیات   دولت ها   
دخانیات شود.

 اشخاص و سازمان های جامعه مدنی، دولت هایشان را برای افزایش مالیات بر دخانیات 
تا سطحی که موجب کاهش مصرف دخانیات شود، تشویق نمایند.
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مالیات بر دخانیات
یکی از موثرترین رویکردها برای کنترل گسترش مصرف دخانیات، استفاده از سیاست هایی 
است که به طور مستقیم بر کاهش تقاضا تمرکز دارند. راه های بسیار ارزشمندی در حرکت 
به سمت این موضوع وجود دارد؛ از ممنوعیت تبلیغات گرفته تا ممنوعیت سیگار کشیدن در 
اماکن عمومی. اما مقرون به صرفه ترین و موثرترین گزینه برای دولت ها در همه جا، افزایش 

قیمت محصوالت دخانی از طریق مالیات بر مصرف است.
مدارک و شواهد از کشورهای با سطوح درآمد مختلف نشان می دهد که افزایش قیمت سیگار 
در کاهش تقاضا بسیار موثر است. قیمت های باالتر، مصرف کنندگان را وادار به توقف و 
جلوگیری از شروع مصرف دخانیات می  کند، از عود مصرف در میان کسانی که سیگار را ترک 
کرده اند جلوگیری نموده و کاهش مصرف را در میان مصرف کنندگان به همراه دارد. سطوح 
درآمدی پایین تر، حساسیت بیشتری نسبت به تغییر قیمت دارند. باالتر بودن حساسیت و 
واکنش پذیری کودکان و نوجوانان به افزایش قیمت ها اجازه می دهد تا مداخالت مبتنی بر 
قیمت تاثیر قابل توجهی در این گروه سنی داشته باشد. ماده 6 کنوانسیون کنترل دخانیات 
در مورد اقدامات مبتنی بر قیمت و مالیات در کاهش تقاضاي دخانیات، اهمیت این سیاست 
را یادآور شده و دولت ها را در اجراي سیاست هاي مالیاتي و قیمتي براي استفاده از درآمد 

حاصله در تحقق اهداف سالمت تشویق نموده است.
مالیات هاي وضع شده در بیشتر کشورها شامل مالیات مبتني بر ارزش کاال، مالیات بر ارزش 
افزوده یا مالیات بر فروش و عوارض واردات است. از میان این عوارض، مالیات مبتني بر قیمت 
خرده فروشي کاال مهم ترین نوع مالیات در تأمین اهداف سالمتي از طریق کاهش مصرف 
دخانیات است؛ به دلیل اینکه به طور خاصی فقط روي محصوالت دخاني وضع مي شود و 

موجب افزایش قیمت این محصوالت نسبت به قیمت سایر کاالها و خدمات مي شود.

مقاومت در برابر مالیات و تولید و توزیع غیرقانوني
عوارض دخانیات و سیستم هاي مالیاتي مي تواند انگیزه هاي مالي را براي افرادي که درگیر 
فعالیت هاي قانوني و غیرقانوني از طریق کاهش تعرفه ها )عدم پرداخت مالیات از طرق قانوني( 

و یا فرار از مسوولیت هاي مالیاتی )عدم پرداخت مالیات به طور عمد( هستند، ایجاد نماید.
تحقیقات نشان داده که گستره اي از عوامل مختلف )فساد، ضعف سیستم گمرکي، روند کند 
سیستم قضایي، جرایم اندک، ضعف همکاري و هماهنگي بین کشورهاي همسایه( با اهمیتي 
مساوي یا بزرگ تر، در وسعت فعالیت هاي مذکور نقش دارد. سالمت عمومي و نیز دولت ها 
بهاي باالیي را ناشي از فعالیت هاي فرار مالیاتي یا عدم پرداخت مالیات از طریق قانوني با 

بي اثر شدن اقدامات کنترل دخانیات و از دست رفتن درآمدهای بسیار قابل توجه مي پردازند.
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تولید غیرقانوني و همچنین تجارت محصوالت دخاني اصلي یا تقلبی با هدف حذف کامل 
مسوولیت هاي مالیاتي صورت مي پذیرد. تولید غیرقانوني محصوالت دخاني تقلبي که ممکن 
است توسط تولیدکنندگان قانوني که تنها بخشي از تولید خود را به مسوولین مالیاتي گزارش 
مي نمایند و یا از طریق تولیدکنندگان بدون مجوز فعالیت انجام گیرد، مخاطرات جدي را براي 
سالمت عمومي و دولت ها ایجاد مي نماید. به طور مشابه، تجارت غیرقانوني این محصوالت 

نیز مشکالت بسیار جدي را براي سالمت عمومي و دولت ها ایجاد مي نماید.
در تالش براي مهار تولید غیرقانوني محصوالت دخاني و تجارت آن اخیراً دولت ها رویکردهاي 
مختلفي را از ره یابي و ره گیري تولید و توزیع سیگار تا تقویت اقدامات اجراي قانون و جرایم 
مربوطه به کارگرفته اند. ماده 15 کنوانسیون کنترل دخانیات اقداماتي در ارتباط با کاهش و 
ریشه کني عرضه غیرقانوني محصوالت دخاني براي کشورهاي عضو تکلیف نموده است. 
پذیرش پروتکل ریشه کني تجارت غیرقانوني محصوالت دخاني در نوامبر 2012 توسط 
کشورهاي عضو اقدامي جهاني در راستاي اجراي الزامات ماده 15 کنوانسیون کنترل دخانیات 
جهت مبارزه با تجارت غیرقانوني از طریق کنترل زنجیره توزیع و همکاري هاي بین المللي بود 

که اجراي دقیق آن مي تواند بخش عظیمي از مشکالت جهاني در این زمینه را رفع نماید.

مالیات دخانیات 
کشورهاي با درآمد پایین و متوسط مي توانند از درآمد حاصل از افزایش مالیات دخانیات به 

شیوه اي پایدار براي تأمین مالي سیستم هاي بهداشتي خود استفاده کنند.
به دلیل پایین بودن عوارض و مالیات محصوالت دخاني در این کشورها فضاي قابل توجهي 
در افزایش مالیات این محصوالت وجود دارد. افزایش مالیات دخانیات، ارزش افزوده اي در 
کاهش مصرف مواد دخاني، به ویژه در بین جوانان و فقرا، به همراه دارد که حاصلش ارتقاي 
سالمت جامعه است. تحقیقات اخیر سازمان جهاني بهداشت نشان داده که افزایش 50درصد 
مالیات از نوع مالیات مبتنی بر قیمت خرده فروشی در بین 22 کشور از 49 کشور با درآمد پایین 
جهان موجب تأمین 1/42 میلیارد دالر مي شود. درآمد اضافي ناشي از افزایش مالیات مذکور 
در این کشورها نظیر کنگو، الئوس یا ویتنام معادل بیش از 25 درصد کل هزینه هاي دولت ها 

برآورد شده است )گزارش سازمان جهاني بهداشت، سال 2010(.
نتایج مطالعات مبتني بر خانوار در سطح جهان نشان داده است که مصرف کنندگان کم درآمد 
با افراد با درآمد باالتر، حساسیت و  و فقیر نسبت به تغییرات قیمت/مالیات در مقایسه 
واکنش پذیري بیشتري دارند. این امر به آن معناست که افزایش مالیات به دلیل تأثیري که 
بر کاهش بیشتر مصرف دخانیات در بین افراد فقیر دارد، موجب بهبود وضعیت سالمتي این 

قشر از افراد جامعه مي شود.
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تاثیر بازدارندگی مالیات 
سازمان جهاني بهداشت، نرخ 70 درصد قیمت خرده فروشي را به عنوان مالیات موثر براي 
تقاضاي  براي  پایین  قیمتي  به کشش  باتوجه  است.  کرده  پیشنهاد  دخاني  محصوالت 
سیگار، مالیات بیشتر موجب حصول درآمد پایدار براي دولت ها مي شود که این جریان پایدار 
تضمین کننده سیستم تأمین مالي سالمت در جهان است. سازمان جهاني بهداشت با انجام 
مطالعاتي در 48 کشور جهان برآورد کرده است که افزایش قیمت فروش هر پاکت سیگار به 
میزان 0/05، 0/03 و 0/01 دالر، به ترتیب در کشورهاي با درآمد باال، متوسط و پایین مي تواند 
مبلغ 5/46 میلیارد دالر را حاصل کند. این، مبلغ قابل توجهي است که مي تواند بخش عظیمي 
از نیاز مالي سیستم هاي بهداشتي در جهان را مرتفع نماید. تنها 32 کشور که کمتر از 8درصد 
جمعیت جهان را پوشش مي دهند، نرخ مالیات باالتر از 75درصد قیمت خرده فروشي دارند. 
طبق اطالعات منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، مجموع درآمد حاصله از مالیات بر 
محصوالت دخاني در جهان، 175 مرتبه بیشتر از بودجه ای است که کشورها صرف کنترل 

دخانیات می کنند.
 

مسایل اقتصادي مرتبط با کنترل دخانیات
اقدامات مبتني بر کاهش تقاضا نظیر افزایش  اقدامات جامع کنترل دخانیات، مخصوصاً 
مالیات، ممنوعیت جامع تبلیغ، ترویج و حمایت از دخانیات، ممنوعیت استعمال دخانیات 
به ترک دخانیات دارند در کاهش مصرف  افرادي که تمایل  به  اماکن عمومي و کمك  در 
دخانیات و متعاقباًً مرگ و میر و بیماري هاي مرتبط با آن مؤثر هستند. این در حالي است 
که دولت ها از پشتیباني قوي در اجراي کامل سیاست هاي کنترل دخانیات به دلیل ترس و 
واهمه از احتمال تأثیر منفي گذاشتن بر اقتصاد، مخصوصاً در مورد مصرف کنندگان فقیر 
مواد دخاني، مسایل مربوط به اشتغال در صنعت تولید دخانیات، کشت توتون و بخش هاي 
خرده فروشي امتناع مي ورزند. به عنوان مثال، اگرچه وضع مالیات بر محصوالت دخاني به 
عنوان یکي از مؤثرترین اقدامات در کاهش بار بیماري ها و مرگ و میر دخانیات شناخته شده 
است، موضوع تأثیر افزایش قیمت روي مصرف کنندگان فقیر مواد دخاني همواره بحث انگیز 
و مانعي در برابر افزایش مالیات این محصوالت بوده است. از نظر درآمد، مالیات باالتر موجب 
افزایش سهم درآمد تخصیص داده شده خانوار به خرید محصوالت دخاني مي شود و بنابراین 
هزینه فرصت زیادي در خانوار براي جایگزیني مصرف این محصوالت با تأمین سایر نیازهاي 
اساسي از قبیل تأمین غذا، سرپناه و آموزش ایجاد مي نماید. به عبارتي، افراد فقیر به جاي 
خرید محصوالت دخاني، به اجبار، هزینه مربوطه را صرف سایر نیازهاي خانوار مي نمایند. 
ارزیابي هاي انجام شده در این خصوص نشان داده است که کنترل دخانیات نه تنها مؤثر 
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بوده، بلکه تأثیر مثبتي روي افراد فقیر، جامعه و اقتصاد دارد. این به دلیل باالبودن سهم 
مصرف کنندگان فقیر محصوالت دخاني از کل مصرف کنندگان دخانیات در جهان است. این 
افراد نسبت به بار بیماري و مرگ منتسب به مصرف دخانیات بیشتر ازسایر افراد دچار زیان 
و تحمل رنج و درد مي شوند. با در نظر گرفتن حساسیت باالتر افراد فقیر نسبت به تغییرات 
قیمتي، هر چه مالیات افزایش پیدا کند، احتمال ترک دخانیات و کاهش میزان مصرف در بین 

این گروه از افراد جامعه بیشتر است.
از سوی دیگر، کاهش مصرف دخانیات در جامعه چرخة پویایي را ایجاد مي کند که در دوره 
زماني متوسط تا بلندمدت با بهبود وضعیت سالمتي افرادي که موفق به ترک دخانیات 
شده اند، موجبات رونق اقتصادي و اجتماعي در جامعه فراهم مي گردد. یکي از موضوعات 
مهمی که بسیاري از کشورهاي تولیدکننده عمده محصوالت دخاني و برگ توتون در جهان با 
آن مواجهه هستند، ترس از تأثیر کنترل دخانیات بر از دست دادن اشتغال در این عرصه هاست. 
این در حالي است که بخش دخانیات سهم اندکي در اقتصاد اغلب کشورها دارد؛ ضمن اینکه با 
ایجاد تحول در فناوري تولید صنعتي، تقاضا براي استخدام کارگر در این بخش به سرعت رو 
به افول است. بانك جهاني اعالم نموده است که به جز تعداد محدودي از کشورهاي جهان که 
وابستگي زیادي به کشت توتون دارند، هیچگونه زیان خالصي از جنبه اجراي سیاست های 
کنترل دخانیات به وجود نیامده و حتي در صورت کاهش مصرف جهاني دخانیات موجب 
ایجاد اشتغال مي گردد. از سوي دیگر، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادي جهان، تهدیدي که 
کشاورزان توتون کار در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط با آن مواجه هستند، از نظر پایین 
آمدن قیمت جهاني برگ توتون و از دست رفتن جذابیت این محصول در مقایسه با سایر 
محصوالت کشاورزي کارآمدتر بسیار جدي است. مشکالت سالمتي و زیست محیطي ناشي 
از کشت توتون موضوع مهم دیگري است که در توسعه سیاست هاي ملي براي به حداقل 

رساندن وابستگي کشاورزان به کشت توتون باید به آن توجه جدي شود.
سازمان جهاني بهداشت در تالش براي تدارک اطالعات، رهنمودها و توصیه هاي الزم جهت 
استفاده کشورهاي عضو که خواهان کمك به کشاورزان خود در جایگزیني کشت توتون با 

سایر محصوالت کشاورزي که معیشت پایداري را برای  آنان ایجاد نمایند، است.

تأثیر مصرف دخانیات در مصر
باال رفتن  افزایش مرگ و میر زود هنگام،  باالبودن نرخ مصرف دخانیات در مصر موجب 

هزینه هاي بهداشتي درماني و کاهش بهره وري شده است.
در سال 2004 مرگ و میر مرتبط با دخانیات در مصر در حدود 170000 نفر برآورد شده 

است. بیش از 90درصد این مرگ و میرها بین مردان اتفاق افتاده است.
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به طور متوسط حدود 3/4 میلیارد پوند مصري )معادل 616 میلیون دالر( در سال صرف 
درمان بیماري هاي مرتبط با دخانیات مي شود.

عالوه بر هزینه هاي هنگفت بهداشتي درماني ناشي از دخانیات، مرگ و میر زودهنگام و 
ناتواني ناشي از استعمال دخانیات اثرات قابل توجهي در کاهش بهره وري داشته است.

تجربه مصر در سال 2010
در جوالي 2010 وضعیت مالیات محصوالت دخاني تغییرات قابل توجهي پیدا کرد. در حال 

حاضر، مالیات دخانیات در مصر شامل موارد ذیل است:
مالیات ثابت به میزان معادل 23درصد دالر آمریکا بازاي هر بسته

مالیات  بر مبناي ارزش با نرخ 40درصد قیمت خرده فروشي
مالیات تولید و چاپ براي محصوالت دخاني وارداتي به میزان 0/018 دالر در هر بسته

مالیات اختصاصي »بهداشت« به میزان 0/018 دالر به ازاي هر بسته
مجموع مالیات هاي وضع شده معادل 65درصد قیمت خرده فروشي است.

با وجود اینکه میزان مالیات وضع شده روي محصوالت دخاني در مصر در مقایسه با 
کشورهاي منطقه باالست ولي سیگارهاي مصري از ارزان ترین سیگارهاي منطقه اند.

بین سال هاي 2003 و 2007، افزایش تورم و ثابت ماندن میزان مالیات، منجر به کاهش 
20 درصد قیمت واقعي سیگار و در نتیجه افزایش مصرف شد.

تأثیر افزایش مالیات در سال 2010 و برآورد تأثیر وضع مالیات بیشتر به محصوالت دخاني

ماليات بيشترماليات 2010
70درصد65درصدمالیات براساس درصدي از قیمت خرده فروشي

1/09 میلیون نفر810 هزار نفرکاهش تعداد افراد مصرف  کننده دخاني
1/04 میلیون نفر790 هزارکاهش تعداد افراد متعدد به شروع مصرف در آینده

600 هزار450 هزارحفظ جان افراد )سیگاري  هاي حال و آینده(
5/2 میلیارد پوند مصري3/5 میلیارد پوند مصريافزایش درآمد مالیاتي

وضعیت مالیات دخانیات در منطقه مدیترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت
افزایش مالیات محصوالت دخاني ششمین راهبرد از راهبرهاي شش  گانه سازمان جهاني 
بهداشت بعنوان کلیدي ترین سیاست کاربردي در تحقق اهداف کنترل دخانیات معرفي شده 
است. در گزارش اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات که توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 
2013 منتشر شد، وضعیت کشورهاي جهان در مناطق مختلف سازمان جهاني بهداشت 
از نظر راهبردهای مذکور ارایه شده است. برخالف دستاوردهاي قابل مالحظه ج.ا. ایران در 



اجراي پنج راهبرد از شش راهبرد کلیدي مذکور، اعم از پایش وضعیت شیوع مصرف دخانیات، 
محافظت در برابر دود محیطي دخانیات در اماکن عمومي، فراهم نمودن خدمات رایگان مشاوره 
ترک دخانیات، درج تصاویر هشداردهنده روي بسته  بندي محصوالت دخاني و ممنوعیت 
جامع تبلیغ و ترویج محصوالت دخاني که جایگاه ویژه  اي براي این کشور در بین کشورهاي 
جهان در این زمینه  ها بوجود آورده است، متأسفانه داراي وضعیت مناسبي در اجراي سیاست 
افزایش مالیات نمي  باشد. در جدول زیر مقایسه وضعیت کشورهاي منطقه مدیترانه شرقي 

سازمان جهاني بهداشت درخصوص مالیات محصوالت دخاني آورده شده است.
 ارقام این جدول بیانگر سهم کل مالیات وضع شده بر محصوالت دخاني از قیمت خرده فروشی 

پرفروش  ترین انواع سیگار در این کشورها مي  باشد.

 همانگونه که در این جدول مشاهده مي  شود جمهوری اسالمی ایران از نظر وضع مالیات 
محصوالت دخاني باالتر از کشورهای افغانستان، عراق، لیبي و سومالي و پایین تر از 17 

کشور دیگر در این منطقه قرار دارد.

داشتن وخیم  ترین وضعیت قاچاق دخانیات در 
بین کشورهاي منطقه و حتي کشورهاي جهان، 
علیرغم پایین بودن نرخ مالیات مواد دخاني در 
کشور، گواهي در تأیید تحقیقات سازمان جهاني 
بهداشت در بین 76 کشور جهان است که رابطه 
با  بازار  در  دخاني  کاالي  قاچاق  سهم  معکوس 
این محصوالت  قیمت  و  مالیات  افزایش  میزان 
با  این کشورها همزمان  در  است.  داده  نشان  را 
افزایش مالیات و قیمت محصوالت دخاني، میزان 
قاچاق این محصوالت کاهش و از طرفی درآمد 

دولت ها افزایش یافته است.
ضعف  و  پیچیدگی  از  رفت  برون  است  بدیهي   
ساختار مالیاتی دخانیات موجب کاهش شیوع 
بیماري،  سنگین  بار  کاهش  دخانیات،  مصرف 
توسعه  و  وری  بهره  افزایش  مرگ،  و  ناتوانی 
زیرساخت مناسب برای خدمات رفاهی- ورزشی 
ویژه جوانان خواهد شد. در بسیاري از کشورهاي 
دخانیات  مالیاتي  درآمد  اعظم  پیشرفته بخش 
توسعه  قاچاق،  از  پیشگیري  اقدامات  صرف 
خدمات بهداشت و درمان و مداخالت مبتني بر 

جوانان مي گردد.

 میزاننام کشورردیف
مالیات)درصد(

2افغانستان1
20بحرین2
29جیبوتي3
73مصر4
17جمهوری اسالمی ایران5
4عراق6
77اردن7
25کویت8
43لبنان9

15لیبي10
68مراکش11
22عمان12
60پاکستان13
22قطر14
22عربستان سعودي15
7سومالي16
72سودان17
58جمهوري عربي سوریه18
78تونس19
25امارات متحده عربي20
83فلسطین اشغالي و نوار غزه21
53یمن22
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