
 

 دستورالعمل

 يدخان يکاال يتيحاکمصال حقوق يوصول و ا
 3 از 1:  شماره صفحه

 

 

 82/31/3183مورخ  13311و مصوبه شماره  3131مصوب  قانون انحصاربر اساس الزامات باالدستي از جمله 

و مسوول وصول و  مرجعات کشور يو نظارت بر دخان يزیمرکز برنامه ر، راجع به اخذ حق انحصار کبریت 

  .باشد يمدر کشور و کبریت ات يدخانتهاي مربوط به صنعت و تجارت يفعال يتيحقوق حاکم  هيکلصال یا

 .باشد يم يدخان هايکاال يتيحقوق حاکم صالیوصول و انظارت و پيگيري بر  س مرکز مسوولیير     

و  يتيحقوق حاکمم وصول ي، تحکيرانیا هیت از کار و سرمای، حماين سالمت عموميتام)يلح ملابر اساس مص .3

صال یه جدول وصول و اي، مرکز اقدام به تهذیلموارد به حداکثري  حصولبا هدف و ( بازار يرین رقابت پذيتضم

 : دینما يم و کبریت ات يدخان يتيحقوق حاکم

 (براساس آمار وزارت بهداشت تيش نسبت برآورد ساالنه مصرف به جمعیعدم افزا) مصرف  کنترل نرخ سرانه.3.3

 (يد داخل به توتون وارداتيتول يش نسبت برگ توتون و تنباکویافزا) يکشاورزت از یحما .3.8

 (د داخل به مصرف ساالنهيش نسبت تولیافزا) د داخليتولت از یحما .3.1

 (کاهش نسبت برآورد قاچاق به مصرف ساالنه)کنترل قاچاق  .3.1

 (و همچنين افزایش نسبت توليدات داخلي به واردات ش نسبت واردات به برآورد قاچاقیافزا)ل وارداتیتعد .3.1

  (ش صادراتیافزا)ق صادرات  یتشو .3.1

  



 

 دستورالعمل

 يدخان يکاال يتيحاکمصال حقوق يوصول و ا
 3 از 2:  شماره صفحه

 

 
 

 

 اتيدخان يتيحاکمصال حقوق یوصول و اشماره یک  جدول

 انحصار عمليات رديف
واحد قيمت 

 گذاری
 طريقه وصول و ايصال ماخذ

 ریال %8 سيگار توليد کاالي آماده به مصرف 3

 فاکتور

  فروش

 کارخانه

 مرکز حسابواریز به 

8 
توتون /توليد کاالي آماده به مصرف تنباکوي معسل

 پيپ
 ریال 8%

فاکتور 

فروش  

 کارخانه

 واریز به حساب مرکز

1 
توتون /توليد کاالي آماده به مصرف تنباکوي سنتي

 چپق
 ریال 8%

فاکتور 

فروش  

 کارخانه

 واریز به حساب مرکز

 آماده به مصرفدخاني واردات کاالي  1
31% 

 
 حساب مرکزواریز به  قيمت فوب ریال

 واریز به حساب مرکز قوطي 3111 ریال 311 حق انحصار توليد کبریت 1

 

 براساس قانون انحصار -

  



 

 دستورالعمل

 يدخان يکاال يتيحاکمصال حقوق يوصول و ا
 3 از 3:  شماره صفحه

 

 . از خزانه پرداخت مي شود 28دستورالعمل مبارزه با قاچاق مصوب 13در صورت اعمال ماده * 

 .به خزانه واریز خواهد شد  تعيين و مراجع قضایيدر  جریمه** 

 .ردیپذ يک مرحله انجام میو در   يعيبه صورت تجم يحقوق دولت يصال تمامیا وصول و .8

 .خواهد بود حساب مرکزز به یبه صورت وار يوصول حقوق دولت  نحوه .8.3

شود از  ميپرداخت نپاداش آني ریال  111/111/31قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال وارز تا   88براساس ماده  .8.8

 . ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز مي باشد به باال هم در اختيار 111/111/31

 .فوق بصورت ساالنه بازبيني و درصورت لزوم، تغييرات الزم در آن اعمال خواهد گردید جدولمندرجات  .8.1

 :باشدشرح زیر مي ببراي انواع کاالهاي دخاني  (هالوگرام)ابزار امنيت جدول قيمت فروش  .1

 

 جدول شماره دو قيمت فروش هالوگرام

 کاالي دخاني رديف

قيمت فروش 

هالوگرام براي 

 توليدات داخلي

قيمت فروش 

هالوگرام براي 

 کاالهاي وارداتي

 واحد پول قيمت واحد پول قيمت

 یورو 112/1 یورو 111/1 بسته بيست نخي سيگارت 3

 یورو 12/1 یورو 11/1 قراصه دویست نخي سيگارت 8

 یورو 111/1 ریال 311 بسته پنجاه گرمي تنباکوي معسل 1

 یورو 11/1 ریال 311 تنباکوي معسلپانصد گرمي باکس  1

 یورو 11/1 یورو 18/1 بسته سيگار برگ 1

 یورو 1/1 یورو 8/1 قراصه سيگار برگ 1

 یورو 111/1 یورو 111/1 بسته پنجاه گرمي توتون پيپ 8

 یورو 11/1 یورو 11/1 گرمي توتون پيپ قراصه دویست و پنجاه 2

 

  سایر  و) براي تنباکوهاي معسل و توتون پيپ (هالوگرام ) قيمت ابزار امنيت که در جدول فوق با توجه به این . 1.3 

شده است،  تعيينبراي بسته هاي پنجاه گرمي  ( آن گرم مي باشد وزن دخاني که واحد سنجش کاالهاي       

قيمت در قيمت یک قطعه تقسيم بر پنجاه ضرب  ابر با وزن بستهبر با وزن باالتر، بسته (هالوگرام)منيتاابزار قيمت

براي تنباکوي معسل ( هالوگرام ) بطور مثال قيمت یک قطعه ابزار امنيت  .خواهد بود آن (هالوگرام)ابزار امنيت 

  .مي باشد(  881 ÷ 11)  × 111/1 = 188/1 €  گرمي برابر با 881بندي  وارداتي با بسته

ابزار بسته براي بسته بندي با وزن کمتر از پنجاه گرم ، همان قيمت ( هالوگرام ) ابزار امنيت قيمت . 1.8 

 .بسته پنجاه گرمي خواهدبود( هالوگرام)امنيت

قيمت فروش هالوگرام ساالنه و برحسب مبلغ خرید توسط مرکز پيشنهاد و با تصویب وزیر محترم صنعت، . 1.1

 .مي شودتعيين معدن و تجارت 

 قانون بودجهمربوطه مندرج در و در ردیف درآمدهاي درآمدهاي مرکز  سود ناشي از فروش هالوگرام جزء. 1.1    

 .خواهد شدمحسوب ساليانه کل کشور 


