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כבוד שר הבריאות ,ניצן הורוביץ

הנדון :תודה על ההיענות המהירה להשוואת המיסוי על סיגריות אלקטרוניות למיסוי על מוצרי
עישון  -צעד חיוני לבלימת היקף השימוש הגובר בקרב בני נוער בישראל

אנו מודים מ אוד על טיפולכם המהיר בקידום תקנות להשוואת קביעת המחיר הסיטוני לעניין שיעור
המס החל על סיגריות אלקטרוניות לקביעת המחיר הסיטוני לעניין שיעור המס החל על מוצרי עישון
אחרים .אנו נלמד את הטיוטה ביחד עם שותפנו לקידום מניעת העישון לסוגיו בישראל ונעביר את
הערותינו ,באם יהיו ,עד לתאריך הנקוב ,ה.21/11/2021 -
כפי שנכתב במכתבנו מיום ה ,4.11.21 -ארגון הבריאות העולמי ( )WHOוארגון הסרטן הבינלאומי
( )UICCקבעו כי העלאה משמעותית במיסוי ובמחיר מוצרי העישון היא השיטה היעילה ביותר
להורדת הביקוש למוצרי עישון ,במיוחד בקרב ילדים ובני נוער ובקרב אוכלוסייה ברמה חברתית-
כללית נמוכה.
בניגוד לנאמר על ידי גורמים שונים ,ה FDA -אישר את שיווק הסיגריות האלקטרוניות כמוצר
עישון ולא כמוצר מופחת סיכון .טקטיקות שיווק של מוצרי עישון כ"מופחתי נזק" הן טקטיקות
שיווקיות מוכרות של תעשיית הטבק שמטרתן לפתות מעשני סיגריות רגילות לעבור לסיגריות
אלקטרוניות ,במקרים רבים על חשבון גמילה מוחלטת ,והחמור מכל להכניס צעירים ונוער למעגל
העישון .נראה שמדובר בהחלפת נזק ,יותר מאשר הפחתת נזק.
ולכן ,כפי שנכתב ,אנו סבורים ,כי מיסוי מוצרי העישון חשוב שיהווה חלק מתכנית מיסוי רב שנתית,
אשר תוביל לשינויי משמעותי במחיר ותשמור על רמת מחירים גבוהה של מוצרי עישון ,על ידי עדכון
אוטומטי של המחירים .תכנית המיסוי צריכה לכלול בין היתר ,בנוסף למיסוי הסיגריות הרגילות,
העלאת מס על טבק לנרגילה ,הטלת מס על תחליפים צמחיים לנרגילה אשר אינם ממוסים ,וכאמור,
הטלת מס על סיגריות אלקטרוניות .מטרתה של תכנית מיסוי מוצרי העישון היא ,לדאוג כי מחירי
מוצרי העישון יהיו גבוהים .הוכח כי ,העלאת מיסוי היא האסטרטגיה היעילה ביותר על מנת למנוע
התחלת עישון והתמכרות בקרב ילדים ובני נוער ,על כל השלכותיה ההרסניות העתידיות.
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