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و دستتوراعمم  ییشتریری و مرتار       3131به استناد قوانین و مقررات جاری کشور منجمله قانون انحصار مصوب 

ستاد مرکزی مرار   با قاچاق کتاال و ار  رااستج جمرتوری و نمننتین      3131سال  باقاچاق کاالی دخانی مصوب

ااتن   وظااف مصوب و ارت صنمج، ممدن و تجارت برای مرکز برنامه رازی و نظارت بتر دخانیتات کشتور کته در    

برابتر متوارد   واردات کاالنای دختانی  نامید  می شود، دستوراعمم  اعطای مجو   «مرکز » دستوراعمم  به اختصار 

 . کلیه تماراف و مسئوعیترای مرترط با اان دستوراعمم  در روش اجراای به تفصی  ذکر شد  اسج.می باشد ذا 

 

 .می باشد دخانیمحصوالت واردات مجو  ومدارک درخواسج بررسی مرکز مسوول  با رگانی حو   .3

 

 .مورد بررسی قرار می گیرددر راستای تامین کسری با ار مصرف  ،درخواسج مجو  واردات .2

عتد  اماتان   مرکز در خصتو   تشخیص شروط به م ،می شود توعیددر داخ  دخانی که  محصوالت واردات .2.3

 1سیاسج و ارت متروع با رعااتج ترصتر    نمننین مصوبات کمیته درراستای  وتامین با ار مصرف ا  مح  توعید

 .می باشد ، مجا قانون برنامه ینجم توسمه خواند بود  312ماد  

دختانی   محصتوالت  مترتب بر و عوارض دوعتیدخانی مسوول یرداخج تمامی حقوق محصوالت ی  وارد کنند  .2.2

 .اسج

 

 .به شرح  ار می باشد واردات کاالنای دخانیصدور مجو  فرآاند  .1

 :واردکنند  درخواسج ارائه .1.3

)  خود نظر مورد دخانی محصوالت تا نمااد می تقاضا مرکز ا  کتری درخواسج طی ( حقوقی /حقیقی ) واردکنند 

 نامته  اک قاعب در بااد درخواسج اان . نمااد وارد را ( ...و  برگ سیرار و ییپ توتون ممس  تنراکوی سیرارت،

 .گردد ارائه و تنظیم متقاضی امضاء مررو با رسمی

 ال   برای صدور مجو  واردات کاالی دخانی  مدارک  .1.2

  (دخانی محصوالت  فر )  واردات متقاضی توسط دخانی محصوالت واردات مجو  درخواسج ارائه. 1.2.3

 (یرسشنامه واردات  فر ) یرسشنامه تامی . 1.2.2

   مرکز(استمال  ا  قاچاق  فر )   قاچاق با مرار     وح ا  استمال . 1.2.1

  (تمردنامه واردات  فر )  تمردنامه تامی . 1.2.3

 در ااران اسالمی جمروری سفارت تأاید به که ( رسمی ترجمه با نمرا ) ای نامه طیخارجی  توعیدکنند . 1.2.3

و ماعتک   دختانی  محصوالت سا ند  عنوان به خود ممرفی بر عالو  اسج، رسید  ذاصالح مراجع اا و مردأ کشور

 کامت   مشخصتات  ذکتر  با و فروش، تو اع  واردات عحاظ به ااران در را خود اانمااندگان نمااند  نظر، مورد برند

 .نمااد می ممرفی

 مرتدأ  درکشتور  ااتران  استالمی  جمروری سفارت تائید به که وارداتی کاالی تجاری عالمج ثرج گوانی. 1.2.3

 صنمتی ماعایج و نا شرکج ثرج ک  ادار  در تجاری عالمج ثرج  تاایداه ارائه مرکز  بنابه تشخیص باشد، رسید 

 .باشد می ضروری

 و متنتی  ییتا    درج بتر  عتالو   که نمااد می تمرد ( رسمی ترجمه نمرا  به ) ای نامه طی ، کاال سا ند  .1.2.1

 محصتوالت  قراصته نتای   و نا یاکج برروی را دراافتی امنیج نایابزار یاکج، و  هصقرا برروی برداشتی تصاوار

 و اوعیته  نتای  نمونته  بتا  کیفیج عحاظ ا  وارداتی کاالنای گردد می متمرد ضمن در نمااد اعصاق وارداتی دخانی
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 نامته  تمرد در ابزار امنیج ارسال جرج سا ند  کمپانی دقیق آدرس اعال  . باشد ااسان مربوطه نای استاندارد

 .اسج اعزامیفوق 

 : آ مااشرا  به آن ارسال و نمونه تحوا . 1.2.3

 وارداتتی،  دختانی  محصوالت ا  نمونه ارائه به ملز  براساس اعال  مرکز و مطابق تمداد اعال  شد ، واردکنند  نر

 ارسال حو   استاندارد به را دراافتی نای نمونه با رگانیحو   . می باشد  کیفی و کمی نای آ مااش انجا  جرج

 .نمااد می

استتاندارد   حو    عرد  به ،مرکز استانداردنای با مطابقج منظور به کیفی و کمی عحاظ ا  نمونه بررسی .1.2.3.3

 می اعال وارد کنند   نفته به اک حداکثر  ظرف نتیجه شود مردود اا قرول ارساعی نمونه چناننه .باشد میمرکز 

 جرتج  مراتتب  ،تائیتد  عتد   صورت   در و شد خواند طی مدارک تامی  مراح  نمونه تأاید صورت در . گردد

 .گردد می اعال  متقاضی به مرکز استانداردنای با تطریق و اصالح

 .ییشینه سوء عد  گوانی ارائه. 1.2.3

 .ملی شناسه و اقتصادی کد ارائه. 1.2.31

 .با رگانی کارت تصوار. 1.2.33

 شتخص  واردکننتد   کته  ورتیصت درآگری آخران تغییترات   و شرکج آگری تاسیس رسمی رو نامه ارائه. 1.2.32

 .باشد حقوقی

مجتو   متقاضی می بااستج ننرتا  تحوات      :جرج تضمین حسن انجا  کار ( سفته ) ارائه تضمین ممترر . 1.2.31

گتر    ینجتا  برای تنراکوی ممس  نتر  ، راال  ینج  تسیرارنرنخ برای واردات  ،به میزان مندرج در مجو واردات 

  ، مجو  ک مرلغ  ممادل دخانیمحصوالت  ساار واردات و برای راال ااصدنر نخ  برگ ت سیرار، برای راال  صداا

 .تحوا  نمااد مرکزبه  (سفته )  تضمین ممترر

 :برداشتی ییا  چاپ تأاید. 1.1

بتا   محصول مورد نظتر را مطتابق   هصقرا و یاکجطرح گسترد   ، مرکز تأایداه اخذ جرج اسج موظف واردکنند 

 دستتوراعمم  اان استاندارد در . نمااد وارائه طراحی ،برداشتی متنی و تصواری ییا درج  با مرکز استانداردنای

 . به تفصی  ذکر شد  اسج که ضمیمه اان دستوراعمم  می باشد، درج ییا  برداشتی 

 : صدور مجو  واردات . 1.3

 .ا  تامی  مدارک و طی روال باال مجو  واردات صادر خواند شد یساک نفته حداکثر 

 : بشرح  ار می باشد دخانی محصوالت وارداتصدور مجو  ترخیص و  فرآاند . 3

مطابق بتا روال اعالمتی ا  ستوی     را مربوطه دخانی وارداتی  تمحصوال یروفرما با رگانی حو   : یروفرما تأاید. 3.3

که ضمیمه اان دستتوراعمم    فرماوبررسی یردستوراعمم   طرق و نمود  اخذ واردکنند  ا سا مان توسمه تجارت 

به واردکنند  اقتدا   نسرج به محاسره حق انحصار و اعال  آن  تامی  بودن آن، بررسی و درصورت آنرا می باشد،

 .مربوطه جرج رفع نقص به واردکنند  داد  می شودیروفرما ،درصورت نقص  .خواند نمود

  و حقوق حاکمیتی م  وصول و ااصال جدول شمار  اک دستوراعم 32طرق رداف حق انحصار . 3.3.3

    ، و به صورت رااعی  صدور یروفرما  تاراخ درار  اعالمی ا  سوی بانک مرکزی براساس نرخ 

    .واردکنند  اعال  می شود و به محاسره

 .ارائه می نمااد با رگانیحو   واراز را به  اسناد ، ملز  اسج شد  اعال  واردکنند  یس ا  واراز حق انحصار . 3.3.2

     می نمااد  مرر یروفرما اقدا  و آنرا به واردکنند  تحوا  صورت عزو در  ومرکز نسرج به تااید  .3.3.1
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   مجو نای عیسج و شد  تأاید یروفرمای اساس بر ابزار امنیج درخواسج فر  : ابزار امنیج تخصیص. 3.2      

 .گردد میتامی  و ارائه  متقاضی مرر و مجا  امضاء با ، صادر  ترخیص      

 ممتاف  تترخیص  مجو  ارائه ا  بار نخسجبرای  کاالی دخانی نستند واردات سابقه فاقد که  وارد کنندگانی .3.2.3

 .باشند می

 در باشتد  می قرلی دراافتی نای ابزار امنیج% 31 ا  بیش واردات و اعصاق به منوط ابزار امنیج تخصیص . 3.2.2

ابتزار   اعصتاق  بر مرنیشرکج  نامه تمرد در شد  ذکر) کنند  توعید شرکج  آدرس به تخصیصی ابزار امنیج ضمن

 .گردد می ارسال ( امنیج

 . واردکنند  می بااسج ابزارنای امنیج استفاد  نشد  را به مرکز برگشج دند .3.2.1

    .ارائه می شود واردکنند  سوی ا  ترخیص مجو  صدور درخواسج : ترخیص مجو  صدور .3.1

 باشتد  متی ییوسج آن     3.1.3مندرج در بند  مدارککه  ترخیص تقاضای نامه متن در مواردذا  درج اردکنند و

 .مرکز، صادر خواند شد استانداردحو   توسط شااان ذکر اسج مجو   ترخیص یس ا  تااید محموعه  .اعزامی اسج 

 .کارتن به دخانی محصول میزان. 3.1.3

 .مربوطه یروفرمای حم  دفمات تمداد اعال . 3.1.2

 .تفایک به محصول تجاری نا  اعال  و دخانی تمحصوال نوع. 3.1.1

 .مربوطه تصوار انضما  به انرار قرض اا و کوتاژ ، بارنامه نای شمار  ا  اای اعال . 3.1.3

 .کاال ترخیص جرج نظر موردمجا   گمرک تمیین. 3.1.3

 . مربوطه دریروفرمای مرکزتائیداه  شمار . 3.1.3

  .اسج نررداد  ترخیص که سفارش ثرج ا  باقیماند  کاالی میزان. 3.1.1

  انحصار حق تصوار فیش واراز -1تصوار بارنامه  -2تصوار یروفرمای تااید شد   -3ییوسج  مدارک. 3.1.3

 تصوار ثرج سفارش-3

 به نمرا  مدارک مندرج مجو  ترخیص ا  سوی واردکنند  درخواسج یس ا  دراافج  :نمونه برداری . 3.3 

 اقتدا  بته نمونته   سا مان صنمج ، ممدن و تجتارت استتانرا   نمااند  ودر استانرا توسط مرکز نمااند  ، قر در بند 

نسترج   ،و احرا  انطراق محموعه وارداتی با نمونه اوعیهآ مااشرا   برداری ا  کاالی وارداتی نمود  و یس ا  ارسال به

کته   نمونه برداری به ااتی ا  دو روش  اتر   .نمااد می اقدا اک نفته  ظرف مدت حداکثر به صدور مجو  ترخیص

 .خواند شد انجا  واردکنند  می باشد، انتخاب آن با درخواسج کتری

 :نمونه برداری در مردا . 3.3.3

   ای ا  ا، نمونه برداری در گمرک مردا و توسط  واردکنند  و موافقج مرکزدر اان روش با درخواسج . 3.3.3.3

 .انجا  می شود ،شرکترای با رسی کاال

 در به تمداد مورد نظر ا  محموعه موجود در گمرک مردا، نمونه برداری و شرکج با رسی کاال، . 3.3.3.2

 .نمونه نا را به مرکز ارسال می نمااد و سفارشی، بندی یلمپ شد  با یسج سراع بسته

 : ورودی نمونه برداری در گمرک. 3.3.2 

 د ن، نماا دخانی ، با اعال  وارد کنند  محصوالتورود کاال به گمرکات مجا  ترخیص در اان روش یس ا   .3.3.2.3

مرکز ا  محموعه با داد بمم  آورد  و به تمداد ال   استان با نامه تائیداه صنمج ، ممدن و تجارت مرکزاا نمااند   

 . و نمونه را به مرکز ارسال خواند نمود نمونه گیری
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نمااند  صنمج ،  ااتوسط نمااند  مرکز  صرفاً نمونه برداریدر روش نمونه برداری در گمرک ورودی،  .3.3.2.2 

 .انجا  خواند شدممدن و تجارت استان با نامه تائیداه مرکز 

 .مرکز انجا  خواند شد استاندارد حو  صرفاً توسط تااید انطراق محموعه با نمونه . 3.3.1  

 رخواسج رسیدگی مجدد نمااد در اان، واردکنند  می تواند داستانداردحو   توسط درصورت عد  تااید . 3.3.3  

 .صورت مراح  باال تارار خواند شد

 رخیص صادر نخواند شد و واردکنند مرکز ، مجو  ت استاندارد حو   سویدرصورت عد  تااید محموعه ا   .3.3.3  

نمااند  نظر ملز  اسج حسب تشخیص مرکز نسرج به مرجوع نمودن محموعه اا امحاء آن در داخ  کشور تحج 

 .اقدا  نمااد مرکزاا نمااند   صنمج ، ممدن و تجارت استان با نامه تائیداه مرکز

 :گمرکی سرز یروانه ارائه. 3.3

 مجو  تصوار به منضم) گمرکی سرز یروانه تصوار ارائه به موظف واردکنند  گمرکات، ا  کاال ترخیص ا  یس

 .باشد می با رگانیحو     به ( مربوطه ترخیص

 :تو اع.  3

 .نمااد یخش و عرضه ،تو اع دارندگان مجو  طراق ا صرفاً  را وارداتی محصول بااسج می دارند  مجو  واردات

 .اخذ مجو  تو اع ا  سوی دارند  مجو  واردات بالمانع می باشد 

 ار انجا   ترتیب بهجاری دستوراعمملرای طرق قوانین و  آن یس ا  انقضای تاراخ اعترارواردات تمداد مجو   .3

 :خواند شد 

  متقاضی درخواسج تمداد مجو  ا  سوی. 3.3

 انجا  استمالمات ال  . 3.2

 رو  رسانیه   بوصورت عزکه دارای  مان انقضا می باشد و در  متقاضیبررسی مدارک . 3.1

 تسواه حساب با مرکز . 3.3

 تمداد مجو  . 3.3

تمرد نامه اا مفاد مواد قوانین و مقررات مربوطه اا در صورت عد  رعااج نر اک ا   مرکز می تواند: ابطال مجو  . 1

وارد  بشرح بند  غرامج  ابطال ورا واردات  ابالغی ا  مرکز، مجو و ضوابط دخانی محصوالت دستوراعمم  واردات 

 . تمرد نامه را دراافج نمااد 32

 ضوابط اجراای.  3

، ارسال خواند شد مرر ااناه تغییر نشانی وارد کنند  نشانی مندرج در مجو  کلیه ابالغ نا و مااترات به . 3.3 

 .کتراً به مرکز اعال  شد  باشد

واگذاری امتیا  و حقوق اان . نمااد اقدا  خود  بنا  مجو وارد کنند  می بااسج راساً برای واردات موضوع .3.2

اعم ا  واگذاری، انتقال، صلح، شراکج، وکاعج و غیر   تحج نیچ عنوانی مجو  به شخص ثاعث در طول مدت مجو ، 

، کالً اا جزئاً، در داخ  اا خارج کشور، بطور موقج اا دائمی (غیر  ا حق اعمم  کاری در ترخیص کاال ا  گمرک)  

 .ممنوع اسج

ز می تواند درصورت تقاضای وارد کنند  نسرج به افزااش اا کانش میزان کاالی مندرج در مجو  اقدا  مرک. 3.1

 .نمااد
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        متقاضی موظف اسج محصول موضوع مجو  را مطابق عالمج تجاری ثرج شد ، طرح، شا ، رنگ و. 3.3

واردات محصول با تغییر بسته بندی، . بندی که نمونه آن ییوسج الانفک مجو  می باشد وارد و عرضه نمااد بسته

 .طرح، رنگ و شا  برند موضوع مجو  واردات منوط به ارائه مجو نای ال   و  موافقج مرکز می باشد

دستوراعمم  درج ییا  برداشتی متنی و مصور که جزء الانفک اان تمرد نامه می باشد را  می بااسجمتقاضی . 3.3

را وارد (ناعوگرا  ) ای طرح اتیاج و قراصه تائید شد  ، بارکد، ابزار امنیج اجرا نمود  و فقط کاالی ناای که دار

مندرجات اعزامی ا  جمله ییا  برداشتی منحصر به مورد مقرر در اان بند نرود  و مرکز می تواند در موارد . نمااد 

متقاضی موظف به اجرای  ضرورت و اا اعال  مراجع قانونی، نوع، مفاد و حجم مندرجات و ییا  نا را تغییر دند و

 .آن می باشد

نای استفاد  نشد  را در صورت انقضای مدت، خاتمه اا فسخ  (ناعوگرا )ابزار امنیج متقاضی موظف اسج . 3.3

درصورت تخلف متقاضی ا  رعااج اان بند، مرکز موضوع را ا  . مجو  واردات به نر دعی ، به مرکز مسترد نمااد

 .طراق مراجع قضاای ییریری و کلیه خسارات وارد  و مطاعرات قانونی خود را دراافج خواند نمود

نمننین اخذ مجو نای ال   ا  سا مان . اسج کلیه نزانه نای آ مااشات را یرداخج نمااد متقاضی موظف. 3.1

 .نای ذاربط به عرد  متقاضی می باشد

جرران نر . نماادو موا ان فنی را رعااج  استانداردنا، مجو  وارداتدر طول مدت اجرای  می بااسجمتقاضی . 3.3

ال   در و ضوابط فنی استانداردنا  عد  رعااج موا ان برداشتی وگونه خسارت وارد  به مصرف کنندگان به دعی  

 .به عرد  متقاضی می باشد مجو  دخانی موضوعمحصوالت توعید 

 مرکزغیر  بر عرد  متقاضی بود  و  عوارض و و ، بیمهیرداخج کلیه حقوق و عوارض دوعتی نظیر ماعیات. 3.3

                                                                                              .نینرونه مسئوعیتی در اان  مینه ندارد

متقاضی موظف اسج کلیه محصوالت وارداتی خود را با رعااج ضوابط مربوطه ا  طراق دارندگان مجو  . 3.31

 .ردتو اع ا  مرکز عرضه نمود  و مرکز نینرونه مسئوعیتی درخصو  تو اع و فروش محصول ندا

چناننه دارند  مجو  بخواند جرج تو اع راسا اقدا  نمااد می بااسج مجو  تو اع  کاالی دخانی را جداگانه . 3.33

 .برابر ضوابط مقرر اخذ نمااد

. کاالی مندرج در مجو  اعطاای، موضوع مجو  را واردات نمااد %13متقاضی متمرد اسج حداق  به میزان . 3.32

در صورتی که کسری واردات منتسب به تقصیر و عملارد متقاضی باشد، متقاضی موظف خواند بود ممادل کسری 

 .به حساب مرکز  یرداخج نمااد را  واردات، حق انحصار مربوطه

عمم  ستاد مرکزی مرار   با قاچاق کاال و ار ، در صورت دستورا 13و  23متقاضی موظف اسج بنا بر مواد . 3.31

در با ار داخلی، ضمن یاسخرو بودن، خسارات ( تقلری و غیر تقلری)کشف نوع کاالی قاچاق موضوع اان مجو  

 نیز توعیدکنند مفاد اان بند در صورتیاه متقاضی اک .  وارد  را به قیمج اعالمی مرکز جرران و یرداخج نمااد

 .  االجرا می باشدباشد ال 
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نراک ا  مورد بررسی قرار داد  و درسطح کشوررانر  مان محصوالت وارد شد  مرکز می تواند در . 3.33

محصوالت مردود . مردود اعال  نمااد رامورد نظر مطابقج ناندو استانداردنای محصوالتی که با مشخصات فنی 

که تمامی ملز  به جرران نمننین دارند  مجو   . ا شوندشد  بااستی تحج نظر مرکز و به نزانه دارند  مجو  امح

مرکز نینرونه مسئوعیتی در مورد کاالی وارداتی متقاضی  .می باشد.آوری محصوالت مردودی ا  با ار جمع نزانه

 .ندارد و متقاضی ا  نر حیث یاسخروی اشخا  حقیقی و حقوقی می باشد

به منظور نظارت بر اجرای تمردات متقاضی، ناظر مرکز می تواند ا  مح  دفتر، انرار و محصوالت وارد شد  . 3.33

و در نمااد با داد و حسب مورد نمونه برداری و اسناد و دفاتر مربوط به واردات متقاضی را مالحظه و بررسی 

 .باشد صورت ضرورت تصوار تریه نمااد؛ متقاضی موظف به نمااری با ناظر می

قانون 312ماد    2و رعااج سیاسج نای مرکزباتوجه به ترصر   مرکز می تواند درصورت تقاضای متقاضی. 3.33

 .نسرج به افزااش اا کانش ظرفیج واردات اقدا  نمااد برنامه ینجم توسمه 

حق انحصار  واردات محصوالت دخانی در مناطق آ اد که به آن حق انحصار توعید تملق می گیرد، مشمول. 3.31

 .واردات به سر مین اصلی و حق انحصار صادرات ا  مناطق آ اد به خارج ا  کشور نخواند بود

در مناطق آ اد و اا مناطق واژ  اقتصادی فماعیج می نمااند، تسریالت و امتیا ات  کهمتقاضیانی در مورد . 3.33

قانون برنامه ینجم توسمه، در  332د ماد  مندرج در قانون چرونری ادار  مناطق آ اد تجاری صنمتی و نیز مفا

 .اجرای مجو  عحاظ خواند شد

 قانون برنامه ینجم توسمه، وارد کنند  مالف اسج  مینه توعید 312ماد   1ترصر   هبا توجه ب. 3.21

 بصورت اخذ مجو  توعید اا توعید مشارکتی با دارندگان مجو  ) را داخ  کشور  دروارداتی  دخانی محصوالت 

را انجتا  داد  و واردات   در داخ  کشور کاالناآن  توعید ،فرانم آورد بطوری که تا یااان برنامه ینجم توسمه( توعید 

    .به صفر برساند 

در صورت برو  حوادث غیر مترقره و غیر قاب  ییش بینی که ممان اسج مانع اجرای مجو  واردات شود، . 3.23

در اان صورت با تااید . به مرکز با ارائه مدارک مربوطه اعال  نمااد نفته دو  متقاضی می بااسج مراتب را ظرف

نسرج به تسواه  و ابطالمرکز، اجرای مجو  مملق خواند شد و چناننه اوضاع بیش ا  سه ما  تداو  اابد، مجو  

وعتی و در صورت وضع مقررات د. حساب طرق اسناد و مدارک تمردنامه و یرداخج خسارات وارد  اقدا  نمااد

قوانین جداد اا اصالحاتی در قوانین جاری که مانع اجرای مفاد مجو  شود با تااید و موافقج مرکز ، تصمیم 

 . مقتضی اتخاذ خواند شد
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 :نمودار روند مجوز واردات به شرح زیر می باشد. 11
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 :به شرح زیر می باشد ترخیص کاالهای دخانیمجوز صدور نمودار روند  .12
 

                  

                    

              
      

            

               
     

            

               

                   
                       

            
       

      

            
       

   

                           

                         

            
               

          

                 
          
             

           
            

             
         

     

              
                   

                 

      )          (     
                  

          
             


