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و دستورالعمل پیشگیری و مبارزه  3131به استناد قوانین و مقررات جاری کشور منجمله قانون انحصار مصوب 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری و همچنین  3131باقاچاق کاالی دخانی مصوب سال 

بر دخانیات کشور که در این وظایف مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مرکز برنامه ریزی و نظارت 

 بشرحکاالهای دخانی  صادراتنامیده می شود، دستورالعمل اعطای مجوز « مرکز » دستورالعمل به اختصار 

کلیه تعاریف و مسئولیتهای مرتبط با این دستورالعمل در روش اجرایی به تفصیل ذکر شده .مواردذیل می باشد

 . است

 .است های مجوز صادرات می باشدبررسی درخو مرجعمرکز  بازرگانیحوزه  .3

فرم درخواست مجوز  مدارکمرکز، مسوول دریافت درخواست، تشکیل پرونده و بررسی بازرگانی حوزه گروه .3.3

 .صادرات است

  .تقاضای خودرا به مرکز ارائه می دهند یانماینده وی ،متقاضیان مجوز صادرات  .2

 .خارج است داخل کشور، دخانیمحصوالت کاالی دخانی صادراتی از شمول استانداردهای  .1

از موظف است مرکز در راستای صیانت از اعتبار کاالهای دخانی تولید داخل در بازار جهانی، بازرگانی حوزه  .1.3

 .اطمینان حاصل نماید کشور مقصد استاندارد کاالی دخانی در رعایت الزامات

 اجرا روش .4

 : صادرات مجوز اعطای جهت نیاز مورد مدارک . 4.3

برای کلیه اشخاص حقیقی و اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و دارندگان و کارت ملی تصویر شناسنامه . 4.3.3

 حق امضا برای اشخاص حقوقی

برای کلیه اشخاص حقیقی و اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و دارندگان حق  گواهی عدم سوء پیشینه. 4.3.2

 امضا برای اشخاص حقوقی

 .متقاضی بنام اقتصادی، کد و معتبر نیبازرگا کارت ارائه. 4.3.1

 روزنامه رسمی آکهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت. 4.3.4

 اساسنامه شرکت. 4.3.4

 (تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه )  انبارها عنداللزوم و متقاضی فعالیت محل دقیق آدرس. 4.3.4

 صادرات متقاضی توسط "دخانی کاالهای صادرات مجوز درخواست" فرم تکمیل. 4.3.1

 "پرسشنامه" فرم تکمیل.  4.3.3

 "تعهدنامه"فرم تکمیل. 4.3.4

 جمهوری سفارت تائید به بایست می 4تا  3بندهای  مدارک مقصد، درکشور متقاضی اقامت درصورت.4.3.31

 .گردد ارائه مرکز به و رسیده مذکور کشور در ایران اسالمی

 ریال 411 111 111به میزان ( سفته)متقاضی مکلف به ارائه تضمین معتبربه منظور تضمین انجام تعهدات، . 4.3.33

 درصورت فسخ یا عدم تمدید مجوز و احراز . به مرکز هنگام دریافت مجوز می باشد

 استرداد تضمین  پس از تسویه کامل با  .تخلف متقاضی، مرکز نسبت به تعیین و وصول خسارت اقدام می نماید

 .مرکز انجام خواهد شد

 باشند داشته را خود تولیدی محصوالت صادرات قصد دارندگان مجوز تولید از مرکز که صورتی در. 4.3.32

 .بود خواهند العمل دستور این در مندرج مقررات کلیه مشمول
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 ( استعالم از قاچاق  فرم) قاچاق  با مبارزه پیشگیری وحوزه از  استعالم. 4.3.31

انجام  هیئت مدیره ، مدیر عامل و دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقیبرای کلیه اشخاص حقیقی و اعضای 

 .می پذیرد

پس از تکمیل یک هفته ، مجوز صادرات ظرف حداکثر پاسخ استعالمات در صورت تکمیل مدارک و . 4.3.34

 .مدارک صادر خواهد شد

 

 :کاالهای دخانی  صادراتبرای   ترخیص مجوزصدور  اجرائی روال .4.2

 بازرگانیحوزه  به متقاضی توسط نیاز مورد مدارک ارائه. 4.2.3

 بازرگانیحوزه  توسط محموله ترخیص مجوزتهیه . 4.2.2

 در گمرکات در (نماینده سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استان با تائید از مرکز )زمرک نماینده حضور . 4.2.1

 .است الزامی هدف کشور به محموله ارسال جهت وی نماینده یا دارنده مجوز معیت

 ظرف حداکثر بازرگانی ،حوزه  به صادر کننده توسط شده صادر محصول گمرکی سبز پروانه و بارنامه ارائه. 4.2.4

 .محموله ارسال از پس روز 11

 کشور در ایران سفارت تایید به بایست می مقصد گواهی بازرگانی ،حوزه  درخواست وضرورت  صورت در. 4.2.4

 .برسد( صادرکننده  هزینه به)مقصد 

 .بود خواهد معاف انحصار حق پرداخت ازتا پایان برنامه پنجم توسعه دخانی  محصوالت صادرات  .4

 با (نباتی قرنطینه گواهی)  کشاورزی جهاد وزارت همچون ذیربطدستگاههای سایر  از صادرات مجوز اخذ .4

 مجوز صدور است بدیهی .بود خواهد دارنده مجوز بعهده دخانیات انحصار قانون با مغایرت عدم شرط

 .میباشد مرکز به مذکور های گواهی ارائه به منوط ترخیص

 .نمایند فعالیت مرکز سوی از صادره دستورالعملهای و قانونی مقررات طبق موظفند دارندگان مجوز کلیه .1

تعهد نامه یا مفاد مواد قوانین و مقررات مربوطه یا در صورت عدم رعایت هر یک از  مرکز می تواند .3

ابطال وغرامات وارده بشرح را  اتصادر کاالی دخانی یا دستورات ابالغی از مرکز، مجوزصادرات دستورالعمل 

 . تعهد نامه را دریافت نماید 32 بند

 و مقررات المللی بین قوانین از یا و نموده بازرگانی چارچوب از خارج فعالیتهای به چناچه صادرکننده اقدام .4

 قالب در مذکور محصوالت توزیع و عودت یا صادراتی محصوالت قاچاق به و تخطی هدف کشورهای بر حاکم

 خواهد اقدام وارده زیان و ضرر جبران و خسارت تادیه به نسبت اقدام نماید، مرکز رسمی غیر های شبکه

 .نمود

صادرکننده کلیه ابالغ ها و مکاتبات به محل اعالمی در صدر مجوز، ارسال خواهد شد مگر اینکه تغییر نشانی  .31

 .کتباً به مرکز اعالم شده باشد

واگذاری امتیاز و حقوق این . اقدام نمایدبه نام خود صادر کننده می بایست راساً برای صادرات موضوع مجوز  .33

اعم از واگذاری، انتقال، صلح، شراکت، وکالت و تحت هیچ عنوانی جوز، مجوز به شخص ثالث در طول مدت م

 .کالً یا جزئاً، در داخل یا خارج کشور، بطور موقت یا دائمی ممنوع است ،غیره

نسبت به افزایش یا کاهش میزان کاالی مندرج در مجووز اقودام   صادر کننده مرکز می تواند درصورت تقاضای  .32

 .نماید

 

 :به روال زیر انجام خواهد شد  آن  پس از انقضای تاریخ اعتبار صادرات تمدید مجوز .31
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 درخواست تمدید مجوز از سوی دارنده مجوز. 31.3

 انجام استعالمات الزم. 31.2

 م بروز رسانیوکه دارای زمان انقضا می باشد و در صورت لز متقاضیبررسی مدارک . 31.1

 تسویه حساب با مرکز . 31.4

 تمدید مجوز . 31.4
 

 :وابط اجرایی ض .34

متقاضی موظف است محصول موضوع مجوز را مطابق عالمت تجاری ثبت شده، طرح، شکل، رنو  و بسوته   . 34.3

صادرات محصول با تغییور بسوته بنودی،    . بندی که نمونه آن پیوست الینفک مجوز می باشد صادر و عرضه نماید

 . کز می باشدطرح، رن  و شکل برند موضوع مجوز صادرات منوط به ارائه مجوزهای الزم و  موافقت مر

متقاضی موظف است کلیه هزینه های راجع به موضوع مجوز صادرات از جمله آزمایشات نظارتی را پرداخت . 34.2

 .همچنین اخذ مجوزهای الزم از سازمان های ذیربط به عهده متقاضی می باشد. نماید

 موازین فنی را رعایت و  استانداردها، مجوز صادراتمتقاضی متعهد می گردد در طول مدت اجرای . 34.1

 به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی کشور مقصد، جبران هر گونه خسارت وارده به مصرف کنندگان. نماید

 .به عهده متقاضی می باشد کاالی دخانی موضوع مجوزالزم در تولید و ضوابط فنی استانداردها  و

 مرکزغیره بر عهده متقاضی بوده و  عوارض و و ، بیمهپرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی نظیر مالیات. 34.4

     .هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد

 .کاالی مندرج در مجوز اعطایی، موضوع مجوز را صادر نماید% 14متقاضی متعهد است حداقل به میزان . 34.4

انبار و محصووالت صوادراتی   به منظور نظارت بر اجرای تعهدات متقاضی، ناظر مرکز می تواند از محل دفتر، . 34.4

بازدید و حسب مورد نمونه برداری نماید و اسناد و دفاتر مربوط به صادرات متقاضی را مالحظه و بررسی نمووده و  

   .در صورت ضرورت تصویر تهیه نماید؛ متقاضی موظف به همکاری با ناظر می باشد

 .صادرات اقدام نمایدمجوزا کاهش مرکز می تواند درصورت تقاضای متقاضی نسبت به افزایش ی. 34.1

که در مناطق آزاد و یا مناطق ویژه اقتصادی فعالیت می نمایند، تسوهیالت و امتیوازات   متقاضیانی در مورد . 34.3

قوانون برناموه پونجم توسوعه، در      332مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و نیز مفاد ماده 

 .مجوز لحاظ خواهد شدصدور 

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی که ممکن است مانع اجرای مجوز صادرات شود، . 34.4

در این صورت با تایید مرکز، . روز به مرکز با ارائه مدارک مربوطه اعالم نماید 31متقاضی می بایست مراتب را ظرف 

و خاتمه یافته تلقی شده و  باطلتداوم یابد، مجوز  اجرای مجوز معلق خواهد شد و چنانچه اوضاع بیش از سه ماه

در صورت وضع مقررات دولتی . متقاضی نسبت به تسویه حساب طبق اسناد و مدارک و تعهد نامه اقدام می نماید

و قوانین جدید یا اصالحاتی در قوانین جاری که مانع اجرای مفاد مجوز شود با تایید و موافقت مرکز ، تصمیم 

 خواهد شد مقتضی اتخاذ
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 .نمودار روند اعطا و پایش مجوز صادرات به شرح زیر است .34

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 خیر بله  
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 رفع اشکالق جهت اعالم عدم انطبا                                                                                                              

درخواست مورد 

  قبول است 

درخواست مدارک 

 مورد نیاز 

 مجوز صادارت  اعطای مجوز

اعالم حضور کاال درگمرک توسط 

 صادر کننده

کاالی  مدارکبررسی 

 موجود در گمرک 

 صدورمجوزترخیص

 پایش مجوز

 گزارش پایش مجوز

 گزارش خروج کاال از گمرک 

 شروع 

دریافت درخواست متقاضی 

 مجوزصادرات
 

مدارک 

 تکمیل است

 پایان


