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לכבוד
מר משה כחלון
שר האוצר
הנדון :פנייה דחופה בעניין מיסוי "מועדף" של מוצרי טבק בישראל ובקשה לפגישה
לאחר שמכתבנו (מצ"ב) מיום  13.6.2017טרם נענה ,ולאחר הגשת תשובת הפרקליטות לעתירה לבג"צ
ב 14.6.2017והנחת צווים לחתימתך ,הרינו לפנות אליך שנית בדברים דחופים בשם ההסתדרות
הרפואית בישראל (הר"י)  -לרבות איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון בישראל ,האגודה למלחמה בסרטן והמועצה הישראלית למניעת עישון כדלהלן:
 )1חברת "פיליפ מוריס" ,השולטת בשוק הטבק בישראל ,מפעילה לחץ כבד וחסר תקדים על
מקבלי ההחלטות על מנת לקבל מיסוי "מועדף" למוצר טבק חדש שלה .לחץ זה כולל פגישות
עם מקבלי ההחלטות ,לרבות מנכ"ל משרד האוצר ושר הבריאות ומתשובת הפרקליטות
לעתירה עולה כי גם אליך היא פנתה .המוצר משווק בחודשים האחרונים בישראל בהפקרות
מוחלטת ללא מיסוי וללא צעדי פיקוח ככל מוצר טבק ורק לאחר עתירה לבג"צ הבהירה
המדינה את עמדתה כי מדובר במוצר טבק ויש להחיל עליו את כל החוקים בהתאם ,לרבות
מיסוי .אנו ,גופי בריאות הפועלים למען הציבור בכלל ולהגנה מנזקי העישון בפרט ,מצפים
לפגוש אותך בשבוע הקרוב על מנת להציג בפניך את האינטרס הציבורי החשוב בנושא ואת
הצורך המיידי בהוצאת צווים המטילים על מוצר הטבק החדש (ומוצרי טבק אחרים כמו
טבק לגלגול) מיסוי זהה למיסוי המוטל על מוצרי טבק אחרים כדוגמת סיגריות.
 )2החברה מטעה ביודעין את מקבלי ההחלטות ואת הציבור כאשר היא קוראת למוצר הטבק
החדש ,הממכר והמסוכן לבריאות בשם "מוצר מופחת סיכון" .יצויין כי החברה ניסתה כבר
בעבר להונות את הציבור בהטעיה ביודעין על ידי שימוש במושג "סיגריות לייט" ,שנאסר על
פי תקנות להגנת הצרכן בישראל ,ובהקשר זה בית המשפט בארצות הברית קבע כי "פיליפ
המאורגן
הפשע
את
לעצור
שנועדו
החוקים
על
עברה
מוריס"
(http://www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/doj-final-
.)opinion.pdf
עמדת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות (המופיעה בתגובת הפרקליטות) כי אין מקום
למתן יחס מועדף למוצר זה המשתייך לקבוצת המוצרים ההורגים אחד מכל שני משתמשים.
החברה הופכת את תושבי ישראל ל"עכברי מעבדה" .המוצר החדש מזיק לבריאות ,וייתכן
שאף יותר ממוצרי טבק אחרים .יתר על כן ,מיסוי "מועדף" למוצר ייצור רושם שגוי של
סיכון מופחת ויעודד צעירים שאינם מעשנים להתחיל בהרגל הנורא והמסוכן ,יפגע במעשנים
המנסים להיגמל ויגרום נזק בלתי הפיך לבריאות הציבור בישראל ,תוך פגיעה במיוחד
בשכבות העניות .יצויין כי כיום המוצר אסור לשימוש בארצות הברית ורצוי היה שגם
בישראל המוצר היה נאסר כלל לשימוש עד שהיה מתקבל מידע מהימן לגבי נזקיו לבריאות
הפרט והציבור .במצב שבו המוצר משווק בישראל יש לפחות להחיל עליו באופן מיידי את
כל החוקים המתחייבים ,לרבות מיסוי זהה לסיגריות.

בברכה,
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עו"ד עמוס האוזנר ,יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון

העתק
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
עו"ד רו"ח משה אשר ,מנהל רשות המיסים
פרופ' ליאוניד אידלמן ,יו"ר הר"י
עו"ד לאה ופנר ,מזכ"ל הר"י
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