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הנדון :פנייה דחופה בעניין מיסוי מוצרי טבק בישראל ובקשה לפגישה
הרינו לפנות אליך בדברים דחופים בשם ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י)  -לרבות איגוד רופאי
בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל והאגודה למלחמה בסרטן,
כדלהלן:
 61לאור החלטת בג"צ מאפריל  7112ההולמת גם את עמדת המדינה שהוצגה בפני בית המשפט,
הסיגריה החדשה של "פיליפ מוריס" ( )IQOSהוגדרה בישראל כמוצר טבק 6בהתאם ,יש
להחיל עליה את כל החוקים המתחייבים ,לרבות מיסוי הולם 6היעדר מיסוי הולם על המוצר
בהיקף זהה לסיגריות גורם לנזק חמור ומיידי לבריאות הציבור 6היעדר המיסוי מסייע
לחדירת המוצר הממכר והמסוכן לישראל ונותן לחברות הטבק כלי נוסף לפיתוי צעירים
להתחיל ולצרוך מוצרי טבק 6בנוסף ,היעדר המיסוי מסבסד למעשה מוצר טבק ממכר
ומסוכן על ידי המדינה ופוגע בהכנסות המדינה 6רשות המיסים מסרה בתאריך  ,7262בתגובה
לפרסומים ,כי בכוונתם להמליץ לשר האוצר להשוות את המיסוי של האייקוס למס המוטל
על הסיגריות 6מאז חלף כחודש וחצי וטרם הוצא צו מתאים ,שהוצאתו על ידך מתחייבת
באופן מיידי על מנת למנוע פגיעה חמורה בבריאות הציבור 6אנו פונים אליך בבקשה להוציא
באופן מיידי צו המשווה את המיסוי על מוצר הטבק החדש למוצרי הטבק הקיימים כדוגמת
סיגריות 6מצ"ב מכתבנו ליועמ"ש משרד הבריאות מתאריך  116167112בנושא זה6
 .2בהתאם להחלטת הממשלה מ 7111-המאמצת את התוכנית הלאומית לצמצום העישון
ונזקיו ,הוטל על שר האוצר "לבחון את המלצות הוועדה הציבורית בהקשר של שיעורי
המיסוי על מוצרי טבק ,ולהגיש את המלצותיו לממשלה" 6למרות זאת ,שיעורי המיסוי על
מוצרי טבק בישראל עלו באופן מתון ובלתי מספק ,ובאותו זמן חברות הטבק העלו מחירי
מוצרי הטבק משיקולים מסחריים 6הוכח כי שיעורי מיסוי נמוכים מעודדים עישון ,בעיקר
בקרב אוכלוסיות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה ובכך מגדילות אי שוויון ואת הפערים
החברתיים והבריאותיים .הכסף "נשרף" תרתי משמע על חשבון מוצרים חשובים יותר,
ובמקביל "שורף" שנות חיים ובריאות 6הוכח גם כי ,הגדלת המיסוי הינה האמצעי היעיל
ביותר לגמילה מעישון ,למניעת התחלת עישון ולצמצום פערים חברתיים6
המצב החמור בא לידי ביטוי אף יותר בטבק לגלגול שלמעשה "מסובסד" כיום על ידי המדינה6
כתוצאה מכך איבדה המדינה הכנסות של למעלה ממיליארד ש"ח בשנים האחרונות והשימוש
בטבק לגלגול גדל ב 6)!( .711%-אותה "הנחה" במחיר ,מטעם המדינה ,מסייעת לחברות הטבק
לפתות צעירים לעשן 6אנו פונים אליך בבקשה להוציא באופן מיידי צו המשווה את המיסוי על
טבק לגלגול למוצרי טבק אחרים כדוגמת סיגריות6
 .3אנו מבקשים לקיים איתך ועם צוותך פגישה דחופה על מנת להציג בפניך את הנזק
לבריאות הציבור ולכלכלת ישראל מהיעדר מיסוי מתאים על מוצרי טבק בישראל ,וודאי
לאור הדיווחים על פגישות בין נציג חברת הטבק "פיליפ מוריס" עם מנכ"ל משרד האוצר.

בברכה,
פרופ' נדב דוידוביץ' ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ד"ר רחל דהן ,יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל
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