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تعاطي التبغ

حوايل 11 مليون )16%( من البالغني املكسيكيني 

)فوق سن 15( يدخنون. ما يقرب من 25% من 

الرجال و 8% من اإلناث يدخنون. بني الشباب 

)يف سن 13-15( يف مكسيكو سيتي أي أكرث من 

27% يدخنون السجائر.

هيكل الرضيبة

تحمل منتجات التبغ يف املكسيك رضيبة 

املكوس تسمى الرضيبة الخاصة عىل املنتجات 

والخدمات )STPS(,، والتي تشمل رضيبة 

القيمة املضافة املحددة وقيمة الرضيبة املعلنة. 

بالنسبة للسجائر املصنعة، تحسب قيمة الرضيبة 

املعلنة عىل سعر التجزئة. تتحمل املنتجات أيضاً 

رضيبة القيمة املضافة.

التغيري يف الرضيبة

يف عام 2009، كان معدل قيمة الرضيبة املعلنة 

عىل منتجات التبغ 160%. مل يكن هناك رضيبة 

محددة، مبا يف ذلك رضيبة القيمة املضافة %15، 

والتي تبلغ 61.4% من سعر التجزئة.

يف يناير 2010، أضافت املكسيك رضيبة قدرها 

80 سنت للعبوة التي تحتوي عىل 20 سيجارة، 

والتي تم ترشيعها بحيث تصل إىل 2 بيزو 

للعبوة بحلول عام 2013. كام تم رفع الرضيبة 

املضافة لسعر التجزئة من 15 إىل %16.

يف يناير 2011 بدالً من تنفيذ الزيادات اإلضافية، 

تم  رفع الرضيبة املحددة إىل 7 بيزو للعبوة مع 

التنفيذ الفوري.

بعد الزيادة يف عام 2011، بلغ مجموع الرضائب 

عىل عبوة املارلبورو 69% من سعر التجزئة 

اإلجاميل.

املكسيك
قصة نجاح رضيبة التبغ

املادة رقم 6 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
FCTC بشأن مكافحة التبغ

تعد التدابري السعرية والرضيبية وسائل فعالة ومهمة للحد من 

استهالك التبغ ... يجب عىل كل طرف أن ... يعتمد ... سياسات 

رضيبية و ... سياسات سعرية عىل منتجات التبغ بحيث تسهم يف 

تحقيق الغايات الصحية الرامية إىل الحد من استهالك التبغ.

تعد زيادة أسعار منتجات التبغ من خالل زيادة الرضيبة 

الطريقة األكرث فاعلية لتقليل استهالك التبغ. ويشجع ارتفاع 

أسعار التبغ اإلقالع عن تعاطي التبغ بني املدخنني الحاليني ومينع 

الرشوع يف التدخني بني املدخنني املحتملني ويقلل كمية التبغ 

املستهلكة بني املدخنني املستمرين يف التدخني.

الدعم العام

أظهر استطالع للرأي العام أجري يف عام 2010 

أن 7 من أصل 10 مكسييك يؤيدون زيادة 

الرضائب املفروضة عىل التبغ.

رد فعل رشكات صناعة التبغ

بعد زيادة الرضيبة  مبارشة يف عام 2011، ادعت 

رشكات صناعة التبغ أن إيرادات الحكومة كانت 

أقل مام كان متوقعاً بسبب زيادة التجارة غري 

املرشوعة. إال أنه مبراجعة مبيعات السجائر 

لتجار التجزئة يتضح أن رشكات صناعة التبغ قد 

أنتجت مخزوناً إضافياً يف أواخر عام 2010، مام 

سبب بالتايل انخفاضاً يف اإليرادات الحكومية 

املتوقعة.

تأثري زيادة الرضيبة

الرضيبة والسعر

فيام بني عامي 2009 و 2011، تم زيادة الرضيبة 

املحددة إىل 7 بيزو للعبوة. زاد متوسط سعر 

عبوة املارلبورو بنسبة 36% وذلك من 28 بيزو 

مكسييك إىل 38 بيزو مكسييك.

فيام بني عامي 2009 و 2011، تم زيادة الرضيبة 

املحددة إىل 7 بيزو للعبوة.

املبيعات

انخفضت مبيعات السجائر بنحو 30% تقريباً من 

1.81 بليون عبوة يف عام 2009 إىل  1.27 بليون 

عبوة يف عام 2011.

اإليرادات الحكومية
زادت اإليرادات الحكومية 38% ، من 22 بليون بيزو 

مكسييك يف عام 2009 إىل 30 بليون بيزو مكسييك يف عام 

2011، وذلك حتى مع انخفاض املبيعات.
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املبيعات ) باملليون عبوة(
متوسط سعر املارلبورو )بالبيزو املكسييك(

اإليرادات الحكومية )باملليون بيزو مكسييك(

أسعار ومبيعات السجائر واإليرادات الحكومية يف املكسيك )2011-2007(

املبيعات اإليرادات الرضيبة

السنة

فيام بني عامي 2009 و 2011، تم زيادة الرضيبة املحددة للتبغ يف 

املكسيك إىل 7 بيزو للعبوة سجائر تحتوي عىل 20 سيجارة - مام 

رفع إجاميل الرضيبة عىل عبوة املارلبورو إىل 69% لسعر التجزئة. 

خالل نفس الفرتة، انخفضت مبيعات السجائر بنسبة 30% وزادت 

إيرادات الحكومة من الرضائب عىل التبغ بنسبة %38.


