У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКІВ
НА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАМКАХ
ШИРШИХ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ

КОЛУМБІЯ
Підвищення податку на тютюн у 2016 році
спричинить те, що у 2017-2018 роках ціни на
тютюнові вироби зростуть майже втричі; в
подальші роки будуть здійснюватися щорічні
коригування на рівень інфляції та санкціоноване
підвищення ставок. Згідно з оцінками, до 2022
року сума додаткових доходів від податку на
тютюнові вироби складе близько 350 млн дол.
США; крім того, стягнення цього податку буде
сприяти поліпшенню результатів в галузі
охорони здоров’я.

МОЛДОВА
Згідно з оцінками, підвищення податку на
тютюнові вироби у 2017-2019 роках
забезпечить надходження, еквівалентні
майже 1,5% ВВП (раніше вони становили
менше 1% ВВП). Це дозволить посилити
бюджетний потенціал уряду та знизити
ризик НІЗ.
(Marquez, P.V., Gonima, A., Krasovsky, K. 2016)

ПОКЛАДЕМО КРАЙ КУРІННЮ

ВОНО Є СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я ТА ЗГУБНИМ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

КУРІННЯ – ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА
СМЕРТНОСТІ, ЯКИМ МОЖНА ЗАПОБІГТИ, У СВІТІ

(Міністерство охорони здоров’я, Міністерство фінансів, Група Світового банку, 2016 р.)

БОТСВАНА
У 2014 році в цілях боротьби зі зростаючим
тягарем споживання тютюну уряду Ботсвани
запровадив 30%-вий збір на тютюнові вироби на
додачу до встановленого
Південноафриканським митним союзом
уніфікованого регіонального акцизу на рівні 39%
від роздрібної ціни. Надходження від цього
додаткового збору призначені для здійснення
загальних заходів зі зміцнення здоров’я, причому
особлива увага приділяється профілактиці
неінфекційних захворювань (НІЗ) та боротьбі з
ними.

22%

ВІРМЕНІЯ
Завдяки ухваленому у 2016 році рішенню
про підвищення податку на тютюнові
вироби податкові надходження у
2017-2021, як очікується, зростуть на 40%;
крім того, це дозволить знизити ризик НІЗ,
на які припадає 75% всіх випадків смерті у
Вірменії. Споживання тютюнових виробів у
Вірменії є серйозною проблемою, оскільки
понад 53% дорослого чоловічого
населення цієї країни курить щодня.

Щорічно куріння вбиває
більше людей, ніж
ВІЛ/СНІД,
туберкульоз та
малярія разом узяті.

дорослого населення на
планеті курять. Майже
80% з 1,3 млрд курців у
світі живуть у країнах із
низьким та середнім
рівнем доходів.

(Hayrapetyan, S, Gyulumyan, G, 2017)

(Парламент Республіки Ботсвана, 2013 р.)

(ВООЗ, 2008 р., ВООЗ 2015 р.)

ПЕРШІ ВАЖЛИВІ ВИСНОВКИ:
Дійте
масштабно,
дійте
оперативно

Завдайте
удару
по ціновій
доступності

Забезпечте
гнучке
асигнування
коштів

Формуйте
широкі
альянси

Податкові стратегії
слід орієнтувати, перш
за все, на досягнення
поступу в охороні
здоров’я, і лише
згодом – на
поповнення бюджету.
Це означає, що вже на
ранньому етапі
необхідно суттєво
підвищити ставки
податку на тютюнові
вироби.

Дієві стратегії
ґрунтуються на
поєднанні суттєвого
першопочаткового
підйому ставок
оподаткування з їх
подальшим регулярним
підвищенням в цілях
коригування на
інфляцію та зростання
доходу на душу
населення.

Гнучке асигнування
коштів, одержаних в
результаті підвищення
ставок оподаткування,
для використання в
політично популярних
цілях може сприяти
підтримці підвищення
податків серед
населення.

Для боротьби з впливом
тютюнової
промисловості слід
використовувати наукові
докази та накопичений
різними країнами досвід,
а також залучати
міністерства фінансів та
охорони здоров’я й інші
державні установи до
розробки ефективної
політики за підтримки
міжнародних організацій
та громадянського
суспільства.

Сукупна економічна шкода

від куріння перевищує
1,4 трлн дол. США на рік,
що еквівалентно
1,8% річного валового
внутрішнього продукту
(ВВП) світу.

1,4 ТРЛН ДОЛ. США
Тютюнова епідемія є однією з
найсерйозніших загроз для здоров’я
людини у світі: щорічно вона забирає
майже 6 млн людських життів; при цьому
понад 5 млн з цих випадків є наслідком
безпосереднього споживання тютюнових
виробів, а понад 600 000 – наслідком
впливу тютюнового диму на тих, хто не
курить.

(Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E., 2017)

3,0%
2,5%

twitter.com/wbg_health
ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ
Глобальна програма боротьби проти тютюну
www.worldbank.org/en/topic/health/brief/tobacco
Діяльність Групи Світового банку в галузі боротьби з
тютюновими виробами здійснюється за співробітництва зі
Всесвітньою організацією охорони здоров’я та за підтримки
Фонду Білла та Мелінди Гейтс і Фонду Блумберга.

Споживання тютюну є причиною
захворювань майже всіх органів
людського організму. Куріння знижує
продуктивність праці співробітників та
скорочує загальну тривалість їх трудової
діяльності, викликаючи хронічні
захворювання та передчасну смерть.
(Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США, 2014 р.)

% РІЧНОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ

(Факти ВООЗ щодо тютюну, 2016 р.)
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1,7%
1,2%

0,5%
0%

Країни з
низьким
рівнем
доходів

Країни з
рівнем
доходів
нижче
середнього

Країни з
високим
рівнем
доходів

Увесь світ

БОРОТЬБА З ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
СПРИЯТЛИВО ВПЛИВАЄ НА ВСІХ,
А НАДТО – НА БІДНІ ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ

ЗМІНИ У
СПОЖИВАННІ
При підвищенні податків на тютюнові
вироби та цін на сигарети
незабезпечені верстви кинуть палити з
більшою ймовірністю, ніж багаті.
(CBO, 2012 р., IARC, 2011 р., Gallet, C and List, J.A., 2003 р., Chaloupka, F. and Warner, K., 2000)

Країни з рівнем
доходів нижче
середнього

-8%
Країни з високим
рівнем доходів

-4%

КРАЇНИ

Ціни на сигарети в усьому світі все
ще низькі. Лише у 33 країнах
податки перевищують 73% від
роздрібної ціни пачки сигарет –
рівень оподаткування,
рекомендований для забезпечення
впливу на рівень споживання.

ПІДВИЩУЮТЬ ПОДАТКИ
НА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ,
АЛЕ...

(ВООЗ, 2015 р.)

Підвищення
цін на 10%

У 2012 році податки на
тютюнові вироби були підвищені
та спрощені

ФІЛІППІНИ

30%

$2.64
Цілі сталого розвитку (ЦСР) містять
заклик до країн до 2030 року
зменшити на 30% смертність від
неінфекційних захворювань.

Надмірний ризик передчасної смерті через
причини, пов’язані зі споживанням тютюнових
виробів, може знизитися на 90%, якщо ті, хто
почав курити в молодості, кинуть куріння до 40
років. Для тих, хто відмовився від куріння до 50
років, надмірний ризик передчасної смерті
зменшиться більш ніж на половину. (Jha, P. and
Peto R., 2014 р.)

Запобігання випадкам
смерті внаслідок
споживання тютюнових
виробів означає
скорочення поширеності
неінфекційних
захворювань та наближує
нас до досягнення ЦСР.

(Jha, P. and Peto. R. 2014)

ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКІВ НА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ

МЛРД

• Частка курців серед дорослих філіппінців
скоротилася з 31% у 2008 р. до 23,3% у 2015 р.

Підвищення податків на тютюнові вироби сприяє скороченню споживання тютюну та поліпшенню здоров’я

50%

населення, а також збільшенню доходів держави, які можуть бути використані для фінансування пріоритетних

$1,9

• На частку тютюнових виробів припадає
близько 80% з 3,9 млрд дол. США
додаткових доходів, отриманих за перші три
роки стягнення «податку на гріхи».
• Кількість родин, за які національний уряд
сплачує внески до програми медичного
страхування, зросла з 5,2 млн початкових
учасників у 2012 році до 15,3 млн учасників у
2015 р.

МЛРД

МЛРД

$1,3
МЛРД

$1

МЛРД

2012

(Kaiser, K, Bredenkamp, C., Iglesias, R. 2016)

ОБОПІЛЬНА ВИГОДА ДЛЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОНОМІКИ

$2.1

2013

2014

2015

2016

БЮДЖЕТ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ФІЛІППІН

УКРАЇНА

2008-2017 роки: підсумки
політики підвищення акцизів на
тютюнові вироби

інвестиційних напрямів і програм, що приносять користь усьому населенню.

190
ОДИН

МІЖНАРОДНИЙ
ДОЛАР

МЛРД

МІЖНАРОДНИХ ДОЛАРІВ
У ВИГЛЯДІ ДОХОДІВ
ВІД АКЦИЗІВ

При підвищенні в усіх країнах світу податків на сигарети на
один міжнародний долар за пачку з 20 сигарет середня
роздрібна ціна на сигарети зросте на 42% (з 3,20
міжнародних дол. до 4,55 міжнародних дол.), а податкові
надходження від тютюнових виробів збільшаться на 47% (з
402 млрд міжнародних доларів до 593 млрд міжнародних
доларів). Це дозволить одержати додаткові доходи в обсязі
190 млрд міжнародних доларів.
(Goodchild, M. Perucic, A.M., and Nargis, N., 2016)

Згідно з розрахунками, проведеними нещодавно в
рамках одного дослідження у Китаї, збільшення цін на
тютюнові вироби на 50% через акциз дозволить
підвищити сукупну тривалість життя населення на 231
млн років та скоротити на 24 млрд дол. США витрати на
лікування захворювань, пов’язаних зі споживанням
тютюну.
(Verguet, S., Gauvreau, C.L., Mishra, M., et al, 2015)

Середній рівень акцизів
Щорічна сума доходів від акцизів на тютюнові вироби:

підвищений більш ніж у 10 разів
підвищення у 6 разів

Продажі сигарет:

зниження на 40%

Поширеність куріння щодня:

зниження на 28%

(К. Красовський, 2017 р.)

Згідно з оцінками, завдяки нещодавньому підвищенню
податків на тютюнові вироби у 2017 році вдасться довести
обсяг надходжень до майже 1,7% ВВП порівняно з 1,5%
ВВП у 2016 році.
(Marquez, P.V., Gonima, A., 2016)

Згідно з оцінками, завдяки підвищенню
податків на тютюнові вироби до 2035 року
вдасться попередити понад 125 000 нових
випадків захворювань, пов’язаних з
курінням, майже 30 000 випадків
передчасної смерті, а також втрату більше
260 000 років життя.
(Webber, L., Andreeva, T.I., Sotomayor, R., Marquez, P.V., et al, 2017)

