الضرائب والسعر
أنواع الضرائب

يُعد رفع سعر التبغ من خالل زيادة الرضائب املفروضة عليه أكرث الطرق فعالية يف الحدّ من استهالكه.

رضيبة اإلنتاج هي
رضيبة اإلنتاج هي رضيبة تفرض عىل بضائع معينة يتم استهالكها داخل أي دولة ما  .وميكن تحصيل الرضائب من املن ِتج أو املص ِّنع أو بائع الجملة أو املستورِد أو من نقطة
البيع النهايئ للمستهلك .وقد تكون رضائب اإلنتاج إما محددة أو قيمية .ويتم سداد رضائب اإلنتاج املحدَّدة عن كل كمية ـ كأن يتم احتسابها لكل سيجارة أو لكل علبة سجائر أو
لكل كيلوجرام (عىل سبيل املثال ،يُفرض مبلغ  1.50دوالر أمرييك عىل كل علبة سجائر بغض النظر عن سعرها) .ويتم سداد الرضائب القيمية حسب النسب املئوية لقيمة املنتج؛
وتقاس قيمة املنتج بنا ًء عىل سعر امل ُص ّنع (عىل سبيل املثال  %80من سعر امل ُص ّنع) ،أو بنا ًء عىل سعر املستهلك (عىل سبيل املثال %70 ،من سعر بيع التجزئة).

رضيبة اإلنتاج املحدَّ دة

رضيبة اإلنتاج القيمية

املزايا

املزايا

•إمكانية التنبؤ :نظرا ً ألن تلك الرضائب ال تتأثر بتغريات األسعار ،لذا فإن
إيرادات الرضائب ال تتغري متى غريت جهات التصنيع أسعارها .وعليه فإن اإليراد
الحكومي يتمتع بحامية ضد الرصاعات عىل أسعار الصناعة أو ضد التالعب
باألسعار .وميكن للحكومة التنبؤ باإليرادات الرضيبية بنا ًء عىل الطلب عىل التبغ.
•رفع أسعار كافة املنتجات :تتميز الرضائب املحدَّدة بأنها ثابتة وال تعتمد
عىل إسرتاتيجية تسعري صناعة التبغ .إضافة إىل ذلك ،فنظرا ً ألن تلك الرضائب
ت ُفرض عىل كافة املنتجات مبعدالت متساوية ،فإن زيادة الرضيبة تؤدي إىل زيادة
مشابهة يف جميع األسعار دون االلتفات إىل املنتج .إن الرضائب املحددة تقلل
الفجوة بني املنتجات الرخيصة واملنتجات األكرث غال ًء.
•سهولة تحديد قيمتها :ويتم سداد رضائب اإلنتاج املحدَّدة عن كل كمية ،كام
وال يتطلب هذا األمر سوى تعريف دقيق ملا يشكِّل كمية أو «وحدة واحدة» أو
كم ّية.
•سهولة اإلدارة :تتميز رضائب اإلنتاج املحدَّدة بانخفاض تكاليف إدارتها ،ذلك
أن إحصاء عدد املنتجات أسهل من تقدير قيمتها .وعىل عكس رضيبة القيمة
املضافة ـ والتي يتم تحصيلها يف العديد من مراحل اإلنتاج ـ فإن الرضائب
املحدَّدة ال يتم تحصيلها إال مرة واحدة فقط ،سوا ٌء من املنتجني/املستوردين أو
من تجار التجزئة ،وبالتايل فإنها تح ّد من التهرب الرضيبي وتساعد عىل تحصيلها
بكفاءة.

العيوب

•انخفاض قيمتها مع التضخم :نظرا ً ألن سعر الرضيبة ال يرتبط بسعر املنتج،
فبالتايل ال يتم تعديله تلقائيًا مع التضخم .فبدالً عن ذلك ،يتعني عىل الحكومة
أن تضيف بشكل دوري زيادات عىل املعدَّل اإلضايف ،أو أن تضيف عىل قانون
الرضائب أنه سيتم تعديل سعر رضيبة اإلنتاج املحدَّدة مع التضخم بشكلٍ تلقايئ.
•ميكن تخفيضها بتغيري خواص املنتج :ميكن لصناعة التبغ أن تقلِّل من تأثري
الرضائب املحدَّدة عىل االستهالك من خالل ـ عىل سبيل املثال ـ إنتاج سجائر أكرب
حجامً أو طوالً إذا ما تم تطبيق الرضائب لكل سيجارة ،أو بزيادة حجم العلبة إذا
ما كانت الرضائب تفرض لكل علبة.
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•إمكانية التوافق التلقايئ مع التضخم :نظرا ً ألن الرضيبة مرتبطة بسعر املنتج،
فإنها تتوافق تلقائياً مع التضخم.
•فرض رضيبة عىل هوامش األرباح املرتفعة :تقلِّل الرضيبة القيمية من
هامش ربح الصناعة وذلك نتيجة تخصيص جزء من أي زيادة يف السعر/الربح
كعائد رضيبي للحكومة.

العيوب

•عدم القدرة عىل التنبؤ بتدفق اإليرادات :نظرا ً ألن الرضائب القيمية تعتمد
عىل القيمة ،لذا يصعب التنبؤ باإليرادات الرضيبية املستقبلية.
•صعوبة تحديد قيمة الرضيبة :نظرا ً الختالفها عن الرضائب املحدَّدة ـ والتي
ميكن فرضها بسهولة عىل املنتجات مبجرد تحديد الكمية  -فإن الرضائب القيمية
تتطلب بذل جهد أكرب لحساب املدفوعات .وميكن لجهات التصنيع أن تتالعب
بسهولة بأسعار منتجاتها لتتجنب دفع قيمة رضيبية أعىل.
•انخفاض األسعار :متيل جهات التصنيع إىل إنتاج منتجات بأسعار مخفضة ،ذلك
أن الرضائب القيمية ترتبط بأسعار املنتج .وهذا بدوره ميَكِّن الشباب وغريهم من
ذوي الدخل املنخفض من الحصول عىل تلك املنتجات بسهولة أكرب.
•تؤدي إىل فروق كبرية يف األسعار بني املنتجات :تؤدي الرضيبة القيمية إىل
اتساع الفجوة يف األسعار بني املنتجات رخيصة الثمن واملنتجات األعىل سعرا ً.
فقد يشرتي املزيد من املدخنني منتجات أرخص أو قد يقلعوا عن رشاء املنتجات
األعىل سع ًرا ويستعيضوا عنها مبنتجات أرخص ،األمر الذي قد يقلِّل من تأثري
ارتفاع الرضائب عىل االستهالك.
•صعوبة اإلدارة :يتطلب تدقيق قيمة األنواع العديدة من منتجات التبغ التي
تعلن عنها الرشكات امل ُصنعة قدرة هائلة عىل إدارة الرضيبة .ففي الدول التي قد
تتسم فيها اإلدارة بالضعف ،قد ال تجني هذه الدول اإليرادات الرضيبية الكاملة
إذا مل يتم التثبت من أسعار السوق أو التحقق منها جيدا ً.
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أنظمة الرضيبة
إن أنظمة رضيبة اإلنتاج البسيطة واملنتظمة فعالة جدا ً يف تخفيض استهالك التبغ وتساعد يف إدارة فعالة للرضيبة وعائدات رضيبية أعىل.
هناك بعض الدول التي تعمل بأنظمة الرضيبة املتدرجة ،حيث تحدد قيم مختلفة للرضيبة حسب فئة منتجات التبغ بناء عىل بعض الخصائص
للمنتج (مثل فئة السعر  ،وإذا ما كان مع فلرت أو بال فلرت أو مصنع باليد أو بواسطة اآلالت).
•األنظمة املتدرجة تشكل حافزا ً لدى املصنعني للتالعب باألسعار ليك يتفادوا دفع رضائب أعىل.
•عند رفع الرضيبة من خالل أنظمة الرضيبة املتدرجة ،فأن الفجوة بني األسعار تزداد بشكل عام مام يشجع املستهلك عىل االستعاضة
بأنواع أقل مثناً بدالً من الحد من استهالك الدخان.

خامتة
•يف أغلب الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،يجب تفضيل الرضائب املحدَّدة  -التي تتوافق تلقائياً مع التضخم  -عىل الرضائب
القيمية.
۰ ۰تقلِّل الرضائب املحدَّدة من االستبدال إىل أدىن حد ممكن ،كام أنها تتميز بأنها أكرث فاعلية يف تقليل االستهالك بعد زيادة الرضيبة إذا
ما قورنت بالرضائب القيمية .
۰ ۰تع ّد الرضيبة املحدَّدة أسهل يف إدارتها وتضمن للحكومة الحصول عىل الدخل الذي تتوقعه.
•ينبغي تعديل سعر رضيبة اإلنتاج املحدَّدة إىل الحد الذي عنده يرتفع سعر التجزئة االسمي للسجائر عىل األقل مبقدار معدَّل التضخم
ومعدَّل منو الدخل.
•إن أنظمة رضيبة اإلنتاج البسيطة واملنتظمة هي أكرث فعالية يف تخفيض استهالك التبغ وتساعد يف إدارة فعالة للرضيبة وعائدات
رضيبية أعىل.
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