Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 88 : เดือนเมษายน 2561 (16 – 20 เมษายน 2561)
อิสราเอลมีนโยบายเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้าตาลสูง
กระทรวงสาธารณสุ ขของประเทศอิ ส ราเอลมีแนวนโยบายส าหรับต่ อสู้ กับ โรคอ้ว นและ
โรคเบาหวานของประชาชนในประเทศอิสราเอล โดยกาหนดมาตรการขึ้นภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
น้าตาลในระดับสูง เพื่อใช้เป็นกลไกในการลดการบริโภคสินค้าประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ แนวนโยบายดังกล่าว
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจาก Israel National Council on Diabetes ด้วย ซึ่งได้ระบุ
ว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโภชนาการของประชาชนอิสราเอลและลดการบริโภค
น้าตาลลงเพื่อพัฒนาดัชนีด้านสุขภาพ นอกจากนี้ การเก็บภาษีดังกล่าวอาจถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนา
สุขภาพของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้มีการนา
มาตรการเก็บภาษีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้าตาลในระดับสูงและได้ผลเชิงบวกอย่าง
เป็นที่น่าพอใจ
ในปัจจุบัน ประเทศอิสราเอลยังไม่มีการเก็บภาษีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มประเภท non –
alcoholic เพื่อวัตถุป ระสงค์ทางด้านสุ ขภาพ ในปี 2016 the World Health Organization (WHO) ได้
ออกมาระบุเป็นครั้งแรกว่าการเพิ่มเก็บภาษีในสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้าตาลในระดับสูง จะเป็นการ
ช่วยชีวิตคนจานวนมากเนื่องจากการบริโภคสินค้าดังกล่าวลดลง และลดปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน และ
ฟันผุ
นอกจากนี้ Knesset Research and Information Center ได้จัดทารายงานการสารวจใน
ปี 2017 ในหัวห้อเกี่ยวกับ การเก็บภาษีในสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมี
ข้อสรุปว่าถึงแม้ว่าการเก็บภาษีในสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพจะมีแนวโน้มทาให้
การบริโภคสินค้าดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ Knesset ควร
ได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก และการออกมาตรการ
จัดเก็บภาษีดังกล่าวมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาและ
ประเมินอย่างรอบคอบ
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ทั้งนี้ หลายประเทศได้มีการใช้มาตรการเก็บภาษีในสินค้าประเภทดังกล่าวแล้ว โดยเมื่อต้นเดือนเมษายน
2018 ประเทศอังกฤษได้กาหนดการจัดเก็บภาษีน้าตาลในเครื่องดื่ม soft drink เพื่อลดภาวะโรคอ้วนใน
ประเทศ นอกจากประเทศอังกฤษแล้ว ยังมีประเทศต่ างๆ ที่ดาเนินนโยบายในลักษณะเดียวกัน เช่น ฝรั่งเศส
นอร์ เวย์ เม็กซิโก แอฟริกาใต้ เป็ น ต้น และมีรายงานจากประเทศอังกฤษระบุว่า ผู้ ผลิ ตสิ นค้าเครื่องดื่มได้
ประกาศลดปริมาณน้าตาลในส่วนผสมของสินค้าบางชนิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษี ในขณะเดียวกัน
Coca Cola และ Pepsi ได้ออกมาประกาศว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรของการผลิตสินค้า ซึ่งมีปริมาณ
น้าตาลมากกว่า 10 กรัมต่อ ปริมาตรเครื่องดื่ม จานวน 100 มิลลิลิ ตร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ารายได้จากการ
จัดเก็บภาษีดังกล่าวในประเทศอังกฤษอาจถึง 240 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี และจากรายงานของ WHO
ระบุว่าประเทศอิสราเอลถูกจัดลาดับต้นๆ ในเรื่องประชากรที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีระดับน้าตาลสูง โดย
วัยรุ่นชาวอิสราเอลมากกว่าร้อยละ 42 บริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานสู งในทุกวัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวนร้อยละ 26 ของวัยรุ่นประเทศต่างๆ ทั่วโลก
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 13/04/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
สาหรับประเทศไทย กรมสรรพสามิต ได้ระบุการบังคับใช้พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่ 16 ก.ย. 2560 ว่า กรมสรรพสามิตจะเริ่มนามาตรการภาษีสาหรับเครื่องดื่มที่มีความหวานมาใช้ควบคู่กับมาตรการในการ
รณรงค์ลดความหวานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการอ้างอิงความหวานนั้น จะใช้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ
ดาเนินการตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ได้เคยมีมติให้เก็บภาษีเครื่องดืม่ ที่มีปริมาณน้าตาลเกิน
เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพไปแล้วเมือ่ ปี 2559 และในส่วนวิธีการจัดเก็บภาษีนั้น กรมสรรพสามิตจะแบ่งค่าความหวานเป็น 5
ระดับ คือ ปริมาณน้าตาลต่ากว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร, ระดับ 6-10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร, ระดับ 10-14 กรัมต่อ 100
มิลลิลิตร, ระดับ 14-18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และระดับ 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรขึ้นไป ทั้งนี้ ค่ากลางของระดับน้าตาล
ของผู้ผลิตเครื่องดืม่ ในไทยใช้อยู่ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 10-14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มเี วลาในการปรับตัว กรมสรรพสามิตจึงกาหนดให้ในระยะ 2 ปีแรกหลังการ
บังคับใช้กฎหมายจริงนั้น ภาระภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานในกลุม่ ดังกล่าวนี้จะยังคงมีความใกล้เคียงในปัจจุบัน ขณะที่เครื่องดื่ม
ประเภทที่ปลอดน้าตาล หรือเครื่องดื่มที่ใช้สารความหวานทดแทนน้าตาล เช่น หญ้าหวาน จะเสียภาษีในอัตราที่ถูกลงกว่า 2030% ทั้งนี้ ในส่วนแนวทางการปรับภาษีจะดาเนินการหลังครบ 2 ปีของการบังคับใช้กฎหมายนั้น จะดาเนินการปรับแบบ
ขั้นบันได ซึ่งการปรับขึ้นภาษีดังกล่าวจะเป็นการดาเนินการ 3 ครั้ง รวมระยะเวลาในการปรับภาษีทั้งสิ้น 6 ปี โดยการปรับอัตรา
ภาษีขึ้นครั้งแรกนั้น จะเป็นการปรับขึ้น 100% โดยแนวทางดังกล่าวกรมสรรพสามิตย้าว่าได้มีการหารือกับผู้ประกอบการในช่วง
ปีที่ผ่านมา และมั่นใจว่า การปรับภาษีจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีก ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรมสรรพสามิตมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มราว 18,000-20,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนในอนาคตเครื่องดืม่ ที่เข้าข่ายต้องถูกเก็บภาษีจากการมีกฎหมาย
ใหม่ เช่น น้าอัดลม, ชาเขียว, กาแฟ, เครื่องดื่มชูกาลัง, นมเปรี้ยว และนมถั่วเหลือง หลังจากที่ปัจจุบนั ได้รับยกเว้นภาษีด้วยเหตุผล
ของการมีส่วนผสมทางด้านการเกษตร (ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จดั การออนไลน์ กรกฎาคม 2560)

ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 16 เมษายน 2561
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