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Pilipinas  
Kalagayan ng Patakaran sa Tabako 
 MGA KAPALIGIRANG LIBRE-SA-USOK: Ang paninigarilyo ay buong pinagbabawal sa mga lugar ng pangangalaga-sa-kalusugan, edukasyon, at 
mga panloob na pasilidad ng gobyerno at sa pampublikong transportasyong panlupa. Ang paninigarilyo ay hindi rin pinahihintulutan sa ibang 
mga panloob na lugar ng trabaho at mga pampublikong lugar, subalit pinahihintulutan ng batas na ang mga lugar na ito ay magkaroon ng mga 
natukoy na lugar ng paninigarilyo.   
 
PAGBABAWAL SA ADBERTISMO, PROMOSYON AT PAGTATAGUYOD: Ang adbertismo ng tabako ay pinagbabawal sa nasyonal at internasyonal 
na TV, radyo, at nakalimbag na media. Subalit, ang adbertismo ng tabako ay pinahihintulutan pa rin sa punto ng pagbebenta sa uri na mga 
poster at mga pulyeto. Ang mga kompanya ng tabako ay mabigat na nag-aadbertismo sa punto ng pagbebenta at sa pamamagitan ng hindi 
direktang mga paraan katulad ng libreng pamamahagi at mga promosyonal na diskuwento. 
 
MGA BABALANG PANGKALUSUGAN SA MGA PAKETE NG TABAKO: Ang mga kasalukuyang babala ay hindi tumutupad sa pinakamababang 
pinatutupad ng FCTC. Ang mga babala sa kalusugan ay teksto lamang at tumatakip sa 30% ng harapan ng pakete.  
 

BUWIS SA TABAKO AT MGA PRESYO: Ang Pilipinas ay may hindi naka-indise na apat-na-baitang na sistema sa buwis ng tabako na 
naghahambing sa pagitang ng mababa, katamtamang presyo, mataas na presyo at mga premium na tatak. Ang Kagawaran ng Pananalapi ay 
nag-aamyenda ng kasalukuyang istraktura ng buwis sa iisang pinagsamang rate. Ang mga buwis sa tabako sa Pilipinas ay mas mababa sa mga 
rekomendasyon ng World Bank na ang buwis ng tabako ay bumuo sa dalawa-sa-tatalo hanggang apat-sa-lima ng presyo ng pagbenta. 

Mga Patakaran sa Pagkontrola sa Tabako 
 

MGA KAPALIGIRANG LIBRE-SA-USOK – BUONG PAGBABAWAL SA PANINIGARILYO 
Mga pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan Oo Mga panloob na opisina Hindi 

Mga pasilidad pang-edukasyon, maliban sa mga unibersidad Oo Pampublikong transportasyon Oo 

 
Mga unibersidad Oo Mga restawran Hindi 

Mga pasilidad ng gobyerno Oo Mga pub at mga bar Hindi 
Ang mga sub-nasyonal na mga hurisdiksiyon ba ay may awtoridad na magtalaga ng mga batas na buong nagbabawal sa paninigarilyo ng 
tabako? 

Oo 
 

PAGBABAWAL SA ADBERTISMO, PROMOSYON AT PAGTATAGUYOD 
Nasyonal TV at radyo Oo Libreng pamamahagi Hindi 

Internasyonal TV at radyo Hindi Mga promosyong diskuwento Hindi 

Lokal na mga magasin/diyaryo Oo Mga hindi-tabako na produkto na may pangalan ng tabako Hindi 

Internasyonal na mga magasin/diyaryo Hindi Hindi tabako na tatak na gamit para sa produktong tabako  Hindi 

Mga billboard at panlabas na adbertismo Oo Pagpapakita ng mga produktong sa TV at/o pelikula Hindi 

Punto-ng-pagbenta Hindi Mga tinaguyod na mga kaganapan Oo 

Internet Hindi‡   

 MGA BABALA SA KALUSUGAN SA MGA PAKETE NG TABAKO 
Mga mandato ng batas na partikular na babala Oo Dami ng aprubadong babala 4 

Mga babala na nagsasalarawan sa masamang epekto ng tabako Oo Mga babalang kailangang paikutin Oo 

Ang mga  babala ay may kasamang larawan o graphic Hindi Ang mga babala ay nakasulat sa pangunahing (mga) wika Oo 
% ng pangunahing lugar ng pagpapakita ang nakatakip (harap at 
likod) 

45% Ang mga babala ay may mandatong uri ng font, laki at kulay 
ng font 

Oo 

    Harap 30% Pagbabawal sa nakakalinlang na pagsasalarawan Hindi† 

    Likod 60%   
 

PAGBUBUWIS AT PRESYO NG TABAKO 
PRESYO NG PINAKANABEBENTANG TATAK, PAKETE NG 20 SIGARILYO MGA BUWIS SA PINAKANABEBENTANG TATAK (% NG PRESYO NG PAGBENTA)* 

    Sa salaping inulat ng bansa PHP 22.00     Kabuuang buwis 63% 

    Sa US$ sa opisyal na palitan USD 0.48         Kabuuang excise (ispesipiko at ad valorem) 52% 

         Value added tax (VAT) 11% 
‡ Ilang mga Restriksiyon dahil nagpapahintulot ang batas ng mga site ng internet na limitado sa 18 taon+ gulang. Mula sa: Republic Act Num. 9211, Seksyon 22 
† The law is currently not in force 
* Ang mga indibiduwal na kategorya ng buwis ay di maaaring madagdag sa kabuuan dahil sa rounding  
 
 
 
Mga Pinagmulan: 
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2011 mula sa: http://who.int/tobacco 
 

http://who.int/tobacco

