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 :کنم بهاین اثر را تقدیم می

 دلسوز و مهربانم؛به روح پدر بزرگوارم و مادر 

 همسرم، 

 که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم؛

 و فرزندم، آرش

 بخش و آرامش من است.امیدبخش جانم، که وجودش شادی



 



 

 انسانی است.برخورداری از باالترین استاندارد سالمت، حقوق اساسی هر 

 نامه سازمان جهانی بهداشتاساس 

 مقدمه

اکنون افزون بر یک استعمال دخانیات، عامل قابل پیشگیری مرگ در جهان امروز است. هم

ها در کشورهای درصد آن 08کنند که بیش از میلیارد نفر در سرتاسر جهان سیگار مصرف می

 08از شش میلیون نفر در ایران بیشتر از  توسعه ازجمله ایران هستند. در حال حاضر بیشدرحال

 کنند.میلیارد نخ سیگار ساالنه مصرف می

هزار نفر در ایران در اثر استعمال دخانیات  08میلیون نفر در جهان و  0هرساله متجاوز از 

میرند. استعمال دخانیات عامل خطر شش مورد از هشت عامل مرگ در جهان است. استفاده از می

ها های بهداشت دولتپذیری اقتصادی خانوار و افزایش هزینهنین موجب آسیبدخانیات همچ

 شود.می

المللی به رهبری سازمان جهانی بهداشت منجر به ایجاد کنوانسیون کنترل های بینتالش

دخانیات شد. مجموعه اقدامات کنوانسیون، شامل کاهش تقاضا و عرضه طی شش راهکار 

(MPOWERارائه )گردد. جمهوری درنهایت باعث کاهش شیوع دخانیات می شده است که

 اسالمی ایران از اولین کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق شده است.

آوری گزارش در خصوص تعهدات کنوانسیون و سازمان جهانی بهداشت هرساله اقدام به جمع

ازمان جهانی بهداشت، های سنماید. طبق گزارشاجرای شش راهکار در تمامی کشورهای عضو می

های خوبی در دست اقدام راهکار موفق بوده است و برنامه پنججمهوری اسالمی ایران در اجرای 

دارد، اما در مورد راهکار مالیات دخانیات تاکنون نتوانسته است به استانداردهای سازمان جهانی 

 بهداشت دست یابد.



 

ترین اقدامات کنترل دخانیات در دسترس فهصرراهکار مالیات دخانیات، مؤثرترین و مقرون به

ها در سراسر جهان است. مطالعات متعدد و تجربیات کشورهای مختلف نشان داده است دولت

درصدی فروشی است. هر افزایش دهدرصد قیمت خرده 08تا  08مالیات مؤثر دخانیات به میزان 

 دارد. یات را به دنبالدرصدی شیوع دخانپنج مالیات دخانیات معموالً کاهش چهار تا 

سازی ساختار نظام مالیات بر دخانیات در اجرای کنوانسیون سازمان جهانی تحول و مدرن

شده پرداختههای مختلف کتاب بدان بهداشت در مورد کنترل دخانیات شروع گردید که طی بخش

کنترل دخانیات برای زاده، دبیر محترم ستاد کشوری مبارزه با است. از آقای مهندس بهزاد ولی

 های سازنده ایشان بسیار سپاسگزارم.همکاری و ارائه پیشنهاد

دستیابی به استانداردهای مطلوب مالیات دخانیات در ایران با ارائه تجربیات چندین ساله در 

ای برای تهیه این کتاب گردید. کنوانسیون کنترل دخانیات انگیزه 0حوزه مالیات دخانیات و ماده 

دهی کتاب بدین ترتیب است: در فصل اول به کلیات موضوع، شامل تعاریف و خصوصیات نسازما

شده ها از وضع مالیات بر سیگار پرداختهمالیات ویژه، پیشینه آن در جهان و همچنین اهداف دولت

است. فصل دوم به بررسی مالیات دخانیات در ایران اختصاص دارد. قوانین و مقررات مالیات 

شده است. در فصل سوم ز ابتدای مشروطه تاکنون و عملکرد کشور در این فصل ارائهدخانیات ا

کنوانسیون  0کنوانسیون کنترل دخانیات و باألخص مقررات مالی و مالیاتی آن و راهنمای ماده 

موردبررسی قرارگرفته است. فصل چهارم موارد مهمی مانند راهکارهای کنترل دخانیات 

(MPOWER )پایانی، به شده است و بخش وب مالیات بر دخانیات در ایران ارائهو ساختار مطل

 مدیریت مطلوب مالیات بر دخانیات و تأثیر آن بر ارتقاء سالمت عمومی جامعه اختصاص دارد.

امیدوارم گردآوری پیشینه مالیات بر دخانیات در ایران و همچنین تجربه کشورهای موفق جهان و 

های سازمان جهانی بهداشت، منبع مناسبی برای پژوهشگران و ها و استانداردارائه توصیه

گیرندگان حوزه مالیات دخانیات برای طراحی، بازنگری و عملیاتی کردن گذاران و تصمیمسیاست

ساختار مطلوب مالیات بر دخانیات فراهم نماید تا اینکه دو هدف عمده آن، یعنی کاهش مصرف 

های ناشی از مالیات دخانیات برای تأمین مالی درمان بیماری دخانیات و افزایش درآمدهای حاصله از

های استعمال دخانیات و همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای مالیات بر دخانیات برای برنامه

 های مبارزه با استعمال دخانیات و پیشگیری از شیوع آن محقق گردد.سالمت اجتماعی ازجمله فعالیت



 

محمدرضا شایسته است از جناب آقای دکتر « وق لم یشکر الخالقمن لم یشکر المخل»به مصداق 

مسجدی، دبیر کل محترم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات که این فرصت مهم را برای بنده 

عبدی، مستشار محترم دیوان محمدرضا از جناب آقای دکتر  .نمایمفراهم نمودند، تشکر و قدردانی 

ی صمیمانه ایشان و نظارت بر تدوین کتاب کمال تشکر و هامحاسبات کشور به خاطر حمایت

، مدیر حصاری بهرامی محمدرضا سپاسگزاری را دارم. از سرکار خانم سونیا غفاری و جناب آقای

جناب آقای علی عطا طاهری، مدیر اجرایی محترم و اجرایی محترم مرکز تحقیقات کنترل دخانیات 

علی، کارشناس محترم مرکز و سرکار خانم ساناز حمزه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

 نمایم.ها تشکر میتحقیقات به خاطر همکاری صمیمانه آن

وطن ها همویروس کرونا جان میلیون 8933های ابتدایی سال و ماه 8930پایانی سال های هفته 

پزشکان، پرستاران و ها، شامل کرد، لیکن فرزندان توانای این مرز و بوم در بیمارستانرا تهدید می

ها نفر از مردم را وقفه خود به شایستگی جان میلیونهای بیها و فداکاریسایر کادر درمانی با تالش

آفرین تسلیم نجات دادند و متأسفانه تعدادی از این عزیزان در این راه مقدس جان خود به جان

ها و ارزشمند این بزرگواران باشیم. این رشادتدانیم قدردان زحمات نمودند. بر خود واجب می

شده و قطعاً در حافظه تاریخی کشور ها به عنوان برگ زرینی، در تاریخ کشورمان ثبتفشانیجان

 ایران جاودانه باقی خواهد ماند.

ها و شده است. لذا راهنماییمجموعه مالیات بر دخانیات برای اولین بار در کشور گردآوری

 ی خوانندگان گرامی موجب پربارتر شدن این مجموعه خواهد گردید.هاپیشنهاد

 

 منوچهر مقصودلو

 8930زمستان 
manoochehr.maghsoudlou@gmail.com 
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 کلیات بخش اول: 

 تعریف مالیات

ای عربی است و در فارسی به معنای باج، خراج و زکات مال است. واژه مالیات مالیات واژه»

هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در  مثابه یک نوعمالیات بهخود جمع واژه مالیه است. 

های را پرداخت نمایند تا تواناییاند آن وری از امکانات و منابع یک کشور موظفراستای بهره

 جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

دولت مالیات را در راستای تأمین نیازهای عمومی افراد جامعه مانند تأمین امنیت، بهداشت و 

کند. پرداخت مالیات اجباری و بالعوض است. افراد جامعه مالیات آموزش و ... مصرف می درمان،

کند پرداخت خود را متناسب با درآمد و ثروت خود و با توجه به نرخ مالیاتی که دولت تعیین می

 کنند.می

 های اقتصادی است که در رشد و توسعه پایدار، تأمین عدالتترین زیرساختمالیات از مهم

اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد، ثروت و تخصیص بهینه منابع نقش دارد. همچنین با اخذ 

ها مانند کسر بودجه، توان بر مشکالت مهم اجتماعی و اقتصادی دولتمالیات عادالنه و واقعی می

 های تولیدی فائق آمد.گذاری در بخشمعضل بیکاری و کاهش سرمایه

 دهند.پرداختی که افراد برای استفاده از انتظامات عمومی می مالیات عبارت است از پیش

های مالیات درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت

یابی به این درآمد و سودها را گردد، زیرا ابزار و امکانات دستاقتصادی است که نصیب دولت می

 (8908دولت فراهم ساخته است. )دوانی، 

، پرداختی است الزامی 8(OECDمالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

                                                           
1-Organization for Economic Co-opereration and Development 
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ها دریافت و بالعوض که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با ثروت و یا درآمد آن

کند تا آن را در راستای منافع جامعه هزینه نماید. هدف از ایجاد نظام مالیاتی در هر اقتصادی، می

 زا است.ستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع دروند

المللی پول، مالیات عبارت است از وجوه اجباری، غیر جبرانی و مطابق تعریف صندوق بین

های کند. درآمدهای مالیاتی، بهرهبرگشت که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه میغیرقابل

ها و مربوط به عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت مالیاتهای معوقه، جرائم گرفته به مالیاتتعلق

یافته به دولت از بابت انحصارات مالی، انحصارات صادراتی و وارداتی و انحصار خرید مبالغ انتقال

 گیرد.و فروش ارز را نیز در برمی

کند میهای غیرتجاری دریافت ها و انجمنهای غیردولتی، اتحادیهمبالغی که دولت از سازمان

ها دریافت شود. حتی اگر این وجوه به صورت اجباری از اعضای آنجزو مالیات محسوب نمی

 شده باشد.

 اصول اخذ مالیات

 اصل فایده-8

 اصل توانایی پرداخت-2

. یعنی هر فرد به میزانی که از خدمات مالیات بر مصرف و فروش بر اساس اصل فایده است

 های دولتی نیز مشارکت کند.ان میزان در تأمین هزینه، به همکنددولتی استفاده می

مالیات بر درآمد بر اساس اصل توانایی پرداخت است. یعنی هر شخصی به هر میزانی که توانایی 

 (8938جمشید پژویان، کتاب مالیه عمومی، « )دارد در پرداخت مالیات مشارکت کند.

 اهداف و ضرورت وضع مالیات

توان به موارد کلی زیر کنند. از این اهداف میاهداف مختلفی اخذ میها مالیات را با دولت

 اشاره کرد:

 ها عموماً از اهداف درآمدی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی برخوردارند.مالیات»

 های مربوط به دولت.؛ به جهت ایجاد درآمد و تأمین هزینهاهداف درآمدیالف( 

د بودن نظام مالیاتی، مالیات از صاحبان درآمد ؛ در صورت کارایی و کارآماهداف توزیعیب( 
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 شود.درآمدها هزینه میشده و برای حمایت از فقرا و کمگرفته

شود. در صورت ؛ برای تثبیت نرخ تورم و یا کاهش آن استفاده میگذاری تثبیتیهدفج( 

را کم کرده تواند با افزایش مالیات بر مصرف، تقاضای کل جامعه وجود تورم در جامعه، دولت می

اقتصادی در جامعه، با کاهش مالیات بر مصرف  و باعث کاهش تورم گردد؛ و یا در حالت رکود

ها با دادن یارانه بر مصرف(، مردم را تشویق به خرید کاالها و خروج از رکود )حتی در برخی برهه

 خواهد کرد.

ردم را نسبت به تواند با وضع مالیات م؛ در اهداف تخصیصی دولت میاهداف تخصیصید( 

بخشی مثل دهی نماید. مثالً با افزایش مالیات بر مصرف کاالهای زیانمصرف برخی کاالها جهت

)یداهلل دادگر، اقتصاد بخش « سیگار، باعث کاهش تولید و مصرف این نوع کاالها خواهد شد.

 (8900عمومی، 

ه اصل کارآمدی، اقتصادی تواند مفید باشد که از سالزم به ذکر است که مالیات در صورتی می

تواند به اهداف خود برسد؛ بلکه تنها نمیبودن و عادالنه بودن تبعیت کند در غیر این صورت نه

 تواند تأثیرات معکوس نیز بر اقتصاد بگذارد.می

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به 

 به نحو مطلوبی انجام دهد. عهده گرفته

 اند از:ترین این وظایف عبارتعمده

حفظ استقالل و تمامیت کشور از طریق تأمین وسایل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره  -8

 نیروهای نظامی و انتظامی.

 ونقل.های ارتباطی و وسایل حملایجاد و توسعه راه -2

 سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم.تأمین بهداشت، آب، برق، مخابرات و  -9

 تأمین آموزش در همه سطوح. -4

 وفصل دعاوی و استقرار امنیت اجتماعی.تأمین قوه قضائیه برای حل -2

 قبول.تأمین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل -0

لید و اشتغال های توهای اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینهتأمین زیرساخت -2



  01 (Excise Tax) یژهو یاتفصل اول: مال

 

 و تعادل اقتصادی.

 تقویت بررسی طرح تأسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان. -0

 کفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی.تأمین خود -3

های مالی در جهت برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، تأمین خدمات و حمایت -88

تادگی و تأمین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم بیکاری، پیری و از کاراف

 ها.آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده

های شود که دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیازبنابراین مالحظه می

نظران در کلیه کشورها صاحب جامعه که به نکاتی از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است. امروز

که اتکای دانند. زیرا عالوه بر آنهای دولت را مالیات میمسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه

های آینده نیز هست را کم دولت به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل

 کند.در آحاد افراد جامعه ایجاد می کند، یک شور و اشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشورمی

 ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی

ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده

های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری

های اقتصادی به شمار های دولت در مقابله با بحرانسیاستاز ابزارهای مهم و قوی در اجرای 

رود. سیستم مالیاتی زمانی کاراست که بتواند حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را حاصل می

 انگیز است.نماید؛ اما اینکه ظرفیت مالیاتی در هر جامعه به چه میزان است، موضوعی بحث

ری نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی یا ملی گیحجم مالیات معموالً از طریق اندازه

ها، ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتشود که به نسبت مالیاتی موسوم است. مهمارزیابی می

های غیر مالیاتی )شامل استقراض(، های دولت، امکانات موجود درآمداند از میزان هزینهعبارت

 داخلی.ظرفیت مالیاتی کشور و تولید ناخالص 

طورکلی، به منظور برآورد کوشش مالیاتی در هر کشور، ابتدا باید ظرفیت مالیاتی آن کشور به

شده به ظرفیت مالیاتی است و آوریهای جمعرا تعیین نمود. زیرا کوشش مالیاتی، نسبت مالیات

لیاتی را های ماآمدمقایسه کشورها بر اساس کوشش مالیاتی، در حقیقت، زمینه افزایش بیشتر در
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توان به دو گروه تقسیم نمود: عوامل مؤثر بر نماید. عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را میایجاد می

 توان افراد در پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر توان دولت به گردآوری مالیات.

توان دولت به گردآوری مالیات، بستگی به عوامل ساختاری، از قبیل سهولت دستیابی به 

آوری مالیات دارد. توان افراد در های مالیاتی و عوامل ارادی، از قبیل کارایی نظام اجرایی گردپایه

پرداخت مالیات نیز توسط عوامل ساختاری، از قبیل سطح درآمد و عوامل ارادی، از قبیل احساس 

 گردد.مسئولیت افراد به پرداخت مالیات تعیین می

طور انتزاعی و مجزا تعیین نمود و توان بههر کشور را نمیبر اساس تعریف باال، ظرفیت مالیاتی 

های مالیاتی است. بنابراین قضاوت در خصوص بر شدت و ضعف استفاده از پایه این مقدار متکی

مطلوب بودن یا نبودن سطح استفاده از ظرفیت مالیاتی هر کشور، باید از طریق الگوهای متکی بر 

آمده است نشان عملهای مختلفی که در این زمینه بهیرد. بررسیالمللی صورت پذهای بینمقایسه

درصد و در کشورهای  28دهد که نسبت مالیاتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از می

)محمد کردبچه، بررسی درآمدهای مالیاتی « باشد.درصد می 82طور متوسط حدود توسعه بهدرحال

 (8922در ایران، 

 مستقیم و غیرمستقیم انواع مالیات: مالیات

گیرد؛ مانند طور مشخص از برخی افراد میهایی است که دولت بهمالیات مستقیم، مالیات» 

 مالیات بر حقوق کارمندان دولت.

طور غیرمستقیم و مثالً از طریق افزایش هایی است که دولت بیشتر بهمالیات غیرمستقیم، دریافت

)احمدعلی یوسفی، نظام مالی اسالم(. همچنین در تعریف « کندمیآوری قیمت کاالها از مردم جمع

های هایی تلقی شوند که بر اساس مشخصههای مستقیم، مالیاتمالیات»دیگری آمده است که 

 (8904)جمشید پژویان، اقتصاد بخش عمومی، « اقتصادی افراد برقرار شوند.

 عوامل تعیین میزان مالیات

ی مالیاتی(: مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری هم چون مبنای مالیات )پایه  -8

 شود.درآمد یا دارایی است که طبق قانون بر آن، مالیات وضع می
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ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات نرخ مالیات: درصدی از مبنای مالیات یا پایه -1

اخذ مالیات را با توجه به نرخ مالیات در هر مبنا اندازه  گیرد، به عبارت دیگرموردنظر قرار می

 دهد.ها در مبنای موردنظر نشان میهای مالیاتی دولتنامهقوانین و آیین

 پایه مالیاتی

گویند و منظور از آن، تعیین موضوع مالیات را اصطالحاً منبع، پایه، مبنا یا مأخذ تعلق مالیات می

شود. پایه مالیاتی، معیار یا ارزشی است ست که از آن مالیات اخذ میمالیات ا مقدار موضوع مشمول

(. به عبارت دیگر پایه و یا مبنای مالیاتی عبارت 8900گردد )پژویان،که مالیات بر آن برقرار می

است از آنچه که بر آن مالیات وضع گشته و نسبتی از آن به عنوان مالیات به وسیله دولت اخذ 

های پذیر زیر تقسیم کرد که در تعرفهتوان، به دو عنصر تفکیکمالیاتی را میگردد. مبنای می

 شود:گمرکی نیز از هر دو عنصر استفاده می

 شود.ارزش پولی: در این صورت، مالیات بر اساس ارزش کاال تعیین می -الف

خصوصیات فیزیکی: در این صورت، مالیات بر مبنای خصوصیات و بر حسب واحد  -ب

 شود.گیری میکاال اندازه فیزیکی

 شده است:طورکلی سیستم مالیاتی کشور از سه پایه اساسی تشکیلبه

 پایه درآمد -8

 پایه دارایی -2

 پایه کاال و خدمات -9

 پایه درآمد

شامل مالیات بر درآمدهایی است که سالیانه بر اساس درآمد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی  

شده در خارج از ایران و نیز درآمدهای اشخاص ایرانی نسبت به درآمدهای حاصله در ایران و یا کسب

 شود و عبارت است از:نمایند اخذ میغیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می

 مالیات بر درآمد امالک 

 مالیات بر درآمد حقوق 

 مالیات بر درآمد مشاغل 
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 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

 مالیات بر درآمد اتفاقی 

 پایه دارایی

شامل مالیات بر دارایی کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک 

 اند از:خود واقع در ایران است و عبارت

 الیات بر ارثم -8

 حق تمبر -2

االرث و با مالیات بر ارث مالیاتی است که از وراث متوفی نسبت به سهم مالیات بر ارث:

 گردد.شده است وصول میها و نرخی که برای هر طبقه از وراث معینتوجه به معافیت

مالیاتی است که به تعدادی از اسناد و مدارک از قبیل چک، سفته، برات و سایر  حق تمبر:

ها، قراردادهای بانکی، اسناد اخذ وام، قراردادهای انواع انتقال، بارنامهاسناد تجاری قابل

نامه بانکی، پروانه مامایی و مدرک تحصیلی، پروانه نامه بانکی، ضمانتگذاری، وکالتسپرده

 -کی، جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانیمشاغل پزش

های ایرانی به استثناء الشرکه کلیه شرکتوکار، سهام و سهمهای کسبوکالت و کارشناسی، پروانه

التجاره، بارنامه و صورت وضعیت مسافری، کارت معافیت از های تعاونی، اوراق بیمه مالشرکت

المللی و گواهینامه رانندگی انواع خودرو، پالک دمت وظیفه، گواهینامه رانندگی بینانجام دادن خ

آموزان و دانشنامه و گذاری هر وسیله نقلیه، کارنامه و گواهینامه دانشترانزیت انواع خودرو، شماره

 گیرد.گواهی دانشنامه، گواهی ارزش تحصیلی تعلق می

 پایه کاال و خدمات

است که طبق قانون بر تولید، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات  هاییشامل مالیات

 اند از:شود و عبارتوضع می

 های نفتیمالیات بر فروش فرآورده 

 دو درصد مالیات سایر کاالها )معوقه( 
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 عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 

 مالیات بر فروش سیگار 

 مالیات بر نقل و انتقاالت اتومبیل 

 گذاری خودرومالیات شماره 

 مالیات بر ارزش افزوده 

های مستقیم و مالیاتی که از پایه گردد مالیاتهایی که بر پایه درآمد و دارایی اخذ میمالیات

 گردد.گردد، غیرمستقیم اطالق میمصرف و فروش و یا کاال و خدمات و واردات حاصل می

 نرخ مالیاتی

شود که برای تعیین میزان مالیات از پایه مالیات، ق مینرخ مالیات به ضریبی از پایه مالیات اطال

 شود. در تعیین نرخ مالیات باید به دو موضوع توجه کرد:اعمال می

بایست نرخ مالیات بر حسب خصوصیات کمی و کیفی درآمد مشمول ( عدالت مالیاتی: که می8

تعیین شود، به ترتیبی که مالیات و متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه 

میان افرادی با توانایی پرداخت متفاوت، توزیع بار مالیاتی به درستی صورت گیرد یا اشخاصی که 

 در یک سطح قرار دارند با آنان یکسان رفتار شود.

( کارایی یا مبلغ کل وصول مالیات: که حاصل اعمال ضریب مالیاتی خواهد بود. با توجه به 2 

شود که ای که بدان اشاره شد چهار گونه نرخ مالیات اعمال میی دوگانههارعایت موضوع

برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی « )های تصاعدی، تنازلی، ثابت و مقطوع.اند از: نرخعبارت

 (42،8932، 8932-33کشور سال 

 تاریخچه مالیات ستانی در ایران

های گمان نیازمندیزندگی اجتماعی نهادند بیکه جوامع بدوی پا به عرصه از دیرباز هنگامی»

نمود که با همکاری هم ها را وادار میعمومی از قبیل دفاع در برابر حمالت اقوام و یا حیوانات آن

بر مشکالت فائق آیند. ازآنجاکه نمایندگان این جوامع کوچک، مجریان مقاصد و اهداف آنان 

ه مسلماً منابع تأمین این ابزار توسط آحاد این جامعه بودند نیاز به تدارک ابزار دفاعی داشتند ک

 .باشدشد که این خود نیز گواه بر دریافت مالیات در زندگی بشر میتأمین می
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ها حاکی از آن است که االیام وجود داشته است. بررسیمالیات در ایران نیز از قدیم

هان سومر بود که در اواسط قرن سوم ترین مقررات مالیاتی در ایران مربوط به یکی از پادشاقدیمی

شده و پایه اخذ مالیات در امپراطوری بزرگ ایران باستان بوده است. منابع پیش از میالد تدوین

مالیاتی دولت در این دوران اغلب غنائم جنگی؛ مالیات پرداختی ملل مغلوبه، مالیات جنسی اراضی 

ها، رمه و احشام و ماهیگیری ها، قایقو خانهها مزروعی، بیگاری دربار، عوارض جنگ، مالیات باغ

بود. بعدازاین تا زمان مادها از چگونگی وصول مالیات اطالعات دقیقی در دست نیست و به نظر 

کردند هایی را از مردم دریافت میرسد که در این دوره حکام والیات به تشخیص خود مالیاتمی

در زمان هخامنشیان مالیات بر اراضی رایج بود و فرستادند. و قسمتی از آن را برای پادشاه می

های طال و نقره( و مالیات جنسی و غالم، کنیز، کشتی، شتر، قاطر، پادشاهان خراج نقدی )سکه

 کردند.اسب و غالت نیز از مردم دریافت می

 حساببعد از هخامنشیان در دوره اشکانیان دیوان مالیات تأسیس شد که در کنار اخذ مالیات، به

کرد. در این دوره عالوه بر دریافت مالیات بر اراضی، واردکنندگان هزینه حکومت رسیدگی می

کاال ملزم به پرداخت مالیات بودند. در زمان ساسانیان امور مالی اهمیت زیادی پیدا کرد و با تقسیم 

های ین هزینهمردم به دو گروه یعنی آزادگان و واستریوشان )به معنای طبقه کشاورز( عمالً بار سنگ

ترین مالیات در این دوره مالیات امالک رو، مهمعمومی بر دوش کشاورزان قرار گرفت. ازاین

شد و مالیاتی نیز به نام مزروعی بود که ابتدا به صورت جنسی و بعداً به صورت نقدی دریافت می

 شد.مالیات سرانه از غیر زرتشتیان اخذ می

ها خمس و زکات بود ترین آنهای اسالمی پا گرفتند که مهماتبعد از ورود اسالم به ایران مالی

های مزروعی به نام خراج از دهقانان ایرانی و جزیه از مردم غیرمسلمان ضمن اینکه مالیات زمین

در فاصله تسلط اعراب و سلسله مغول بر  -شد. در دوران کوتاه سلطنت سالطین ایراناخذ می

ها همانند دوره ساسانیان بود که اعراب هم با و نحوه اداره وصول آنها نیز اصول مالیات -ایرانیان

ها تفاوتی جزئی از آن متابعت کردند. اما در دوره مغول تعداد مالیات افزایش یافت و وصول مالیات

شد. بعدازاین در دوران صفویه، افشاریه و زندیه مالیات کماکان بر با زور و تحمیل انجام می

شد. در این دوران مالیات اراضی شد و انواع مالیات از مردم گرفته میان وضع میبرزگران و دهقان
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طور مقاطعه و اجاره دریافت ها عمدتاً بهو گمرک بیش از همه اهمیت یافت. در دوره قاجار، مالیات

 شد و اصالحاتی در امور مالیه ایجاد شد.می

 حاضرتاریخچه تصویب قانون مالیات بعد از مشروطیت تا حال 

ترین مشکالت شمسی، امور مالیه از مهم 8202پس از وقوع انقالب مشروطه در مرداد سال 

گذاری بود و به این دلیل در قانون اساسی و متمم آن وضع هر نوع نمایندگان اولین دوره قانون

مالیات از وظایف خاص مجلس شورای ملی قرار گرفت و با استفاده از خدمات مستشاران خارجی 

ها به تفکیک اوضاع مالی کشور سر و سامانی داده شد. در این بخش تاریخچه تصویب مالیاتبه 

 شود.های مستقیم و غیرمستقیم ذکر میمالیات

 های مستقیممالیات 

« ها و تجارتقانون مالیات بر شرکت»اولین قانون مالیات بر درآمد ویژه در ایران تحت عنوان  -

ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و ب رسیده و درآمد ویژه شرکتبه تصوی 8983فروردین  82در 

 بگیران را مشمول مالیات قرار داده است.حقوق

درآمد مستغالت و امالک مزروعی مشمول این قانون نبوده و قوانین مربوط به این دو نوع 

مصوب  شده است. درآمد مستغالت تابع قانون مستغالتدرآمد قبالً به تصویب رسیده و عمل می

بوده که به موجب آن از مستغالت اعم از اینکه با اجاره واگذارشده و یا مورداستفاده  8234سال 

 شده است.شخص مالک بوده مالیات وصول می

ماه دی 28مصوب  دوآبمالیات امالک مزروعی مشمول قانون مالیات امالک مزروعی و 

 از کل محصول بود. 9بوده که به موجب آن میزان مالیات اربابی صدی  8984

 8989به تصویب رسید و از اواخر سال  8982دومین قانون مالیات بر درآمد در آبان ماه سال -

تر بود ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغالت و درآمد کامل 8983اجراشده که از قانون 

اصالح شد و  8982شد. این قانون در سال امالک مزروعی که تابع مقررات جداگانه بودند نمی

( مالیات بر درآمدهای اتفاقی نیز 8982های مالیاتی در آن سال افزایش یافت. در همین سال )نرخ

السهم کاشفان قاچاق و بندی، جایزه، حقوضع گردید و به تدریج به درآمدهای حاصل از شرط

 سایر عواید غیرمستمر تعلق گرفت.
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 به تصویب رسید. 8980مالیات بر ارث برای نخستین بار در سال  -

 8است که توسط دکتر میلسیپو 8922آبان ماه  38سومین قانون مالیات بر درآمد قانون مصوب -

بود  8929تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید. تاریخ اجرای آن اول فروردین سال 

به وضع قبل از سال هم ملغی گردید و قوانین مجدداً  8922ولیکن این قانون از اول فروردین سال 

 درآمد. 8922

بود که با  8920چهارمین قانون مالیات بر درآمد مصوب مجلس شورای ملی در تیرماه  

اجرا شد. سپس قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین  8994تا مرداد  8998اصالحاتی در سال 

و  8990مصوب اسفند  و قانون ایجاد تسهیالت مالیات 8990و قانون مالیات بر درآمد بهمن  8992

با اصالحات  8942به تصویب رسید و تا سال  8993قانون اصالح مالیات بر درآمد مصوب خرداد 

 متعددی روبرو شد.

های مستقیم به بر مبنای مقررات مالیاتی فرانسه و بلژیک، قانون مالیات 8942سرانجام در سال -

انواع درآمد و مالیات بر مجموع درآمد بود. تصویب مجلس رسید. این قانون تلفیقی از مالیات بر 

شد، اصالحاتی بر هایی که احساس میبنا بر ضرورت 8908الی  8922های بعد از انقالب نیز در سال

 صورت گرفت. 8942قانون سال 

به تصویب مجلس  8900های مستقیم سال هجری شمسی، قانون مالیات 80/82/8900در تاریخ 

همچنان  8934و  8908، 8928های اکنون با انجام اصالحاتی در سالشورای اسالمی رسید که ت

 ستانی در ایران است.مبنای اصلی مالیات

های غیرمستقیم بود و از تمام اوراق و اسناد جزء مالیات 8940تا سال  8992حق تمبر، از سال -

مستقیم گردید و های جزء مالیات 8942گردید. لیکن از سال ها دریافت میتجاری و سهام شرکت

از درآمدهای مالیاتی حذف و جزء درآمدهای متفرقه گردید. این مالیات از سال  8922در سال 

 مجدداً در درآمدهای مالیاتی منظور گردید. 8903

 های غیرمستقیممالیات 

ای ایران مالیات بر واردات )مالیات بر مصرف کاالهای وارداتی( و مالیات بر مصرف در نظام بودجه

                                                           
1- Arthur Millspaugh 
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 شود.های غیرمستقیم محسوب میحت عنوان مالیات بر کاالها و خدمات، جزء مالیاتت

شد و مالیات بر واردات تحصیل می 8982های گمرکی از منبع تعرفه عادی تا سال دریافت-

های خاصی بر حسب عمدتاً تعرفه 8922تصویب گردید. همچنین تا سال  8982اولین بار در سال 

خصوصی وضع شد؛ های ارزشی بهنظام تعرفه 8923ورد کاالهای بادوام از سال انواع کاالها و در م

سود بازرگانی برقرار شد. این نوع مالیات بر اساس قانون امور گمرکی  8948و در اواخر دهه 

 شود.وصول می 8938مصوب سال 

بلدی بر مالیات »با تصویب قانون  8200مالیات بر کاالها و خدمات برای اولین بار در سال -

، اخذ مالیات از کاالها و 8942ها در سال اجرا گردید. با تصویب قانون مالیات« وسایط نقلیه

خدمات وارد مرحله جدیدی شد که برخی از کاالها همچون صفحات گرامافون، اتومبیل و غیره 

والت مشمول این مالیات قرار گرفتند. بعدازاین تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض ازجمله تح

 مهم در قوانین مربوط به مالیات بر کاالها و خدمات بود.

با اجرای این قانون ضمن ساماندهی مالیات بر کاال و خدمات و حذف عوارض  8902در سال 

با تصویب قانون مالیات بر  8902متعدد، پایه مالیات بر کاال و خدمات نیز گسترش یافت. از سال 

)دکتر عرب « ر وصول مالیات بر کاالها و خدمات لغو گردید.ارزش افزوده تمامی قوانین ناظر ب

 ، کتاب نظام مالیاتی از تئوری تا عمل(8930مازار، دکتر موسوی جهرمی و دکتر عبدی، 

 مالیات بر ارزش افزوده در ایران

یکی از راهکارهای اساسی اصالح نظام مالیاتی و هماهنگ نمودن آن با شرایط اقتصادی 

ام مالیات بر ارزش افزوده است. بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصالح نظام کشور، استقرار نظ

گذاری و تولیدی، مبنای درآمدی خود را به مصرف های سرمایهمالیاتی خویش و حمایت از فعالیت

 کنند.ترین درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف کسب میمنتقل کرده و بیش

های مرسوم نوعی مالیات جدید است که در مقایسه با سایر مالیات الیحه مالیات بر ارزش افزوده

به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردید و کلیات آن نیز به تصویب  8900برای نخستین بار در سال 

ماده آن، به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس برای  0رسید. لیکن در شور دوم، پس از تصویب 

ه دلیل اتمام دوره سوم مجلس شورای اسالمی و عدم درخواست مدت شش ماه مسکوت ماند. ب
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 دولت برای طرح مجدد، در دوره چهارم مجلس اقدامی صورت نگرفت.

مجدداً آغاز گردید. مطالعات مقدماتی و  8920چالش جدید مالیات بر ارزش افزوده از سال 

. در حقیقت، تهیه بررسی امکان اجرای این مالیات به کمک کارشناسان خارجی صورت پذیرفت

شروع و با تشکیل جلسات متعدد،  8922نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه آخرین پیش

 نهایی و در همان زمان تقدیم هیئت دولت گردید.

هیئت دولت تصویب و در  22/80/8908الیحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه مورخ 

ماه سال شورای اسالمی ارائه شد و نهایتاً در اردیبهشتجهت تصویب نهایی به مجلس  20/82/8908

 در کشور به اجرا درآمد. 88/82/8902 تاریخاز به تصویب مجلس رسید. این قانون  8902

 



 



 

 بخش دوم: تعریف مالیات ویژه

 تئوری اقتصادی مالیات ویژه 

فرد برای یک کاال یا خدمت خاص مانند الکل، منحصربهمالیات ویژه روش اعمال یک مالیات »

بنزین، بلیط هواپیما یا دخانیات است. چنین مالیاتی ممکن است مکانیسمی برای درآمدزایی برای 

بر الکل و « گناه»مثال، مالیات عنوانکل بودجه دولت باشد، ممکن است برای کاهش مصرف )به

برای تأمین اعتبار یک کاالی عمومی عمل « مالیات ویژه»دخانیات( باشد، یا ممکن است به عنوان 

شود( یا ممکن است برای تصحیح کند )مالیات بنزین اغلب برای تعمیر و نگهداری جاده صرف می

ونقل هوایی( یا ترکیبی از این چهار مورد باشد. مالیات اثر منفی مصرف )مثالً مالیات کربن در حمل

کننده را متحول یا تصحیح کند و ابزار هدفمندی است که های مصرفویژه ممکن است اولویت

 تواند بر مصرف تأثیر بگذارد.می

 بررسی تاریخچه مالیات ویژه 

توان تا زمان سلسله هان در چین آوری درآمد مالیاتی دولت را میپیشینه مالیات ویژه برای جمع

بود که زمینه را برای مالیات و دوره مائوریان در هند ردیابی کرد اما ثروت ملل آدام اسمیت 

شوند که های خنثی نسبت به بازار تلقی میهای ویژه مالیاتکاالهای مصرفی فراهم کرد. مالیات

کنند. فرض این ادعا این درآمد دولت را بدون افزایش نرخ دستمزد طبیعی کارگران تضمین می

ها کنندگان آنان شوند، مصرفاست که اگر کاالهایی مانند تنباکو، عرق نیشکر یا شکر خیلی گر

 کنند چراکه وجود این کاالها ضروری نیست.سادگی از بودجه خود حذف میرا به

ای برای تشویق به نظر اسمیت این بود که مالیات نباید باالتر از حد ضروری باشد و نباید به نقطه

 -آوری کند ظ خود جمعطرفانه حداقل درآمد موردنیاز خود را برای حففرار برسد. دولت باید بی

فرض اصلی حداکثر کارایی اسمیت در امور مالیاتی است. اسمیت همچنین به حداکثر سه این پیش
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طور که کند. برابری، همانمورد دیگر در رابطه با مالیات یعنی برابری، شفافیت و تناسب اشاره می

دولت کمک کند و متناسب  هر فرد باید به حمایت از»دهد بدین معنی است که اسمیت توضیح می

اسمیت خاطرنشان کرد: اینکه مالیات باید «. گیردبا درآمدی که دارد تحت حمایت دولت قرار می

هم شفاف و هم مناسب باشد برای حداقل رساندن شک و تردید بسیار مهم است، زیرا شک و 

پرداخت «. کندیت میگستاخی را تحریک کرده و از فساد افرادی که ذاتاً منفور هستند حما»تردید 

کم صرفاً به دلیل کم»ها را کنندگان باید آنکه مصرفمالیات باید مناسب و آسان باشد یعنی این

 «.خرید کاال پرداخت کنند

های اسمیت را برای در اوایل قرن نوزدهم، دیوید ریکاردو، اقتصاددان سیاسی انگلیسی، نظریه

ن دوره، ژول دوپیت، اقتصاددان فرانسوی، این ایده را محاسبه اثرات جایگزینی توسعه داد در هما

شود و به آن ای وجود دارد که در آن مالیات افراطی میمطرح کرد که در مالیات شکاف یا نقطه

کند. اگرچه این اشاره می« سنجش منفعت از آثار عمومی»با عنوان  8044در مقاله خود در سال 

طور مجزا دو محدوده را در یک نرخ ین نفری بود که بهبحث کامالً جدید نبود، اما دوپیت اول

شده بود. دوپیت خاطرنشان کرد: مالیاتی معین مشخص کرد که بر یک سطح مالیات مطلوب تقسیم

اگر مالیات به تدریج از صفر به جایی که منع شده افزایش یابد، بازده آن در ابتدا صفر است، سپس »

یابد تا به صفر اکثر برسد و بعدازآن نقطه به تدریج کاهش مییابد تا به حدبه تدریج افزایش می

ها تا به نقطه تقلیل درآمدها قبالً در ثروت ملل اسمیت و در این ایده در مورد افزایش مالیات« برسد.

 نشریات فدرالیست الکساندر همیلتون مورداشاره قرارگرفته است.

( پیشنهاد 8322« )شارکت در تئوری مالیاتم»در اوایل قرن بیستم، فرانک رمسی در مقاله خود 

ای تدوین شود که هرگونه کاهش سود را به کرد که مالیات بر محصوالت مصرفی باید به شیوه

حداقل برساند. وی در تجزیه و تحلیل خود دریافت که مالیات بر مصرف باید رابطه معکوس با 

 کشش قیمتی تقاضا برای محصول اساسی داشته باشد.

کند که اگر کاالیی بدون کشش باشد، یعنی نسبت به تغییر دیگر، رمسی استدالل می به عبارت

قیمت بسیار حساس نباشد، کاندیدای اصلی برای مالیات باالتر خواهد بود، زیرا افزایش قیمت آن 

کاال با کاهش تقاضا با مقداری متناسب با شکست مواجه خواهد شد. رمسی این تئوری را تأیید 

قیمت، تغییر در وضع مالیات با نرخ باالتر بر کاالهای بدون کشش یا با کشش ارزانکرد که با 
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ها بر روی کاالهای مختلف قبل از یعنی توزیع هزینه -رسد کننده به حداقل میانتخاب مصرف

 ترین نقطه به تعادل بازار اصلی است.وضع مالیات نزدیک

به حوزه اقتصاد کالن وارد شد. منحنی الفر  تئوری مالیات بهینه بعداً از طریق منحنی الفر 

رود که درآمد مالیاتی شروع به کاهش دهد که در آن مالیات به حدی باال میای را نشان مینقطه

شود. منحنی الفر در مبحث کند: در غیر این صورت به عنوان محدوده ممنوع منحنی شناخته میمی

گرفت، اما این ایده همچنین برای بحث در مورد مالیات های مالیات بر درآمد مورداستفاده قرار نرخ

 گیرد.ویژه مورداستفاده قرار می

طورکلی، تغییر در نرخ ایده اصلی رابطه بین نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی این است که به

مالیات دو اثر بر درآمدها دارد: اثر حسابی و اثر اقتصادی. از نظر اثر حسابی، اگر نرخ مالیات 

یابد. اما اهش یابد، درآمدهای مالیاتی به ازای هر دالر پایه مالیات نیز به همین ترتیب کاهش میک

کند تر انگیزه بیشتری برای کار، تولید، مصرف و اشتغال ایجاد میاز نظر اقتصادی، نرخ مالیات پایین

های شارکت در فعالیتدهد. )افزایش نرخ مالیات با مجازات مدرنتیجه پایه مالیاتی را افزایش می -

مشمول مالیات، اثر اقتصادی معکوس دارد.( اثر حسابی و اثر اقتصادی نیروهای مخالف است و 

شوند، عواقب تغییر نرخ مالیات بر کل درآمدهای که این دو باهم ترکیب میبنابراین، هنگامی

درصد افزایش  88ژه را مثال، اگر دولت نرخ مالیات ویعنوانمالیاتی دیگر کامالً واضح نیست. به

یابد. اگر نرخ درصد افزایش می 88دهد، این بدان معنا نیست که درآمد مالیات دولت نیز به میزان 

اندازه کافی درصد اضافی ممکن است مصرف مشمول مالیات را به 88مالیات ویژه باال باشد، 

داشته باشد زیرا برخی درصد افزایش ن 88شود که درآمدهای مالیاتی کاهش دهد و این باعث می

 کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند که خرید کمتری داشته باشند.از مصرف

های درآمد مالیاتی به تغییر نرخ مالیات به عوامل زیادی بستگی دارد: سیستم مالیاتی در واکنش

یا  های زیرزمینی )محرمانه(شود، سهولت حرکت به فعالیتمحل، مدت زمانی که در نظر گرفته می

های مالیاتی فرار از مالیات، سطح نرخ مالیات کنونی، چه مدت این ساختارهای مالیاتی و نرخ

های عوامل عرضه و های گریز قانونی مالیاتی و حسابداری محور، ویژگیاند، شیوع راهشدهوضع

در شکل « محدوده ممنوعه»در  -تعامل بین عرضه و تقاضا. اگر نرخ مالیات موجود خیلی باال باشد 



  22 (Excise Tax) یژهو یاتفصل اول: مال

 

شود. در این مورد شده است، کاهش نرخ مالیات منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی مینشان داده 8

 گیرد.خاص، اثر مثبت اقتصادی کاهش مالیات از اثر حسابی کاهش مالیات پیشی می

 

 . منحنی الفر8شکل 

 
 

است. با این حال،  ها برای تولید درآمد دولت محدود بودهبحث ما تاکنون به معرفی مالیات

اهداف سیاسی دیگری نیز، نظیر اصالح موارد بیرونی که ابتدا توسط آرتور پیگو معرفی شد، 

شده یا مزایای اعطاشده به دیگران هستند که باید های تحمیلشده است. موارد بیرونی هزینهارائه

پیگو، باید بر کننده یک کاالی خاص در نظر گرفته شوند. طبق بهینگی، مطابق توسط مصرف

های بهداشتی یا آسیب های مراقبتهایی با اثرات منفی خارجی )مانند ایجاد هزینهفعالیت

تر نشان داده شود و از هایی دقیقهای واقعی چنین فعالیتمحیطی( مالیات وضع شود تا هزینهزیست

 ها جلوگیری به عمل آید.شیوع آن

توانند برای جامعه باارزش کنند میثبت ایجاد میهایی که اثرات بیرونی مدر مقابل، فعالیت

هایی اعم از واکسن یا تزریق واکسن آنفوالنزا پاداش باشند و به همین ترتیب باید با اعطای یارانه

را نیز « ایمنی جمعیت»آورند، بلکه میزان تنها شانس بیمار شدن فرد را پایین میها نهداده شوند. این

مثال اگر کسی به سرخک مبتال شود )به دلیل عدم دریافت واکسن آن(، نعنوادهد: بهافزایش می
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نامیده « های پیگوویانمالیات»ها بعید نیست که دیگران را نیز به این بیماری درگیر کند. این مالیات

ای ناشی از اقدامات اساسی تعیین های )یا مزایای( اجتماعی حاشیهشوند و معموالً برابر با آسیبمی

که سطح بهینه مالیات پیگویی در تئوری وجود دارد، اما تعیین این امر وند. متأسفانه، درحالیشمی

ای ناشی از های اجتماعی حاشیهدر عمل تقریباً غیرممکن است زیرا نیاز به یک محاسبه دقیق هزینه

 موارد بیرونی منفی دارد.

حل مطلوب این است که ه راه، زمانی که رونالد کواز ادعا کرد ک8308سنت پیگووی تا سال 

اجازه دهیم افرادی که ایجادکننده موارد خارجی هستند با افرادی که تحت تأثیر موارد خارجی 

شده بود. این درنهایت باعث شد تا بوچانان و استابلبین نشان گیرند معامله کنند، پذیرفتهقرار می

ای که در دهد )شیوهینه پارتو را ارائه میحل بهربط راهای ذیدهند که مذاکره داوطلبانه بین طرفه

که مالیات تواند بدون بدتر کردن اوضاع شخص دیگری، بهتر شود(، درحالیکس نمیآن هیچ

تواند از ساختار بازار گونه نیست. بعالوه کارایی و اثربخشی مالیات پیگووی نیز میپیگوویان این

وب بازار کامالً رقابتی متکی است. به ویژه، تأثیر بپذیرد زیرا نتایج اصلی پیگو به یک چارچ

های پیگوویان در حضور ساختارهای انحصار چندتایی و تکی منجر به تحریف بازار مالیات

 سازند.شوند، زیرا این دو تخمین سطوح مالیات ایدئال را تقریباً غیرممکن میمی

 تحوالت اخیر در مالیات ویژه

تری شده است که قادر به های پیشرفتهر به ایجاد مدلهای مدرن در علم اقتصاد منجپیشرفت

بررسی تأثیرات افزایش ویژه بر مصرف هستند. بدون اینکه بیش از حد وارد جزئیات شویم، چنین 

 شوند:هایی موارد زیر را شامل میمدل

شوند( لگاریتم )که متغیرهای وابسته و مستقل هر دو به صورت لگاریتمی بیان می-مدل لگاریتم

زند. با این حال، مسئله داللت بر که مستقیماً قیمت )ثابت( و کشش درآمدی تقاضا را تخمین می

 گیرد؛طورکلی نامناسب است که در بخش دوم بیشتر موردبحث قرار میپذیری ثابت بهکشش

بینی را ، یک مدل پویا مبتنی بر تقاضا است که رفتار اعتیادآور نزدیک«بینیاعتیاد نزدیک»مدل 

گیری در مورد مصرف فعلی، آینده را کند )برای توصیف مشتریانی که هنگام تصمیموصیف میت

 گیرند(؛کامالً نادیده می
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که در آن مصرف یک کاالی اعتیادآور، منفعت آتی مصرف همان کاالی « اعتیاد منطقی»مدل 

 .دهدهای توقف مصرف را افزایش میموردنیاز )به دلیل اعتیاد( و همچنین هزینه

های کند که مصرف کنونی کاالهای اعتیادآور به قیمتبینی میاساساً، مدل اعتیاد منطقی پیش

یعنی اگر افزایش مالیات بر کاالهای اعتیادآور مورد انتظار باشد،  -آینده پاسخ خواهد داد 

های باالتر دهند، زیرا قیمتکنندگان مصرف خود را از این قبیل محصوالت کاهش میمصرف

های باالتر مصرف است. یک پیامد مهم نظری از این مدل این است که کشش از هزینه حاکی

به عبارت دیگر، این مدل -قیمتی تقاضای بلندمدت از کشش قیمتی تقاضای کوتاه مدت بیشتر است

کند که افزایش قیمت در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت تأثیر بیشتری بر مصرف خواهد فرض می

 داشت.

کنندگان، با مجاز شمردن تغییر در ترجیحات متناقض مصرف 8روبر و کوزگیاخیراً، گ

کند، رویکرد اعتیاد کنندگان را با گذشت زمان توصیف میاصطالحی که تغییر ترجیح مصرف

اند. مثالً تصمیمات سال نو را در نظر بگیرید: من تصمیم گرفتم که هر روز منطقی را گسترش داده

دادم ماه مارس ادامه دادم چون آنچه که من تا قبل از ماه مارس ترجیح میورزش کنم، اما فقط تا 

دادم )یعنی ورزش نکردن( متفاوت بود، پس )یعنی ورزش کردن( با آنچه که من واقعاً ترجیح می

توانم بگویم که من دارای ترجیحات متناقضی بودم. گروبر و کوزگی با استفاده از الگوی خود می

متحده، بسته به ر دخانیات، دریافتند که مالیات بهینه برای هر بسته سیگار در ایاالتدر مالیات ویژه ب

کنندگان است )پارامترهایی که ارزش پارامترهای مختلفی که مرتبط با ترجیحات متناقض مصرف

 دالر متغیر است. 84.00تا  48/8کنند( از کنند بلکه فرض میگیری نمیاندازه

مالیات ویژه ترکیبی فدرال و ایالتی برای هر بسته سیگار در آمریکا در برای مقایسه، میانگین 

شده برای مالیات بهینه به ازای هر بسته سیگار دالر بود. دامنه بزرگ تخمین زده 2882،2.22سال 

ها اعتماد برای ورودیهای قابلشده توسط گروبر و کوزگی به دلیل عدم وجود تخمینمحاسبه

ف بلندمدت، فاکتور تخفیف کوتاه مدت اغراقی و رابطه بین تقاضای فعلی ازجمله فاکتور تخفی

در  -گذاران غیر کاربردی است سیگار و استعمال گذشته است. این دامنه گسترده برای سیاست

                                                           
1- Gruber, J.& Koszegi, B. 
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متحده، از میسوری با کمترین های مالیات اجراشده در ایاالتحقیقت، این محدوده تغییر کامل نرخ

دالر( تا شهر نیویورک را  8.82دالر، مالیات ایالتی  8.88دالر )مالیات فدرال  8.80نرخ کل مالیات 

دالر به  0.00دهد که باالترین میزان مالیات ترکیبی فدرال، ایالتی و محلی را به میزان پوشش می

 دارد. 2882ازای هر بسته سیگار در سال 

کنند، اما طیف می های گروبر و کوزگی یک روش علمی جالب را پیادههرچند که مدل

گذاران، به دلیل دهد که به ویژه برای سیاستای از سطوح مالیات مطلوب بالقوه را نشان میگسترده

 عدم قطعیت ذاتی در پارامترهای مدل مفید نیستند.

های ویژه از نظر تئوریک برای تولید درآمدهای مالیاتی دولت با که اعمال مالیاتدرنتیجه، درحالی

شده است، اما صرفاً تعیین سطح بهینه تحریف بازار و همچنین اصالح موارد خارجی اثباتحداقل 

 مالیات از نظر تئوری کافی نیست زیرا در عمل مشکالت زیادی با اجرای آن وجود دارد.

 اصول اقتصادی مالیات 

الزم است های عمومی کند که مالیات برای تأمین هزینهنظریه استاندارد مالیه عمومی ادعا می

زیرا بازار نتوانسته کاالهای عمومی خاصی را تأمین کند. برای تعیین اینکه آیا سیستم مالیاتی 

 شود:های ویژه استفاده میشود یا خیر از پنج معیار زیر برای ارزیابی مالیاتمناسب، اجرا می

یا پاسخگویی ( مسئولیت 4پذیری، )( انعطاف9های اداری، )( هزینه2( کارایی اقتصادی، )8)

های طور کامل در مورد تأثیر مالیات( برابری. معیار پنجم، برابری، برای اینکه بتواند به2سیاسی و )

 (9، 2884)آرتور الفر، « ویژه بر دخانیات بحث کند به بخش خاص خود نیاز دارد.

 های ویژه اهمیت دارند؟چرا مالیات

شوند، از لب به عنوان مالیات ویژه شناخته میشده بر کاالها و خدمات که اغهای وضعمالیات»

مثال، مالیات ویژه نمک، در طول قرون وسطی عنوانترین اشکال مالیات در جهان هستند. بهقدیمی

کنترل بود. برای سالطین اروپایی حکم معدن طال را داشت زیرا منابع عرضه آن کم و به راحتی قابل

ها بود انزدهم و هفدهم امتیاز مالیات ویژه متعلق به هلندینکته حائز اهمیت اینجاست که در قرن ش

خطاب  excijsen شده روی آبجو، شکر، نمک، مشروبات الکلی و سایر کاالها راکه عوارض وضع
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شد که یک ناظر انگلیسی توضیح کردند. در حقیقت، به قدری مالیات ویژه در هلند اعمال میمی

«. گیردفقره مالیات تعلق می 98شود ه در هلند خورده میبه یک پرس غذای ماهی ک»دهد که: می

توان نتیجه گرفت که مالیات ویژه از کشور هلند که در آن زمان سرزمین کالسیک مالیات پس می

های آلمان از این مثال، بسیاری از ایالتعنوانشده به دیگر کشورها نفوذ کرده است. بهنامیده می

ها در منجر به معرفی آن« های جدیدتعرفه»ها در موفقیت ظاهری آننمونه هلندی پیروی کردند و 

 .متحده شدانگلیس و مستعمرات آن ازجمله ایاالت

گونه خطاب )به این دلیل این« خرد»های ویژه در طول قرن نوزدهم در اروپا، بسیاری از مالیات

شده بر های عمومی وضعمالیات کردند( از بین رفتند یا باشود چون درآمد نسبتاً کمی ایجاد میمی

ماهه اول شدند ادغام شدند که در سهکاالها و خدمات که اغلب به عنوان مالیات فروش شناخته می

به مصرف عمومی یا مالیات بر  8308و  8328ای معرفی شدند و در دهه طور گستردهقرن بیستم به

های نفتی ، مشروبات الکلی و فرآوردهبر دخانیات -« بزرگ»بدل شدند. مالیات ویژه  ارزش افزوده

 .ها شده استبه قوت خود باقی ماند، اما در متون تخصصی توجه کمی به آن –

محیطی بسیار های اخیر در درجه اول به دلیل آگاهی از مشکالت زیستاین امر در سال

شوند، محصول می ای که منجر به گرم شدن کره زمینمثال گازهای گلخانهعنوانتغییریافته است. به

باشند. این امر منجر به ظهور سنگ، نفت و گاز طبیعی میهای فسیلی مانند زغالسوختن سوخت

مانند مالیات ویژه برای مهار نشر گازهای مضر « ابزارهای اقتصادی»مواردی در خصوص استفاده از 

باعث شده تا سازمان  های ناشی از استعمال سیگارمثال در مورد دیگری، هزینهعنوانشود. بهمی

جهانی بهداشت اقدام به بنیاد کمپینی برای کاهش مصرف تنباکو با افزایش مالیات ویژه بر آن کند. 

ای به دلیل تحرک بیشتر طورکلی، مشکالت استخراج درآمد از پایه مالیات بر درآمد سرمایهبه

های مختلف را یروی کار، دولتهای باال بر عرضه و تقاضای نکننده مالیاتسرمایه و اثرات تحریف

 .واداشته تا مجدداً پتانسیل جایگزینی درآمد مالیات ویژه را بررسی کنند

 اهداف مالیات ویژه

 :های ویژه بیان کرد به شرح زیر استتوان در رابطه با استفاده از مالیاتاهدافی که می
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 افزایش درآمد برای اهداف کلی

اند، نکته اصلی این شدههای ویژه برای اهداف درآمدی تصویبدر عمل، احتماالً اکثر مالیات

ها اداره کرد. مالیات ویژه بر تنباکو، الکل، بنزین تر از سایر مالیاتها را راحتتوان آناست که می

آسانی هو وسایل نقلیه موتوری منابع بالقوه خوبی برای درآمد هستند و چون این محصوالت ب

ها زیاد است و این واقعیت که تعداد کمی تولیدکننده وجود شناسایی هستند، میزان فروش آنقابل

ها وجود دارد های اندکی برای آنکند. همچنین، جایگزینتر میآوری مالیات را سادهدارد، جمع

چنان باالست. ها همطوری که با وجود افزایش قیمت ناشی از مالیات ویژه، باز هم مصرف آنبه

درصد کل  88مثال در دانمارک، درآمدهای مالیات غیرمستقیم عنوانجای تعجب نیست که به

 .دهندبه خود اختصاص می را (GDP)درصد از تولید ناخالص داخلی  2.0درآمد مالیاتی یا 

مالیات بیشتر کاالهای مشمول مالیات ویژه برای اهداف درآمدی دارای منطق اقتصادی است. 

های نزدیک برای محصوالت اعتیادآور یا ضروری، مانند تنباکو، الکل و م وجود جایگزینعد

ها بدون کشش است. این بدان معناست که پتانسیل انرژی، دال بر این است که تقاضا برای آن

طورکلی، تئوری های ویژه و غیره نسبتاً کم است. بهتحریف تصمیمات اقتصادی با وضع مالیات

کند که تا زمانی که کاالها در مصرف مستقل از هم هستند، نرخ مالیات باید ریح میاقتصادی تص

( شناخته 8322برای کاالهایی با کمترین کشش، بیشتر باشد. این یافته به عنوان قانون رمسی )

شود که معتقد است، با توجه به شرایط خاص سایر ابزارهای مالیاتی در اختیار مقامات، نرخ می

فروش هر کاال باید رابطه معکوس با کشش تقاضای آن داشته باشد )با فرض ثابت بودن  مالیات بر

 .کشش عرضه(

توان که نمی( ثابت کردند که ازآنجایی8329به منظور توسعه قانون رمسی، کورلت و هاگ )

بر اوقات فراغت مالیات بست، وضع کارآمد مالیات نیازمند مالیات بستن بر کاالهایی است که در 

شوند. درنتیجه، دومین وضعیت که در آن اوقات اوقات فراغت با نرخ نسبتاً باالیی مصرف می

فراغت قابل مالیات گذاری نیست، به اولین وضعیت که در آن اوقات فراغت قابل مالیات گذاری 

شود و مالیات بر مصرف کل با نرخ برابر، معادل مالیات ثابت بدون هزینه اضافی است نزدیک می

شده نخواهد بود. بنابراین، اگر سیگارها و آورییعنی هیچ زیانی متوجه درآمد مالیاتی جمع است
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ها تخصیص های اوقات فراغت باشند وضع مالیات بر آنهای تفریحی مکملآبجوها یا احتماالً قایق

 .بخشدمنابع را بهبود می

 های خارجیانعکاس هزینه 

کنندگان یا های خارجی که مصرفنوان عوارض هزینهعالوه بر این، مالیات ویژه اغلب به ع

شوند. اگرچه کنند، توجیه میتولیدکنندگان کاالهای مشمول مالیات ویژه بر دیگران تحمیل می

ها و کننده حاکی از آن است که افراد منطقی و کامالً مطلع که تمام هزینهاصل حاکمیت مصرف

سیگار، نوشیدن مشروبات الکلی، قمار، ایجاد آلودگی  سنجند، در استعمالمزایای اعمال خود را می

شده بر دیگران را چه مسئول های جسمانی، مالی و روانی تحمیلو رانندگی آزاد هستند، اما هزینه

تواند موردی برای مداخله های خارجی میباشند چه نه، باید پرداخت کنند. بنابراین، وجود هزینه

کنندگان یا ایجاد کند. مطالبه هزینه از مصرفطریق مالیات ویژهدولت در میان سایر مداخالت از 

شود که معتقد است های خارجی به عنوان تجویز پیگویی شناخته میتولیدکنندگان برای هزینه

مصرف یا تولید کارآمد از طریق سیستم مالیاتی با تحمیل یک مالیات ویژه بر اقدامی برابر با هزینه 

ای های حاشیهبر دیگران قابل دستیابی است. اما شناسایی و سنجش هزینهای خسارت وارده حاشیه

اغلب دشوار است، زیرا بستگی به این دارد که چه کسی چه کاری را در کجا و تحت چه شرایطی 

 .دهدانجام می

)مشابه « تلفیق»شوند و رویکرد های خارجی تخمین زده میبنابراین، در عمل، متوسط هزینه

های خود را با پرداخت شود. عامالن به عنوان یک گروه هزینهها اتخاذ میمطالبه این هزینهبیمه( در 

های سیگار یا شده بر تعداد بستههای خارجی تقسیمشده به عنوان کل هزینهمالیات محاسبه

قبول است که کنند. این رویکرد هزینه متوسط در صورتی قابلهای مصرفی پرداخت مینوشیدنی

 .تقریباً متناسب با هزینه باشد -مثال، از طریق استعمال سیگارعنوانبه - خسارت

 کاهش مصرف

قصور در تبادل درست اطالعات مورد دیگری است که مداخله دولت را حتی در صورت عدم 

کنند. بنابراین، تحقیقات نشان داده است که کشش های خارجی شفاف توجیه میوجود هزینه

طور متوسط دو برابر کشش قیمتی گار و مشروبات الکلی در بین جوانان بهقیمتی تقاضا برای سی
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تواند تأثیر ساالن است. در این صورت، افزایش قیمت ناشی از مالیات ویژه میتقاضا در بزرگ

تر، طور کلیقدرتمندی در جلوگیری از مصرف سیگار و نوشیدن در میان جوانان داشته باشد. به

های ویژه که مانع مصرف محصوالت غیربهداشتی طریق اعمال مالیات اهداف سالمت عمومی از

یابند. اگرچه اقتصاددانان در مورد این اهداف، حرف چندانی برای گفتن شوند، توسعه میمی

توانند اثربخشی یک ابزار را نسبت به یک ابزار دیگر در دستیابی به اهداف تحلیل ندارند، اما می

های ویژه دخانیات و الکل یا احتماالً تواند بین افزایش مالیاتانتخاب میکنند. در این مثال، این 

انتشار بهتر اطالعات در مورد خطرات سالمت سیگار کشیدن و نوشیدن، همراه با قانون محدود 

 .کردن عرضه یا )محل( مصرف خواهد بود

های باالتر مله نرخهای ویژه ازجعالوه بر این، اهداف دیگری متوجه مالیات ویژه است. مالیات

بر فروش کاالها و خدمات )لوکس( که کشش  مالیاتاز سطح استاندارد مالیات بر ارزش افزوده یا 

های توانند در تالش برای بهبود توسعه سیستمکند، میتجاوز می 8ها از درآمدی تقاضای آن

 (8،2882)سیبرن نوسن، « مالیاتی را مورداستفاده قرار بگیرند.



 



 

 بخش سوم: ساختار مالیات ویژه دخانیات

 بررسی اجمالی ساختارهای مالیات ویژه بر دخانیات

ای از ساختارهای مختلف مالیات ویژه بر محصوالت دخانیات در سطح جهان طیف گسترده»

ساختارهای ویژه یک واحد ساده، مانند ساختار مالیات ویژه تواند از شود. این طیف میاعمال می

متحده که در آن مالیات ویژه به ازای هر هزار سیگار یک مقدار پولی ثابت است تا نروژ یا ایاالت

مالیات ویژه، بسته به عوامل مختلفی  89ساختارهای مالیات ویژه پیچیده، مانند اندونزی که در آن 

شده است فروشی در نظر گرفتهشده و قیمت خردهمحصوالت فروختهازجمله روش تولید، حجم 

 متغیر باشد.

های مالیاتی مبتنی بر وزن را که در آن سطح مالیات صرفاً از نظر تاریخی، کشورها غالباً سیستم

های کردند، اما با گذشت زمان سیستمبر اساس وزن دخانیات در محصول نهایی بود اعمال می

 پاسخ به تغییرات بازار دخانیات و همچنین اهداف سیاسی دولت توسعه یافتند. مختلف بسیاری در

قبل از هر چیز، کشورها باید مبنای مشمول مالیات را تعیین کنند. در مورد محصوالت تنباکو، 

مثال، چند نخ عنوانکاندیداهای معمولی مشخصات زیر را دارند: وزن دخانیات، مقدار واحد )به

حصول یا ترکیبی از این متغیرها. با توسعه محصوالت جدید، مانند سیگارهای سیگار(، قیمت م

لیتر مایع حاوی مثال، میلیعنوانها تغییر کند )بهالکترونیکی، پایه مشمول مالیات باید مطابق با آن

 نیکوتین(.

 را که در آن یک نرخ« یکسان»توانند تصمیم بگیرند که سیستم مالیات ویژه کشورها سپس می

شده در بازار ها برای کلیه محصوالت یک دسته خاص فروختهای از نرخمشابه یا مجموعه

مثال، عنوانکه در آن بازار بر اساس معیارهایی از قبیل اندازه )به« پلکانی»شده، یا یک سیستم اعمال

ندین زیرگروه مثال سیگار با فیلتر یا سیگار معمولی(، قیمت و غیره به چعنوانطول سیگار(، نوع )به

 شود را مورداستفاده قرار دهند.تقسیم می
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 ساختار مالیات ویژه بر مبنای حجم 

شده از محصول در بر مبنای حجم به عنوان مبلغ پولی ثابت برای هر واحد تعریف مالیات ویژه

اس تواند وزن دخانیات )ویژه بر اسشود. مبنای مشمول مالیات ویژه بر مبنای حجم مینظر گرفته می

مثال یک سیگار )ویژه بر اساس واحد( باشد. اعمال مالیات عنوانوزن( یا یک واحد مشخص، به

ویژه بر مبنای حجم نسبتاً آسان است زیرا مقامات مالیاتی فقط باید مقدار محصول یا وزن دخانیات 

یکسان و کامالً  شده را برای تعیین میزان مالیات متعلقه بدانند. با داشتن یک ساختار مالیاتیفروخته

نظر از قیمت، همان مقدار مالیات را پرداخت ویژه، کلیه واحدهای محصول در یک گروه صرف

تر شود، زیرا تحت تأثیر تغییر بینیشود که درآمد مالیاتی دولت قابل پیشکنند و این باعث میمی

 گیرد.کننده قرار نمیدر سطوح قیمت یا تغییر مارک مصرف

بر مبنای حجم همراه باشد، تعریف دقیق از آن  ه باید با کاربرد مالیات ویژهیک عنصر کلیدی ک

دهد. با در نظر گرفتن مثال سیگار، تعیین اینکه محصول را تشکیل می« واحد»چیزی است که 

رسد. با این حال، امروزه بسیاری از کشورها دهد، ساده به نظر میسیگار را چه چیزی تشکیل می

که مالیات به عنوان مقدار پولی به ازای کنند. وقتییک سیگار را تعیین نمی« تطول مشمول مالیا»

متر( سانتی 98تا  28شود حاکی از این است که تولید سیگارهای بسیار طویل )هر سیگار بیان می

گیرد و این در حالی است که شود و فقط مالیات به یک سیگار تعلق میپذیر میامکان

 ها را به چندین سیگار با طول عادی برش دهند.انند آنتوکنندگان میمصرف

شده بر سیگار باید دو جز الزامی داشته باشد: یک جزء ویژه در اتحادیه اروپا، مالیات ویژه اعمال

فروشی شده و یک جز بر مبنای ارزش که بر اساس قیمت خردهبه یورو که بر هر هزار سیگار اعمال

 .شودیک بسته سیگار محاسبه می

های وابسته )به ها با ایجاد شرکتاین سیستم مالیاتی باعث شده است که برخی از شرکت

میلیارد سیگار، حجم تولید خود را تقسیم  2با تولید ساالنه کمتر از «( های خواهرشرکت»اصطالح 

ی تر در حجم تولید کمتر استفاده کنند. دولت در تالش براهای مالیات ویژه پایینکنند تا از نرخ

شناسایی این روش و باهدف محافظت از درآمدهای مالیات ویژه، حکمی را صادر کرد تا روابط 

وابسته تعیین شود، بدین وسیله مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم سهام و استفاده از مواد « هایشرکت»

ات شود، ها اثباولیه به عنوان پایه در نظر گرفته شد. در صورتی که وجود رابطه وابسته بین شرکت
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شود. با توجه به های وابسته برای اعمال مالیات ویژه مناسب باهم ادغام میحجم تولید شرکت

ها تالش خواهند کرد تا راه زیاد شرکتاحتمالمزایای مالیاتی متعلقه به تولیدکنندگان کوچک، به

مطرح کرد که  توان این سؤال راهای وابسته خود بیابند. اساساً، میگریز جدیدی در شرح شرکت

های برداری از شرکتآیا سیستم مالیات ویژه بر مبنای حجم بهترین ابزار دولت برای بهره

 تر است.تر است؛ یا سایر اقدامات مالیاتی برای دستیابی به هدف موردنظر دولت مناسبکوچک

اشد که ای بزرگ باندازهها به، اگر اختالف مالیات بین ردیفپلکانیدر یک سیستم مالیاتی 

کنندگان از منجر به اختالف قیمت مواد بین محصوالت شود، این ریسک وجود دارد که مصرف

ترین رده مالیاتی، به خصوص در مواردی که افزایش مالیات زیاد است یا ای با پایینطبقه

کنندگان را نسبت به مثال، رکود اقتصادی( که مصرفعنوانهای اقتصادی وجود دارد )بهشوک

 کند، خرید کنند.تر میف قیمت حساساختال

کنندگان معموالً به دنبال محصوالت با مالیات که افزایش مالیات متوسط باشد، مصرفهنگامی

کمتر نیستند. با این حال، در پاسخ به افزایش مالیات زیاد یا تغییرات دیگر که بر شرایط بازار تأثیر 

ری فزاینده، اختالف مالیات باعث تغییر در مصرف گذارد، ازجمله رکود شدید اقتصادی یا بیکامی

و بدین ترتیب سایش پایه مالیات ویژه خواهد شد. عالوه بر این، با توجه به اینکه سطح مالیات پایین 

که خصوصاً با « شکاف مالیاتی»نظر سیاسی پرداختن به این آورد، از نقطهسهم بازار را به دست می

ر معرض خطر است، بسیار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، توجه به افزایش منافع تجاری د

یک رویکرد احتمالی که در کشورهایی مانند فیلیپین و برزیل مورداستفاده قرارگرفته است، اتخاذ 

ها برای دستیابی به یک ردیف ها طی سالهای مالیاتی بین ردیفکاهش تدریجی در شکاف

 مالیاتی واحد است.

شده است که سیگارها بر اساس قیمت ردیف ویژه تشکیل 4مالیات ویژه از  در فیلیپین، سیستم

اند. قانون جدید مالیات ویژه که در ژانویه سال بندی شدهطبقه 8330فروشی سال خالص خرده

پزوی فیلیپین به ازای  98وارد عمل شد، این سیستم را با تغییر تدریجی به یک ردیف ویژه  2889

راستای افزایش ای اصالح کرد که هممالحظهطور قابل، به2882ار در سال عددی سیگ 28هر بسته 

 شده است.بینینرخ مالیات ویژه ساالنه مطابق با تورم پیش
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های ویژه در فیلیپین زمینه تغییر سطح را فراهم کرد و سازی سیستم مالیاتکه سادهدرحالی

یات را بهبود خواهد بخشید، میزان افزایش بینی و پایداری درآمدهای مالیات بر دخانقابلیت پیش

درصد( با رشد شدید تجارت غیرقانونی و کاهش  948تا  880)بین  2889مالیات اولیه در سال 

 شدید تجارت به شکست بازار منجر شده است.

تحت یک سیستم مالیات ویژه بر مبنای ارزش، مالیات ویژه به عنوان درصدی از قیمت، خواه 

فروشی، و خواه قیمت واردات یا فروشی باشد خواه قیمت فروش عمدهردهاین قیمت فروش خ

کننده مالیات ویژه بر مبنای ارزش شود. ویژگی تعیینقیمت فروش خالص کارخانه باشد، بیان می

های اعالء مالیات ویژه شود: مارکبدین معنی است که میزان مالیات ویژه بر اساس قیمت تعیین می

 کنند.قیمت مبلغ کمتری مالیات ویژه پرداخت میهای ارزانکنند و مارکباالیی پرداخت می

دهد که مالیات ویژه بر مبنای ارزش در کشورهایی که انحصار دخانیات دارند تاریخ نشان می 

های انحصاری محلی با بسیار موردحمایت قرارگرفته است، زیرا این سیستم مالیات ویژه از مارک

کرد. این موضوع در تر حمایت میالمللی وارداتی گرانهای بینیسه با مارکتر در مقاقیمت پایین

 برجسته شد: 2880گزارشی از سوی کمیسیون اروپا در سال 

دهد و درنتیجه عوارض سیستم مالیات ویژه بر مبنای ارزش اختالف قیمت مطلق را افزایش می»

عوارض مالیات ویژه بر مبنای ارزش برای کند. در گذشته قیمت سیگار را تبلیغ میهای ارزانمارک

 «شد.المللی اعمال میقیمت بینهای گرانتر از مارکحمایت از سیگارهای محلی ارزان

تحت یک سیستم مالیات ویژه بر مبنای ارزش، درآمدهای مالیاتی همانند یک سیستم کامالً 

کننده بین محصوالت حات مصرفها و ترجیتنها به حجم بازار بستگی دارد، بلکه به قیمتویژه نه

های قیمتی مختلف ها یا سهم بازار بخشقیمت نیز بستگی دارد. اگر تغییری در قیمتاعالء و ارزان

 گذارد.شده توسط دولت تأثیر میآوریهای ویژه جمعرخ دهد، بر درآمدهای حاصل از مالیات

یابد ار به مرور مرتباً افزایش میهای مالیات ویژه بر مبنای ارزش تا زمانی که قیمت سیگسیستم

صرفه هستند و هرگز باعث ها مقرون بهقادر به تولید رشد درآمد مالیاتی هستند، این سیستم

تر گرایش داشته کنندگان برای پرداخت مالیات کمتر به سمت کاالهای ارزانشوند که مصرفنمی

های رکود اقتصادی، به مثال در دورهوانعنصرفه بودن، بهکه مقرون بهباشند. با این حال، هنگامی

ها برای محافظت از یک مسئله بدل شود تولیدکنندگان تمایل به حفظ قیمت یا حتی کاهش قیمت
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هایی با قیمت تری برای خرید مارککنندگان انگیزه قویسهم بازار خود خواهند داشت و مصرف

های مالیات ند داشت. در این شرایط، سیستمگیرد خواهها تعلق میتر که مالیات کمتری به آنپایین

 ویژه بر مبنای ارزش در تضمین یا رشد درآمد مالیاتی دولت شکست خواهند خورد.

توانست نرخ مالیات و قیمت که حق انحصار دولت بر دخانیات میدر گذشته، هنگامی

از وقوع جنگ قیمتی توانستند ها تعیین کند، مقامات به راحتی میفروشی را برای همه مارکخرده

اند که کنترل قیمت ماندهجلوگیری کنند. با این حال، در حال حاضر تنها تعداد معدودی کشور باقی

دخانیات در دست دولت است، زیرا بازارهای سراسر جهان آزادشده و انحصارات دولتی به بخش 

بر مبنای ارزش را  های مالیات ویژهپذیری ذاتی سیستمخصوصی واگذارشده است. این امر آسیب

های داشته تا در سیستمها در سراسر جهان را وادر بازارهای پویا افزایش داده و بسیاری از دولت

ای خاص به جای مؤلفه محاسبه ارزش تجدیدنظر کنند تا مالیات بر دخانیات خود با تأکید بر مؤلفه

 گذاری و پویایی مصرف استوارتری داشته باشند.قیمت

هایی کنند که چه مارکها کنترل نمیهای دولتی بر قیمت، دولتوجود کنترل نظر ازصرف

سال سیگاری هستند و بنابراین اثرات تغییر مارک کنندگان بزرگمورد انتخاب مصرف

 های مالیات ویژه بر مبنای ارزش است.کننده بر روی درآمدهای مالیاتی، ضعف سیستممصرف

یره توزیع وجود دارد که مالیات ویژه بر مبنای ارزش چندین موضوع قیمتی مختلف در زنج

( قیمت 2کنندگان. فروشی نهایی برای مصرف( قیمت خرده8تواند بر آن اساس بنا شود: می

دارد که هنگام واردکردن یک محصول « هزینه، بیمه، بار»اشاره به  «سیف»( قیمت 9فروشی؛ عمده

ه. به عنوان یک قاعده کلی، وقتی مالیات ویژه ( قیمت خالص درب کارخان4قیمت مرجع است یا 

شود باید برای گذاری میشود، قیمتی که مالیات بر آن پایهبر مبنای ارزش بر سیگار اعمال می

ای که مالیات صحیح بر روی همه گونهنظارت مؤدیان مالیاتی نسبتاً آسان باشد و شفاف باشد، به

 اعمال شود.های سیگار به روشی منصفانه و شفاف مارک

مثال، تایلند برای سیگار بر اساس قیمت خالص درب کارخانه برای تولیدات داخلی و عنوانبه

کند. با این حال، قیمت سیف برای محصوالت وارداتی، مالیات ویژه بر مبنای ارزش اعمال می

ادعا مبنی بر  مقامات مالیاتی تایلند ارزش سیف سیگارهای واردشده از فیلیپین به تایلند را با این
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شده است و بنابراین کاالهای وارداتی باید مالیات کمتری اعالم اینکه ارزش سیف زیر ارزش سیف

المللی درنهایت توسط هیئت پرداخت کنند، مورد اعتراض قراردادند. این اختالف تجاری بین

ود که مقادیر سازمان تجارت جهانی بررسی شد که حکم به نفع فیلیپین صادر شد و حاکی از این ب

شده است. با این حال، این های وارداتی اعمالسیف صحیح است و مالیات صحیح بر روی مارک

که بر وضوح مشکالت استفاده از سیستم مالیات ویژه بر مبنای ارزش را خصوصاً هنگامیمسئله به

 دهد.بررسی و ممیزی نیست نشان میمبنای قیمت مرجع است و به راحتی قابل

های مالیات ویژه دهد، وقتی عنصر محاسبه ارزش در سیستمطور که این مثال نشان میهمان

شده و همچنین قیمت وجود دارد، مقامات باید برای تعیین درآمد مالیاتی هم بر میزان سیگار فروخته

فروش این محصوالت نظارت داشته باشند. اکثریت کشورهایی که از عنصر مالیات ویژه بر مبنای 

فروشی به عنوان پایه های دیگر از قیمت نهایی خردهکنند در مقایسه با گزینهارزش استفاده می

ترین مورد برای نظارت و اجرا است. با این حال، هنگام وضع کنند، این سادهمالیاتی استفاده می

اتی با مالیات فروشی، یعنی تعامل مبنای مالیمالیات ویژه بر مبنای ارزش مبتنی بر قیمت نهایی خرده

بر ارزش افزوده، و این واقعیت که قیمت فروش نهایی باید معموالً به عنوان موضوع پرداخت 

های فنی وجود دارد که باید در نظر گرفته مالیات ویژه برای سازنده یا واردکننده مشخص شود جنبه

 شود.

فروشی نهایی باشد، ردهدرصد قیمت فروش خ 28مثال، اگر مالیات ویژه بر مبنای ارزش عنوانبه

دالر به ازای هر بسته، باید این قیمت توسط سازنده  2فروشی نهایی با فرض قیمت فروش خرده

دالر به ازای هر بسته( به دولت پرداخت شود. به  2/2مشخص شود تا مالیات صحیح )در این حالت 

کننده مالیات )معموالً پرداخت کنند کهها معموالً قوانینی را وضع میمنظور ایجاد این سیستم، دولت

فروشی ثابت را برای هر یک فروشی یا قیمت خردهتولیدکننده یا واردکننده( حداکثر قیمت خرده

کنندگان، توسط تا هنگام فروش محصول خود به مصرف -کنداز محصوالت خود تعیین می

تواند با قیمت ت میفروشان رعایت شود. بدون چنین مقرراتی، محصوالت مرتبط با دخانیاخرده

دالر( و مالیات ویژه افزایش نرخ  2/2بندی فروش فروخته شود )به ازای هر بستهباالتر توسط خرده

دالر، یعنی  8.28نشده شود )در این حالت، مالیات ویژه پرداختآوری نمیاین اجناس جمع

 دالری برای دولت است(. 8.22خسارت مالیاتی 
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شود، مالیات ویژه بر مبنای رای مالیات ویژه بر مبنای حجم انجام میتقریباً به همان روشی که ب

های های مختلف با نرخ مالیاتارزش نیز در یک سیستم پلکانی، جایی که محصوالت در مارک

عاج، بورکینافاسو و مالی مثال در سه کشور در ساحلعنوانمختلفی روبرو هستند، اجراشده است. به

های مالیاتی ویژه بر مبنای ه اقتصادی و پولی آفریقای غربی هستند، سیستمکه همه بخشی از اتحادی

 شود.ای بر اساس قیمت خالص کارخانه اعمال میارزش چند مرحله

 ساختارهای دوگانه مالیات ویژه

توانند در یک ساختار های مالیات ویژه بر مبنای حجم و مالیات ویژه بر مبنای ارزش میسیستم

که که در آن یا مالیات بر مبنای حجم، یا مالیات بر مبنای ارزش، بسته به این مالیاتی دوگانه

شود، ترکیب شوند. در این حالت، مالیات یک به باالترین میزان مالیات منجر شود اعمال میکدام

شود که حداقل مقدار پولی بر مبنای حجم معموالً به عنوان حداقل مالیات بر مبنای حجم شناخته می

شود. پرداخت می«( قیمت نهایی»اتی است که زیر یک نقطه قیمت مشخص )اصطالحاً مالی

درصد قیمت، اما نه کمتر از  28تواند مثال، تحت یک سیستم مالیاتی دوگانه، مالیات میعنوانبه

 288های سیگار با قیمت باالی دالر آمریکا در هر هزار سیگار اعمال شود. در این مثال، مارک 888

که کنند، درحالیآمریکا به ازای هر هزار سیگار مالیات ویژه بر مبنای ارزش را پرداخت میدالر 

دالر آمریکا در آستانه هر هزار سیگار حداقل مالیات بر مبنای حجم را  288ها کمتر از این مارک

است که « قیمت نهایی»دالر آمریکا در هر هزار سیگار  288کند. در واقع، قیمت پرداخت می

 شود.داقل مالیات بر مبنای حجم در آن اعمال میح

 )با یا بدون حداقل مالیات بر مبنای حجم( ساختارهای مالیات ویژه ترکیبی

های بر مبنای حجم و مالیات ویژه ساختار مالیات ویژه ترکیبی شامل ترکیبات مختلفی از مالیات

به ازای هر واحد بعالوه مالیات شود که تمام محصوالت مقدار مشخصی مالیات بر مبنای ارزش می

 کنند.محاسبه ارزش بر اساس قیمت پرداخت می

عالوه بر این، بسیاری از کشورها با ساختار مالیاتی ترکیبی، حداقل مالیات بر مبنای حجم را 

کنند که در این صورت محصوالت مبلغ مشخصی از مالیات را به ازای هر واحد به اضافه اعمال می

کنند، اما این ترکیب هرگز کمتر از حداقل ر مبنای ارزش بر اساس قیمت پرداخت میمالیات ویژه ب
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کشور عضو اتحادیه اروپا  20مالیات بر مبنای حجم نیست. یک سیستم مالیات ویژه مختلط برای 

موردنیاز است و باید در چندین اقتصاد بزرگ دیگر ازجمله چین، مکزیک، روسیه، ترکیه و برزیل 

ترین سیستم مالیات ویژه سیگار در سطح جهان است. مانند ود و این سیستم رایجنیز اعمال ش

مثال، در عنوانساختارهای مالیاتی قبل، امکان ایجاد یک سیستم ترکیبی پلکانی نیز وجود دارد، به

اوکراین، یک رژیم مالیاتی مختلط متفاوت علیه سیگارهای با فیلتر در مقابل سیگارهای بدون فیلتر 

 شود.ال میاعم

های ویژه سیگارها ایجادشده است، زیرا اکثر در اتحادیه اروپا، تغییری در ساختار مالیات

اند. در برخی موارد، کاهش داده 2888کشورها مالیات ویژه بر مبنای ارزش سیگار را از سال 

ش افزوده های مالیات ویژه بر مبنای ارزش برای اصالح افزایش مالیات بر ارزگرایش به سوی نرخ

که در موارد دیگر شده بود، درحالیمثال، فرانسه، اسپانیا، اسلواکی، قبرس( در نظر گرفتهعنوان)به

مثال، سوئد، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، هلند( کاهش مالیات ویژه بر مبنای ارزش با عنوان)به

ند ساختار مالیاتی خود را رو کشورها تصمیم گرفتافزایش در عنصری خاص در ارتباط بود ازاین

 دوباره اصالح کنند.

در یک سیستم مختلط، میزان مالیات ویژه مربوط به یک محصول خاص نیز به قیمت خود 

شود هم درآمد دولت و هم کارایی سیستم مالیات ویژه در محصول بستگی دارد و این باعث می

کنندگان بستگی داشته باشد. رفگذاری تولیدکنندگان و همچنین رفتار مصکل به تصمیمات قیمت

تواند با اطمینان از اینکه همیشه مقدار معینی از مالیات ویژه معرفی حداقل مالیات بر مبنای حجم می

فروشی جدا شود، درآمدهای دولت را از ارزانفروشی پرداخت میبدون در نظر گرفتن قیمت خرده

سر محصوالت توتون و تواند قیمت سربهمیکند. عالوه بر این، یک حداقل مالیات بر مبنای حجم 

تنباکو را افزایش دهد، بنابراین از اثربخشی سیستم مالیات ویژه در برابر فشارهای تورمی بر قیمت 

 کند.محافظت می

شده در باال به سطح اثربخشی حداقل مالیات بر مبنای حجم برای دستیابی به نتایج گفته

حجم بستگی دارد. بدیهی است، اگر سطح حداقل مالیات بر شده حداقل مالیات بر مبنای تعیین

قدر پایین باشد که تمام محصوالت موجود در بازار مالیات بیشتری را در سیستم مبنای حجم آن

دقیقاً مانند کف قیمت که  -استاندارد پرداخت کنند، حداقل مالیات بر مبنای حجم کارایی ندارد 
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ها سطح حداقل توان به کمک آنکلی وجود دارد که می زیر قیمت تعادل قرار دارد. دو روش

 مالیات بر مبنای حجم را تنظیم کرد:

مبلغ پولی اسمی برای هر واحد؛ یا درصد مشخصی از مالیات ویژه که توسط یک نقطه مشخص 

 «(میانگین موزون قیمتی»یا « بندی قیمتترین طبقهمحبوب»شود )معموالً قیمت مرجع پرداخت می

طور خودکار بر روی تغییرات گزینه دوم این است که بدون نیاز به هیچ مداخله قانونی، بهمزیت 

شود. با این حال، یک مکانیزم خودکار که سطح حداقل مالیات بر مبنای ها تنظیم میدر قیمت

ها تواند توسط دولتمثال، با ارتباط آن به تورم( میعنوانکند )بهحجم را با گذشت زمان تنظیم می

در اولین گزینه اجرا شود، بنابراین از لزوم تنظیم پیوسته سطح حداقل مالیات بر مبنای حجم 

 شود.جلوگیری می

مثال، در اتحادیه اروپا که یک سیستم مختلط مالیات ویژه برای سیگار اجباری است، به عنوانبه

 دهد:یکشورهای عضو صراحتاً مجوز معرفی یک حداقل مالیات بر مبنای حجم را م

تواند شامل حداقل مالیات باشد، در صورت لزوم، عوارض مالیات ویژه بر روی سیگار می»

مشروط بر اینکه ساختار مختلط مالیات بر مبنای حجم و مالیات بر مبنای ارزش که در این ماده مقرر 

 «شدت رعایت شود.است، به

مالیات بر مبنای حجم را بر  کشور عضو اتحادیه اروپا حداقل 20کشور از  22در حال حاضر، 

کنند که استثنائات دانمارک، سوئد و انگلیس هستند. کشور دیگری که دارای سیگار اعمال می

فرد سیستم مالیات ویژه مختلط است، برزیل است. برزیل یک سیستم مالیاتی چند سطحی منحصربه

شود و مالیات ل سیگار میای را روی سیگار حفظ کرده است که نرخ مالیات هم شامل طوو پیچیده

های سیگار که فقط در شود. مارکچه اینکه سیگار در قالب پاکت بفروش برسد یا جعبه اعمال می

های سیگار که در هر دو قالب یعنی هم پاکت و هم شوند، نسبت به مارکقالب پاکت فروخته می

 شود.لیاتی مختلف ارائه میسطح ما 0شوند، نرخ مالیات کمتری دارند و درنتیجه جعبه فروخته می

 

 نرخ مالیات ویژه بر سایر محصوالت دخانی
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تواند در تاکنون، به ساختار مالیاتی سیگار پرداخته شد، اما تغییرات مشابه ساختار مالیاتی نیز می

ها باید در مقایسه با سیگار، سطح مورد سایر محصوالت دخانیات اعمال شود. عالوه بر این، دولت

تری را در خصوص سایر محصوالت دخانی در نظر بگیرند زیرا این امر عواقبی برای سبمالیات منا

 پویایی بازار و همچنین درآمدهای مالیات ویژه دارد.

ای تنظیم شود که هر دسته گونهسازی درآمدهای دولت سطوح مالیات ویژه باید بهبرای بهینه

« بهینه»مالیات شود. ایجاد این سطح مالیاتی دخانیات با توجه به ظرفیت تحمل مالیات خود مشمول 

ای اندازهبرای هر گروه یک علم نیست، بلکه بیشتر یک سیاست عملی است. سطح مالیات باید به

باال باشد تا بتواند سطوح واقعی درآمدی برای دولت ایجاد کند اما نباید خیلی زیاد باشد زیرا این 

کنندگان به شود مصرفمثال، باعث میعنوانهد داشت )بهای را به دنبال خواامر عواقب ناخواسته

بندی فردی نیز محصوالت جایگزین با مالیات کم یا غیرقانونی گرایش پیدا کنند(. مالیات بر طبقه

کنندگان از کاالها با مالیات باالتر نباید بسیار کم باشد زیرا این امر ممکن است باعث شود مصرف

کنندگان تر گرایش پیدا کنند )مگر اینکه چنین تغییراتی در سالیق مصرفنبه کاالها با مالیات پایی

کنندگان را به سمت محصوالتی با ریسک کمتر سوق هدف دولت باشد، برای مثال، مصرف

 دهند(.

هایی است که اختالف مالیات بر روی محصوالت مختلف دخانیات باعث تایلند یکی از نمونه

کاالهایی با مالیات باال به کاالهایی با مالیات کم گرایش پیدا کنند. کنندگان از شود تا مصرفمی

بات تایلند به ازای  2/8قیمت و قیمت باال، ، شکاف مالیات ویژه بین سیگارهای ارزان2888در سال 

بات تایلند به ازای هر  80.0سال، این شکاف به  82هر بسته بود و در پی چندین افزایش مالیات طی 

درصد در  88درنتیجه گسترش این شکاف مالیاتی، سهم بازار قیمت پایین از کمتر از  بسته رسید.

ساز بسیار که سیگارهای دسترسید درحالی 2889درصد از بازار تا سال  22به حدود  2888سال 

ساز بات تایلند به ازای هر سیگار دست 8.82معادل  2888و  2888های کم است و از ابتدا بین سال

ساز از که سیگار دستبات تایلند افزایش یافت درحالی 8.82فقط به  2882س در سال بود، سپ

شده روی سیگار وجه مشمول مالیات نبود. به این ترتیب، بین مالیات پرداختتنباکو محلی به هیچ

توجهی وجود شده روی حتی کمترین قیمت سیگار شکاف مالیاتی قابلساز و مالیات پرداختدست

های طور پیوسته سهم کل بازار تنباکو در تایلند را بین سالساز بهتیجه، دسته سیگار دستدارد. درن
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 ، به دست آورده است که درآمد کل مالیات دولت از دخانیات را از بین برده است.2888تا  2888

بندی محصوالت ها با توجه به سطح مالیات مناسب روی دستهیک مسئله فنی برای دولت

مثال، عنواننگی مقایسه بهترین سطح مالیات و قیمت در بین انواع محصوالت است. بهمختلف، چگو

 مالیات برای هر کیلوگرم تنباکو معادل مالیات چه تعداد سیگار باید در نظر گرفته شود؟

تواند بررسی متوسط رویکردهای مختلفی در رابطه با این موضوع وجود دارد: یک رویکرد می

مثال، اگر تحقیقات در یک کشور تشخیص دهد که افراد سیگاری عنوانبه مصرف روزانه باشد،

گرم  82طور متوسط محتوی به« سازسیگار دست»کند و سیگار مصرف می 28طور متوسط روزانه به

گرم توتون و تنباکو است و این  8.22سیگار معادل  8توان نتیجه گرفت که تنباکو است، بنابراین می

 تری نیز نتیجه گرفت:توان از رویکرد فنیاساس مقایسه مالیاتی باشد. همچنین می تواند پایه ومی

گرم تنباکو هستند، در این  8.2طور متوسط حاوی اگر مشخص شود که سیگارهای تولیدشده به

توان از این نسبت استفاده کرد زیرا این تغییر بین مقامات مالیاتی نیازمند ارزیابی مداوم صورت می

در بازار دخانیات و پاسخ دادن با اقدامات مالیاتی مناسب برای اطمینان از اینکه یک دسته  تحوالت

توجهی در مقایسه با کاالی مشابه یا جایگزین ندارد است. این دیدگاه دخانیات مزیت مالیاتی قابل

 شده است:روشنی بیاندر گزارشی از سوی کمیسیون اروپا به

های مختلفی هستند، محصوالت رقیب برای هم وها دارای ویژگیباوجوداین که سیگار و تنباک»

شوند و به یک اندازه برای سالمتی مضر هستند. شکاف بین میزان فعلی مالیات بر روی محسوب می

، مصرف سیگار 2880و در سال  2882شود. بین سال سیگار و تنباکو موجب تعویض محصول می

درصد در اتحادیه اروپا  88ات آن، مصرف تنباکو حدود درصد کاهش یافت اما به مواز 88بیش از 

افزایش یافت. برای رفع این مشکل، کمیسیون، حداقل مالیاتی را برای تنباکو نسبت به حداقل 

 «مالیات سیگار پیشنهاد کرد.

 

 

 گیری در مورد ساختار مالیات ویژهنتیجه
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و سایر محصوالت دخانی  در سراسر جهان، اختالف ساختارهای مالیاتی موجود برای سیگار

ها را ها برای دستیابی به برخی از اهداف سیاست داخلی خود این سیستمبسیار چشمگیر است. دولت

کنند و کشور به کشور متفاوت کنند، اما برخی از این اهداف با گذشت زمان تغییر میتنظیم می

 خواهند بود.

کنند و استعمال سیگار طراحی می بسیاری از کشورها ساختار مالیاتی خود را برای کاهش

کنند که همه محصوالت را به یک اندازه مضر بنابراین یک ساختار مالیاتی کامالً ویژه اعمال می

کند تر ترغیب نمیکنندگان را به سوی مصرف محصوالتی با مالیات پایینکند و مصرفتلقی می

زش اتفاق بیفتد. سایر کشورها اهداف تواند در ساختارهای پلکانی یا مالیات بر مبنای ارکه می

بندی حمایت از تنها با در نظر گرفتن اهداف بهداشت عمومی بلکه با اولویتسیاسی خود را نه

ساز. مجدداً، سایر کنند: برای مثال، با اعمال مالیات کمتر به محصوالت دستاشتغال تراز می

اد سیگاری با درآمد پایین هستند و بنابراین، های دخانیات بر افرکشورها نگران تأثیر کاهنده مالیات

 شود.نیاز به سیاست دخانیات با رعایت مالیات کمتر احساس می

های سیاسی در هر کشور متفاوت خواهد بود، اما کشورها باید بدانند واضح است که اولویت

د. با افزایش های ویژه یک رابطه نزدیک وجود دارکه بین سطوح مالیات ویژه و ساختارهای مالیات

سطح مالیات ویژه، هرگونه ضعف در ساختار مالیات ویژه در معرض نمایش و تشدید قرار خواهد 

کنندگان با جابجایی سالیق خود به محصوالت گرفت. اگر ساختار مالیات اجازه دهد، مصرف

درآمد  تر، افزایش مالیات را جبران خواهند کرد. درنتیجه، ممکن استجایگزین با مالیات پایین

رود افزایش نیابد و اهداف بهداشت عمومی به دنبال افزایش طور که انتظار میمالیاتی دولت همان

 مالیات تضعیف شود.

طور مداوم ارزیابی کنند که آیا ساختار مالیاتی موجود اهداف سیاست بنابراین کشورها باید به

مثال، با تقریب تدریجی عنوانات، بهکند یا خیر و آیا با افزایش سطح مالیها را برآورده میآن

تر، ساختار مالیات مالیات بر دسته محصوالت رقیب برای کاهش گرایش به سمت محصوالت ارزان

 نیاز به تنظیم دقیق دارد یا خیر.

تر و همچنین های سادههای ویژه، به سمت سیستمروند جهانی، با توجه به ساختار مالیات

های مختلط با مالیات یعنی سیستم -الیات ویژه بر مبنای حجم متکی هستندهایی که اکثراً به مسیستم
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های کامل مالیات ویژه بر مبنای حجم گرایش نشان ویژه نسبتاً زیاد یا حداقل مالیات ویژه یا سیستم

دهد. این پیشرفت مطابق با اهداف بهداشت عمومی است که در بحث مالیات دخانیات به می

دهنده فشار فزاینده بر سطح مالیات دخانیات در است و همچنین نشان موضوعی مهم بدل شده

شود. دو پذیرتر مالیات میبسیاری از کشورها است که منجر به نیاز به ساختارهای پایدارتر و کنترل

 دهد:المللی پول این تفکر را نشان میقول از کمیسیون اروپا و صندوق بیننقل

رسانند. ها را به حداقل میدهند و تغییر قیمتیمت را کاهش میهای نسبی قمالیات ویژه تفاوت

ها بیشتر بر مبنای نظر بهداشتی مزایایی دارند. عالوه بر این، چون آندرنتیجه مالیات ویژه از نقطه

بینی تر برای پیشتر، آسانشوند که باثباتحجم مصرف هستند تا قیمت، مالیات ویژه محسوب می

 ات درآمدهای مالیاتی هستند.و اجرا و ارتقا ثب

توان کنندگان از مصرف دخانیات باشد، میاگر هدف اصلی مالیات ویژه دلسرد کردن مصرف

کنند را وضع نمود. همچنین مالیات ویژه که همان مالیات را به ازای هر نخ سیگار تحمیل می

ست مقدار فیزیکی کاالی شوند زیرا فقط الزم اتر اجرا میهای ویژه بر مبنای حجم، سادهمالیات

 (844،2884)آرتور الفر،« مشمول مالیات را تعیین کرد و تعیین ارزش آن ضروری نیست.

 بر دخانیات از نگاه سازمان جهانی بهداشت انواع مالیات

 Exciseشود، مالیات ویژه )ترین انواع مالیات مصرف که بر محصوالت دخانی اعمال میرایج»

Tax و مالیات بر ارزش افزوده )(Value Added Tax) 38های موجود، حدود است. طبق داده 

کنند. کشورهای استثنا در این کشور( مالیات ویژه بر سیگار اعمال می 802از  809درصد کشورها )

فارس )بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و زمینه عمدتاً جزو شورای همکاری خلیج

ایر کوک، جزایر مارشال، نائورو، پاالئو امارات متحده عربی(، برخی کشورهای اقیانوسیه )مانند جز

لوسیا( و کشورهایی و کیریباتی(، برخی کشورهای کارائیب )مانند آنتیگوا و باربودا، گرنادا و سنت

کشور( مالیات بر ارزش افزوده )و  802از  822مانند افغانستان، بنین و مالدیو است. بیشتر کشورها )

 .کنندمالیات فروش( بر سیگار اعمال می

 (Excise Tax) مالیات ویژه
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( و مالیات بر مبنای Specific Taxدو نوع مالیات ویژه وجود دارد: مالیات بر مبنای حجم )

(. مالیات ویژه بر مبنای حجم عبارت است از ارزش پولی به ازای کمیتی AdValorem Taxارزش )

بر مبنای ارزش به صورت  خاص )مثالً، بسته، وزن، کارتن، قطعه( از محصوالت دخانی. مالیات

 شود.درصدی از ارزش محصوالت دخانی تعیین می

 مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات یکی از انواع بسیار رایج مالیات مصرف است. این نوع مالیات معموالً به صورت 

طورکلی هشود. مالیات بر ارزش افزوده بای وسیع از کاالها و خدمات اعمال مینرخی واحد بر دامنه

های نسبی تأثیری ندارد، ضمن آنکه مالیاتی عمومی بر مصرف کاالها و خدمات است و در قیمت

رسد. در این نوع مالیات، اطالعات موردنیاز ادارات بیشتر برای تولید درآمد مناسب به نظر می

نیازی به  رسد، زیرا فقط ارزش کل فروش باید حساب شود و مجریان مالیاتیمالیاتی به حداقل می

 شده نخواهند داشت.دانستن ماهیت کاالها و خدمات معامله

اکنون، سهم این نوع میزان مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت است. هم

 82تا  88کشور بین  22درصد، در  88تا  2کشور بین  98فروشی سیگار در مالیات از قیمت خرده

کشور مالیات بر ارزش افزوده بر  98درصد است. فقط  28تا  82کشور بین  02درصد، و در 

 کنند.محصوالت دخانی اعمال نمی

 هاسایر مالیات

های متفاوتی دارد و در برخی کشورها، این انواع مالیات مصرف در کشورهای مختلف نام

و  در برزیل 8کنند )مثالً، حق تمبرها، برخالف نامشان، به صورت مالیات ویژه عمل میمالیات

های اضافی بر محصوالت های دیگر از نوع مالیاتدر مصر(. بیشتر مالیات 2مالیات فروش عمومی

 های مختلف است.دخانی است که هدفش تأمین مالی برنامه

 مالیات واردات

                                                           
1- stamp duty 

0- General Sales Tax 
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کنند. مالیات واردات نوعی تعرفه بر تقریباً تمام کشورها بر سیگارهای وارداتی تعرفه اعمال می

شود و قرار است در آن کشور مصرف شود ی است که به کشوری خاص وارد میکاالهای واردات

)یعنی قرار نیست آن کاالها به کشوری ثالث منتقل شوند(. مالیات واردات عموماً از واردکننده و 

 شود.در محل ورود به کشور اخذ می

الیات مالیات واردات نیز در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورهای مختلف معموالً م

شان حمایت کنند یا کنند، با این هدف که یا از صنایع داخلیزیادی بر کاالهای وارداتی اعمال می

کنند، شامل درآمد دولتی را بیفزایند. برخی کشورها که مالیات واردات نسبتاً سنگینی اعمال می

( و %02) (، مکزیک%22(، اردن )%09(، مصر )%08(، زیمبابوه )%888(، گویان )%92نیجریه )

( است. کشورهایی که تولید سیگار فراوان یا مالیات ویژه ندارند، بیشتر احتمال دارد %22هندوراس )

تری بر محصوالت دخانی اعمال کنند. که باهدف افزایش درآمدهایشان مالیات واردات سنگین

و فارس )بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی مثالً، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج

شده درصدی بر ارزش سیف )هزینه، بیمه، حمل( اعالم 888امارات متحده عربی( هرکدام مالیاتی 

 کنند.از سوی واردکننده اعمال می

های اخیر باعث شده است که کشورهای ای در سالهای بازرگانی دوجانبه جهانی و منطقهتوافق

طور انواع مالیات واردات که به طور چشمگیری کاهش دهند. برخیمختلف مالیات واردات را به

شود، باید به صورت نادرست بین کاالهای وارداتی و توافقات تجارت آزاد تبعیض قائل می

ها ممکن است از درآمد ها، دولتتدریجی از سوی کشورها لغو شوند. با لغو این نوع مالیات

های ویژه یا افزایش تحاصل از آن محروم شوند. اما جایگزین کردن مالیات واردات با مالیا

 288تواند کاهش این نوع درآمد را جبران کند. کشور برونئی قبالً تعرفه سیف های ویژه میمالیات

های ویژه جایگزین کرد، اما اخیراً مالیات واردات را با مالیاتدرصدی بر واردات سیگار اعمال می

شود و فقط ی در اقتصاد آن ایجاد نمیکند، اثر خاصکرده است. ازآنجاکه برونئی سیگار تولید نمی

 8به نظارت بر واردکنندگان نیاز دارد. این تحول بخشی از تعهد این کشور به سازمان جهانی تجارت

 ای است.المللی و منطقهو سایر توافقات تجاری بین

                                                           
1- World Trade Organization 
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 ایهای دخانیات در سطوح جهانی و منطقهها و مالیاتبررسی قیمت

کننده در های مصرفسیگار و سهم کلی مالیات دخانیات از قیمتفروشی های خردهقیمت

کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. باالترین قیمت میانگین هر بسته سیگار و باالترین سهم 

طور متوسط، در شود. بهفروشی سیگار در کشورهای پردرآمد مشاهده میمالیات از قیمت خرده

فروشی سیگار را تشکیل درصد قیمت خرده 28ات حدود های دخانیسطح جهانی، مجموع مالیات

دالر است(. در کشورهای با  29/2دهد )میانگین قیمت هر بسته سیگار در سطح جهانی معادل می

ها از آن به ترتیب فروشی هر بسته سیگار و سهم مالیاتدرآمد متوسط به پایین، میانگین قیمت خرده

درصد  93دالر و  80/8درآمد به ترتیب ر در کشورهای کمدرصد است. این مقادی 42دالر و  29/8

ها از آن در کشورهای با درآمد متوسط است. بنابراین، میانگین قیمت هر بسته سیگار و سهم مالیات

 و کم تا حد چشمگیری کمتر از مقادیر متوسط جهانی است.

ترین سهم و بیش فروشیترین قیمت متوسط خردهدر بین مناطق سازمان جهانی بهداشت، بیش

 -به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا -فروشی در منطقه اروپامالیات از قیمت متوسط خرده

درصد(. در مقابل، کمترین میزان متوسط قیمت  09دالر و  02/9وجود دارد )به ترتیب، 

ن، در ازآفروشی سیگار و کمترین سهم مالیات از این قیمت در منطقه مدیترانه شرقی و پسخرده

مشاهده است. مقایسه مناطق سازمان جهانی بهداشت دو نتیجه جالب دارد. اول، منطقه افریقا قابل

فروشی سیگار در رتبه دوم ترین سهم مالیات در قیمت خردهمنطقه آسیای جنوب شرقی از نظر بیش

توان مر را میفروشی در رتبه دوم است. دلیل این احال، از نظر کمترین قیمت متوسط خردهو درعین

فروشی در منطقه افریقا های نسبتاً پایین تولید در این منطقه دانست. دوم، قیمت متوسط خردهقیمت

فروشی در این منطقه یکی از کمترین مقادیر در نسبتاً زیاد است، ولی سهم مالیات در قیمت خرده

 بین مناطق سازمان جهانی بهداشت است.

کشور جهان از  802کشور از بین  42دهد که ر در دنیا نشان میترین برندهای سیگابررسی رایج

فروشی درصدی مالیات دخانیات در قیمت خرده 02شده از سوی بانک جهانی )سهم معیار توصیه

 08کشور به معیار باالتر از آن، یعنی سهم  0کشور، فقط  42کنند. اما بین این آن( تبعیت می

اند )لهستان، اسلُواکی، بلغارستان، یافتهفروشی آن، دستدهدرصدی مالیات دخانیات در قیمت خر

( و موریس %02کشور، کوبا ) 0کوبا، موریس، فرانسه، بریتانیا و جمهوری چک(. در بین این 
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( فقط بر مالیات ویژه یکسان تکیه دارند و سه کشور )اسلواکی، بریتانیا و جمهوری چک( 00%)

کنند، اما عمدتاً به مالیات بر مبنای حجم )نه مالیات بر اعمال می ترکیبی از هردو نوع مالیات ویژه را

کشور  29کشور دیگر،  93فروشی توجه دارند. در بین مبنای ارزش( به عنوان بخشی از قیمت خرده

بر مالیات بر مبنای ارزش یا ترکیبی از هردو نوع مالیات ویژه تکیه دارند، اما عمدتاً به مالیات بر 

 دهند.ولویت میمبنای ارزش ا

قلیان یکی از انواع دخانیات رایج در منطقه مدیترانه شرقی )شامل بحرین، جیبوتی، مصر، ایران، 

عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، تونس، امارات 

، اطالعات زیادی وجود شودهایی که بر قلیان اعمال میمتحده عربی و یمن( است. در مورد مالیات

کنند. میزان مالیات هایی ویژه بر قلیان وضع میندارد، اما مثالً، لبنان، لیبی، سوریه و ترکیه مالیات

 880درصد در سوریه و  82درصد قیمت تولیدکننده در لیبی تا  2قلیان نیز بسیار متفاوت است: از 

 فروشی در ترکیه.درصد قیمت خرده 20درصد در لبنان و 

 طراحی و اجرای مالیات سیگار

های غیرمستقیم سیگار در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. طراحی و اجرای مالیات

 های مختلف باشد.درواقع، مبنای وضع مالیات ممکن است به صورت

اگر مالیات یکسان باشد، یعنی نرخ مشابهی به تمام انواع سیگار اعمال شود، آنگاه مبنای مالیاتی 

 است به صورت زیر باشد:ممکن 

تایی سیگار یا مالیات به  28ترین مبنای مالیات بر مبنای حجم به صورت یک بسته رایجکمیت: 

تایی سیگار )مثالً، استرالیا(،  22نخ سیگار است. اما برخی استثناها نیز وجود دارد: بسته  8888ازای 

)مثالً، اندونزی(، یک متر )مثالً، نپال(، یا تایی سیگار )مثالً، کانادا(، یک نخ  22بسته  2یک کارتن، 

 وزن )مثالً، نیوزیلند(.

مالیات بر مبنای ارزش ممکن است بر مبنای قیمت تولیدکننده )مثالً، چین( یا قیمت  قیمت:

فروشی )مثالً، بنگالدش، ترکیه، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا( باشد. در اندونزی تا سال خرده

های تولید تنها بر مبنای هزینهبنای ارزش بر مبنای قیمت باندرول بود و این نه، مالیات بر م2883

 کرد.ثابت، بلکه همچنین بر مبنای اصالحاتی بود که وزارت دارایی آن کشور اعمال می
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 اگر مالیات یکسان نباشد، آنگاه معموالً به صورت زیر است:

فروشی، ح تولیدکننده یا خرده)مثالً، قیمت در سط رده قیمتی و سایر خصوصیات برند

 بندی، مبدأ توتون(:حجم فروش، طول، فیلتر، بسته

ها متفاوت است و معموالً به در برخی کشورها، مالیات بر مبنای حجم بر حسب الیه 

خصوصیات برند بستگی دارد. مثالً، در مصر، مالیات بر مبنای حجم بر حسب قیمت تحویل در 

پوند مصری برای هر بسته از برندهای  80/8، از 2883د و در سال کارخانه سیگارها تفاوت دار

قیمت نوسان داشت. هند، نپال و پوند مصری برای هر بسته از برندهای گران 22/9قیمت تا ارزان

اند که به طول سیگار بستگی دارد. در قزاقستان، های خاص متفاوتی وضع کردهسریالنکا مالیات

بر مبنای حجم بر حسب سیگارهای فیلتردار و بدون فیلتر متفاوت است. روسیه و اوکراین، مالیات 

در ترکیه، نظام مالیات بر مبنای حجم ابتدا چندالیه و بر اساس ارزش سیگارها بود، ولی بعدها بر 

، مالیات 2883شد. از سال حسب مبدأ توتون )برگ توتون شرقی در مقابل غیر شرقی( محاسبه می

فروشی را با حداقل مالیات غیرمستقیم قیمت خرده %20یه برقرار شد که ارزشی یکسانی در ترک

 شد.لیره ترک در هر بسته شامل می 82/2

بر مبنای خصوصیات سیگار « پلکانی»برخی کشورها مالیات ویژه بر مبنای ارزش چندالیه یا 

بسیار کمتر است. در های بر مبنای حجم کنند، اما این نوع مالیات در مقایسه با مالیاتاعمال می

های کنند. الیههای مختلف بر سیگار اعمال میکشور مالیات بر مبنای ارزش با نرخ 0مجموع، 

فروشی بستگی دارد، اما همچنین ممکن است به قیمت تولیدکننده مختلف عمدتاً به قیمت خرده

 )مثالً، چین( یا حجم فروش )مثالً، میانمار( وابسته باشد.

ای بر دخانیات اعمال کشور هیچ مالیات ویژه 802کشور از  83ها، تنها ادهطبق جدیدترین د

کنند. برخی کشورها نرخ مالیاتی یکسان )بر مبنای حجم یا بر مبنای ارزش( بر تمام انواع سیگار نمی

برقرار کنند « پلکانی»دهند نوعی نرخ مالیاتی که سایر کشورها ترجیح میکنند، درحالیاعمال می

کشور( فقط بر  802از  08خصوصیات سیگارها بستگی دارد. تعداد زیادی از کشورها )که به 

کشور فقط مالیات ویژه بر مبنای حجم وضع  22که مالیات ویژه بر مبنای ارزش تکیه دارند، درحالی

کشور( هم مالیات ویژه بر مبنای حجم و هم  802از  40چهارم کشورها )کنند. حدود یکمی

 کنند.ر مبنای ارزش اعمال میمالیات ویژه ب
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 . نظام مالیات ویژه سیگار6جدول 

 تعداد کشورها 

 802 مجموع کشورهای تحت پوشش

 22 فقط مالیات بر مبنای حجم

 08 فقط مالیات بر مبنای ارزش

 40 ترکیبی از هردو نوع مالیات ویژه

 83 بدون مالیات ویژه

 

بندی، نوع بر قیمت، تولید، بسته پلکانیکشور( نرخ مالیاتی  822کشور )از  92همچنین، 

 کنند.محصول، خصوصیات محصول یا منبع مواد مورداستفاده اعمال می

اش انتخاب مالیات ویژه در هر کشور بر حسب گروه درآمدی آن کشور و منطقه جغرافیایی

مد بیشتر به مالیات بر مبنای ارزش گرایش دارند: از درآطورکلی، کشورهای کممتفاوت است. به

کشور تنها بر نوع مالیات بر  20کنند، درآمدی که مالیات ویژه بر دخانیات اعمال میکشور کم 48

کشور تنها بر نوع مالیات بر مبنای حجم و فقط دو کشور ترکیبی از  88مبنای ارزش آن تکیه دارند، 

های پردرآمد کمتر احتمال دارد که بر مالیات بر . در مقابل، کشورگیرندآن دو نوع را به کار می

 2کنند، فقط کشور پردرآمد که مالیات ویژه بر دخانیات اعمال می 90مبنای ارزش تکیه کنند: از 

کشور بر مالیات بر مبنای حجم  88که کشور بر نوع مالیات بر مبنای ارزش آن تکیه دارند، درحالی

مانده )که عمدتاً شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا است( ترکیبی از شور باقیک 22تأکید دارند و 

برند. اما وضع مالیات دخانیات در کشورهایی که درآمد متوسط هردو نوع مالیات ویژه را به کار می

کشور فقط بر مالیات بر مبنای  98کشور با درآمد متوسط،  02دارند، کمتر روشن است. از بین 

کشور ترکیبی از هردو نوع  28کشور فقط بر مالیات بر مبنای حجم تکیه دارند و  94ارزش و 

 کنند.مالیات را اعمال می
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 ها. انواع مالیات ویژه سیگار بر حسب گروه درآمدی کشورها و منطقه جغرافیایی آن1جدول 

 نظام مالیات ویژه سیگار 

گروه 

 درآمدی

فقط مالیات 

بر مبنای 

 حجم

فقط مالیات 

مبنای بر 

 ارزش

هم مالیات بر مبنای 

حجم و هم مالیات بر 

 مبنای ارزش

بدون 

مالیات 

 ویژه

مجموع 

 کشورها

 42 2 22 2 88 باال

 42 0 3 88 80 متوسط به باال

 22 9 82 83 80 متوسط به پایین

 49 9 2 20 88 پایین

  بر حسب منطقه

 40 2 8 23 84 افریقا

 94 9 2 80 89 امریکا

 28 2 2 2 8 شرقیمدیترانه 

 43 8 90 9 88 اروپا

آسیای جنوب 

 شرقی
9 2 2 8 0 

 22 0 2 9 84 اقیانوسیه غربی

 802 83 40 08 22 مجموع

 

کشور( فقط  83از  84درصد، یا  24از نظر جغرافیایی، بیشتر کشورهای منطقه اقیانوسیه غربی )

 44از  23درصد، یا  00که بیشتر کشورهای آفریقایی )بر مالیات بر مبنای حجم تکیه دارند، درحالی

کشورها کنند. در کشورهای امریکا، حدود نیمی از کشور( فقط مالیات بر مبنای ارزش را اعمال می

 42کشور( فقط بر مالیات بر مبنای ارزش و حدود نیمی از کشورها ) 98از  80درصد، یا  22)

کشور )السالوادور و  2کشور( فقط بر مالیات بر مبنای حجم تکیه دارند و فقط  98از  89درصد، یا 

مالیات کشوری که هردو نوع  40کنند. در بین جمهوری دومینیکن( هردو نوع مالیات را اجرا می

کشور( سهم مالیات بر مبنای ارزش در کل  40از  20کنند، در بیشتر کشورها )ویژه را اعمال می

شده بیشتر است. تمام کشورهایی که درآمد پایین و متوسط رو به پایین دارند )به جز مالیات اعمال
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 دهند.ولویت میکنگو، جمهوری دومینیکن، اوکراین و پاکستان( به اعمال مالیات بر مبنای ارزش ا

و مالیات بر مبنای ارزش حجم بیشتر کشورهای پردرآمد ترکیبی از هر دو نوع مالیات بر مبنای 

شوند و در کنند. بسیاری از این کشورها از اعضای اتحادیه اروپا محسوب میرا اعمال می

باید شامل چهارچوب قوانین فعلی، مالیات ویژه برای دخانیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

فروشی باشد و درصد قیمت خرده 22هردو نوع مالیات مذکور باشد. مالیات ویژه باید شامل حداقل 

بندی قیمتی باشد. مالیات بر مبنای حجم ترین دستهیورو برای هر هزار سیگار در رایج 04حداقل 

ترین یگار در رایجدرصد سهم کلی مالیات در قیمت نهایی س 22درصد یا بیشتر از  2نباید کمتر از 

ای وضع کنند که ممکن است توانند حداقل مالیات ویژهبندی قیمتی باشد. کشورهای عضو میدسته

های بندی قیمتی نباشد. با این حال، دورهترین دستهدرصد کل مالیات ویژه در رایج 888بیش از 

اقلِ کف مالیاتی را کشور عضو حد 22کشور از  24اکنون، موقت کاهش نرخ نیز وجود دارد. هم

برند. ها نرخ مالیات بر مبنای ارزش متوسط یا باالیی به کار میکنند و از این بین، بیشتر آناعمال می

درصد قیمت  22در تمام کشورهای عضو )به جز سه کشور(، مالیات ویژه شامل حداقل 

عضو حداقل مالیات  که تمام کشورهایبندی قیمتی است، درحالیترین دستهفروشی در رایجخرده

 کنند.یورو برای هر هزار نخ سیگار را رعایت می 04

، شورای اروپا به توافقی برای اصالح قوانین اتحادیه اروپا دست یافت که طبق 2880در نوامبر 

ترین رایج»یافت. بر اساس این اصالحات، مفهوم آن، سطح سالمت عمومی نیز باید ارتقا می

جایگزین شد. دلیل این اصالحات آن بود که « میانگین موزون قیمتی»هوم با مف« بندی قیمتیدسته

های دخانیات دائماً تغییر بازارهای امروزی پویاترند، برندهای محبوب بیشتری دارند و قیمت

توانست به برای تعیین مبنای مالیاتی دخانیات می« میانگین موزون قیمتی»کند. معرفی مفهوم می

ترش فضای کار تولیدکنندگان کمک کند. به عالوه، قرار بود برای تأکید افزایش شفافیت و گس

محور مالیات دخانیات، حداقل عوارض پولی بر تمام سیگارها اعمال شود و بیشتر بر اهداف سالمت

نظر از میانگین موزون صرف -یورو بر تمام سیگارها 38هر پنج سال افزایش یابد تا به تدریج به 

درصد میانگین موزون قیمتی را  08حال، مجموع مالیات ویژه سیگار حداقل رعینبرسد و د -قیمتی 

 تشکیل دهد.
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ترین ترین و گرانافزایش حداقلِ عوارض دخانیات ممکن است در کاهش شکاف بین ارزان

، برای حداقل کف 2888برندهای سیگار مؤثر باشد. طبق این اصالحات قرار بود از اول ژانویه 

توانست ، سهم مالیات بر مبنای حجم نمی2884طور، از اول ژانویه تی نباشد. همینمالیات محدودی

درصد سهم کل مالیات باشد. این به کشورهای عضو امکان  2/20درصد و بیشتر از  2/2کمتر از 

داد تا در زمینه ایجاد تعادل بین دو مؤلفه مالیات ویژه )بر مبنای حجم و بر مبنای ارزش( بر می

شان انعطاف بیشتری داشته باشند. در بین کشورهای با درآمد یات بازار سیگار داخلیحسب خصوص

درصد قیمت  09، میزان مالیات بر مبنای ارزش خود را به 2888متوسط رو به باال، ترکیه در سال 

لیره ترک برای هر بسته تعیین کرد. از  02/2فروشی افزایش داد و حداقل کف مالیات را خرده

تری برگزید: هم بر مبنای حجم و هم بر مبنای ارزش با حداقل مالیات و سیه نظام پیچیدهطرفی، رو

حال، تفکیک سیگارهای فیلتردار و بدون فیلتر و تعیین مالیات بیشتر برای سیگارهای درعین

 فیلتردار.

 تعیین نوع مناسب ویژه برای محصوالت دخانی

های انگیز در سیاستبر حجم و بر ارزش یکی از موضوعات بحث ویژههای انتخاب بین مالیات

مالیاتی است. سطح و ساختار هریک از این دو نوع مالیات پیامدهای مختلفی برای منافع و اهداف 

که در بیشتر کشورها به صورت  -نفع دارد. با فرض ساختار فعلی بازار دخانیاتهای ذیگروه

 هایمالیاتانواع  -برای بیشتر محصوالت دخانی است 2«چندجانبهانحصار »یا  8«جانبهانحصار یک»

کننده، ویژه ممکن است آثار متفاوتی در درآمدهای دولت، سود تولیدکنندگان، قیمت مصرف

های مالیاتی داشته باشد. درنتیجه، این دو نوع کیفیت و تنوع محصوالت و توانایی اجرای سیاست

ختلفی برای سالمت عمومی داشته باشد و به خصوص، از مالیات ویژه ممکن است پیامدهای م

طریق تأثیرگذاری بر کیفیت و تنوع و قیمت محصوالت مختلف، میزان مصرف دخانیات را تغییر 

کاری مالیات ویژه دخانیات، میزان تقاضا را تغییر دهند و توانند با دستها میدهد. به عالوه، دولت

 همگانی را ارتقا دهند.درآمدهایشان را بیفزایند و سالمت 

                                                           
1- monopoly 

0- oligopoly 
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ترین گذاران در زمینه مالیات دخانیات این است که چگونه باید مناسبترین مشکل سیاستمهم

بر مبنای  هایتوان بین مالیاتنوع مالیات و نرخ آن را مشخص کرد و همچنین اینکه چگونه می

انی تحقق یابد و هم تعادل برقرار کرد، به طوری که هم هدف سالمت همگ حجم و بر مبنای ارزش

 هدف افزایش درآمد دولت.

های احتمالی آن و ترکیب بر مبنای حجم و بر مبنای ارزش های دو نوع مالیاتترین تفاوتمهم

)سازمان جهانی بهداشت، کتابچه راهنمای مدیریت مالیات  «دو در جدول زیر آمده است.

 (20،2888دخانیات،
 بر مبنای حجم و بر مبنای ارزش. مقایسه دو نوع مالیات ویژه 3جدول 

 مالیات ویژه بر مبنای ارزش مالیات ویژه بر مبنای حجم 

 مبنای مالیاتی
نخ  888واحد محصول )مثالً، 

 سیگار(
فروشی، قیمت ارزش محصول )مثالً، قیمت خرده

 فروشی، یا قیمت تولیدکننده(عمده

نیازهای پیش
 اجرایی

 زمان ورود اخذ شودمالیات باید در نقطه تولید و در 
نیاز خاصی الزم نیست، زیرا پیش

فقط حجم محصوالت باید تعیین 
 شود.

به مدیریت مالیاتی قوی و ظرفیت فنی باالیی نیاز دارد؛ 
 وگرنه، بار اجرایی آن ممکن است سنگین باشد.

گذاری ارزش
 کمتر از حد

 مطرح نیست.
 گذاری کمتر از حد وجود دارد، اما بااحتمال ارزش

توان این مشکل را فروشی میتعیین حداقل قیمت خرده
 حل کرد.

اثرگذاری در 
 کیفیت محصول

اثر آن در جهت ارتقای کیفیت 
ممکن است از مالیات نسبی بر 

 تر بکاهد.برندهای گران

اثر افزاینده آن از بهبود کیفیت پرهزینه جلوگیری 
 کند.می

اثرگذاری در 
 قیمت

نسبتاً باالتر های معموالً به قیمت
انجامد، به خصوص برای می

 قیمتسیگارهای ارزان

انجامد؛ اگر اثر های نسبتاً کمتر میمعموالً به قیمت
ها مانند افزاینده آن قوی باشد، کاهش قیمت

 عمل خواهد کرد.« هزینهکمک»

 تورم

ارزش واقعی مالیات ویژه کاهش 
خواهد یافت، مگر آنکه طبق تورم 

 تنظیم شود.

ها واقعی مالیات ویژه به موازات افزایش قیمت ارزش
های حفظ خواهد شد؛ حداقل، به میزانی که قیمت

 محصوالت دخانی مطابق تورم باشد.

مزایا برای 
 سالمت

مالیات باعث کاهش گرایش به 
نظر از صرف -محصوالت دخانی

 خواهد شد. -هارده قیمتی آن

قیمت انممکن است افراد را به جایگزینی برندهای ارز
رو، قیمت تشویق کند و ازاینبه جای برندهای گران

 مزایای مالیات برای سالمت را تضعیف کند.



 



 

 ها از وضع مالیات ویژه دخانیاتبخش چهارم: اهداف دولت

 ضرورت مالیات دخانیات

درصدی کم سیجهانی بهداشت بر آن تأکید دارد، کاهش دستیکی از اهدافی که سازمان »

ومیر افراد است. در صورت دستیابی به این هدف، مرگ 2898شیوع مصرف دخانیات تا سال 

سیگاری تا پایان قرن بیست و یکم حداقل دویست میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اما دستیابی به 

کاهش شیوع مصرف دخانیات همچنین برای  این هدف نیازمند تالش گسترده و مستمر است.

شده، بسیار تعریف 8دستیابی به اهداف سالمتی و اجتماعی که در اهداف توسعه پایدار ملل متحد

 ضروری است.

توان در دهه بعد تحقق بخشید؟ مسیر این کاهش اساسی در مصرف دخانیات را چگونه می

حد  این بستگی دارد که هر کشوری تا چهها به کاهش مصرف دخانیات به گذاریتبدیل سیاست

اقداماتی برای کنترل دخانیات اجرا کند و آن اقدامات چقدر اثربخشی داشته باشد. افزایش اساسی 

مالیات دخانیات و تنظیم این مالیات بر حسب تورم و جلوگیری از افزایش دسترسی مردم به 

بسیار سودمند برای کاهش مصرف اقدامی  -به دلیل افزایش درآمدهایشان -محصوالت دخانی

های کنترل دخانیات دخانیات است. این اقدام به ویژه هنگامی مؤثر خواهد بود که با سایر برنامه

سازمان جهانی بهداشت( ارتباط داشته باشد و در کشورهای با درآمد کم و  2)مانند شش راهکار

 ها دارند.شتری به قیمتمتوسط اجرا شود؛ یعنی کشورهایی که افراد سیگاری حساسیت بی

دهد، تشویق مردم به طور که تجربه کشورهای موفق در زمینه کنترل دخانیات نشان میهمان

ترک دخانیات به هیچ کار اسرارآمیز و عجیبی نیاز ندارد: فقط ترکیبی از مالیات دخانیات و 

                                                           
1- United Nations Sustainable Development Goals 

0- MPOWER 
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یر در زمینه مبارزه با تواند در این زمینه مؤثر باشد. سابقه ناموفق کشورهای فقآموزش عمومی می

ها است. اما خبر خوب این است که طبق های عمومی آندخانیات عمدتاً به دلیل ناکامی سیاست

 تر نیز پیش برد.های آسانتوان از راهتحقیقات مختلف، مبارزه با دخانیات را می

یش مالیات کنند که باید از کشورهای با درآمد متوسط و کم در زمینه افزامتخصصان توصیه می

برابری مالیات دخانیات در این کشورها تنها راه معقول برای دخانیات حمایت کرد. افزایش سه

کاهش میزان مصرف دخانیات به میزانی است که برای رسیدن به اهداف سازمان جهانی بهداشت و 

که قیمت برابری مالیات دخانیات باعث خواهد شد نماید. افزایش سهسازمان ملل متحد ضروری می

فروشی دخانیات حدوداً دو برابر شود و میزان مصرف دخانیات حدود چهل درصد کاهش خرده

دهد، کاهش مصرف طور که تحقیقات اخیر در برخی کشورها نشان مییابد. به این ترتیب، همان

 انجامد.ومیر زودرس میهای ناشی از دخانیات و کاهش مرگدخانیات به کاهش خطر بیماری

 کاهدمالیات دخانیات از انگیزه افراد برای مصرف دخانیات می افزایش

افزایش سالمت عمومی توجیه خوبی برای افزایش مالیات دخانیات است. تحقیقات درباره 

زند: درصدِ کاهشِ ارتباط بین قیمت سیگار و مصرف دخانیات عموماً کشش تقاضا را تخمین می

های شود. بررسی ارتباط بین قیمتنتیجه می تقاضای سیگار که از یک درصد افزایش قیمت

 9/8سال بین کنندگان بزرگدهد که کشش کلی تقاضا نزد مصرفدخانیات و مصرف آن نشان می

درصد کاهش مصرف آن منجر  0تا  9درصد افزایش قیمت سیگار به  88است، یعنی  0/8تا 

به جز میزان  -های دیگریشود. به دلیل ماهیت اعتیادآور محصوالت دخانی، تعیین شاخصمی

ها در شروع مصرف دخانیات، اثر توان اثر قیمتنماید. مثالً، میضروری می -شدهسیگار مصرف

قیمت در تالش برای ترک دخانیات، یا تغییرات در نسبت جمعیت سیگاری را نیز در نظر گرفت. 

دهد، قیمت شان میمتحده نمدت در ایاالتهای حاصل از تحقیقات طوالنیطور که دادههمان

 های آن.دخانیات نقش زیادی در مصرف آن دارد و مالیات دخانیات نقش زیادی در قیمت

 کندافزایش مالیات دخانیات به افزایش درآمدهای دولت کمک می

آثار مثبت افزایش مالیات دخانیات فراتر از آثار مستقیم آن در حوزه سالمت است و نتایج 

های سالمت نیز دارد. افزایش مالیات دخانیات اثربخشی و کاهش هزینه غیرمستقیمی مانند افزایش
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شود. این به نوبه همچنین باعث گسترش مبنای مالیاتی کشور باهدف افزایش بسیج منابع داخلی می

های مختلف گسترش ها و برنامهگذاریتواند فضای مالی کشور را برای تأمین مالی سرمایهخود می

توان به توسعه پوشش درمانی همگانی و آموزش همگانی و سایر ها میرنامهدهد. از بین این ب

کند. درواقع، هایی اشاره کرد که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به کشورها کمک میفعالیت

تنها ابزاری مؤثر برای کاهش از نظر مسئوالن سازمان ملل متحد، افزایش قیمت و مالیات دخانیات نه

های کلی سالمت و ومیر زودرس است، بلکه از هزینهها و مرگنیات و کاهش بیماریمصرف دخا

تواند به افزایش تخصیص درآمدها برای تأمین مالی کاهد. این اقدامات همچنین میدرمان نیز می

، چهارراه سالمت و 2882)مارکز و داوسون،« ای در کشورهای مختلف منجر شود.های توسعهبرنامه

 (94توسعه،

 هایی به نفع مالیات دخانیاتاستدالل

 سالمت همگانی

ومیر شده است که مالیات دخانیات اثر بسیار مثبتی در جهت کاهش میزان بیماری و مرگثابت»

های درمانی و بهداشتی دارد. بنابراین، بهترین توجیه برای افزایش مالیات دخانیات و کاهش هزینه

وجو کرد. باید یادآوری کرد که مالیات دخانیات ستتوان در حوزه سالمت همگانی جرا می

های ملی ترین اثربخشی را خواهد داشت که بخشی از مجموعه اصالحات و سیاستهنگامی بیش

 سالمت باشد و هدف آن در درجه اول، کاهش مصرف دخانیات تعیین شود.

از کشورهای با ( عموماً بیشتر -2/8درآمد )کشش قیمتی تقاضا برای سیگار در کشورهای کم

( است. این به معنی آن است که مزایای -9/8( و کشورهای با درآمد باال )-4/8درآمد متوسط )

افزایش مالیات دخانیات در حوزه سالمت عمومی احتماالً در کشورهایی بیشتر خواهد بود که 

 اغلب مردم درآمد پایینی دارند.

یش مالیات دخانیات ابزاری قدرتمند برای ها و تحقیقات تجربی نشان داده است که افزاتحلیل

کاهش شیوع مصرف دخانیات و بهبود سالمت همگانی است. امروزه، با کمک ابزارهایی مانند 

توان تغییرات احتمالی در مصرف دخانیات و شیوع آن در مناطق و شده میسازیهای شبیهمدل

دهد تا این کار به ما امکان میکشورهای مختلف را پس از افزایش مالیات دخانیات تخمین زد. 



  21 (Excise Tax) یژهو یاتفصل اول: مال

 

 های اقتصاد و سالمت بهتر بشناسیم.آثار افزایش مالیات دخانیات را در حوزه

دهد که افزایش مالیات دخانیات در این شده در بریتانیا نشان میسازیهای شبیهبرای مثال، مدل

، 2892تا سال  تواندکننده میدرصدِ باالی شاخص قیمت مصرف 2درصد فعلی به  2کشور از 

 0/88میلیون دالر در سال برای سکته مغزی،  89درمانی این کشور را به میزان « مستقیم»های هزینه

میلیون دالر در سال برای سرطان ریه  88میلیون دالر در سال برای بیماری انسداد مزمن ریوی و 

 208توان حدود میدهد که با افزایش مالیات دخانیات کاهش دهد. این مدل همچنین نشان می

جویی کرد. به عالوه، افزایش مالیات سالمت همگانی صرفه« غیرمستقیم»های میلیون دالر در هزینه

 شده نیست.سازیهای شبیهسنجش با مدلای دارد که قابلدخانیات مزایای اجتماعی بسیار گسترده

ت. هرچند این کشور کاررفته اسسازی در مورد کشور بوتسوانا نیز بهاین ابزارهای شبیه

دهد که های اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی بسیار متفاوتی دارد، کاربرد مدل فوق نشان میویژگی

تواند مزایای فراوانی در حوزه سالمت همگانی داشته افزایش مالیات دخانیات در این کشور نیز می

دریافتند که  -0/8یزان باشد. محققان با فرض کشش قیمتی تقاضای دخانیات در این کشور به م

درصد کاهش در  88تواند به دالر در هر بسته می 93/8افزایش مالیات دخانیات در آن به میزان 

شیوع مصرف دخانیات در این کشور بینجامد. این میزان کاهش مصرف دخانیات به نوبه خود 

ن ریه و سکته مغزی های قلبی و عروقی، انسداد مزمن ریوی، سرطاتواند به کاهش بروز بیماریمی

میلیون دالر  2/82های درمانی و بهداشتی ساالنه را حدود ، هزینه2898بینجامد و درنتیجه تا سال 

های ساالنه دالر در هر بسته، هزینه 20/8کاهش دهد. همچنین، افزایش مالیات دخانیات به میزان 

 اهش خواهد داد.میلیون دالر ک 2/83به اندازه  2898بهداشتی و درمانی را تا سال 

ها نیز مزایایی دارد، تنها برای افراد سیگاری، بلکه برای اطرافیان آنازآنجاکه ترک دخانیات نه

تواند در زمینه کاهش مواجهه با دود محیطی دخانیات نیز مؤثر باشد. افزایش مالیات دخانیات می

رف دخانیات یا همچنین، ازآنجاکه مصرف دخانیات از سوی والدین ممکن است احتمال مص

زمینه نیز سودمند ها بیفزاید، افزایش مالیات دخانیات در این احتمال بیماری را در فرزندان آن

توان سایر مزایای افزایش مالیات دخانیات در شده همچنین میسازیهای شبیهخواهد بود. با مدل

انسداد مزمن تنفسی در های قلبی و عروقی، سرطان ریه و حوزه سالمت مانند کاهش شیوع بیماری

 نتیجه استنشاق دود محیطی دخانیات را تخمین زد.
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 هاافزایش کارایی نیروی انسانی و سرمایه

در مورد آثار منفی دخانیات در وضعیت بازار کار، برخالف حوزه سالمت همگانی، پژوهش 

کشاورزان(  نشده است. آثار مصرف دخانیات در تولیدکنندگان دخانیات )به خصوص،زیادی انجام

کنندگان دخانیات شامل سه سطح است. اثر کلی کاهش مصرف دخانیات در کارایی و مصرف

توان استداللی قاطع به نفع تواند کامالً مثبت باشد و این را میکارگران و انباشت سرمایه انسانی می

 افزایش اساسی مالیات دخانیات دانست.

های مختلف باعث کاهش کارایی نیروی ات از راهتوان نشان داد که مصرف دخانیآسانی میبه

شود. مثالً، اعتیاد به نیکوتین در کارگران، به دلیل ایجاد وقفه یا عالئم بیماری در هنگام انسانی می

انجامد. تحقیقات کار، اغلب به کاهش تمرکز کارگران بر وظایفشان در طول ساعات کاری می

های اقتصادی چشمگیری برای غلب باعث زیانمختلف نشان داده است که چنین وضعیتی ا

 شود.کارفرمایان می

دهد. مثالً، سطح دوم آثار مصرف دخانیات در نتیجه تضعیف سالمت افراد سیگاری رخ می

گیرند یا آورند، اغلب نمرات تحصیلی کمتری میآموزانی که به مصرف دخانیات روی میدانش

شوند. هردوی این عوامل عملی با مشکالتی مواجه می ای وکارگران سیگاری از نظر پیشرفت حرفه

 شود.باعث کاهش کارایی نیروی انسانی و حفظ سرمایه انسانی کشورها می

های زودرس در کشاورزان توتون و افراد سیگاری سطح سوم آثار مصرف دخانیات از مرگ

لید ناخالص ملی گیرد. این موضوع به کاهش کلی کارایی نیروی انسانی و کاهش توسرچشمه می

 انجامد.کشورها می

اگرچه بین تولید توتون و سالمت کشاورزان ارتباط منفی نیرومندی وجود دارد، تاکنون به آن 

چندان توجه نشده است. کشت توتون، به دلیل انتشار نیکوتین و جذب آن در بدن کشاورزان، 

توتون، سطح نیکوتین در خون دهد. در مدت کشت و برداشت ها را تحت تأثیر قرار میسالمت آن

به اندازه افراد سیگاری افزایش  -کنندهایی که خودشان دخانیات مصرف نمیحتی آن -کشاورزان

های توتون از طریق پوست به تدریج باعث ایجاد نوعی یابد. جذب نیکوتین موجود در برگمی
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 نام دارد. 8«بیماری توتون سبز»شود که بیماری در این کشاورزان می

ها و کودها و مواد شیمیایی قرار دارند که کشکشاورزان توتون همچنین دائماً در معرض آفت

های آن ضروری است. استفاده از آن برای بهبود کیفیت توتون و افزایش نیکوتین موجود در برگ

ده محابا از این مواد استفاخبرند و بیهای این مواد برای سالمت خود بیکشاورزان اغلب از زیان

کشور عضو متعهد  808کنند. در معاهده سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات، می

اند تا شغل و معیشت جایگزینی برای کشاورزان توتون بیابند. اما در بسیاری کشورهای پیشرفته شده

ن اینکه در کنند، بدوشان هنوز در مزارع توتون کار مینیافته، کشاورزان به همراه خانوادهو توسعه

 های توتون محافظت شوند.مقابل زیان

 تولید درآمد

ترین دلیل افزایش مالیات دخانیات اگرچه ارتقای سالمت فردی و خانوادگی و اجتماعی مهم

است، افزایش درآمد حاصل از مالیات دخانیات نیز اغلب به عنوان دلیلی دیگر برای ترغیب 

مدت، شود که در کوتاهبینی میشود. پیشمطرح می گذاران به انجام اصالحات مالیاتیسیاست

که عموماً به عنوان بهترین راه اِعمال مالیات بر دخانیات  -های ویژه دخانیاتافزایش نرخ مالیات

شود که در بینی میباعث افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. به عالوه، پیش -شده استپذیرفته

زندگی افراد مدهای مالیاتی به افزایش کارایی و درآمد و امید به مدت و بلندمدت، افزایش درآمیان

منجر خواهد شد، حتی اگرچه درآمد حاصل از مالیات دخانیات ممکن است در بلندمدت به تدریج 

 کاهش یابد )به دلیل انقباض مبنای مالیات دخانیات در نتیجه کاهش مصرف آن(.

های ویژه فدرال را از ، مالیات2883متحده در سال تبه عنوان مثالی از کشورهای پردرآمد، ایاال

دالر در هر بسته افزایش داد. این اقدام باعث شد که در طول چند ماه،  88/8دالر به  93/8

درصد  8/88درصد افزایش و مصرف دخانیات در این کشور  22فروشی سیگار های خردهقیمت

ل از مالیات دخانیات در این کشور، در کاهش یابد. با وجود کاهش مصرف، درآمد فدرالِ حاص

 2/82به  2883میلیارد دالر در سال  0/0درصد افزایش یافت )از  823ازاین اقدام، یک سال پس

 (.2888میلیارد دالر در سال 

                                                           
1- Green Tobacco Sickness 
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، مالیات ویژه دخانیات در کشورهای 2884طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 

های کند. سایر مالیاتدالر درآمد ساالنه تولید می میلیارد 890توسعه، در مجموع، درحال

در  -های اضافی واردات دخانیاتمانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و هزینه -دخانیات

توسعه خواهد داشت. این میلیارد دالر درآمد ساالنه برای کشورهای درحال 802مجموع حدود 

 ای این کشورها است.هدرصد کل درآمد عمومی دولت 00/2مقدار معادل 

دالر در  22/8های سازمان جهانی بهداشت، افزایش مالیات ویژه دخانیات به میزان طبق تخمین

میلیارد دالر درآمد ویژه حاصل از دخانیات در کشورهای با درآمد کم و  48هر بسته حدود 

است. کل  2884درصد افزایش نسبت به سال پایه  98متوسط ایجاد خواهد کرد. این رقم به معنی 

افزایش خواهد  2884درصد( نسبت به سال پایه  24میلیارد دالر ) 42درآمد مالیاتی این کشورها تا 

درآمد خواهد بود، زیرا کل درآمد ترین افزایش درآمد مالیاتی در کشورهای کمداشت. اما بیش

 درصد افزایش خواهد یافت. 90ها تا مالیاتی آن

دهد که اگرچه قیمت باالتر دخانیات در نتیجه افزایش نشان میتوسعه تجربه کشورهای درحال

انجامد، میزان افزایش درآمد مالیات ویژه دخانیات مالیات در نهایت به کاهش مصرف دخانیات می

تواند بیشتر از میزان کاهش مصرف آن باشد. دلیل این موضوع آن است که به ازای هر واحد می

شود. اما این اثرگذاری ی عمدتاً از طریق افزایش نرخ مالیات جبران میاثر منفی انقباض مبنای مالیات

در درآمد از طریق افزایش درصدی مشخص در مالیات دخانیات و همچنین از طریق کشش قیمت 

 و درآمد و سطوح کلی مصرف در کشورهای موردنظر تعیین خواهد شد.

ه افزایش مالیات )افزایش تدریجی و روند ایجاد درآمد در طول زمان عمدتاً به میزان و برنام

مدت و ای در مقابل ترکیبی از افزایش تدریجی و ناگهانی( و همچنین به کشش قیمتی میانحاشیه

مدت تا بلندمدت، به شود که در میانبینی میدرازمدت برای افراد سیگاری بستگی دارد. پیش

یابد، اعتیاد به سیگار کاهش می دهند و میزانموازات اینکه افراد مصرف سیگار را کاهش می

شود، درآمدهای مالی شود. به عالوه، وقتی مبنای مالیاتی به تدریج منقبض میها افزوده میکشش

 ای اعمال شود یا نرخ مالیات افزایش یابد.های اضافهاحتماالً کاهش خواهد یافت، مگر آنکه مالیات

همراه با  -های کنترل دخانیات استامهکه عمدتاً ناشی از برن -کاهش درصد افراد سیگاری
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های قیمتی در درازمدت ممکن است به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود. تجربه افزایش کشش

ای نرسیده است که نشان دهد این کاهش چه وقت و چگونه کشورهای مختلف هنوز به مرحله

 روند جلوگیری کند.تواند از این اتفاق خواهد افتاد و افزایش نرخ مالیات چقدر می

ای را در زمینه مبارزه با دخانیات آغاز های عمدهها پیش برنامهکشورهای پردرآمد از مدت

های عمومی با اند که هدفش ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی و گسترش آموزشکرده

مذکور  هایهدف تغییر هنجارهای مصرف دخانیات است. کاهش مصرف دخانیات در نتیجه برنامه

توان به تغییر درآمد یا کشش قیمتی دخانیات نسبت داد، بلکه این کاهش صرفاً از طریق را نمی

 شده است.های آموزشی و تصویب قوانین ضددخانی حاصلاجرای برنامه

نظر از تغییرات درآمد صرف -های درآمدی، اگرچه اقدامات کنترل دخانیاتدر مورد کشش

یات منجر شده است، معلوم شده که افزایش درآمد افراد اثر مستقیم و به کاهش مصرف دخان -افراد

قدر های اصلی مصرف دخانیات )به ویژه، آموزش( دارد. این اثر آنکنندهقابل سنجشی در تعیین

قوی است که همبستگی شیوع مصرف دخانیات با سطوح درآمد سرانه )و نه تغییر درآمد( به رقمی 

های درآمدی درازمدت شود که کششبینی میشود. بنابراین، پیشبدیل میمنفی و کامالً معنادار ت

مدت باشد، حتی اگرچه هردو نوع کشش فوق در کشورهای مختلف های کوتاهبیشتر از کشش

 بسیار تفاوت دارد.

کشور پردرآمد  82دهند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمونه خوبی از این اثر را نشان می

درصد  82/8طور متوسط ، درآمد مالیات ویژه دخانیات به2882تا  2882های بین سال این اتحادیه،

کشور عضو اتحادیه، میانگین نسبت مالیات  20کاهش یافت. اما در همان فاصله زمانی، در تمام 

ها و درصد افزایش یافت. این نتایج احتماالً ناشی از فعالیت 80/8دخانیات به تولید ناخالص داخلی 

های کنترل دخانیات در منطقه اروپا بوده است، نه واکنشی به افزایش مالیات. این نتایج را ستسیا

توان تبیین کرد. در کشورهای پردرآمد و قدیمی اتحادیه اروپا، کشور میفقط به صورت کشور به 

بیشتر کاهش شود و این ممکن است درآمد مالیاتی را هرچه شدت محدود میمصرف دخانیات به

شان که اغلب در شرق اروپا قرار دارند و درآمد سرانه -دهد. اما در اعضای جدیدتر این اتحادیه

این وضعیت هنوز ایجاد نشده است. در این کشورها، افزایش مالیات دخانیات، به  -کمتر است

کند. تفاوت این عنوان بخشی از سیاست هماهنگی با اتحادیه اروپا، هنوز درآمد زیادی حاصل می
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گیری دخانیات و اجرای دو گروه از کشورها نمایانگر اختالف سطح درآمد، مراحل مختلف همه

 ها است.های کنترل دخانیات در آنسیاست

های ویژه، انواع مالیات ممکن است نتایج مختلفی در در مورد ناپایداری درآمد مالیات

ت بر سود سرمایه ممکن است به که مالیاهای رونق و رکود اقتصادی داشته باشند. درحالیدوره

دلیل نوسانات بازار سهام بسیار ناپایدار باشد، مالیات بر مصرف ممکن است بر حسب نوع کاالها 

نسبتاً ثابت باشد. ناپایداری درآمد مالیات ویژه دخانیات معموالً کمتر از ناپایداری انواع دیگر 

ور مصرف سیگار و همچنین کشش قیمتی مالیات است. این موضوع عمدتاً به دلیل ماهیت اعتیادآ

مدت است. با این حال، ناپایداری درآمد مالیاتی به کشش درآمدی مصرف نسبتاً پایین در کوتاه

حتی کشورهایی با درآمد  -سیگار نیز بستگی دارد. این کشش درآمدی در کشورهای مختلف

 ادا(.در کان 9/8در بریتانیا و  9/8بسیار نوسان دارد )مثالً،  -مشابه

در هنگام تخمین اثر افزایش مالیات ویژه دخانیات در درآمدها در زمانی خاص، کشش 

درآمدی مصرف دخانیات را باید به دقت بررسی کرد، زیرا کشش درآمدی ممکن است تحت 

طور سنتی کشش ای نیز باشد. حتی در کشورهایی که مصرف دخانیات بهتأثیر سایر متغیرهای زمینه

مکن است تحت تأثیر سایر عوامل کاهش یابد. مثالً، در بحران مالی اسپانیا، به ندارد، مصرف م

درصد کاهش یافت،  2/2موازات کاهش درآمدهای خالص، درآمد مالیات ویژه دخانیات نیز 

طور شد و مصرف دخانیات را بهحال که مقررات کنترل دخانیات همچنان با شدت اجرا میدرعین

 داد.مضاعف کاهش می

هایی قوی بر ضد دخانیات های دخانیات و همچنین سیاستای درباره زیانآگاهی گسترده اگر

های درآمدی معموالً گرایش به کاهش خواهد داشت. مثالً، در وجود داشته باشد، کشش

های درآمدی که آگاهی چندانی از زیانهای کممتحده، شیوع مصرف دخانیات در گروهایاالت

ار باالتر است. در بسیاری کشورهای با درآمد کم و متوسط، مانند مکزیک، دخانیات ندارند، بسی

های دخانیات واکنش رسانی درباره زیانکشش درآمدی همچنان در حد زیادی است، زیرا اطالع

دهد. ازآنجاکه افزایش درآمدها اثر مستقیمی در انگیزد و مصرف را کاهش نمیچندانی برنمی

شود، زیرا هم مستقیماً در تصمیمات کاهش مصرف دخانیات می آموزش دارد، به مرور باعث
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 دهد.گذارد و هم هنجارهای گروهی را به تدریج تغییر میفردی تأثیر می

گذاران باید به اثر احتمالی افزایش مالیات عالوه بر درآمدهای حاصل از مالیات ویژه، سیاست

نیز توجه کنند. به موازات اینکه افزایش های غیردخانی دخانیات در کسب درآمد از سایر مالیات

شود، ممکن است مصرف سایر کاالها را افزایش مالیات دخانیات باعث کاهش مصرف آن می

توانند کنند، از آن پس درآمد خالص بیشتری دارند و میدهد، زیرا افرادی که سیگار را ترک می

مدت تا درازمدت ممکن است درآمد آن را برای خرید سایر کاالها خرج کنند. درنتیجه، در میان

حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد تولیدکنندگان و مالیات بر درآمد اشخاص 

 افزایش یابد.

اگرچه کاهش مصرف دخانیات احتماالً منجر به کاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش 

ع کاالها اختصاص یابد، این نوع افزوده خواهد شد، وقتی درآمد اشخاص برای خرید سایر انوا

خود افزایش خواهد یافت. اثر نهایی کسب مالیات بر ارزش افزوده به میزان مالیات نیز خودبه

جایگزینی محصوالت دخانی با انواع کاالهای دیگر و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده  کاالهای جایگزین بستگی خواهد داشت. البته، در بیشتر کشورهایی که

متغیر دارند، نرخ مالیات دخانیات بیشتر از نرخ مالیات سایر کاالها است. به عالوه، ازآنجاکه 

ها منجر افزایش مصرف سایر کاالها به افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان و افزایش سود آن

ایش خواهد یافت. همچنین، این شود، درآمد حاصل از مالیات بر درآمد تولیدکنندگان نیز افزمی

روند قطعاً به افزایش اشتغال در سایر صنایع منجر خواهد شد، به ویژه صنایعی که در مقایسه با 

مدت، بینی کرد که در میانتوان پیشپردازند. میصنعت دخانیات، حقوق بیشتری به کارکنانشان می

کردند و اکنون الً دخانیات مصرف میاین روند باعث افزایش کارایی کارکنانی خواهد شد که قب

 از سالمت جسمی و کاری بیشتری برخوردارند.

گذاران باید توجه کنند که افزایش مالیات دخانیات در از نظر درآمدهای غیرمستقیم، سیاست

های کنترل دخانیات ایجاد کند و به ویژه، تواند هماهنگی بیشتری در زمینه سیاستسطح جهانی می

ترین دالیلش اختالف نرخ مالیات که یکی از مهم -چاق و تجارت غیرقانونی دخانیاتاز میزان قا

، چهارراه سالمت و 2882)مارکز و داوسون،« بکاهد. -دخانیات در کشورهای مختلف است

 (22توسعه،
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 اهداف درآمدی دولت

 (Ramsey Rule)قانون رمسی  –الف 

مانند الکل، بنزین و تنباکو منبع مهمی از  های ویژه بر روی محصوالتیمالیات در سراسر جهان،

های سازمان همکاری مالیات ویژه در کشورهای عضو 2882شوند. در سال درآمد محسوب می

درصد از کل درآمدهای دولت را به خود  98/80تا  22/2بین  (OECD)اقتصادی و توسعه 

دولت همواره یک مزیت  های ویژه برایآوری مالیاتاختصاص داد. سهولت و هزینه پایین جمع

های عملی در انتخاب این محصوالت برای اهداف درآمدی بوده است، مطمئناً در مقایسه با مالیات

های ها قبل از اینکه نگرانیوضع مالیات بر این محصوالت مدت–مستقیم )مانند مالیات بر درآمد( 

 .شده استکنند انجام محیطی نقشی در تدوین سیاست مالیاتی ایفابهداشت عمومی یا زیست

های ویژه باشد، اما در اگرچه ممکن است عملی بودن، یک انگیزه ابتدایی برای معرفی مالیات

که دولت یافته بودند که با کمک قانون رمسی با بیان اینهای اقتصادی توسعهپایان این تئوری

بازار )ایجاد تخصیص تواند برای محصوالت بدون کشش بدون اینکه منبع تحریف )تغییر( می

ناکارآمد منابع( باشد نرخ نسبتاً باالیی از مالیات را تحمیل کند، توجیه دیگری ارائه دادند. متأسفانه، 

کننده را تغییر با اینکه افزایش مالیات بر روی کاالهای بدون کشش هنوز هم انتخاب مصرف

افزایش قیمت نسبتاً پایدار است،  با اینکه مقدار موردنیاز کاالی بدون کشش در پاسخ به -دهدمی

دهند. این تر کاهش میکنندگان مصرف دیگر کاالها را به دلیل درآمد نسبی پاییناما مصرف

همچنین پیامدهای مالی نیز به دنبال دارد: افزایش مالیات بر یک کاال ممکن است درآمد مالیاتی از 

ها نیز کاهش ا را درنتیجه کاهش مصرف آنآن کاال را افزایش دهد، اما درآمد مالیات سایر کااله

 .های اجرای قانون رمسی در عمل استترین محدودیتخواهد داد. این یکی از اصلی

کند که نکته دیگری که در مورد قانون رمسی باید مطرح شود این است که این قانون فرض می

ر مصرف فقط بر یعنی اینکه مالیات ب -مالیات بر محصول، مستقل از عوامل تولید است 

گذارد، نه تولیدکنندگان. با این حال، به عنوان یک تغییر در مصرف از ها تأثیر میکنندهمصرف

شود که قیمت عوامل تولید و کند، منجر به تغییر قیمت کاالهای دیگر میطریق اقتصاد کار می

زایش مالیات منجر به مثال، اگر افعنواندهد. بههای عرضه و تقاضا را تغییر میدرنتیجه منحنی

کاهش مقدار موردنیاز شود )که برای حفظ تعادل نیازمند تغییر در منحنی عرضه است(، درآمدهای 
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های خود را در غالب دستمزد شود شرکت هزینهکه معموالً باعث می -یابدشرکت کاهش می

امل عمل کند، کاهش دهد. درنتیجه، مالیات بر محصول ممکن است غیرمستقیم به عنوان مالیات ع

که این محصوالت عموماً بدون کشش هستند(، مالیات ویژه اغلب در خصوص دخانیات )ازآنجایی

کنندگان مصرف کاالها و کند، زیرا مصرفهای عامل در دیگر صنایع عمل میبه عنوان مالیات

 .دهندخدمات جایگزین را کاهش می

ت که بهترین نامزدها برای مالیات ویژه مورد سوم ناشی از تعداد زیادی کاالی بدون کشش اس 

و میانگین کشش قیمتی تقاضا  -8.42تا  -8.99هستند. میزان کشش قیمتی تقاضا برای بنزین بین 

های الکلی حساسیت قیمتی باوجوداین که آبجو حتی نسبت به سایر نوشیدنی -8.292برای الکل 

ت به ترتیب دارای کشش قیمتی تقاضا مرغ، غالت و لبنیاشده است، تخمکمتری دارد تخمین زده

هستند، آیا هرکدام از این مواد باید از موضوعات مالیات ویژه محسوب  –8.02و  -8.08، -8.22

رسد دارای کشش قیمتی پایینی از ای از کاالهایی که به نظر میشوند؟ با توجه به طیف گسترده

بندی کاالها در ک قاعده عملی برای دستهگیریم که قانون رمسی نتوانسته یتقاضا هستند، نتیجه می

 گروه مالیات ویژه ارائه دهد.

 منحنی الفر

دهد و توضیحی های مالیات و درآمدهای مالیاتی دولت را نشان میمنحنی الفر رابطه بین نرخ

دهد. در بعضی مواقع، افزایش نرخ مالیات در مورد اینکه چرا این رابطه همیشه مثبت نیست، ارائه می

ن است منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود و به همین ترتیب، منحنی الفر ابزار ممک

شود. کنند محسوب میهای مالیاتی را تدوین میگذارانی که سیاستمفهومی مهمی برای سیاست

اگرچه در آغاز در زمینه نرخ مالیات بر درآمد توسعه یافت و رایج شد، اما ممکن است همین 

 .ها مانند مالیات ویژه نیز اعمال شودیر زمینهمفهوم در سا

 توضیح اقتصادی پایه منحنی الفر

طور که قبالً بحث شد، منحنی الفر رابطه بین نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی را شرح همان

های مالیات دو اثر بر درآمد دارد: محاسباتی و اقتصادی. از نظر طورکلی، تغییر در نرخدهد. بهمی

اتی، اگر نرخ مالیات کاهش یابد، درآمد مالیات به ازای هر دالر پایه مالیات نیز به همین محاسب
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تر مالیات انگیزه بیشتری برای کار، تولید، یابد. اما از نظر اقتصادی، نرخ پایینترتیب کاهش می

مالیات با دهد. افزایش نرخ کند و بدین ترتیب پایه مالیات را افزایش میاشتغال و مصرف ایجاد می

های مشمول مالیات، اثر اقتصادی متضاد دارد. اثر محاسباتی و اثر مجازات مشارکت در فعالیت

اقتصادی نیروهای متضاد هستند، بنابراین، وقتی این دو باهم ترکیب شوند، عواقب تغییر نرخ مالیات 

 .بر کل درآمدهای مالیاتی دیگر کامالً واضح نیست

The Laffer Curve 

 
درصد، دولت بدون توجه به اندازه پایه مالیاتی،  8با بررسی مجدد منحنی الفر، با نرخ مالیات 

درصد، دولت  888هیچ درآمد مالیاتی را جمع نخواهد کرد. به همین ترتیب، با نرخ مالیات 

زیرا هیچ فردی مایل به کار برای  آوری هیچ درآمد مالیاتی نخواهد بودهمچنین قادر به جمع

درصد از فروش به  888آوری دستمزد پس از مالیات صفر نیست. به همین ترتیب، در صورت جمع

عنوان درآمد مالیاتی، هیچ تولیدکننده سیگار مایل به فعالیت نخواهد بود. بین این دو حد، دو 

آوری خواهد کرد: نرخ باالی جمع سناریو متفاوت وجود دارد که میزان یکسان درآمد مالیاتی را

مالیات در یک پایه مالیاتی کوچک و نرخ مالیات پایین در یک پایه مالیاتی بزرگ. ساختار دوم 

 .شودکارآمدتر است زیرا تحریف )تغییر( کمتری را در بازار موجب می

دهد که آیا کاهش نرخ مالیات منجر به افزایش طور خودکار نشان نمیمنحنی الفر به
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امکان نمایش چنین چیزی فقط در صورت بروز چنین  -درآمدهای مالیاتی خواهد شد یا خیر

های مالیات از اوج منحنی گذشته باشد )یعنی در محدوده پذیر خواهد بود. اگر نرختعاملی امکان

کند، یعنی اثر گران قرارگرفته باشد(، کاهش مالیات درآمدهای مالیاتی باالتری را ایجاد می

 .دی کاهش مالیات از اثر محاسباتی آن بیشتر استاقتصا

دهنده نرخ مالیات تأثیر کشش قیمتی تقاضای دخانیات روی شکل منحنی الفر و درآمد افزایش

تر خواهد بود، زیرا دهنده نرخ مالیات پایینگذارد: اگر کشش دار باشد، درآمد افزایشمی

. در صورتی که بدون کشش باشد درآمد تر هستندکنندگان نسبت به افزایش قیمت حساسمصرف

دهنده نرخ مالیات بیشتر خواهد بود. برای نمایش بیشتر، اگر تقاضا کشش بیشتری داشته افزایش

رود، به افزایش قیمت کنندگان با کاهش مصرف خود بسیار بیشتر از آنچه انتظار میباشد، مصرف

دهنده نرخ همین ترتیب، درآمد افزایشتر پاسخ خواهند داد و به کاالیی با تقاضای بدون کشش

 .تر خواهد بودمالیات برای کاالهایی با کشش بیشتر در مقایسه با کاالهایی با کشش کمتر، پایین

عالوه بر این، این نکته را باید در نظر داشته باشید که نرخ مالیاتی که در آن درآمد دولت به 

ای نیست که در آن سیاست طور خودکار نقطهبهرسد )باالترین نقطه در منحنی الفر( حداکثر می

مثال، اگر تجارت غیرقانونی و تأثیر آن بر جرم یا تأثیر کاهنده عنوانشود. بهمالیاتی بهینه می

ها ممکن است دالیلی های جدی محسوب شوند، اینهای ویژه بر درآمدهای پایین، نگرانیمالیات

ر درآمد باشد. برعکس، اگر هدف کاهش مصرف برای تصویب نرخ مالیات در زیر سطح حداکث

تنباکو تنها به دالیل بهداشت عمومی باشد، ممکن است نرخ مالیات باالتر از نقطه حداکثر درآمد 

طور خودکار با نرخ مالیات بهینه از منظر سیاست باشد. بنابراین نرخ بهینه مالیات از دیدگاه درآمد به

 .تر برابر نیستگسترده

های درآمد مالیاتی به تغییر نرخ مالیات به یک سری تر بحث شد، پاسخپیش طور کههمان

عوامل متکی است: اندازه نسبی افزایش مالیات، سیستم مالیاتی در محل، مدت زمانی که در نظر 

های نامشروع یا غیرقانونی، سطح نرخ مالیات کنونی، شود، سهولت انتقال به جایگزینگرفته می

 .ی قانونی و گرایشات عوامل تولیدیترویج راه گریزها

 شده برای تعیین مالیات دخانیاتمنحنی الفر اعمال
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یابد، درآمد مالیاتی برای دولت نیز افزایش بیشتر اوقات، وقتی نرخ مالیات دخانیات افزایش می

رو ها وارد محدوده گران منحنی الفر شده یابد. با این حال، تعداد کشورهایی که نرخ مالیات آنمی

به فزونی است. لتونی و لیتوانی دو نمونه از این دست کشورها هستند. برای پیوستن به اتحادیه اروپا، 

 88از حدود  -توجهی افزایش دهند هر دو کشور موظف بودند سطح مالیات سیگار را به میزان قابل

 8888ر ازای هر یورو د 08سیگار به هنگام پیوستن به اتحادیه اروپا به  8888یورو در ازای هر 

سیگار که در آن زمان حداقل مقدار طبق ضوابط اتحادیه اروپا بود. در ابتدا، درآمدهای مالیاتی هر 

کنندگان شروع به خرید کاالهای قاچاق کردند و دو کشور افزایش یافت، اما در ادامه مصرف

ویژه در لیتوانی  درنتیجه، درآمدهای مالیاتی دولت رو به کاهش گذاشت. حداکثر درآمد مالیات

 8888یورو برای  22که برای لتونی تقریباً سیگار است درحالی 8888یورو در ازای هر  90تقریباً 

 .سیگار است

لتونی و لیتوانی هر دو در مقایسه با بقیه اتحادیه اروپا سطح درآمد زیر متوسط دارند و به همین 

دهنده چالشی برای اروپا نیستند. این نتایج نشانترتیب قادر به حمایت از مالیات ویژه سطح اتحادیه 

المللی در اصول اقتصادی و به همین ترتیب، ای به دلیل تغییر بینهای مالیات ویژه منطقهتعیین نرخ

 .عدم امکان تعیین یک بهینه جهانی برای مالیات ویژه است

ها شروع به های ویژه آنلتونی و لیتوانی تنها کشورهایی نیستند که درآمدهای ناشی از مالیات

سال گذشته یا  88این یک پدیده شایع به ویژه در اتحادیه اروپا است. در طول  -کاهش کرده است

کشور عضو اتحادیه اروپا حداقل در یک فصل  22کشور از  22از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا، 

های: اند. نه کشور با نامکرده ساالنه کاهش درآمد حاصل از مالیات ویژه دخانیات تولیدی را تجربه

قبرس، دانمارک، آلمان، یونان، ایرلند، لتونی، پرتغال، سوئد و انگلستان سه بار یا بیشتر از سه بار 

اند. رومانی و اسلوونی های ویژه دخانیات را در یک سال تجربه کردهکاهش درآمد ناشی از مالیات

اشی از مالیات دخانیات را تجربه نکردند. این تنها کشورهایی بودند که کاهشی در درآمدهای ن

دهد که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر سطوح مالیات ویژه را نشان می

 .کنند که نزدیک به سطح حداکثر درآمد استاعمال می

 اهداف بهداشت عمومی 
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 پیگو

که قیمت یک این -خارجی است های ویژه مرتبط با احواالت استدالالت بیشتر در مورد مالیات

ها هنگام مثال، اتومبیلعنوانهای مصرفی آن نباشد. بهکننده تمام هزینهکاال ممکن است منعکس

فقط کسانی که شود، نهطورکلی به کل افراد تحمیل میها بهکنند و این هزینهکار آلودگی ایجاد می

مالیات »بهتر بگوییم: بنزین( کاندیداهای جدی برای ها )یا رانند. به این ترتیب، اتومبیلها را میآن

خواهند بود که برای اصالح هرگونه احواالت خارجی منفی و شکست بازار مرتبط با « پیگویی

 .شده استها طراحیآن

متأسفانه، کارایی چارچوب پیگویی نیازمند یک بازار کامالً رقابتی است، یک ساختار نظری، به 

شود. با حضور بازارهای ندرت در عمل مشاهده میارهای دخانیات که بهخصوص در رابطه با باز

شود که انحصاری، انحصار چندتایی یا رقابت ناقص، مالیات پیگویی تحریف بازار را موجب می

ممکن است منجر به تولید غیرمجاز، افزایش قیمت یا کاهش اشتغال شود. عالوه بر این، مداخله 

ممکن است کارآمدترین سیستم برای اصالح امور خارجی نباشد و دولت از طریق وضع مالیات 

زنی در سطح فردی باشد. دولت همچنین حل پس از شکست چانهترین راهممکن است مناسب

 .های نظارتی اصالح کندتواند موارد خارجی را به غیر از روش مالیات پیگویی مانند سیاستمی

صرف مرتبط با سالمتی، به عنوان کاندیدای اصلی دخانیات به دلیل داشتن پیامدهای منفی م

گیرد. برآوردهای خارجی ناشی از استعمال دخانیات در برای مالیات پیگویی مورد توجه قرار می

( و در 2889دالر در سال  8.92شده است )دالر تخمین زده 8.82، 8300هر بسته سیگار در سال 

که هر دو زیر سطح مالیات ویژه فدرال  -( رسید2889دالر در سال  8.43دالر ) 8.99به  8332سال 

 ( هستند.2889دالر در سال  8، معادل 2888دالر در سال  8.20و ایالت در آن زمان )

مثال، با ممنوعیت عنوانتوانند رویکردهای نظارتی را اتخاذ کنند. بهها میاز طرف دیگر، دولت

های خارجی ثانویه ناشی از ام نظارتی، هزینهاستعمال دخانیات در اماکن عمومی به عنوان یک اقد

رود و نیاز به ایجاد مالیات پیگویی را برای شناسایی این یافته یا از بین میاستعمال سیگار کاهش

ها و افراد غیر سیگاری گذاران بتوانند بین سیگاریبرد. به همین ترتیب، اگر بیمهجنبه از بین می

طور دقیق در توان بههای بهداشتی مصرف دخانیات را میقبتهای مراتفاوت قائل شوند، هزینه

های های خارجی از طریق مالیاتها منعکس کرد و از این طریق لزوم رسیدگی به هزینهنامهبیمه
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های بهداشتی سوسیالیستی ویژه از بین خواهد رفت. البته چنین راهکاری در کشورهایی با مراقبت

 .کاربرد ندارد

متحده هیچ توجیهی برای افزایش سطح رسد در داخل ایاالتصول، به نظر میبر اساس این ا

مالیات ویژه دخانیات وجود نداشته باشد، زیرا سطح مالیات موجود در حال حاضر بیش از 

های غیر مالیاتی برای کاهش مصرف مانند حلشده است و راههای خارجی تخمین زدههزینه

های مختلف گذاران برای اعمال نرخفل عمومی و توانایی بیمههای سیگار کشیدن در محاممنوعیت

 (40، کتاب مالیات دخانیات،2884)آرتور الفر، « .ها نیز مؤثر هستندبرای سیگاری



 



 

 فصل دوم: مالیات بر دخانیات در ایران

 یات بر دخانیاتبخش اول: اسناد باالدستی مال

 بخش دوم: مقررات مالیات بر دخانیات بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 بخش سوم: سایر قوانین مالیات ویژه دخانیات در ایران

 جهان و (EMROبخش چهارم: عملکرد ایران در منطقه مدیترانه شرقی )



 



 

 6بخش اول: اسناد باالدستی مالیات بر دخانیات

 قانون مالیات دخانیات

 80/82/8234تاریخ تصویب: 

 قمری 8999ذیقعده  80میزان مطابق  0مصوب  

آمده باشد مالیات دخانیات برقرار عملبر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به - 8ماده 

 .شودمی

مالیات دخانیات مذکوره در ماده اول که از عوارض غیرمستقیم است از قرار صدی  - 2ماده 

سی از قیمت دریافت خواهد شد در صورتی که در تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات بده و 

مأمورین مالیه اختالفی حاصل شود صدی سی از عین جنس دریافت خواهد شد. مالیات مقرره 

 .نسبت به توتون سیگار از قرار صدی بیست است

تواند در صورت اقتضاء توتون و تنباکوی ساخته یا نساخته که حمل به دولت می - 9ماده 

 .شود از مالیات دخانیات معاف بداردخارجه می

طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از ادای مالیات هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به - 4ماده 

 .زاند عین جنس ضبط خواهد شدبگری

 .مالیات دخانیات مذکوره در این قانون مستقیماً از زارع اخذ نخواهد شد - 2ماده 

برای اجرای مواد مذکوره فوق وزیر مالیه کمیسیونی از اشخاص بصیر با اطالع تشکیل  - 0ماده 

ت و آسایش عامه است داده نظامنامه که مستلزم حسن اداره و سهولت جریان امور مالیات دخانیا

تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و رسیدن به صحه همایونی 

 .موقع اجرا گذارده خواهد شدبه

 8989حوت  22اصالح قانون مالیات دخانیات( مصوب پاورقی: این قانون به موجب قانون ) *

                                                           
مقررات  سامانه قوانین و های مجلس شورای اسالمی.ژوهشپایان این بخش از تارنمای مرکز پمطالب تا  -1

 http://rc.majlis.ir/fa/law استفاده شده است.
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 .دوره پنجم تقنینیه( ملغی شده استشمسی )

 قانون اصالح قانون مالیات دخانیات 

 22/82/8989تاریخ تصویب:

 قانون اصالح قانون مالیات دخانیات 

 شمسی 8989برج حوت  22مصوب  

آید و برای از کلیه اقسام و انواع توتون و تنباکویی که در خاک ایران به عمل می -ماده اول 

 .گردداستعمال تهیه شده مالیات دخانیات مأخوذ می

وزارت مالیه اقسام مختلفه تنباکو و توتون را به سه طبقه تقسیم نموده از قرار ذیل از  -اده دوم م

 :ها اخذ مالیات خواهد نمودآن

تنباکوی طبقه اول هر  -تنباکوی طبقه دوم هر من سه قران  -تنباکوی طبقه سوم هر من دو قران 

توتون چپق طبقه دوم یک من هشت قران  -توتون چپق طبقه سوم یک من پنج قران -من پنج قران 

 -توتون سیگار طبقه سوم یک من هشت قران  -توتون چپق طبقه اول یک من دوازده قران  -

 .توتون سیگار طبقه اول یک من هیجده قران -توتون سیگار طبقه دوم یک من دوازده قران 

شود خارجه حمل می دولت مکلف است توتون و تنباکوی ساخته یا نساخته که به -ماده سوم 

 .از مالیات معاف دارد

دولت مکلف است نسبت به دخانیاتی که از خارج به داخله مملکت وارد  -ماده چهارم 

شوند یا مالیاتی معادل تفاوت مابین حقوق گمرکی دخانیات مزبوره و مالیات داخلی اخذ نماید می

 .یفزایدو یا حقوق گمرکی دخانیات وارده را تا حد مالیات داخلی ب

طور قاچاق از تأدیه مالیات بگذراند و در هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به -ماده پنجم 

 .شودمی محکمه صالحه ثابت شود عین جنس قاچاقی ضبط

هرگاه معلوم شود مأمورین قاچاق برای اشخاص خسارت یا مزاحمتی فراهم  -تبصره اول 

و ضبط و به طرف داده خواهد شد و از خدمت هم ماهه ااند خسارت وارده و حقوق یککرده

 .مستعفی خواهد گشت

العموم یا شود از حاکم محل و مأمور مالیه و مدعیمحکمه صالحه تشکیل می -تبصره دوم 
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کدخدای محل( که به اکثریت رأی خواهند داد و -نظمیه  -مأمورین امنیه العموم )نماینده مدعی

 .ها قطعی خواهد بودرأی آن

 .مالیات دخانیات مذکوره در این قانون از زارع اخذ نخواهد شد -ماده ششم 

مقررات این قانون به کلیه توتون و تنباکویی که حالیه در مملکت موجود است  -ماده هفتم 

 .که مالیاتی از آن اخذ نشده باشدتعلق خواهد گرفت مشروط بر این

که در زراعت و تجارت تنباکو و توتون  وزارت مالیه مکلف است از اشخاصی -ماده هشتم 

گانه تنباکو و توتون را در کلیه والیات بصیر باشند کمیسیونی در مرکز تشکیل داده اقسام سه

 .مشخص نموده قبل از اجرای قانون در تمام مملکت اعالن نماید

قانون برای  هرگاه تنباکو یا توتون یا سیگاری بعد از پرداخت مالیات مقرره در این -ماده نهم 

حمل به خارجه ساخته و تهیه شود اداره گمرک مکلف است معادل مالیاتی که به موجب قبض 

 .دولتی از اجناس مذکوره اخذشده است در موقع خروج از سر حد به صاحبان مالی مسترد دارد

اجرای وزارت مالیه با مشارکت کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی نظامنامه  -ماده دهم 

 .ملغی است 8999میزان  0این قانون را تدوین خواهد نمود و قانون 

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم برج حوت یک هزار و سیصد و 

 .سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

 الملکمؤتمن -رئیس مجلس شورای ملی 

 .در دوره هفتم( نسخ شده است) 8982اسفند  23وب پاورقی: این قانون به موجب قانون مص*
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 قانون انحصار دولتی دخانیات

 23/82/8982تاریخ تصویب:

 قانون انحصار دولتی دخانیات 

 8982اسفندماه  23مصوب 

از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و  -ماده اول 

دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است ونقل اجناس نگاهداری و حمل

و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگاهداری و به کار انداختن ادوات 

کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچتوتون

بری که اجازه نگاهداری و به کار توتونادوات موجوده  نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه

ها به قیمت عادله انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن

 .خریداری نماید

 .گیردمبالغ ذیل به عنوان حقوق انحصار به اجناس دخانیه تعلق می -ماده دوم 

 :خلیدخانیات محصول دا -اوالً 

شود و توتون چپق توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که با توتون سیگار بریده می -الف 

 .شود از قرار یک من سه تومانکوب که در سیگار یا جیگاره کشیده مینیم

های از محل ساوجبالغ مکری( و توتونالهیجان ) -جرمی  -سلوانه  -توتون چپق اشنو  -ب 

 از قرار یک من(ان )قر 2مشابه آن سال اول 

 از قرار یک من(قران ) 0سال دوم 

 از قرار یک من(قران ) 82سال سوم به بعد 

 های مشابه آنساوجبالغ مکری و توتون -توتون چپق سنندج و کرمانشاهان  -ج 

 از قرار یک من(قران ) 9سال اول 

 از قرار یک من(قران ) 2سال دوم 

 یک من(از قرار ) 0سال سوم به بعد 

 تویسرکان اطراف تهران و -نهاوند  -دهخوارقان  -همدان  -توتون چپق سقز و بانه  -د 

 از قرار یک من(قران ) 2های مشابه آن سال اول توتون
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 از قرار یک من(قران ) 9سال دوم 

 از قرار یک من(قران ) 2سال سوم به بعد 

 از قرار یک من(قران ) 2 -دمار سیگار  -ه 

 از قرار یک من(قران ) 8.2کلیه اقسام تنباکو سال اول  -و 

 از قرار یک من(قران ) 2سال دوم 

 از قرار یک من(قران ) 9سال سوم به بعد 

 از قرار یک من(قران ) 8 -تنباکو چوب قلیانی  -ز 

ی انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه و اقسام کاغذ سیگار صدی پنجاه از قیمت -ثانیاً 

 .شده استیعنی مجموع قیمت و حقوق گمرکی که پرداخته -که وارد شده 

کلیه اجناس دخانیه را باید در ظرف شش ماه پس از برداشت محصول به انبارهایی  -ماده سوم 

 .که دولت معین کرده است وارد نمایند

را مجری نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه که دولت حق انحصار خود  -ماده چهارم 

اند آن نوع اجناس داشته یعنی خرید و تهیه و فروش و غیره را خود در دست گرفته مالکین مکلف

خود را به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را مؤسسه انحصار نقداً پرداخت نماید در سال 

عموله در پنج های ماول اجرای این قانون حداقل قیمت خرید اجناس دخانیه به میزان متوسط قیمت

ملحوظ داشتن کرایه خواهد بود و از سال سال اخیر قبل از اجرای این قانون بر طبق دفاتر تجار با 

ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت بازار نرخ دوم اجرای انحصار به بعد همه

 .هد نمودسال جدید را تعیین و یک ماه قبل از برداشت محصول در هر محل اعالن خوا

از صاحبان اجناس  2دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده  -ماده پنجم 

 .دخانیه تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید

به هرگاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن ) -ماده ششم 

الضمانه( برای صدور به خارجه حمل شود پس از ارائه مال سیله وجه نقد یا سند یا ضمانت معتبر یاو

تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه یا وسایل تضمین مذکور در فوق مسترد خواهد 

 .شد



  12 یراندر ا یاتبر دخان یاتفصل دوم: مال

 

نون صاحبان توتون سیگار و انواع کاغذ سیگارهای موجود در تاریخ تصویب این قا -ماده هفتم 

ها خریداری شود یا با اخذ اند صورت موجودی خود را اظهار نمایند تا به قیمت عادله از آنمکلف

جواز تجارت آزاد آن داده شود در صورتی که توتون سیگار  2حقوق انحصار مذکوره در ماده 

باشد فقط موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تأدیه نموده 

 .شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شدالتفاوت مالیات پرداختهمابه

کلیه سیگارهای پیچیده و تا بیست من توتون سیگار بریده حاضر برای مصرف از تأدیه  -تبصره 

 .التفاوت مالیات معمول سابق و حقوق انحصار معاف خواهد بودمابه

 - ماده هشتم

ق که در موضوع دخانیات واقع بشود همان است که برای مرتکبین مجازات هر نوع قاچا -الف 

 .قاچاق مقرر است

تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده سیزدهم موجب ضبط کلیه ادوات مصرحه در دو  -ب 

 .ماده مذکوره است

موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از  9تخلف از مفاد ماده  -ج 

 .ر خواهد بودمؤسسه انحصا

برای سرمایه مؤسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان  -ماده نهم 

 .نمایداعتبار به وزارت مالیه اعطا می

شود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار به وزارت مالیه اجازه داده می -ماده دهم 

 .یانه دولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نمایددخانیات مبلغی را که از صدی ده عوائد سال

که در ماده بری )مؤسسه انحصار به عالوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتون -ماده یازدهم 

های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار را که اول مذکور است( مکلف است کلیه ادوات و ماشین

کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از ها را به اجازه نگاهداری و به کار انداختن آن

 .ها به قیمت عادله خریداری نمایدصاحبان آن

و قانون اصالح مالیات دخانیات  8999میزان  0قانون مالیات دخانیات مصوب  -ماده دوازدهم 

 .ملغی است 8989حوت  22مصوب 

و  8980و  8982و  8984ت وزارت مالیه مکلف است مبالغی را که در سنوا -ماده سیزدهم 
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اسفند  22های مقرره به موجب قانون اصالح قانون مالیات دخانیات مصوب بابت مالیات 8982

 .المطالبه گذارده است قطعاً به تخفیف منظور داردطور عمومی موقوفبه 8989

 .وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه آن است -ماده چهاردهم 

انون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و این ق

 .هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

 نسخ شده است. 8988اسفندماه  20پاورقی: این قانون به موجب قانون *

 قانون اصالح قانون انحصار دخانیات

 20/82/8988تاریخ تصویب: 

و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و حق وارد  - 8ماده 

ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه فروش و تهیه و نگاهداری و حمل

مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود و همچنین 

های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و بری و ماشینادوات توتون حق نگاهداری و به کار انداختن

 .های سیگارپیچی و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانیات استگیلزریزی و ماشین

های مذکور در فوق که اجازه مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین

ها را که اجازه ها و ادوات آنو همچنین ماشین ها را به کسی ندادهنگاهداری و به کار انداختن آن

ها خریده و قیمت آن را نگاهداری و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آن

 .بپردازد

خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و 

مقومین از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق 

مقوم مشترکی به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم 

شود تعیین خواهد مشترک به حکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوی که از طرفین پیشنهاد می

واهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خ

 .های مذکور را تصاحب نمایدپرداخته ادوات و ماشین

کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الی  -* 2ماده 
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ترین به انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیک شش ماه بر حسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاً

مؤسسه انحصار در هر  -رعین یا مرکز بلوک یا والیت معین خواهد نمود وارد شود محل دسترس زا

داند قبالً محل به اقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیه به انبارهای دولتی الزم می

 .به عمل خواهد آوردتعیین نموده و در ظرف آن مدت هرگونه نظارتی را که الزم بداند 

 8989اسفندماه  22مملکتی مصوب  8984قانون متمم بودجه سال  82پاورقی: ماده *

 :گردددوره نهم( که مربوط به این قانون است ذیالً نقل می)

شود کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده می - 82ماده 

در کشت و خشک  خواهد بود. مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هرگونه نظارت و تفتیش

بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط به این امور را دارد. در نمودن و جور کردن و دسته

باشند و از مورد اشخاصی که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت می

وصول مالیات بر به تأمین نمایند مطابق نظامنامه راجع پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می

 عایدات رفتار خواهد شد.

مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه  8988در سال  -* 9ماده 

یا اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز 

 :مخصوص آزاد نماید

 اصالح شده است. 8988آبان  83وب پاورقی: این قانون به موجب قانون مص*

شود از قراری توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده می -الف 

 تومان 9ک من 

 قران 80کوب از قرار یک من توتون چپق نیم -ب 

های مشابه آن از محال ساوجبالغ مکری( و توتونالهیجان ) -سلوانه  -توتون چپق اشنو  -ج 

 قران 80ک من ی

 88های مشابه آن یک من ساوجبالغ مکری و توتون -کرمانشاهان  -توتون چپق سنندج  -د 

 قران

اطراف تهران و  -تویسرکان  -نهاوند  -دهخوارقان  -همدان  -توتون چپق سقز و بانه  -ه 

 قران 2های مشابه آن یک من توتون
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 ن و پانصد دینارکلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قرا -و 

تنباکوی چوب قلیانی در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو  -تبصره 

 .خواهد بود

 .تومان 2قران و انفیه یک من  82تنباکوی نسواری یک من  -ز 

انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن مرتفع  -ح 

 .شودمت که وارد میگردد صدی دویست از قی

 .شودانواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می -ط 

قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه  - 8تبصره 

 .گرددمأخوذ میحقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرک 

ها ذکوره در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنواردکردن اجناس دخانیه م - 2تبصره 

موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط 

 .جنس خواهد بود

دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و  8982از اول سال  -* 4ماده 

 .سنوات بعد را خود مباشرت نماید

 اصالح شده است. 8988آبان ماه  83پاورقی: این ماده به موجب قانون *

مالکین محصوالت دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال 

مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به 

 .باشدخرید آن می

میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق  8982خرید اجناس مذکوره در  حداقل قیمت

ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن معامالت تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه

وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعالن 

 .خواهد نمود

از طرف وزارت مالیه تهیه شده و  8982به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از  نظامنامه مربوط

 .به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید
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کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن  8988هرگاه در سال  - 2ماده 

دار وارد اجازه از مقامات صالحیتآالت راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل و ماشین

ها تقویم ها را خریداری کند و صاحبان آنمملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آن

ها را معادل مبلغی که مؤسسه انحصار دخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آن

را تصاحب نماید. تعیین مقوم  ناس مزبورهمقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اج

 .مشترک به ترتیبی است که در ماده اول ذکر شده است

کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکی معاف خواهد  - 0ماده 

 .شودمی ها مستردبود و عوارض انحصاری مأخوذه از آن

نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار از تاریخ اجرای این قانون  -* 2ماده 

 :خواهد شد

دوره نهم( ) 8982اسفند  23پاورقی: این ماده به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب *

 .نسخ شده است

ها انحصار به هر کس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آن -الف 

 .خواهد شد 8982اسفند  80نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب دولت یافته قاچاق 

های سیگارپیچی در منازل اشخاص غیر از سایی و دمارکوبی و ماشینهرگاه ادوات توتون -ب 

گاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین خانه کشف شود و همچنین هرتمرکز محل ماشین

ای کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات هبری دستی یا موتور یا ماشینتوتون

بری و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای ها را برای به کار بردن در کار توتونآن

برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و معاونین او هر این مقصود به کار می

صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار نقدی از پنجاه الی یک یک محکوم به پرداخت جریمه

 .شوندجرم به عالوه جزای نقدی به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می

تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت  -ج 

 .مؤسسه انحصار خواهد شد

ی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون اختالط چوب قلیان -د 

کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و نیم
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 .تعقیب خواهند شد 8982اسفندماه  80متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 

قران تفاوت حقوق توتون  88جاز است قبوضی را که از بابت یک من وزارت مالیه م - 0ماده 

 .ها مسترد دارداند به صاحبان آننیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده

های صدور جواز دخانیات برای نقل و انتقال ها و تقاضانامهبرای هر یک از اظهارنامه - 3ماده 

 -وق دفتری دریافت و در مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد در داخله دو قران به عنوان حق

ها و مهر سربی و غیره مطابق نظامنامه که به تصویب کمیسیون بندی عدلحقوق انبارداری و سیم

 .شودقوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید گرفته می

د چنانچه بدون عذر موجه نمایناجناسی که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل می -تبصره* 

پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد بشود یا به مقصد نرسد عالوه بر حقوق 

 .شودانحصار منی ده شاهی جریمه از آن اخذ می

قانون مجازات مرتکبین  28یا به مقصد نرسد( به موجب ماده پاورقی: از تبصره فوق جمله )*

 .شده استدوره نهم( حذف) 8982اسفند  23قاچاق مصوب 

اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق صدور  - 88ماده 

گردد و با دادن جواز ورود برای اجناس و ادوات مربوطه به نسبت به مواد دخانیات که صادر می

 .قاضا نمایددخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا واردکننده ت

برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از  - 88ماده 

های دیگر در ایران با تصویب و اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف بانک ملی و یا بانک

 .نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتی از معامالت دخانیات بپردازد

بری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و صحافی کاغذ های توتونکلیه ماشین -** 82ماده 

ها در صورتی که خود اداره انحصار برای مصرف خود وارد نماید از حقوق سیگار و متفرعات آن

 .گمرکی معاف خواهد بود

دوره ) 8928 تیرماه 22پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون تعرفه گمرکی مصوب **

 .( نسخ شده است82

آبان ماه  89و قانون مصوب  8982اسفند  23قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب  - 89ماده 
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راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم آبان ماه  8983

دارند منازل خود نگاه می بری دستی درراجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون 8983

 .از تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود

بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای آن  8988تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین  - 84ماده 

 .خواهد بود

این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد 

 .به تصویب مجلس شورای ملی رسیدو ده شمسی 

 قانون دخانیات 4و  3قانون اصالح مواد 

 83/80/8988تاریخ تصویب: 

 8988آبان ماه  83با اخذ حقوق مقرر در قانون  8989دولت مجاز است تا آخر سال  - 20ماده 

 .تجار واگذار نمایدتجارت توتون و سیگار را در حدود مقررات مربوطه به 

به طریق ذیل اصالح  8988اسفند  20ماده سوم و چهارم قانون دخانیات مصوب  -ماده واحده 

 :شودمی

مؤسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این  - 8988اسفند  20به جای ماده سوم قانون  - 8

نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل  8989و  8982و سنوات  8988قانون تا آخر سال 

آن را به دست نگرفته یا اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام آن نوع انحصار 

 :و جنس را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید

شود از قرار توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده می -الف 

 ریال 98یک من 

 ریال 80کوب از قرار یک من توتون چپق نیم -ب 

های مشابه آن از از محال ساوجبالغ مکری( و توتونالهیجان ) -سلوانه  -توتون چپق اشنو  -ج 

چهارده ریال و  8982از قرار یک من دوازده ریال و در  8988تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 

 شانزده ریال 8989در 

های مشابه آن از تاریخ نساوجبالغ مکری و توتو -کرمانشاهان  -توتون چپق سنندج  -د 
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 8989ده ریال و در  8982از قرار یک من هشت ریال و در  8988تصویب این قانون تا آخر سال 

 .دوازده ریال

اطراف تهران و  -تویسرکان  -نهاوند  -دهخوارقان  -همدان  -توتون چپق سقز و بانه  -ه 

از قرار یک من پنج ریال و در  8988های مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال توتون

 .هفت ریال 8989شش ریال و در  8982

دشتی و دشتستان و تنباکوهای  -کمره و خوانسار  -گلپایگان  -اصفهان  -تنباکوی شیراز  -و 

 8982از قرار یک من چهار ریال و در  8988مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 

 .پنج ریال 8989چهار ریال و نیم و در 

شاهرود و تنباکوهای مشابه آن  -دامغان  -سمنان  -حوزه خراسان  -یزد  -تنباکوی کرمان  -ز 

سه ریال و نیم و  8982از قرار یک من سه ریال و در  8988از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 

 .چهار ریال 8989در 

ای مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون چوله و تنباکوه -میخکی  -تنباکوی چوب قلیانی  -ح 

 .از قرار یک من دو ریال

نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من پانزده ریال و انفیه ساخت داخله یک من  -ط 

 .بیست ریال

انواع توتون و سیگارت و سیگار و انفیه ساخت خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن  -ی 

 .ی دویست از قیمت که وارد شدهمرتفع گردد از قرار صد

 .شودانواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می -ک 

قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه  - 8تبصره 

 .گرددمی حقوق گمرکی و عوارض دیگری که توسط گمرک مأخوذ

ها در صورتی که ورود آن« ک»و « ی»خانیه مذکوره در فقرات واردکردن اجناس د - 2تبصره 

موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط 

 .جنس خواهد بود

وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من یک ریال تنباکوهای پست و  - 9تبصره 
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تنباکوی معروف به چوله و میخکی تا تاریخ تصویب این قانون دریافت  یک من دو ریال چوب

 .ها مسترد داردنموده به صاحبان آن

اجناس دخانیه که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون  - 4تبصره 

 .خواهد بودها نقداً مأخوذ نگردیده از حیث حقوق انحصاری مشمول این قانون حقوق انحصار آن

دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار  - 8988اسفند  20قانون  4به جای ماده  - 2

و ترتیب خرید توتون مزبور و همچنین خرید  و سنوات بعد را خود مباشرت نماید 8982محصول 

گیرد به ترتیب ذیل انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعی که دولت خود مباشرت را به دست می

 :واهد بودخ

پس از مباشرت دولت به انحصار عملی هر یک از انواع دخانیه مالکین محصوالت آن نوع و 

اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به 

باشد حداقل قیمت مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن می

ید اجناس مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط خر

ساله مؤسسه انحصار قیمت پنج سال اخیر بر طبق معامالت تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه

دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت 

 .محل اعالن خواهد نمودل در محصو

از طرف وزارت مالیه تهیه شده  8982نظامنامه مربوطه به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از 

 .و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید

سایی و بری و توتونهای توتونخانهاستخدام عمال و کارگران کارخانه و ماشین -تبصره 

ها و همچنین گیری و جور کردن و غیره و پرداخت اجرت آنپیچی و کیسهگیلزریزی و سیگار

معامالت اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین محاسبات عمومی و 

 .بودجه نخواهد بود

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده 

 .تصویب مجلس شورای ملی رسیدشمسی به 
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توسط شرکت  الیحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی

 دخانیات ایران

 88/89/8923تاریخ تصویب: 

الیحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت  

 دخانیات ایران

 88/89/8923مصوب 

 :ماده واحده

شود نرخ انواع سیگارهای تولیدی خود را به میزان دخانیات ایران اجازه داده میبه شرکت 

 کننده افزایش دهد.به عنوان مالیات برای مصرف 888%

 .شرکت مزبور موظف است این افزایش قیمت را پس از وصول کالً به خزانه کشور واریز نماید

 کل کشور 6316قانون بودجه سال 

 کل کشور 8908قانون بودجه سال 

شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون از هر پاکت  - 02تبصره 

شامل بیست نخ( سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز به ترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال )

قیمت انواع  عالوه بر مبلغ دریافتی قبلی )موضوع ماده واحده الیحه قانونی راجع به افزایش

شورای انقالب جمهوری  88/89/8923سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب 

اسالمی ایران( به عنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، 

 .به خزانه کشور واریز نماید

ه روز چهارشنبه بیست و ششم قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلس

اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای نگهبان 

 .رسیده است
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 6311قانون بودجه سال 

 8908/82/20تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8902قانون بودجه سال  

شامل بیست نخ( ) شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کماکان از هر پاکت - 03تبصره 

سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز به ترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال عالوه بر مبلغ 

موضوع ماده واحده الیحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی دریافتی قبلی )

ی ایران( به عنوان شورای انقالب جمهوری اسالم 23.9.8توسط شرکت دخانیات ایران مصوب 

مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز 

 .نماید

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم 

ورای اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید ش

 .نگهبان رسیده است

 کل کشور 6313قانون بودجه سال 

 :22تبصره 

های شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارت -الف 

های مذکور و یا مواد الزم برای خارجی را منحصراً پس از کسر وجوهی که بابت خرید سیگارت

 .نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گرددپردازد، به خزانه واریز تولید آن می

های داخلی کماکان به قوت خود باقی کلیه مقررات مربوط به وصول مالیات از سیگارت -ب 

های مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید است و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیات

 .تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد

زیان احتمالی ناشی از عملیات جاری شرکت سهامی دخانیات ایران به تشخیص سازمان  -ج 

قسمت چهارم قانون بودجه کل کشور تأمین و 292888برنامه و بودجه هرساله از محل اعتبار ردیف 

 .پرداخت خواهد شد

عنوان  کنندگان بهریال از مصرف 9از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی  8909از اول سال  -د 
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های مذکور را وصول و عیناً گردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتمالیات دریافت می

 .به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد

ام اسفندماه شنبه سیقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و هشت تبصره در جلسه روز سه

شصت و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده یک هزار و سیصد و 

 .است

 کل کشور 6314قانون بودجه 

 23/82/8909تاریخ تصویب: 

 کل کشور 6314قانون بودجه  

 22تبصره 

های شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارت -الف 

های مذکور و یا مواد الزم برای وجوهی که بابت خرید سیگارتخارجی را منحصراً پس از کسر 

 .پردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گرددتولید آن می

های ( ریال عالوه بر قیمت2از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی پنج ) 8904از اول سال  -ب 

گردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است ریافت میکنندگان به عنوان مالیات دفعلی از مصرف

های مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور مالیات

 .گردد

( ریال و از هر نخ سیگارت 8از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر یک ) 8904از اول سال  -ج 

کنندگان به عنوان مالیات دریافت های فعلی از مصرفقیمت ( ریال عالوه بر2داخلی فیلتردار دو )

های داخلی را قبل از گردد. شرکت دخانیات ایران موظف است دوسوم کل فروش سیگارتمی

 .العمل عیناً به خزانه واریز نمایدکسر هزینه حق

قانون  .باشدهای داخلی منتفی میکلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارت

فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اسفندماه 

یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده مورد تأیید شورای 

 .نگهبان قرار گرفته است
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 کل کشور 6318قانون بودجه سال 

 23/82/8902تاریخ تصویب:

 کل کشور 8900ه سال قانون بودج 

های فعلی، از هر نخ شرکت سهامی دخانیات ایران مکلف است عالوه بر قیمت - 42تبصره 

( 88) رسد، مبلغ دهسیگارت خارجی و وارداتی که توسط شرکت مذکور توزیع و به فروش می

( قسمت سوم 428288ریال از خریداران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف )

 .ن قانون واریز نمایدای

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم 

به  23/82/8902اسفندماه یک هزار و سیصد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است

 کل کشور 6336قانون بودجه سال 

 88/88/8928 تاریخ تصویب:

 کل کشور 8928قانون بودجه سال  

 - 88تبصره 

های نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی به منظور افزایش کمک -و 

( مبلغ سی و 823829و  823822های )دولت موظف است عالوه بر اعتبار منظور شده در ردیف

ر دریافت و به خزانه واریز نماید و معادل مبلغ های زی( ریال از محل98888888888یک میلیارد )

 :مذکور را به کمیته امداد امام اختصاص دهد

هایی که مطابق سایر ( ریال از هر نخ سیگار وارداتی عالوه بر دریافت2از محل دریافتی دو ) -

( ریال، دریافت 20888888888) شش میلیاردکند حداکثر تا معادل بیست و مقررات دریافت می

 .کند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم 

به  88/88/8928ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ بهمن

 .تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است
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 کل کشور 6331قانون بودجه سال 

 82/88/8928تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8922قانون بودجه سال  

 - 88تبصره 

از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ دو  8922وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال  -ه 

ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب (288( ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ )2)

 .قسمت سوم این قانون واریز نماید 239388و  239088های درآمدهای عمومی به ترتیب در ردیف

( درصد %08( از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت )%888معادل صد درصد ) -

قسمت چهارم این قانون به منظور  289824از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف 

مشمولین طرح شهید رجایی در اختیار کمیته های نقدی و جنسی به مددجویان و افزایش کمک

 .گیردمیامداد امام قرار 

احمر نامه جمعیت هاللاساس 80دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده  -و 

نماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف شصت و شش میلیارد و پانصد وصول می

 .اختیار جمعیت مزبور قرار دهد ( ریال در مقاطع ماهانه در00288888888)

 - 40تبصره 

( قیمت برگ توتون را از %2شرکت دخانیات ایران مکلف است معادل دو درصد ) -الف 

قسمت سوم این قانون واریز  234988توتونکاران دریافت داشته و به حساب درآمد عمومی ردیف 

 .نماید

از اجرای بند الف این تبصره  ( درآمد حاصل%888دولت مکلف است معادل صد درصد ) -ب 

قسمت چهارم این قانون پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با  289832را از محل اعتبار ردیف 

های مشخص ربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژههای ذیریزی استانتصویب کمیته برنامه

 .روستاهای همان بخش اختصاص دهد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه مورخ دوازدهم 

ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ بهمن
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 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 82.88.8928

 کل کشور 6333قانون بودجه سال 

 29/82/8922تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8929نون بودجه سال قا 

 - 88تبصره 

( ریال و از 2از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پنج ) 8929گمرک ایران موظف است در سال  -ه 

( ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمد 288هر کیلو پسته صادراتی مبلغ دویست )

قسمت سوم این  239388و  239088های داری کل به ترتیب در ردیفعمومی کشور نزد خزانه

 .قانون واریز نماید

( از وجوه %08معادل دوپنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت درصد )

قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش 289824دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف 

شهید رجایی در اختیار کمیته امداد امام و  های نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرحکمک

پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش معادل یک

 289280دوم آن از محل اعتبار ردیف پزشکی قرار گیرد تا یک

ر به سقف دوم دیگقسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با استعمال دخانیات هزینه شود و یک

 .های بهداشتی و درمانی افزایش یابدموضوع طرح توسعه شبکه 823880اعتبار ردیف 

های فرهنگی از طریق تولید فیلم مبارزه با استعمال دخانیات( جهت فعالیتپنجم مربوط به )یک

 قسمت چهارم این قانون در اختیار حوزه اندیشه و هنر 884883و انتشارات از محل اعتبار ردیف 

 289284پنجم بقیه وجوه دریافتی از سیگار وارداتی از محل اعتبار ردیف اسالمی و معادل یک

های ضروری در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه

 .گیردمی

 - 44تبصره 

را از ( قیمت برگ توتون %2شرکت دخانیات ایران مکلف است معادل دو درصد ) -الف 

قسمت سوم این قانون واریز  234988توتونکاران دریافت داشته و به حساب درآمد عمومی ردیف 
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 .نماید

( ریال درآمد 492888888دولت مکلف است معادل چهارصد و سی و پنج میلیون ) -ب 

قسمت چهارم این قانون پس  289832حاصل از اجرای بند الف این تبصره را از محل اعتبار ردیف 

ربط به نسبت درآمد های ذیریزی استانتخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامهاز 

 .های مشخص روستاهای همان بخش اختصاص دهدهر بخش به پروژه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و هشت تبصره در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و 

د و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ سوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتا

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 8922.82.24

ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قانون برنامه پنج

 (6334-38ایران  )

های کلی برنامه های اساسی و سیاستمشیهای کالن کیفی و کمی خطهدف -ماده واحده 

 گردد.ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوست این قانون تصویب میپنج

الی  4شده در جداول شماره بینیشود از محل منابع بودجه عمومی پیشبه دولت اجازه داده می

قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات  3

 های برنامه اختصاص دهد.جهت نیل به هدفمربوط 

ای فراهم آورد گونههای الزم را بههای این قانون، زمینهدولت مکلف است با توجه به تبصره

از محل منابع بودجه عمومی و گذاری های سرمایهها و طرحمشیها و خطکه اجرای هدف

برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی های ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سالشرکت

 گردد.

 - 02تبصره 

( ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت 2شود مبلغ پنج )اجازه داده می -الف 

( درآمد حاصل از محل %888شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد درصد )

گردد، در اختیار سازمان ن بودجه کل کشور منظور میساله به همین منظور در قانواعتباری که همه

وزیران خواهد رسید برای ای که به تصویب هیئتنامهتربیت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین
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 سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.سالم

 وسعه( قانون برنامه دوم ت13آئین نامه اجرایی تبصره )

 20/2/8924مورخ  0849/8بنا به پیشنهاد شماره  80/2/8924وزیران در جلسه مورخ هیئت

( قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 02سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره )

 :آئین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود 8929جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 20/82/8924هی تاریخ:  82830/ت 0400شماره: 

ریال برای هر نخ سیگار تولید داخل و  2شرکت دخانیات ایران موظف است معادل  -8ماده 

داری کل کشور واریز وارداتی هنگام فروش دریافت و در پایان هرماه به حساب مربوط نزد خزانه

 نماید.

شرکت دخانیات ایران توسط سایر اشخاص  در صورتی که واردات سیگار با مجوز -8تبصره 

حقیقی یا حقوقی انجام گیرد، گمرک ایران موظف است هنگام فروش سیگارهای قاچاق مکشوفه 

گیرد، مبلغ عوارض موضوع این ماده را حساب مربوطه و متروکه که در اختیار آن شرکت قرار می

 داری کل واریز کند.نزد خزانه

اند گزارش میزان فروش و واریز وجوه و گمرک ایران موظف شرکت دخانیات ایران -2ماده 

یادشده را در پایان هرماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تربیت بدنی ایران تسلیم 

 نمایند.

ها و الزامات قوانین بودجه ساالنه و به تناسب نیازها اعتبارات یادشده با توجه به سیاست -9ماده 

نامه مربوط با های جاری، پس از مبادله موافقتهای عمرانی و فعالیتی اجرای طرحها براو اولویت

( 02های مذکور در تبصره )ها و فعالیتسازمان برنامه و بودجه، به منظور تحقق اهداف و برنامه

 قانون برنامه دوم به مصرف خواهد رسید.

ه به منظور توسعه فضاهای ورزشی ( این آئین نام9اعتبارات عمرانی منظور در ماده ) -8تبصره 

اند و شدهتمام که قبالً از محل بودجه عمومی دولت شروعهای عمرانی نیمهدر زمینه اجرای پروژه

 های جدید ورزشی به مصرف خواهد رسید.طرح

( این آئین نامه با تشخیص ریاست سازمان تربیت 9اعتبارات جاری منظور در ماده ) -2تبصره  
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های ارائه خدمات مربوط توسط سازمان و ادارات کل تربیت بدنی ای تأمین هزینهبدنی ایران بر

های های ورزشی همچنین شرکتها و انجمنها، هیئتهای ورزشی، باشگاهها، فدراسیوناستان

ها و شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی و نیز در جهت تعاونی چندمنظوره تربیت بدنی استان

های ورزشی قهرمانی و ورزش در های جاری پایگاهزم و تجهیزات و تأمین هزینهتهیه وسایل و لوا

 یابد.اندرکاران ورزش و سایر موارد مشابه اختصاص میروستاها و مناطق محروم و سایر دست

 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کاالها و خدمات

 80/82/8924تاریخ تصویب: 

 :شودهای وارداتی و تولید داخل به شرح زیر تعیین میمالیات سیگار - 9ماده 

 .( ریال88هر نخ سیگار وارداتی ده ) -الف 

( ریال و هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر دو و نیم 2هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج ) -ب 

 .( ریال2.2)

ع این ماده را در اند مالیات موضوکلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار مکلف - 8تبصره 

ای معادل مهلت مقرر مشمول جریمهمواعد زیر پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت در 

 :گردند( اصل مالیات می%28پنجاه درصد )

 .مالیات سیگار تولید داخلی هرماه حداکثر تا یک ماه بعد - 8

 .مالیات سیگار وارداتی حداکثر تا یک ماه پس از ترخیص از گمرک - 2

دریافت هر نوع وجه دیگری به عنوان مالیات و عوارض و یا به هر عنوان دیگر از  - 2تبصره 

( قانون برنامه 02( ریال موضوع تبصره )2تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار به استثنای مبلغ پنج )

 .باشددوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ممنوع می

االجرا است و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و الزم 8922این قانون از اول سال  - 82ماده 

 .شودمقررات مغایر لغو می

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز یکشنبه شانزدهم مهرماه یک 

تأیید  به 8924.2.20هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .شورای نگهبان رسیده است
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 کل کشور 6331قانون بودجه سال 

 84/88/8922تاریخ تصویب: 

درآمد دریافتی از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل، موضوع بند  8920در سال  - 04تبصره  

 .یابدمیریال افزایش  (10)( ریال به ده 2( قانون برنامه دوم توسعه از مبلغ پنج )02الف( تبصره ))

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ماه یکچهاردهم بهمن

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 84.88.8922

 کل کشور 6338قانون بودجه سال 

 89/88/8922تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8920قانون بودجه سال  

 - 20تبصره 

 :شودمالیات غیرمستقیم برخی از کاالها به شرح زیر تعیین می 8920در سال  -ج 

 .( ریال8 288 888میلیون و پانصد هزار )هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک -8

وصول مالیات غیرمستقیم از  ( قانون اجازه9مالیات هر نخ سیگار وارداتی موضوع ماده ) -2

 .ریال افزایش یابد(28( ریال به هفتاد )88برخی کاالها و خدمات از ده )

های گیرد تا سازمان( ریال از این مالیات در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می2پنج )

یگر به مسئله های دغیردولتی را در زمینه مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پیشگیری و مساعدت

 .معتادان کشور فعال نماید

در مورد سیگار  8924قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب سال 

االجرا نبوده و شرکت دخانیات مکلف است نسبت به تأمین کسری سیگار موردنیاز از طریق الزم

 .واردات اقدام نماید

 20ها و جداول پیوست در و اصالحات ردیف قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره

هزار و سیصد و هفتاد و هفت ماه یکشنبه مورخ سیزدهم بهمنصفحه در جلسه علنی روز سه
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 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 8922.88.89مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

المی ایران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس

(83-6331) 

وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات موردنیاز در زمینه  - 98ماده 

به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه 

 .گرددی میصالح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغذی

 کل کشور 6331قانون بودجه سال 

 24/82/8920تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8923قانون بودجه سال  

 - 92تبصره 

در مورد سیگار  8924قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب سال  -د 

از طریق  8923 االجرا نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار موردنیاز در سالالزم

 .باشدواردات مجاز می

اند مالیات بر فروش مربوط به هرماه را اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلف -ه 

دارد واریز هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم میحداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حساب

وجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، م

 ( مالیات متعلقه، به ازای هرماه تأخیر، خواهد%2درصد )

 .بود

شنبه مورخ بیست و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه

هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ چهارم اسفندماه یک

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 8920.82.24

 کل کشور 6381قانون بودجه سال 

 82/82/8923تاریخ تصویب: 
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 کل کشور 8908قانون بودجه سال  

 – 92تبصره 

در مورد سیگار  8924.0.22قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب  -د 

از طریق  8908أمین کسری سیگار موردنیاز در سال االجرا نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تالزم

 .باشدواردات مجاز می

اند مالیات بر فروش مربوط به هرماه را اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلف -ه 

دارد واریز هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم میحداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حساب

دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج کنند و رسید دریافت 

 .بود ( مالیات متعلقه، به ازای هرماه تأخیر، خواهد%2درصد )

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و 

د( الف( و )ی اسالمی تصویب و بندهای )ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شوراششم بهمن

( و همچنین در 23(، بندهای )ه( و )ل( تبصره )22(، بند )ن( تبصره )29(، بند )ج( تبصره )4تبصره )

مورد بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته 

ص مصلحت نظام با اصالحاتی به تأیید نهایی آن مجمع تشخی 8923.82.2بود بر اساس نامه مورخ 

 .مجمع رسیده است

 کل کشور 6386قانون بودجه سال 

 22/82/8908تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8908قانون بودجه سال  

 امور مالی و مالیاتی - 8تبصره 

 8920.82.22قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب  -ف 

باشد و میزان عوارض سیگار در االجرا نمیبرای شرکت سهامی دخانیات ایران الزم 8908سال در 

 :شودبه شرح زیر تعیین می 8908سال 

 .ریال 3ریال بدون فیلتر  80هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی 

 .ریال 9ریال بدون فیلتر  0هر نخ سیگار فیلتردار داخلی 



112  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به 

قسمت سوم این قانون  829888داری کل( ردیف شماره نزد خزانهحساب درآمد عمومی کشور )

 .اقدام نماید

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ بیست و 

 .با اصالحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است 8908.82.22

 قانون تجمیع عوارض

 22/88/8908تاریخ تصویب: 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

وری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از جمه

 دهندگان خدمات و کاالهای وارداتیتولیدکنندگان کاال، ارائه

برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از  8902از ابتدای سال -8ماده 

ات و همچنین کاالهای وارداتی صیرفاً بیه   دهندگان خدمملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائه

پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقیراری، اختییار و ییا اجیازه     موجب این قانون صورت می

هیا،  وزییران، مجیامع، شیوراها و سیایر مراجیع، وزارتخانیه      برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت

های اجرایی که شمول قیوانین  دسته از دستگاههای دولتی از جمله آن ها، مؤسسات و شرکتسازمان

ها مستلزم ذکر نیام ییا تصیریح نیام اسیت، همچنیین مؤسسیات و نهادهیای عمیومی غیردولتیی           بر آن

و اصیالحات بعیدی آن،    89/82/8900های مستقیم مصیوب  پذیرد به استثنا قانون مالیاتصورت می

، 82/80/8922سیالمی اییران مصیوب    صنعتی جمهوری ا–قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

ها، عوارض موضیوع  ، عوارض آزادراه82/4/8929قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 

ونقل و عبیور کاالهیای خیارجی از قلمیرو جمهیوری اسیالمی اییران مصیوب         ( قانون حمل82ماده )

بندهای )الیف( و )ب(  ( و 898(، بند )ب( ماده )40و عوارض موضوع بند )ب( ماده ) 22/82/8924

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اییران مصیوب   892ماده )

 .گرددلغو می 82/88/8923
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حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از -2ماده 

شود. ( ارزش گمرکی کاالها تعیین می%4)کاالهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد 

شود وزیران تعیین میبه مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت

 .گرددحقوق ورودی اطالق می

 :گرددمالیات عوارض دریافتی از کاالها به شرح زیر تعیین می-9ماده 

های لبنی و های حاصل از فرآوردهاستثناء نوشابههای گازدار ساخت داخل )به انواع نوشابه-الف

های غلیظ شوند و همچنین شربتکنسانتره انواع میوه و آب معدنی( که با وسایل ماشینی تهیه می

سازی کوچک )دستگاه پست میکس( که به منظور های نوشابهتولیدی مورد استفاده از در دستگاه

( %82( بهای فروش کارخانه، دوازده درصد )%82ه درصد )گردد پانزدتهیه نوشابه به بازار عرضه می

 ( عوارض.%9مالیات و سه درصد )

( مالیات و %82( بهای فروش کارخانه، دوازده درصد )%82سیگارتولید داخل پانزده درصد )-ب

 ( عوارض.%9سه درصد )

 (%88( مالیات و ده درصد )%88( قیمت مصوب فروش ده درصد )%28بنزین بیست درصد )-ج

 عوارض.

( قیمت مصوب فروش %2( و نفت کوره پنج درصد )%88نفت سفید و نفت گاز ده درصد )-د

 )به عنوان عوارض(

های درآمد عمومی ( این قانون به حساب یا حساب4( و )9های موضوع مواد )مالیات –الف 

داری کل کشور( تعیین و از طریق سازمان مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

 .گرددشود، واریز میامور مالیاتی کشور اعالم می

( این 4عوارض موضوع بند )ز( ماده )( و 9عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده ) -د

شود تا به نسبت ها( واریز میقانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور )سازمان شهرداری

میلیون نفر جمعیت( و شصت و پنج درصد شهرها )شهرهای باالی یک( کالن%82پانزده درصد )

ر گروهی متشکل از نمایندگان ها تحت نظر کا( دهیاری%28( سایر شهرها و بیست درصد )02%)

ها توزیع ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریسازمان مدیریت و برنامه

 .گردد



112  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 

دهندگان خدمات موضوع ( و همچنین ارائه9کنندگان کاالهای موضوع ماده )تولید -2تبصره 

در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج اند مالیات و عوارض موضوعه را ( این قانون مکلف4ماده )

های بانکی در سند فروش از خریداران کاال یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حساب

هایی اطالعات موردنیاز را طبق فرم اند مدارک وشده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفتعیین

گردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده و میکه توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم 

ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی نسخه

های ( را در محل9های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای )ج( و )د( ماده )پخش فرآورده

 .طابق این تبصره عمل خواهد نمودعرضه محصوالت محاسبه و از خریداران دریافت و م

 .گرددکلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می -88ماده 

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم 

به  22/88/8908ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ دی

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است

 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

 24/82/8908مورخ  22382بنا به پیشنهاد شماره  20/82/8908وزیران در جلسه مورخ هیئت

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه 3وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده )

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و  اقتصادی،

(، آئین 8908دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی )مصوب سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه

 نامه اجرایی قانون یادشده زیر تصویب نمود:

 20/88/8908هی تاریخ:  20920/ت 02422شماره: 

یی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آئین نامه اجرا»

جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، 

 «دهندگان خدمات و کاالهای وارداتیارائه

 فصل اول: تعاریف ماده

 شوند:ن آئین نامه به شرح زیر تعریف میکاربرده شده در ایها و اصطالحات بهواژه -8
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قانون: قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  –الف  

جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، 

 .22/88/8908دهندگان خدمات وارداتی مصوب ارائه

( قانون و با رعایت مقررات 2( ماده )8ارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره )عو–ب 

مندرج در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 

 گردد.نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسالمی کشوری وضع میو آیین 8/9/8922مصوب 

ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است حقوق ورودی: چهار درصد –ج 

شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه وزیران تعیین میکه طبق قوانین مربوط توسط هیئت

 گردد.نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج میدر جداول آیین

 فصل دوم: تکالیف تولیدکنندگان کاال 

اند مالیات و عوارض خانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفشرکت د -4ماده 

های صادرشده و یا اسناد فروش از ( قانون را با درج در صورتحساب9ب( ماده )موضوع بند )

خریداران کاال اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب 

های کشور( که توسط سازمان امور مالیاتی کشور )سازمان شهرداری تمرکز وجوه به نام وزارت

 شود، واریز نمایند.کشور اعالم می

 تکالیف اشخاص ثالث -فصل چهارم 

گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کاالهای وارداتی را  -89ماده 

اقتصادی و دارایی )اداره کل خزانه(  ها دریافت گردیده است، به وزارت امورکه حقوق ورودی آن

 اعالم نماید.

معادل دوازده در هزار رقم اعالمی گمرکی از محل اعتباراتی که به همین منظور در  –تبصره  

های کشور( قرار گردد، در اختیار وزارت کشور )سازمان شهرداریقوانین بودجه سالیانه منظور می

( قانون به عنوان کمک به 2( ماده )9های مقرر در تبصره )گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبتمی

 های سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد.ها و دهیارییشهردار

 مقررات عمومی –فصل پنجم 

( قانون، بهای کاال یا خدمت 4( و )9مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ) -98ماده 
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مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا ارائه آن 

ها واقعی ود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنخودداری ش

نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا 

 باشد.عوارض می

 باشد.می 8902نامه از ابتدای سال تاریخ اجرای این آیین -94ماده 

 کل کشور 6381قانون بودجه سال 

 24/82/8908تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8902قانون بودجه سال  

غیرضرور  از کاالهای ورود برخی ممنوعیت قانون - : صنعت، معدن و بازرگانی الف83تبصره 

 سیگار موردنیاز در سال کسری باشد. تأمیناالجرا نمیدر مورد سیگار الزم 22/0/8924 مصوب

 .باشدمجاز می ارداتاز طریق و 8902

 روز یکشنبه مورخ تبصره در جلسه علنی و یک بر ماده واحده و بیست مشتمل فوق قانون

 و در تاریخ تصویب اسالمی شورای مجلس اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک یازدهم

( از تبصره و )ح آن اجزای( و )ث (، بندهای2( تبصره )(، بند )خ9( تبصره )بند )ص 24/82/8908

( (، )و( و )ل)م ( بند )ز(، بندهای2و ) (1) ( و جزءهای80از تبصره ) 2)ذ( و الحاقی  (، بندهای89)

 .رسیده است نظام مصلحت تشخیص مجمع ( به تصویب28از تبصره )

 کل کشور 6383قانون بودجه سال 

 24/82/8902تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8909 قانون بودجه سال 

 صنعت، معدن و بازرگانی - 83تبصره 

در مورد سیگار  8924.0.22قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب  -الف  

 .باشداز طریق واردات مجاز می 8909باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال االجرا نمیالزم

کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای از مصرف التفاوت سازمان حمایتحقوق ورودی و مابه



  111 یراندر ا یاتبر دخان یاتفصل دوم: مال

 

( ریال و برای سایر اقالم 2 888برای واردات هر کیلو چای فله حداکثر هفت هزار ) 8909سال 

ای تعیین شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی گونهکشاورزی با رعایت مقررات بهداشتی باید به

های تولید همان ایت از کشاورزان و بهبود شیوهرا تأمین نماید. درآمد حاصل صرفاً برای حم

 .یابدمحصول اختصاص می

مورخ بیست  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه

و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

(، 80ز( تبصره )، بند )(84) تبصره(، بندهای )ث( و اجزاء آن و )چ(82ژ( تبصره )بند ) 8902.82.20

( ایراد 88( و بند )28ز( از تبصره )بند ) (2) و(8های )و(، )م( و جزء(، بندهای )83بند )س( تبصره )

 .ها( به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده استدر ردیفشورای نگهبان )

 6384قانون بودجه سال 

 22/82/8909یخ تصویب: تار

 کل کشور 8904قانون بودجه سال  

 تعامل فعال با اقتصاد جهانی -2تبصره 

در مورد سیگار  22/0/8924قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب  -ب 

 .باشداز طریق واردات مجاز می 8904باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال االجرا نمیالزم

شنبه مورخ بیست و ن فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سهقانو

 22پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 82/8909/

 کل کشور 6385قانون بودجه سال 

 22/82/8904تاریخ تصویب: 

 کل کشور 8902ه سال قانون بودج 

 2تبصره 

در مورد سیگار  22/0/8924ب ی قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب 

 .باشداز طریق واردات مجاز می 8902باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال االجرا نمیالزم
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 84تبصره 

هر نخ سیگار تولید داخل و ( قیمت %88شود معادل ده درصد )به دولت اجازه داده می -ط

( قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد %28بیست درصد )

قسمت چهارم این قانون  289024قسمت سوم این قانون از محل ردیف  808880عمومی ردیف 

ن و آموزش پزشکی ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درماتوسط سازمان مدیریت و برنامه

به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد 

های سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان های ناشی از سیگار، کنترل بیماریبیماری

 .تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت  نامه اجرایی این بند توسط وزارتآیین

 .وزیران خواهد رسیدبدنی جمهوری اسالمی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت

شنبه مورخ یبست قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز پنج

لس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ و پنجم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مج

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 22/82/8904

 کل کشور 6381قانون بودجه سال « 64»تبصره « ج»بند 

( قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست %88شود معادل ده درصد )به دولت اجازه داده می -ج

( %28قلیان وارداتی، بیست درصد )( توتون %28( قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد )%28درصد )

 توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت 

 وزیران خواهد رسید.بدنی جمهوری اسالمی ایران و تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت

 کل کشور 6383قانون بودجه سال 

در مورد سیگار  22/0/8924قانون ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب  -88

 .از طریق واردات مجاز است 8902باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال االجرا نمیالزم



 



 

 الیات بر دخانیات بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهبخش دوم: مقررات م

 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

به منظور  8380در جهان مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 

ریزی گردید. آدامز فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول طرح

طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن به رغم عالقه و تمایل شدید برخی  8328نیز در سال آمریکایی 

 8324طور رسمی تا سال کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به

ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج  8324در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 

 دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند.کشورهای 

با کمک صندوق  8322در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال  

المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر بین

اکنون در کشورهایی با شرایط کشور جهان مستقر گردیده است. هم 848ده در بیش از ارزش افزو

ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، 

 اند.بنگالدش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریالنکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده

 ت بر ارزش افزوده در ایرانتاریخچه مالیا 

تقدیم مجلس شورای اسالمی  8900ماه الیحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی 

گردید. الیحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال نظرات 

قاضای دولت به دلیل ماده از آن به ت 0به صحن علنی مجلس ارائه گردید ولی پس از تصویب 

ها و مشکالت اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت الیحه مربوطه را اجرای سیاست تثبیت قیمت

 از مجلس شورای اسالمی پس گرفت.

المللی پول نیز، اجرای سیستم مالیات بر ارزش دپارتمان امور مالی صندوق بین 8928در سال 
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المللی نیاز و نظرات کارشناسان و متخصصین داخلی و بینافزوده را توصیه نمود. با توجه به احساس 

مجدداً  8928در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه استقرار این نظام مالیاتی در اواخر دهه 

در دستور کار دولت جمهوری اسالمی قرار گرفت و نهایتاً الیحه مربوطه تدوین و پس از سیر 

وزیران رسید و در مهرماه همان سال به مجلس به تصویب هیئت 8908طوالنی خود در شهریور 

به تصویب مجلس رسید. این قانون در  8902ماه سال شورای اسالمی ارائه شد و نهایتاً در اردیبهشت

سال در کشور به اجرا درآمد. )این قانون  2به صورت آزمایشی برای مدت  8/2/8902تاریخ 

 د(جایگزین قانون تجمیع عوارض گردی

های بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصالح نظام مالیاتی خویش و حمایت از فعالیت

ترین درآمد مالیاتی گذاری و تولیدی، مبنای درآمدی خود را به مصرف منتقل کرده و بیشسرمایه

و  کنند. بر این مبنا، یکی از راهکارهای اساسی اصالح نظام مالیاتیرا از مالیات بر مصرف کسب می

های هماهنگ نمودن آن با شرایط اقتصادی کشور، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده است. بیان

گوناگونی از تعریف مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مطابق مفاد عملیات مقرر در قانون، دو 

 وجود دارد:« نظری»و « عملیاتی»تعریف قابل توجه 

 هتعریف نظری مالیات بر ارزش افزود 

ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله

شده در هر شده یا خدمات ارائه/ تولید / توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای فروخته

توزیع به  –تولید  –گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات مرحله اخذ می

 کننده نهایی پرداخت گردد.یابد تا نهایتاً توسط مصرفعنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می

 تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده

کنندگان کاالها و خدمات )مؤدیان این مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که کلیه عرضه

شده، به صورت درصدی از بهای فروش خدمت عرضهنظام مالیاتی( بایستی عالوه بر بهای کاال یا 

ای )فصلی( به سازمان امور کاالها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره

 های مالیاتی()تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، دانستنی« مالیاتی کشور واریز نمایند.
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 6ت بر ارزش افزودهمواد قانونی مالیات بر دخانیات در قانون مالیا

 .باشد( می%2/8نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد ) -80ماده 

 :گرددنرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین می -تبصره

 انواع سیگار و محصوالت دخانی، دوازده درصد -

 انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد  -

 ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون،ها و دهیاریردارینرخ عوارض شه-90ماده  

 :گرددمی این قانون، به شرح زیر تعیین 80 عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده

 این قانون، یک و نیم درصد؛ (80کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ ماده ) -الف 

 انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد. -ب

 ورودیحقوق  

به  شودارزش گمرکی کاالها تعیین می (%4) حقوق گمرکی معادل چهار درصد -48ماده 

شود وزیران تعیین میهیئت مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط

 .گرددحقوق ورودی اطالق می

 تعیین سود بازرگانی سیگار وارداتی و عوارض هر نخ سیگار وارداتی

 بازرگانی سیگار وارداتی و عوارض هر نخ سیگار وارداتی یین سودتع 

 80/88/8923تاریخ: هی 29228ت  44220شماره:

 سازمان تربیت بدنی -وزارت امور اقتصادی و دارایی  -وزارت بازرگانی 

 8923.0.82 . مورخ889م  2932بنا به پیشنهاد شماره. 8923.88.4وزیران در جلسه مورخ هیئت

مصوب  -امور گمرکی  ( قانون2ریزی کشور و به استناد بند )ب( ماده )ن مدیریت و برنامهسازما

( ماده واحده قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی 8و تبصره ) -8928

 :تصویب نمود -8920مصوب -

بدون  قابل ورود است و ی سود بازرگانی سیگار وارداتی با همان نرخ ارزی که در حال حاضر 8

                                                           
مقررات  سامانه قوانین و های مجلس شورای اسالمی.ژوهشپایان این بخش از تارنمای مرکز پمطالب تا  -1

 (http://rc.majlis.ir/fa/law). استفاده شده است



  102 یراندر ا یاتبر دخان یاتفصل دوم: مال

 

 .یابدتغییر نوع ارز آن به صفر کاهش می

 .گردد( ریال تعیین می14/4عوارض تربیت بدنی(، )ی عوارض هر نخ سیگار وارداتی ) 2

 نامه بیست درصد سود بازرگانی سیگارهای وارداتیتصویب

 88/0/8900هی  49222ت /823338شماره 

( ارزش فوب به عنوان سود بازرگانی سیگارهای %28)نامه در خصوص بیست درصد تصویب

 وارداتی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت  82/2/8900مورخ  03402بنا به پیشنهاد شماره  0/2/8900وزیران در جلسه مورخ هیئت

صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک

 :ب نمودایران تصوی

( ارزش فوب به عنوان سود بازرگانی سیگارهای وارداتی به بند %28ی معادل بیست درصد ) 8

( جدول پیوست کتاب قانون مقررات صادرات و واردات 24مندرجات ذیل یادداشت فصل ) (4)

 .گردداضافه می

ری( نامه تحت عنوان عوارض )از ابتدای سال جای وجوهی که قبل از ابالغ این تصویب 2

( خزانه واریز گردیده است از 000جدول پیوست بودجه که به حساب ) 898488موضوع ردیف 

شود و شرکت نامه خارج و به عنوان سود بازرگانی مأخوذه محسوب میشمول این تصویب

 .( خزانه اقدام نماید802دخانیات ایران موظف است نسبت به انتقال آن به حساب )

 کل کشور 6311قانون بودجه  33ماده 

عالوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات  8932دولت مکلف است در سال  -22ماده 

ریال دریافت و وجوه حاصله را  (28دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ بیست )

ریال به حساب درآمد عمومی موضوع  (8.288.888.888.888تا سقف یکهزار و دویست میلیارد )

( از منابع حاصل به %28( این قانون واریز نماید. پنجاه درصد )2) جدول شماره 808844یف رد

وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( برای ساخت، تکمیل 

( به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری %28آموزی و پنجاه درصد )و تجهیز فضاهای ورزشی دانش
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 یابد.ها اختصاص میتکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاهبرای احداث، 

ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قانون برنامه پنج

 (6311ـ  6314ایران  )

و های کلی اصل چهل ی وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست 882ماده  

سازی، توزیع، بازرسی و جرایی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره( قانون اساسی، امور ا44چهارم )

ها و های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیهگذاری کاالها و خدمات را به تشکلقیمت

 .کننده واگذار نمایدهای مردم نهاد حمایت از مصرفها و همچنین تشکلتعاونی

های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده ها و تعاونیها، اتحادیهی تشکل 8تبصره  

وزیران نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به تصویب هیئتدر چهارچوب آیین

 .رسد، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بودمی

ن ی وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدو 2تبصره  

 .انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید

االجرا ی قانون ممنوعیت ورود کاالهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار الزم 9تبصره  

نیست. دولت مکلف است اقدامات الزم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با 

روط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به عمل نشان تجاری اصلی در داخل کشور مش

 .آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد

 کل کشور 6313قانون بودجه سال 

 -88تبصره 

( قانون اساسی و با 44های کلی اصل چهل و چهارم )در اجرای قانون اجرای سیاست -ب

وزارت صنعت، معدن و تجارت  23/82/8982عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 

موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام 

مصوبه واگذاری سهام »حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ  نگاشت )هولوگرام( و سایر

بر اساس گزارش « شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد
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داری کل کشور موضوع حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 اید.( این قانون واریز نم2جدول شماره ) 898428ردیف 

( این 3جدول شماره ) 298888-889( از وجوه واریزی از محل ردیف %48معادل چهل درصد )

ریزی و نامه با معاونت برنامهیابد تا پس از مبادله موافقتقانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می

جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز نظارت راهبردی رئیس

 .ای بخش صنعت و معدن شودهای توسعهقویت منابع صندوقت

سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در همچنین تا شفاف

( قانون اساسی، وزارت صنعت، 44های کلی اصل چهل و چهارم )تطبیق با قانون اجرای سیاست

هرگونه حقوق دولتی دریافتی  معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و

 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید. 8939بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 

 کل کشور 6314قانون بودجه سال 

 88تبصره 

( قانون اساسی و با 44های کلی اصل چهل و چهارم )در اجرای قانون اجرای سیاست -ج 

وزارت صنعت، معدن و تجارت  23/82/8982خانیات مصوب عنایت به لغو قانون انحصار دولتی د

موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام 

مصوبه واگذاری سهام »نگاشت )هولوگرام( و سایر حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ 

بر اساس گزارش « عت فوالدشرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صن

داری کل کشور موضوع حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 ( این قانون واریز کند.2جدول شماره ) 898428ردیف 

( این 3جدول شماره ) 298888-888( از وجوه واریزی از محل ردیف %48معادل چهل درصد )

تگان صنعت فوالد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، قانون به تأمین مستمری بازنشس

 .کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد

سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در همچنین تا شفاف

( قانون اساسی، وزارت صنعت، 44های کلی اصل چهل و چهارم )تطبیق با قانون اجرای سیاست
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وظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی معدن و تجارت م

 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید. 8934بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 

 کل کشور 6315قانون بودجه سال 

 -2تبصره 

اساسی و با عنایت ( قانون 44های کلی اصل چهل و چهارم )ج ی در اجرای قانون اجرای سیاست

و اصالحات بعدی آن وزارت صنعت،  23/82/8982به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 

معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران 

جرا االنگاشت )هولوگرام( و سایر حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ الزمبابت تمام

مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت »شدن 

داری بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه« فوالد

سازی ( این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف2جدول شماره ) 898428کل کشور موضوع ردیف 

های کمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستوظایف حا

( قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 44کلی اصل چهل و چهارم )

درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید 

 .ردیف درآمدی مذکور واریز کندبه  8932محصوالت دخانی را طی سال 

( ریال و 288فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد )به قیمت خرده 8932دی از ابتدای سال 

( ریال به عنوان 888صد )( ریال و تولید داخلی مبلغ یک928تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه )

مبالغ مزبور را از واردکنندگان  شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف استعوارض اضافه می

جدول  808822و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

 .( این قانون واریز نماید2شماره )
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 بخش دهم: تغییرات متفرقه

 طتوس (2) تبصره الحاقی بند موضوع ،«سیگار مشترک و وارداتی داخلی، تولید» مصادیق -22

 شود.می ابالغ و تعیین کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 کل کشور 6311قانون بودجه سال 

 -3تبصره 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه  -ج

نگاشت )هولوگرام( و سایر حقوق انحصار محصوالت دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام

بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای  20/82/8932تا  22/4/8938دخانی از تاریخ 

وق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حق

داری کل کشور موضوع اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 8930طی سال 

 ( این قانون واریز کند.2جدول شماره ) 898428ردیف 

انون ( ق29سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده ) -د

( ریال را 89.998.888.888.888برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد )

( %888داری کل کشور واریز نماید. صد درصد )نزد خزانه 888282وصول و به ردیف درآمدی 

در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه  298888-32درآمدهای حاصل، از محل ردیف 

 گردد.می

صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی  وزارت

کشور به سامانه )سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی را 

 فراهم نماید.

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قانون برنامه پنج

 (6311 -6411) ایران

 -33ماده 

از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر  -الف

و قانون مالیات بر ارزش  9/82/8900های مستقیم مصوب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات
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 ، مشمول مالیات به شرح زیر است:82/2/8902افزوده مصوب 

( قیمت درب کارخانه و %88یگار تولید داخلی به میزان ده درصد )مالیات هر پاکت انواع س -8

( %22المللی )برند( بیست و پنج درصد )(، تولید داخل با نشان بین%28تولید مشترک بیست درصد )

( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد %48قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )

 دد.گر( تعیین میCif)سیف 

( %88مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد ) -2

( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد %48قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )

 گردد.( تعیین میCif)سیف 

های مغایرت بر برنامه در بخش( در طول اجرای قانون 29( بند )الف( ماده )2( و )8های )جزء

 حاکم هستند. 82/2/8902( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 22ماده )

 موظف است: 8930وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال  -ب

فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده قیمت خرده -8

 درج بر روی پاکت محصول اعالم نماید. ربط و برایرا به مراجع ذی

امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه )سیستم( اطالعاتی واردات،  -2

 تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی را فراهم نماید.

 ( این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.29حکم بند )ب( ماده )

موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء مالیات  -پ

نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع 

 داری کل کشور واریز نماید.این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه

شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند )الف( این ماده، مالیات االجرا با الزم -ت

( قانون الحاق 03عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند )ب( ماده )

( نیز به محصوالت دخانی اعمال 2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 گردد.می

هایی ( درآمدهای حاصل از اجرای بند )الف( این ماده طی ردیف%888صد درصد ) -تبصره
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شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان های سنواتی مشخص میکه در بودجه

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بیماری

( 2نون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( قا03بند )ب( ماده )

های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، در اختیار وزارتخانه 4/82/8939مصوب 

 گیرد.درمان و آموزش پزشکی قرار می

اجتماعی ( این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین 29( و )22(، )28احکام مواد )

 حاکم است. 28/2/8909مصوب 

 کل کشور 6313قانون بودجه سال 

 -1تبصره 

فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و به قیمت خرده 8932از ابتدای سال  -م

المللی دویست و ( ریال، تولید داخل با نشان بین828( ریال، تولید مشترک صد و پنجاه )22پنج )

 گردد.( ریال به عنوان عوارض اضافه می088( ریال و وارداتی ششصد )228پنجاه )

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان  

این قانون واریز نماید. معادل  808838حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

داری کل کشور، پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانهدرآمد حاصل از اجرای این بند 

در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری  823888و  820288، 822288های شماره طی ردیف

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در و درمان بیماری

(، آموزش و پرورش به میزان %98زان سی درصد )های ورزش و جوانان به میاختیار وزارتخانه

( قرار %28( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد )%28بیست درصد )

 گیرد.می
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 : نرخ سود بازرگانی و مالیات دخانیات در قوانین بودجه سنواتی4جدول 

 مشارکت واردات تولید داخلی سال

6381 61% 41% ___ 

6311 5% 11% ___ 

6316 5% 11% ___ 

6311 61% 11% ___ 

6313 11% 41% 31% 

6314 11% 41% 31% 

6315 11% 41% 31% 

6311 __ __ __ 

 ریال؛ 22تولید داخل با نشان ایرانی:  6313

 ریال 228المللی: تولید داخل با نشان بین

 ریال 828تولید مشترک:  ریال 088

 ریال؛ 22تولید داخل با نشان ایرانی:  6318

 ریال 228المللی: تولید داخل با نشان بین

 

 ریال 828تولید مشترک:  ریال 088

6311 - - - 



 



 

 بخش سوم: سایر قوانین مالیات ویژه دخانیات در ایران

 6قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 

در مجلس محترم شورای اسالمی  8902جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در مهرماه  قانون 

 .به تصویب رسید

( %88های دخانی به میزان ده درصد )ی هرساله از طیریق افزایش مالییات، قیمت فرآورده 0ماده  

 .یابدافزایش می

ی واریزی به حساب های دخان( از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده%2تا دو درصد ) 

های های سنواتی در اختیار نهادها و تشکلداری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجهخزانه

های آموزشی، تحقیقاتی و مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه

 .گیردفرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می

 نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیاتآیین

توسط هیئت  8900نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در مهرماه آیین

 .محترم دولت تصویب گردید

( قانون در بودجه سنواتی 0( از سرجمع مالیات مذکور در ماده )%2تا دو در صد ) – 83ماده 

گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه و کنترل داشت، درمان و آموزش پزشکی منظور میوزارت به

 .ها قرار گیردها، مؤسسات و جمعیتاستعمال مواد دخانی در اختیار سازمان

 های غیردولتی را تعیین و تصویب خواهد کرد.ستاد ضوابط کمک به سازمان –تبصره 

                                                           
مقررات  سامانه قوانین و های مجلس شورای اسالمی.ژوهشپایان این بخش از تارنمای مرکز پمطالب تا  -1

 (http://rc.majlis.ir/fa/law) استفاده شده است.

http://rc.majlis.ir/fa/law
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 شی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ

عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر  ـ 33ماده 

زمان با دریافت، سال به عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم

شود، واریز بینی میسنواتی پیش مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه

هایی که برای این منظور در ( منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف%888گردد. صد درصد )می

شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها بینی میقوانین بودجه سنواتی پیش

ه عشایری )در چهارچوب نظام ارجاع(، تر و جامعو شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین

یابد و پیس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و اختصاص می

امنای ارزی و نیافته، مصارف هیئتهای مناطق توسعهمراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان

شش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و العالج و افراد تحت پوارتقای سطح بیمه بیماران صعب

 شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

رسان به سالمت و هرگونه تولید و واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیبـ  48ماده 

باشد. داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سالمت می

مصرف رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوءهای آسیبفهرست خدمات و اقدامات و کاال

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض )حداکثر ده درصد ارزش 

کاال( برای این کاالها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و 

تصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و های امور اقآموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه

شود. صد درصد ریزی کشور تعیین و ابالغ میصنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه

نامه به صورت درآمد ی هزینه در اختیار ( مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقت888%)

 د.گیرهای اجرایی مربوطه قرار میدستگاه

 :شودبه دولت اجازه داده می ـ 11ماده 

های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی الف ـ

داری های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانهخارجی و نوشیدنی

شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می
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وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و ی کشور و تصویب هیئتریزبرنامه

ربط، های غیردولتی ذیغربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکل

های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت پیشگیری از بیماری

 ه و روستاها هزینه شود.یافتمناطق کمتر توسعه

به منظور ارتقای سالمت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض  ب ـ

 .فروشی سیگار اقدام کنداز خرده

داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

ریزی کشور و تصویب دیریت و برنامهشود به پیشنهاد سازمان مهای سنواتی مشخص میبودجه

های ناشی از آن، دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری

مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در بازتوانی و درمان عوارض حاصله از 

 ربط قرار گیرد.های ذیمدارس در اختیار دستگاه

 ساله پنجم توسعهپنجقانون برنامه  33ماده 

 (8938ی  8934ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )قانون برنامه پنج 92ماده  

ترین هزینه ها و عوامل خطرساز سالمتی که بیشی برای پیشگیری و مقابله با بیماری 92ماده  

 :شوداقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می

رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوءمصرف و کاالهای آسیبالف ی فهرست اقدامات  

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کاالها در ابتدای هر 

سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت 

ی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانوزارتخانه

 .شودتعیین و ابالغ می

ب ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری  

و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی 

مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به دولتی و غیردولتی و همچنین در 

عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین 
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های بیمه تجاری ( از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت%88فوق معادل ده درصد )

داری کل حساب درآمدهای اختصاصی نزد خیزانه طور مستقیم طی قبض جداگانه بهاخذ و به

گردد. توزیع این منابع توسط کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میی

های الذکر بر مبنای تعرفهوزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحیدهای فوق

هیداشت، درمان و آموزش پزشیکی موظف گیرد. وزارت ببار صیورت میمصوب هیر سه ماه یک

 .بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نمایداست هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک

ج ی تبلیغ خدمات و کاالهای تهدیدکننده سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه  

 .ها ممنوع استانهشود از سوی کلیه رسموضوع بند )الف( این ماده تعیین و اعالم می

( 88.888.888تبصره ی عدم رعایت مفاد بند )ج( این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ) 

صالح قضایی خواهد بود. در ( ریال با حکم مراجع ذی8.888.888.888ریال تا یک میلیارد )

 .شود( به جریمه قبلی اضافه می%28صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد )

 های کلی سالمتسیاست

بخشی سالمت مبتنی بر اصول و ی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان 8

 سازی آن در جامعه.اسالمی و نهادینه -های انسانیارزش

ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در  -8-8

 ای.های اسالمی، اخالق پزشکی و آداب حرفهو دانشگاهی متناسب با ارزش های علمیمحیط

های های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطسازی مردم از حقوق و مسؤولیتآگاه -2-8

 های سالمت برای رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه.ارائه مراقبت

های اجرایی و جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستتحقق رویکرد سالمت همه -2

 مقررات با رعایت: 

 اولویت پیشگیری بر درمان. -8-2

 های بهداشتی و درمانی.روزآمد نمودن برنامه -2-2

 های تهدیدکننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.کاهش مخاطرات و آلودگی -9-2

 ای.های کالن توسعهه پیوست سالمت برای طرحتهی -4-2
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 های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.ارتقاء شاخص -2-2

های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم اصالح و تکمیل نظام -0-2

 های کلی.و بیماران و اجرای صحیح سیاست

ایرانی، تحکیم بنیان خانواده،  -مت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمی ارتقاء سال -9

های اخالقی و معنوی و ارتقاء آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشرفع موانع تنش

 های سالمت روانی.شاخص

ویی، ها و مواد اولیه دارهای موردنیاز برای تولید فرآوردهایجاد و تقویت زیرساخت - 4

 المللی.واکسن، محصوالت زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین

بندی ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح - 2

بر  گذاری و نظارت کارآمدو راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست

تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از 

 تولید داخلی و توسعه صادرات.

مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، تأمین امنیت غذایی و بهره -0

من همراه با رعایت های بهداشتی ایآب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده

 ای و جهانی.استانداردهای ملی و معیارهای منطقه

تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف  -2

 پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

های راهبردی، ریزیههای اجرایی، برنامگذاریتولیت نظام سالمت شامل سیاست -8-2

 ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -2-2

 پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

 ی و خصوصی.های دولتی، عمومکنندگان خدمت در بخشتدارک خدمات توسط ارائه -9-2

 هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد. -4-2

های جامع و یکپارچه سالمت با محوریت افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -0
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وری در قالب شبکه رسانی شفاف، اثربخشی، کارایی و بهرهعدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطالع

 بندی و ارجاع از طریق:بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح

های سالمت، های متقن و علمی در مراقبتگیری و اقدام مبتنی بر یافتهترویج تصمیم -8-0

های سالمت، استقرار نظام آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری

ها در نظام آموزش علوم سالمت و پیشگیری و ادغام آن بندی با اولویت خدمات ارتقاءسطح

 پزشکی.

های سالمت با استقرار و ترویج نظام افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت - 0- 2

 حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

 تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتقاء -9-0

 سالمت و توانمندسازی آنان.

 های بهداشتی و درمانی با هدف:توسعه کمی و کیفی بیمه -3

 همگانی ساختن بیمه پایه درمان. -8-3

ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه -2-3

 ج دیگری نداشته باشد.های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنهزینه

های قانونی ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل -9-3

 ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد.و شفاف به گونه

پایه و تکمیلی توسط های تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه -4-3

ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق ها توسط نظام بیمهوزارت بهداشت و درمان و خرید آن

 های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.ها با حذف اقدامات زائد و هزینهبسته

 تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی. -2-3

های سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با تعرفه خدمات و مراقبت تدوین -0-3

 حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

اصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارایی، ایجاد درآمد عادالنه و  -2-3

های ارتقاء سالمت و فعالیت کنندگان خدمات و توجه خاص بههای مثبت ارائهترغیب انگیزه

 پیشگیری در مناطق محروم.
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 تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر: -88

 ها.ها و فعالیتسازی قانونمند درآمدها، هزینهشفاف -8-88

افزایش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از  -2-88

داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که باالتر از میانگین کشورهای منطقه باشد  تولید ناخالص

 انداز تحقق یابد.و اهداف سند چشم

 آور سالمت.وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان -9-88

های بهداشت و درمان با هدف پرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازی یارانه -4-88

و ارتقاء سالمت به ویژه در مناطق غیر برخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند تأمین عدالت 

 های پایین درآمدی.و دهک

افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده  -88

های فرهنگی، و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان

 ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.آموزشی و رسانه

 بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران. -82

ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه  -8-82

های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، ه فرآوردههای علمی و فنی در تولید و عرضنوآوری

 درمان و آموزش پزشکی.

های تشخیصی و درمانی طب سنتی و استانداردسازی و روزآمد کردن روش -2-82

 های مرتبط با آن.فرآورده

 تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی. -9-82

زشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ -4-82

 داروهای گیاهی.

افزایی تجربیات و برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم -2-82

 های درمانی.روش

 اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه. -0-82
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 توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتنی -89

بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادالنه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخالق اسالمی 

 های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.ای و دارای مهارت و شایستگیحرفه

ریزی برای دستیابی تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه -84

لمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه به مرجعیت ع

 آسیای جنوب غربی و جهان اسالم.

 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست

جمهور، ای به آقای روحانی رئیسای رهبر معظم انقالب اسالمی در نامهاهلل خامنهحضرت آیت

 .کردند های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغسیاست

پیشتازی در عرصه علم و »، «اقتصاد مقاومتی»گانه های کلی بر پایه محورهای سهاین سیاست

های موجود در صحنه داخلی و و با در نظر گرفتن واقعیت« سازی فرهنگیتعالی و مقاوم»و « فناوری

تفکر اسالمی در خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از 

 .داری جهانی است، کمک کندزمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه

، «اقتصادی»های امور: بند و شامل سرفصل 08های کلی برنامه ششم توسعه دارای سیاست

حقوقی و »، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اجتماعی»، «فناوری اطالعات و ارتباطات»

 .است« علم، فناوری و نوآوری»و « نگیفره»، «قضایی

زمان برای مجلس شورای اسالمی جمهور که هممتن ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس

 :و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است
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 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 جمهور محترمرئیس -جناب آقای دکتر روحانی

 با سالم و تحیت،

های ساله کشور قرار داریم، سیاست 28انداز های آغازین دهه دوم چشمکه در آستانه ماهاینک 
 .گرددساله ششم توسعه ابالغ میکلی برنامه پنج

های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه این مجموعه پس از بررسی

سازی تعالی و مقاوم»و « م و فناوریپیشتازی در عرصه عل»، «اقتصاد مقاومتی»گانه محورهای سه
 .تنظیم شده است« فرهنگی

های وسیع برآمده از های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتاتکا بر توانایی
گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقالبی و تکیه بر های موجود در کشور و بهرهزیرساخت

، «علم و فناوری»، «اقتصاد مقاومتی»، «44صل ا»های کلی: های اساسی آمده در سیاستاولویت
تواند ما را به رغم تمایل و و از همه باالتر توکل به قدرت الیزال الهی می« جمعیت»و « نظام اداری»

اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسالمی در زمینه 

 .داری جهانی است، یاری رساندم سرمایهپیشرفت که به کلی مستقل از نظا

های موجود در صحنه داخلی ها تالش شده است با در نظر گرفتن واقعیتدر تدوین این سیاست

ساله ششم خواهد بود، های کلی که مبنای تنظیم قانون پنجای به عنوان سیاستو خارجی، مجموعه
 .باشد یافتنیساله کامالً دستتعیین شود که در یک دوره پنج

گانه و نظارت مجمع تشخیص عالی و سایر مسئوالن در قوای سهمراقبت و دقت نظر جناب

ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، مصلحت نظام، اطمینان الزم را برای حسن اجرای این سیاست
 .تأمین خواهد کرد

، دبیرخانه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولتالزم است قدردانی خود را از تالش
اندرکاران تنظیم و تدوین این ها و سایر دستمجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه

 .ها در روند جدید، ابراز دارمسیاست

زمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ها همای از این سیاستنسخه
 .گرددارسال می

 8934تیر ماه/  /3ای سیّدعلی خامنه
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 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست

 امور اجتماعی-

 :های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تأکید براجرای سیاست -49

 .ایهای کالن توسعهتهیه پیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرح -49-8

 .های کلی سالمتسیاست 2اصالح ساختار نظام سالمت بر اساس بند  49-2

 .های سالمتتأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه -49-9

های جامع و یکپارچه سالمت در افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -49-4

 .بندی و ارجاعقالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح



 

 (EMRO)عملکرد ایران در منطقه مدیترانه شرقی بخش چهارم: 

 کلیات

 888888+ ساله( و بیش از 82سال )میلیون سیگاری بزرگ 0.4در حال حاضر در ایران، حدود »

طور متوسط، کنند. بهمیلیارد سیگار مصرف می 08ساله( هر سال حدود  82-89سیگاری جوان )

عددی روزانه  28ساالنه، یا کمی بیش از یک بسته نخ سیگار  0888یک ایرانی سیگاری بیش از 

 کشد.سیگار می

 288های مرتبط در ایران سالیانه حدود های بهداشتی مصرف دخانیات برای درمان بیماریهزینه

(. شواهد جهانی نشان 8930های سال شود )با در نظر گرفتن قیمتهزار میلیارد ریال برآورد می

های اقتصادی مصرف از کل هزینه ٪98های بهداشتی تنها به مراقبتهای مربوط دهد که هزینهمی

( مربوط به از دست دادن ٪28شود. عمده هزینه اقتصادی مصرف دخانیات )دخانیات را شامل می

وری ناشی از مرگ زودرس یا از دست دادن روزهای کاری و غیبت از کار به علت ابتال به بهره

های ات است. بنابراین، کل هزینه اقتصادی، از جمله هزینههای ناشی از مصرف دخانیبیماری

میلیارد ریال )با در نظر گرفتن  088.888تواند بالغ بر وری، میبهداشتی و از دست دادن بهره

 ( باشد.8930های سال قیمت

های مرتبط با مصرف های بهداشتی برای درمان بیماریهای مراقبتبه سادگی، میزان هزینه

شود و های اقتصادی، نسبت به ارزش کل مصرف دخانیات کم اعالم میسایر هزینه دخانیات و

معموالً تفسیر غلطی از این موضوع برای برجسته نمودن سهم اقتصادی تولید و مصرف مواد دخانی 

 شود.در جامعه می

 باشد:تجزیه و تحلیل ارزش کل بازار سیگار در کشور حاکی از موارد ذیل می

I. ( برای پرداخت هزینه برگ تنباکو و سایر موردنیاز برای ٪2از ارزش بازار ) مقدار ناچیزی
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دهنده سهم درآمد کشاورزان دخانیات است که این مقدار دقیقاً نشان .شودتولید سیگار استفاده می

 فروشند.برگ توتون و تنباکو را به تولیدکنندگان سیگار می

II. ( سهم مالیات بر ارزش افزوده و  ٪88حدود درآمد مالیات ناشی از تولید و فروش سیگار

 دهد.از ارزش بازار را تشکیل می ٪28ها( که جمعاً سایر مالیات ٪88سایر عوارض و 

III.  دهددرصد از ارزش بازار را تشکیل می 22سهم کارگران شاغل در تولید سیگار 

IV. ( به تولیدکنندگان دخانیات به عنوان سود 20بیش از نیمی از ارزش سیگار )صنعت  درصد

 شود.تبدیل می

طور کنندگان دخانیات برای تهیه سیگار بهرسد که پرداخت مصرفبدین ترتیب، به نظر می

که این گروه در عین هزینه کرد برای عمده برای تولیدکنندگان سیگار بسیار سودمند است، درحالی

شوند و ده خود میرسانند، باعث مشکالت اقتصادی خانواتهیه دخانیات، به سالمت خود آسیب می

 سازند.تر و طوالنی کند، محروم میها را سالمتوانست آنجامعه را از مشارکتی که می

 قیمت سیگار در جمهوری اسالمی ایران

( بود. ITCصنعت تولید سیگار در جمهوری اسالمی ایران در انحصار شرکت دخانیات ایران )

گذاری خارجی در تولید دات به تدریج سرمایههای سیاست بر وارها و اعمال محدودیتلغو تحریم

های خصوصی سیگار را جذب کرد و منجر به تغییر ترکیب این صنعت از مالکیت دولتی به شرکت

( و رشد بازار BATو شرکت دخانیات انگلیسی آمریکایی ) (JTI)شد. ورود شرکت دخانیات ژاپن 

ران در طول زمان شد. با توجه به ها منجر به کاهش سلطه بازار شرکت دخانیات ایسهام آن

گذاری مستقیم ، باز شدن اقتصاد به سرمایه8932سازی شرکت دخانیات ایران در سال خصوصی

های سیگارت سازی برای به دست آوردن و حفظ سلطه خارجی و افزایش شدید رقابت بین شرکت

ایش قابل توجهی نداشته بر بازار داخل، منجر به این شد که قیمت سیگار در دهه گذشته هیچ افز

 باشد.

بندی درآمدی در بین کشورهایی که در وضعیت درآمد باالی متوسط هستند، با توجه به رتبه

بانک جهانی بر اساس درآمد ناخالص ملی سرانه )مالیات بر درآمد سرانه(، مالیات و قیمت سیگار 

کشور با باالترین  98یگار در ها است. در سطح جهانی، مقایسه قیمت سایران نیز در میان کمترین
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برابر بیشتر از قیمت غالب در ایران است. عالوه بر آن، مالیات  22تا  2ها، ها و قیمتمیزان مالیات

فروشی سیگار، در درصد قیمت خرده 42غیرمستقیم سیگار )مالیات ویژه( در این کشورها با بیش از 

 مقایسه با صفر درصد در ایران است.

های پایین مواد دخانی خطر ابتالی بیشتر جوانان به مصرف دخانیات و دلسرد قیمتپایداری 

شدن افراد سیگاری فعلی نسبت به ترک یا حتی کاهش مصرف دخانیات را به همراه دارد. انتظار 

رود که قیمت پایین این محصوالت کماکان باعث افزایش مصرف کل سیگار شود و باعث می

های بهداشتی و از دست های مراقبتومیر، هزینهمرتبط با دخانیات، مرگ هایافزایش بار بیماری

، تولید و 8930و  8939های های زودرس شود. بین سالومیر و بیماریوری ناشی از مرگدادن بهره

 2میلیارد نخ افزایش یافته است و نرخ رشد سالیانه آن  22به  42.9واردات کل سیگار در ایران از 

 درصد است.

دهد که فشار نیروهای بازار فراتر از میزان ها و فروش در بازار سیگار ایران نشان میوند قیمتر

کافی برای اطمینان از رفتار مطلوب سالم مردم، یعنی تمایل به ترک سیگار و دوری از دخانیات 

در مورد روند جهانی شیوع مصرف  2882است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 

میلیون نفر  0.4سال و باالتر )حدود  82سال ایران در سن درصد از جمعیت بزرگ 88.0ات، دخانی

های کنترل دخانیات با همین روند فعلی، میزان سیگاری( سیگاری هستند. با در نظر گرفتن تالش

میلیون نفر  0.2درصد خواهد بود )تقریباً  3.9حدود  8484شیوع مصرف دخانیات در سال 

زم به ذکر است که کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی یک هدف جهانی سیگاری(. ال

( به 2888( را نسبت به سال پایه )8484) 2822مصرف دخانیات تا سال  ٪98داوطلبانه برای کاهش 

 0.9میزان شیوع سیگار در کشور ایران تا  8484تصویب رساندند. بنابراین نیاز است که تا سال 

درصد است. بنابراین، با توجه  3.9شده بینیرصد کمتر از میزان پیشدرصد کاهش یابد که یک د

 کند.به وضعیت فعلی اقدامات پیشگیرانه، ایران این هدف را برآورده نمی

، ایران باید 8484در میزان شیوع مصرف دخانیات تا سال  ٪98برای رسیدن به هدف کاهش نسبی 

ر مؤثرترین اقدامات تأکید داشته باشد. افزایش مالیات های کنترل دخانیات خود را تقویت کند و بتالش

شود، در سطح جهانی به عنوان تنها مواد دخانی که افزایش قیمت محصوالت دخانی را موجب می
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 88دهد که افزایش سیاست مؤثر برای کنترل دخانیات شناخته شده است. شواهد جهانی نشان می

ساالن و د کاهش شیوع مصرف دخانیات در میان بزرگدرص 4درصدی قیمت سیگارها معموالً بیش از 

 حتی کاهش بیشتر در میان جوانان را به دنبال دارد.

، قیمت 2822در میزان شیوع مصرف دخانیات تا سال  ٪98برای دستیابی به کاهش نسبی 

ران و های سیگار در ایباید در شرایط واقعی دو برابر شود. با توجه به روند گذشته در قیمتمتوسط 

رقابت در بازار، بسیار نامحتمل است که تولیدکنندگان سیگار قیمت خود را با نرخ مورد نظر 

هایی برای توسعه بازار وجود دارد، تولیدکنندگان تمایل دارند از افزایش دهند. هنگامی که فرصت

به جای حاشیه گسترده آن )به عنوان مثال افزایش فروش و سهم بازار( سود بیشتری کسب کنند؛ 

های شدید )به عنوان مثال قیمت باالتر و سود بیشتر در هر واحد(. در این شرایط، افزایش حاشیه

 حل است.ها از طریق افزایش مالیات بر سیگار، تنها راهقیمت

 سیستم مالیاتی فعلی در ایران

. بر شوداجرا می 8902مالیات بر محصوالت دخانی تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 

که باالتر از نرخ عمومی  ٪82اساس این قانون، مالیات هر نوع سیگار و محصوالت تنباکو با نرخ 

تعیین شده است. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای درصدی از قیمت تولید برای محصوالت  3٪

ها برای (، عالوه بر عوارض گمرکی و سایر هزینهCIFونقل )داخلی و هزینه، بیمه و حمل

 شود.صوالت وارداتی اعمال میمح

برای محصوالت داخلی  ٪9ها با نرخ برابر عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری

برای محصوالت وارداتی وجود  ٪88برای محصوالت داخلی و  ٪2و وارداتی و حق انحصاری 

 شود:ی به شرح زیر اخذ میقانون برنامه ششم توسعه، مالیات 29طبق ماده  8930دارد. از ابتدای سال 

 -29ماده 

از ابتدای اجرای قانون برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر  -الف
و قانون مالیات بر ارزش  9/82/8900های مستقیم مصوب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات

 ، مشمول مالیات به شرح زیر است:82/2/8902افزوده مصوب 
( قیمت درب کارخانه و %88مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد ) -8
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( %22المللی )برند( بیست و پنج درصد )(، تولید داخل با نشان بین%28تولید مشترک بیست درصد )

قصد ( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر م%48قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )
 گردد.( تعیین میCif)سیف 

( %88مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد ) -2
( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد %48قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )

 گردد.( تعیین میCif)سیف 

احمر و عوارض هالل FOBمرکی، عوارض بر مبنای برای محصوالت وارداتی نیز عوارض گ

 شود.اعمال می

شده سازمان فروشی سیگار طبق معیار توصیهبا توجه به اینکه سهم مالیات بر قیمت خرده

بندی جهانی جمهوری اسالمی ایران از نظر سهم مالیات است، در نتیجه، رتبه ٪22بهداشت جهانی 

گارهای مصرفی بسیار پایین است، به نحوی که در گروه ترین سیفروشی پرفروشبر قیمت خرده

و رتبه ششم در سال  8902ترین کشورهای جهان قرار گرفته است )رتبه دوم در سال ضعیف

فروشی و اخذ عوارض از خرده 8932(. این رتبه تنها با اعمال مالیات ویژه در بودجه سال 8939

فروشی ارتقا یافت. سهم اجرای مالیات خرده سیگار به جایگاه نوزدهم کشورهای ضعیف جهان در

کاهش یافته است که در بین  8930درصد در سال  88.9به  8932درصد در سال  28.2مالیات از 

 2882ترین کشورهای جهان )رتبه پنجم( پس از حذف مالیات ویژه بر سیگار در سال ضعیف

ترین یز ج.ا.ایران در بین پایینفروشی سیگار نرسیده است. از نظر سهم مالیات در قیمت خرده

 کشورهای منطقه مدیترانه شرقی قرار دارد.

 ضعف سیستم موجود مالیات دخانیات

ها ترین اقدامات کنترل دخانیات در دسترس دولتمالیات بر دخانیات یکی از مقرون به صرفه

کنترل دخانیات  در سراسر جهان است. افزایش مالیات بر دخانیات حتی زمانی که تحت برنامه جامع

تواند مؤثرتر باشد. گرچه ایران برای اعمال و که حاوی اقدامات مالیاتی و غیر مالیاتی است می

های ترک دخانیات، ایجاد آگاهی در اجرای اقدامات غیر مالیاتی )مثالً هشدارهای تصویری، برنامه

است، اما از نظر  مورد مضرات مصرف دخانیات( برای کنترل دخانیات پیشرفت چشمگیری داشته
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اجرای مؤثرترین راهکار کاهش تقاضا که سیاست افزایش مالیات است در دستیابی به این هدف 

ای برای عقب مانده است. به غیر از نرخ ویژه مالیات بر ارزش افزوده، هیچ مالیات غیرمستقیم و ویژه

)سال  2882ال محصوالت دخانی وجود ندارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در س

ای کشور جهان، از جمله جمهوری اسالمی ایران، وجود دارد که هیچ مالیات ویژه 84(، تنها 8930

 کنند.را برای دخانیات اعمال نمی

سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران نقاط ضعف خود را دارد. این مالیات برای محصوالت 

برای محصوالت دخانیات وارداتی بر مبنای بیمه و دخانی تولیدی بر مبنای قیمت درب کارخانه و 

ونقل، بازرسی، نظارت، ها )مانند حمل( به همراه عوارض گمرکی و سایر هزینهCIFونقل )حمل

شود. اعمال مالیات ارزش افزوده بر قیمت فاکتور فروش در درب بیمه تکمیلی و غیره( اعمال می

شود که واردات محصوالت وارداتی موجب میکارخانه برای محصوالت داخلی و سیف در نقطه 

داخلی سیگار،  هایمارکبخش بزرگی از ارزش بازار کاالی دخانی بدون مالیات بماند. در مورد 

دهد. برای فروشی بازار را تشکیل میاز سهم خرده ٪08.2طور متوسط قیمت تولیدکننده به

درصد از سهم  28ها فقط ارزش افزوده گمرکی و سایر هزینه CIFوارداتی، ارزش  هایمارک

داخلی و  هایمارکدرصد از ارزش بازار  48است. بنابراین تقریباً طور متوسط فروشی بازار بهخرده

شود تا ماند و باعث میوارداتی بدون مالیات باقی می هایمارکدرصد ارزش بازار  08

ی تشویق شوند تا محصوالت دخانی را به صورت فاکتور کمتر تولیدکنندگان و واردکنندگان داخل

 فروشی انتقال دهند.گزارش کنند و ارزش محصول را از تولید به سطح خرده

ای برای اجتناب مالیاتی ایجاد به عبارت دیگر، سیستم فعلی مالیات بر ارزش افزوده، انگیزه

ت دادن درآمد مالیات بر ارزش شود. از دسکند که موجب از دست دادن درآمد دولت میمی

فروشی در بازار به عنوان به جای قیمت خرده CIFافزوده ناشی از مبنا قرار دادن قیمت تولید و 

 شود.ها هزار میلیارد ریال برآورد میمبنای مالیات سالیانه ده

ایر ( برای سیگار و س٪82با وجودی که مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ قانونی باالتر )

شود، ( در ایران اعمال می٪3محصوالت تنباکو نسبت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده عمومی )

استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات ویژه، با تمایز نرخ در میان محصوالت، بسیار دور 

اد )دکتر نگار نرگس، مترجم: مهندس بهز« از تجربیات موفق جهانی در این زمینه است.
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 (8930زاده،ولی

(« GTCRهای سازمان جهانی بهداشت در مورد شیوع جهانی دخانیات )خالصه آمار گزارش»

در خصوص مالیات بر دخانیات به  2883تا سال  2880( از سال EMROدر منطقه مدیترانه شرقی )

 باشد:شرح زیر می
 (EMROرانه شرقی )گزارش عملکرد مالیات بر دخانیات کشورها در منطقه مدیت: 2جدول 

 فروشینسبت مالیات به قیمت خرده کشور

1118 1111 1166 1163 1165 1163 1161 
 %4.8 2% 9% 2% 3% 0% 3% افغانستان
 %04.2 22% 48% 28% 23% 99% 00% بحرین
 ... 23% 23% 23% 98% 44% 42% جیبوتی

 %22.2 24% 29% 29% 24% 23% 20% مصر

 %16.3 11% 5% 63% 63% 61% %61 جمهوری اسالمی ایران
 %2.0 22% 83% 4% 29% 29% 23% عراق
 %08.2 08% 09% 22% 22% 03% 93% اردن

 %28.2 22% 92% 22% 94% 94% 00% کویت
 %42.0 48% 49% 49% 42% 44% 40% لبنان
 %82.0 82% 0% 82% 2% 2% 2% لیبی

 %28.2 28% 28% 00% - 00% 28% مغرب
 %22.8 28% 22% 22% 98% 99% 28% عمان

 %20.4 08% 08% 08% 02% 22% - پاکستان
 %48.8 28% 28% 22% 99% 99% 02% قطر

 %00.8 99% 28% 22% 23% 99% - عربستان سعودی
 %4.2 4% - 2% 88% - - سومالی
 %03.0 24% 22% 22% 22% 22% - سودان
 %48.0 08% - 20% 99% 98% 22% سوریه
 %22.8 22% 22% 20% 02% 02% - تونس

 %29.2 80% 28% 22% 23% 98% - امارات متحده عربی
 %09.2 02% 09% 09% 20% - - نوار غزه کرانه باختری و
 %28.0 29% 24% 29% 29% 42% 42% یمن



 



 

 WHOکنترل دخانیات )فصل سوم: کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در مورد 

FCTC) 

 بخش اول: پیدایش کنوانسیون کنترل دخانیات

 بخش دوم: مقررات مالی و مالیاتی کنوانسیون

 بخش سوم: راهنمای ماده شش کنوانسیون

 کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانیبخش چهارم: پروتکل ریشه



 



 

 بخش اول: پیدایش کنوانسیون کنترل دخانیات

( اولین معاهده WHO FCTCکنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات )

این معاهده مبتنی بر شواهد، حق همه مردم برای برخورداری  .عمومی استسالمت جهانی در مورد 

 نماید.ی بهداشتی را مجدداً تأیید میاز باالترین استانداردها

کنوانسیون در پاسخ به شیوع جهانی دخانیات توسط کشورها ایجاد شد. هدف کنوانسیون 

برخورد با برخی از عوامل شیوع دخانیات شامل عوامل پیچیده با اثرات فرامرزی مانند آزادسازی 

و حمایت خارج از مرزهای  گذاری خارجی مستقیم، تبلیغات دخانیات، تشویقتجارت و سرمایه

 باشد.ملی و تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی می

المللی دهد کشورها چگونه نیاز به ایجاد چنین ابزارهای حقوقی بینمقدمه کنوانسیون نشان می

 را در نظر دارند.

المللی در مورد خطری کنوانسیون تعیین اولویت حق حفظ سالمت عمومی و توجه جامعه بین

محیطی که استعمال کند و تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیستبهداشت جهانی را تهدید میکه 

کند. سپس به دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات دارد را بیان می

های حاصله از دخانیات اشاره دارد، تهدیدهای حاصل از تبلیغات مستندات علمی در خصوص زیان

جارت غیرقانونی و نیاز به همکاری برای برخورد با این مشکالت اشاره دارد. سایر و تشویق و ت

های مقدمه به نقش جامعه مدنی و حقوق بشر اشاره دارد که کنوانسیون درصدد حمایت پاراگراف

 باشد.ها میاز آن

 22) 8909اسفند  3متعاقب تصویب کنوانسیون در اجالس جهانی سالمت، کنوانسیون در تاریخ 

 808االجرا شد. در حال حاضر بیش از کشور الزم 48روز پس از تصویب  38میالدی(  2882فوریه 

 کشور عضو کنوانسیون هستند.
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اند که های بزرگی را در مورد کنترل دخانیات داشتهکشورها از زمان اجرای کنوانسیون پیشرفت

. گزارشات جهانی پیشرفت و اغلب درنتیجه عمل کردن به تعهداتشان طبق کنوانسیون بوده است

هایی است که نیاز به شده دبیرخانه کنوانسیون نشانگر دستیابی به حوزهاطالعات اقدامات انجام

 پیشرفت دارند.

( بخش دولتی کنوانسیون است که از همه اعضای کنوانسیون تشکیل COPکنفرانس اعضا )

 .شده است

 بندی متن کنوانسیونتقسیم

 تقسیم شده است: کنوانسیون به چند بخش

 : مقدمه2تا  8مواد  -

 : هدف، اصول راهنما و تعهدات کلی ایجادشده توسط معاهده؛2تا  9مواد  -

 اقدامات کاهش تقاضا؛ :84تا  0مواد   -

 اقدامات کاهش عرضه؛ 82تا  82مواد  -

 زیست؛محافظت از محیط 80ماده   -

 مسئولیت؛ 83ماده   -

 همکاری و ارتباطات؛ 22تا  28مواد  -

 ترتیبات سازمانی و منابع مالی؛ 20تا  29مواد  -

 وفصل اختالفات؛حل 22ماده  -

 توسعه کنوانسیون؛ و 23تا  20مواد  -

یرش کنوانسیون، پذتبدیل موارد قانونی مانند اسناد مقررات نهایی،  90تا  98مواد  -

 االجرا شدن و غیره.الزم

 دهد:رائه میهای زیر مروری خالصه از هر کدام از مواد کنوانسیون را ابخش 

 قسمت اول: مقدمه 

   ( و رابطه بین کنوانسیون و 8اصطالحات مورداستفاده در متن کنوانسیون )ماده  2و  8مواد

 (.2ها و اسناد قانونی را تعریف نموده است )ماده نامهسایر موافقت
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  از اعضاء خواسته »دارد قسمت اول آن است که بیان می 2یک بعد مهم پاراگراف ماده

شود به منظور حفظ بهتر سالمت افراد جامعه اقداماتی فراتر از آنچه در این کنوانسیون و می

یک از مفاد این اسناد مانع از آن نخواهد های آن مقرر شده است، به اجرا بگذارند و هیچپروتکل

تری را وضع الملل الزامات سنگینقررات خود و حقوق بینشد که اعضاء در این زمینه مطابق م

 «نمایند.

 قسمت دوم: هدف، اصول راهنما و تعهدات عمومی

  های حال و های آن، حفظ نسلهدف این کنوانسیون و پروتکل»دارد که بیان می 9ماده

ات و قرار محیطی و اقتصادی استعمال دخانیبار بهداشتی، اجتماعی، زیستآینده از اثرات زیان

گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات از طریق ایجاد چارچوبی برای اقدامات در زمینه 

المللی به منظور ای و بینکنترل دخانیات است که قرار است توسط اعضاء در سطح ملی، منطقه

 «کاهش چشمگیر و مداوم رواج استعمال دخانیات صورت گیرد.

  ای اعضا تهیه شده است که نیاز به افزایش آگاهی عمومی در اصول راهنما بر 4در ماده

جانبه و نماید؛ ایجاد تعهد سیاسی برای توسعه و اجرای اقدامات همهموارد زیر را تأکید می

المللی، در نظر گرفتن اقداماتی برای های بینهای هماهنگ شده برای همکاریواکنش

های مالی برای کارگران و کشاورزان ساعدتهای قضایی و مدنی، در نظر گرفتن ممسئولیت

 دخانیات و اطمینان از مشارکت جامعه مدنی.

   های اساسی برای کنترل شود زیرساخت، تعهدات عمومی که از اعضا خواسته می2ماده

 شود:دخانیات را ایجاد نمایند که شامل موارد زیر می

جانبه کنترل دخانیات، جامع و همهمکانیسم همکاری ملی و توسعه و اجرای راهبردهای ملی 

ریزی و اقدامات قانونی برای جلوگیری و کاهش مصرف دخانیات، اعتیاد به نیکوتین و قرار برنامه

بایست از منافع صنایع دخانی محافظت شود. این ماده گرفتن در معرض دود سیگار. این فرایند می

فزایش نیاز به منابع مالی برای اجرای نماید و به االمللی میهمچنین دعوت به همکاری بین

 .کنوانسیون اشاره دارد

  ترین مقررات کنوانسیون است که راهنمای اجرای آن تهیه شده یکی از مهم ،2ماده  9بند
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های کنترل دخانیات و سالمت عمومی در کند از سیاستاست. این ماده از اعضا درخواست می

 نماید.برابر منافع تجاری صنایع دخانی محافظت 

 قسمت سوم: اقدامات مربوط به کاهش تقاضا برای دخانیات 

  اقدامات مربوط به قیمت و مالیات به عنوان ابزاری کارآمد را برای کاهش تقاضای 0ماده ،

کند. این اقدامات شامل افزایش مالیات است که منتج به افزایش قیمت فروش دخانیات تشویق می

شود؛ و ممنوع یا محدود کردن فروش محصوالت دخانی بدون مالیات و محصوالت دخانی می

 .تصویب شد 2884در کنفرانس ششم اعضا در اکتبر  0د. راهنمای اجرای ماده باشعوارض می

  کند که اعضا گذاری برای کاهش تقاضای دخانیات تصریح می، اقدامات غیر قیمت2ماده

گذاری مؤثر را گذاری قانونی و اجرایی و سیاست، اقدامات غیر قیمت89تا  0یرو مواد پبایست می

 انجام دهند.

  تصویب و اجرای اقدامات مؤثر برای محافظت از قرار گرفتن در معرض دود  به 0ماده

ونقل عمومی، اماکن عمومی دربسته و در های کار دربسته، حملحاصل از دخانیات در محل

در کنفرانس اعضا  0صورت اقتضا سایر اماکن عمومی دیگر اشاره دارد. راهنمای اجرای ماده 

 .تصویب شد

  گیری هایی برای آزمایش و اندازهبایست روشاید که اعضا مینمتصریح می 3ماده

 های دخانی را تنظیم کنند.محتویات و مواد خروجی از فرآورده

  خواهد تا تولیدکنندگان و واردکنندگان، اطالعات عمومی راجع به از اعضا می 88ماده

مای اجرا در کنفرانس دهنده و مواد خروجی محصوالت دخانی را ارائه نمایند. راهنمواد تشکیل

 چهارم و کنفرانس ششم اعضا تصویب گردید.

  االجرا شدن کنوانسیون در کند ظرف سه سال پس از الزماز اعضا درخواست می 88ماده

بندی و برچسب فریبنده دخانیات، اطمینان از کشور خود، اقدامات مؤثری برای جلوگیری از بسته

بندی محصوالت دخانی حاوی هشدارهای بهداشتی و پیامی که مضرات استفاده از اینکه بسته

درصد یا بیشتر از بسته را پوشش  28هایی هد و اطمینان از اینکه چنین پیامددخانیات را نشان می

ها به زبان اصلی کشور عضو درصد قسمت اصلی پاکت کمتر باشد و این پیام 98دهد اما نباید از می
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های دهنده و دود آن فرآوردهبندی حاوی اطالعاتی درباره مواد تشکیلباشد و اطمینان از اینکه بسته

 .در کنفرانس سوم اعضا تصویب گردید 88ی باشد را صورت دهند. راهنمای اجرای ماده دخان

  سازی عمومی را در رسانی عمومی، افزایش آگاهرسانی و اطالعآموزش اطالع 82ماده

های ارتباط جمعی رسانی موجود مانند رسانهمورد کنترل دخانیات با استفاده از همه ابزارهای اطالع

کند آگاهی و حساسیت آموزشی را مدنظر قرار داد. این ماده از اعضا درخواست می هایو برنامه

های خاص مانند شاغلین ارتباط جمعی و الزم در مورد کنترل دخانیات را در گروه

ای از گیرندگان و دیگران افزایش دهند. همچنین دسترسی عموم افراد به طیف گستردهتصمیم

در کنفرانس چهارم  82ت را فراهم کنند. راهنمای اجرای ماده اطالعات در مورد صنعت دخانیا

 اعضا تصویب شد.

  ای را برای تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی جانبهپذیرند که ممنوعیت همهاعضا می 89ماده

بایست تبلیغ، ترویج و پشتیبانی دخانیات انجام دهند. برای مؤثر بودن این موضوع، ممنوعیت می

بایست محصوالت دخانی توسط صنایع دخانی را پوشش دهد. ممنوعیت جامع می مالی همه انواع

االجرا شدن کنوانسیون برای عضو، شامل تبلیغات فرامرزی اجرا شود. از تاریخ الزم سال پنج ظرف

بایست محدودیت تواند ممنوعیت کامل را اجرا کند میکشوری که مطابق قانون داخلی خود نمی

 را برقرار نماید.

  در مورد مقررات حمایتی برای کاهش و ترک دخانیات شامل مشاوره، حمایت  84ماده

های باشد. از اعضا خواسته شده است برنامههای آموزشی میروحی، جایگزینی نیکوتین و برنامه

های دائمی برای چنین خدماتی ملی در مورد ترک دخانیات را گسترش و اشاعه دهند و زیرساخت

 در کنفرانس چهارم اعضا تصویب شد. 84راهنمای ماده را ایجاد کند. 

 بخش چهارم: اقدامات مربوط به کاهش عرضه دخانیات

  اعضا برای محو تمامی اشکال تجارت غیرقانونی محصوالت  در مورد تعهدات 82ماده

باشد. پروتکل حذف تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی بر اساس این ماده شکل دخانی می

های دخانیات به منظور ردیابی و گذاری بستهگرفته است. این شامل تعهدات در مورد عالمت

های صل از تجارت غیرقانونی فرآوردهگیری، نظارت بر تجارت مرزی و مصادره عواید حاره
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های باشد. اعضا مطابق قوانین ملی خود برای مبارزه با تجارت غیرقانونی، همکاریدخانی می

 دهند.المللی را انجام میهای بینای و همکاری با سازمانمنطقه

  مؤثری  کند که هر عضو اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقداماتبیان می 80ماده

شده توسط قانون های دخانی به افراد زیر سن تعیینرا تصویب و اجرا کند تا از فروش فرآورده

تواند شامل ممنوعیت توزیع این اقدامات می داخلی یا قانون ملی یا هجده سال جلوگیری گردد.

سترس های کوچک، در دای یا در بستههای دخانی رایگان، فروش سیگار به صورت دانهفرآورده

های فروش سیگار توسط افراد صغیر باشد. هر عضو تعهد خود را در مورد ممنوع بودن دستگاه

 ها نشان دهد.بودن کلی این دستگاه

  های جایگزین، اعضاء باید از طریق همکاری مقررات تأمین حمایت مالی از فعالیت 82ماده

های کارآمد لی، در صورت اقتضاء گزینهالملای و بینهای بین دولتی منطقهبا یکدیگر و با سازمان

دهندگان گیاه تنباکو و حسب مورد از نظر اقتصادی را برای ترغیب کارگران و پرورش

 فروشان ارائه کنند.خرده

 زیستحفظ محیط بخش پنجم:

  زیست در خصوص زیست و سالمتی افراد در رابطه با محیطاعضاء به حفظ محیط 80ماده

 مقتضی معمول دارند.کشت تنباکو توجه 

 بخش ششم: موضوعات مربوط به مسئولیت 

  کنند برای اتخاذ اقدامات قانونی یا بهبود قوانین موجود خود را ، اعضا موافقت می83ماده

های حقوقی های مدنی و کیفری مورد بررسی قرار دهند و در مورد رسیدگیدر رابطه با مسئولیت

 و توافق متقابل به یکدیگر یاری رسانند.ها به نحو مقتضی مربوط به مسئولیت

 بخش هفتم: همکاری فنی و علمی و تبادل اطالعات 

  شوند که در زمینه کنترل دخانیات تحقیقات ملی را توسعه اعضاء متعهد می 28مطابق ماده

 هاییهای تحقیقاتی را هماهنگ و برنامهالمللی برنامهای و بینداده و ترغیب کنند و در سطح منطقه

 کنند. ای و جهانی و تبادل اطالعات تدوینرا برای نظارت ملی و منطقه
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  های ادواری اجرای کنوانسیون را از طریق شود گزارشاعزام متعهد می 28مطابق ماده

دبیرخانه کنوانسیون به کنفرانس اعضا ارائه دهند شکل و تعداد گزارشات اجرای کنوانسیون را 

 کند.کنفرانس اعضاء تعیین می

  صالح در زمینه افزایش ظرفیت خود المللی ذیاعضا مستقیماً از طریق نهادهای بین 22ماده

 در اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون همکاری خواهند کرد.

 بخش هشتم: ترتیبات سازمانی و منابع مالی

  فرآیند تأسیس و برگزاری جلسات کنفرانس اعضا، ایجاد و  22تا  29در این بخش، مواد

الدولی را مشخص های بینوظایف دبیرخانه کنوانسیون، و روابط بین کنفرانس اعضا و سازمان

 کند.می

   پذیرند که حمایت مالی از برنامه برای رسیدن به اهداف این اعضا می 20در ماده

های ملی تأمین کنند. اعضاء در صورت اقتضاء باید ها و برنامهها، اولویتکنوانسیون را مطابق طرح

ای و مجاری چندجانبه دیگر را برای تأمین اعتبار ای، زیر منطقهاستفاده از مجاری دوجانبه، منطقه

 های ملی ترغیب نمایند.الیتاجرای فع

 وفصل اختالفاتبخش نهم: حل

 دهد و مسائلی همچون اصالح وفصل اختالفات بین اعضا را پوشش میمواد این بخش حل

االجرا شدن را شامل ها و پیوستن به کنوانسیون و الزمکنوانسیون تفسیر حق رأی تصویب پروتکل

 شودمی

 پروتکل و راهنماها

انسیون، پروتکل حذف تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی پیرو چندین اولین پروتکل کنو

 در سئول کره جنوبی تصویب شد. 2882دور مذاکرات اعضا، در کنفرانس پنجم اعضا در نوامبر 

کنوانسیون به منظور مبارزه با تجارت غیرقانونی ایجاد شد و به نوبه  82پروتکل بر اساس ماده  

 باشد.دید میالمللی جخود یک معاهده بین

اعضا همچنین به اتفاق آرا راهنمای اجرای مقررات کلیدی کنوانسیون را تصویب نمودند. 



  121 (WHO FCTC) یاتبهداشت در مورد کنترل دخان یسازمان جهان یونفصل سوم: کنوانس

 

کنند تا تعهدات قانونی خود را در اجرای کنوانسیون همراه با راهنماها به اعضا کمک می

ی هایی در هماهنگی با مقررات کنوانسیون انجام دهند. این راهنماها از طریق فرایندهاتوصیه

 الدولی و در جلسات کنفرانس اعضا تصویب شدند.بین

 

 (WHO FCTC) جدول زمانی کنوانسیون کنترل دخانیات: 0جدول

 رویداد ماه سال

 المللی کنترل دخانیاتاندیشه و مفهوم آغازین رهیافت حقوقی بین  8339-8334

 اکتبر 8334
در پاریس در تصویب قطعنامه در نهمین کنفرانس جهانی دخانیات یا سالمت 

 المللی برای کنترل دخانیاتخصوص تصویب یک ابزار بین

 مه 8332
رسماً واژه استراتژی  WHA48.11مجمع جهانی بهداشت مطابق قطعنامه شماره 

 المللی کنترل دخانیات را معرفی نمودبین

 مه 8330

از دبیر کل سازمان جهانی  WHA49.17مجمع جهانی بهداشت طی قطعنامه شماره 

داشت درخواست نمود مقدمات چارچوب کنوانسیون کنترل دخانیات را شروع به

 نماید

 مه 8330
انتخاب شد؛ او کنترل دخانیات  WHOدکتر گرو هارلم برانت لند به عنوان دبیر کل 

 هایش انتخاب نمودرا یکی از اولویت

 سازمان جهانی بهداشت تشکیل شد (TFI)موسسه بدون دخانیات  جوالی 8330

 مه 8333

برای کاربر روی چارچوب  WHA52.18مجمع جهانی بهداشت طی قطعنامه 

( به منظور تهیه INB« )الدولینهاد گفتگوی بین»کنوانسیون برای شروع تشکیل یک 

های مربوطه فراخوان نمودند و نویس و مذاکره در مورد کنوانسیون و پروتکلپیش

نهاد گفتگوی »عضو به منظور ارائه به های یک کارگروه فنی متشکل از تمامی دولت

 ( تشکیل دادندINB« )الدولیبین

 اولین جلسه کارگروه فنی تشکیل شد اکتبر 8333

 دومین اجالس کارگروه فنی متن پیشنهادی برای چارچوب کنوانسیون را تهیه نمودند مارس 2888

 مه 2888

ای کنوانسیون را به متن پیشنهادی بر WHA53.16مجمع جهانی بهداشت طی قطعنامه 

نهاد گفتگوی »عنوان مبنای منطقی برای شروع مذاکرات به رسمیت شناخت و از 

 ( برای شروع مذاکرات دعوت نمودINB« )الدولیبین

 جلسه عمومی چارچوب کنوانسیون برگزار شد اکتبر 2888
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 رویداد ماه سال

  
آمورین ( به ریاست سفیر برزیل، مسی INB« )الدولینهاد گفتگوی بین»اولین جلسه 

 برگزار شد. کار بر روی متن کنوانسیون شروع شد

 متن چارچوب کنوانسیون منتشر شد ژانویه 2888

2888 
 -مارس 

 مه

« الدولینهاد گفتگوی بین»ای برای آماده سازی جلسه دوم جلسات مشاوره منطقه

(INBبرگزار شد ) 

2888 
 –آوریل 

 مه

نویس چارچوب (، اولین بخش پیشINB« )الدولینهاد گفتگوی بین»دومین جلسه 

 کنوانسیون را معرفی نمود

 مه 2888

های کمیته کارشناسان در یافته WHA54.18مجمع جهانی بهداشت طی قطعنامه 

خصوص مستندات صنایع دخانی را منتشر نمود و برای شفافیت کنترل دخانیات 

 فراخوان نمودند

2888 
سپتامبر 

 نوامبر

« الدولینهاد گفتگوی بین»برای آماده سازی سومین جلسه ای جلسات مشاوره منطقه

(INBتشکیل شد ) 

 ( تشکیل شدINB« )الدولینهاد گفتگوی بین»سومین جلسه  نوامبر 2888

2882 
فوریه 

 مارس

« الدولینهاد گفتگوی بین»ای برای آماده سازی چهارمین جلسه جلسات مشاوره منطقه

(INBتشکیل شد ) 

 مارس 2882
اف د سی  آل( برگزار شد و سفیر INB« )الدولینهاد گفتگوی بین»ن جلسه چهارمی

 شده ارائه شدژاکس کو را جایگزین سفیر سی آموریوم شد و متن بازبینی

2882 
جوالی 

 آگوست

المللی در مورد تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی توسط یک کنفرانس فنی بین

 در نیویورک به رسمیت شناخته شد دول سازمانی ملل متحد در مقر سازمان ملل

2882 
آگوست 

 سپتامبر

( INB« )الدولینهاد گفتگوی بین»ای برای پنجمین جلسه ای منطقهجلسات مشاوره

 تشکیل شد

 ( تشکیل شدINB« )الدولینهاد گفتگوی بین»پنجمین جلسه  اکتبر 2882

 متن اصالحی چارچوب کنوانسیون منتشر شد ژانویه 2889

 فوریه 2889
نویس چارچوب ( برگزار شد پیشINB« )الدولینهاد گفتگوی بین»ششمین جلسه 

 کنوانسیون برای تصویب به پنجاه و ششمین مجمع جهانی بهداشت ارائه شد

 مه 28 2889
پنجاهمین و ششمین مجمع جهانی بهداشت به اتفاق آرا چارچوب کنوانسیون کنترل 

 ( را تصویب نمودWHO FCTCدخانیات )
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 رویداد ماه سال

 ژوئن 2884
امضاکننده دارد اولین  800، 2884ژوئن  23کنوانسیون در پایان دوره زمانی امضا در 

 الدولی برگزار شدجلسه کارگروه بین

 نوامبر 2884
االجرا شدن کنوانسیون کنترل دخانیات با چهلمین مورد تصویب، پذیرش نیاز به الزم

 و... انجام شد

2882 
ژانویه 

 فوریه
 الدولی برگزار شدرگروه بیندومین جلسه کا

 فوریه 22 2882
االجرا روز بعد از چهلمین ابزار قانونی تصویب الزم 38کنوانسیون کنترل دخانیات 

 شد

 اولین جلسه کنفرانس اعضا در ژنو برگزار شد فوریه 2880

 مه 2880
دبیرخانه کنوانسیون به وسیله پنجاه و نهمین مجمع جهانی بهداشت به درخواست 

 کنفرانس اعضا ایجاد شد

 اولین رئیس دبیرخانه کنوانسیون منصوب شد ژوئن 2882

2882 
ژوئن 

 جوالی

دومین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت تایلند در بانکوک برگزار شد. 

کنفرانس مذاکرات در خصوص اولین پروتکل کنوانسیون راجع به تجارت غیرقانونی 

 محصوالت دخانی شروع کرد

 فوریه 2880
( مذاکرات در مورد تجارت غیرقانونی محصوالت INB« )الدولینهاد گفتگوی بین»

 برگزار شد 2880دخانی را در ژنو شروع نمود. دومین جلسه در اکتبر 

 سومین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت آفریقای جنوبی در دوربان برگزار شد نوامبر 2880

2883 
ژوئن 

 جوالی

( در مورد پروتکل تجارت غیرقانونی INB« )الدولینهاد گفتگوی بین»سومین جلسه 

 2888محصوالت دخانی برگزار شد. برای برگزاری چهارمین جلسه در مارس 

 ریزی شدبرنامه

 االجرا شدن کنوانسیونپنجمین سالگرد الزم فوریه 22 2888

 استه برگزار شد.دلئه در پونتهچهارمین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت اروگو نوامبر 2010

 پنجمین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت کره جنوبی در سئول برگزار شد. نوامبر 2882

 ششمین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت روسیه در مسکو برگزار شد. اکتبر 2884

 نو برگزار شد.دهلیهفتمین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت هند در  نوامبر 2880

 هشتمین جلسه کنفرانس اعضا به میزبانی دولت سوئیس در ژنو برگزار شد. نوامبر 2880



 

 6: مقررات مالی و مالیاتی کنوانسیون کنترل دخانیاتدوم بخش

 مقدمه

 اعضای این کنوانسیون؛

 در زمینه حفظ بهداشت عمومی دارند؛با عزم راسخی که برای اولویت دادن به حق خود 

با توجه به اینکه گسترش استعمال دخانیات معضلی جهانی است و تبعات وخیمی برای بهداشت 

المللی است و مشارکت همه کشورها در جانبه بینعمومی دارد و مبارزه با آن مستلزم همکاری همه

 طلبد؛جمعی و مؤثر و شایسته را مییک حرکت دسته

کند و المللی در مورد خطری که بهداشت جهانی را تهدید میس نگرانی جامعه بینبا انعکا

محیطی که استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیست

 حاصل از دخانیات دارد؛

به ویژه در با ابراز نگرانی عمیق از افزایش جهانی تولید و استعمال سیگار و سایر دخانیات، 

های فقیر و توسعه، و بار گرانی که تولید و استعمال دخانیات بر دوش خانوادهکشورهای درحال

 گذارد؛های بهداشت عمومی مینظام

وضوح روشن ساخته که استعمال دخانیات و قرار گرفتن که تحقیقات علمی بهو با توجه به این

شود و بین در معرض و بیماری و ناتوانی میافراد در معرض دود حاصل از دخانیات موجب مرگ 

های مرتبط با استعمال دخانیات فاصله دود قرار گرفتن و استعمال انواع دخانیات و شروع بیماری

 کوتاهی وجود دارد؛

اند که وابستگی ایجاد که سیگار و بعضی انواع دیگر دخانیات طوری ساخته شدهبا توجه به این

کنند، از لحاظ علم داروشناسی، سمی و ها و دودهایی که تولید میات آنکنند و بسیار از ترکیبمی

                                                           
 (http://rc.majlis.ir/fa/lawمقررات. ) سامانه قوانین و های مجلس شورای اسالمی.ژوهشپتارنمای مرکز  -1

http://rc.majlis.ir/fa/law
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المللی در بندی عمده بینطور جداگانه در تقسیمزا است و وابستگی به دخانیات بهزا و سرطانجهش

 شوند؛ها نوعی ناهنجاری تلقی میتقسیمات بیماری

تعمال دخانیات توسط والدین در دهد که اسکه تحقیقات مستند علمی نشان میبا علم به این

 سالمت و رشد کودکان تأثیر سوء دارد؛

با ابراز نگرانی عمیق از افزایش استعمال سیگار و دیگر انواع دخانیات در بین کودکان و 

 نوجوانان به ویژه استعمال آن در سنین پایین؛

دختران جوان در با هراس از افزایش استعمال سیگار و دیگر انواع دخانیات در بین زنان و 

گذاری و اجرا و سراسر دنیا و با در نظر داشتن لزوم مشارکت کامل زنان در همه سطوح سیاست

 راهبردهای مختص به جنسیت کنترل دخانیات؛

 درآمد؛با نگرانی عمیق از رواج گسترده استعمال انواع مختلف دخانیات در بین طبقات کم

ها ای تشویقی و تبلیغاتی و حمایت مالی که هدف آنهبا نگرانی جدی از تأثیر تمامی برنامه

 تشویق افراد به استعمال دخانیات است؛

که محو تمامی اشکال تجارت غیرقانونی سیگار و انواع دیگر دخانیات از جمله با تصدیق این

 جانبه است؛ها مستلزم همکاری همهقاچاق، تولید غیرقانونی و تولید تقلبی و بدلی آن

توسعه و نکته که کنترل دخانیات در همه سطوح و به ویژه در کشورهای درحالبا درک این 

های کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند، متناسب با نیازی که در آینده و اکنون بر فعالیت

 های مالی و فنی زیادی است؛، مستلزم حمایتمربوط به کنترل دخانیات است

کارهای الزم برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی با تصدیق نیازی که به ایجاد سازو

 درازمدت راهبردهای کاهش تقاضا برای دخانیات است؛

مدت و های کنترل دخانیات در کوتاهبا آگاهی از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که برنامه

جود توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار به ودرازمدت در بعضی کشورهای درحال

های مالی و فنی در زمینه راهبردهای خواهد آورد و با تصدیق نیاز این کشورها به مساعدت

 یافته ملی برای توسعه پایدار؛توسعه

با آگاهی از زحمات ارزشمند بسیاری از کشورها در زمینه کنترل دخانیات و با ستایش از 

و نهادهای وابسته به سازمان ملل  هاهای بقیه سازمانرهبری سازمان بهداشت جهانی و نیز تالش
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المللی به خاطر توسعه اقداماتی که در زمینه ای و بینهای بین دولتی منطقهمتحد و بقیه سازمان

 اند؛کنترل دخانیات انجام داده

های غیردولتی و بقیه اعضای جامعه مخالف صنعت دخانیات، با تأکید بر سهم به سزای سازمان

های فعال در زمینه های زنان و جوانان و گروهبهداشتی و انجمن از جمله نهادهای تخصصی

های ملی و کننده و مؤسسات بهزیستی و دانشگاهی، در تالشزیست و حمایت از مصرفمحیط

 ها در این زمینه؛المللی مربوط به کنترل دخانیات و نقش مهم مشارکت آنبین

دخانیات برای تضعیف و از بین بردن های صنعت با توجه به لزوم هشیاری در مقابل تالش

هایی های صنعت دخانیات که بر تالشاقدامات مربوط به کنترل دخانیات و لزوم آگاهی از فعالیت

 گیرد، تأثیر منفی دارد؛که به منظور کنترل دخانیات انجام می

انزدهم مصوب ش« المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیمیثاق بین( »82با یادآوری ماده )

هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بیان  22/3/8942میالدی ) 8300دسامبر 

دسترسی سالمت ذهنی و جسمانی دارد هرکس حق دارد از باالترین استانداردهای قابلمی

 برخوردار باشد؛

 با عزم راسخ به بهبود اقدامات مربوط به کنترل دخانیات بر پایه مالحظات علمی و فنی و

 اقتصادی مربوط و جاری؛

میالدی  8328با یادآوری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب هجدهم دسامبر 

دارد کشورهای عضو هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اظهار می 20/3/8920)

 را مبذول دارند؛ های بهداشتی اقدامات مقتضیباید برای رفع تبعیض نسبت به زنان در زمینه مراقبت

میالدی  8303و همچنین با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 

دارد کشورهای عضو، هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقرر می 23/0/8900)

دسترس سالمت به رسمیت حق کودک را برای برخورداری از باالترین استانداردهای قابل

 اند:شرح زیر موافقت کردهشناسند؛ به می
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 اقدامات مربوط به کاهش تقاضا برای دخانیات -بخش سوم 

گذاری و اخذ مالیات در جهت کاهش تقاضا اقدامات مربوط به قیمت -1ماده 

 برای دخانیات

گیرد، گذاری و اخذ مالیات صورت میپذیرند که اقداماتی که در جهت قیمتاعضاء می -8

های مختلف جامعه به ویژه جوانان برای کاهش استعمال دخانیات توسط بخشابزار مهم و مؤثری 

 .است

ها های مالیاتی آنبدون اینکه به حق حاکمیتی اعضاء برای نحوه تعیین و برقراری سیاست -2

ای وارد شود، هریک از اعضاء باید اهداف بهداشت ملی خود در مورد کنترل دخانیات را در خدشه

 :ها به شرح زیر است، تصویب کرده یا به اجرا بگذارداماتی را که برخی از آننظر گرفته و اقد

گذاری بر های قیمتهای مالیاتی و در صورت اقتضاء سیاستاجرای سیاست -الف 

های دخانی به منظور کمک به اهداف بهداشتی که هدف آن کاهش استعمال دخانیات فرآورده

 .است

های دخانی ضاء، محدود کردن فروش و یا واردات فرآوردهممنوع کردن یا در صورت اقت -ب 

 .توسط مسافران خارجی به صورت معاف از مالیات و عوارض

دهند، ( به فراهمایی اعضاء می28های ادواری خود که طبق ماده )اعضاء باید در گزارش -9

یات وجود دارد، های دخانی و میزان گرایشی را که به استعمال دخاننرخ اخذ مالیات از فرآورده

 اعالم دارند.

 کنوانسیون: ارائه گزارش و مبادله اطالعات 16ماده 

های ادواری در مورد اجرای این کنوانسیون را از طریق دبیرخانه به هر عضو باید گزارش -8

 ها باید شامل موارد زیر باشد:فراهمایی اعضاء ارائه نماید. این گزارش

اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقداماتی که به منظور اجرای اطالعاتی درباره اقدامات  -الف 

 مفاد این کنوانسیون صورت گرفته است.

در صورت اقتضاء اطالعاتی درباره هر محدودیت یا مانعی که در اجرای مفاد کنوانسیون  -ب 

 با آن مواجه شده و اقداماتی که به منظور عبور از این موانع انجام داده است.

های کنترل های مالی و فنی که برای فعالیتورت اقتضاء اطالعاتی درباره کمکدر ص -ج 
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 دخانیات تأمین یا دریافت کرده است.

 ( و28شده در ماده )اطالعاتی درباره نظارت و تحقیقات مشخص -د 

(، 89( ماده )4(، جزء )د( بند )89( ماده )2(، بند )0( ماده )9شده در بند )اطالعات مشخص -هی 

 (.83( ماده )2( و بند )82( ماده )2د )بن

های مزبور توسط کلیه اعضاء را فراهمایی اعضاء تعیین خواهد کرد. شکل و تعداد گزارش -2

االجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن، اولین هریک از اعضاء باید ظرف دو سال از تاریخ الزم

 گزارش خود را تهیه کند.

( ترتیباتی را برای کمک به کشورهای عضو 20( و )22واد )فراهمایی اعضاء به موجب م -9

ها برای توسعه و کشورهای عضوی که اقتصاد در حال گذار دارند، بنا به درخواست آندرحال

 انجام تعهدات خود به موجب این ماده بررسی خواهد کرد.

لی هر کشوری ارائه گزارش و مبادله اطالعات به موجب این کنوانسیون با رعایت قوانین م -4

طور متقابل توافق ای که بهگونهدر مورد رازداری و محرمانه بودن صورت خواهد گرفت. اعضاء به

 ای که مبادله شده است، حفاظت خواهند کرد.کنند از اطالعات محرمانهمی

 های بین دولتیروابط بین فراهمایی اعضا و سازمان -15ماده 

تأمین همکاری فنی و مالی برای نیل به اهداف این کنوانسیون، از برای  تواندفراهمایی اعضا می

 ای تقاضایصالح از جمله مؤسسات مالی و توسعهالمللی ذیای و بیندولتی منطقه های بینسازمان

 .همکاری کند

 منابع مالی -11ماده 

کند، تصدیق میکنوانسیون ایفا  اعضا نقش مهمی را که منابع مالی در رسیدن به اهداف این -8 

 .نمایندمی

های ملی فعالیت های ملی خود برایها و اولویتها، برنامههر یک از اعضا باید مطابق طرح -2

 .را تأمین کند شده برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون، منابع مالیدر نظر گرفته

مجاری  ای ومنطقه ای، زیراعضا در صورت اقتضا باید استفاده از مجاری دوجانبه، منطقه -9

عضو این کنوانسیون  چندجانبه دیگر را برای تأمین اعتبار کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار که

نظر اقتصادی عملی هستند از  هایی که ازهستند، ترغیب نمایند. به همین منظور الزم است گزینه
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متن راهبردهای ملی برای سازی محصول برای تولید تنباکو در نظر گرفته شود و در جمله متنوع

 .توسعه پایدار مورد حمایت قرار گیرد

و  المللی مربوط و مؤسسات مالیای و بینهای بین دولتی منطقهاعضایی که در سازمان -4

عضو  ها و مؤسسات را ترغیب کنند که به کشورهایای حضور دارند، باید این سازمانتوسعه

ها به آن در حال گذار دارند، در انجام تعهدات توسعه و کشورهای عضوی که اقتصاددرحال

 .نمایند ها، کمکموجب این کنوانسیون، بدون محدود شدن حقوق مشارکت در این سازمان

 :کنند کهاعضا موافقت می -2

بالقوه  برای مساعدت به اعضا در انجام تعهدات خود به موجب این کنوانسیون، همه منابع -الف

خصوصی که برای  ه منابع مالی و فنی یا غیره، اعم از منابع عمومی وو موجود مربوط از جمل

اعضا و مخصوصاً کشورهای  های مربوط به کنترل دخانیات در دسترس است، باید برای همهفعالیت

تجهیز گردیده و مورداستفاده قرار  توسعه و کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند،درحال

 .گیرد

و  توسعهمنابع تأمین اعتبار موجود را به اطالع کشورهای عضو درحالدبیرخانه باید  -ب

 ها به موجب اینکشورهای عضو دارای اقتصاد در حال گذار برساند تا اجرای تعهدات آن

 .کنوانسیون را تسهیل نماید

را بر  فراهمایی اعضا در اولین نشست خود منابع مالی موجود و بالقوه و سازوکار مساعدت -ج

قرار داده و در  شده توسط دبیرخانه و سایر اطالعات مربوط، مورد تجدیدنظرتحقیقات انجام اساس

 .ها بررسی خواهد کردمورد کفایت آن

 فراهمایی اعضا نتایج این تجدیدنظر را در تعیین ضرورت ارتقای راهکارهای موجود یا -د

انسانی به  رای هدایت منابع مالیایجاد صندوق جهانی داوطلبانه یا دیگر راهکارهای مالی مقتضی ب

به منظور  توسعه و کشورهای عضو دارای اقتصاد در حال گذارسوی کشورهای عضو درحال

)سازمان جهانی بهداشت،  .ها در نیل به اهداف کنوانسیون، در نظر خواهد گرفتکمک به آن

 (2883تاریخچه کنوانسیون،



 

 مای ماده شش کنوانسیونبخش سوم: راهن

سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل  کنوانسیون 1راهنمای اجرای ماده 

 دخانیات
(Guidelines for Implementation of Article 6 of the WHO FCTC) 

 مقدمه -6

 هدف راهنما

مطابق با سایر مقررات چارچوب کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل 

 0و تصمیمات کنفرانس اعضاء، این راهنما اعضا را در نیل به اهداف و تعهدات ماده  دخانیات

کند. راهنمای حاضر مبتنی بر بهترین کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی کمک می

شواهد و قراین موجود، بهترین تجربیات و عملکرد اعضای موفق در زمینه اجرای اقدامات مربوط 

 و قیمت جهت کاهش مصرف دخانیات است. به مالیات

 اصول راهنما:
های باال و مستقیم کند. هزینهاستعمال دخانیات بار اقتصادی سنگینی را به جامعه تحمیل می

های نابهنگام های باال و غیرمستقیم با زیانهای ناشی از مصرف تنباکو و هزینهبهداشتی با بیماری

وری، آثار منفی سطه بیماری ناشی از مصرف دخانیات و کاهش بهرهاند، ناتوانی به وازندگی مرتبط

 آورد.توجهی را در اثر مصرف دخانیات به وجود میقابل

شود، تنها باعث کاهش این آثار منفی از طریق کاهش مصرف و شیوع آن میمالیات مؤثر نه 

با مصرف دخانیات نیز  های بهداشتی مرتبطهای مراقبتبلکه در کاهش مخارج دولت جهت هزینه

 مؤثر است.

های مالیاتی و قیمتی به شکلی گسترده یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش تقاضا و درنتیجه سیاست
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کنوانسیون سازمان جهانی  0شود. بنابراین، اجرای ماده کاهش محصوالت دخانی شناخته می

ها و درنتیجه، این تالش شودهای کنترل دخانیات محسوب میبهداشت، عنصری اساسی از سیاست

گردد. مالیات دخانیات باید به عنوان بخشی از رهیافت جامع منجر به ارتقای سالمت عمومی می

 کنترل دخانیات همسو با سایر مواد کنوانسیون اجرا شود.

کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت را در خصوص  0اصول راهنمای زیر اساس اجرای ماده 

 دهد:یل میکنترل دخانیات تشک

 .باشدهای مالیات دخانیات از موارد حق حاکمیت اعضا میتعیین سیاست-6-6

های مالیاتی را مطابق با های راهنما حق حاکمیت اعضا در تعیین و اخذ سیاستتمامی بخش

 کنوانسیون محترم شمرده است. 2/0ماده 

دخانیات را توجه مصرف و شیوع مالیات مؤثر بر دخانیات به شکلی قابل -2-6

 دهد.کاهش می

کننده یا تعدیل با مالیات مؤثر بر محصوالت دخانی موجب افزایش واقعی قیمت برای مصرف

شود، زیرا باعث کاهش مصرف و شیوع دخانیات شده و درنهایت منجر به کاهش تورم می

به  گردد. افزایش نرخ مالیات دخانیاتومیر، بیماری و ارتقای سطح سالمت جمعیت میمرگ

 باشد.خصوص در حمایت از جوانان برای ادامه مصرف دخانیات مهم می

 شودمالیات بر دخانیات مؤثر نوعی منبع مهم درآمدی محسوب می-9-6

توجه در بودجه کشور دارد. عموماً افزایش مالیات دخانیات مالیات بر دخانیات سهمی قابل 

موالً افزایش مالیات نسبت به کاهش مصرف رو معافزایش درآمدهای دولت را در پی دارد، ازاین

 محصوالت دخانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مالیات بر دخانیات به لحاظ اقتصادی مؤثر بوده و موجب کاهش  -4-6

 شود.ها در حوزه بهداشت مینابرابری

یر وضع ناپذکه بر محصوالت دخانی با تقاضای انعطافطورکلی مالیات بر دخانیات هنگامیبه 

های جمعیتی با درآمد پایین و متوسط نسبت گردد. گروهشود از لحاظ اقتصادی مؤثر قلمداد میمی

ها با شدت ترند. بنابراین، مصرف و شیوع دخانیات در این گروهبه افزایش مالیات و قیمت حساس

ها در حوزه یابد و درنتیجه باعث کاهش نابرابریهای پردرآمد کاهش میبیشتری نسبت به گروه
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 شود.بهداشت و کاهش فقر ناشی از استعمال دخانیات می

 سیستم و مدیریت مالیات بر دخانیات باید کارآمد و مؤثر باشد.-2-6

های تمکین و اجرای مالیات سازی هزینههای مالیات بر دخانیات باید با هدف کمینهساختار نظام

ی مالیاتی و نیل به اهداف بهداشتی را تضمین حال وصول سطحی مطلوب از درآمدهاباشد و درعین

های مالیات بر دخانیات، تمکین مالیاتی و وصول درآمدهای کند. مدیریت مؤثر و کارآمد نظام

سازد، ضمن اینکه دهد و دستیابی به درآمدهای باالتر مالیاتی را محقق میمالیاتی را افزایش می

 گردد.قاچاق میموجب کاهش فرار مالیاتی و کاهش خطر تجارت 

 های مالیات بر دخانیات باید از صاحبان منافع محافظت شود.سیاست -1-6

های های مالیات و قیمت دخانیات به عنوان بخشی از سیاستوضع، اجرا و اعمال سیاست

سالمت عمومی باید از منافع بازرگانی و منافع مقرر دیگر صنایع دخانی؛ شامل ترفندهای استفاده از 

های مالیات و قیمت محصوالت دخانی، مقرر در ماده قاچاق برای ممانعت از اجرای سیاستمسئله 

کنوانسیون و مطابق با راهنمای اجرای این ماده و همچنین از سایر منافع بالقوه و بالفعل متضاد  9/2

 بایست جدا باشد.می

 دامنه شمول راهنما

های مزبور ابزار اولیه مرکز دارد زیرا مالیاتهای ویژه دخانیات تاین راهنما عمدتاً بر مالیات

برای افزایش قیمت محصوالت دخانیات نسبت به قیمت سایر کاالها و خدمات هستند. سایر 

گذاری های سرمایهها و عوارض از قبیل مالیات بر درآمد، عوارض عمومی و مقررات مشوقمالیات

اشاره  9.8.2حقوق ورودی مختصراً در بخش  مشمول این راهنما نیستند. مالیات بر ارزش افزوده و

 شده است.

های مالیات بر دخانیات آثاری تر، اشاره به این مطلب بسیار مهم است که سیاستاز منظری کلی

کننده دارد که موجب کاهش مصرف، شیوع و استطاعت خرید بر قیمت محصوالت دخانی مصرف

گیرد و باید به عنوان یات در خأل شکل نمیگردد. هرچند مالیات بر دخانمحصوالت دخانی می

شده و سایر بندهای های اعمالبخشی از راهکار جامع کنترل دخانیات همگام با سایر سیاست

تر در کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی اجرا شود. از این حیث، مالحظاتی جامع



  122 (WHO FCTC) یاتبهداشت در مورد کنترل دخان یسازمان جهان یوننسفصل سوم: کنوا

 

های مالیات و قیمت و رشد درآمد و استهای اقتصادی و به ویژه رابطه بین سیزمینه سیاست

های مختلف جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد. به هر حال چنین درنتیجه آثار اجتماعی آن برای بخش

 تجزیه و تحلیلی فراتر از حوزه راهنمای حاضر است.

تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی و پروتکل حذف تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی در 

کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از اعضا مالیات دخانیات را  82ماده 

طور مؤثری افزایش داده و شاهد ارتقای درآمدهای مالیاتی خود، بدون افزایش تجارت غیرقانونی به

 اند.بوده

شده برای تقویت کنترل محصوالت دخانی، اقدامات قیمت و مالیات طراحی غیرقانونیتجارت 

دخانیات را تضعیف نموده، موجب افزایش قابلیت دسترسی و افزایش استطاعت خرید محصوالت 

های مالیات و ، موجب افزایش کارآمدی سیاستغیرقانونیشود. جلوگیری از تجارت دخانی می

قیمت دخانیات با هدف کاهش استفاده از دخانیات و دستیابی به سالمت عمومی و اهداف درآمدی 

 شود.خانیات میمالیات بر د

 تعریف اصطالحات

 از لحاظ این راهنما:

شده بر کاالهای خاص بر اساس ارزش به معنای مالیات وضع «مالیات ویژه بر ارزش»

فروشی، قیمت کارخانه )قیمت تحویل در کارخانه(، یا قیمت هزینه باشد، مانند قیمت خردهمی

 (،CIFشده، بیمه و کرایه )تمام

 باشد.به معنای قیمت متناسب با درآمد سرانه می «استطاعت خرید» 

تر شود به خرید محصوالت دخانی مشمول مالیات با قیمت یا مالیات پاییناطالق می «قاچاق»

 برای فروش با مالیات یا قیمت باالتر.

خرید »شده؛ و عبارت است از مجموع تعداد محصوالت دخانی استفاده «میزان مصرف»

تر به معنای خرید محصوالت دخانی مشمول مالیات در یک حوزه با مالیات و قیمت پایین« مرزی

 باشد.ای دیگر با مالیات و قیمت باالتر میبرای استفاده در حوزه

شده بر فروش یا تولید عوارض وضعبه معنای مالیات یا  «عوارض ویژه»یا « مالیات ویژه»
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 باشد.محصوالت خاص، مانند محصوالت دخانی می

 به معنای افزایش تولید یا موجودی انبار کاال برای پیشگیری از افزایش مالیات است. «احتکار»

شده بر انواع گوناگون کاالها، مخصوصاً به معنای مالیات وضع «مالیات عمومی بر فروش»

 فروشی است.دهبر مبنای قیمت خر

شده بر کاالهای وارداتی خاص به مالیات وضع «عوارض ورودی»یا  «مالیات ورودی»

 مانند محصوالت دخانی داللت دارد.

به معنای درصدی از تغییرات در مصرف که درنتیجه درصدی از  «کشش درآمدی تقاضا»

 شود.افزایش درآمد واقعی حاصل می

کننده به معنای میانگین میزان مصرف محصوالت دخانی توسط مصرف «میزان مصرف»

 دخانیات 

 است.

به معنای مالیاتی شامل هر دو جزء مالیات بر حجم و  «مالیات مختلط»یا « مالیات ترکیبی»

 عنصر مالیات بر ارزش است.

 ست.کنندگان اهای تحمیلی به افرادی غیر از مصرفبه معنای هزینه «آثار منفی بیرونی»

 کننده محصوالت دخانی است.به معنای درصد افراد مصرف «شیوع»

به معنای درصد تغییرات در مصرف درنتیجه هر یک درصد از  «کشش قیمتی تقاضا»

 افزایش قیمت واقعی است.

به معنای تغییر از مصرف محصول دخانی به محصولی دیگر است،  «محصوالت جایگزین»

ساز در پاسخ به تغییرات در قیمت یا سایر ای به سیگار دستنهبرای مثال از مصرف سیگار کارخا

 فاکتورها.

 شده با تورم است.به معنای تعدیل «واقعی»

به معنای درصد مالیات ویژه در کل قیمت « فروشیسهم مالیات ویژه در قیمت خرده»

 های مرتبط است.فروشی محصوالت دخانی، مشتمل بر همه مالیاتخرده

شده بر محصوالت خاص بر اساس تعداد، به معنای مالیات وضع «بر حجم مالیات ویژه» 
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 مانند تعداد سیگار یا وزن دخانیات است.

های مختلف انواع کاالی معین، شده به صورت نرخبه معنای مالیات اعمال «مالیات پلکانی»

 مانند تمامی برندهای سیگار و انواع نشان تجاری است.

شده به صورت نرخ مشابه بر تمامی انواع کاالهای مالیات اعمال به معنای «مالیات یکسان»

 باشد.معین مانند تمامی برندهای سیگار و انواع نشان تجاری می

شده بر انواع کاالها )داخلی و وارداتی( بر به معنای مالیات وضع« مالیات بر ارزش افزوده»

 د.باشاساس ارزش افزوده در هر مرحله از تولید یا توزیع می

کننده محصوالت دخانی بر اساس به معنای میانگین قیمت مصرف «قیمت میانگین موزون»

 های هر یک از برندها و تعدیل یافته از طریق قیمت فروش است.قیمت

 رابطه بین مالیات و قیمت دخانیات و سالمت عمومی -1

محصوالت دخانی گذاران برای تأثیرگذاری بر قیمت مالیات ابزاری مؤثر در اختیار سیاست

های باالتر، کاهش باشد. در اغلب موارد، وضع مالیات بیشتر بر محصوالت دخانی منجر به قیمتمی

ومیر، میزان بیماری و باألخره افزایش سالمت عمومی مصرف و شیوع و درنتیجه کاهش مرگ

رسیده و این شود. رابطه منفی بین قیمت و مصرف دخانیات در مطالعات متعدد به اثبات جامعه می

 ای نقض نشده است.نتیجه تاکنون در مطالعه

 رابطه بین قیمت و میزان مصرف/ شیوع )کشش قیمتی( 8-1

بر مصرف محصوالت و هم بر شیوع استفاده از دخانیات توأمان تأثیر دارد.  هم مالیات و قیمت

طور مساوی طبق شواهد و قراین جهانی، اثر افزایش قیمت بر میزان مصرف و کمیت مصرف به

 شود.تقسیم می

هر نوع سیاست افزایش مالیات دخانیات در راستای افزایش مؤثر قیمت واقعی، باعث کاهش 

شده مندرج در راهنمای فنی سازمان جهانی شود. مطابق مطالعات انجاممصرف دخانیات می

نیات، جلد بهداشت در مورد مدیریت مالیات دخانیات و کتابچه جلوگیری از سرطان: کنترل دخا

ناپذیر است، بدین معنی که طورکلی انعطاف، رابطه بین قیمت واقعی و مصرف دخانیات به84

کاهش میزان مصرف تناسبی کامل با افزایش قیمت واقعی ندارد. این رابطه به وسیله کشش قیمتی 
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 درصد افزایش قیمت 88است،  2/8شود. برای مثال، اگر کشش قیمتی تقاضا تقاضا تعریف می

و  2/8شود. اغلب برآوردهای کشش قیمتی تقاضا بین درصد کاهش در میزان مصرف می 2منجر به 

 قرار دارد. 0/8

ها، طبق مطالعات صورت گرفته، در بلندمدت کشش قیمتی تقاضا باالتر است در همه موقعیت 

)به معنای مطلق کلمه(، بدین معنی که میزان مصرف در بلندمدت کاهش بیشتری نیز خواهد داشت. 

 ترند، زیرا اینتر در مقابل تغییرات مالیات و قیمت حساسافراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین

 ها دارد.تغییرات تأثیر زیادی بر درآمد خالص آن

با در نظر گرفتن تأثیر مالیات و قیمت باالتر بر مصرف دخانیات در میان افراد جوان، طبق  

تر نسبت به تغییرات مالیات و قیمت برآوردهای موجود، جوانان دو تا سه برابر اشخاص مسن

نیات اثرات زیادی بر کاهش میزان مصرف، شیوع و تأثیرپذیرند. بنابراین، افزایش مالیات بر دخا

شروع به مصرف دخانیات در میان جوانان و کاهش انتقال جوانان جامعه از تجربه کردن دخانیات به 

 سوی اعتیاد به آن تأثیر دارد.

طور مؤثرتری در میان مالیات و قیمت باالتر بااهمیت یکسانی، تقاضا برای دخانیات را به

کنندگان دخانیات دهد که مصرفتر یا در کشورهایی کاهش میتی با درآمد پایینهای جمعیگروه

ها در زمینه سالمت هم سهیم باشند لذا در مقابله با نابرابرینسبت به افزایش قیمت تأثیرپذیرتر می

 باشند.می

شود. چون ها میافزایش نرخ مالیات معموالً موجب افزایش درآمدهای حاصله توسط دولت

های ناپذیرند، طبق انتظار موجود، رابطه افزایش نرخوالت دخانی نسبت به قیمت انعطافمحص

طور کامل در مالیات با کاهش میزان مصرف کامالً متناسب نیست، بدین معنی که افزایش مالیات به

کاهش مصرف تجلی نیافته و درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت درنتیجه افزایش نرخ مالیات، بیشتر 

 شود.یم

 مالیات و استطاعت خرید )کشش درآمدی(-2-2

افزایش درآمد معموالً منجر به افزایش میزان مصرف دخانیات و شیوع آن به خصوص در 

گردد. اغلب برآوردها از کشش درآمدی تقاضا برای کشورها با درآمد پایین و متوسط می
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بدین معناست  2/8به میزان  محصوالت دخانی، بین صفر تا یک قرار دارد. کشش درآمدی تقاضا

 شود.درصد می 2که افزایش درآمد ده درصد منجر به افزایش مصرف دخانیات به میزان 

طور حتم با گذشت زمان استطاعت خرید بدون افزایش قیمت بیشتر از رشد درآمد، به 

مصرف محصوالت دخانی بیشتر خواهد شد. این افزایش در استطاعت خرید، معموالً به رشد میزان 

انجامد. به موجب شواهد و قراین موجود، استطاعت خرید محصوالت دخانی در بیشتر می

کشورهای دارای درآمد پایین و درآمد متوسط بیشتر شده و این افزایش قدرت خرید، طی 

های اخیر شدت یافته است. در عوض، در بسیاری از کشورهای با درآمد باال، افزایش مالیات و سال

الً از رشد درآمد پیشی گرفته و منجر به کاهش استطاعت خرید محصوالت دخانی در قیمت معمو

 های اخیر شده است.این کشورها طی سال

بسا امکان خرید بسیاری از محصوالت دخانی را برای های مالیاتی چهبرخی از سیاست 

هم سازد. افزایش در های جمعیتی با درآمد پایین( فراپذیر جامعه )جوانان و گروههای آسیببخش

بسا منجر به عدم تعادل در سالمت، افزایش فقر و سایر پیامدها مصرف دخانیات در این افراد چه

دهد شاید با در نظر گرفتن های مالیات دخانیات که استطاعت خرید را کاهش میشود. سیاست

ظراً منجر به کاهش پذیر جامعه نسبت به قیمت باالتر محصوالت دخانی متناحساسیت افراد آسیب

 بیشتر مصرف دخانیات در این افراد شود.

 توصیه

اعضا هنگام ایجاد یا افزایش سطح مالیات باید در کنار سایر مسائل، کشش قیمتی و کشش 

درآمدی تقاضا، تورم و تغییرات در درآمد خانوار به منظور کاهش قدرت خرید محصوالت دخانی 

دخانیات در نظر بگیرند، بنابراین اعضا باید فرآیند را طی زمان جهت کاهش مصرف و شیوع 

 ای سطح مالیات دخانیات را مدنظر قرار دهند.تعدیل منظم یا روند ارزیابی مجدد دوره

 های مالیات دخانیاتسیستم-3

)مالیات بر ارزش، مالیات بر حجم، ترکیب هر دو، مالیات  ساختار مالیات بر دخانیات -8-9

 های بر محصوالت دخانی(کمینه، سایر مالیات

گیری درباره ساختار و نظام مالیات بر دخانیات با در ها حق حاکمیت خود را برای تصمیمدولت
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نظر گرفتن شرایط ملی کشور مربوطه، به منظور دستیابی به سالمت عمومی، درآمد و سایر اهداف 

 کنند.اعمال می

مالیات بر ارزش، یا در برخی موارد ترکیبی  نظام مالیات بر دخانیات شاید صرفاً مالیات بر حجم،

 از هر دو )ترکیبی یا مختلط( باشد.

های مالیات بر اساس قیمت یا سایر خصوصیات محصول دخانی ها، نرخدر برخی سیستم 

های مالیات ترکیبی، مخصوصاً سیستم پلکانی و طورکلی، سیستممتفاوت است )مالیات پلکانی(. به

های های اجرایی بیشتری را به دنبال دارند. به ویژه معافیتیت، دشواریهای دارای معافسیستم

 های مالیاتی را بر نتایج سالمت عمومی بکاهند.بسا تأثیر سیاستمالیاتی، چه

 انواع مالیات -8/6/3

شوند مالیات ویژه طور خاص بر محصوالت دخانی وضع میهایی که بهطورکلی، مالیاتبه

های خاص غیردخانی )برای مثال: مالیات عمومی بر فروش، مالیات بر مالیاتهستند، هرچند سایر 

ارزش افزوده و مالیات / عوارض ورودی( نیز شاید شامل محصوالت دخانی بشوند. این راهنما، 

ها به عنوان ابزار اصلی و مؤثر بر عمدتاً بر مالیات ویژه دخانیات تمرکز دارد، زیرا این مالیات

 آیند.حساب میصوالت دخانی در قیاس با قیمت سایر کاالها و خدمات بهافزایش قیمت مح

 مالیات ویژه بر حجم -2/6/3

مالیات ویژه شاید به صورت یکسان یا پلکانی باشد. مالیات ویژه یکسان، قیمت کف )حداقل 

االتر در های بآورد. وانگهی، مالیات ویژه یکسان، نسبتاً مستعد ایجاد قیمتقیمت( را به وجود می

 مورد برندهای با قیمت پایین است.

کننده به روی های مصرفبسا انگیزهمالیات ویژه یکسان در مقایسه با مالیات بر ارزش چه

های کمی بین برندهای با تر را بکاهد، زیرا مالیات مزبور تفاوتآوردن به برندها با قیمت پایین

 کند.قیمت پایین و با قیمت باالتر ایجاد می

جرا و مدیریت مالیات ویژه یکپارچه آسان است، زیرا به جای ارزش، حجم محصول باید تعیین ا

بینی درآمد حاصله از مالیات ویژه شود. چون درآمدهای مالیاتی بر اساس حجم است تا قیمت، پیش

گذاری تر بوده و دارای ثبات بیشتری است و همچنین کمتر به راهکارهای قیمتیکسان آسان
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وابسته است. به هر حال، ارزش واقعی مالیات ویژه به مرور از بین خواهد رفت، مگر آنکه  صنعتی

 طور منظم و با در نظر گرفتن تورم افزایش یابد.این مالیات به

 مالیات ویژه بر ارزش -9/6/3

فروشی )همه مالیات ویژه بر ارزش به عنوان درصدی از پایه ارزش، شامل قیمت خرده

اجرا( قیمت کارخانه )یا درب کارخانه(، یا قیمت کاال، بیمه، کرایه حمل است و در بلهای قامالیات

مقایسه با مالیات ویژه یکسان، مالیات ویژه بر ارزش تفاوتی زیاد را در قیمت بین برندهای با قیمت 

تر سوق کنندگان را به سمت برندهای ارزانکم و قیمت زیاد به دنبال آورده و انگیزه مصرف

تنهایی شاید منجر به رقابت قیمتی بیشتر شده و درنتیجه منجر به دهد. مالیات ویژه بر ارزش بهمی

 گردد.کاهش میانگین قیمت می

های بر ارزش، به دلیل ضرورت ارزیابی حجم و ارزش محصول دخانی اجرا و مدیریت مالیات

کاال برای کاهش ارزش تر است. سیستم مالیات بر ارزش خالص مستعد آن است که قیمت مشکل

که تحویل درب کارخانه یا قیمت مشمول مالیاتی کاال، زیر قیمت اعالم شود، مخصوصاً هنگامی

سیف مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. مشکل ارزیابی زیر قیمت شاید با اجرای مالیات بر حجم رفع 

عی مالیات ویژه حداقلی، دهد که نوشود. استفاده از مالیات بر حجم کمینه این اطمینان را می

 فروشی مربوطه در مورد همه برندها وصول شود.نظر از قیمت خردهصرف

بینی درآمدهای حاصله از مالیات بر چون درآمدهای مالیاتی مبتنی بر حجم و قیمت است، پیش

 باشد.میگذاری صنعتی تر بوده و بیشتر وابسته به راهکار قیمتتر و کم ثباتمبنای ارزش، مشکل

 مالیات ویژه ترکیبی بر اساس حجم و بر ارزش -4/8/9

و بر ارزش را اعمال  ساختارهای مالیات ویژه ترکیبی )یا مختلط(، هر دو مالیات ویژه بر حجم

یکسان )که نسبتاً تأثیر کمتر بر برندهای  های ترکیبی معموالً از مالیات ویژه بر حجمکنند. سیستممی

قیمت دارد( مالیات ویژه بر ارزش )که تأثیر بسیار بیشتری بر برندهای گرانقیمت دارد( و گران

شود. در سیستم ترکیبی، تأکید بر مالیات ویژه بر ارزش یا مالیات ویژه بر حجم به شرایط تشکیل می

که عنصر مالیات بر ارزش موجب افزایش ملی و اهداف سیاستی موجود بستگی دارد. درحالی

تر منتهی به تضییع اهداف سالمت عمومی درنتیجه استفاده از برندهای ارزانها و تفاوت قیمت

قیمت را کاهش نسبت تفاوت بین برندهای ارزان و گران شود، عنصر مالیات ویژه بر حجممی
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 رساند.ها را به حداقل میدهد و تنوع قیمتمی

باشد. اجرا و و بر ارزش میساختار مالیات ترکیبی به دنبال ترکیبی از مزایای مالیات بر حجم 

تر است، زیرا هر دو مدیریت این مالیات ترکیبی نسبت به ساختار مالیات بر حجم یکسان پیچیده

 مالیات مبتنی بر ارزیابی حجم و ارزش کاال است.

تر محصول نسبت به ساختار مالیات در نظام مالیاتی صرفاً مبتنی بر ارزش، امکان ارزیابی پایین

توان مالیات بر حجم تر محصول، میتر است. برای کاهش امکان ارزیابی پایینلترکیبی محتم

حداقلی را اعمال کرد. استفاده از مالیات بر حجم حداقلی وصول مالیات بر حجم حداقلی از تمامی 

کند. چون درآمدهای مالیاتی بر فروشی را تضمین میبرندها، بدون در نظر گرفتن قیمت خرده

بینی درآمدهای حاصل از ساختار مالیاتی رد حجم و قیمت وضع شده است، پیشاساس هر دو مو

گذاری صنعتی دارد تا تر و کم ثبات بوده و وابستگی بیشتری به راهکار قیمتترکیبی، مشکل

آید. به هر حال، در این وضعیت، درآمدهای مالیاتی که با ساختار مالیات ویژه یکسان به دست می

سازی یات مبتنی بر ساختار مالیات بر حجم یکپارچه، تورم اثر کمتری در خنثیدر مقایسه با مال

 ارزش واقعی کل مالیات خواهد داشت.

 های بر محصوالتسایر مالیات -2/8/9

شوند )مانند مالیات بر فروش هایی که منحصراًًَ بر محصوالت دخانی وضع نمیسایر مالیات

ها بر از حوزه این راهنما است. اگرچه این مالیاتعمومی یا مالیات بر ارزش افزوده( خارج 

فروشی محصوالت دخانی دارد، توجهی بر قیمت خردهشود و تأثیر قابلمحصوالت دخانی وضع می

ولی نسبت به قیمت سایر کاالها و خدمات، عموماً نقش مهمی در تعیین قیمت محصوالت دخانی 

 دارد.نداشته و درنتیجه تأثیر کمتری بر سالمت عمومی 

ها، کنند و معموالً بر سایر مالیاتبعضی از کشورها مالیات ویژه بر محصوالت دخانی وضع نمی

های ویژه بر مانند عوارض ورودی تکیه دارند. این کشورها باید موضوع رایج کردن مالیات

های قیمتی و مالیاتی محصوالت دخانی را به منظور کاهش مؤثر مصرف دخانیات از طریق سیاست

 در نظر بگیرند.

 توصیه
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ترین و مؤثرترین سیستم را برای حفظ سالمت اعضا باید با در نظر گرفتن شرایط ملی، ساده

عمومی و رفع نیازهای مالی خود اجرا کنند. اعضا باید اجرای سیستم مالیات ویژه بر حجم یا سیستم 

توجهی ها مزایای قابلا این سیستممالیات ویژه ترکیبی با مالیات ویژه حداقلی را در نظر بگیرند، زیر 

 نسبت به سیستم مالیات ویژه بر ارزش صرف دارند.

 سطح نرخ مالیات برای اجرا -2/9

های راهنما مورد تأیید قرار گرفت اعضا در تعیین و وضع سیاست 8/8همچنان که در اصل 

ه علت وجود مالیاتی خود از جمله تعیین سطح نرخ مالیاتی از حق حاکمیتی برخوردارند. ب

های مالیاتی مختلف، شرایط جغرافیایی و اقتصادی متفاوت و اهداف گوناگون سالمت سیستم

عمومی و مالی، برای همه کشورها سطح مالیات دخانیات مطلوب و یکسانی وجود ندارد. در زمینه 

مت بسا به جای نرخ مالیات اشخاص، بر اساس قیسطح مالیات بر دخانیات، مالحظات موجود چه

هایی را در مورد سهم مالیات فروشی نهایی باشد. از این حیث، سازمان جهانی بهداشت توصیهخرده

 فروشی محصوالت دخانی تهیه نموده است.ویژه در قیمت خرده

میانگین موزون »فروشی، مفهوم در زمینه تعیین روش محاسبه سهم مالیات در قیمت خرده

 گیرد.مورداستفاده قرار می« قیمتی

های بلندمدت ساختار مالیات بر دخانیات را به منظور دستیابی به سالمت کشورها باید سیاست

ای عمومی، اهداف مالی و سایر اهداف اتخاذ نمایند. استطاعت خرید محصوالت دخانی مالحظه

 طور منظم مورد نظارت، افزایش یا تعدیل قرار گیرد.مهم است و نرخ مالیات باید به

فروشی در سراسر دنیا بسیار متفاوت است. مالیات بر دخانیات در قیمت خردهبعالوه، سهم 

اختالفات زیاد مالیات و قیمت در یک منطقه یا بین کشورهای همسایه باعث ایجاد انگیزه برای 

شود. کشورهای دارای محصوالت دخانی با های مرزی و قاچاق میمحصوالت جایگزین، فروشگاه

 هایی، افزایش مالیات را در نظر بگیرند.د به منظور کاهش چنین انگیزهقیمت نسبتاً پایین بای

 توصیه

به منظور دستیابی به سالمت عمومی و اهداف مالی در چارچوب دوره زمانی مشخص، اعضا 

های بلندمدت و منسجمی را در خصوص ساختار مالیات بر دخانیات وضع نمایند و به باید سیاست

 ند نرخ مالیاتی نظارت نمایند.صورت منظم بر مواردی مان
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 وضع مالیات جامع/ مشابه بر محصوالت دخانی مختلف -9/3

شود. مجموعه متفاوتی از انواع مالیات بر محصوالت دخانی در نقاط مختلف جهان استفاده می 

اگرچه بیشتر تجربیات اعضا در خصوص مالیات ستانی محصوالت دخانی مخصوصاً به سیگارهای 

های مالیاتی بر تمامی محصوالت دخانی را به دارد، لیکن اعضا باید نیاز به سیاستصنعتی اشاره 

های مالیاتی به منظور حصول اطمینان در مورد مشمولیت مالیاتی رسمیت بشناسند. لذا سیستم

 محصوالت مختلف با اهداف مشابه، باید ساده و هماهنگ شوند.

تر نسبت به افزایش قیمت دخانیات ت ارزانکنندگان به مدد استفاده از محصوالبرخی مصرف 

دهند. درنتیجه، روند کاهش مصرف محصوالت العمل نشان میحاصل از افزایش مالیات عکس

 شود.طورکلی کند شده، ولی حذف نمیدخانی به خاطر افزایش به

های مالیاتی متفاوت بر محصوالت دخانی گوناگون ها منبعث از نرخبعالوه تفاوت در قیمت

های مختلف ها منبعث از نرخساز( یا تفاوت در قیمت)مثال سیگار صنعتی در مقابل سیگار دست

قیمت در مقابل سیگار ارزان( باعث ایجاد ای از محصوالت )مثل سیگار گرانمالیاتی در مورد دسته

 شود.تر میکنندگان برای روی آوردن به محصوالت ارزانانگیزه برای تعدادی از مصرف

 هتوصی

تمامی محصوالت دخانی، به خصوص در صورت وجود خطر جایگزینی، باید با روشی قابل 

 مقایسه و مناسب مشمول مالیات شوند.

شده در این خصوص، انگیزه های مالیاتی طراحیاعضا باید اطمینان حاصل نمایند سیستم

های یا تغییر به گروه های تولیدی مشابهتر در گروهکنندگان برای تغییر به محصوالت ارزانمصرف

فروشی یا سایر تأثیرات تر به عنوان پاسخی به افزایش مالیات یا قیمت خردهمحصوالت دخانی ارزان

 رساند.بازار را به حداقل می

طور منظم بازنگری شده شده بر تمامی محصوالت دخانی باید بهبه خصوص میزان مالیات وضع

 ورت اقتضاء مشابه باشد.و در صورت لزوم افزایش یافته یا در ص
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 مدیریت مالیاتی -4

 اعطای امتیاز/پروانه -8/4

 باشد.کنترل زنجیره عرضه دخانیات برای مدیریت مالیاتی مؤثر و کارآمد بااهمیت می

پروتکل حذف تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی، اعطای پروانه،  0در راستای ماده 

ربط به منظور کنترل زنجیره عرضه مؤسسات مختلف ذی های کنترل برهای معادل یا سیستمموافقت

 باید اعمال شود.

 توصیه

های کنترل اطمینان های معادل یا سیستماعضا باید از مطلوبیت شفافیت اعطای پروانه یا موافقت

 حاصل کنند.

 سیستم انبارداری/ انتقال کاالهای مشمول مالیات و پرداخت مالیات -2/4

های مالیاتی، وسایل تولید و انبارداری نیاز به کنترل ن از وصول بدهیبه منظور حصول اطمینا 

دارند، لذا به منظور ایجاد این نظارت، باید سیستم انبارداری مشروط به اعطای مجوز توسط مقامات 

دار اجرا شود. بسیاری از کشورها اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان انباردار رسمی صالحیت

کنند تا کاالهای مشمول مالیات ویژه را طی فرآیند ها را ملزم میو آن مجاز معرفی کرده

وکار خود، با رعایت مقررات عوارض ویژه تولید، فرآوری، نگهداری، دریافت و ارسال کسب

های پرداختی درخواست ضمانت نمایند. ساختار توانند به منظور حفظ مالیاتکنند. انبارداران می

شامل معیارهای محدود برای اعطاء جواز؛ بازدید انبار پیش از اعطای مجوز، بسا چنین سیستمی چه

گذاری کاالها، نظارت بر انتقال کاالهای مشمول اقدامات کنترلی کافی و کدگذاری و عالمت

مالیات تحت مقررات مالیاتی ویژه از طریق سیستم مجاز بوده و همچنین به عنوان ابزاری کنترلی به 

 کار رود.

 توصیه

سازی و انبار کردن محصوالت به منظور کنترل مالیات ویژه اعضا باید اقداماتی برای ذخیره

 محصوالت دخانی تصویب کنند.

به منظور کاهش پیچیدگی سیستم، وصول مالیات ویژه باید از نقطه کارخانه، واردات یا 

 سازی و انبار وضع شود.کننده از محل ذخیرهترخیص برای مصرف
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زمان در تاریخی مشخص مالیات باید به موجب قانون در فواصل زمانی معین یا همهای پرداخت

از هرماه به سازمان مسترد شود و باید به نحوی مطلوب شامل تولید و/ یا حجم فروش و قیمت هر 

 برند، مالیات پرداختنی و پرداختی و همچنین شامل حجم مواد اولیه ورودی گزارش باشد.

های موجود، رسانی و گزارش دهی از طریق رسانهین باید مجاز به اطالعمقامات مالیاتی همچن

های آنالین باشند و مقررات محرمانه بودن اطالعات مطابق با قوانین ملی را در نظر شامل رسانه

 بگیرند.

 اقدامات ضد احتکار -9/4

بینی شود، شدر بعضی موارد تغییرات در مالیات شاید توسط تولیدکنندگان یا واردکنندگان پی

شده دیگری تعدیل شوند. برای پیشگیری ها با تورم یا معیارهای شناختهشاید به این دلیل که مالیات

بسا اقدام به استفاده از مزایای مالیات جاری یا از افزایش مالیات تولیدکنندگان یا واردکنندگان چه

 معروف به احتکار(.تر نموده و تولید یا موجودی تولیدات را افزایش دهند )پایین

برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی و حصول اطمینان توسط مقامات در خصوص وصول  

درآمدهای بیشتر ناشی از افزایش مالیات نسبت به تولیدکنندگان یا واردکنندگان، اعضا باید اجرای 

 اقدامات ضد احتکار را شامل موارد زیر در نظر بگیرند:

 محصوالت دخانی پیش از افزایش مالیات؛ محدود کردن ترخیص حجم باالی -

شوند و وضع نمودن مالیات جدید بر کاالهایی که قبالً تولید شده یا در انبار نگهداری می -

فروشی )معروف به مالیات بر اند، شامل موارد خردهکننده نهایی عرضه نشدههنوز برای مصرف

 حداقل موجودی کاال یا مالیات بر موجودی انبار(.

 توصیه

 برای افزایش مالیات اعضا باید وضع اقدامات ضد احتکار را در نظر بگیرند.

 گذاری مالیاتیعالمت -4/4

گذاری مالیاتی ابزاری مناسب برای افزایش تمکین مالیاتی از طریق نظارت بر معموالً عالمت

بین محصوالت بسا به تشخیص گذاری مالیاتی چهآید. بعالوه عالمتحساب میتولید و واردات به

گذاری شامل تمبر مالیاتی، تمبرهای مالیاتی افزوده دخانی قاچاق و قانونی کمک کند. عالمت
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 شود.)همچنین معروف به باندرول( و تمبرهای مالیاتی دیجیتالی می

شود. بندی و در محل مخصوصی از بسته انجام میگذاری مالیاتی معموالً در سطح بستهعالمت

کند و بازدهی گذاری مالیاتی فراهم میاستاندارد جعبه، زمینه را برای اجرای عالمتتعیین اندازه 

کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در مورد  82دهد. در راستای ماده مدیریت مالیاتی را افزایش می

گذاری محصوالت دخانی با گذاری و ردیابی شامل عالمتکنترل دخانیات، توسعه سیستم عالمت

ه انحصاری شاید موجب افزایش امنیت سیستم توزیع شده و به تشخیص تجارت قاچاق یک مشخص

 کمک کند.

 توصیه

گذاری مالیاتی را به منظور افزایش تمکین به قوانین در صورت نیاز، اعضا باید اجرای عالمت

 مالیاتی در نظر بگیرند.

 اجرا -2/4

اجرایی مسئول دارد. معموالً مقامات  مدیریت مالیات دخانیات مؤثر نیاز به انتصاب مشخص مقام

مالیاتی اختیار و ظرفیت اداره بازجویی، تحقیق، توقیف، اقدامات حفظ و کنترل را هماهنگ با 

های عامالن اجرای قانون دارند و باید ابزارهای اجرایی ضروری شامل فناوری مناسب را فعالیت

های مفید در اجرایی نیز یکی از خصیصهفراهم نمایند. بعالوه در نظر گرفتن اطالعات واحدهای 

 باشد.اجرای مؤثر طبق قوانین ملی می

کنند معموالً شامل تعلیق یا فسخ پروانه یا جرائم برای کسانی که به قوانین مالیاتی تمکین نمی 

تر برای پروانه، جرائم و/ یا زندان، جریمه کاال، جریمه تجهیزات مورداستفاده اجرای شرایط سخت

های آالت و ابزارآالت، دستور توقف و خاتمه و سایر راهخانه یا توزیع کاالها شامل ماشیندر کار

های شده، مالیاتشود. جرائم و بهره نسبت به دیرکرد در پرداخت مالیات وضعمدیریتی مناسب می

 شود.های تنبیهی نسبت به موارد عدم پرداخت مالیات اعمال میمعوقه و مالیات

 توصیه

ها اختیار مناسب اعطا طور مشخص مقامات مالیاتی اجرایی را انتصاب و به آنید بهاعضا با

 نمایند.

اعضا همچنین باید زمینه را برای تسهیم اطالعات میان عامالن اجرا مطابق با قوانین ملی اطالعات 
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 فراهم کنند.

جرائم مناسب را در ای از به منظور جلوگیری از عدم تمکین به قوانین مالیاتی، اعضا باید درجه

 نظر بگیرند.

 تأمین مالی کنترل دخانیات -استفاده از درآمدها -5

های مالیاتی کنوانسیون، اعضا حق حاکمیت خود را در تعیین و اتخاذ سیاست 2/0مطابق ماده 

گیری در مورد چگونگی استفاده از درآمدهای ناشی از مالیات دخانیات، کنند. تصمیمحفظ می

 یت هر عضو است.مکمل حق حاکم

اشاره شد، مالیات ویژه  84و  82و  88و  3و  0همچنان که قبالً در راهنمای اجرای مواد 

 کند.دخانیات، منبعی بالقوه برای تأمین مالی کنترل دخانیات را فراهم می

کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل  2/20اعضا با در نظر داشتن ماده 

های کنترل دخانیات توانند درآمدهای مالیاتی را برای برنامهبا قوانین ملی میدخانیات و مطابق 

صرف کنند. بعضی از اعضا درآمدهای مالیات دخانیات را برای برنامه کنترل دخانیات هزینه 

 کنند.که سایر اعضا چنین رهیافتی را اعمال نمیکنند، درحالیمی

 توصیه

وانسیون سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل کن 2/20اعضا با در نظر داشتن ماده 

های کنترل دخانیات توانند درآمدهای مالیاتی را بابت برنامهدخانیات و مطابق با قوانین ملی می

های افزایش آگاهی، ارتقای سالمت و جلوگیری از بیماری، صرف کنند. مواردی مانند پوشش

اجرا و تأمین مالی ساختار مناسب برای قابلهای جایگزین اقتصادی خدمات ترک سیگار، فعالیت

 ها است.کنترل دخانیات از جمله این برنامه

 فروش معاف از مالیات/ معاف از عوارض -1

المللی و ونقل بینها، در وسایل حملهای معاف از عوارض در فرودگاهدر فروشگاه

ونه مالیات ویژه فروخته گهای معاف از مالیات اغلب محصوالت دخانی بدون وضع هیچفروشگاه

ها یا در جاهای مشخص دیگر در شوند. معموالً فروش معاف از مالیات یا عوارض در فرودگاهمی
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شود. مورد مسافرین خروجی با هدف معافیت از پرداخت مالیات و عوارض محلی و ملی اعمال می

معاف از عوارض در  هایتوانند از فروشگاهبه هر حال در بعضی کشورها، مسافرین همچنین می

 تنها به هنگام ترک کشور، بلکه به هنگام ورود به کشور نیز خرید نمایند.ها نهفرودگاه

فروش معاف از مالیات و عوارض معموالً تأثیر اقدامات مربوط به مالیات و قیمت با هدف 

 برد. زیرا محصوالت دخانی معاف از مالیاتکاهش تقاضای محصوالت دخانی را تحلیل می

تر بوده و نسبت به محصوالت دخانی مشمول مالیات قدرت خرید بیشتری را به همراه ارزان

آورند. این عمل با هدف سالمتی فراسوی مالیات مغایرت داشته و به دلیل تشویق شخصی به می

زند. وانگهی این نوع فروش شاید تأثیری نامطلوب بر درآمدهای دولت از سالمت عمومی ضربه می

های معاف از مالیات یا عوارض بر یجاد راه گریزی در ساختار مالیاتی با عنوان فروشگاهطریق ا

 جای گذاشته و منشأ تجارت قاچاق محصوالت دخانی شود.

المللی برای ممنوعیت فروش معاف از مالیات یا معاف از عوارض حول سه محور اقدامات بین

 باشد:می

 از عوارض محصوالت دخانیممنوعیت فروش معاف از مالیات یا معاف  -

های معاف از مالیات شده در فروشگاههای ویژه بر محصوالت دخانی فروختهوضع مالیات -

 یا عوارض؛ یا

تحدید تخفیفات مسافرین برای محصوالت دخانی با هدف محدود ساختن واردات  -

 های کمی.شخصی محصوالت دخانی معاف از مالیات یا عوارض مانند اعمال محدودیت

 توصیه

اعضا باید ممنوعیت یا محدودیت فروش و/ یا واردات محصوالت دخانی معاف از مالیات یا 

 المللی را در نظر بگیرند.معاف از عوارض توسط مسافرین بین

 المللیهای بینهمکاری -3

های علمی و حقوقی، دانش تخصصی مرتبط و تبادل اطالعات المللی در حوزههای بینهمکاری

کنوانسیون سازمان  0فنی به عنوان ابزار تقویت ظرفیت اعضا به منظور انجام تعهدات ماده و دانش 

بایست در راستای باشد. چنین اقداماتی میجهانی بهداشت در خصوص کنترل دخانیات بااهمیت می
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 22و  28/ 2/2، 4/2، 9/4المللی به خصوص تحت مواد های بینتعهدات اعضا در خصوص همکاری

 ون سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل دخانیات باشد.کنوانسی

کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل  28های ادواری اعضا طبق ماده گزارش

باشد. به المللی طبق کنوانسیون میهای بیندخانیات نمایانگر ابزاری مهم برای تبادل و همکاری

لیاتی محصوالت دخانی و روند میزان مصرف دخانیات های ماکنوانسیون، اعضا نرخ 0موجب ماده 

کنند. این گزارش به نحوی مطلوب های ادواری تهیه میکنوانسیون در گزارش 28را مطابق ماده 

 باشد.شامل سطح مالیات و سهم مالیات در قیمت می

د و المللی به حصول اطمینان نسبت به انسجام و صحت اطالعات مربوط به رونهای بینهمکاری

شده، به خصوص از های مالیاتی و قیمتی تهیهای و ملی در ارتباط با سیاستتجارب جهانی، منطقه

های بسا گزارشکند. اعضا چهطریق اجرای معاهده جهانی توسط دبیرخانه کنوانسیون کمک می

 شده در جلسات منظمهای پیشرفت جهانی ارائهسایر اعضا و اطالعات و روند حاصل از گزارش

های مالیاتی و المللی در خصوص سیاستکنفرانس اعضا را به منظور ارتقای دانش تجارب بین

 قیمت در نظر بگیرند.

های مالیاتی و قیمت و همکاری در اعضا همچنین باید استفاده از وجه چندبخشی سیاست

های مربوط تهای دوجانبه و چندجانبه به منظور ارتقای اعمال سیاسها و سازمانچارچوب مکانیسم

 را در نظر بگیرند.

بندی اتخاذشده توسط کنفرانس اعضا، اعضا باید جهت بازنگری و در مطابق مکانیسم و زمان

روزرسانی راهنما همکاری نمایند تا ارائه راهنمایی و کمک مؤثر به اعضا جهت صورت لزوم به

مان جهانی بهداشت، های مالیاتی و قیمت محصوالت دخانی تداوم یابد. )سازاتخاذ سیاست

 (2884کنوانسیون، 0راهنمای ماده 



 



 

 کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانیبخش چهارم: پروتکل ریشه

 پیشینه

المللی با هدف های دخانی یک معاهده بینکنی تجارت غیرقانونی فرآوردهپروتکل ریشه

حذف همه اشکال تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی است که با مجموعه اقدامات توسط 

 حل جهانی برای یک مشکل جهانی است.شود: این یک راهکشورها با همکاری یکدیگر انجام می

باشد. تجارت پروتکل در پاسخ به رشد تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی در طول مرزها می

کند. تجارت غیرقانونی دسترسی دی در مورد سالمت عمومی را مطرح میغیرقانونی یک تهدید ج

های کنترل دخانیات را تضعیف دهد، بنابراین سیاستتر را افزایش میبه محصوالت دخانی ارزان

حال موجب شود و درعینها میکند. آن همچنین باعث از دست دادن درآمدهای پایدار دولتمی

 شود.المللی میهای مجرمانه بینلیتایجاد منابع مالی برای فعا

این موضوعات به قدری جدی دیده شدند که اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات تصمیم 

المللی جدید برای تجارت غیرقانونی موردنیاز گرفتند که یک پروتکل به عنوان یک معاهده بین

ات تجارت غیرقانونی و کنوانسیون شکل گرفته است که به تهدید 82است. پروتکل بر اساس ماده 

بایست برای جلوگیری از آن انجام دهند اشاره دارد. پروتکل توسط اقداماتی که کشورها می

تصویب  2882اعضای کنوانسیون طی چند سال مورد مذاکره قرار گرفت و به وسیله آنان در نوامبر 

 شد.

 اهداف و اجزای کلیدی پروتکل

نونی محصوالت دخانی است. تجارت هدف پروتکل حذف همه اشکال تجارت غیرقا

غیرقانونی محصوالت دخانی در متن پروتکل به معنای هرگونه عمل و اداره مرتبط با تولید، حمل، 

باشد که به وسیله قانون ممنوع دریافت، تملک، پخش، فروش یا خرید محصوالت دخانی می

 باشد.می
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ای مطمئن ارد توزیع زنجیرهبرای جلوگیری از این تجارت غیرقانونی، پروتکل در نظر د

ها را تشکیل دهد. این کار نیازمند محصوالت دخانی از طریق یک سری از اقدامات به وسیله دولت

االجرا شدن پروتکل، متشکل گیری طی پنج سال از زمان الزمایجاد یک رژیم جهانی ردیابی و ره

عات جهانی مستقر در دبیرخانه ای و با یک مرکز مشترک اطالگیری و ردیابی منطقهاز سیستم ره

باشد. سایر مقررات برای اطمینان از کنترل زنجیره توزیع شامل پروانه، الزامات کنوانسیون می

 باشد.المللی میونقل بینها و مقررات فروش اینترنتی، فروش بدون عوارض و حملنگهداری ثبت

نموده و مقرراتی در خصوص برای مقابله با تجارت غیرقانونی، پروتکل جرائم را وضع 

 شده و امحاء محصوالت دخانی مصادره شده مقرر نموده است.های مربوط به اموال ضبطپرداخت

گذاری المللی با اقداماتی نظیر اشتراکهای بینسایر تعهدات با هدف تقویت همکاری

استرداد انجام های حقوقی دوجانبه و اداری و های فنی و اجرای قانون، کمکاطالعات، همکاری

 شود؛می

آالت تولید تعهدات پروتکل مشتمل بر دخانیات و محصوالت دخانی و تجهیزات تولید )ماشین 

باشد و همه مواردی که در هر یک از مقررات پروتکل ذکر شده است را محصوالت دخانی( می

 شود؛شامل نمی

ای در روتکل الزامات ویژهناپذیر بین منافع صنایع دخانی و سالمت عمومی، پدر تضاد آشتی

ها با صنایع بایست اطمینان یابند که کنش و واکنش آنخصوص صنایع دخانی دارد. اعضا می

گونه از گیری نباید هیچشود و در خصوص ردیابی و رهدخانی با حداکثر شفافیت انجام می

 اختیاراتش آن را به صنایع دخانی واگذار نمایند.

توانند عضو ازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات میتمامی اعضای کنوانسیون س

االجرا خواهد شد. روز پس از چهلمین روز تودیع اسناد تصویب، الزم 38پروتکل باشد. پروتکل 

االجرا شدن خواهد بود و عضویت تمامی بخش اصلی پروتکل پس از الزم (MOPاجالس اعضا )

 .اعضا را تنظیم خواهد نمود

های المللی با تخصصهای بینبین اعضا و سازمان ل نیاز به همکاری نزدیکاجرای پروتک

های مختلف المللی( و در سطح ملی میان بخشمربوطه در هر حوزه )شامل گمرک و جرائم بین

المللی برای موفقیت در دستیابی به اهداف پروتکل باشد. این همکاری بین بخشی و بیندولت می
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 باشد.بسیار حیاتی می

 طور مختصر در زیر توضیح داده شده است:پروتکل به چندین بخش تقسیم شده است که به

 بندی متن پروتکلتقسیم

 مقدمه

 اعضای این پروتکل،

( گردهمایی پنجاه و ششم 8902اردیبهشت  98) 2889می  28با در نظر گرفتن اینکه در تاریخ 

در مورد کنترل دخانیات را به اتفاق بهداشت جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی 

 االجرا شد؛( الزم8909اسفند  2) 2882فوریه  22آراء تصویب کرد که در تاریخ 

با تصدیق اینکه کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات یکی از 

زاری اساسی برای های سازمان ملل متحد است که بسیار سریع مورد تصویب قرار گرفت و ابپیمان

 دستیابی به اهداف سازمان بهداشت جهانی است؛

دارد برخورداری از باالترین نامه سازمان بهداشت جهانی که اعالم میبا یادآوری مقدمه اساس

دسترسی از استاندارد سالمت حق بنیادین هر شخصی بدون توجه به نژاد، مذهب، باور سطح قابل

 تماعی است؛سیاسی، یا شرایط اقتصادی و اج

 ها در حفاظت از سالمت همگانی؛با عزم به اولویت دادن به حق آن

های دخانی که به گسترش اپیدمی دخانی که با ابراز نگرانی عمیق از تجارت غیرقانونی فرآورده

کند و نیازمند پاسخی مؤثر، مشکلی جهانی با تبعاتی جدی برای سالمت همگانی است کمک می

 الملل و محلی است؛در سطح بینجانبه و مناسب همه

گذاری و های دخانی به اقدامات قیمتهمچنین با تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده

رساند و بدین وسیله در دسترس اند آسیب میمالیاتی که برای تقویت کنترل دخانیات طراحی شده

 شود؛های دخانی را سبب میبودن و ارزان بودن فرآورده

های دخانی که به گرانی جدی از تأثیرات مخرب افزایش دسترسی و ارزانی فرآوردهبا ابراز ن

شوند بر سالمت و رفاه همگانی، به ویژه جوانان، تنگدستان و دیگر صورت غیرقانونی تجارت می

 پذیر؛های آسیبگروه
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انونی با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای نامتناسب اقتصادی و اجتماعی ناشی از تجارت غیرق

 توسعه و کشورهایی با اقتصاد در حال گذار؛های دخانی بر کشورهای درحالفرآورده

ریزی و اجرای های علمی، فنی و سازمانی برای برنامهبا آگاهی از نیاز به افزایش ظرفیت

های تجارت غیرقانونی کنی تمام شکلالمللی به منظور ریشهای و بیناقدامات ملی، منطقه

 دخانی؛ هایفرآورده

های مربوط از اهمیت زیادی برای ارتقای توانایی با آگاهی از اینکه دستیابی به منابع و فناوری

کنی توسعه یا کشورهایی با اقتصاد در حال گذار به منظور ریشهاعضاء به ویژه کشورهای درحال

 های دخانی برخوردار است،های تجارت غیرقانونی فرآوردهتمام شکل

اند، این اهی از اینکه گرچه مناطق آزاد برای تسهیل تجارت قانونی برپا شدههمچنین با آگ

های دخانی هم در رابطه با گذر )ترانزیت( شدن تجارت غیرقانونی فرآوردهمناطق برای جهانی

های دخانی غیرقانونی مورداستفاده قرار غیرقانونی محصوالت قاچاق شده و هم در ساخت فرآورده

 اند،گرفته

رساند و بر های دخانی به اقتصاد اعضا آسیب میصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآوردهبا ت

 ها تأثیر مخرب دارد؛ثبات و امنیت آن

کند که های دخانی منابع مالی ایجاد میهمچنین با آگاهی از اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده

 شود؛ها میق اهداف دولتبرای اقدامات مجرمانه فراملی استفاده و باعث تداخل در تحق

زند های دخانی به تحقق اهداف بهداشتی آسیب میبا تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده

کند و باعث از دست دادن منابع مالی در اقتصاد های بهداشتی تحمیل میو تنگنای بیشتری بر نظام

 شود؛اعضا می

زمان بهداشت جهانی در مورد کنترل ( کنوانسیون چارچوب سا2( ماده )9با توجه به بند )

های همگانی بهداشتی در رابطه با کنترل دخانیات که در آن اعضا بر تعریف و اجرای سیاست

ها در برابر منافع اند، اعضا اقداماتی را در پیش خواهند گرفت تا از این سیاستدخانیات توافق کرده

 نون ملی حمایت شود؛شده دیگر صنعت دخانیات طبق قاتجاری و منافع تعریف

با تأکید بر نیاز به حفظ هوشیاری در برابر هر کوششی از جانب صنعت دخانیات برای تضعیف 

های دخانی و نیاز به آگاه بودن از یا از کار انداختن راهبردهای مقابله با تجارت غیرقانونی فرآورده
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های تجارت غیرقانونی فرآورده های صنعت دخانیات که تأثیر منفی بر راهبردهای مقابله بافعالیت

 گذارد؛دخانی می

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 0( ماده )2با توجه به بند )

دخانیات که اعضا را به ممنوعیت یا محدودیت یا در صورت اقتضاء، فروش و یا واردکردن 

 کند؛المللی تشویق میافران بینهای دخانی معاف از حقوق گمرکی و مالیات توسط مسفرآورده

های دخانی در جریان تراباری )انتقال از یک همچنین با تصدیق اینکه توتون و تنباکو و فرآورده

 .یابدالمللی، راهی را برای تجارت غیرقانونی میونقل به وسیله دیگر( و گذر بینوسیله حمل

های دخانی و ارت غیرقانونی فرآوردهبا در نظر گرفتن اینکه اقدام مؤثر برای جلوگیری از تج

های تجارت المللی جامع و همکاری نزدیک در تمام زمینهمبارزه با آن نیازمند یک رویکرد بین

های دخانی و غیرقانونی، از جمله در صورت اقتضا، تجارت غیرقانونی توتون و تنباکو و فرآورده

 تجهیزات تولیدی است؛

المللی نظیر کنوانسیون سازمان های مربوط بیننامهیگر موافقتبا یادآوری و تأکید بر اهمیت د

یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و ملل متحد علیه جرائم سازمان

گردان و نیز تعهدی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان

ها در رابطه با ها دارند تا در صورت اقتضا مفاد مربوط این کنوانسیونسیونکه اعضای این کنوان

های دخانی و تجهیزات تولیدی را اعمال کنند و نیز تجارت غیرقانونی توتون و تنباکو و فرآورده

 ها؛اند به در نظر گرفتن امکان الحاق به آنها ملحق نشدهنامهتشویق اعضایی که هنوز به این موافقت

تصدیق نیاز به ایجاد همکاری استوار بین دبیرخانه کنوانسیون چارچوب کنوانسیون سازمان  با

بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و 

 جرائم، سازمان جهانی گمرک و حسب اقتضا، دیگر نهادها؛

زمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات ( کنوانسیون چارچوب سا82با یادآوری ماده )

کنی تمام اشکال تجارت کنند که ریشهکه در آن اعضا، عالوه بر دیگر موارد، تصدیق می

های دخانی، از جمله قاچاق و تولید غیرقانونی، بخش اساسی کنترل دخانیات را غیرقانونی فرآورده

 دهد؛تشکیل می
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ه دنبال پرداختن به موضوعات مربوط به حقوق مالکیت با در نظر گرفتن اینکه این پروتکل ب

 معنوی نیست؛ و

که تکمیل کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل با اعتقاد به این

دخانیات با یک پروتکل جامع به معنی ایجاد ابزاری قوی و مؤثر برای مقابله با تجارت غیرقانونی 

 ناگوار آن خواهد بود؛ های دخانی و پیامدهایفرآورده

 :کنندبدین وسیله به شرح زیر توافق می

 مقدمه -بخش اول

  ها و اسناد حقوقی نامهاز اصطالحات و رابطه بین پروتکل و سایر موافقت 2و  8ماده

 تشکیل شده است.

  کنی تمام اًَشکال تجارت غیرقانونی ریشه»هدف پروتکل اعالم شده است  9در ماده

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد 82ی طبق شرایط ماده )های دخانفرآورده

 «.کنترل دخانیات است

 تعهدات عمومی -بخش دوم

  تعهدات عمومی کشورهای عضو پروتکل را به شرح زیر تنظیم کرده است: 4ماده 

 اتخاذ اقداماتی برای کنترل زنجیره توزیع محصوالت دخانی و تجهیزات تولید؛ -

 کشورها با یکدیگر برای افزایش کارایی قانونی؛همکاری  -

 تبادل اطالعات؛ -

 ربط؛افزایش کارایی مقامات و خدمات ذی -

های فنی و ایجاد ظرفیت برای تحقق دستیابی به اهداف ها و حمایتاطمینان از کمک -

 پروتکل.

  های شخصی را در اجرای پروتکل حفاظت کند.کند دادهاز اعضا درخواست می 2ماده 

 کنترل زنجیره عرضه -سوم بخش

  های دخانی و تجهیزات خواهد تولید، واردات یا صادرات فرآوردهاز اعضا می 0ماده

تولید مشمول مجوز باشند. این ماده رئوس کلی اقداماتی را که موجب کارایی سیستم اعطای مجوز 

االجرا شدن زمکند که پنج سال پس از الکند. این ماده همچنین اشاره میشود را مشخص میمی



112  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 

خود درصدد انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد خواهد بود تا این پروتکل، اجالس اعضاء در نشست 

های دخانی، اساسی باشد، سپس دریابد که آیا ورودی کلیدی وجود دارد که برای تولید فرآورده

 اقدامات الزم را اتخاذ نماید.

  ر عضو چه اقداماتی را باید انجام دهد کند که ه، تشریح میهوشیاری و مراقبت 2ماده

های دخانی و اندرکار زنجیره عرضه توتون، فرآوردهکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دست

وکار، هوشیاری و مراقبت را بکار ببرند. این ماده الزامات تجهیزات تولیدی جریان ارتباط کسب

 نماید.ص میهوشیاری و مراقبت شامل مدارک شناسایی کامل مشتری را مشخ

  به منظور تأمین امنیت بیشتر زنجیره عرضه و کمک به  ،ردگیری و ردیابی ،0ماده

نمایند که های دخانی، اعضا موافقت میانجام تحقیق و تفحص در تجارت غیرقانونی فرآورده

االجرا شدن این پروتکل نظام ردگیری و ردیابی جهانی مشتمل بر ظرف مدت پنج سال پس از الزم

گذاری جهانی اطالعات ای و نیز یک کانون اشتراکهای ردگیری و ردیابی ملی و یا منطقهنهساما

را ایجاد کنند که در دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 

هر عضو طبق این ماده، سامانه نظام ردگیری و ردیابی تحت کنترل خود را  باشد.دخانیات مستقر می

برای سایر محصوالت  .های دخانی طی مدت پنج سال ایجاد خواهد کردی تمامی فرآوردهبرا

 باشد.دخانی مهلت زمانی ده سال می

  در صورت اقتضا، هر عضو از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی  انواع اطالعاتی که 3ماده

صورت  دخیل در زنجیره توزیع که سوابق کامل و دقیق تمام معامالت مربوط را حفظ و در

دار ارائه کنند. این حفاظت اطالعات شامل اطالعات عمومی های صالحیتدرخواست به مقام

بازار مربوط به اطالعات و موقعیت کارخانه، تجهیزات کارخانه، اطالعات اولیه مشتری، 

کند اعضا چگونه اطالعات باشد. این ماده همچنین مشخص میفروشی و مقصد موردنظر میخرده

 را به اشتراک بگذارند.شده ثبت

  هر عضو مقرر خواهد کرد تمام  کندتشریح می اقدامات امنیتی و پیشگیرانه، 88ماده

( اقدامات ضروری برای پیشگیری از انحراف 0اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده )

ی های دخانی به مسیرهای تجارت غیرقانونی را اتخاذ کنند و اطمینان حاصل کنند که تمامفرآورده
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اطمینان حاصل کند که هر نوع تخطی  شود،ها از طریق مسیر مطمئن انجام میمعامالت و پرداخت

از الزامات این ماده مشمول تشریفات مناسب کیفری، مدنی یا اداری و مجازات مؤثر، متناسب و 

 بازدارنده است.

  دخانی از های هر عضو مقرر خواهد کرد هر نوع معامله در رابطه با فرآورده، 88ماده

باشد و اعضا های فروش اینترنتی یا ابزار مشابه مشمول تعهدات این پروتکل میطریق روش

 فروشی از طریق اینترنت را در نظر خواهند گرفت.بایست ممنوعیت خردهمی

  های دخانی های مؤثری را بر تولید و معامالت تنباکو و فرآورده، هر عضو کنترل82ماده

های دخانی با محصوالت غیر دخانی در همچنین، ادغام فرآورده .ل خواهد کرددر مناطق آزاد اعما

ونقل مشابه دیگر هنگام خروج از مناطق آزاد داخل یک بارگُنج )کانتینر( یا هر نوع واحد حمل

المللی بایست اقدامات کنترلی نسبت به گذر و تراباری بیناعضا همچنین می .ممنوع خواهد شد

 .ین پروتکل اعمال نمایندسازگار با مفاد ا

  باشد اقدامات مؤثری را اجرا های معاف از حقوق گمرکی می، که شامل فروش89ماده

معاف از حقوق گمرکی مشمول تمامی مفاد مربوط به این پروتکل  خواهد کرد تا هر نوع فروش

 .گردد

 جرائم -بخش چهارم 

  کند کدام رفتار خود، مشخص میهر عضو با رعایت اصول اساسی قوانین داخلی  84ماده

ونقل، توزیع، انبار، فروشی، داللی، فروش، حملغیرقانونی است. این رفتارها شامل تولید، عمده

های دخانی یا تجهیزات تولیدی بدون پرداخت حمل، واردات یا صادرات توتون، فرآورده

خواهد نمود که کدام هر عضو تعیین  باشد.های قابل وصول، یا هر پرداخت دیگری میمالیات

 .اعمال غیرقانونی جرائم کیفری خواهند بود

  هر عضو اقدامات الزم جهت احراز مسئولیت اشخاص حقوقی برای کند تشریح می 82ماده

با  .( این پروتکل را اتخاذ خواهد کرد84رفتار غیرقانونی از جمله جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )

 .تواند کیفری، مدنی یا اداری باشدولیت اشخاص حقوقی میرعایت اصول حقوقی هر عضو، مسئ

  پیگرد و مجازات80ماده ، 

هر عضو طبق قوانین ملی، اقدام ضروری را تصویب و اجرا خواهد کرد تا اطمینان حاصل  -8
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کند که اشخاص حقیقی و حقوقی که مرتکب اعمال غیرقانونی از جمله جرائم کیفری احرازشده 

های مؤثر، بازدارنده و متناسب کیفری یا غیرکیفری از جمله اند مشمول مجازات( شده84طبق ماده )

 .های پولی قرار بگیرندمجازات

  شده، اعضا تصویب اقدامات قانونی و سایر های مربوط به اموال ضبط، پرداخت82ماده

ع دار برای وضهای صالحیتاقداماتی را بررسی کنند که ممکن است برای مجاز نمودن مقام

 .عوارضی متناسب با مالیات و حقوق گمرکی از دست رفته ضروری باشد

  های دخانی و تجهیزات تولیدی مصادره شده کند تمام توتون، فرآوردهبیان می 80ماده

زیست تا سرحد امکان نابود یا امحاء خواهند های سازگار با محیططبق قوانین ملی با استفاده از شیوه

 .شد

  شده توسط هر عضو در حد امکانات و به موجب شرایط تعیین کندمیتشریح  83ماده

قوانین داخلی آن، اقدامات ضروری جهت تجویز استفاده مناسب از تحویل کنترل شده و در 

صورت اقتضا استفاده از دیگر فنون ویژه تحقیق، نظیر نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال نظارت یا 

دار خود در قلمرو خویش را جهت مبارزه مؤثر با تجارت حیتهای صالعملیات مخفی، توسط مقام

اعضا با یکدیگر و  .های دخانی یا تجهیزات تولیدی اتخاذ خواهد کردغیرقانونی توتون، فرآورده

المللی جهت افزایش ظرفیت برای تحقق اهداف این ماده، همکاری خواهند های بینسایر سازمان

 .کرد

 لیالملهمکاری بین -بخش پنجم

  اعضا  دهد.گذاری اطالعات عمومی، گزارش دهی اعضا را پوشش می، اشتراک28ماده

به عنوان بخشی از اطالعات مربوط ابزار گزارش دهی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت 

نشده، مقدار یا های دخانی، مالیات پرداختجهانی در مورد کنترل دخانیات جزییات ضبط فرآورده

سازی، گردآوری و تبادل اعضاء برای ظرفیت .انی را گزارش خواهند دادارزش محصوالت دخ

 .اطالعات، با یکدیگر همکاری خواهند کرد

  گذاری اطالعات مربوط به اجرای پروتکل )با رعایت قوانین داخلی یا ، اشتراک28ماده

عاتی در صورت کند چنین اطالگیرد. این ماده تشریح میالمللی( بین اعضا را در برمیمعاهدات بین
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شود. این اطالعات شامل جهت کشف یا بررسی تجارت غیرقانونی توتون درخواست می ،نیاز

سوابق صدور مجوز، اطالعات درباره هویت، نظارت و پیگرد اشخاص حقوقی یا حقیقی 

ها ها و پیگردها، سوابق پرداختاندرکار در تجارت غیرقانونی، سوابق تحقیقات و بررسیدست

 دات، صادرات یا فروش معاف از حقوق گمرکی و جزییات ضبط توتون است.جهت وار

  گذاری و حفاظت از اطالعات توسط اعضا را توضیح ، چگونگی اشتراک22ماده

 دهد.می

   خواهد در ارائه آموزش، کمک فنی و همکاری در مسائل علمی، ، از اعضا می29ماده

ای به یکدیگر کمک کنند. چنین المللی یا منطقهبین هایفنی و فناوری مستقیماً یا از طریق سازمان

های گردآوری اطالعات، اجرای تواند شامل انتقال تخصص یا فناوری مناسب در زمینهکمکی می

 قانون، ردیابی و ردگیری و غیره باشد

  ای به اعضا از طریق ترتیبات دوجانبه، چندجانبه یا منطقه کند چگونه، تشریح می24ماده

پیشگیری، بازدارندگی، تحقیق، پیگرد کشف، بررسی، پیگیری و مجازات اشخاص حقوقی منظور 

 اندرکار تجارت غیرقانونی با یکدیگر همکاری نمایند.یا حقیقی دست

  کند اعضا تعهدات خود به موجب این پروتکل را به گونه سازگار با مشخص می 22ماده

دخالت در امور داخلی دیگر کشورها  اصول تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم

 .انجام خواهند داد

  کند هر عضو برای احراز صالحیت خود بر جرائم کیفری احرازشده طبق بیان می 20ماده

 اقداماتی را در صورت ضرورت اتخاذ خواهد کرد.( 84ماده )

  دار مانند گمرکهای صالحیتکند اعضا همکاری مؤثر میان مقاممقرر می 22ماده ،

ها و استفاده از هویت جعلی، تهیه مستندات و تبادل افراد از طریق پلیس، مسیرها و نقل و انتقال

 ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه داشته باشند.نامهموافقت

  های اداری و حقوقی داخلی خود برای اطمینان کند اعضا طبق نظامتشریح می 20ماده

گمرکی و دیگر قوانین مربوط جهت پیشگیری، حاصل کردن از استفاده مناسب از قانون 

های دخانی یا بازدارندگی، کشف، تحقیق، پیگرد و مبارزه با تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده

تجهیزات تولیدی، هر نوع اطالعاتی که به عوامل گمارده شده جهت برآورد خطر جهت کنترل یا 
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 دیگر مقاصد اجرایی کمک کند را فراهم خواهند نمود.

  چگونگی فراهم نمودن معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیق، پیگرد و  23ماده

( این پروتکل را ارائه 84های قضایی در رابطه با جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )رسیدگی

طور مثال برای تحصیل ادله یا اظهارنامه از تواند بهمعاضدت حقوقی دوجانبه می .خواهند کرد

 درخواست گردد. و ضبط اجرای تفتیشاشخاص یا 

  ( این پروتکل در 84این ماده درباره جرائم کیفری احرازشده طبق ماده ) ، استرداد،98ماده

 خصوص استرداد اعمال خواهد شد.

  شوند را بیان ، اقدامات تضمین استرداد و عناوین اشخاصی که مشمول استرداد می98ماده

 کند.می

 گزارش دهی -بخش ششم

  ای خود در مورد اجرای این های دورهشود گزارشاعضا خواسته میاز  92در ماده

ها توسط این ماده مشخص خواهد شد. این پروتکل را ارائه نمایند و قالب و محتوای این گزارش

دهی منظم کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد ها بخشی از ابزار گزارشگزارش

 .کنترل دخانیات خواهد بود

 ترتیبات نهادی و منابع مالی -هفتمبخش 

مدیریت پروتکل )ایجاد، سازمان و وظایف اجالس اعضاء( دبیرخانه  90لغایت  99ماده 

المللی و اجالس اعضا و منابع مالی برای دستیابی به های بینپروتکل، روابط بین اعضا و سازمان

 کند.اهداف کنوانسیون را مشخص می

 ها، توسعه پروتکل و مقررات پایانیوفصل اختالفحل -بخش هشتم

االجرا شدن و اصالح ها، تصویب پروتکل، الزموفصل اختالفاین ماده مقررات حاکم بر حل

 دهد.پروتکل را ارائه می

 های دخانیکنی تجارت غیرقانونی فرآوردهمواد مالیاتی پروتکل ریشه
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 کنترل زنجیره عرضه -بخش سوم

 1ماده 

 مشابه یا نظام کنترلمجوز، تأییدیه 

برای تحقق اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و  -8

باید از های دخانی و تجهیزات تولیدی، هر عضو کنی تجارت غیرقانونی فرآوردهبه منظور ریشه

ا توسط هر شخص های زیر ردار و طبق قوانین ملی، انجام هر یک از فعالیتطریق مقام صالحیت

گفته « مجوز»حقیقی یا حقوقی به جز اشخاص دارای مجوز یا تأییدیه مشابه )که از این پس به آن 

 :شود( یا داخل نظام کنترل، ممنوع کندمی

 های دخانی و تجهیزات تولید؛ والف( تولید فرآورده

 .های دخانی و تجهیزات تولیدب( واردات یا صادرات فرآورده

های زیر طبق قوانین ملی ممنوع نباشد، هر عضو خواهد کوشید تا برای این عالیتزمانی که ف -2

شود، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ها، تا حدی که مناسب تشخیص داده میفعالیت

 :اندرکار مجوز صادر کنددست

 های دخانی؛فروشی فرآوردهالف( خرده

 لیدکنندگان خرد سنتی؛داران و توب( کاشت تنباکو، به جز کشاورزان، مزرعه

 های دخانی و تجهیزات تولید؛ وپ( نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده

های دخانی یا تجهیزات گری، انبارداری یا توزیع توتون و فرآوردهفروشی، واسطهت( عمده

 .تولیدی

 باید:از نظر حصول اطمینان از نظام مؤثری برای صدور مجوز، هر عضو  -9

داری را برای صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا لغو مجوز با های صالحیتمقام الف( مقام یا

شده در های مشخصرعایت مفاد این پروتکل و طبق قوانین ملی خود تعیین یا مستقر کند تا فعالیت

 ( انجام شود؛8بند )

د. این ب( مقرر کند که هر درخواست مجوز، تمام اطالعات الزم درباره متقاضی را دارا باش

 :اعمال باشد باید شامل موارد زیر باشداطالعات، در جایی که قابل

اگر متقاضی شخصی حقیقی باشد، اطالعاتی که مربوط به هویت اوست، از جمله نام کامل،  -8
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اعمال )در صورت وکار )در صورت وجود(، شماره ثبت مالیاتی قابلنام تجاری، شماره ثبت کسب

 ی که تعیین هویت وی را ممکن کند؛وجود( و هر نوع اطالعات

اگر متقاضی شخصی حقوقی باشد، اطالعات مربوط به هویت وی از جمله اسم کامل  -2

وکار، وکار، تاریخ و محل تأسیس، مقر و محل اصلی کسبقانونی، اسم تجاری، شماره ثبت کسب

دی معادل، مؤسسات هایی از اسناد تأسیس شرکت یا اسنااعمال، نسخهشماره ثبت مالیاتی قابل

وابسته به آن، نام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی آن، از جمله هر اطالعات دیگری که تعیین 

 کند؛هویت را ممکن می

وکار تحت های( تولیدی، محل انبار و ظرفیت تولیدی کسبوکار واحد )محل دقیق کسب -9

 مدیریت متقاضی؛

تولیدی تحت پوشش درخواست مانند تشریح های دخانی و تجهیزات جزئیات فرآورده -4

شده )در صورت وجود(، طرح، نام بازرگانی )برند(، مدل یا محصول، نام، عالمت تجاری ثبت

 شماره تولید و سریال تجهیزات تولیدی؛

 شرح محل نصب و استفاده تجهیزات تولیدی؛ -2

 ای در رابطه با هرگونه سوابق کیفری؛مدرک یا اظهاریه -0

های بانکی که قرار است برای تبادالت مربوط استفاده شود به کردن کامل حسابمشخص  -2

 ها؛ وهمراه دیگر جزییات مربوط به پرداخت

های دخانی، با توجه ویژه به های مدنظر برای فروش فرآوردهشرح استفاده مدنظر و بازار -0

 بینی تقاضا متناسب باشد؛ز پیشهای دخانی با میزان معقولی ااینکه میزان تولید یا عرضه فرآورده

ها را اعمال باشد، آنپ( بر وجوه پرداختی برای صدور مجوز نظارت کند و چنانچه قابل

آوری نماید و امکان استفاده این وجوه را در اداره مؤثر و اجرایی نظام صدور مجوز یا برای جمع

 ر نظر بگیرد؛بهداشت همگانی یا هر نوع فعالیت مربوط دیگری طبق قانون ملی د

گیری، کشف و تحقیق پیرامون هر نوع عمل خالف رویه یا ت( اقدامات مناسبی را جهت پیش

 متقلبانه در جریان کار نظام صدور مجوز اتخاذ نماید؛

ای، تمدید، بازرسی یا بررسی مجوزها را در موارد مقتضی بر ث( اقداماتی نظیر بازنگری دوره
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 عهده بگیرد؛

چارچوب زمانی را برای انقضاء مجوزها و درنتیجه درخواست مجدد یا  ج( در صورت اقتضا،

 ها تعیین نماید؛روز کردن اطالعات درخواستبه

وکار یا ج( هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز را ملزم کند تا هرگونه تغییر نشانی کسب

یشاپیش به آگاهی مقام های شامل مجوز را پهر نوع تغییر مهم دیگری در اطالعات مربوط به فعالیت

 دار برساند؛صالحیت

ح( هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز را ملزم کند تا هرگونه اکتساب یا واگذاری 

 دار برساند؛ وتجهیزات تولیدی را جهت اتخاذ اقدام مقتضی به آگاهی مقام صالحیت

قسمت از آن تحت خ( اطمینان حاصل نماید که تخریب هرگونه تجهیزات تولیدی مزبور یا هر 

 .شوددار انجام مینظارت مقام صالحیت

هر عضو باید اطمینان حاصل کند که هیچ مجوزی نباید بدون دریافت اطالعات مربوط  -4

 .دار واگذار و یا منتقل بشود( از دارنده جواز یا بدون تأیید قبلی مقام صالحیت9مندرج در بند )

خود درصدد پروتکل، اجالس اعضاء در نشست بعدی االجرا شدن این پنج سال پس از الزم -2

انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد خواهد بود تا دریابد که آیا ورودی کلیدی وجود دارد که برای 

توان شناسایی هستند و میها قابلهای دخانی، اساسی باشد، و اینکه آیا این ورودیتولید فرآورده

نمود. اجالس اعضا بر پایه چنین تحقیقی اقدامات مقتضی  ها را مشمول سازوکار کنترلی مؤثریآن

 .را بررسی خواهد کرد

 3ماده 

 هوشیاری و مراقبت

هر عضو طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در  -8

اندرکار زنجیره عرضه توتون، مورد کنترل دخانیات از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دست

 :های دخانی و تجهیزات تولیدی خواهد خواستردهفرآو

 وکار، هوشیاری و مراقبت را بکار ببرند؛الف( پیش از آغاز و در جریان ارتباط کسب

ب( بر جریان فروش به مشتریان خود نظارت کنند تا مطمئن شوند که مقادیر با میزان تقاضا 

 ا استفاده، متناسب است؛ وبرای چنان محصوالتی در بازار فروش یا استفاده موردنظر ی
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های خالف تعهدات خود ناشی از پ( هرگونه شواهدی مبنی بر اینکه مشتری در جریان فعالیت

 .دار گزارش کنندهای صالحیتکند را به مقاماین پروتکل عمل می

(، در موارد مقتضی، در عین سازگاری با قوانین ملی و اهداف 8هوشیاری به موجب بند ) -2

ن چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، از جمله شامل الزامات کنوانسیو

روزرسانی اطالعات مربوط به موارد زیر موردنیاز برای شناسایی مشتری، مانند درخواست و به

 :شودمی

 دارد یا ندارد؛( 0که آیا شخص حقیقی یا حقوقی، مجوزی طبق ماده )الف( احراز این

مشتری یک شخص حقیقی است، اطالعات مربوط به هویت او از جمله نام که ب( هنگامی

اعمال وکار )در صورت وجود(، شماره ثبت مالیاتی قابلکامل او، نام تجاری، شماره ثبت کسب

 )در صورت وجود( و تأیید شناسایی رسمی او؛

کامل،  که مشتری شخص حقوقی است، اطالعات مربوط به هویت او، از جمله نامپ( هنگامی

وکار، وکار، تاریخ و محل تأسیس، مقر و محل اصلی انجام کسبنام تجاری، شماره ثبت کسب

هایی از اسناد تأسیس یا اسنادی معادل، مؤسسات وابسته به آن، اعمال، نسخهشماره ثبت مالیاتی قابل

تأیید هویت رسمی شده آن از جمله نام نمایندگان و نیز نام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی تعیین

 ها؛آن

های دخانی یا تجهیزات تولیدی ت( شرح استفاده و بازاری که برای فروش توتون، فرآورده

 مدنظر است؛ و

 ث( شرح مکانی که تجهیزات تولیدی در آنجا نصب و استفاده خواهند شد؛

ند ممکن است شامل الزاماتی برای تشخیص هویت مشتری، مان( 8هوشیاری به موجب بند ) -9

 :روزرسانی اطالعات مربوط به موارد زیر شودکسب و به

 الف( سند یا اظهارنامه درباره هرگونه سوابق کیفری؛ و

 .های بانکی که قرار است در معامالت مورداستفاده قرار بگیردب( شناسایی حساب

اذ ( تمام اقدامات الزم را اتخ8شده در جزء )پ( بند )هر عضو بر اساس اطالعات گزارش -4

 خواهد کرد تا با رعایت تعهدات ناشی از این پروتکل اطمینان حاصل کند.
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 8ماده 

 ردگیری و ردیابی

به منظور تأمین امنیت بیشتر زنجیره عرضه و کمک به انجام تحقیق و تفحص در تجارت  -8

االجرا الزمنمایند که ظرف مدت پنج سال پس از های دخانی، اعضا موافقت میغیرقانونی فرآورده

های ردگیری و ردیابی ملی و یا شدن این پروتکل نظام ردگیری و ردیابی جهانی مشتمل بر سامانه

گذاری جهانی اطالعات را ایجاد کنند که در دبیرخانه ای و نیز یک کانون اشتراکمنطقه

تمام کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مستقر و در دسترس 

 .نمایدها را قادر به استعالم و دریافت اطالعات مربوط اعضا خواهد بود تا آن

ای هر عضو طبق این ماده، با در نظر گرفتن بهترین رویه ممکن و نیازهای ویژه ملی یا منطقه -2

های دخانی که در خود، سامانه نظام ردگیری و ردیابی تحت کنترل خود را برای تمامی فرآورده

 .شود، ایجاد خواهد کردقلمروی آن تولید شده یا به آن وارد می داخل

به منظور ایجاد امکان ردگیری و ردیابی مؤثر، هر عضو مقرر خواهد کرد عالئم شناسایی  -9

شود( فرد نامیده میفرد ایمن و غیرقابل جابجایی )که از این پس عالئم شناسایی منحصربهمنحصربه

های بیرونی سیگارها ظرف بندیها و بستهبندی یا پاکتواحدهای بسته مانند کد یا مهر، به کلیه

االجرا شدن های دخانی ظرف مدت ده سال پس از الزممدت پنج سال و در مورد دیگر فرآورده

 .این پروتکل برای آن عضو، چسبانده شود یا بخشی از آن را تشکیل دهد

4- 

گیری و ردیابی جهانی، مقرر خواهد ی از نظام رد(، به عنوان بخش9( هر عضو از نظر بند )8) 

طور مستقیم و چه از طریق ارتباط )لینک( در دسترس قرار گیرد تا بدین وسیله کرد اطالعات زیر به

های دخانی، نقطه تغییر مسیر )حسب اقتضا(، یا نظارت و کنترل بر به اعضا در تعیین مبدأ فرآورده

 :ها کمک شودیت قانونی آنهای دخانی و وضعجابجایی فرآورده

 الف( تاریخ و محل تولید؛

 ب( تسهیالت تولید؛

 های دخانی؛کاررفته در تولید فرآوردههای بهها و دستگاهپ( ماشین

 ت( نوبت کاری یا زمان تولید؛
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های اولین مشتری که به تولیدکننده وابستگی ث( نام، فاکتور، شماره سفارش و سوابق پرداخت

 ندارد؛

 فروشی موردنظر؛ار خردهج( باز

 چ( شرح محصول؛

 ونقل؛ح( هرگونه انبارداری و حمل

 شده بعدی؛ وخ( هویت خریداران شناخته

 .د( مسیر موردنظر برای حمل، تاریخ حمل، مقصد، مبدأ و گیرنده

های )الف(، )ب( و )چ( و در صورت موجود بودن، )ث( بخشی ( اطالعات موضوع ردیف2) 

 .فرد را تشکیل خواهد دادمنحصربه از عالئم شناسایی

گذاری موجود نباشد، اعضا طبق جزء )الف( بند هرگاه اطالعات جزء )ث( هنگام عالمت (9) 

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات درج 82( ماده )2)

 .اطالعات مزبور را مقرر خواهند کرد

شده در این ماده، اطالعات اساس چارچوب زمانی مشخصهر عضو مقرر خواهد کرد که بر  -2

کننده یا هنگام ( در هنگام تولید یا در هنگام ارسال اولین محموله توسط هر تولید4ذکرشده در بند )

 .ورود به قلمرو آن، ثبت شود

از طریق ارتباط ( 2شده به موجب بند )هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطالعات ثبت -0

برای آن عضو ( 4و )( 9فرد مقرر به موجب بندهای )با عالئم شناسایی منحصربه )لینک(

 .دسترس باشدقابل

و نیز عالمات ( 2شده بر اساس بند )هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطالعات ثبت -2

( است در قالبی که از سوی 0دسترسی بر اساس بند )فرد شناسایی که حاوی اطالعات قابلمنحصربه

 .دار آن ایجاد یا تجویز شده است درج خواهد شدهای صالحیتعضو و مقام

(، حسب درخواست 2شده بر اساس بند )هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطالعات ثبت -0

ای در و از طریق یک ارتباط استاندارد و امن الکترونیکی با مرکز ملی و یا منطقه 3و با رعایت بند 

گذاری جهانی گذاری جهانی اطالعات قرار خواهد گرفت. کانون اشتراکدسترس کانون اشتراک

دار اعضا را تهیه کند و آن را در اختیار تمام اعضاء های صالحیتاطالعات باید فهرستی از مقام
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 .هدقرار د

 :دار بایدهر عضو یا مقام صالحیت -3

موقع به اطالعات مندرج در گذاری جهانی اطالعات، بهالف( پس از استعالم از کانون اشتراک

 ( دسترسی داشته باشد؛4بند )

های ب( تنها زمانی که چنین اطالعاتی جهت تحقیق یا کشف تجارت غیرقانونی فرآورده

 را مطرح کند؛ دخانی ضروری است چنین درخواستی

 گذاری اطالعات خودداری نکند؛پ( بدون عذر موجه از اشتراک

 ( پاسخ دهد؛4های درباره اطالعات مربوط بند )ت( طبق قانون ملی خود، به درخواست

 ث( طبق توافق متقابل اطالعات رد و بدل شده را محرمانه نگه دارد و از آن حفاظت کند؛

اعمال تا گسترش بیشتر حیطه سامانه ردیابی و ردگیری قابلهر عضو خواستار توسعه و  -88

های مربوط، و در صورت اقتضا، سایر تعهدات در محل حدی خواهد شد که تمام عوارض، مالیات

 .تولید، ورود به کشور، یا ترخیص از گمرک یا کنترل مالیات غیرمستقیم پرداخت شده باشد

های ردیابی و ردگیری ها برای سامانهترین رویهگذاری و گسترش بهاعضا در امر اشتراک -88

المللی، طبق توافق متقابل از جمله، در موارد دار بینهای صالحیتبا دیگر اعضاء و همچنین سازمان

 :زیر همکاری خواهند کرد

الف( تسهیل توسعه، انتقال و اکتساب فناوری ردیابی و ردگیری بهبودیافته از جمله دانش، 

 تخصص؛ مهارت، ظرفیت و

 کنند؛ وسازی برای اعضایی که اعالم نیاز میهای آموزشی و ظرفیتب( حمایت از برنامه

های بندیها و بستهگذاری و خوانش )اسکن( بستهپ( توسعه بیشتر فناوری جهت نشانه

 .(4های دخانی به منظور در دسترس قراردادن اطالعات مندرج بند )فرآورده

 .محول شود ک عضو نباید توسط صنعت دخانیات اجرا یا به آنتعهدات محول شده به ی -82

اندرکار رژیم ردیابی و دار دستهای صالحیتهر عضو باید اطمینان حاصل کند که مقام -89

ردگیری تنها به میزانی که برای اجرای این ماده ضروری است با صنعت دخانیات و کسانی که منافع 

 .ند تعامل داشته باشندکنصنعت دخانیات را نمایندگی می
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های مربوط به تعهدات آن عضو به تواند از صنعت دخانیات بخواهد که هزینههر عضو می -84

 .موجب این ماده را تأمین کند

 

 1ماده 

 حفظ سوابق

در صورت اقتضا، هر عضو از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در زنجیره عرضه  -8

تجهیزات تولیدی خواهد خواست که سوابق کامل و دقیق تمام های دخانی و تنباکو، فرآورده

شده معامالت مربوط را حفظ کنند. چنین سوابقی باید امکان پاسخگویی کامل درباره مواد استفاده

 .کندهای دخانی را فراهم در تولید فرآورده

ت زیر ( اطالعا0هر عضو در صورت اقتضاء مقرر خواهد کرد که اشخاص مجاز طبق ماده ) -2

 :دار ارائه کنندهای صالحیترا در صورت درخواست به مقام

ها و دیگر بینیالف( اطالعات عمومی مربوط به حجم بازار، محصوالت پر درخواست، پیش

 اطالعات مربوط؛ و

های دخانی و تجهیزات تولیدی که در زمان ارائه درخواست در مالکیت یا ب( مقدار فرآورده

ترل دارنده مجوز، در انبارهای گمرکی و مالیاتی تحت رژیم گذر یا تراباری یا در امانت یا تحت کن

 .تعلیق گمرکی قرار دارد

شده در قلمرو شده یا ساختههای دخانی و تجهیزات تولیدی فروختهدر ارتباط با فرآورده -9

عضو،  یک عضو برای صادرات، یا مشمول جابجایی تعلیق گمرکی درگذر یا تراباری در قلمرو آن

(، بنا به درخواست، 0در صورت اقتضا هر عضو مقرر خواهد کرد که دارنده مجوز طبق ماده )

دار در کشور مبدأ )به صورت الکترونیکی، جایی که های صالحیتاطالعات زیر را به مقام

 :ها در اختیار قرار دهدها وجود داشته باشد( در زمان خارج شدن از کنترل آنزیرساخت

 اند؛یخ حمل از آخرین محلی که محصوالت به صورت فیزیکی کنترل شدهالف( تار

 های ارسالی )از جمله نام تجاری، مقدار، انبار(؛ب( جزییات مربوط به فرآورده

 ونقل؛پ( مسیر و مقصد موردنظر برای حمل

 ها؛ت( هویت شخص )اشخاص( حقیقی یا حقوقی گیرنده فرآورده
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 ننده؛کث( روش حمل از جمله هویت حمل

 ج( تاریخ احتمالی رسیدن محموله به مقصد موردنظر؛ و

 .فروشی یا استفاده موردنظرچ( بازار خرده

کاران، به جز فروشان و توتوندر صورت امکان، هر عضو باید مقرر کند از خرده -4

ها جنبه تجاری ندارد، بخواهد که سوابق دقیق و کامل تمام کاران سنتی که فعالیت آنتوتون

 .دارنداند را طبق قوانین ملی نگاهامالت مربوطی که انجام دادهمع

، هر عضو اقدامات مؤثر قانونی، اجرایی، اداری یا سایر اقداماتی را (8از نظر اجرای بند ) -2

 :اتخاذ خواهد کرد تا مقرر نماید تا تمامی سوابق

 شوند؛کم چهار سال حفظ میالف( برای دست

 گیرند؛ ودار قرار میصالحیتهای ب( در دسترس مقام

 .انددار مقرر کردههای صالحیتشوند که مقامپ( به شکلی حفظ می

گذاری جزییات ای را برای اشتراکهر عضو با رعایت قوانین ملی و در صورت اقتضا سامانه -0

 .موجود در تمامی سوابق نگهداری شده طبق این ماده با دیگر اعضاء ایجاد خواهد کرد

های بهبودیافته حفظ گذاری تدریجی و توسعه نظاماعضاء خواهند کوشید جهت اشتراک -2

 .المللی همکاری کننددار بینهای صالحیتسوابق با یکدیگر و سازمان

 جرائم -بخش چهارم 

 64ماده 

 رفتار غیرقانونی از جمله جرائم کیفری
قانونی و دیگر اقداماتی را  هر عضو با رعایت اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقدامات -8

اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای غیرقانونی نمودن تمامی اعمال زیر به موجب قوانین داخلی 

 :خود ضروری باشد

ونقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات فروشی، داللی، فروش، حملالف( تولید، عمده

 ه مغایر مفاد این پروتکل باشد؛های دخانی یا تجهیزات تولیدی کتوتون، فرآورده

 ب(

ونقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات فروشی، داللی، فروش، حملتولید، عمده (8)
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های دخانی، یا تجهیزات تولیدی بدون پرداخت عوارض، مالیات و دیگر توتون، فرآورده

فرد، یا هر ایی منحصربههای قابل وصول، یا بدون داشتن مهر یا تمبر مالی، عالئم شناسمالیات

 گذاری یا برچسب الزم دیگر؛عالمت

های دخانی، یا تجهیزات تولیدی هر شکل دیگر قاچاق یا مبادرت به قاچاق تنباکو، فرآورده (2)

 ( جزء )ب( نباشد؛8که مشمول ردیف )

 پ(

های دخانی یا تجهیزات تولیدی، یا هر شکل دیگر تولید غیرقانونی توتون، فرآورده (8)

گذاری یا فرد یا هر عالمتبندی توتون با تمبر یا مهرهای مالی، عالئم شناسایی منحصربهبسته

 برچسب جعلی دیگر؛

ونقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات توتون که فروشی، داللی، فروش، حملعمده (2)

هایی که دارای تمبر یا ههای دخانی غیرقانونی، فرآورداند، فرآوردهبه صورت غیرقانونی تولید شده

 های جعلی باشند یا تجهیزات تولید غیرقانونی؛ها یا برچسبمهرهای مالی و یا دیگر نشانه

های غیر دخانی در جریان حرکت محموله های دخانی با فرآوردهت( مخلوط کردن فرآورده

 های دخانی؛کردن یا استتار فرآورده در طول زنجیره عرضه به منظور پنهان

 ( این پروتکل باشد؛82( ماده )2های دخانی و غیر دخانی که ناقض بند )ادغام فرآورده ث(

های اینترنتی، مخابراتی، یا هر نوع فناوری جدید دیگر برای فروش ج( استفاده از روش

 های دخانی که ناقض این پروتکل باشد؛فرآورده

توسط شخص مجوز دار از شخصی های دخانی یا تجهیزات تولیدی چ( خرید توتون، فرآورده

 .( مجوز داشته باشد اما دارای مجوز نیست0باید طبق ماده )که 

ح( ایجاد مانع کردن برای هر مأمور دولتی یا مأمور مجاز دیگر در اجرای وظایف مربوط به 

های دخانی یا کنی تجارت غیرقانونی توتون، فرآوردهپیشگیری، بازدارندگی کشف، تحقیق یا ریشه

 هیزات تولیدی؛تج

 خ(

کننده یا ناقص، یا قصور در تسلیم اطالعات مقرر ( مبادرت به ارائه اظهارات نادرست، گمراه8)

به هر مأمور دولتی یا مأمور مجاز در اجرای وظایف مربوط به پیشگیری، بازدارندگی کشف، 
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ولیدی چنانچه های دخانی یا تجهیزات تکنی تجارت غیرقانونی توتون، فرآوردهتحقیق یا ریشه

 ناقض حق شخص برای پیشگیری از مجرم ساختن خود نباشد؛

های دخانی یا تجهیزات تولیدی یا هر اظهار نادرست شرح، مقدار یا ارزش توتون، فرآورده (2)

 :نوع اطالعاتی که در این پروتکل قید شده باشد در یک فرم رسمی به منظورهای زیر

 اعمال؛ یامالیات و عوارض دیگر قابل)الف( فرار از پرداخت حقوق گمرکی 

کنی دار کردن اقدامات کنترلی برای پیشگیری، بازدارندگی، کشف، تحقیق یا ریشه)ب( خدشه

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده

 قصور در ایجاد یا حفظ سوابق موضوع این پروتکل یا حفظ سوابق نادرست؛ و (9)

 (.2ر عواید اعمال غیرقانونی احرازشده به عنوان جرائم کیفری به موجب بند )د( تطهی

هر عضو، با رعایت اصول پایه قوانین داخلی خود، تعیین خواهد نمود که کدام اعمال  -2

( یا هر عمل دیگری که مربوط به تجارت غیرقانونی توتون، 8شده در بند )غیرقانونی مشخص

ات تولیدی ناقض مفاد این پروتکل، جرائم کیفری خواهند بود و های دخانی و تجهیزفرآورده

 .اقدامات قانونی یا سایر اقدامات الزم را برای تنفیذ موارد تعیینی مذکور اتخاذ خواهد نمود

یک از اعمال غیرقانونی هر عضو، دبیرخانه این پروتکل را مطلع خواهد کرد که کدام -9

( تعیین کرده است و 2عضو به عنوان جرائم کیفری طبق بند )( را آن 2( و )8های )مندرج در بند

کند و تغییرات بعدی در این اجرا میرا قابل 2ها که بند هایی از قوانین خود یا شرحی از آننسخه

 .قوانین را در اختیار دبیرخانه قرار خواهد داد

تجارت غیرقانونی  المللی در مبارزه با جرائم کیفری مربوط بهبرای تقویت همکاری بین -4

شوند که قوانین ملی خود مربوط های دخانی و تجهیزات تولیدی، اعضا تشویق میتوتون، فرآورده

المللی های بینشویی، معاضدت حقوقی دوجانبه و استرداد مجرمین را با توجه به کنوانسیونبه پول

ها در اجرای مفاد این بودن آناند مورد بازبینی قرار دهند تا از کارا ها پیوستهمربوط که به آن

 .پروتکل اطمینان حاصل کنند
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 63ماده 

 شدههای مربوط به اموال ضبطپرداخت

اعضا باید طبق قوانین داخلی خود تصویب اقدامات قانونی و سایر اقداماتی را بررسی کنند که 

مالیات و دار برای وضع عوارضی متناسب با های صالحیتممکن است برای مجاز نمودن مقام

کننده، وارد یا صادرکننده توتون، کننده، سازنده، توزیعحقوق گمرکی از دست رفته از تولید

 .شده ضروری باشدهای دخانی و یا تجهیزات تولیدی ضبطفرآورده

 المللیهمکاری بین -بخش پنجم

 11ماده 

 گذاری اطالعات عمومیاشتراک

وتکل و به عنوان بخشی از اطالعات مربوط ابزار یابی به اهداف این پراعضا به منظور دست -8

گزارش دهی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و با رعایت 

 :قوانین داخلی و در صورت اقتضا از جمله در مورد موضوعاتی مانند موارد زیر گزارش خواهند داد

های دخانی یا تجهیزات تولیدی، مقدار دهالف( در یک فرم جامع، جزییات ضبط توتون، فرآور

 نشده؛شده، شرح فرآورده، تاریخ و محل تولید، و مالیات پرداختیا ارزش مواد ضبط

پرداخته مقدار یا های معاف از حقوق گمرکی و مالیاتب( واردات، صادرات، گذر، فروش

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ارزش تولید توتون، فرآورده

های عمل در تجارت غیرقانونی توتون، کاری و نیز شیوههای پنهانای رایج، روشهپ( رویه

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ وفرآورده

 .ت( هر نوع اطالعات مربوط دیگری، طبق توافق اعضاء

سازی اعضاء جهت گردآوری و تبادل اطالعات، با یکدیگر و دیگر اعضاء برای ظرفیت -2

 .دار همکاری خواهند کردلی صالحیتالملهای بینسازمان

شده را محرمانه و صرفاً جهت استفاده اعضاء تلقی خواهند کرد مگر اعضاء اطالعات گفته -9

 .که عضو فرستنده اطالعات، به گونه دیگری بیان کرده باشدآن
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 31ماده 

 منابع مالی

شناسند و اهمیت رسمیت میاعضا نقش مهم منابع مالی را در نیل به هدف این پروتکل به  -8

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی برای کنترل دخانیات در رسیدن به اهداف 20ماده )

 .کنندکنوانسیون را تصدیق می

های ملی خود که برای تحقق هدف این پروتکل در نظر گرفته هر عضو، در رابطه با فعالیت -2

 .های ملی خود، حمایت مالی ارائه خواهد کردبرنامهها و ها، اولویتاست، طبق طرح

توسعه و اعضای دارای اقتصاد اعضا در صورت اقتضا جهت تقویت ظرفیت اعضای درحال -9

ای، و دیگر ای، زیرمنطقهدر حال گذار برای تحقق اهداف این پروتکل، از مجاری دوجانبه، منطقه

 .مالی را فراهم کنندمجاری چندجانبه استفاده خواهند کرد تا منابع 

های شوند که با رعایت قوانین و سیاست، اعضا تشویق می(80بدون ایجاد خدشه به ماده ) -4

ملی و در موارد مقتضی هر نوع درآمد حاصله مصادره شده که ناشی از جرائم تجارت غیرقانونی 

ف برشمرده شده در های دخانی و تجهیزات تولیدی باشد را جهت دستیابی به اهداتوتون، فرآورده

 .این پروتکل به کار برند

المللی بین دولتی مربوط و مؤسسات مالی و ای و بینهای منطقهاعضایی که در سازمان -2

ها، این نهادها را به ارائه ای نمایندگی دارند، بدون تحدید حقوق مشارکت در آن سازمانتوسعه

اقتصاد در حال گذار تشویق خواهند کرد  توسعه و اعضای دارایکمک مالی، برای اعضای درحال

 .ها در ایفای تعهدات خود به موجب این پروتکل کمک نمایندتا به آن

 :کنند کهاعضا موافقت می -0

الف( جهت کمک به اعضا برای انجام تعهدات خود به موجب این پروتکل، الزم است تمام 

این پروتکل برای منافع تمام کشورهای  های مربوط به هدفمنابع بالقوه و در دسترس برای فعالیت

توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار، متمرکز و مورداستفاده عضو، به ویژه اعضای درحال

 قرار گیرد؛ و

توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار بنا به ب( دبیرخانه کنوانسیون، به اعضای درحال

ها به موجب در دسترس جهت تسهیل اجرای تعهدات آنهای الزم درباره منابع درخواست، توصیه
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 .این پروتکل را ارائه خواهد داد

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد 2( ماده )9توانند طبق بند )اعضا می -2

های مربوط به تعهدات یک عضو برای نیل به کنترل دخانیات از صنعت دخانیات بخواهند که هزینه

 .پروتکل را متقبل شود اهداف این

اعضا با رعایت قوانین داخلی خود خواهند کوشید که اجرای پروتکل را رأساً و ازجمله از  -0

)تارنمای  .های دخانی تأمین مالی نمایندطریق وضع مالیات و دیگر اشکال عوارض بر فرآورده

 (http://rc.majlis.ir/fa/lawهای مجلس شورای اسالمی،مرکز پژوهش

 گیرینتیجه

های واگیر، پیشگیری از بیماریها در حوزه سالمت پس از کنترل بیمارییکی از اهداف دولت

جهانی،  آمارهای و در نتیجه افزایش سالمت عمومی جامعه است. بر اساس 8های غیرواگیر

 موارد درصد تمام 29 و هابیماری درصد 08 از بیش مسئول در حال حاضر غیرواگیر هایبیماری

 کشورهای در غیرواگیر هایبیماری از ناشی یهادرصد مرگ 08 باشند کهمی هامرگ

 های غیرواگیربیماری به هابیماری درصد کل 20 از ما، بیش کشور دهد. درمی رخ توسعهدرحال

 اختصاص دارد.

 ها،سرطان عروقی، -های قلبیبیماری از اندعبارت غیرواگیر هایبیماری از اصلی نوع چهار

 نامتناسب شکلی به در حال حاضر غیرواگیر هایتنفسی و دیابت. بیماری مزمن هایبیماری

 از چهارمسه به نزدیک و اندداده قرار تأثیر تحت را متوسط درآمد با و درآمدکم کشورهای

 دهد.می رخ کشورها این در غیرواگیر هایبیماری از ناشی هایمرگ

 شامل پیشگیریقابل اصلی خطر عامل چهاربه  مذکور مستقیماً غیرواگیر عمده بیماری چهار

هستند.  وابسته بدنی مناسب فعالیت عدم و الکل ناسالم، سوءمصرف غذایی رژیم سیگار، مصرف

کند. می تحمیل کشورها به را اقتصادی بزرگی خسارات ها،این بیماری شیوع روزافزون افزایش

 مؤثرترین از یکی تواندغیرواگیر می هایبیماری کنترل و پیشگیری که داشت نظر در باید

 شوند.می تحمیل کشور سالمت نظام به که باشد هاییبیماری بار کاهش جهت راهکارها

                                                           
1- Non- Communicable Diseases (NCDs) 

http://rc.majlis.ir/fa/law
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 تمرکز هابیماری این خطر عوامل کاهش روی الزم است غیرواگیر هایبیماری کاهش برای 

شود. در این مبحث با توجه به موضوع کتاب به مسئله دخانیات و مصرف سیگار به عنوان یکی از 

پرداخته شده است. در ایران ساالنه بیش از دویست هزار میلیارد ریال هزینه  اصلی خطر عامل چهار

دخانیات در ایران سالیانه افزون بر های مرتبط با های درمان بیماریشود. هزینهاستعمال دخانیات می

های مربوط به دهد که هزینهشود. شواهد جهانی نشان میهزار میلیارد ریال برآورد می 988

شود. های اقتصادی مصرف دخانیات را شامل میدرصد از کل هزینه 98های بهداشتی تنها مراقبت

وری ناشی از مرگ دست دادن بهره ( مربوط به از٪28عمده هزینه اقتصادی مصرف دخانیات )

های ناشی از مصرف زودرس یا از دست دادن روزهای کاری و غیبت از کار به علت ابتال به بیماری

های بهداشتی و از دست دادن های اقتصادی، ازجمله هزینهدخانیات است. بنابراین، کل هزینه

 باشد.میلیارد ریال  8.888.888تواند بالغ بر وری، میبهره

ریزی برای کاهش مصرف دخانیات اما دستیابی به این هدف، نیازمند تالش گسترده و برنامه

حد اقداماتی  است. کاهش اساسی در مصرف دخانیات به این بستگی دارد که هر کشوری تا چه

 برای کنترل دخانیات اجرا کند و آن اقدامات چقدر اثربخشی داشته باشد. افزایش مالیات دخانیات

 -و تنظیم این مالیات بر حسب تورم و جلوگیری از افزایش دسترسی مردم به محصوالت دخانی

اقدامی بسیار سودمند برای کاهش مصرف دخانیات است. این اقدام  -دلیل افزایش درآمدهایشانبه

ی های کنترل دخانیات )شش راهکار سازمان جهانویژه هنگامی مؤثر خواهد بود که با سایر برنامهبه

بهداشت( ارتباط داشته باشد و در کشورهای با درآمد کم و متوسط اجرا شود؛ یعنی کشورهایی که 

 ها دارند.افراد سیگاری حساسیت بیشتری به قیمت

افزایش سالمت عمومی توجیه خوبی برای افزایش مالیات دخانیات است. آثار مثبت افزایش 

زه سالمت است و نتایج غیرمستقیمی مانند افزایش مالیات دخانیات فراتر از آثار مستقیم آن در حو

تنها ابزاری مؤثر های سالمت نیز دارد. افزایش قیمت و مالیات دخانیات نهاثربخشی و کاهش هزینه

های ومیر زودرس است، بلکه از هزینهها و مرگبرای کاهش مصرف دخانیات و کاهش بیماری

 کاهد.کلی سالمت و درمان نیز می

ها نیز مزایایی دارد، تنها برای افراد سیگاری، بلکه برای اطرافیان آنرک دخانیات نهازآنجاکه ت
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تواند در زمینه کاهش مواجهه با دود محیطی دخانیات نیز مؤثر باشد. افزایش مالیات دخانیات می

همچنین، ازآنجاکه مصرف دخانیات از سوی والدین ممکن است احتمال مصرف دخانیات یا 

زمینه نیز سودمند ها بیفزاید، افزایش مالیات دخانیات در این ری را در فرزندان آناحتمال بیما

 خواهد بود.

ترین دلیل افزایش مالیات دخانیات اگرچه ارتقای سالمت فردی و خانوادگی و اجتماعی مهم

عنوان دلیلی دیگر برای ترغیب است، افزایش درآمد حاصل از مالیات دخانیات نیز اغلب به

مدت، شود که در کوتاهبینی میشود. پیشگذاران به انجام اصالحات مالیاتی مطرح میتسیاس

عنوان بهترین راه اِعمال مالیات بر دخانیات که عموماً به -های ویژه دخانیاتافزایش نرخ مالیات

در شود که بینی میعالوه، پیشباعث افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. به -پذیرفته شده است

زندگی افراد مدت و بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش کارایی و درآمد و امید به میان

 منجر خواهد شد.

مطالعات متعدد جهانی نشان داده است که از مجموع شش راهکار کنترل دخانیات کنوانسیون 

کشورهای دنیا، راهکار ترین روش کنترل دخانیات در تمامی صرفهکنترل دخانیات، مؤثرترین و به

های علمی و مالیات بر دخانیات است. بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت بر اساس یافته

کنند مالیات کاالهای می ( به کشورها توصیهBest Practicesتجربیات کشورهای موفق )

شود. مالیات  ( اخذExcise Tax« )مالیات ویژه»رسان به سالمت ازجمله سیگار در چارچوب آسیب

ها با در نظر گرفتن اهداف تخصیصی مالیات، بخشد. دولتویژه جنبه تخصیصی مالیات را تحقق می

کنند. در مورد محصوالت دخانی، وضع دهی میگرایش مردم به مصرف برخی کاالها را جهت

 شود.مالیات ویژه موجب کاهش مصرف و شروع به استعمال دخانیات می

ویژه، ساختارهای متفاوتی وجود دارد: مالیات بر حجم و مالیات بر ارزش. برای اعمال مالیات 

هر یک از این ساختارها مزایا و معایبی دارند. فلذا بسیاری از کشورها، ساختار مالیات ویژه ترکیبی 

ترین سیستم مالیات اند و این سیستم رایج)مالیات بر ارزش به اضافه مالیات بر حجم( را بکار گرفته

درصد کشورها، مالیات ویژه بر دخانیات را اعمال  38اکنون یژه دخانیات در سطح جهان است. همو

 کنند.می

ساختار مالیات ویژه ترکیبی )با مالیات ویژه حداقلی( مطابق با اهداف سالمت عمومی است زیرا 
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اع سیگار را کاهش های نسبی قیمت انوپذیر است. این نوع ساختار، تفاوتساختاری پایدار و کنترل

شوند زیرا انگیزه افراد برای دهد. در نتیجه موجب دستیابی به اهداف بهداشتی مالیات ویژه میمی

ها را از بین جایگزینی برندها یا انواع محصوالت دخانی بجای یکدیگر در واکنش به افزایش مالیات

 الیاتی هستند.برد و از نظر درآمدی نیز موجب افزایش و ثبات درآمدهای ممی

های ساختار مالیات ویژه ترکیبی و همین طور مبلغ حداقل مالیات ویژه در کشورهای جهان نرخ

بایست طوری در نظر گرفته شوند های مذکور میبا توجه به شرایط هر کشور متفاوت است، اما نرخ

نرخ تورم و افزایش فروشی سیگار باشد. با در نظر گرفتن درصد قیمت خرده 22که مالیات حداقل 

بایست هرساله افزایش یابد در غیر این صورت های دخانیات نیز میتوان مالی افراد، نرخ مالیات

های عمومی به مرور کاهش های ویژه بر دخانیات با افزایش درآمد و قیمتارزش واقعی مالیات

 خواهد یافت.

های مواد قانونی جداگانه و الیه در ایران ابتدا به صورتاخذ مالیات بر محصوالت دخانی 

گرفته است. اولین قانون مالیات دخانیات بعد از انقالب متعدد بدون کارایی و بازدهی الزم انجام می

هجری شمسی وضع گردید. پس از تصویب قانون تجمیع عوارض  8234مشروطه در سال 

ور و همچنین قوانین بودجه (، اخذ مالیات بر محصوالت دخانی در قالب قانون مذک22/88/8908)

لغو قانون  و 8902ماه سنواتی انجام گردید. با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت

مقررات مالیات و عوارض سیگار در چارچوب فصل کاالهای خاص قانون مالیات  تجمیع عوارض،

ه بر اساس نرخ قانونی باالتر بر ارزش افزوده اجرایی گردید. با وجودی که مالیات بر ارزش افزود

( ٪3( برای سیگار و سایر محصوالت تنباکو نسبت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده عمومی )82٪)

شود، اعمال مالیات ارزش افزوده بر قیمت فاکتور فروش در درب کارخانه برای اعمال می

ه بخش بزرگی شود کمحصوالت داخلی و سیف در نقطه واردات محصوالت وارداتی موجب می

از ارزش بازار کاالی دخانی بدون مالیات بماند. عالوه بر قانون مالیات بر ارزش افزوده، در قوانین 

 ساله توسعه نیز مواردی در خصوص سیگار اضافه گردید.های پنجبودجه سنواتی و برنامه

سازمان  شگزار»و بر اساس نتایج  های مختلف مالیات و عوارض بر دخانیات،علیرغم الیه

(، عملکرد مالیات بر دخانیات جمهوری GTCR« )جهانی بهداشت در مورد شیوع جهانی دخانیات
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( و جهان ضعیف بوده است و در نتیجه اجرای EMROاسالمی ایران در منطقه مدیترانه شرقی )

ساختار موجود مالیات بر دخانیات، اهداف بهداشتی و درآمدی محقق نشده است. این در حالی 

(، عملکرد جمهوری اسالمی MPOWER« )شش راهکار کنترل دخانیات»ست که از مجموع ا

کمک به افراد سیگاری به منظور »ایران در اجرای چهار راهکار مطلوب بوده و در مورد راهکار 

وضعیت متوسط داشته و تنها در خصوص مالیات بر دخانیات، عملکرد « ترک مصرف دخانیات

 ضعیفی داشته است.

سازی ساختار مالیات بر دخانیات جمهوری الذکر و به منظور نوسازی و مدرنه مراتب فوقبنا ب

شود که ساختار مالیات ویژه ترکیبی )مالیات بر ارزش به اضافه مالیات بر اسالمی ایران پیشنهاد می

( طراحی و اجرایی a Minimum Specific Floorحجم( با در نظر گرفتن مالیات ویژه حداقلی )

شود فروشی در ساختار کنونی، توصیه میخرده گردد. با توجه به سهم اندک مالیات بر قیمت

ساله انجام شود. برای اجرای ها در ساختار مالیات ویژه ترکیبی طی یک دوره پنجافزایش نرخ

 صحیح و بازدهی بیشتر ساختار مذکور الزم است مدیریت بر دخانیات نیز برای نظارت و کنترل بر

چرخه تولید، واردات و توزیع محصوالت دخانی تشکیل گردد. این مدیریت با استقرار نظامی 

 شود.قدرتمند برای پایش مالیاتی محصوالت دخانی انجام می

برد برای هر دو بخش بهداشت و اقتصاد است. افزایش  -افزایش مالیات یک سیاست برد 

انیات و پیامدهای منفی آن تأثیر دارد و مالیات و قیمت محصوالت دخانی در کاهش مصرف دخ

توان آن را برای حمایت از حال موجب ایجاد درآمدهای جدید زیادی خواهد بود که میدرعین

های کنترل دخانیات و ارتقای بهداشت عمومی جامعه و همچنین های مختلفی مانند برنامهفعالیت

 اص داد.های بهداشتی ناشی از استعمال دخانیات اختصهزینه

( برای تأمین مالی راهبردهای کنترل دخانیات Earmarkingتخصیص مالیات ویژه دخانیات )

های تواند شامل مواردی مانند افزایش آگاهی مردم، خدمات ترک سیگار، تأمین مالی برنامهمی

 باشد.آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات 

ترین و مؤثرترین ن پایانی اینکه با ایجاد ساختار مطلوب مالیات بر دخانیات به عنوان مهمسخ

های آینده و افزایش توان از اپیدمی دخانیات در ایران در سالتنها میراهکار کنترل دخانیات، نه

کاهش  توان موجباتومیر ناشی از استعمال دخانیات جلوگیری نمود، بلکه میها و مرگبیماری
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مصرف دخانیات، افزایش درآمدهای پایدار و اختصاص به بخش سالمت و در نتیجه افزایش 

 سالمت عمومی جامعه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه سالمت را فراهم نمود.



 

 فصل چهارم: مالیات بر دخانیات و تأثیر آن بر سالمت عمومی

 (MPOWER: شش راهکار سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات )بخش اول

 (Best Practicesبخش دوم: تجارب برتر در مورد کنترل دخانیات )

 ساختار مطلوب مالیات دخانیات در ایران بخش سوم:

 بخش چهارم: مدیریت مالیات بر دخانیات و تأثیر آن بر سالمت عمومی



 



 

بخش اول: شش راهکار سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات 

(MPOWER) 

 مقدمه

پیشییگیری مییرگ در جهییان امییروز اسییت کییه نیمییی از    اسییتعمال دخانیییات تنهییا عامییل قابییل  

میلییارد نفیر در سرتاسیر جهیان سییگار مصیرف       اکنون بیش از یک کشد همکنندگان را میمصرف

میلییون نفیر را هرسیاله در     0و استعمال دخانیات بیش از  -ساالنچهارم بزرگحدود یک -کنند می

توسعه به علت رشد سریع جمعیت بیه همیراه   کشد. استعمال دخانیات در کشورهای درحالجهان می

 تأثیرات تهاجمی صنایع دخانی رو به افزایش است.

روند فعلی استعمال دخانیات ادامه یابد، تا پایان قرن حاضر، دخانیات باعث مرگ بیش از  اگر

3یک میلیارد نفر خواهد بود. برآوردها حاکی از آن است که بیش از

4
ها در کشورهای با این مرگ 

 افتد.درآمدهای پایین و متوسط اتفاق می

در جهان است. مصرف دخانیات استعمال دخانیات عامل خطر شش مورد از هشت عامل مرگ 

ها بازدهی پیشگیری و از دست دادن سالهای قابلهاست که منتج به بیماریعامل بسیاری از بیماری

شود و سبب از پذیری اقتصادی خانوار میشود. استفاده از دخانیات همچنین موجب آسیبمی

 شود.های بهداشت میدست دادن دستمزد و کاهش بازدهی و افزایش هزینه

شود استعمال دخانیات صرفاً یک انتخاب شخصی است اما این واقعیت اشتباه تصور میاغلب به

خواهند که سیگار را ترک شوند میکه کاربران از تأثیرات سالمت آن آگاه میوجود دارد هنگامی

رتمند جهان کنند اما به خاطر اعتیاد به نیکوتین، این کار خیلی سخت است. عالوه بر این، صنایع قد

کارگیری افراد برای البی گری و تبلیغات به منظور ها میلیارد دالر برای بازاریابی و بهساالنه ده

 کنند.ها هزینه مینگهداری و افزایش سیگاری

ازآنکه سال پس 28اند. بعد از شدهچندین استراتژی برای کاهش استعمال دخانیات نشان داده
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سال از اثبات مستندات خطرات  28ور علمی ثابت گردید و پس از طخطرات بهداشتی دخانیات به

اند. های کنترل دخانیات مؤثری را اجرا نمودهدود دست دوم، تعداد کمی از کشورها استراتژی

ها عالقه کمتر دارند، زنان و جوانان در این توسعه به اجرای این استراتژیحتی کشورهای درحال

اند تا بدان وسیله فروش و سود رگی هدف صنایع دخانی قرارگرفتهکشورها به عنوان پتانسیل بز

ها منافع مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع دخانی را افزایش دهند. بعالوه در بعضی کشورها دولت

 پرورش و تولید دخانیات دارند.

 االجرا شدن کنوانسیونالمللی به رهبری سازمان جهان بهداشت منجر به الزمهای بینتالش

ها، طراحی مداخالت و آماده کنترل دخانیات شد. کنوانسیون، اصول و متون را برای توسعۀ سیاست

کند. دستیابی به اهداف کنترل دخانیات کردن منابع سیاسی و مالی برای کنترل دخانیات فراهم می

همچنین های اجتماعی و ای و سازمانهای حرفهها، مؤسسات علمی و انجمننیازمند همکاری دولت

 باشد.المللی میهای بینحمایت

اند سالمت مردمشان را با الحاق به مبارزه علیه اعضا کنوانسیون کنترل دخانیات متعهد شده

شیوع دخانیات حمایت کنند. برای کمک به کشورها به منظور برآورده نمودن تعهدات طبق 

جهانی، این سند شش راهکار را ارائه کنوانسیون و برای تبدیل این اجتماع جهانی به یک واقعیت 

ای سیاستی که شامل مجموعه اقدامات کنوانسیون کنترل دخانیات است که تأثیرات کند. بستهمی

 ها برای کاهش شیوع دخانیات ثابت شده است.آن

مجموعه شش راهکار، بخشی از برنامه عملیاتی کنوانسیون کنترل دخانیات برای جلوگیری از 

باشد. کنترل دخانیات تعهدات سیاسی نیرومند و همچنین مشارکت ر واگیردار میهای غیبیماری

ها برای اجتماعی نیاز دارد. این مستند منبعی برای ذینفعان در سطح کشوری به منظور کمک به آن

باشد. این مجموعه به طراحی، ایجاد و ارزیابی عملیاتی کردن مجموعه شش راهکار می

های حال دسترسی به منابع مالی برای فعالیتکند و درعینالمللی کمک میهای ملی و بینمشارکت

 کند.کنترل دخانیات را فراهم می

 انداز شش راهکار کنترل دخانیاتچشم

گیرندگان را به همراه سایر اقشار جامعه شامل جامعه مدنی، مجموعه شش راهکار، تصمیم
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کند. ی تجسم جهان عاری از دخانیات تشویق میهای بهداشتی و سایرین براکنندگان مراقبتفراهم

وانگهی، مجموعه شش راهکار ابزارهای ایجاد دنیایی است که استعمال دخانیات را با افزایش 

دهد. هدف، دنیایی است که هیچ کودک یا اقتصادی کاهش می –های قانونی و اجتماعی زمینه

 سالی در معرض دود نباشد.بزرگ

ها و مداخالتی برای مصرف کاهش مصرف دخانیات نیاز به سیاست مجموعه شش راهکار برای

بایست طراحی و اهداف و بازنگری اقدامات را ارزیابی نماید و طور سیستماتیک میاجرا دارد که به

طور بایست در سطح باالیی بهها را ارزیابی نماید، مداخالت میگیرانه تأثیرات آنبا نظارت سخت

ها، برای کاهش مصرف دخانیات کافی ورکلی، اجرای بخشی از سیاستطکامل اجرا شود، به

 نیست. کشورها نیاز دارند مجموعه شش راهکار را به شرح زیر اجرا نمایند:

 های پیشگیرانه؛پایش مصرف دخانیات و سیاست -

 محافظت مردم در برابر دود سیگار؛ -

 کمک به افراد سیگاری به منظور ترک مصرف دخانیات؛ -

 رسانی در مورد خطرات مصرف دخانیات؛طالعا -

 های مصرف دخانیات؛ممنوع کردن تبلیغات و آگهی-

 .افزایش مالیات دخانیات-

ها مکمل دهد. سیاستها و مداخالت شش راهکار را ارائه میای از سیاستجدول زیر، خالصه

ی ترک سیگار، کاهش کنندگان سیگار براافزا هستند. برای مثال افزایش مالیات به مصرفو هم

کند. های جدید و حفاظت مردم درباره خطرات سالمتی دود دست دوم کمک میتعداد سیگاری

ممنوعیت ترویج صنایع دخانی و تبلیغات ضد دخانی به مردم درباره خطرات سالمتی استعمال 

ان گیرندگدهد و برای تصمیمدهد، درک عمومی از دخانیات را تغییر میدخانیات آموزش می

کند. این شش راهکار، همچنین لزوم قوانین مالیاتی، ممنوعیت تبلیغات و سیاسی تسهیالتی ایجاد می

 کند.قوانین عاری از دخانیات را حمایت می

دار، ردیابی پیشرفت و های هدفگیرانه منجر به دستیابی به اطالعات اولیه، فعالیتنظارت سخت

 ارزیابی نتایج مداخالت خواهد شد.
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 ها و مداخالت مجموعه شش راهکار کنترل دخانیاتتسیاس
 

 2جدول
MPOWER 

 ها و مداخالت شش راهکار کنترل دخانیاتمجموعه سیاست
 محافظت مردم در برابر دود سیگار

: تصویب و اجرایی نمودن اماکن عاری از دخانیات در P1مداخله 
مراکز بهداشتی و آموزشی همچنین در تمامی اماکن بسته عمومی 

 ها و بارشامل محیط کار، رستوران

 پایش مصرف دخانیات

 
 
 
 

 M1فعالیت متقابل 

 
 
 
 

گردآوری خصوصیات ملی و جمعیت بر 
ای با استفاده از اساس اطالعات دوره

های کلیدی مصرف دخانیات افراد شاخص
 سالجوان و بزرگ

 کمک به ترک استعمال دخانیات

های ترک دخانیات توصیه : سیستم بهداشتی قوی، امکانO1مداخله 
های بهداشتی اولیه. حمایت از طریق دسترسی از طریق مراقبتقابل

خطوط تلفنی ترک دخانیات و سایر منابع اجتماعی، با دسترسی آسان، 
 دارودرمانی با هزینه کم.

 رسانی در مورد خطرات مصرف دخانیاتاطالع

 بندیروی بسته: لزوم نصب برچسب هشداردهنده مؤثر بر w1مداخله 
 : اجرای تبلیغات ضد دخانیاتW2مداخله 
: به دست آوردن پوشش رایگان وسایل ارتباط جمعی W3مداخله 

 های ضد دخانیبرای فعالیت
 های مصرف دخانیاتممنوع کردن تبلیغات و آگهی

: تصویب و اجرای قوانین مؤثری که تمامی اشکال E1مداخله 
 طور کامل ممنوع کند.هبازاریابی مستقیم دخانیات را ب

: تصویب و اجرای قوانین مؤثری که تبلیغات غیرمستقیم، E2مداخله  
 کند.ترویج و حمایت مالی دخانیات را ممنوع می

 افزایش مالیات دخانیات

: افزایش نرخ مالیات محصوالت دخانی و حصول اطمینان R1مداخله 
شوند و با تورم میای تعدیل طور دورهها بهمبنی بر اینکه این نرخ

کنندگان همگام بوده و سرعت افزایش آن از قدرت خرید مصرف
 بیشتر است.

: تقویت مدیریت مالیاتی به منظور کاهش تجارت R2مداخله 
 غیرقانونی محصوالت دخانی
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اند. این شدههایی هستند که برای کاهش استعمال دخانیات نشان دادهموارد زیر، استراتژی

هایی وجود دارد که تأثیر اند و شاخصدر بسیاری از کشورهای دارای موفقیت بوده هااستراتژی

 دهد.ها بر یکدیگر را نشان میافزایی آنهم

 حفاظت مردم از دود مواد دخانی

ها هدف: اماکن کامالً عاری از دخانیات در فضاهای بسته عمومی و محیط کار، شامل رستوران

های تنفسی ها شامل سرطان ریه و سایر بیماریری از بیماریو بار، دود دست دوم علت بسیا

شده برای باشد. هیچ سطح ایمنی برای مواجه با دود دست دوم شناخته نشده است. تنها راه اثباتمی

باشد و حفاظت مردم در مقابل دود دست دوم دخانیات، اماکن کامالً عاری از دخانیات می

کند بلکه به ها را در مقابل دود محافظت میا غیر سیگاریتنههای عاری از دخانیات نهمحیط

 کند.ها نیز در ترک سیگار کمک میسیگاری

های تصویب و اجرایی نمودن اماکن عاری از دخانیات در راستای مراقبت :P1مداخله 

ها بهداشتی و تسهیالت آموزشی همچنین در تمامی اماکن بسته عمومی شامل محیط کار، رستوران

شود بنابراین اجازه استعمال دخانیات در که دود دست دوم باعث بیماری میر. ازآنجاییو با

قبول نیست. تمامی مراکز ها قابلها و بیمارستانهای مراکز درمانی، کلینیکیک از بخشهیچ

( و اماکن NGOهای غیردولتی )ها، سازماندرمانی با فضای بسته شامل مراکزی که توسط دولت

 بایست عاری از دخانیات باشد.شوند، میخصوصی اداره میبهداشتی 

عالوه بر مراکز درمانی، همه فضاهای آموزشی باید عاری از دخانیات باشند. ایجاد مراکز 

عمومی عاری از دخانیات مخصوصاً به خاطر حفاظت جوانان از مواجهه با دود سیگار و همچنین 

ل دخانیات بر اهمیت ایجاد محل کار عاری از دود دست دوم خیلی مهم است، کنوانسیون کنتر

 دخانیات تأکید زیادی دارد.

 کمک به ترک استعمال دخانیات

هدف: سهولت دستیابی به خدمات به منظور مدیریت رهایی صددرصدی از دخانیات در مراکز 

 بهداشتی و از طریق منابع اجتماعی ترک دخانیات.

ه عنوان یک ماده اعتیادآور وابسته هستند بنابراین کنندگان دخانیات به نیکوتین باغلب مصرف 
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ها بدون ها سخت است. پس از اخذ تصمیم برای ترک سیگار، بیشتر آنترک سیگار برای آن

نمایند. اما کمک به ترک سیگار موجب افزایش نرخ ترک دخانیات مداخله اقدام به ترک می

نمایند مجدداً شروع به دخانیات می درصد کسانی که بدون کمک اقدام به ترک 32-38شود. می

 کنند.استعمال دخانیات می

به خاطر اینکه مداخالت مدیریتی کلینیکی بر رفتار اشخاص تمرکز دارند، لذا نسبت به سایر 

صرفه هستند. با این وجود، این مداخالت برای کمک به های شش راهکار مقرون بهاستراتژی

 کنند مهم هستند.جانشان اقدام به ترک سیگار میاشخاصی که برای حفاظت از سالمتی و 

کنند. حتی با ها مداخالت کنترل دخانیات را برای کمک به ترک دخانیات اجرا میدولت

های باالتر، قیمت -شوداجرای استراتژی کنترل دخانیات که موجب افزایش نرخ ترک دخانیات می

کنند نی که افراد اقدام به استعمال دخانیات میممنوعیت تبلیغات، بازاریابی و تشویق، ممنوعیت اماک

ها برای ترک دخانیات مشکل بسیاری از سیگاری –ها دربارۀ مضرات دخانیات و آموزش سیگاری

ها با استفاده از درآمدهای مالیات تواند توسط دولتخواهند داشت. خدمات ترک دخانیات می

 دخانیات با پرداخت یارانه تأمین مالی شود.

خواهند ترک دخانیات را انجام دهند دو مداخله اصلی اعطای تسهیالت به کسانی که می برای

ای رودررو توسط پزشکان و سایر شاغلین در مراکز وجود دارد. اولین آن مشاوره شامل توصیه

باشد. مداخله دوم دسترسی به های اجتماعی میدرمان و همچنین از طریق تلفن ترک سیگار و برنامه

 باشد.مانی با هزینه کم میدارودر

دسترسی از طریق های ترک دخانیات قابلسیستم بهداشتی قوی با امکان توصیه :O1مداخله 

های بهداشتی اولیه، خطوط تلفنی ترک دخانیات و سایر منابع اجتماعی، همراه با خدمات مراقبت

 طور مقتضی.دسترسی آسان به درمان با دارو به

ها و خدمات مراقبتی بهداشتی اولیه و سایر سیگار و توصیهکنندگان شناسایی مصرف

های ترک دخانیات نیز بایست ادغام شوند و شامل تقویت ارائه توصیههای پزشکی میویزیت

طور شود. خطوط تلفن ترک دخانیات در بسیاری از کشورها که خدمات تلفن ثابت و موبایل بهمی

یافت خدمات عادت به تلفن کردن دارند، خیلی مؤثر ای برای عموم مردمی که برای درگسترده
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 دیده دارد.بوده است. خطوط تلفن ترک دخانیات نیاز به تأمین مالی و کارکنان آموزش

بایست همراه با توصیه و مشاوره باشد، البته دارودرمانی اعتیاد به نیکوتین در حالت ایدئال می

 د بود.طور جداگانه نیز انجام شود مؤثر خواهناگر به

 هشدار در مورد خطرات دخانیات

های هدف: آگاهی بخشی در سطح باال در مورد خطرات سالمتی مصرف دخانیات برای گروه

سنی، جنسیت و اماکن اقامتی، به طوری که همه مردم در مورد مضرات و مرگ زودرس در نتیجه 

 مصرف دخانیات آگاه شوند.

ات استعمال دخانیات، مقدار کمی از علیرغم مستندات غافلگیرکننده در مورد خطر

کنندگان دخانیات آگاهی کاملی در مورد خطرات سالمتی استعمال دخانیات دارند. اکثر مصرف

ها در مورد طیف گسترده رسان است اما آندانند که استعمال دخانیات آسیبطور کامل میمردم به

ی و مرگ ناشی از مصرف طوالنی های خاص ناشی از استعمال دخانیات، احتمال ناتوانبیماری

 مدت دخانیات، سرعت یا درجه اعتیاد به نیکوتین یا مضرات دود دست دوم اطالعی ندارند.

های ارتباط جمعی در موردنظرات سالمتی استعمال دخانیات و آموزش عمومی از طریق رسانه

ستعمال دخانیات تواند بر تصمیمات اشخاص در مورد شروع یا ادامه اهمچنین دود دست دوم می

تأثیر بگذارد. اهمیت مداخله آموزش شامل انتشار اطالعات درباره خطرات سالمتی استعمال 

های خاص با میزان مصرف باالی دخانیات و/ یا دخانیات به عموم مردم، آموزش هدفمند گروه

م کسانی که اطالعات کمتری درباره خطرات استعمال دخانیات دارند، و الزام به درج عالئ

 باشد.های سیگار و سایر محصوالت دفاعی میهشداردهنده بر روی پاکت

درنهایت، هدف آموزش و تبلیغات ضد دخانیات، تغییر هنجارهای اجتماعی درباره استعمال 

ها، با دخانیات است. ضدیت با تصاویر فریبنده استعمال دخانیات توسط صنایع دخانی و مخالفت

شود انیات عادتی با خطر کم هست، فشار افکار عمومی باعث میادراک نادرستی که استعمال دخ

که بسیاری از افراد استعمال دخانیات را انتخاب نکنند. تغییر هنجارهای اجتماعی از این طریق باعث 

 شوند.ها برای شروع کاهش مصرف دخانیات میافزایش حمایت از سایر دولت
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 بندیمؤثر بر روی بسته: درخواست نصب برچسب هشداردهنده w1مداخله 

صرفه درباره های دخانیات روش تبلیغاتی مقرون بههای هشداردهنده بر روی بستهبرچسب 

کنندگان دخانیات و همچنین های بهداشتی برای مصرفمضرات استعمال دخانیات است که پیام

ها تقریباً بدون هزینه تواند برای دولتکند. این مداخله میبینند فراهم میها را میکسانی که بسته

 اجرا شود.

 : اجرای ضد تبلیغاتW2مداخله 

های هماهنگی را برای بایست تالشهای غیردولتی میهای مدنی شامل سازماندولت و جمعیت

ها علیه استعمال دخانیات انجام دهند. اطالعات در مورد خطرات آموزش مردم و بسیج فعالیت

کنندگی مشابه تبلیغات صنایع شفاف و باکیفیت و قدرت اقناعطور سالمتی استعمال دخانیات به

 دخانی و بازاریابی کاالها ارائه شود.

: به دست آوردن پوشش رایگان وسایل ارتباط جمعی برای W3مداخله 

 های ضد دخانیفعالیت

تواند از طریق انتشار در وسایل ارتباط های آموزشی ضد دخانی میعالوه بر تبلیغات، پویش

های ارتباط ها، رسانههای روابط عمومی که پوشش رادیوتلویزیون، روزنامهی از طریق تالشجمع

ای با طراحی خوب و اجرای های رسانهکنند، صورت پذیرد. پویشجمعی آنالین را ترویج می

های های ضد بازاریابی و برچسبهای شش راهکار مانند اماکن بدون دخانیات، فعالیتسیاست

 ای رایگان ایجاد کند.تواند پوشش رسانهها میبندیبر روی بسته هشداردهنده

 اجرای ممنوعیت تبلیغات، ترویج و حمایت مالی دخانیات

 هدف: حذف کامل تبلیغات، ترویج و حمایت مالی دخانیات

ها میلیارد دالر در سراسر جهان صرف تبلیغات، ترویج و حمایت مالی از صنایع دخانی ساالنه ده

جانبه هر نوع کنند. بنابراین عنصر کلیدی کنترل دخانیات، ممنوعیت همهخانیات میصنایع د

بازاریابی دخانیات، ممنوعیت کامل تبلیغات، ترویج و حمایت مالی دخانیات است که در سطح 

 باالیی در مورد کاهش دخانیات در میان مردم در همه سطوح درآمدی و آموزشی مؤثر است.

طور بالقوه ممکن است تبلیغات، ترویج و حمایت مالی صنایع دخانی به تصویب قانون ممنوعیت
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های تبلیغاتی هایی روبرو شوند، زیرا برخی از بازاریان در کنار صنایع دخانی از هزینهبا مقاومت

آسانی اجرا توانند بهشوند. به هر حال این قوانین در صورتی که به خوبی نوشته شوند میمنتفع می

 ی کلیدی چنین قوانینی شامل:شوند. اجزا

 های جمعیممنوعیت تبلیغات در تمامی اشکال رسانه

 فروشانهای بازاریابی واردکنندگان و خردهمحدودیت فعالیت

 های ترویجی شامل صنایع ورزشی و سرگرمی.محدودیت فعالیت

: تصویب و اجرای قوانین مؤثری که تمامی اشکال بازاریابی مستقیم E1مداخله 

برای مؤثر بودن، ممنوعیت بازاریابی مستقیم  کندطور کامل ممنوع دخانیات را به

های جمعی و تبلیغات را شامل شود. بایست کامل بوده و تمامی اشکال رسانهمحصوالت دخانی می

های هدف برساند پیدا خواهند ه پیامشان را به گروهدر غیر این صورت صنایع دخانی ابزاری ک

های تبلیغاتی را به نمود. اگر ممنوعیت تبلیغات به رسانه خاصی محدود شود، صنایع دخانی هزینه

ها و مجالت، دهند که تبلیغات مجاز است. ممنوعیت باید شامل روزنامهجاهایی انتقال می

 .رادیوتلویزیون، بیلبوردها و اینترنت باشد

: تصویب و اجرای قوانین مؤثری که تبلیغات غیرمستقیم، ترویج و E2مداخله 

تبلیغات ترویج و حمایت مالی غیرمستقیم تصرف کند. حمایت مالی دخانیات را ممنوع می

ها یا محیط دلخواه پیوند داده و شامل نشان دادن استعمال دخانیات، استعمال دخانیات را با موقعیت

ها و تلویزیون، حمایت مالی از موسیقی و وقایع ورزشی، استفاده از محصوالت دخانیات در فیلم

شود. ها میهای عمومی برای ترویج دخانیات و فراهم کردن پیامنمایش غیر دخانی یا جشنقابل

 باشد.های صنایع دخانی برای اقدامات مؤثر ضد دخانی مهم میمراقبت از استراتژی

 ا افزایش دهیدمالیات بر محصوالت دخانی ر

 کاهش تدریجی استطاعت خرید محصوالت دخانی :هدف

ها افزایش قیمت دخانیات و محصوالت دخانی از طریق افزایش مالیات یکی از مؤثرترین روش

سیگار باعث کاهش تعداد افراد سیگاری باالتر  هایبرای کاهش استعمال دخانیات است. قیمت

را روزانه  کند تعداد کمتریدهند را وادار میدخانیات ادامه میشود و کسانی که به استعمال می



020  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 

سهم مالیات از به علت اینکه تقاضای محصوالت دخانی بی کشش است و همچنین  مصرف کنند.

فروشی کم است، لذا افزایش مالیات دخانیات حداقل در کوتاه مدت درآمد های خردهقیمت

باشد. توجه میمدت، حتی اگر مصرف کاهش یابد قابلنمیادر دهد و مالیاتی کشور را افزایش می

 اند.فروشی وضع کردهدرصد قیمت خرده 22در واقع، برخی کشورها نرخ مالیات را بیش از 

در کشورهای  ٪4فروشی، حدود های خردهافزایش قیمت ٪88شود به ازای هر برآورد می

با یابد. شیوع سیگار صرف کاهش میدر کشورهای با درآمد کم و متوسط، م ٪2پردرآمد و حدود 

یابد. مالیات کاهش می در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند درآمد، سن و سایر عناصر جمعیتی

دخانیات به ویژه در جلوگیری یا کاهش مصرف دخانیات جوانان و افراد فقیر مؤثر است. با افزایش 

یشتر اقدام به ترک یا کاهش مصرف های نوجوان و مردم فقیر دو تا سه برابر بها، سیگاریقیمت

 ترند.ها حساسها از نظر اقتصادی نسبت به افزایش قیمتسیگار خواهند نمود، زیرا این گروه

: افزایش نرخ مالیات محصوالت دخانی و حصول اطمینان مبنی بر R1مداخله 

شوند و با تورم همگام بوده و سرعت ای تعدیل میطور دورهها بهاینکه این نرخ

 کنندگان بیشتر است.افزایش آن از قدرت خرید مصرف

هدف از وضع مالیات دخانیات، کاهش تدریجی استطاعت خرید است. این بدان معناست که 

ای افزایش دهند به طوری که اطمینان حاصل گردد که طور دورهها را بهبایست مالیاتها میدولت

های مالیات دخانیات برای یابد و نرخفزایش میکننده اتر از قدرت خرید مصرفقیمت واقعی سریع

قیمت نیز تر هستند و همچنین محصوالت ارزانهایی که شایعهمه محصوالت دخانی شامل آن

 افزایش یابد.

تر از قدرت خرید زیاد های واقعی نشود و سریعاگر افزایش مالیاتی منجر به افزایش قیمت

شود. در نتیجه، مصرف تر شده و استطاعت خرید بیشتر مینشود، محصوالت دخانی نسبتاً ارزان

های کاالهای با یابد. وانگهی، اگر مالیاتشود و شیوع محصوالت دخانی افزایش میبیشتر می

ای زیاد نشود، پس احتمال مالحظهطور قابلقیمت بهاال افزایش یابد، قیمت محصوالت ارزانقیمت ب

ها زیاد آناحتمالکمتری وجود دارد که افراد فقیر جامعه استعمال دخانیات را کاهش دهند زیرا به

کنندگان ممکن است قیمت را مصرف خواهند نمود. بعالوه، بعضی از مصرفمحصوالت ارزان

قیمت تغییر دهند و مصرف دخانیات تر یا محصوالت دخانی ارزانف خود را به برندهای ارزانمصر
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های مختلف مالیات دخانیات ممکن است باعث افزایش درآمد شوند، را کاهش ندهند. طرح

که ممکن است باعث کاهش بسیار زیاد مصرف دخانیات هم بشود یا تأثیر کمی بر مصرف درحالی

شوند، با چه روشی باشد، بستگی به این دارد که چه محصوالتی مشمول مالیات میدخانیات داشته 

 و در چه سطحی.

به منظور حصول تأثیر حداکثری مالیات به عنوان یک مداخله بهداشت عمومی، مبالغی از 

توان برای تأمین درآمدهای مالیاتی که در نتیجه افزایش مالیات دخانیات حاصل شده است را می

های بهداشت عمومی و اجتماعی اختصاص داد. این باعث کنترل دخانیات و سایر برنامهمالی 

کنندگان حتی بیشتر محبوب شود. در اغلب شود که افزایش مالیات نزد مردم شامل مصرفمی

ها هایی است که دولتکشورها، درآمدهای مالیات و دخانیات صدها یا هزاران برابر بیشتر از هزینه

کنند. اختصاص سهم بزرگی از این منابع برای کنترل دخانیات دخانیات پرداخت می برای کنترل

ای موجب تأمین مالی اجرای مالحظهطور قابلموجب افزایش محبوبیت مالیات دخانیات شده و به

طور مثال: پویش تبلیغات ضد دخانیات، مشاوره شود )بهمجموعه راهکارهای کنترل دخانیات می

 یره(.ترک سیگار و غ

توان تواند بر تعداد سیگار وضع شود )نرخ ثابت یا مالیات بر مبنای حجم( یا میمالیات ویژه می

بر اساس ارزش )مالیات بر مبنای ارزش( یا ترکیبی از هر دو مورد فوق را اخذ نمود. هر دو نوع 

ای مالیاتی فروشی و درآمدهمالیات ویژه نقاط قوت و ضعف خودشان را در ارتباط با قیمت خرده

طور مثال یک دالر برای همچنین تنوع محصوالت دخانی و کیفیت دارند. مالیات بر مبنای حجم )به

کند، برای عددی( درآمدهای دولت را از کاهش قیمت تولیدکننده محافظت می 28هر بسته 

بیشتری  تواند تعدیل شود. مالیات بر مبنای حجم ظرفیتطور خودکار میتر است و بهمحاسبه آسان

طور خودکار با تورم تعدیل شود. سرعت برای کاهش مصرف دخانیات دارد، مخصوصاً اگر به

ای بر مبنای باالتر طور دورهبایست با میزان تورم همگام بوده و بهافزایش مالیات بر مبنای حجم می

باشند. کننده تعدیل گردد تا همچنان برای کاهش مصرف دخانیات مؤثر رفتن قدرت خرید مصرف

از سوی دیگر مالیات بر مبنای ارزش با تورم یکی خواهد بود و در صورتی که تولیدکننده قیمت 

شود. هرچند در برخی کشورها افزایش مالیات بر محصوالت را افزایش دهد، درآمدها نیز زیاد می

ای همبنای ارزش محصوالت دخانی که اختالف قیمتی زیادی دارند ممکن است موجب ایجاد انگیز
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قیمت تغییر دهند که این امر تر به ارزانکنندگان شود که از محصوالت دخانی گرانبرای مصرف

 شود.موجب کاهش تأثیر منافع بهداشتی مالیات دخانیات می

شود و به وسیله تمبر روی بسته سیگار شناسایی های ویژه در سطح تولیدکننده اعمال میمالیات

آوری مالیات همراه با کاهش باشد. این فرایند جمعع مالیات میترین روش وضشود که عملیمی

های ویژه باشد، در مورد دخانیات وارداتی، مالیاتفروشی میامور اداری موردنیاز پخش و خرده

شوند. مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش اغلب در محل واردات همراه با سایر عوارض اعمال می

 فروشی همراه با سایر محصوالت اخذ شود.واردات یا در سطح خردهتواند در محل افزوده می

تقویت مدیریت مالیاتی به منظور کاهش تجارت غیرقانونی : R2مداخله 

 ،محصوالت دخانی

تمرکز سیستم مالیاتی با تمرکز بر تولیدکننده همچنین موجب کاهش تجارت غیرقانونی به  

. این امر برای کشورها نیاز به تقویت ظرفیت مدیریت شودوسیله تسهیل نظارت بر تمکین مالیات می

 مالیاتی و گمرک دارد مخصوصاً در جاهایی که سطح باالیی از قاچاق و فرار مالیاتی وجود دارد.

بازرسی وضعیت فناوری، ارتباط بهتر در میان مقامات گمرکی و اجرایی، اموری اساسی برای 

های بعالوه، الصاق تمبر مالیاتی بر تمامی بستههای تجارت غیرقانونی هستند. کاهش انگیزه

فروشی، اجرای کامل قوانین با حمایت کامل قانونی، نگهداری اسناد مهم دولتی و الزام خرده

های تجارت استفاده از عالئم هشداردهنده به زبان رسمی به عنوان ابزارهای مؤثر کاهش انگیزه

های تجارت د تعهد قوی دولت برای مهار فعالیتغیرقانونی هستند. تمامی این اقدامات نیازمن

 (2888غیرقانونی هستند. )سازمان جهانی بهداشت، شش راهکار،



 

 (Best Practicesبخش دوم: تجارب برتر در مورد کنترل دخانیات )

ویژه، بهمحور استفاده از مالیات ویژه دخانیات برای دستیابی به اهداف سالمت

 های ناشی از مصرف دخانیاتومیر و بیماریکاهش مرگ

خوبی تحقیقات مختلف نشان داده است که افزایش مالیات و قیمت محصوالت دخانی به

های فقیر ویژه، در بین جوانان و گروهبه -تواند در کاهش مصرف دخانیات و پیامدهای منفی آنمی

افزایش مالیات ویژه دخانیات درآمدهای جدید چشمگیری حال، تأثیر داشته باشد. درعین -جامعه

مدت دوام خواهد داشت. در درازمدت، افزایش مداوم مدت تا میانتولید خواهد کرد که در کوتاه

تواند به کاهش بیشتر های کنترل دخانیات میها و سیاستمالیات دخانیات همراه با سایر برنامه

ینجامد، هرچند کاهش مصرف دخانیات و کاهش تولید آن مصرف دخانیات و پیامدهای منفی آن ب

 در درازمدت باعث کاهش درآمد مالیاتی خواهد شد.

فروشی درصد قیمت خرده 31تنظیم مالیات دخانیات باهدف اینکه حداقل 

 محصوالت دخانی را شامل شود

نحصراً برای هایی که مهای ویژه دخانیات )یا سایر مالیاتتقریباً در تمامی کشورها، مالیات

دهد. فروشی سیگار را تشکیل میدرصد قیمت خرده 28شود( کمتر از محصوالت دخانی وضع می

فروشی را شامل همچنین، در بیشتر کشورها مقدار مالیات دخانیات کمتر از نصف قیمت خرده

فروشی را تشکیل درصد قیمت خرده 28شود. افزایش مالیات دخانیات به طوری که حداقل می

ای برای افراد سیگاری خواهد ها منجر خواهد شد و احتماالً انگیزهد، به افزایش محسوس قیمتده

آوردن به مصرف تواند جوانان را از رویها همچنین میبود تا آن را ترک کنند. این افزایش قیمت

یری طرز چشمگهای ناشی از دخانیات را بهومیرها و بیماریسیگار منصرف کند و درنهایت، مرگ

میزان زیادی افزایش دهد. تواند درآمدهای مالیاتی را بهحال، این افزایش مالیات میبکاهد. درعین
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هایی های ویژه دخانیات تمرکز دارد و نه بر تمام مالیاتباید یادآوری کرد که این روش بر مالیات

دخانی نسبت به سایر  ها به افزایش قیمت محصوالتشود، زیرا این مالیاتکه بر دخانیات اعمال می

 کاهد.شود و درنتیجه، از مصرف دخانیات میکاالها و خدمات منجر می

 تر بهتر استنظام مالیاتی ساده

اجرای ساختارهای مالیاتی پیچیده کار دشواری است و فضای بیشتری برای فرار مالیاتی ایجاد 

محور و افزایش درآمد هداف سالمتهای مالیاتی پیچیده از نظر دستیابی به اکند. همچنین، نظاممی

های ویژه دخانیات به اجرای آن حاصل از مالیات کارایی کمتری دارند. تسهیل ساختار مالیات

تر دهد. نظام مالیاتی سادهکاهد و درآمدها را افزایش میکند، از فرارهای مالیاتی میکمک می

افراد برای جایگزینی برندها یا انواع کاهد، زیرا انگیزه میزان بیشتری میمصرف دخانیات را به

برد. راهبردهای ها را از بین میجای یکدیگر در واکنش به افزایش مالیاتمحصوالت دخانی به

ها باهدف مناسب گذار از ساختارهای مالیاتی پیچیده به ساده شامل کاهش تدریجی تنوع مالیات

حصوالت دخانی است. همچنین، کشورهایی استقرار یک نظام مالیاتی یکپارچه و واحد برای تمام م

مرور کاهش دهند و ها را بهای بر مبنای قیمت دارند، باید تعداد این الیههای چندگانهکه الیه

های مختلفی را بر مبنای ای ایجاد کنند. کشورهایی که مالیاتدرنهایت، نظام مالیاتی یکپارچه

های مالیاتی را کاهش دهند و ید این اختالفکنند نیز باهای محصوالت دخانی اعمال میویژگی

 ای تدوین کنند.نظام یکپارچه

 فروشی سیگارهای خردهتأکید بر افزایش سهم مالیات ویژه در قیمت

تواند اثر مالیات دخانیات در سالمت همگانی را بیفزاید، زیرا های ویژه میتأکید بیشتر بر مالیات

دهد و درنتیجه، انگیزه افراد قیمت را کاهش میارزان قیمت وشکاف قیمتی بین برندهای گران

در واکنش به افزایش مالیات را از  -قیمتقیمت به ارزاناز گران -سیگاری برای تغییر برند مصرفی

برد. اِعمال همین مالیات ویژه به تمام برندهای دخانیات این پیام روشن را به افراد سیگاری بین می

زیان یکسانی دارند. در کشورهایی که  -قیمتقیمت و چه ارزانچه گران -دهد که تمام برندهامی

های بر مبنای ارزش و بر مبنای حجم تکیه اکنون بر مالیات بر مبنای ارزش یا ترکیبی از مالیاتهم
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دارند، بهترین کار این است که مالیات ویژه نسبتاً سنگینی وضع کنند که شامل تمام برندهایی شود 

توان میزان مالیات بر مرور میشود. سپس، بهها اعمال مین مالیات بر مبنای ارزش بر آناکنوکه هم

طوری که هم سهم کلی مبنای ارزش را کاست و میزان مالیات بر مبنای حجم را افزایش داد، به

 فروشی سیگار بیشتر شود.مالیات و هم سهم مالیات ویژه از قیمت خرده

 به مالیات وارداتویژه نسبت های تکیه بیشتر بر مالیات

ای از سوی کشورهای مختلف باعث شده است که تأثیر های تجاری جهانی و منطقهایجاد توافق

فروشی کاهش یابد. در مقابل، مالیات واردات از نظر تولید درآمدهای بیشتر و افزایش قیمت خرده

لیات دخانیات را تضمین کرد. توان پایداری درآمدهای حاصل از مابا تکیه بر مالیات ویژه می

شدت به مالیات واردات محصوالت دخانی اکنون بهراهکار گذار برای کشورهایی که هم

های ویژه را حال مالیاتمرور کاهش دهند و درعین اند، این است که مالیات واردات را بهوابسته

 طوری افزایش دهند تا مجموع مالیات این محصوالت افزایش یابد.

 های همسان و افزایش مالیات برای تمام محصوالت دخانیمالیات تعیین

ها( ممکن است به تغییر افزایش مالیات ویژه فقط برای برخی محصوالت دخانی )و نه تمام آن

کردن برندهای های این محصوالت و درنتیجه، تشویق افراد سیگاری برای جایگزیننسبی قیمت

بینجامد. این روند ممکن است کاهش کلی مصرف دخانیات  ترجای برندهای گرانقیمت بهارزان

تری برای مصرف پیدا خواهند را با مشکل مواجه کند، زیرا افراد سیگاری همواره برندهای ارزان

کرد. بنابراین، افزایش همسانِ مالیات تمام محصوالت دخانی و کاهش امکان جایگزینی برندهای 

همگانی بیشتر کمک کند. همچنین، افزایش مالیات تمام  تواند به هدف ارتقای سالمتسیگار می

 تواند درآمد مالیاتی بیشتری تولید کند.محصوالت دخانی می

 ممانعت از فروش بدون مالیات و بدون عوارضِ محصوالت دخانی

سی(، وابسته به سازمان جهانی تیسیطبق ماده ششم معاهده چهارچوب کنترل دخانیات )اف

عضو باید بکوشند تا از فروش یا واردات محصوالت دخانی بدون مالیات و بهداشت، کشورهای 

دهد تا با افزایش قیمت بدون عوارض جلوگیری کنند یا آن را محدود نمایند. این کار امکان می
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تمام محصوالت دخانی و کاهش امکان فرار مالیاتی، به هدف ارتقای سالمت همگانی و افزایش 

 درآمد مالیاتی دست یافت.

اگر افزایش درآمدها هدف اصلی است، باید برای دستیابی به این هدف بر افزایش 

 مالیات دخانیات تأکید کرد

صورت ارزشی است( یا افزایش در حجم فروش به افزایش قیمت تولیدکننده )وقتی مالیات به

دستیابی به  ها از نظرافزایش درآمد حاصل از مالیات دخانیات منجر خواهد شد، اما افزایش مالیات

مدت مدت تا میانمحور اثربخشی بیشتری دارد و درآمدهای جدیدی در کوتاهاهداف سالمت

ایجاد خواهد کرد. تکیه بر افزایش حجم فروش دخانیات برای افزایش درآمدها فقط به بدترشدن 

ابی انجامد. از طرفی، تکیه صرف بر افزایش قیمت تولیدکننده برای دستیوضع سالمت همگانی می

پذیری و افزایش ناپایداری درآمد حاصل از مالیات دخانیات بینیبه درآمد بیشتر نیز به کاهش پیش

 انجامد.می

 های خاص دخانیات بر حسب تورمتنظیم خودکار مالیات

های طور مداوم تنظیم نشود، ارزش واقعی آن با افزایش قیمتهای خاص دخانیات بهاگر مالیات

خواهد یافت. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ارزش واقعی درآمدهای حاصل از  مرور کاهشعمومی به

مالیات دخانیات سقوط خواهد کرد و اثربخشی مالیات در زمینه کاهش مصرف دخانیات از بین 

های خاص توانند با استقرار سازوکاری برای تنظیم خودکار مالیاتها میخواهد رفت. دولت

رخ تورم از این اتفاق جلوگیری کنند. تاکنون، فقط استرالیا و دخانیات و تطبیق دائمی آن با ن

اند. تا وقتی نرخ تورم پایین باشد، تنظیم ساالنه کافی خواهد بود؛ نیوزیلند چنین اقدامی انجام داده

ماهه( ضروری تر )مثالً، ششاما اگر نرخ تورم زیاد باشد، آنگاه تنظیم مالیات در فواصل کوتاه

 خواهد بود.

یش مالیات دخانیات باهدف کاهش توان مالی افراد برای خرید محصوالت افزا

 دخانی

حال تولید درآمد برای افزایش حداکثری اثر مالیات دخانیات در سالمت همگانی و درعین
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ها را بیفزایند تا قیمت دخانیات افزایش و توان مالی افراد برای خرید ها باید مالیاتبیشتر، دولت

اهش یابد. در بسیاری کشورهای با درآمد کم و متوسط، افزایش درآمد به محصوالت دخانی ک

انجامد و ازآنجاکه سرعت افزایش درآمدها از سرعت افزایش قیمت افزایش مصرف دخانیات می

یابد. باهدف کاهش تدریج افزایش میدخانیات بیشتر است، توان مالی افراد برای خرید دخانیات به

ها باید تا جایی افزایش یابد که قیمت واقعی خرید محصوالت دخانی، مالیاتتوان مالی افراد برای 

 این محصوالت از افزایش درآمدهای افراد پیشی بگیرد.

های جامع کنترل گنجاندن موضوع افزایش مالیات ویژه دخانیات در برنامه

 دخانیات

مل هدف کاهش ها باید راهبردهای جامعی برای کنترل دخانیات اتخاذ کنند که شادولت

آوردن جوانان به مصرف آن باشد. این راهبرد، عالوه بر مصرف دخانیات و جلوگیری از روی

افزایش مالیات دخانیات، باید شامل مداخالت دیگری برای کاهش مصرف دخانیات باشد؛ مثالً، 

ی های دخانیات، هشدارهاسیاست جامع هوای عاری از دود دخانیات، ممنوعیت بازاریابی شرکت

قاطع درباره پیامدهای منفی مصرف دخانیات، تالش گسترده برای یاری افراد سیگاری باهدف 

های جمعی. اجرای راهبردی جامع برای های آموزشی و تبلیغی در رسانهترک دخانیات و فعالیت

انجامد، حمایت کاهش مصرف دخانیات به کاهش بیشترِ پیامدهای منفی مصرف دخانیات می

کند و اثربخشی مالیات دخانیات در زمینه ی را از افزایش مالیات دخانیات جلب میعمومی و سیاس

 افزاید.ارتقای سالمت همگانی را می

های استفاده از بخشی از درآمدهای مالیات دخانیات برای حمایت از فعالیت

 کنترل دخانیات و ارتقای سالمت

کند که مدهای جدیدی ایجاد میهای ویژه محصوالت دخانی درآافزایش چشمگیر در مالیات

های کنترل دخانیات یا ارتقای های مختلفی مانند برنامهتوان آن را برای حمایت از فعالیتمی

دهد که استفاده از مالیات یا سایر درآمدها برای سالمت اختصاص داد. شواهد تجربی نشان می

انجامد، رف دخانیات میهای کنترل دخانیات به کاهش هرچه بیشتر مصتأمین مالی برنامه

دهد تنهایی چنین تأثیری ندارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میها بهکه افزایش مالیاتدرحالی
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که حمایت عمومی از افزایش مالیات دخانیات هنگامی بیشتر خواهد بود که حداقل برخی از 

ر بسیاری کشورها، محور صرف شود. دهای سالمتدرآمدهای حاصل از آن برای حمایت از برنامه

کند که صدها و هزاران بار بیشتر از پولی است که برای مالیات دخانیات درآمدی تولید می

شود. ازآنجاکه در بیشتر کشورها، ایجاد قوانینی های کنترل دخانیات صرف میفعالیت

وسخت برای اختصاص درآمد حاصل از مالیات دخانیات برای کنترل دخانیات و سایر سفت

توان این کار را با اصالح قوانین موجود یا ایجاد های ارتقای سالمت کار آسانی نیست، میمهبرنا

 ها انجام داد.تعهدات شفاهی در دولت

 سیاست کاهش مالیات و قیمت محصوالت دخانی لزوماً به نفع فقرا نیست

فقیر  هایبرخی عقیده دارند که برای افزایش توان مالی خرید محصوالت دخانی در گروه

ها و مالیات دخانیات را تا حد امکان پایین نگه داشت. اما این کار لزوماً به نفع جامعه، باید قیمت

های فقیر جامعه فقرا نخواهد بود. این سیاست ممکن است به افزایش مصرف دخانیات در بین گروه

ها تحمیل ه آنهای بهداشتی و اقتصادی مصرف دخانیات را بمنجر شود و بخش بیشتری از هزینه

کند. افزایش مالیات دخانیات بر تمام محصوالت دخانی به کاهش هرچه بیشتر مصرف آن در بین 

کند و از ها فراهم میشود و درنتیجه، مزایای بهداشتی و اقتصادی بیشتری برای آنفقرا منجر می

 نماید.ها جلوگیری میتشدید فقر آن

 یش مالیات دخانیات شوددغدغه حفظ سطح اشتغال نباید مانع افزا

افزایش مالیات محصوالت دخانی ممکن است باعث کاهش مشاغل مربوط به دخانیات )تولید، 

توان با افزایش توزیع، واردات و صادرات( شود. اما این کاهش اشتغال در حوزه دخانیات را می

خرید دخانیات مصرف  ها جبران کرد، زیرا پولی که قبالً برایاشتغال متناظر با آن در سایر حوزه

شود و این شد، اکنون برای خرید سایر کاالها و خدمات )مانند محصوالت غذایی( مصرف میمی

تولید دخانیات در  8بَرشود. با توجه به ماهیت سرمایهها میباعث افزایش تولید و رونق در آن حوزه

نخواهد شد یا اینکه افزایش مالیات  بیشتر کشورها، احتماالً یا هیچ اثر نهایی در میزان اشتغال ایجاد

                                                           
1- capital intensive 
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به مقداری افزایش در سطح اشتغال خواهد انجامید. ازآنجاکه دغدغه زیادی درباره بیکاری 

های مربوط به دخانیات وجود دارد، استفاده از بخشی از درآمدهای حاصل از کارگران در بخش

های و انتقال کارگران بخشمالیات دخانیات برای تدارک کشت جایگزین برای کشاورزان توتون 

 میزان زیادی رفع کند.ها را بهتواند این دغدغههای صنعت میمربوط به دخانیات به سایر بخش

نگرانی از تأثیر مالیات دخانیات در افزایش تورم نباید مانع افزایش مالیات دخانیات 

 شود

محصوالت دخانی را شامل  هایدر بیشتر کشورها، یا مالیات دخانیات سهم نسبتاً کمی از قیمت

های ملی قیمت در حد پایینی شود یا اینکه نقش قیمت محصوالت دخانی در محاسبه شاخصمی

است. این به معنای آن است که افزایش مالیات دخانیات در این کشورها عموماً تأثیر چندانی در 

الیات دخانیات ممکن افزایش تورم نخواهد داشت. از طرفی، این نگرانی وجود دارد که افزایش م

ها های دولتی ممکن است با شاخص قیمتاست اثر تورمی داشته باشد، زیرا دستمزدها یا سایر هزینه

هایی که قیمت محصوالت دخانی را توانند با استفاده از شاخصها میارتباط داشته باشد. دولت

دی تأکید دارد و فرانسه نیز آن را شامل نشود، این نگرانی را رفع کنند. اتحادیه اروپا بر چنین رویکر

 اجرا کرده است.

توانمندسازی مجریان مالیات دخانیات برای پایش بازارهای دخانیات و ارزیابی 

 تأثیر افزایش مالیات دخانیات

نظر از اینکه نظام مالیاتی چگونه بین تولیدکنندگان دخانیات و مجریان مالیاتی هماهنگ صرف

ها را زیر نظر داشته شود، مسئوالن مالیاتی باید به تولیدکنندگان اعتماد کنند، ولی همواره آنمی

این نظام مالیاتی  تواند در این زمینه مفید باشد.باشند. استقرار نظامی قدرتمند برای پایش مالیاتی می

های جدیدی برای پایش تولید و توزیع محصوالت دخانی داشته باشد و شامل کنترل باید فناوری

عالوه، مسئوالن مالیاتی باید بر نحوه پرداخت فیزیکی این محصوالت در تمام زنجیره توزیع باشد. به

ای طور دورهها را بهلیاتی آنمالیات از سوی صنایع دخانی نظارت دائمی داشته باشند و دفترهای ما

ای مخصوص مالیات دخانیات ضروری است. این اداره باید حسابرسی کنند. همچنین، تأسیس اداره

با همکاری گمرک برای پایش تجارت دخانیات و مبارزه با فرار مالیاتی اقداماتی انجام دهد. این 
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محصوالت دخانی داشته باشد، تقاضای  اداره باید پایگاه اطالعاتی جامعی برای ارزیابی بازارهای

های ویژه دخانیات و تأثیر افزایش آن را ارزیابی نماید. محصوالت دخانی را تحلیل کند و مالیات

چنین اقداماتی هنگامی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در تعامل و همکاری با مسئوالن مالیاتی 

 اشد.ای بهای جهانی و منطقهکشورهای همسایه و سازمان

های جدید برای توانمندسازی مجریان مالیات دخانیات و مبارزه استفاده از فناوری

 با فرار مالیاتی

آوری مالیات و های مدرن، برای افزایش اثربخشی جمعمجریان مالیات باید با استفاده از فناوری

یابی و ردگیری و های جدید شامل استقرار نظام ردجلوگیری از فرار مالیاتی بکوشند. این فناوری

پذیر نیست و از راحتی امکانای است که تقلب در آن بههای مالیاتی پیشرفتهاستفاده از برچسب

توان این محصوالت را در سرتاسر زنجیره توزیع دنبال کرد. مسئوالن مالیاتی باید طریق آن می

هایی که نظر از گزارشفصر -های مالیاتی تولیدکنندگان دخانیات رابتوانند میزان تولید و بدهی

توان با بخش ها را میدقت ارزیابی کنند. هزینه استقرار این فناوریبه -دهندها ارائه میخود آن

 های ویژه دخانیات تأمین کرد.کوچکی از مالیات

توانمندسازی مجریان مالیات دخانیات از طریق اعطای مجوز به همه کسانی که در 

 حوزه دخانیات نقش دارند

کنند، طور قانونی در حوزه تولید و توزیع دخانیات کار میطای مجوز به تمام کسانی که بهاع

کند و تر میپایش بازار محصوالت دخانی و شناسایی محصوالت غیرقانونی و قاچاق را آسان

دهد تا فرارهای مالیاتی را شناسایی و افراد خاطی را جریمه همچنین به مجریان مالیاتی امکان می

هایی باشد که قبالً توضیح ویژه هنگامی مؤثرتر خواهد بود که با کمک فناوریند. این موضوع بهکن

 داده شد.

های قاطع و شدید و فوری برای تمام کسانی که در تجارت غیرقانونی تعیین جریمه

 دخانیات نقش دارند

یرقانونی از تکرار های اًَعمال غدهد که افزایش جریمهنظریه اقتصادی و شواهد تجربی نشان می
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تواند امکان شناسایی و توقیف کسانی را که در کاهد. اجرای قاطعانه مالیات دخانیات میآن می

های قاطع و تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی شرکت دارند، فراهم کند. همچنین، تعیین جریمه

د. با تعیین مالیات برای آن های غیرقانونی باشتواند تنبیه مناسبی برای این فعالیتشدید و فوری می

شدند، طور غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات توزیع میدسته از محصوالت دخانی که قبالً به

توان هزینه ادامه کار درآمد مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت و با استفاده از بخشی از این مالیات می

اند و ی نظارتی خود را گسترش دادههامجریان مالیاتی را تأمین کرد. کشورهایی که برنامه

میزان زیادی اند، تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی را بههای شدیدتری اِعمال کردهجریمه

ویژه هنگامی مؤثر خواهد بود که مسئوالن مالیاتی بر تمام زنجیره اند. این اقدامات بهکاهش داده

 متمرکز شوند. -عفقط بر آخرین حلقه زنجیره توزیو نه -تولید و توزیع

 گیرینتیجه

حال منبع مالیات ویژه دخانیات ابزاری قدرتمند برای حمایت از بهداشت عمومی و درعین

ها کمک کند تا شده باید به دولتهای مشخصکارآمد درآمدهای دولت است. بهترین شیوه

دنبال داشته و  های دخانیات را در کاهش مصرف دخانیات و پیامدهای آن بهحداکثر تأثیر مالیات

ها شروع به مند شوند. ازآنجاکه دولتها نیز بهرهحال از ظرفیت تولید درآمد این مالیاتدرعین

تجربیات »کنند، چیزهای زیادی را آموخته و می« تجربیات برتر»های فعلی خود به انتقال از رویه

 (2880یات،)سازمان جهانی بهداشت، تخصیص مالیات دخان «شوند.بازنگری می« برتر



 



 

 بخش سوم: ساختار مطلوب مالیات دخانیات در ایران

دچار پیچیدگی و عدم کارایی است. بر دخانیات کشور در حال حاضر وضعیت نظام مالیات »

های مالیات و عوارض در محصوالت انواع الیه 8939طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 

های متعدد در نظام مالیاتی دخانیات کشور، تولیدی و وارداتی وضع شده است. علیرغم وضع الیه

ر را در بین کشورهای عضو فروشی، جایگاه کشوشده نسبت به قیمت خردهمجموع مالیات وضع

پایین تنزل داده است. همچنین به دلیل  هایردهمنطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به 

پیچیدگی ساختار مالیات بر دخانیات و عدم کارایی آن در افزایش قیمت محصوالت دخانی، 

 باشد.متوسط قیمت محصوالت دخانی در ایران بسیار پایین می

های ناشی از مالیات بر دخانیات، به تواند با تمرکز بر افزایش قیمتاسالمی ایران میجمهوری 

 2822) 8484درصد در میزان شیوع مصرف دخانیات تا سال  98شده کاهش نسبی هدف تعیین

 ٪48فروشی به بایست کل مالیات خردهمیالدی( دستیابی پیدا کند. برای رسیدن به این هدف، می

 میالدی( افزایش یابد. 2822) 8484در سال 

 ساختار مطلوب مالیات دخانیات ایران

با در نظر گرفتن حداقل مالیات و  (Mixed Excise Tax)یک سیستم مالیات ویژه ترکیبی  

 تواند سیستم مالیات دخانیات مناسبی را ایجاد کند.ها طی پنج سال، میافزایش تدریجی سالیانه آن

 عددی سیگار؛ 28به ازای هر نخ یا بسته  (Specific Excise) مالیات بر حجم 

 فروشی؛( بر مبنای قیمت خردهAd Valoremمالیات بر قیمت )

 (.Minimum Specific Floorحداقل مالیات )

ای بر مصرف مالحظهدهد که این افزایش در مالیات و قیمت، تأثیر قابلبرآوردها نشان می 

 شود:یر میدخانیات دارد که منجر به دستاوردهای ز
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 یابد.کاهش می ٪4/0به  ٪88.0میزان شیوع مصرف دخانیات از سطح فعلی  -

یابد و تعداد میلیون نفر کاهش می 8.2ساله(  82سال )های بزرگتعداد سیگاری -

یابد، به دلیل کاهش شروع مصرف کاهش می 08.928سال( به  82-89های جوان )سنین سیگاری

 های کنونی.یش میزان ترک دخانیات در میان سیگاریدخانیات در میان جوانان و افزا

های مرتبط با مصرف دخانیات، از به دلیل ترک سیگار و اجتناب از مرگ ناشی از بیماری -

نفر در میان افراد سیگاری  28،402+ سال( و 82نفر در میان افراد سیگاری بالغ ) 428،242مرگ 

 شود.سال( جلوگیری می 82تا  89جوان )سنین 

 یابد.میلیارد نخ کاهش می 98به  22درصد، از  48ف کل سیگار به میزان مصر -

 درآمد مالیات محصوالت دخانیات بیش از پنج برابر درآمد مالیاتی فعلی خواهد شد. -

دهد که نباید امکان جذب ها نشان میبا این حال، کاهش قیمت سیگار در ایران در برخی سال

سود سهم صنعت  ٪20سیگار را رد کرد. با توجه به تخمین افزایش مالیات توسط تولیدکنندگان 

طور کنندگان بهدخانیات بسیار محتمل است که افزایش مالیات از طریق افزایش قیمت به مصرف

گذاری صنعت با هدف تضعیف اثربخشی کامل منتقل نشود. برای جلوگیری از استراتژی قیمت

توان یک قانون حداقل قیمت را خانیات، میسیاست مالیاتی در افزایش قیمت و کاهش مصرف د

زمان کند تا دو برابر شدن قیمت را در یکها را تعیین میاجرا کرد که سطح آستانه قیمت مارک

 تضمین کند.

 تأثیر افزایش مالیات بر تجارت غیرقانونی

قیمت رسد تجارت غیرقانونی سیگار در جمهوری اسالمی ایران بدون در نظر گرفتن به نظر می

های اخیر یورومانیتور اینترنشنال سیگار در مسیر رو به کاهش است. بر اساس گزارش

(Euromonitor International تجارت غیرقانونی سیگار در جمهوری اسالمی ایران از ،)تا  2888

توجه قیمت سیگار توجهی کاهش یافته است. این روند حتی پس از افزایش قابلطور قابلبه 2882

افزایش  ٪28شده تقریباً ادامه یافت، زمانی که قیمت سیگار بر اساس نرخ تورم تنظیم 8938ال در س

های سیگار با میزان تجارت غیرقانونی سیگار در جمهوری دهد که قیمتیافت. این نشان می

ی اسالمی ایران ارتباطی ندارد و بنابراین افزایش قیمت سیگار نباید در سطح تجارت سیگار غیرقانون
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 این کشور تأثیر بگذارد.

فقدان رابطه قوی بین قیمت سیگار و تجارت غیرقانونی سیگار در جمهوری اسالمی ایران مطابق 

تجارت غیرقانونی سیگار مشکالت های با شواهدی از مطالعات دیگر است که در جستجوی ریشه

ورهای همسایه دهد که گرچه تفاوت قیمت بین کشطور مرتب نشان میاست. این مطالعات به

ای برای اجتناب و فرار از پرداخت مالیات است، اما عدم وجود رابطه مثبت بین قیمت سیگار انگیزه

 و سهم بازار غیرقانونی در سطح جهانی وجود دارد.

 آمیز استبرآوردهای صنایع دخانیات از تجارت غیرقانونی سیگار اغراق 

بخش های های دخانی و نگرانیشرکتبین با توجه به منافع رقابتی برای سودآوری حداکثری 

عمومی و رفاه، استدالالتی که در مورد تجارت غیرقانونی یا قاچاق دخانیات توسط سالمت 

شود های عمومی و در مورد قوانین جدید کنترل دخانیات ارائه میهای دخانیاتی در بحثشرکت

یاط بسیار موردتوجه قرار گیرد. مطالعاتی که توسط تولیدکنندگان سیگار انجام و ارائه باید با احت

گیرند و برخالف مطالعات علمی طور مستقل تأیید نشده یا موردبررسی قرار نمیشود عمدتاً بهمی

پژوهشی، تکرارپذیر نیستند. شواهد حاکی از آن است که صنایع دخانیات این مطالعات مربوط به 

رت غیرقانونی سیگار را از مجاری غیرعلمی انجام داده و اصوالً در ارائه نتایج آن و مشکالت تجا

دولت جمهوری اسالمی  8900کنند. برای مثال، زمانی که در سال نمایی میپدیده قاچاق بزرگ

درصد از کل بازار تخمین زد، صنعت دخانیات در همان زمان  84ایران تجارت غیرقانونی سیگار را 

 درصد بود. 22ادعا کرد که تجارت غیرقانونی سیگار بیش از 

مطالعات علمی و مستقل از صنعت باید به منظور برآورد دقیق دامنه تجارت غیرقانونی سیگار در 

اطمینان برای ارزیابی تجارت غیرقانونی سیگار های قابلجمهوری اسالمی ایران انجام شود. روش

های سیگار دفع شده. تالش ها از بستهآوری دادهها و جمعسیگاری اند از: تحقیقات در موردعبارت

های دقیق و علمی در گذشته انجام برای برآورد مشکل تجارت غیرقانونی سیگار با استفاده از روش

شده است. همکاری بیشتر بین دولت و محققان برای مطالعه تجارت غیرقانونی سیگار، برآورد 

اقتصادی که در آن -های اجتماعیشناسایی مناطق جغرافیایی و گروه تری خواهد داشت و بهدقیق

 رسد.ترین فشار را دارد، میمشکل سیگار غیرقانونی بیش
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صنعت دخانیات بخشی از مسئولیت مشکالت تجارت غیرقانونی سیگار در جمهوری 

 اسالمی ایران است

صوالت خود را تسهیل طور مرتب قاچاق محبه خوبی مستند شده است که صنعت دخانیات به

المللی دخانیات اجازه داده نشود که های بزرگ بینکه به شرکتکند. در برخی موارد هنگامیمی

ها را برای دسترسی به طور غیرقانونی این شرکتبه طور قانونی در بازار کار کنند، تجار سیگاربه

ن قوانین محلی برای به دست آوردن بازارهای بسته، فشار برای باز کردن بازارها و کمک به دور زد

کنند. برخی از این موارد مستند شامل گزارش سازمان جهانی بهداشت در سود بیشتر توانمند می

 مورد قاچاق سیگار به جمهوری اسالمی ایران بود.

تواند اقدامات بیشتری را برای کاهش مشکل تجارت غیرقانونی جمهوری اسالمی ایران می

های ناشی از وجود سیگار غیرقانونی انجام دهد. برای مثال، شهروندان از آسیب سیگار و حفاظت از

تقویت بیشتر مدیریت و اجرای مالیات، به حفظ روند فعلی کاهش تجارت غیرقانونی سیگار کمک 

های نهایی برای از بین بردن تجارت غیرقانونی سیگار و پاسخگویی کند. با این حال، گاممی

کنی تجارت غیرقانونی محصوالت به همکاری جهانی نیاز دارد. پروتکل ریشههای مسئول، حوزه

تنباکو، بستری برای چنین همکاری جهانی است که امکان اجرای اقداماتی نظیر ردیابی و رهگیری 

ها را فراهم محصوالت دخانی و نیز الزامات قانونی برای انجام تحقیق و تفحص توسط شرکت

 سازد.می

 مالیات بر اشتغالتأثیر افزایش 

 38به شدت وابسته به واردات سیگار برای تأمین  8902جمهوری اسالمی ایران زمانی در سال 

درصد کل  30، 8930درصد عرضه قانونی سیگار )تولید داخلی و واردات( در کشور بود و تا سال 

ولید داخلی های سیگار محلی و مشترک ایجاد کرد. روند رو به رشد تتولیدات خود را در شرکت

های دولت برای دستیابی به دهنده سیاستهای داخلی نشانو جایگزینی واردات با مارک

 خودکفایی در تقاضای داخلی سیگار است.

ظرفیت تولید سیگار در ایران در واکنش به ممنوعیت واردات تدریجی توسط دولت در سال 

ترک شرکای چندملیتی دخانی در با هدف جایگزینی واردات محصوالت نهایی با تولید مش 8932
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 38حجم سیگار وارداتی به میزان  8930تا  8932های ساله گسترش یافت. در بین سالیک دوره پنج

های بازار را در ایران برای المللی فرصتهای بینلغو تحریم 8932درصد کاهش یافت. از سال 

ای برای رشد در بازار در یل ویژهصنعت دخانیات جهانی گسترش داد. صنایع چندملیتی دخانی پتانس

چهارم(، شیوع مصرف دخانیات ایران به دلیل سهم بزرگی از جوانان در کل جمعیت )حدود یک

بر اساس برآوردهای مختلف، افزایش درآمد سرانه و افزایش  ٪9.0و  ٪8.34پایین در بین زنان بین 

اند. همچنین امکان ریزی نمودهنامهبینی و برای آن برمشارکت نیروی کار و قدرت خرید زنان پیش

فارس )مانند بحرین، کویت، عمان، قطر و ای دیگر در کشورهای خلیجدسترسی به بازارهای منطقه

 گونه امکانات تولید سیگار ندارند.عربستان سعودی( وجود دارد که هیچ

تولید،  هایدهد که رویکرد اقتصادی موجود در کشور با کاهش هزینهروند فعلی نشان می

سازد تا کماکان از افزایش قیمت سیگار جلوگیری نماید که باعث تولیدکنندگان را قادر می

های کنترل دخانیات در سطح ملی اثر نمودن تالششود و منجر به بیافزایش مصرف دخانیات می

 بشود.

لید اند که مداخالت کنترل دخانیات، از طریق کاهش مصرف و توطورکلی نگرانها بهدولت

تواند باعث کاهش مشاغل در عرصه کشاورزی و تولیدی در بخش دخانیات شود. دخانیات، می

ای برای پذیرش اقدامات قوی و مؤثر کنترل دخانیات مانند افزایش مالیات این دیدگاه مانع عمده

های استثنایی را برای مهاجرت صنایع چندملیتی دخانیات در بسیاری از کشورها است که فرصت

های اقدامات مبارزه با خانی به بازارهای جدید و در حال ظهور، بدون مواجهه شدن با محدودیتد

سازی شرکت کند. ظاهراً این یک واقعیت در ایران است. علیرغم خصوصیدخانیات فراهم می

 کننده مصرفکه تضاد منافع بین نقش دولتی آن به عنوان تولیدکننده سیگار و تنظیمدخانیات ایرآن

دخانیات را برطرف کرده است، دولت ایران نتوانسته است سیاست قوی مالیات بر دخانیات را پیش 

 ببرد.

ها در مورد اثر مضر افزایش مالیات محصوالت دخانی بر دهد که نگرانیشواهد جهانی نشان می

بینی در حال افزایش است که کاهش اشتغال اساس است. در مقابل، خوشاشتغال تا حد زیادی بی

های در تولید سیگار و توتون و تنباکو، در صورتی که در همه موارد مربوط به اجرای سیاست

های دیگر جبران های مصرف دخانیات در بخشتواند با کاهش هزینهدخانیات باشد، می کنترل
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های شود. مطالعاتی که به بررسی تأثیر اشتغال خالص کاهش مصرف دخانیات ناشی از سیاست

 اند که تأثیر کلی بر اشتغال خنثی یا مثبت است.اند عمدتاً نتیجه گرفتهکنترل دخانیات پرداخته

های پیشرفته که کارگیری فناوریاریخی، اشتغال در بخش دخانیات در نتیجه بهاز لحاظ ت

کارآمدی بسیار بیشتری دارد، نیاز این صنعت را به نیروی کار و صرف زمان برای فرآوری مقدار 

مشخصی از برگ توتون یا تولید سیگار برطرف نموده است. در ایران، سطح زیر کشت توتون، به 

وری و در عوض عملکرد هر هکتار زمین افزایش یافته است. افزایش شدید بهره تدریج کاهش یافته

تواند با دهد که روند رو به رشد در تولید برگ تنباکو مینشان می 8900در کشت دخانیات از سال 

 کاهش تعداد کشاورزان در این عرصه همراه باشد.

ر بخش دخانیات را بیشتر تواند روند کاهش اشتغال دهای دولتی میسازی شرکتخصوصی

شده و های منسوخکند. در اغلب موارد، انحصارات دولتی به دلیل کاریابی کم، استفاده از ماشین

گذاران کنند. در رقابت بین سرمایهوری رقابتی کار میعدم استفاده از ظرفیت تولید، زیر سطح بهره

حجم نیروی کار و اشتغال  اند، مجبور به کاهشداخلی و خارجی، صنایعی که خصوصی شده

تواند گردد. بنابراین، اشتغال در بخش شرکت دخانیات ایران حتی در شرایط گسترش بازار میمی

 کاهش یابد.

های بزرگ دخانیات چندملیتی این است که تولید را از طریق روند جهانی شرکت

وضع مالیات ویژه  های مناسب تحکیم کنند. ایران بدونسازی، تملک و ادغام در مکانخصوصی

گذارد و از این طریق بستر بسیار سودآور و بر سیگار، سودآوری بیشتری را در اختیار این صنایع می

آورد. در حال حاضر تنها گذاری مستقیم خارجی صنایع چندملیتی فراهم میجذابی را برای سرمایه

 کنند.درصد از بازار جهانی سیگار را کنترل می 08شرکت  2

الوقوع در ایران نیاز به وضع یک ت مالیاتی مطلوب برای جلوگیری از اپیدمی قریبیک سیاس

توجهی باال و افزایش سالیانه آن با توجه به تورم و رشد درآمد، با هدف مالیات ویژه به میزان قابل

 باشد.کاهش توان خرید محصوالت دخانی در طول زمان می

یات ویژه تاکنون، سیستم مالیات بر ارزش افزوده با این حال، به علت عدم پذیرش سیاست مال

فروشی( فعلی )با افزایش نرخ مالیات و تغییر مبنای مالیات از قیمت تولیدکنندگان به قیمت خرده
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 تواند برای مقابله با هدف کاهش مصرف دخانیات و بهبود سالمت عمومی به کار آید.می

باشد، این در حالی ش اقتصاد و سالمت میبرد برای هر دو بخ-افزایش مالیات یک سیاست برد

است که میزان دست رفتن شغل در صنعت دخانیات در اجرای مؤثر این سیاست، در مقایسه با میزان 

توجه شود و اثر خالص اقتصادی ناشی از کاهش قابلدرآمدهایی که از این محل عاید دولت می

 (8930زاده، ترجم: مهندس بهزاد ولی)دکتر نگار نرگس، م« مصرف دخانیات بسیار ناچیز است.



 



 

 بخش چهارم: مدیریت مالیات بر دخانیات و تأثیر آن بر سالمت عمومی

 درآمد حاصل از مالیات دخانیات و تخصیص آن به بخش سالمت

اند، زیرا افزایش دسترسی به و درمان مواجه بیشتر کشورها با مشکل تأمین هزینه نظام بهداشت

شده فقط از طریق تأمین بودجه کافی خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش کیفیت خدمات ارائه

های تواند از تحمیل هزینههای اولیه نظام بهداشتی و درمانی میپذیر است. تأمین هزینهامکان

ومیر جلوگیری کند. در کشورهای با و مرگ هااقتصادی بسیار سنگین به دلیل گسترش بیماری

درآمد کم و متوسط، تأمین هزینه بخش سالمت به موضوعی اساسی تبدیل شده و نیازمند 

های بهداشت و درمان از جیب اصالحاتی گسترده است. در بیشتر کشورها، بخش زیادی از هزینه

بر خانوارهای فقیر بسیار  های مالی در این زمینه به خصوصشود و محدودیتمردم پرداخت می

 آورد.فشار می

استفاده از درآمدهای مالیاتی دولت برای تأمین هزینه خدمات بهداشتی و درمانی یکی از 

دوستانه های انساناقداماتی است که اخیراً مطرح شده است. تا اواسط قرن بیستم، عمدتاً از فعالیت

ها( برای انداز بیماری)مثالً، صندوق پسهای بیمه اجتماعی های خیریه و طرحشخصی، انجمن

شد. در مورد محصوالت دخانی، تخصیص های درمانی مردم استفاده میتأمین بخشی از هزینه

درآمد حاصل از مالیات دخانیات )از طریق تصویب قوانین و مقررات یا تعهد دولت( برای اهداف 

 از مصرف دخانیات باشد. تواند راهی برای رفع پیامدهای منفی ناشیمحور میسالمت

توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، بر حسب ارتباط بین مالیات و تخصیص مالیات دخانیات را می

در این زمینه « تنگاتنگ»یا « قوی»توان از طریق مالیات آن را تأمین کرد: ارتباط هایی که میهزینه

یابد و تأمین هزینه مشخصی اختصاص می تواند به معنی آن باشد که تمام یا بیشتر درآمدها برایمی

های عمومی( نیاز چندانی نیست. در بنابراین، برای تأمین آن هزینه به منابع مالی دیگر )مثالً، صندوق
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به معنی آن است که فقط بخش کوچکی از درآمدهای حاصل « سست»یا « ضعیف»مقابل، ارتباط 

بنابراین، تأمین آن هزینه به منابع مالی دیگری  از مالیات برای تأمین هزینه مشخصی استفاده شود و

ای که از طریق مالیات قابل تأمین است، اختصاص درآمد حاصل نیاز دارد. دوم، بر حسب نوع هزینه

توان به دو دسته تقسیم کرد: محدود )مانند خدماتی که مؤسسات عمومی فراهم از مالیات را می

کنند که عی و آموزش عمومی(. اما برخی استدالل میکنند( یا گسترده )مانند امنیت اجتمامی

بندی تصویب قوانین و مقررات برای اختصاص مالیات ممکن است مشکالتی برای فرایند بودجه

ایجاد کند و استفاده از ذخایر و منابع برای اهداف جایگزین را محدود نماید. این روند ممکن است 

 رفاه اجتماعی را تضعیف کند.مانع تخصیص بهینه منابع شود و درنتیجه، 

کنند، باید دهند و مالیات پرداخت می(، شهروندان معمولی که رأی می8309به گفته بیوکنن )

گیرنده نهایی در مورد فرایند تخصیص مالیات باشند، نه مسئوالنی که صرفاً به عنوان مدیران تصمیم

و دهند، از کاالها اند. اگر شهروندانی که رأی میهای مالی و اقتصادی منصوب شدهسازمان

خدماتی عمومی برخوردار شوند که هر کدام از طریق تخصیص بخشی از مالیات عمومی تأمین 

ها باشد؛ نسبت به موقعی که به تواند بازتاب ترجیحات آنها بهتر میشده است، آنگاه نتیجه رأی آن

نان ها رأی دهند که از طریق صندوقی عمومی تأمین شده است. برخی اقتصادداای از هزینهمجموعه

تواند مطلوب اند که چرا انواع خاصی از تخصیص مالیات میبر مبنای این نظریه بیوکنن نشان داده

کند که اختصاص درآمد حاصل از مالیاتِ ( بحث می8330باشد یا عمالً اجرا شود. مثالً، پیرتیال )

د، کار مطلوبی بیننهایی بیشتر آسیب میدادن افرادی که از چنین مالیاتمحیطی برای پوششزیست

دهند که وقتی مشکل ناهمسانی زمانی در سیاست ( نیز نشان می2888است. مارسیلیانی و رنسترم )

تواند سازوکاری برای ادامه تعهد باشد: محیطی وجود دارد، اختصاص مالیات میمالیاتی زیست

مالیات قبالً برای توان از حذف مالیات یا کاهش آن منع کرد، زیرا آن گذاران آینده را میسیاست

( نیز اختصاص مالیات را ابزاری 2888های مشخصی اختصاص یافته است. برت و کین )هزینه

شوند و مداران فعلی از طریق آن به کاربرد درآمدهای مالیاتی خاصی متعهد میدانند که سیاستمی

کند. به گفته دیلن و  مداران آتی جلوگیریتواند از تغییر کاربری آن مالیات از سوی سیاستاین می

های دولت از سوی (، یکی از مزایای اختصاص مالیات این است که پایش هزینه2888پرنی )
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 کند.پذیر میشهروندان را امکان

تخصیص درآمدهای حاصل از مالیات دخانیات برای نظام سالمت )چه از طریق تصویب قوانین 

بسیاری کشورها، درآمدهای حاصل از مالیات  توان توجیه کرد. درخوبی میو چه بدون آن( را به

های سالمت باشد. این موضوع تواند منبع مهمی برای هزینهدخانیات در حد بسیار باالیی است و می

درآمد کامالً صادق است، زیرا منابع این کشورها معموالً برای تأمین به خصوص در کشورهای کم

دهد که درآمدهای ان جهانی بهداشت نشان میهای سازممالی نظام سالمت کافی نیست. تخمین

های دولتی نظام درصد هزینه 28تواند بیش از ( می2880های سال حاصل از مالیات ویژه )داده

سالمت را در کشورهایی مانند جمهوری دمکراتیک کنگو، پاکستان و ویتنام تأمین کند. تخصیص 

های سالمت روشی مؤثر برای تأمین منابع مهدرآمدهای حاصل از افزایش مالیات دخانیات برای برنا

ها باشد. های سیاسی با افزایش این مالیاتتواند پاسخی به مخالفتحال میداخلی است و درعین

کشور  22ها را در تواند درآمد حاصل از این مالیاتهای ویژه میدرصد افزایش مالیات 28درواقع، 

تواند معادل تنهایی میضافی حاصل از این افزایش بهدرصد افزایش دهد. درآمد ا 99درآمد تا کم

های عمومی سالمت در کشورهای مذکور باشد. درآمدهای حاصل از مالیات ویژه درصد هزینه 23

ها بسیار زیاد است، گاهی تقریباً معادل همان دخانیات در کشورهایی که مصرف دخانیات آن

، درآمدهای حاصل از 2880گیرد. در سال می ای است که دولت برای حوزه سالمت در نظربودجه

درصد  98درصد افزایش این نوع مالیات به دست آمده بود، معادل  28مالیات ویژه دخانیات که از 

 های دولتی بخش سالمت در کشورهای پاکستان و ویتنام بود.درصد هزینه 20و 

دهند. مثالً، برخی ای اختصاص میها مالیات دخانیات را برای اهداف ویژهبرخی دولت

متحده )به خصوص کالیفرنیا، ماساچوست، آریزونا و اورگان( و برخی کشورها های ایاالتایالت

)مانند اکوادور، مصر، اِستُونی، فنالند، ایسلند، هند، کره، نپال و تایلند( بخشی یا همه درآمد حاصل 

های سالمت، این ورد برنامهدهند. در ماز مالیات دخانیات را برای اهداف مختلف اختصاص می

های ارتقای سالمت است. اختصاص مالیات دخانیات اهداف عمدتاً شامل کنترل دخانیات یا طرح

درصد مالیات ویژه  22شود. در کالیفرنیا، کشور اجرا می 28محور در بیش از برای اهداف سالمت

موزش سالمت و خدمات درصد برای آ 23یابد، های کودک و خانواده اختصاص میبرای صندوق

درصد نیز به صندوق حمایت از سرطان پستان  2شود و بیمارستانی و پزشکی و تحقیقات هزینه می
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های کنتاکی یابد. موفقیت برنامه اختصاص مالیات دخانیات در ایالت کالیفرنیا، ایالتاختصاص می

مصرف دخانیات(، ماساچوست )عمدتاً برای تحقیقات سرطان(، لوئیزیانا )عمدتاً برای پیشگیری از 

های سالمت( نیز به اقدامات مشابهی )عمدتاً برای بیمه سالمت( و اورگان )عمدتاً برای صندوق

دهد که کاهش مصرف سیگار هم پیامد ها در ایالت کالیفرنیا نشان میاند. مثالً، پژوهشروی آورده

نترل دخانیات که هزینه آن از طریق های کها بوده و هم پیامد آن دسته از برنامهافزایش مالیات

 شده است.مالیات دخانیات تأمین می

کشور نپال بخشی از درآمد حاصل از مالیات دخانیات را برای کنترل سرطان اختصاص داده 

شود، عبارت است از اش از طریق مالیات دخانیات تأمین میهایی که هزینهاست. سایر فعالیت

)آرژانتین، کاستاریکا، جاماییکا، پاناما، مغولستان، فیلیپین(، های اجتماعی و سالمت برنامه

هایی برای حفاظت از کودکان و سالمندان و معلوالن )کاستاریکا، ایسلند، کره(، مراقبت برنامه

های ورزشی )کلمبیا، استونی، سوئیس(. استرالیا و اضطراری )السالوادور، پاراگوئه( و فعالیت

های ورزشی و هنری استفاده از مالیات دخانیات برای تأمین مالی برنامهنیوزیلند از درآمد حاصل 

 کرد.کنند که قبالً صنعت دخانیات هزینه آن را تأمین میمی

ترین نمونه در بین کشورها در زمینه اختصاص درآمد مالیات دخانیات و الکل تایلند شاید موفق

تصویب کرد و بر مبنای آن، « اد ارتقای سالمتبنی»، قانونی به نام 2888است. دولت تایلند در سال 

درصد کل درآمد حاصل از  2تشکیل شد. این مؤسسه « بنیاد ارتقای سالمت تایلند»ای به نام مؤسسه

کند. این مؤسسه میلیون دالر در سال( را دریافت می 92مالیات الکل و دخانیات )معادل حدود 

کند و ای حوزه سالمت همگانی حمایت میهها و سازماننقشی تسهیلگر دارد و از گروه

نماید. موفقیت این مؤسسه سایر هایش را هر سال مستقیماً به دولت و مجلس گزارش میفعالیت

کشورها را ترغیب کرده است تا سیاست مشابهی اتخاذ کنند. مثالً، مغولستان و توگو ساختار 

 کنند.سه مذکور در تایلند استفاده میاند و در این زمینه از حمایت فنی مؤسمشابهی ایجاد کرده

توان انتظار داشت، ارتباط بین درآمد حاصل از مالیات دخانیات و طور که میدر مجموع، همان

کردن آن ضعیف است، زیرا در بیشتر کشورها، تنها بخشی از درآمد مالیات برای نحوه خرج

کشور در منطقه اروپای سازمان جهانی  29یابد. مثالً، از های تأمین مخارج اختصاص میبرنامه
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های کنترل دخانیات و سایر اقدامات مربوط به کشور مالیات دخانیات را به برنامه 3ت، بهداش

درصد کل درآمد حاصل از مالیات  2طور متوسط، کمتر از دهند. بهسالمت همگانی اختصاص می

یابد. وجوه های عمومی )سالمت، آموزش و تأمین اجتماعی( اختصاص میدخانیات به حوزه

کند، باعث گسترش زمینه که از خدمات اجتماعی و سالمتی وسیع حمایت میای یافتهاختصاص

شود. مثالً، در استرالیا، حمایت سیاسی گسترده از وزارت حمایت از جامعه مدنی و سیاسی می

ورزش و وزارت آموزش باعث شد که وزارت دارایی با افزایش مالیات دخانیات موافقت کند. 

های دخانیات یافته، وزارت دارایی تصمیم گرفت مالیاتهای اختصاصدرواقع، پس از اتمام مالیات

های کنترل دخانیات را افزایش دهد. تعداد کمی از کشورها درآمد مالیات دخانیات را برای فعالیت

ها ای دولتهای هزینهدهند و این شاید به دلیل آن است که برنامهو درمان سرطان اختصاص می

 انداز وسیعی ندارد.شود و چشمیطور محدود تعریف مبه

های از طرفی باید توجه داشت که اختصاص درآمد حاصل از مالیات دخانیات به برنامه

تواند مزایای مضاعفی برای سالمت جامعه های فقیر و محروم جامعه میمحور برای گروهسالمت

ها را کاهش داد ر این گروهتوان هم میزان مصرف دخانیات دها میداشته باشد. از طریق این برنامه

درصدی  88ها را به خدمات بهداشتی و درمانی افزایش داد. در چین، افزایش و هم دسترسی آن

درصدی درآمد دولت منجر  2درصدی مصرف دخانیات و افزایش  2مالیات دخانیات به کاهش 

 99ی حداقل تواند بسته خدمات سالمت را براخواهد شد. دولت چین با این درآمد اضافی می

 میلیون نفر از فقیرترین شهروندان این کشور تأمین کند.

تواند منبع مهمی برای تأمین بخشی در مجموع، درآمدهای حاصل از مالیات ویژه دخانیات می

 های سالمت در تمام کشورها و به خصوص کشورهای با درآمد کم و متوسط باشد.از هزینه

 توسعه و اثر آن در حوزه سالمتدرحالافزایش مالیات دخانیات در کشورهای 

 مالیات دخانیات و دستورکار توسعه جهانی

مالیات دخانیات از حدود یک دهه قبل به عنوان یکی از اصول اساسی کنترل جهانی دخانیات 

مطرح بوده است. ماده ششم کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات، مالیات را 

کند. اعضای این معاهده در ثر در جهت کاهش تقاضای دخانیات معرفی میابزاری مهم و مؤ
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در مسکو برگزار شد، اصولی را برای اجرای بهتر ماده ششم  2884نشست ششم خود که در سال 

های جامع کنترل این معاهده تصویب کردند و بر ضرورت گنجاندن بحث مالیات در برنامه

 دخانیات تأکید نمودند.

های غیرواگیر نیز بر اهمیت مالیات دخانیات به ، برنامه اقدام جهانی برای بیماری2889در سال 

های غیرواگیر تأکید کرد. مجمع عمومی عنوان یکی از مؤثرترین مداخالت برای کاهش بار بیماری

، در جریان تصویب اهداف توسعه پایدار، بار دیگر بر ارتباط بین 2882ملل متحد در سپتامبر سال 

دخانیات و مالیات دخانیات در دستورکار توسعه جهانی تأکید کرد. درواقع، مالیات دخانیات  کنترل

همواره سیاستی کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و به خصوص دو مورد از اهداف آن، 

تقویت اجرای »و « های غیرواگیرومیرهای زودرسِ ناشی از بیماریسوم مرگکاهش یک»

 ، خواهد بود.«کنترل دخانیات در سطح کشوریکنوانسیون 

توسعه به بسیج منابع داخلی طور گسترده پذیرفته شده است که کشورهای درحالاین واقعیت به

آبابا که از بیشتری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیاز دارند. طبق دستورکار اقدام آدیس

اصل شد، افزایش قیمت و مالیات دخانیات ممکن المللیِ تأمین مالی توسعه حسومین همایش بین

های بهداشتی و درمانی باشد و است ابزاری بسیار مؤثر و مهم برای کاهش مصرف دخانیات و هزینه

 ای در بسیاری کشورها کمک کند.های توسعهبه تأمین مالی برنامه

به کار « بُرد-بُرد» توان آن را به عنوان سیاستیویژگی ممتاز مالیات دخانیات این است که می

گرفت. همچنین، سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت بارها بر مالیات دخانیات به عنوان 

 اند.ابزاری مؤثر برای تولید منابع مالی جدید برای بخش سالمت تأکید کرده

اکنون که اهداف توسعه پایدار تصویب شده است، بسیاری کشورهای عضو ملل متحد باید 

برد هم در حوزه -عمل به تعهداتشان تالش کنند. مالیات دخانیات، به عنوان یک بازی بردبرای 

سالمت و هم در حوزه مالی، باید یکی از نخستین مداخالتی باشد که کشورهای عضو در این زمینه 

نماید، تر میتوسعه بسیار ضروریبرند. این موضوع به خصوص برای کشورهای درحالبه کار می

فروشی و مالیات دخانیات هنوز بسیار کم است و دسترسی مردم به ر این کشورها قیمت خردهزیرا د

انداز افزایش مالیات دخانیات در این یابد. به این دلیل، چشممحصوالت دخانی مرتب افزایش می
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 نماید.کشورها بسیار عملی می

 سازی اثر افزایش مالیات دخانیاتمدل

 -کشور 808های مربوط به ی از بازار جهانی سیگار با استفاده از دادهااخیراً مدل اقتصادی ساده

طراحی شده است. از  -سال سیگاریِ جهان را در بر دارنددرصد جمعیت بزرگ 30که در مجموع، 

دالر امریکا در هر بسته در  22/8اندازه این مدل برای نمایش اثر بالقوه افزایش مالیات دخانیات به

توانند و باید مالیات دخانیات را شود. بیشتر کشورها میتوسعه استفاده میحالتمام کشورهای در

بیش از این مقدار افزایش دهند، به خصوص کشورهایی که از هدف موردنظر سازمان جهانی 

فاصله زیادی  -فروشی آندرصدی مالیات دخانیات از قیمت خرده 22کم سهم دست -بهداشت

طور متوسط باعث ر بسته سیگار به این دلیل مبنا قرار گرفته است که بهدالری ه 22/8دارند. افزایش 

 شود.توسعه میفروشی سیگار در کشورهای درحالدرصدی قیمت خرده 28افزایش 
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 دالر در هر بسته 15/1میزان . اثر افزایش مالیات ویژه دخانیات به8جدول 
کشورهای با  

 درآمد پایین
کشورهای با 

درآمد متوسط رو 
 به پایین

کشورهای با 
درآمد متوسط رو 

 به باال

همه کشورهای 
 توسعهدرحال

 مالیات ویژه )دالر در هر بسته(
 1164خط پایه: 

 سازیشبیه
 درصد تغییر

23/8 
24/8 
00% 

28/8 
22/8 
28% 

22/8 
32/8 
90% 

02/8 
32/8 
48% 

 فروشی )دالر در هر بسته(قیمت خرده
 1164خط پایه: 

 سازیشبیه
 تغییردرصد 

02/8 
89/8 
90% 

28/8 
24/8 
20% 

89/2 
99/2 
82% 

08/8 
89/2 
80% 

 سیگار )میلیون بسته(
 1164خط پایه: 

 سازیشبیه
 تغییر

 درصد تغییر

2222 
0288 
8248- 

28-% 

40080 
42209 

0829- 
82-% 

809490 
829830 

88248- 
0-% 

228880 
282822 

82092- 
0-% 

 درآمد مالیات ویژه )میلیون دالر(
 1164پایه: خط 

 سازیشبیه
 تغییر

 درصد تغییر

2209 
9920 
8882 

43% 

24028 
92022 
0890 

92% 

880308 
843820 
92800 

22% 

844844 
802208 
48282 

23% 
 کل درآمد مالیاتی )میلیون دالر(

 1164خط پایه: 
 سازیشبیه

 تغییر
 درصد تغییر

9883 
4230 
8803 

90% 

99220 
42928 
0232 

22% 

820388 
289288 
94088 

83% 

282292 
208920 
44238 

28% 
 میزان مصرف روزانه دخانیات )درصد(

 1164خط پایه: 
 سازیشبیه

 درصد تغییر

8/3 
9/0 
3-% 

9/3 
0/0 
0-% 

2/82 
8/82 
9-% 

8/89 
2/82 
4-% 

 کنند )هزار نفر(ساالن سیگاری که هر روز دخانیات مصرف میتعداد بزرگ
 1164خط پایه: 

 سازیشبیه
 تغییر

 درصد تغییر

44204 
48022 

9308- 
3-% 

802892 
822908 

3020- 
0-% 

992282 
922230 

88883- 
9-% 

242992 
229233 

29290- 
4-% 
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 توسعهسیاست مالیاتی و اجرای مالیات دخانیات در کشورهای درحال

اند. در گزارش سال های مالیات دخانیات را به کار بستهاکنون کشورهای زیادی سیاستهم

های گیری جهانی دخانیات بیان شده است که بین سالسازمان جهانی بهداشت درباره همه 2882

پنجم این عالوه، در یککشور میزان مالیات دخانیات را افزایش دادند. به 880، 2884تا  2882

درصد افزایش یافته بود. این افزایش اساسی در مالیات  28کشورها، مالیات دخانیات بیش از 

ای مانند چاد و قزاقستان و مغولستان اتفاق افتاده بود که توسعهمدتاً در کشورهای درحالدخانیات ع

رو، امکان افزایش مالیات ها ابتدا در سطح پایینی بود و ازاینمیزان مالیات بر مصرف سیگار در آن

 ها وجود داشت.میزان زیاد در آنبه

 9/9ت بر مصرف سیگارهای وارداتی )از درصدی مالیا 28با افزایش  2884کشور سیشل از سال 

طور ای دخانیات را به نظامی یکپارچه تبدیل کرد. بهدالر برای هر بسته(، مالیات دوالیه 3/4دالر به 

درصد  99با عرضه نظام مالیاتی یکپارچه، مالیات سیگار را  2882مشابه، جزایر کوک در سال 

درصدی مالیات  822افزایش  2880بسته(. پرو در سال دالر در هر  2/88دالر به  4/0افزایش داد )از 

توان افزایش اساسی دالر در هر بسته( را اعالم کرد. به این ترتیب، می 89/8دالر به  4/8سیگار )از 

 قیمت دخانیات را در این کشورها مشاهده کرد.

آن جهت  اصالح اساسی مالیات بازار دخانیات را آغاز کرد. این اصالح از 2882چین در سال 

فروشی سیگار را افزایش ، قیمت خرده2883مهم بود که برخالف اقدامات قبلی دولت چین در سال 

رو، سیاست ایجاد پیوند بین مالیات دخانیات و سالمت عمومی را در این کشور دنبال داد و ازاینمی

ش و حجم فروش درصد افزای 88طور میانگین فروشی سیگار بهکرد. به این ترتیب، قیمت خردهمی

(. 2888درصد کاهش یافت )اولین موج کاهش مصرف دخانیات در چین پس از سال  2سیگار 

میلیارد  88حال، این افزایش مالیات باعث شد که درآمد مالیاتی دولت مرکزی چین حدود درعین

 دالر افزایش یابد.

انست مالیات درآمد است که در مدت کوتاهی توای موفق از کشورهای کمگامبیا نمونه

، 2880تا  2889های طور چشمگیری افزایش دهد. در مجموع، گامبیا در فاصله سالدخانیات را به

دالر در هر بسته افزایش داد. این افزایش  90/8دالر به  82/8مالیات بر مصرف سیگار را از حدود 

کاهش یافت. با مالیات به افزایش چشمگیر قیمت سیگار منجر شد و حجم واردات سیگار به نصف 
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میلیون  2میلیون دالر به  2برابر شد و از وجود کاهش واردات سیگار، درآمد مالیاتی این کشور سه

 دالر افزایش یافت.

های اخیر در زمینه اتخاذ مالیات دخانیات به ترین نمونهاصالح مالیاتی در فیلیپین یکی از موفق

ساله برای تبدیل نظام مالیاتی ای پنجبرنامه برد است. این اصالحات شامل-عنوان یک سیاست برد

بود. در اولین سال اجرای این برنامه،  2882چهارالیه دخانیات در فیلیپین به نظامی یکپارچه تا سال 

ترین الیه مالیات بر مالیات بر مصرف به ازای هر بسته سیگار تقریباً دوبرابر شد، به طوری که پایین

دالر در هر بسته( افزایش یافت. طبق این برنامه،  20/8ر به دال 80/8درصد )از  948مصرف 

درصد افزایش  8888باید بیش از می 2882ترین الیه مالیات بر مصرف دخانیات تا سال پایین

دالر در هر بسته(. نتایج مالی این اصالحات بسیار چشمگیر بوده است، به  2/8یافت )حدود می

 884از محل دخانیات فقط در سال اول اجرای آن برنامه طوری که درآمد مالیاتی این کشور 

 میلیارد دالر افزایش درآمد. 2/8درصد افزایش پیدا کرد، یعنی حدود 

میلیارد دالر  3/9نتایج مثبت این برنامه ادامه یافت، به طوری که در سه سال اول اجرای آن، 

اصالحات به دست آمد، به درصد درآمد اضافی که از این  02افزایش درآمد حاصل شد. حدود 

بخش سالمت اختصاص یافت. این افزایش درآمد به فیلیپین امکان داد تا تأمین مالی بخش سالمت 

را گسترش دهد و در همان سال اول اجرای برنامه، بودجه وزارت بهداشت خود را حدوداً دوبرابر 

برای تأمین بیمه سالمت  کند. همچنین، دولت فیلیپین بخشی از درآمد حاصل از این اصالحات را

، تعداد 2882تا  2889درصد جمعیت آن( اختصاص داد. طی سال  48برای فقیرترین اقشار فیلیپین )

 9/82میلیون به  2/2نام کردند، از های فقیر و نسبتاً فقیری که در برنامه بیمه سالمت ملی ثبتخانواده

 میلیون افزایش یافت.

پیونددادن افزایش مالیات دخانیات با ابتکارات اساسی و دهد که موفقیت فیلیپین نشان می

تواند منابع فراوانی برای تأمین مالی اهداف وسیعی که از حمایت زیادی برخوردار باشد، می

کنند تا بخشی از روز بیشتر گرایش پیدا میای کشورها فراهم کند. درواقع، کشورها روزبهتوسعه

های اجتماعی اختصاص به برنامه« نرم»یا « سخت»های رویهدرآمد مالیات دخانیات را از طریق 

کشور بخشی از درآمد  90کم گزارش کرد که دست 2884دهند. سازمان جهانی بهداشت در سال 
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کشور به  20کشور،  90مالیات دخانیات را به بخش اجتماعی اختصاص داده بودند و از بین این 

نیز توجه داشتند. یکی از این کشورها اندونزی بود که های سالمت اختصاص این بودجه برای برنامه

کم نیمی از آن را برای درصد افزایش داد و دست 88درآمد مالیاتی حاصل از دخانیات را 

های بهداشتی محلی هزینه کرد. چین نیز بخشی از درآمد حاصل از افزایش مالیات دخانیات برنامه

تصمیم گرفتند تا  2882مسئوالن بنگالدش از سال  کند.را برای گسترش مدارس عمومی هزینه می

 فروشی سیگار را به عنوان مالیات سالمت در نظر بگیرند.درصد قیمت خردهیک

ها در سطح جهانی و به ویژه در کشورهایی با درآمد کم و متوسط، بودجه بهداشت و درمان آن

اند. بسیاری از ت فشار قرارگرفتهتح (NCDs)های غیرواگیر برای پیشگیری از شیوع فزاینده بیماری

های بهداشتی، از جمله افزایش کشورها برای کمک به تأمین مالی بخش بهداشت و درمان و برنامه

مالیات ویژه بر دخانیات و اختصاص برخی درآمدها به یک بودجه خاص، سازوکارهای مالی 

گذاری مالیاتی به سیاستاند. افزایش کافی مالیات دخانیات از طریق یک سیستم تدوین کرده

ترین صرفهخوبی طراحی شده و در نتیجه افزایش قیمت تمامی محصوالت دخانی، یکی از مقرون به

ومیر و کارآمدترین اقدامات برای کاهش مصرف دخانیات و عوارض ناشی از دخانیات و مرگ

 است.

ها به استفاده از ا، دولتهای مالیات ویژه برای افزایش درآمدهعالوه بر افزایش اثربخشی سیستم

شوند. عالوه بر های مالی با هدف کاهش مصرف کاالهای مضر مانند دخانیات تشویق میسیاست

های این، تعدادی از کشورها بخشی از افزایش درآمد مالیاتی خود را به افزایش بودجه برنامه

نوانسیون سازمان جهانی ک 0اند. این سیاست مالی همچنین مطابق با ماده بهداشتی منتقل کرده

گذاری و اخذ اقدامات مربوط به قیمت»، (WHO FCTC)بهداشت در زمینه کنترل دخانیات 

که توصیه های مربوط به اجرای آنو دستورالعمل« مالیات در جهت کاهش تقاضا برای دخانیات

ی ارتقاء سالمت هاکند کشورها درآمد خود را برای تأمین بودجه کنترل دخانیات و سایر فعالیتمی

قانون کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت که در زمینه کنترل  20باشد. ماده اختصاص دهند، می

کند شده، تصریح میهای مختلف کنترل دخانیات تدوینها و فعالیتدخانیات برای اجرای برنامه

ین و ارائه حمایت ها به منظور تأمکه برای برآوردن اهداف کنوانسیون نیازمند همکاری تمام بخش

به عنوان یک جریان درآمدی  2882های ویژه دخانیات همچنین پس از سال باشد. مالیاتمالی می
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 برای تأمین اهداف توسعه پایدار شناخته شده است.

ها و دستاوردهای نه کشور در شش منطقه سازمان جهانی بهداشت ها، شکستاین سند چالش

ما، فیلیپین، لهستان، رومانی، تایلند و ویتنام( که قوانینی را برای )بوتسوانا، مصر، ایسلند، پانا

های بهداشت اختصاص درآمد مالیاتی دخانیات )و در برخی موارد الکل( به عنوان بودجه برنامه

دهد که هیچ فرمول واحدی کشور نشان می 3دهد. مطالعات این اند، شرح میعمومی وضع کرده

های حمایتی احتماالً منجر به ی وجود ندارد، اما برخی از استراتژیبرای وضع یک بودجه اختصاص

های سیاسی و اجتماعی هر شوند. اگرچه زمینهتغییرات سیاستی مطلوب و نتایج بلندمدت می

ها توان در سایر زمینهفرد است، اما دروس مشترک را میها منحصربهکشوری متفاوت و تجربه آن

گذاران و طرفداران کنترل ین تجزیه و تحلیل منبع مفیدی برای سیاستبه کار برد. امید است که ا

های کنترل طورکلی برنامههای سالمتی و بهدخانیات که به دنبال تأمین اعتبار پایدار برای برنامه

 شده به آن هستند باشد.های اختصاص دادهدخانیات به ویژه از مالیات

 برای سالمت« تخصیصی»های . مالیات1

ها بخشی از درآمد مالیاتی خود را های آنطی دو دهه گذشته، تعدادی از کشورها و ایالتدر 

اند. این معیار به های بهداشتی و ارتقاء سالمت از جمله کنترل دخانیات اختصاص دادهبه مراقبت

توصیف شده است. یک راه « ضمیمه»یا « اختصاص داده شده»، «شدهوقف»، «فرضی»عنوان مالیات 

شود. ای اختصاص داده میه برای درک این اقدام این است که درآمد به اهداف ویژهساد

تر و که این بخشی از درآمدهای عمومی تلفیقی نیست، این سیستم امکان تخصیص شفافازآنجایی

 کند.های بهداشت را فراهم میاختصاصی مالیات به برنامه

 یات به بخش بهداشت وجود داشته باشد:ممکن است دالیل مختلفی برای تخصیص مالیات دخان

های بهداشتی گذاری در بهداشت و سالمت، ایجاد مراقبتارتقاء سالمت بهتر با سرمایه

 های زندگی سالم؛پیشگیرانه و آموزش مردم در مورد سبک

صرفه، معاف از مالیات است یا به عنوان یک که خدمات درمانی مقرون بهکسب اطمینان از این

 ی تضمین شده است.حق قانون

طور غیرمستقیم بر سالمتی حمایت از ابتکارات در آموزش، کشاورزی، مسکن و انرژی که به
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 حمایت از تحقیق و توسعه محصوالت و خدمات بهداشتی و درمانی. گذارد. وتأثیر می

ترین مزیت تخصیص درآمد مالیات دخانیات به کنترل دخانیات یا ارتقاء سالمت این است مهم

هایی باشد که منوط به رود یک منبع مستمر و منظم برای تأمین بودجه برنامهها انتظار میاز آن که

رود موانع سالمتی را طور مؤثر اداره شوند، انتظار میها بهبررسی بودجه ساالنه نیست. اگر آن

 های بهداشتی طوالنی مدت را جبران کند.کاهش داده و هزینه

ها است. تخصیص مالیات ال حاضر منبع مهمی برای درآمد اکثر دولتمالیات مواد دخانی در ح

پذیر است زیرا افراد در صورت استفاده از درآمد حاصل مالیات برای اهداف ویژه دخانیات امکان

 کنند.سالمت و بهداشت، احتماالً از افزایش آن حمایت می

گیری و ها مستعد سختکه آندهند ها چنین توضیح میمخالفان تخصیص درآمد به این برنامه

ناکارآمدی هستند. انتقاد اصلی این است که تخصیص درآمد گزینه تخصیص یا هزینه کردن توسط 

یافته ممکن مثال، وجوه اختصاصعنوانشود. بهای میها را محدود کرده و مانع کنترل بودجهدولت

رار گیرد که خارج از محدوده قانون تری مورد استفاده قهای شایستهها یا پروژهاست برای برنامه

های اضافی شده و تواند منجر به تأمین هزینهفعلی هستند، یا اینکه اختصاص دادن منابع مالی می

پردازان امور مالی عمومی نیز معتقدند که های فرصت چشمگیری را ایجاد کنند. نظریههزینه

با میزان درآمد حاصل از مالیات  های عمومی باید با تصمیمات سیاستی تعیین شود نههزینه

پذیری در هند است که وزارت دارایی مالیات یافته. یک مورد جالب از این انعطافاختصاص

شده بر تمام محصوالت دخانیات )به جز بیدیس( را جمع کرده و آن را برای تأمین اعتبار وضع

شده توسط وزارت دارایی به دهد. با اینکه مالیات وضعهای بهداشتی در دسترس قرار میبرنامه

شود، اما وزارت بهداشت باید برای دریافت این آوری میداری ملی جمععنوان بخشی از خزانه

ریزی و شده برنامهآوریوجوه درخواست دهد. اگر وزارت بهداشت نتواند برای کل مبلغ جمع

ی خارج از بخش بهداشت هابندی کند، وزارت دارایی از این مبلغ برای حمایت از برنامهبودجه

 کند.استفاده می

همچنین نگرانی دیگر این است که درآمدهای اختصاصی ذاتاً غیرعملی هستند و بنابراین مستعد 

مثال، تأمین اعتبار یک سرویس خاص مانند بیمه درمانی یا عنوانهستند. به« شکست»و « توسعه»

توان انتظار یابد. عالوه بر این، میخالقیت آموزشی ممکن است در صورت رکود اقتصادی کاهش 
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های اختصاصی بر محصوالت ناسالم در طوالنی مدت با داشت که درآمدهای حاصل از مالیات

های بازدارنده کاهش یابند. تخصیص همچنین کاهش مصرف محصوالت پس از اجرای سیاست

تفکیک منابع درآمدی  دهد. در تأمین بودجه سالمت،بندی را افزایش میتکه شدن روند بودجهتکه

های های هزینهتواند موجب از بین بردن اتحاد شده و تفکیک سالمت از سایر حوزهسالمت می

ها شود که برای بهبود های بهداشت با سایر بخشتواند منجر به عدم ادغام سیاستعمومی می

رآمد به ویژه تحت کنند که این نوع دسالمت جمعیت نیز مهم هستند. مخالفان همچنین استدالل می

توانند منابع را مستقیماً به سود خودشان ای است، که میهای حرفههای ذینفع و البیتأثیر نفوذ گروه

مصرف کنند. نگرانی دیگر این است که وجوه اختصاص داده شده ممکن است واقعاً افزایشی 

با کاهش منابع داخلی دیگر شوند بلکه های دیگر اختصاص داده نمیتنها به فعالیتنباشد، زیرا نه

 شوند.جبران می

 . اقدامات مرتبط با تخصیص وجوه در نه کشور3

ها و های سیاسی متنوع هستند که همین امر باعث شده تا مقایسه سیستمدولت ملی با نظام 3این 

تر شود. ها پیچیدهها و چگونگی اختصاص مجدد و صرف درآمدهای آنسازوکارهای مالیاتی آن

تواند پیامدهایی برای اتخاذ پردازد که میفرد میها و مباحث رایج و منحصربهخش به ویژگیاین ب

های مختلف این نوع سیاست مالی توسط سایر کشورها در سطوح مختلف توسعه و با سیستم

اطالعاتی در خصوص مسئله دخانیات )شیوع  8مصرف و مالیات دخانیات داشته باشد. جدول 

های سیگار و توان مالی(، ساالن(، مالیات بر دخانیات )مالیات ویژه، قیمترگمصرف سیگار در بز

 کشور ارائه کرده است. 3( در هر یک از GDPاندازه جمعیت و تولید ناخالص داخلی )
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 کشور در شش منطقه سازمان جهانی بهداشت 3های ویژه در . شیوع سیگار، قیمت سیگار و مالیات3جدول 

 کشور

استعمال شیوع 

دخانیات )افراد 

سیگاری فعلی( 

(٪ )2889 * 

فروشی یک قیمت خرده

ترین بسته سیگار )گران

(P) ترین و ارزان (C) 

 به دالر آمریکا( 2884

مالیات 

 ویژه

درصد تولید ناخالص 

داخلی برای خرید 

بسته از  888

 ترین مارکپرفروش

جمعیت 

کل به هزار 

در سال 

2889 

تولید ناخالص 

داخلی، 

های فعلی یمتق

2889 

 ($)دالر امریکا

 NA 9.80 (P) NA 28.32 9.30 2828 2882.24 بوتسوانا

 8.82 (C) 29.89 9.92 02 920 9 284.22 (P) 2.08 29.0 مصر

 3.88 (C) 90.80 2.82 928 42 098.89 (P) 88.23 82.2 ایسلند

 9.28 (C) 49.40 9.08 9 004 88 403.08 (P) 4.28 2.4 پاناما

 NA 09.22 2.88 30 934 2 238.00 (P) 8.22 20.2 فیلیپین

 9.28 (C) 08.23 9.82 90 299 89 028.82 (P) 4.29 23.4 لهستان

 9.02 (C) 20.80 4.92 28 828 3 888.82 (P) 4.40 98.2 رومانی

 8.88 (C) 00.23 9.00 02 888 2 028.89 (P) 2.08 28.2 تایلند

 8.20 (C) 92.28 4.22 38 008 8 388.28 (P) 8.82 29.2 ویتنام

 

این نه کشور همگی قانون مصرف دخانیات و مالیات بر دخانیات را مطابق قانون خود وضع 

آوری های دخانیات و جمعای برای تخصیص مالیاتنامه ویژهکه همگی اساساند. درحالیکرده

استثناء لهستان بود، این کشور (. تنها 2ها عملیاتی نیستند )جدول ها دارند، اما همه آنآن

، 8332ای داشت )حمایت از بهداشت عمومی در برابر اثرات استفاده از دخانیات، قانون نامهاساس

ای برای اختصاص بودجه به وزارت شد، اما هیچ مقرره( که شامل مالیات اختصاصی می4ماده 

د، اولین برنامه کنترل دخانیات ، قانون بهداشت عمومی جدی2882بهداشت نداشت. در سپتامبر سال 

های کنترل دخانیات را در برنامه ملی بهداشت گنجانید، که اینک از بودجه را منحل کرد و فعالیت

شود، لذا تعیین درآمدها به ویژه برای کنترل دخانیات خاتمه یافت. معرفی دولت تأمین می

آورده  2شور در جدول شماره های اختصاصی و کل بودجه ساالنه برآورد شده در هر کمالیات

دهند یافته مبالغ اندک )به جز فیلیپین( را نشان میهای اختصاصدهد مالیاتشده است که نشان می

 ای ندارند.گیری بودجهو لذا سخت
 



022  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 
 های مختلف ارتقاء سالمت از جمله کنترل دخانیاتهای تخصیصی برای برنامه. استفاده از مالیات88جدول 

 کشور

 سالی که
مالیات به 
دخانیات 

اختصاص داده 
 شد

 منبع بودجه

برآورد کل 
بودجه ساالنه از 
مالیات اختصاص 

 داده شده

بودجه ساالنه مالیات 
یافته به اختصاص

دخانیات به عنوان 
های درصدی از هزینه

عمومی دولت برای 
بهداشت و درمان 

(1163) 

مخارج 
عمومی دولت 

در زمینه 
بهداشت به 

عنوان درصد 
ناخالص  تولید

داخلی 
(1163) 

 2884 بوتسوانا
هزینه تولید  98٪

 محصوالت دخانی

2884-2882:BWP 
 8.40میلیون ) 4

 میلیون دالر آمریکا(

NA 3.1% 

 8332 مصر

واحد پول مصر به ازای  88
عدد  28هر بسته شامل 
 سیگار

2884-2889 :EGP 
میلیون دالر  932

میلیون دالر  22.80)
 آمریکا(
مالیات 

یافته فقط اختصاص
از کل  8.0٪

 هامالیات

8.800% 2.8% 

 ایسلند

8322 

8322 
 )معلق(
8302 

 )دوباره وارد شد(
)اصالح  8330

 شده(
)اصالح  2888

 شده(

ارزش ناخالص  8.2٪
 (8322فروش دخانیات )

ارزش ناخالص  8.2٪
 (8330فروش دخانیات )

ارزش فروش  8.3٪
 (2888ناخالص دخانیات )

میلیون  880.9: 2884
ISK (8.03  میلیون

 دالر آمریکا(
8.809% 2.8% 

 2883 پاناما

مالیات بر مصرف  28٪
انتخابی بر سیگار و سایر 

 محصوالت دخانیات
میزان مالیات بر مصرف 

قیمت  ٪92.2انتخابی 
شده توسط اعالم

فروشی / واردکننده عمده

میلیون  22.0: 2884
 دالر آمریکا

8.922% 2.2% 
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بوده و در  8332در سال 
و در  ٪28به  2883سپتامبر 

 ٪888 2883نوامبر 
 افزایش یافته است.

 فیلیپین

8332 (8240 RA) 
 (RA9334) 2884و 

اصالح مالیات 
ویژه دخانیات و 
الکل در سال 

2882 (RA 10351 
قانون اصالح »یا 

مالیات در سال 
2882") 

درآمد  ٪02بیش از 
مالیات ویژه بر محصوالت 

 خانیات و الکلد
 

درآمد افزایشی سال 
میلیارد  28.29: 2884
PHP (8.89  میلیارد

 دالر آمریکا(
یافته مبلغ اختصاص

به وزارت بهداشت و 
میلیارد  44.22درمان 
میلیارد  8.88دالر )

 دالر آمریکا(
یافته مبلغ اختصاص

به وزارت بهداشت 
 PHP 2884در سال 

 میلیارد 30.49

90.4% 8.4% 

 لهستان

)در سال  2888
خاتمه  2882

 یافت(

درصد  2/2بودجه دولت )
ارزش مالیات ویژه بر 
 محصوالت دخانی(

 PLN میلیون 8: 2889
میلیون دالر(  8.980)

 از بودجه عمومی
مالیات 

یافته به اختصاص
دخانیات که به 

وزارت بهداشت 
اختصاص نیافته 

 است.

8.888% 4.0% 

 2882 رومانی

 یافته بهمالیات اختصاص
 دخانیات و الکل

 88سیگار،  8888/  € 88
سیگار،  8888/  €

سیگاریلوس و سایر 
محصوالت دخانی برای 

/ کیلوگرم  € 89استعمال، 
 استعمال

میلیون  8.8: 2884
میلیون دالر  8.99)

 4/84آمریکا(؛ 
درصد کل بودجه 

 بهداشت

8.884% 4.2% 

 2888 تایلند
مالیات اضافه بر  2٪

 دخانیات و الکل
2884 :THB 

میلیون  4804.24
8.392% 9.2% 
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میلیون  822.82)

بودجه  ٪8.20دالر( 
وزارت بهداشت و 

بودجه امنیت  8.04٪
 ملی بهداشت

 2882 ویتنام

سهم اجباری 
تولیدکنندگان و 

واردکنندگان دخانیات به 
بودجه کنترل دخانیات 

قیمت کارخانه  ٪8ویتنام: 
اول  ٪8.2، 2889از اول مه 

مه  8از  ٪2و  2880مه 
2883 

2884 :VND 
میلیارد  233.828

میلیون  89.38دالر )
بودجه  ٪8.2دالر( 

 بهداشت ملی

8.992% 2.2% 

 

 ها برای دستیابی به تغییر قانونفرآیند و استراتژی 3.6

های اختصاصی برای بخش بهداشت اغلب با حمایت از کنترل دخانیات و روند تعیین مالیات

های مثال، در ایسلند، بحث در مورد مالیاتعنوانبوده است. به های بهداشت همراهسیاست

های این کمپین مشترک برای آغاز شد. برخی از ویژگی 8303تخصیصی دخانیات از اوایل سال 

 های اختصاصی دخانیات در زیر خالصه شده است.معرفی مالیات

 یافتن فرصت این سیاست

المللی یا ابتکار عمل ملی برای معرفی کنترل بین انگیزه بودجه پایدار معموالً زمینه سیاسی

های اصلی (. یکی از مؤلفهWHO FCTCهای اخیر توسط اعضاء دخانیات بود )به ویژه در سال

ها به های بهداشت و سالمت، تنظیم مالیاتهای اختصاصی برنامهکمپین هر کشوری برای مالیات

که اکثر کشورها به دنبال کشور بود. درحالی عنوان مزیت مالیاتی و سالمت و بهداشت برای آن

تر برای کنترل دخانیات بودند، در مصر، وزارت بهداشت مالیات اختصاصی ارائه اقدامات جامع

های بیمه درمانی دانشجویان پیشنهاد داد. برای فروش سیگار را برای تکمیل بودجه هزینه

 است. آورده شده 9شده در هر کشور در جدول های تعیینفرصت
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 های اختصاصی دخانیاتهای سیاست مورد استفاده برای معرفی مالیات. فرصت88جدول 

 کشور

سالی که مالیات 
به دخانیات 

اختصاص داده 
 شد

 فرصت سیاست قانون

بوتسوا
 نا

2884 

توسط  2884مالیات دخانیات 
 بخشنامه ریاست جمهوری

کنترل قانون استعمال دخانیات 
CSA92 1992 

 (2882کنترل دخانیات )الیحه 

 تعهد سیاسی شدید به بهداشت عمومی
 بازنگری قانون دخانیات برای انطباق با

FCTC WHO 
نگرانی در مورد استعمال دخانیات 

 جوانان

 وزارت دارایی 33قطعنامه شماره  8332 مصر
های وجوه اضافی برای تأمین هزینه

 افزایش بیمه درمانی دانشجویان

 ایسلند

8322 

8322 
 )معلق(
8302 

 )دوباره وارد شد(

 (8322قوانین الکل و دخانیات )
 (8302قانون کنترل دخانیات )

قانون جامع کنترل دخانیات شامل 
یافته به بازگرداندن مالیات اختصاص

 بود 8302دخانیات در سال 

 03قانون شماره  2883 پاناما
افزایش مالیات بر مصرف انتخابی و 

 WHO FCتصویب 

 فیلیپین
با  2884و  8332

اصالحات در سال 
2882 

 (2884) 3994قانون جمهوری 
( در 2882) 88928قانون جمهوری 

مورد نوسازی مالیات ویژه بر الکل 
 و محصوالت دخانی

 اصالحات داخلی
کد درآمد، از جمله افزایش مالیات بر 

 محصوالت دخانی
های ساختاری در استفاده از ضعف

 های ویژه دخانیاتمالیات

 2888 لهستان

حمایت از بهداشت عمومی در 
 8332برابر اثرات مصرف دخانیات 

 2888، در سال 8333نامه آیین
 االجرا شدالزم

 اصالحیه پیشنهادی قانون کنترل دخانیات

 2882 رومانی
قانون اصالح بهداشت )شماره 

32/2882) 
دو بخشنامه اتحادیه اروپا درباره 

 WHO FCمحصوالت دخانی و امضای 

 2888قانون بنیاد ارتقاء سالمت  2888 تایلند
(BE 2544) 

گنجاندن بودجه ارتقاء سالمت و بودجه 
بیمه درمانی در طرح جامع مالی و 

 (2888-2882مالیاتی )

 2882 ویتنام
پیشگیری و کنترل قانون صدمات 

 دخانیات
 2884در سال  FCTC WHOتصویب 
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 ارائه دالیل و شواهد منطقی

دلیل منطقی تخصیص مالیات ویژه اختصاصی دخانیات )و الکل( معموالً برای در هر کشور، 

شد، بنابراین به جای منابع بود. این بودجه نیز از افزایش مالیات تأمین میبهبود سالمت عمومی

شد. شواهد موجود در خصوص صحت این استدالل، غالباً با موجود، از منابع جدید تأمین می

کرد. مورد اصالحات در فیلیپین این گذاران را ترغیب میآمد مالیاتی، قانونشواهدی از افزایش در

دهد و شده هم بودجه بهداشت و هم سطح کل مالیات را افزایش میبود که مالیات اختصاص داده

دهد. در هر دو حالت، انگیزه سیاسی یا آمادگی برای افزایش لذا فضای کل مالیاتی را گسترش می

شود که افزایش مالیات برای پیامد یا اولویت سیاست ه از این مسئله ناشی میهای ویژمالیات

ها برای های آنشده استفاده خواهد شد. در تایلند و ویتنام، استدالل مورد استفاده در کمپینتعیین

های پیشگیرانه اختصاص مالیات دخانیات برای یک منبع درآمد ماندگار و منظم برای برنامه

 می که با کمبود بودجه مواجه بودند، بود.بهداشت عمو

 های مالی و بهداشتها و ایجاد اجماع بین بخشافزایی سیاستهم

های مالی و بهداشت برای های مشترک ایجاد همکاری بین بخشیکی دیگر از استراتژی

 تواندحمایت مشترک از اختصاص مالیات به بهداشت و سالمت بود. اغلب، فقط وزارت دارایی می

ها انگیزه های اختصاص داده شده به وزرای بهداشت به آنتصمیم به افزایش مالیات بگیرد. مالیات

گردد. تخصیص افزایی بین این دو میرو موجب یک همدهد، ازاینحمایت از وزرای دارایی را می

و بخش ها بین این دافزایی سیاستمحدود بودجه به بهداشت و درآمدهای کم مالیاتی منجر به هم

در اکثر کشورها شد. تخصیص مالیات به دخانیات )و الکل در برخی از کشورها( از نظر سیاسی 

برنده از سالمت عمومی و نیازهای درآمدی  -ابزاری برای تحقق دو هدف بود، معیار سیاست برنده

لند مثال، برنامه جامع مالی و مالیاتی وزارت دارایی تایعنوانکند. بهیک کشور محافظت می

 ( امکان تخصیص مالیات دخانیات و الکل به صندوق ارتقاء سالمت را فراهم کرد.2882-2888)

 مشارکت و رهبری استراتژیک

گذاران، متخصصان بهداشت، محققان، طرفداران، جامعه های استراتژیک بین سیاستمشارکت

ری بودند. در حال حاضر های اختصاصی برای سالمتی ضروها برای دستیابی به مالیاتمدنی و رسانه

های نوآورانه، به ویژه با امور های بهداشت را در مشارکتبسیاری از کشورها اهمیت وزارتخانه
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های پیشگیری و درمان مرتبط با سالمت مالی، به منظور تولید منبع درآمدی پایدار برای برنامه

و دارایی مبنای ایجاد بودجه کنترل های بهداشت مثال، همکاری بین وزارتخانهعنواناند. بهدریافته

دخانیات ویتنام بود. این روند توسط گروه متخصصان بهداشت و طرفداران کنترل دخانیات و به 

رهبری کمیته راهبری استعمال دخانیات و بهداشت آغاز شده است. دستیابی به نتیجه مطلوب 

های ذینفع خاص و محلی، گروه ها، رهبراننیازمند همکاری و مشارکت دولت، جامعه مدنی، رسانه

 اهداکنندگان بود.

 یافتههای اختصاصمدیریت بودجه و استفاده از مالیات 3.1

یافته )در بعضی از کشورها همراه با مالیات ها و درآمدهای دخانیات اختصاصمالیات

یی که شوند، مانند ایسلند )جااختصاصی الکل( معموالً برای تخصیص به وزارت بهداشت منتقل می

در آن زمان یک مدیر بودجه جداگانه وجود داشت(، پاناما، فیلیپین و رومانی. وزارت بهداشت در 

که مسئولیت برنامه و بودجه کنترل دخانیات را بر عهده داشت، مالیات اختصاصی را اعمال  لهستان

ه نیمه مستقل که تایلند یک مدیر بودجه مستقل و ویتنام یک مدیر بودجیا دریافت نکرد، درحالی

داشتند. در هر مورد تبادالت استراتژیک وجود دارد، اما اجتناب از مداخالت سیاسی ضروری 

است. اطمینان از دقت کافی در حسابداری برای استفاده از بودجه برای پارلمان نیز به همان اندازه 

 را ببینید. 4مهم است. جدول 

 وزارت بهداشت به عنوان مدیر بودجه

تواند یک کشور، وزارت بهداشت مدیر بودجه است. اگرچه این روش می 3ن در اکثر ای

رویکرد کارآمد تلقی شود، اما باید در برابر ادغام بودجه اختصاص داده شده با درآمد عمومی که 

تواند منجر به انحراف وجوه از اهداف موردنظر شود به دلیل ضعف تخصیص بودجه عمومی می

د. مدیر بودجه در بوتسوانا، ایسلند، پاناما، فیلیپین و رومانی، اگرچه اقدامات حفاظتی صورت گیر

باشد. در مصر، اداره کل بیمه درمانی ها متفاوت است وزارت بهداشت میمدیریت و ماهیت هزینه

 مدیر بودجه است.

 مدیر بودجه مستقل

 28ه مستقلی از مدیربنیاد ارتقاء سالمت تایلند یک مرجع قانونی )خارج وزارتخانه( با هیئت

کند، ها نظارت میمدیره بنیاد بر فعالیتکند. هیئتوزیر فعالیت میعضو است که زیر نظر نخست
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مدیره مستقل عملکرد کلی بنیاد را ارزیابی کرده و گزارش عملکرد و مالی که یک هیئتدرحالی

 دهد.ساالنه را به کابینه و هر دو مجلس ارائه می

 مدیر بودجه نیمه مستقل

در ویتنام، مالیات تخصیصی برای دخانیات به بودجه کنترل دخانیات در وزارت بهداشت 

کند تا در صورت انهدام مدیریت مالی طور نیمه مستقل عمل میشود. این صندوق بهمربوط می

پذیری در پرداخت را بپردازد. وزارت بهداشت مسئول ارائه گزارش توسط وزارت دارایی، انعطاف

کرد و استفاده از بودجه به دولت و همچنین گزارش ساالنه نتایج عملیات و مدیریت ساالنه عمل

 باشد.بودجه به مجمع ملی می
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 * 2884های مالیات اختصاص داده شده به هشت کشور در سال . مدیریت بودجه و هزینه82جدول 
 ویتنام تایلند رومانی فیلیپین پاناما ایسلند مصر بوتسوانا 

مدیر 
 بودجه

وزارت 
بهداشت و 

 درمان.
هیئت بودجه 

مالیات دخانیات 
در مورد استفاده 

از این بودجه 
هایی را حساب

به وزیر 
بهداشت ارائه 

 دهد.می
کمیته اجرای 

مالیات راهنما و 
نظارت فنی را 

به وزارت 
بهداشت 

عمومی ارائه 
دهد که می

ساختار اجرایی 
وزارت در این 

 است.

اداره کل بیمه 
 درمانی.

درآمدی که 
توسط اداره 

مالیات بر فروش و 
گمرک 

آوری شده و جمع
در یک حساب 
ویژه برای بیمه 

درمانی دانشجویی 
 شود.واریز می

 اداره بهداشت.
بودجه 

یافته برای اختصاص
دخانیات و الکل در 

یک صندوق 
بهداشت عمومی 

قرار دارد که توسط 
اداره اداره بهداشت 

 شود.می
دبیرخانه 

مدیره بودجه هیئت
دهد را تشکیل می

که شامل اعضای 
های کمیته

مخصوص 
دخانیات و الکل و 

 شود.سایرین می

وزارت بهداشت و 
 درمان.

 03قانون شماره 
 2883مصوب سال 

بودجه تحت نظارت 
وزارت بهداشت 

بودجه به امور بهداشت 
و گمرک اختصاص 

 یابد.می

 وزارت بهداشت.
RA 10351  وزارت

بهداشت را ملزم 
الزامات »کند تا می

بودجه ساالنه برای 
حمایت از ریسک 

مالی، کمک پزشکی، 
برنامه تسهیالت ارتقا 

سالمت و سایر 
های بهداشتی را برنامه

کمیته «. مشخص کند
هماهنگی بودجه 
توسعه، از جمله 
وزارت بودجه و 

مدیریت و وزارت 
دارایی، برنامه 

مدت را انهای میهزینه
کند که این بررسی می

مبنای تخصیص ساالنه 
درآمد به خدمات 
درمانی جهانی، 

های پزشکی و کمک
تسهیالت ارتقا سالمت 

 است.

وزارت 
بهداشت و 

 درمان.
مطابق قانون 

32/2882. 

بنیاد ارتقاء سالمت تایلند 
(ThaiHealth)  با مدیر

بودجه مستقل با نظارت 
 وزیر.نخست

ThaiHealth  دارای دو نهاد
حاکم است: یک هیئت 

 28حکومتی چندبخشی )
عضو( و یک هیئت 

عضو. به  2ارزیابی برای 
رئیسه ریاست هیئت

وزیر، وزیر نخست
بهداشت و درمان عمومی 

)معاون اول( و یک 
متخصص مستقل که 
توسط کابینه منصوب 

شود )معاون دوم(. نه می
عضو نمایندگان 

های مختلف وزارتخانه
و هشت نفر دیگر  هستند

نیز مستقل، کارشناسان 
های مختلف و بدون رشته

 وابستگی سیاسی. هستند.

بودجه وزارت بهداشت، 
درمان و دخانیات، 

مطابق قانون پیشگیری و 
کنترل صدمات دخانیات 

(2882.) 
نیمه خودمختار، با 

مدیره بین بخشی، هیئت
به ریاست وزیر بهداشت 
با اعضای وزارت دارایی 

رئیس(، وزارت  )معاون
صنعت و تجارت، 
وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت 

اطالعات و ارتباطات، 
اتحادیه کارگران و 

 سایرین.

بودجه هنوز  مخارج
هزینه نشده اما 
برای ارتقاء 

سالمت از جمله 

برای خدمات 
سالمتی و 

بخشی دانش توان
آموزان ابتدایی و 

از  ٪8.3حداقل 
فروش ناخالص 

دخانیات به کنترل 
دخانیات اختصاص 

درآمد مالیات  28٪
ویژه دخانیات برای 

اهداف بهداشتی است. 
مبلغ اختصاص داده 

از درآمد  ٪02بیش از 
های مالیاتی به برنامه

شوند بهداشتی وارد می
 اند از:که عبارت

یورو به  88
 8888ازای هر 

 89سیگار و 
یورو در هر 

های مطابق با برنامه
 84راهبردی بنیاد در 

 حوزه:
 84هزینه برای  38٪ -

 :2882در سال 
کل بودجه به  42٪ -

آگاهی بخشی از 
گذاران و مردم سیاست
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ترک دخانیات، 

بخشی و توان
آموزش 

عمومی استفاده 
 شودمی

 متوسطه با ارائه:
معاینه جامع 

پزشکی در ابتدای 
هر مرحله از 

 آموزش؛
 واکسیناسیون

معاینه پزشکی 
منظم و خاص در 
موارد اضطراری 

 بهداشتی؛

های توصیه
پزشکی به مرجع 

آموزش و 
پرورش برای ارائه 
خدمات الزم به 

منظور حفظ 
 محیط؛ سالمت

معاینه 
آموزانی که دانش

برای حفظ تناسب 
اندام خود در 

های فعالیت
مختلفی شرکت 

 کنند.می

 آگاهی بهداشتی؛

 نظارت بر تغذیه

 یافته است.
برآوردهای سال 

2888: 
کل  28٪

های هزینه
شده برای انجام
های خاص فعالیت

 کنترل دخانیات.
در ارتقاء  08٪

 سالمت عمومی.

بودجه به  02٪
های برنامه

شده توسط انجام
اداره بهداشت و یا 

همراه با اداره 
به  ٪92بهداشت و 

های خاص برنامه
اختصاص یافته 

ها است. محیط
شامل مدارس و 

 جوامع است.

شده به شرح زیر توزیع 
 شود:می

به مؤسسه  ٪48حدود 
ملی سرطان برای بهبود 

 ٪48درمان و امکانات. 
به وزارت بهداشت که 

، 2888 -2888در سال 
 هزینه شده است:

برای ارتقاء  28٪ -
سالمت، تشخیص و 

 ٪28.8قطع حمایت، با 
 ٪98.3ارتقاء سالمت. 

برای تشخیص در 
های بهداشتی مراقبت

برای  ٪83اولیه؛ و 
ترک سیگار و درمان 

 های مزمنبیماری
برای اجرای  29.4٪ -

 WHCTو نظارت 

FCTC 
برای پشتیبانی  4.3٪ -

تشخیصی )خدمات 
 آزمایشگاهی(؛ و

برای ظرفیت  8.2٪
به  ٪28ساختمان. 

سازمان گمرک ملی 
ترس )اطالعاتی در دس

 نیست(

های بهداشت مراقبت -
جهانی تحت برنامه 
 ملی بیمه سالمت،

دستیابی به اهداف  -
توسعه هزاره مرتبط با 

 بهداشت،
های آگاهی برنامه -

های بهداشتی، کمک
 پزشکی و

امکانات ارتقا  -
 سالمت

های برنامه 82٪
معیشت جایگزین برای 
کشاورزان دخانیات )و 

های اقتصادی در پروژه
های تولیدکننده استان

 دخانیات(.

کیلوگرم 
دخانیات به 

سالمتی 
اختصاص 
داده شده 

 است.
بودجه وزارت 

 بهداشت:
زیرساخت  -

سیستم 
بهداشت و 
 درمان؛ و

های برنامه -
ملی بهداشت 
عمومی )از 
جمله برای 

کنترل 
دخانیات( و 

سایر خدمات 
مرتبط با 

بهداشت مانند 
سیستم 

 اضطراری.

درصد بودجه  90برنامه. با 
های کاهش در برنامه

خطرات اصلی سالمتی 
)مصرف دخانیات و الکل 

و رانندگی ناایمن( و 
افزایش فعالیت بدنی و 

 تغذیه سالم
های برای هزینه 2٪ -

 کالن اداری.

های در مورد آسیب
دخانیات و قانون کنترل 
دخانیات اختصاص داده 

 شد.
برای انتشار  90٪ -
های بدون سیگار در مدل

ها و مناطق سآژان
 دولتی.

برای بهبود و  0٪ -
تقویت خدمات ترک 

دخانیات، خدمات ترک 
و مشاوره در کلیه مراکز 

 بهداشتی؛
ریزی برای برنامه 2٪ -

ایجاد ظرفیت در هیئت 
کنترل دخانیات و هیئت 

 اجرایی بودجه؛
برای تحقیق در  2٪ -

های مورد آسیب
های دخانیات، برنامه

مداخله و تأثیر اجتماعی 
 ها.و اقتصادی آن

برای ایجاد ظرفیت  9٪ -
شبکه بازرسان برای 

نظارت و اجرای قانون 
 کنترل دخانیات و

برای مدیریت و  4٪ -
 عملکرد بودجه.



 

 های بهداشتی و نتایج درمانیمشارکت در برنامه 3.3

طور خاص به بخش بهداشت اختصاص یافته در کشورهایی که مالیات تخصیصی دخانیات به

را ببینید( و اجرای  2های بهداشت تشکیل شده است )جدول برنامهاست، درآمدهای جدیدی برای 

یافته سیاست مهمی انجام و / یا آغاز شده است. برای سنجش تأثیر سیاست درآمد مالیاتی اختصاص

به دخانیات بر نتایج بهداشت، باید سایر عوامل اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر سالمتی نیز در نظر 

هایی در نتایج سالمت در که هیچ ارتباط مشخصی ثابت نشده است، پیشرفتگرفته شوند. درحالی

 (.2چند دهه گذشته در کشورهای مورد مطالعه رؤیت شده است )جدول 
 

 . نتایج سالمت از زمان ایجاد درآمد مالیاتی اختصاصی89جدول 
 پیامدهای بهداشتی )ارتباط اثبات نشده است( کشور

 در حال تأسیس است بوتسوانا
 NA مصر

 است. ٪82>ساالن اکنون میزان مصرف روزانه دخانیات در بزرگ ایسلند
نشان داد که بیش از نیمی از مردم هرگز سیگاری  2882ها در سال بررسی بهزیستی ایسلندی

 اند.اند یا سیگار را ترک نکردهنکشیده
سال  24تا  22برای سنین  ومیر ناشی از بیماری عروق کرونر، میزان مرگ2880و  8308های بین سال

در حال افزایش است اما اکنون  2883تا  8308های کاهش یافته است و میزان سرطان ریه در بین سال
 گیرد.موردتوجه قرار نمی

کاهش یافت که کمترین میزان  ٪0.4به  ٪3.4، مصرف دخانیات از 2889و  2882های بین سال پاناما
شده در آن زمان در قاره آمریکا به دلیل عوامل مختلفی از جمله مالیات بود. شواهد کاهش شیوع ثبت

 سیگار عبارت است از:
 کاهش خطر نسبی انفارکتوس حاد میوکارد و

 ٪82.8به  2882در سال  ٪80.4های مرتبط با مصرف دخانیات از ومیر ناشی از بیماریکاهش مرگ
 2882در سال 

 کاهش توان مالی تأثیر نظارتی بر قاچاق داشت.

 2889aدر سال  ٪22.4به  2880در سال  ٪98توجه شیوع استعمال دخانیات، از کاهش قابل فیلیپین
در  ٪24به  8333در سال  ٪99سال، از  82توجه استعمال دخانیات روزانه در بین افراد کاهش قابل لهستان

 2882سال 
 2888در سال  ٪24.9به  2880در سال  ٪98.3کاهش شیوع استعمال دخانیات از  رومانی

 شود.سیستم خدمات اضطراری تا حدی توسط مالیات تخصیصی تأمین می
درصد  2/28به  2888درصد در سال  42/22سال( از  82 <ساالن )شیوع استعمال دخانیات در بزرگ تایلند

 انیات، از جمله مالیات، کاهش یافته است.به دلیل کنترل دخ 2883در سال 
گزارش شده  2883درصد در سال  2.9به  2884درصد در سال  3.8کاهش مشابه در مصرف الکل از 
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 است.

در  80.02به  2889نفر در سال  888888در  22.3ومیر ناشی از تصادفات وسایل نقلیه از میزان مرگ
 کاهش یافته است. 2888نفر در سال  888888

در  ٪23.0به  2889در  ٪23کنند از طور مرتب ورزش میتعداد کل تایلندهایی که گزارش کردند به
 B افزایش یافته است. 2882

 در حال تأسیس است. ویتنام

a ها از گزارش شده متفاوت است زیرا آن 8در این جدول با آنچه در جدول  2889. شیوع سال

از یک عدد استاندارد سنی برای مقایسه  8در جدول  اند.های مختلف مشتق شدهمجموعه داده

شده در شده با شیوع گزارشکشورها استفاده شده است. در این جدول، تعداد شیوع واقعی گزارش

 مقایسه است.ای بعد قابلو بنابراین زمانه 2880سال 

b. Vathesatogkit P, Ritthiphakdee B. شده در تأثیر سیاست مالیات بر دخانیات. ارائه

 Halong ،Quang، 2889ژوئیه  2ای در امور مالیات بر دخانیات، کارگاه آموزشی تجربه منطقه

Ninh ،Viet Nam  NA.در دسترس نیست ، 

 شدههای آموختهها و درسچالش -4

کشور مورد مطالعه کمپینی را با درک روشنی از چگونگی استفاده از مالیات دخانیات  3تمام 

 های نه کشور بسیار چشمگیر است.ها و درسکردند. چالشتهیه و هماهنگ 

تمام نه کشوری که برای ارتقاء سالمت و تأمین بودجه راهبردهای کنترل دخانیات، قوانینی را 

تصویب کردند، مخالفت و تأخیر در اصالح قانون را اساساً در دو حوزه تجربه کردند: اعتقادات 

شده این است که روند صنعت دخانیات. یک درس آموختهگذاری مالیاتی و نفوذ هنجاری سیاست

ایجاد مالیات اختصاص داده شده باید کوتاه باشد، به این ترتیب مخالفان وقت کمتری برای مقابله با 

 آن دارند.

در بعضی کشورها، دستیابی به اتفاق نظر بین مقامات مالی و بهداشت دشوار نبود، با این حال، 

ی افزایش مالیات ویژه یا مالیات مصرف این موضوع باید از مزایای دوگانهدر بیشتر موارد، درک 

 بود.های بهداشتی برخوردار میبر کاالهای مضر و تعیین سهمی برای طیف وسیعی از برنامه

رسد که شد. به نظر میگیرندگان توسط صنعت دخانیات در بیشتر کشورها دیده میالبی تصمیم

خانیات بسیار مناسب بوده است، زیرا تعهد سیاسی اندکی برای اجرای در لهستان، البی صنعت د
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 مکانیزم تأمین مالی وجود دارد.

فیلیپین با معضل متفاوتی روبرو شد. با افزایش ناگهانی بودجه برای پوشش بهداشت جهانی، 

 اداره بهداشت، با وجود ظرفیت جذب محدود برای انتظارات برنامه جدید مجبور به صرف منابع

 جدید شد.

ها وجود ندارد، این کمپین و اجرای که هیچ فرمول واحدی برای پرداختن به این چالشدرحالی

دهد که برای سایر کشورها فردی را نشان میهای مشترک و منحصربههای هر کشور درسبرنامه

 طور که در زیر آورده شده است گویا است.همان

کننده گیرندگان قانعه برای تصمیمیک دلیل منطقی قوی و مبتنی بر شواهد ک

 باشد ارائه دهید.

یک استدالل قوی و مؤثر که در مباحثات عمومی توسط مقامات وزارت بهداشت رومانی مورد 

استفاده قرار گرفت، جنبه اخالقی این اقدام بود: افراد سیگاری باید مبلغ بیشتری را به سیستم 

کنند. در از دیگران از خدمات پزشکی استفاده می ها بیشتربهداشت عمومی بپردازند، زیرا آن

ها در ترک سیگار حمایت های کنترل دخانیات، از آنعوض، این وزارتخانه با تأمین مالی برنامه

 کند.می

 ها را مشخص کنید.مکانیسم تأمین اعتبار و استفاده از بودجه

باشد، کارایی اجرایی بیشتر  ترآوری و نقل و انتقال درآمد اختصاصی سادههرچه سازوکار جمع

مثال، وزارت اقتصاد و دارایی پاناما مالیات بر عنوانشود. بهو احتمال دخالت سیاسی کمتر می

کند و اداره درآمد مبلغ مالیات را که به منظور کنترل دخانیات آوری میمصرف انتخابی را جمع

دهد. جریان این پول به الع میشود، به بانک ملی اطحساب فرعی وزارت بهداشت منتقل میبه

 شود و هیچ تأثیری بر خطوط بودجه دیگر منابع یا نهادها ندارد.واسطه بودجه ملی تعیین نمی

 توجه جدی به اجرای آن داشته باشید.

بندی و همچنین ساختارهای اجرایی یافته، نوع مکانیسم بودجهنحوه استفاده از مالیات اختصاص

 طور شفاف در قانون بیان شود.باید بهمدیریت و تخصیص بودجه 
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های جامعه برای ایجاد بودجه اختصاصی و مقابله با انتقادات، در همه بخش

 مشارکت کنید.
ها کمپین دفاع از بودجه اختصاصی فقط به گروه کوچکی از افراد خاص نیازمند است. نفوذ آن

روابط با وزارت بهداشت و دارایی با ایجاد اتحادهای استراتژیک رشد خواهد کرد. روابط مهم، 

ریزی، اجرای آن و میزان بودجه اختصاص دولت برای اطمینان از توافق در مورد سازوکار بودجه

 باشند.داده شده می

 حمایت جدی سیاسی ایجاد کنید و از رجال سیاسی استفاده کنید.

بندی زمانقبل از شروع کمپین از وجود یک فضای سیاسی مثبت اطمینان حاصل کنید. 

 ضروری است.

 های تغییر سیاست را شناسایی کنید.قدم باشید و فرصتصبور و ثابت

های مدت زمان الزم برای اجرای قانون جدید متفاوت است لذا، ایجاد یک کمپین برای مالیات

 اختصاص داده شده به سالمتی به یک استراتژی کوتاه مدت و بلندمدت نیاز خواهد داشت.

 کنید.ید و ملی عمل میجهانی فکر کن

تنها برای حمایت از البی کنترل دخانیات بلکه کسب حمایت منظم سازی و مشارکت، نهشبکه

گذاران و مدیران بهداشت باید فراتر از مرزهای ملی باشد. متخصصان مالیات و سیاست

ها که آنکه از الگوهای قانونی موفق در سایر کشورها آگاه هستند معتقدند  گیرندگانتصمیم

 ها سازگار شوند.توانند متناسب با مفاد آنمی

 های اختصاصیهای کنونی و آتی برای دفاع از مالیات. فرصت5

های بهداشتی در نه ایجاد و استفاده از مالیات اختصاصی برای کنترل دخانیات و سایر برنامه

های جدیدی برای حمایت از است. اکنون فرصت پیوستهکشور موردبررسی، اکنون به تاریخ 

 های اختصاصی برای کنترل دخانیات یا ارتقاء سالمت در دسترس است:صندوق

های ویژه برای اختصاص درآمد حاصل از مالیات دخانیات برای کنترل دخانیات دستورالعمل

آورده شده است. در  قانون کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات 0در ماده 

پنجم کشورها درآمد مالیاتی خود را برای کنترل دخانیات ، کمتر از یک2882اواسط سال 

 اختصاص داده بودند.
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های دهد که بودجه حاصل از کمکتجزیه و تحلیل اقتصادی تأمین مالی سالمت نشان می

های غیر واگیر برای بیماری المللی و بودجه داخلی ملی برای بهداشت و درمان، به ویژهتوسعه بین

(NCDs) های توسعه و هم که بودجه در دسترس است، هم کمکناکافی است. حتی هنگامی

های جامع کنترل دخانیات غالباً های داخلی برای کنترل دخانیات برای تأمین بودجه برنامهتخصیص

 ناپایدار، نامنظم و خیلی کم هستند.

توصیه شده  2888های غیر واگیر در سال ر مورد بیماریدر بیانیه سیاسی نشست سطح باال د

است که باید اجرای کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات تسریع شود و باید 

(. استفاده از 82های نوین تأمین مالی یافت شوند )بینی از طریق مکانیسممنابع پایدار و قابل پیش

ها های غیر واگیر که نمایانگر آن است که این بیماریرای بیماریدخانیات یک عامل خطر اصلی ب

آن در کشورهایی با  ٪08دهند و ترین سهم بیماری را سراسر جهان به خود اختصاص میبیش

 درآمد کم و متوسط است.

رهبر جهان  839توسط  2882سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار در سال  2898پذیرش برنامه 

هدف برای پایان دادن به فقر شدید،  803و با  (SDGهدف توسعه پایدار ) 82یابی به که به دست

سال آینده متعهد  82عدالتی، بهبود سالمت و رفاه و محافظت از سیاره طی مبارزه با نابرابری و بی

اند. کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات یکی از چهار وسیله برای شده

ها را به تضمین زندگی سالم و ارتقا ن به اهداف توسعه پایدار در زمینه سالمت است که دولترسید

آبابا کنند. مالیات بر دخانیات همچنین به دستورالعمل آدیسرفاه برای همه در هر سنی ملزم می

ی ، چارچوب اتخاذشده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، از جمله تعهدات سیاستی برا2882

گذاری داخلی، چندجانبه های غیر واگیر برای تسریع سرمایهافزایش بودجه برای پرداختن به بیماری

 و خصوصی اشاره دارد.

های غیر واگیر از برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط که در آن بودجه الزم برای بیماری

یافته به دخانیات یک صاصبندی در دسترس نیست، مالیات اختهای عادی بودجهطریق مکانیسم

گزینه اجباری برای اطمینان از اجرای کامل مفاد کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل 

 دخانیات است.
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کشورها اختصاص درآمدهای مالیاتی حاصل از دخانیات را برای بخش بهداشت مطالعه 

خانیات تخصیصی برای سالمتی و که هنوز هیچ ارتباط مشخصی بین مالیات داند. درحالیکرده

های اختصاص داده شده )پس از افزایش مالیات( نتایج واقعی بهداشت مشخص نشده است، مالیات

اند. های کنترل دخانیات شدههای ایجادشده برای برنامهباعث افزایش قیمت دخانیات و بودجه

در این کشورها باعث  های بهداشتیپذیرش سیاسی درآمدهای اختصاصی دخانیات برای برنامه

های کنترل دخانیات، از چنین اقداماتی حمایت شود در صورت حداقل بودن درآمد برای برنامهمی

اند، اما ثبات طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفتهشود. اگرچه تمام عوامل ممکن مسئول به

های بهداشتی و زیرساختی برنامه که این بودجه برای سایرنتایج مهم است. نتایج مثبت همچنین وقتی

 مورد استفاده قرار گرفته است گزارش شده است.

های بهداشتی )به خصوص کنترل دخانیات( مورد اختصاص مالیات دخانیات )و الکل( به برنامه

شده و بینیشود. همه از مزایای داشتن منبع پیشبا تجربه هشت کشور مورد مطالعه، پشتیبانی می

برای مداخالت طوالنی مدت سود آگاه شدند. این واقعیت که این بودجه در هر مطمئن بودجه 

دهد و استفاده کارآمد از کشور تنها بخش کوچکی از کل بودجه بهداشت و درمان را نشان می

های گزارشگری و پاسخگویی شفاف رسیدگی به مباحث سنتی را در مقابل بودجه و مکانیزم

های کند. بخش کوچکی از بودجه بهداشت عمومی که برای برنامههای اختصاصی آسان میمالیات

کند و یا موجب پیشگیری مانند کنترل دخانیات اختصاص داده شده است، نظم مالی را مختل نمی

 شود.مورد نمیگیری بیسخت

یافته به دخانیات یا که هر دولت باید مزایا و مضرات استفاده از مالیات اختصاصدرحالی

که درآمد کافی برای تأمین دهد، هنگامیالکلی را بسنجد، مطالعات موردی نشان میمحصوالت 

های غیرواگیر را ها درنهایت تأثیر بیماریشود، آنهای ارتقاء سالمت ملی ایجاد میبودجه برنامه

، 30)سازمان جهانی بهداشت، کتابچه راهنمای مدیریت مالیات بر دخانیات،  «کاهش خواهند داد.

2888) 



 

 گیرینتیجه

های واگیر، پیشگیری از بیماریها در حوزه سالمت پس از کنترل بیمارییکی از اهداف دولت

-جهانی، بیماری آمارهای و در نتیجه افزایش سالمت عمومی جامعه است. بر اساس 8های غیرواگیر

ها مرگ موارد درصد تمام 29 و هابیماری درصد 08 از بیش مسئول در حال حاضر غیرواگیر های

 رخ توسعهدرحال کشورهای در غیرواگیر هایبیماری از ناشی هایدرصد مرگ 08 باشند کهمی

 .های غیرواگیر اختصاص داردبیماری به هابیماری درصد کل 20 از ما، بیش کشور در. دهدمی

 ها،سرطان ،عروقی -های قلبیبیماری از اندعبارت غیرواگیر هایبیماری از اصلی نوع چهار

 نامتناسب شکلی به در حال حاضر غیرواگیر هایبیماری. و دیابت تنفسی مزمن هایبیماری

 از چهارمسه به نزدیک و اندداده قرار تأثیر تحت را متوسط درآمد با و درآمدکم کشورهای

 .دهدمی رخ کشورها این در غیرواگیر هایبیماری از ناشی هایمرگ

 شامل پیشگیریقابل اصلی خطر عامل به چهار مذکور مستقیماً غیرواگیر عمده بیماری چهار

. هستند وابسته بدنی مناسب فعالیت عدم و الکل ناسالم، سوءمصرف غذایی رژیم سیگار، مصرف

. کندمی تحمیل کشورها به را اقتصادی بزرگی خسارات ها،این بیماری شیوع روزافزون افزایش

 مؤثرترین از یکی تواندغیرواگیر می هایبیماری کنترل و پیشگیری که داشت نظر در باید

 .شوندمی تحمیل کشور سالمت نظام به که باشد هاییبیماری بار کاهش جهت راهکارها

 تمرکز هابیماری این خطر عوامل کاهش روی الزم است غیرواگیر هایبیماری کاهش برای 

توجه به موضوع کتاب به مسئله دخانیات و مصرف سیگار به عنوان یکی از در این مبحث با . شود

در ایران ساالنه بیش از دویست هزار میلیارد ریال هزینه . پرداخته شده است اصلی خطر عامل چهار

سالیانه افزون بر  ایران با دخانیات در مرتبط هایدرمان بیماری هایشود. هزینهاستعمال دخانیات می

                                                           
8 Non- Communicable Diseases (NCDs) 
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 به مربوط هایهزینه که دهدمی نشان جهانی شواهد. شودبرآورد می ریال میلیارد هزار 988

. شودمی شامل را مصرف دخانیات اقتصادی هایهزینه کل از درصد 98 تنها بهداشتی هایمراقبت

 مرگ از وری ناشیبهره دادن دست مربوط به از( ٪28) اقتصادی مصرف دخانیات هزینه عمده

مصرف  از ناشی هایبیماری کاری و غیبت از کار به علت ابتال به روزهای دادن دست از یا زودرس

-بهره دادن دست از و بهداشتی هایهزینه ازجمله اقتصادی، هایهزینه کل بنابراین،. است دخانیات

 .باشدریال  میلیارد 8.888.888بالغ بر  تواندمی وری،

ریزی برای کاهش مصرف دخانیات برنامه اما دستیابی به این هدف، نیازمند تالش گسترده و

حد اقداماتی  است. کاهش اساسی در مصرف دخانیات به این بستگی دارد که هر کشوری تا چه

برای کنترل دخانیات اجرا کند و آن اقدامات چقدر اثربخشی داشته باشد. افزایش مالیات دخانیات 

 -دسترسی مردم به محصوالت دخانیو تنظیم این مالیات بر حسب تورم و جلوگیری از افزایش 

اقدامی بسیار سودمند برای کاهش مصرف دخانیات است. این اقدام  -دلیل افزایش درآمدهایشانبه

های کنترل دخانیات )شش راهکار سازمان جهانی ویژه هنگامی مؤثر خواهد بود که با سایر برنامهبه

و متوسط اجرا شود؛ یعنی کشورهایی که  بهداشت( ارتباط داشته باشد و در کشورهای با درآمد کم

 ها دارند.افراد سیگاری حساسیت بیشتری به قیمت

افزایش سالمت عمومی توجیه خوبی برای افزایش مالیات دخانیات است. آثار مثبت افزایش 

مالیات دخانیات فراتر از آثار مستقیم آن در حوزه سالمت است و نتایج غیرمستقیمی مانند افزایش 

تنها ابزاری مؤثر های سالمت نیز دارد. افزایش قیمت و مالیات دخانیات نهو کاهش هزینه اثربخشی

های ومیر زودرس است، بلکه از هزینهها و مرگبرای کاهش مصرف دخانیات و کاهش بیماری

 کاهد.کلی سالمت و درمان نیز می

ها نیز مزایایی دارد، فیان آنتنها برای افراد سیگاری، بلکه برای اطراازآنجاکه ترک دخانیات نه

تواند در زمینه کاهش مواجهه با دود محیطی دخانیات نیز مؤثر باشد. افزایش مالیات دخانیات می

همچنین، ازآنجاکه مصرف دخانیات از سوی والدین ممکن است احتمال مصرف دخانیات یا 

زمینه نیز سودمند ت در این ها بیفزاید، افزایش مالیات دخانیااحتمال بیماری را در فرزندان آن

 خواهد بود.
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ترین دلیل افزایش مالیات دخانیات اگرچه ارتقای سالمت فردی و خانوادگی و اجتماعی مهم

عنوان دلیلی دیگر برای ترغیب است، افزایش درآمد حاصل از مالیات دخانیات نیز اغلب به

مدت، شود که در کوتاهینی میبشود. پیشگذاران به انجام اصالحات مالیاتی مطرح میسیاست

عنوان بهترین راه اِعمال مالیات بر دخانیات که عموماً به -های ویژه دخانیاتافزایش نرخ مالیات

شود که در بینی میعالوه، پیشباعث افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. به -پذیرفته شده است

زندگی افراد زایش کارایی و درآمد و امید به مدت و بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی به افمیان

 منجر خواهد شد.

مطالعات متعدد جهانی نشان داده است که از مجموع شش راهکار کنترل دخانیات کنوانسیون 

ترین روش کنترل دخانیات در تمامی کشورهای دنیا، راهکار صرفهکنترل دخانیات، مؤثرترین و به

های علمی و نی و سازمان جهانی بهداشت بر اساس یافتهمالیات بر دخانیات است. بانک جها

-کنند مالیات کاالهای آسیبمی ( به کشورها توصیهBest Practicesتجربیات کشورهای موفق )

( اخذ شود. مالیات ویژه Excise Tax« )مالیات ویژه»رسان به سالمت ازجمله سیگار در چارچوب 

 ها با در نظر گرفتن اهداف تخصیصی مالیات،دولتبخشد. جنبه تخصیصی مالیات را تحقق می

کنند. در مورد محصوالت دخانی، وضع دهی میگرایش مردم به مصرف برخی کاالها را جهت

 شود.مالیات ویژه موجب کاهش مصرف و شروع به استعمال دخانیات می

یات بر ارزش. برای اعمال مالیات ویژه، ساختارهای متفاوتی وجود دارد: مالیات بر حجم و مال

هر یک از این ساختارها مزایا و معایبی دارند. فلذا بسیاری از کشورها، ساختار مالیات ویژه ترکیبی 

ترین سیستم مالیات اند و این سیستم رایجاضافه مالیات بر حجم( را بکار گرفته )مالیات بر ارزش به

لیات ویژه بر دخانیات را اعمال درصد کشورها، ما 38اکنون ویژه دخانیات در سطح جهان است. هم

 کنند.می

ساختار مالیات ویژه ترکیبی )با مالیات ویژه حداقلی( مطابق با اهداف سالمت عمومی است زیرا 

های نسبی قیمت انواع سیگار را کاهش پذیر است. این نوع ساختار، تفاوتساختاری پایدار و کنترل

شوند زیرا انگیزه افراد برای اشتی مالیات ویژه میدهد. در نتیجه موجب دستیابی به اهداف بهدمی

ها را از بین جایگزینی برندها یا انواع محصوالت دخانی بجای یکدیگر در واکنش به افزایش مالیات

 برد و از نظر درآمدی نیز موجب افزایش و ثبات درآمدهای مالیاتی هستند.می
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مبلغ حداقل مالیات ویژه در کشورهای جهان های ساختار مالیات ویژه ترکیبی و همین طور نرخ

بایست طوری در نظر گرفته شوند های مذکور میبا توجه به شرایط هر کشور متفاوت است، اما نرخ

فروشی سیگار باشد. با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش درصد قیمت خرده 22که مالیات حداقل 

بایست هرساله افزایش یابد در غیر این صورت میهای دخانیات نیز توان مالی افراد، نرخ مالیات

های عمومی به مرور کاهش های ویژه بر دخانیات با افزایش درآمد و قیمتارزش واقعی مالیات

 خواهد یافت.

های اخذ مالیات بر محصوالت دخانی در ایران ابتدا به صورت مواد قانونی جداگانه و الیه

گرفته است. اولین قانون مالیات دخانیات بعد از انقالب جام میمتعدد بدون کارایی و بازدهی الزم ان

هجری شمسی وضع گردید. پس از تصویب قانون تجمیع عوارض  8234مشروطه در سال 

(، اخذ مالیات بر محصوالت دخانی در قالب قانون مذکور و همچنین قوانین بودجه 22/88/8908)

 قانون لغو و 8902ماه ر ارزش افزوده در اردیبهشتسنواتی انجام گردید. با تصویب قانون مالیات ب

مقررات مالیات و عوارض سیگار در چارچوب فصل کاالهای خاص قانون مالیات  ،عوارض تجمیع

 باالتر قانونی نرخ اساس بر افزوده ارزش بر مالیات که وجودی بر ارزش افزوده اجرایی گردید. با

( ٪3) عمومی افزوده ارزش بر مالیات نرخ به نسبت تنباکو محصوالت سایر و سیگار برای( 82٪)

برای  کارخانه درب در فاکتور فروش قیمت بر افزوده ارزش مالیات اعمال شود،می اعمال

 بزرگی شود که بخشموجب می وارداتی محصوالت واردات نقطه سیف در و داخلی محصوالت

قانون مالیات بر ارزش افزوده، در قوانین عالوه بر . مالیات بماند بدون کاالی دخانی بازار ارزش از

 ساله توسعه نیز مواردی در خصوص سیگار اضافه گردید.های پنجبودجه سنواتی و برنامه

سازمان  گزارش»و بر اساس نتایج  های مختلف مالیات و عوارض بر دخانیات،علیرغم الیه

لیات بر دخانیات جمهوری (، عملکرد ماGTCR« )جهانی بهداشت در مورد شیوع جهانی دخانیات

( و جهان ضعیف بوده است و در نتیجه اجرای EMROاسالمی ایران در منطقه مدیترانه شرقی )

 ساختار موجود مالیات بر دخانیات، اهداف بهداشتی و درآمدی محقق نشده است. این در حالی

می (، عملکرد جمهوری اسالMPOWER« )شش راهکار کنترل دخانیات»است که از مجموع 

 به منظور سیگاری افراد به کمک»ایران در اجرای چهار راهکار مطلوب بوده و در مورد راهکار 
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و تنها در خصوص مالیات بر دخانیات، عملکرد  وضعیت متوسط داشته« دخانیات مصرف ترک

 ضعیفی داشته است.

یات جمهوری سازی ساختار مالیات بر دخانالذکر و به منظور نوسازی و مدرنبنا به مراتب فوق

شود که ساختار مالیات ویژه ترکیبی )مالیات بر ارزش به اضافه مالیات بر اسالمی ایران پیشنهاد می

( طراحی و اجرایی a Minimum Specific Floorحجم( با در نظر گرفتن مالیات ویژه حداقلی )

شود وصیه میفروشی در ساختار کنونی، تخرده گردد. با توجه به سهم اندک مالیات بر قیمت

ساله انجام شود. برای اجرای ها در ساختار مالیات ویژه ترکیبی طی یک دوره پنجافزایش نرخ

صحیح و بازدهی بیشتر ساختار مذکور الزم است مدیریت بر دخانیات نیز برای نظارت و کنترل بر 

استقرار نظامی چرخه تولید، واردات و توزیع محصوالت دخانی تشکیل گردد. این مدیریت با 

 شود.قدرتمند برای پایش مالیاتی محصوالت دخانی انجام می

برد برای هر دو بخش بهداشت و اقتصاد است. افزایش  -افزایش مالیات یک سیاست برد 

مالیات و قیمت محصوالت دخانی در کاهش مصرف دخانیات و پیامدهای منفی آن تأثیر دارد و 

توان آن را برای حمایت از دید زیادی خواهد بود که میحال موجب ایجاد درآمدهای جدرعین

های کنترل دخانیات و ارتقای بهداشت عمومی جامعه و همچنین های مختلفی مانند برنامهفعالیت

 های بهداشتی ناشی از استعمال دخانیات اختصاص داد.هزینه

کنترل دخانیات  ( برای تأمین مالی راهبردهایEarmarkingتخصیص مالیات ویژه دخانیات )

های تواند شامل مواردی مانند افزایش آگاهی مردم، خدمات ترک سیگار، تأمین مالی برنامهمی

 باشد.آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات 

ؤثرترین ترین و مسخن پایانی اینکه با ایجاد ساختار مطلوب مالیات بر دخانیات به عنوان مهم

های آینده و افزایش توان از اپیدمی دخانیات در ایران در سالتنها میراهکار کنترل دخانیات، نه

توان موجبات کاهش ومیر ناشی از استعمال دخانیات جلوگیری نمود، بلکه میها و مرگبیماری

ایش مصرف دخانیات، افزایش درآمدهای پایدار و اختصاص به بخش سالمت و در نتیجه افز

 سالمت عمومی جامعه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه سالمت را فراهم نمود.
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قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در 

 مورد کنترل دخانیات

 

 84/0/8904 822090/920شماره 

 نژادجناب آقای دکتر محمود احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در 

به مجلس  28/88/8909مورخ  08248/98344مورد کنترل دخانیات که از سوی دولت به شماره 

یناً تصویب شده و مجلس ع 2/4/8904شورای اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

 ( ماده2به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند )

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به 882( آن و بر اساس اصل یکصد و دوازدهم )22)

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و نظر مجلس عیناً به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل 

 گردد.مهوری اسالمی ایران به پیوست ارسال می( قانون اساسی ج829یکصد و بیست و سوم )

 غالمعلی حدادعادل -رئیس مجلس شورای اسالمی

 22/0/8904 40829شماره 
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در 

روز یکشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و  مورد کنترل دخانیات که در جلسه علنی

 چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ

( آن عین مصوبه مجلس به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 22( ماده )2بند ) 2/0/8904

مجلس شورای اسالمی واصل گردیده  84/0/8904مورخ  822090/920رسیده و طی نامه شماره 

 گردد.یوست جهت اجرا ابالغ میاست، به پ

 نژادمحمود احمدی -جمهوررئیس

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در 

 مورد کنترل دخانیات

شود به کنوانسیون چارچوب به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -ماده واحده

در مورد کنترل دخانیات به شرح پیوست با اعالمیه توضیحی زیر ملحق سازمان بهداشت جهانی 

 گردد و اسناد آن را تودیع نماید.

اعالمیه توضیحی: الحاق به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 

های مندرج در کنوانسیون اخیرالذکر بدون طی مراحل تصویب دخانیات مستلزم پذیرش کنوانسیون

 باشد.جمهوری اسالمی ایران نمی در

الذکر توسط دولت ( کنوانسیون فوق22( ماده )2پذیرش داوری موضوع بند ) -8تبصره 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خواهد 893جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت اصل )

 بود.

دخانیات موضوع  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول کنترل -2تبصره 

ای را برای کنترل دخانیات جانبه( کنوانسیون موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه2ماده )

ها را مورد بازنگری قرار دهد و برای رسیدن به این هدف طور ادواری آنتنظیم و اجرا نماید و به

هش مصرف دخانیات به های آموزشی و اجرایی را برای کاهای اجرایی، برنامهباهماهنگی دستگاه

مرحله اجرا گذارد. وزارت یادشده مسؤولیت تنظیم لوایح و مقررات الزم را برای تحقق اهداف 
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 ربط بر عهده خواهد داشت.ها به مراجع ذیکنوانسیون و تقدیم آن

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات

 مقدمه

 این کنوانسیون؛ اعضای

 با عزم راسخی که برای اولویت دادن به حق خود در زمینه حفظ بهداشت عمومی دارند؛

با توجه به اینکه گسترش استعمال دخانیات معضلی جهانی است و تبعات وخیمی برای بهداشت 

کشورها در المللی است و مشارکت همه جانبه بینعمومی دارد و مبارزه با آن مستلزم همکاری همه

 طلبد؛جمعی و مؤثر و شایسته را مییک حرکت دسته

کند و المللی در مورد خطری که بهداشت جهانی را تهدید میبا انعکاس نگرانی جامعه بین

محیطی که استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیست

 حاصل از دخانیات دارد؛

ویژه در رانی عمیق از افزایش جهانی تولید و استعمال سیگار و سایر دخانیات، بهبا ابراز نگ

های فقیر و توسعه، و بار گرانی که تولید و استعمال دخانیات بر دوش خانوادهکشورهای درحال

 گذارد؛های بهداشت عمومی مینظام

دخانیات و قرار گرفتن وضوح روشن ساخته که استعمال که تحقیقات علمی بهو با توجه به این

شود و بین در معرض افراد در معرض دود حاصل از دخانیات موجب مرگ و بیماری و ناتوانی می

های مرتبط با استعمال دخانیات فاصله دود قرار گرفتن و استعمال انواع دخانیات و شروع بیماری

 کوتاهی وجود دارد؛

اند که وابستگی ایجاد شدهیات طوری ساختهکه سیگار و بعضی انواع دیگر دخانبا توجه به این

کنند، از لحاظ علم داروشناسی، سمی و ها و دودهایی که تولید میکنند و بسیار از ترکیبات آنمی

المللی در بندی عمده بینطور جداگانه در تقسیمزا است و وابستگی به دخانیات بهزا و سرطانجهش

 شوند؛ی میها نوعی ناهنجاری تلقتقسیمات بیماری

دهد که استعمال دخانیات توسط والدین در که تحقیقات مستند علمی نشان میبا علم به این

 سالمت و رشد کودکان تأثیر سوء دارد؛



012  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 

با ابراز نگرانی عمیق از افزایش استعمال سیگار و دیگر انواع دخانیات در بین کودکان و 

 نوجوانان به ویژه استعمال آن در سنین پایین؛

هراس از افزایش استعمال سیگار و دیگر انواع دخانیات در بین زنان و دختران جوان در با 

گذاری و اجرا و سراسر دنیا و با در نظر داشتن لزوم مشارکت کامل زنان در همه سطوح سیاست

 راهبردهای مختص به جنسیت کنترل دخانیات؛

 درآمد؛یات در بین طبقات کمبا نگرانی عمیق از رواج گسترده استعمال انواع مختلف دخان

ها های تشویقی و تبلیغاتی و حمایت مالی که هدف آنبا نگرانی جدی از تأثیر تمامی برنامه

 تشویق افراد به استعمال دخانیات است؛

که محو تمامی اشکال تجارت غیرقانونی سیگار و انواع دیگر دخانیات از جمله با تصدیق این

 جانبه است؛ها مستلزم همکاری همهولید تقلبی و بدلی آنقاچاق، تولید غیرقانونی و ت

توسعه و با درک این نکته که کنترل دخانیات در همه سطوح و به ویژه در کشورهای درحال

های کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند، متناسب با نیازی که در آینده و اکنون بر فعالیت

 های مالی و فنی زیادی است؛حمایت ، مستلزممربوط به کنترل دخانیات است

با تصدیق نیازی که به ایجاد سازوکارهای الزم برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی 

 درازمدت راهبردهای کاهش تقاضا برای دخانیات است؛

مدت و های کنترل دخانیات در کوتاهبا آگاهی از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که برنامه

توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار به وجود بعضی کشورهای درحالدرازمدت در 

های مالی و فنی در زمینه راهبردهای خواهد آورد و با تصدیق نیاز این کشورها به مساعدت

 یافته ملی برای توسعه پایدار؛توسعه

ستایش از با آگاهی از زحمات ارزشمند بسیاری از کشورها در زمینه کنترل دخانیات و با 

ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد های بقیه سازمانرهبری سازمان بهداشت جهانی ونیز تالش

المللی به خاطر توسعه اقداماتی که در زمینه کنترل ای و بینهای بین دولتی منطقهو بقیه سازمان

 اند؛دخانیات انجام داده

تی و بقیه اعضای جامعه مخالف صنعت دخانیات، های غیردولبا تأکید بر سهم به سزای سازمان
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های فعال در زمینه های زنان و جوانان و گروهاز جمله نهادهای تخصصی بهداشتی و انجمن

های ملی و کننده و مؤسسات بهزیستی و دانشگاهی، در تالشزیست و حمایت از مصرفمحیط

 ها در این زمینه؛المللی مربوط به کنترل دخانیات و نقش مهم مشارکت آنبین

های صنعت دخانیات برای تضعیف و از بین بردن با توجه به لزوم هشیاری در مقابل تالش

هایی های صنعت دخانیات که بر تالشاقدامات مربوط به کنترل دخانیات و لزوم آگاهی از فعالیت

 گیرد، تأثیر منفی دارد؛که به منظور کنترل دخانیات انجام می

مصوب شانزدهم « المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیمیثاق بین( »82) با یادآوری ماده

هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بیان  22/3/8942میالدی ) 8300دسامبر 

دسترسی سالمت ذهنی و جسمانی دارد هرکس حق دارد از باالترین استانداردهای قابلمی

 برخوردار باشد؛

بود اقدامات مربوط به کنترل دخانیات بر پایه مالحظات علمی و فنی و با عزم راسخ به به

 اقتصادی مربوط و جاری؛

میالدی  8328با یادآوری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب هجدهم دسامبر 

دارد کشورهای عضو هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اظهار می 20/3/8920)

 های بهداشتی اقدامات مقتضی را مبذول دارند؛فع تبعیض نسبت به زنان در زمینه مراقبتباید برای ر

میالدی  8303و همچنین با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 

دارد کشورهای عضو هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقرر می 23/0/8900)

دسترس سالمت به رسمیت باالترین استانداردهای قابلحق کودک را برای برخورداری از 

 اند:شناسند؛ به شرح زیر موافقت کردهمی

 

 مقدمه -بخش اول

 کاربرد اصالحات -8ماده 

 از نظر این کنوانسیون:

ونقل یا دریافت یا به هر اقدام یا فعالیتی در مورد تولید، توزیع یا حمل« تجارت غیرقانونی» -الف

است، از جمله هر اقدام یا فعالیتی که به تملک یا خرید و فروش که قانون آن را ممنوع اعالم کرده
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 شود.منظور تسهیل چنین کاری صورت گیرد، اطالق می

به سازمان متشکل از چند دولت حاکم اطالق « ایمنطقه سازمان همگرایی اقتصادی» -ب

های عضو آن، صالحیت خود را در مورد برخی موضوعات خاص از جمله اختیار شود که دولتمی

سازمان مزبور تفویض کرده های عضو در مورد آن مسائل، بهآور برای دولتگیری الزامتصمیم

 باشند.

قدام یا سفارش یا آگهی بازرگانی باهدف تأثیر یا احتمال به هر ا« تبلیغ و تشویق دخانیات» -ج

 شود.طور مستقیم یا غیرمستقیم اطالق میتأثیر در ترغیب به مصرف دخانیات یا فرآورده دخانی به

ها با مصرف بهبود به سلسله راهبردهای عرضه، تقاضا و کاهش آسیب« کنترل دخانیات» -د

ا کاهش استعمال دخانیات یا قرارگرفتن در معرض دود وضع سالمت افراد جامعه از طریق محو ی

 شود.حاصل از دخانیات اطالق می

کنندگان بزرگ دخانیات و به کارخانجات تولید دخانیات، توزیع« صنعت دخانیات» -هی

 شود.های دخانی اطالق میواردکنندگان فرآورده

بخشی از ماده خام  شود که تمام یابه محصوالتی اطالق می« های دخانیفرآورده» -و

ها برگ توتون است که به منظور دود کردن یا مکیدن یا جویدن یا استنشاق از راه دهنده آنتشکیل

 شود.بینی تولید می

به هرگونه تشریک مساعی در مورد هر فرد، اقدام یا موضوعی « مساعدت در زمینه دخانیات» -ز

طور مستقیم یا های دخانی بهانیات یا فرآوردهباهدف تأثیر یا احتمال تأثیر در ترغیب به مصرف دخ

 شود.غیرمستقیم اطالق می

 هانامهرابطه بین این کنوانسیون و سایر اسناد قانونی و موافقت -2ماده 

شود به منظور حفظ بهتر سالمت افراد جامعه اقداماتی فراتر از آنچه در از اعضاء خواسته می -8

یک از مفاد این اسناد مانع است، به اجرا بگذارند و هیچقرر شدههای آن ماین کنوانسیون و پروتکل

الملل الزامات از آن نخواهد شد که اعضاء در این زمینه مطابق مقررات خود و حقوق بین

 تری را وضع نمایند.سنگین

های نامهوجه حق اعضاء را برای انعقاد موافقتهای آن به هیچمفاد این کنوانسیون و پروتکل -2
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ای در مورد مسائل مرتبط با این ای و زیر منطقههای منطقهنامهو یا چندجانبه از جمله موافقتد

ها با نامهکه این موافقتهای آن تحت تأثیر قرار نخواهد داد، مشروط بر اینکنوانسیون و پروتکل

عضای مربوط از های آن دارند، سازگار باشد. اها بر اساس این کنوانسیون و پروتکلتعهداتی که آن

 های مزبور را به فراهمایی )کنفرانس( اعضاء ارسال خواهندکرد.نامهطریق دبیرخانه، موافقت

 

 هدف، اصول کلی و تعهدات عمومی -بخش دوم

 هدف -9ماده 

بار های حال و آینده از اثرات زیانهای آن، حفظ نسلهدف این کنوانسیون و پروتکل

اقتصادی استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود  محیطی وبهداشتی، اجتماعی زیست

حاصل از دخانیات از طریق ایجاد چارچوبی برای اقدامات در زمینه کنترل دخانیات است که قرار 

المللی به منظور کاهش چشمگیر و مداوم رواج ای و بیناست توسط اعضاء در سطح ملی، منطقه

 راد در معرض دود دخانیات صورت گیرد.استعمال دخانیات و قرار گرفتن اف

 اصول کلی -4ماده 

های آن و اجرای مفاد آن، اعضاء از جمله از طریق برای نیل به هدف این کنوانسیون و پروتکل

 شوند:اصول مندرج در زیر راهنمایی می

همه باید پیامدهای بهداشتی، ماهیت اعتیادآور و تهدید مرگبار استعمال دخانیات و  -8

گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات آگاه شوند و اقدامات اداری و اجرایی و قانونی قرار

و سایر اقدامات مؤثری در سطح دولتی برای محافظت کلیه افراد از قرار گرفتن در معرض دود 

 دخانیات باید به عمل آید.

گ شده در سطح ملی، های هماهنجانبه و واکنشبرای توسعه و تقویت اقدامات جامع و همه -2

المللی، تعهد سیاسی نیرومندی الزم است و در این زمینه باید به نکات زیر توجه ای و بینمنطقه

 داشت:

انجام دادن اقداماتی به منظور حفظ همه اشخاص از قرار گرفتن در معرض دود حاصل از  -الف

 دود دخانیات؛

روی آوردن افراد جدید به استعمال لزوم انجام دادن اقداماتی به منظور جلوگیری از  -ب
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های طورکلی کاهش استعمال فرآوردهدخانیات و تشویق و ترغیب بقیه به ترک دخانیات و به

 دخانی در هر شکل؛

درآمد لزوم انجام دادن اقداماتی برای ارتقاء سطح مشارکت افراد و اجتماعات محروم و کم -ج

دخانیات که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با دورنما و  های کنترلدر توسعه، اجرا و ارزیابی برنامه

 ها همخوانی دارد؛نیازهای زندگی آن

لزوم انجام دادن اقداماتی برای مقابله با مخاطرات مختص به جنسیت در زمانی که  -د

 شود.راهبردهای کنترل دخانیات تنظیم می

مالی و تأمین نیروی متخصص  المللی به ویژه در انتقال فناوری و دانش و کمکهمکاری بین -9

های مربوط به کنترل دخانیات با در نظر گرفتن فرهنگ بومی و نیز برای ایجاد و اجرای برنامه

 عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی بخش مهمی از این معاهده است.

ومیر ناشی از استعمال کلیه برای جلوگیری از بیماری و ناتوانی زودرس و مرگ -4

های دخانی و قرارگرفتن در معرض دود دخانیات، طبق اصول بهداشت عمومی باید در ردهفرآو

 ای را انجام داد.جانبهها و اقدامات جامع و همهالمللی، واکنشای و بینسطح ملی، منطقه

ای که توسط هر عضو در حیطه صالحیت قضایی آن گونهموضوعات مربوط به مسؤولیت به -2

 خش مهمی از کنترل جامع دخانیات است.است، بتعیین شده

های مالی و فنی برای کمک به وضع اقتصادی کارگران و کشاورزانی که اهمیت مساعدت -0

توسعه و کشورهای عضو های کنترل دخانیات در کشورهای عضو درحالشان با برنامهزندگی

د در بطن راهبردهای ملی دارای اقتصاد در حال گذار آسیب خواهد دید، باید مورد توجه قرار گیر

 برای توسعه پایدار گنجانده شود.

 های آن ضروری است.مشارکت جامعه مدنی در رسیدن به هدف این کنوانسیون و پروتکل -2

 تعهدات کلی -2ماده 

هایی که در آن عضویت دارد، راهبردهای هر عضو باید مطابق این کنوانسیون و پروتکل -8

ها را طور ادواری آنا برای کنترل دخانیات تنظیم و به اجرا بگذارد و بهای رجانبهملی جامع و همه

 روزآمد سازد و مورد بازنگری قرار دهد.
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 هایی که دارد:برای رسیدن به این هدف، هریک از اعضاء باید بر اساس توانایی -2

ها را نبرای کنترل دخانیات هسته مرکزی یا سازوکار ملی مناسبی را تشکیل داده یا آ -الف

 تقویت کرده و اعتباراتی برای آن تخصیص دهد.

اقدامات قانونی، اداری و اجرایی و یا اقدامات مؤثر دیگری را تصویب کرده و به اجرا  -ب

های مربوط به جلوگیری و کاهش استعمال دخانیات، اعتیاد به نیکوتین بگذارد و در پیشبرد سیاست

 از دخانیات به نحو مقتضی با دیگر اعضاء همکاری کند.و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل 

های بهداشت عمومی خود که به کنترل اعضاء باید در تدوین و اجرای بخشی از سیاست -9

ها در مقابل منافع مالی و دیگر منافعی که شود، طوری عمل کنند که از سیاستدخانیات مربوط می

 است، حمایت کنند.مند شدهصنعت دخانیات طبق قوانین داخلی از آن بهره

اعضاء باید در تدوین اقدامات، تشریفات و اصول پیشنهادی برای اجرای این کنوانسیون و  -4

 ها هستند همکاری کنند.که عضو آنهای آنپروتکل

ها عضویت که در آنهای آناعضاء باید برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون و پروتکل -2

 ای همکاری کنند.المللی و منطقهدار بین دولتی، بینهای صالحیتبا سازمان دارند، به نحو مقتضی

اعضاء باید از طریق سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه تأمین بودجه و در چارچوب ابزارها و  -0

منابعی که در اختیار دارند، برای افزایش منابع مالی به منظور اجرای مؤثر این کنوانسیون همکاری 

 کنند.

 

 اقدامات مربوط به کاهش تقاضا برای دخانیات -بخش سوم

 گذاری و اخذ مالیات در جهت کاهش تقاضا برای دخانیاتاقدامات مربوط به قیمت -0ماده 

گیرد، گذاری و اخذ مالیات صورت میپذیرند که اقداماتی که در جهت قیمتاعضاء می -8

های مختلف جامعه به ویژه جوانان سط بخشابزار مهم و مؤثری برای کاهش استعمال دخانیات تو

 است.

ها های مالیاتی آنبدون اینکه به حق حاکمیتی اعضاء برای نحوه تعیین و برقراری سیاست -2

ای وارد شود، هریک از اعضاء باید اهداف بهداشت ملی خود در مورد کنترل دخانیات را در خدشه

 شرح زیر است، تصویب کرده یا به اجرا بگذارد: ها بهنظر گرفته و اقداماتی را که برخی از آن
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گذاری بر های قیمتهای مالیاتی و در صورت اقتضاء سیاستاجرای سیاست -الف

های دخانی به منظور کمک به اهداف بهداشتی که هدف آن کاهش استعمال دخانیات فرآورده

 است.

های دخانی واردات فرآوردهممنوع کردن یا در صورت اقتضاء، محدود کردن فروش و یا  -ب

 توسط مسافران خارجی به صورت معاف از مالیات و عوارض.

دهند، ( به فراهمایی اعضاء می28های ادواری خود که طبق ماده )اعضاء باید در گزارش -9

های دخانی و میزان گرایشی را که به استعمال دخانیات وجود دارد، نرخ اخذ مالیات از فرآورده

 .اعالم دارند

 گذاری در جهت کاهش تقاضا برای دخانیاتاقدامات غیر قیمت -2ماده 

گذاری، ابزار مؤثر و مهمی برای کاهش استعمال پذیرند که اقدامات جامع غیر قیمتاعضاء می

( این 82( تا )0دخانیات است. هریک از اعضاء باید برای اجرای تعهداتی که مطابق مواد )

اداری و اجرایی و قانونی یا سایر اقدامات مؤثری را اتخاذ و اجرا کند و کنوانسیون دارد، اقدامات 

صالح به نحو مقتضی با اعضای دیگر همکاری کند. المللی ذیمستقیماً یا از طریق نهادهای بین

 فراهمایی اعضاء رهنمودهای مناسبی را برای اجرای مفاد مواد مزبور پیشنهاد خواهد نمود.

 رارگرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیاتجلوگیری از ق -0ماده 

وضوح روشن ساخته که قرارگرفتن افراد در معرض پذیرند که شواهد علمی، بهاعضاء می -8

 شود.دود حاصل از دخانیات موجب مرگ، بیماری و ناتوانی می

ن هر عضو برای جلوگیری از قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات در اماک -2

های کار دربسته و در صورت اقتضاء سایر اماکن عمومی ونقل عمومی، محلدربسته، وسایل حمل

دیگر، اقدامات اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقدامات مؤثری را در محدوده صالحیت قضایی 

دیگر ها را در خود که در قوانین ملی آن تعیین شده، اتخاذ و اجرا خواهد کرد و اتخاذ و اجرای آن

 طور فعال ترغیب خواهد نمود.سطوح صالحیتی به

 های دخانیتنظیم محتویات فرآورده -3ماده 

صالح، رهنمودهایی را برای آزمایش المللی ذیفراهمایی اعضاء، ضمن مشورت با نهادهای بین
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اد. ها پیشنهاد خواهد دهای دخانی و تنظیم آنگیری محتویات و مواد خروجی از فرآوردهو اندازه

صالح کشور خود، اقدامات اداری، اجرایی و قانونی هر عضو باید در صورت تصویب مقامات ذی

 گیری و تنظیم مزبور اتخاذ و اجرا کند.و سایر اقدامات مؤثری را در مورد آزمایش و اندازه

 مقررات مربوط به افشای اطالعات درباره مواد دخانی -88ماده 

ملی خود، اقدامات قانونی و اداری و اجرایی یا سایر اقدامات  هر عضو باید در چارچوب قوانین

های دخانی مؤثری را تصویب کرده و به اجرا بگذارد و از تولیدکنندگان و واردکنندگان فرآورده

های دخانی را در اختیار دهنده و دود حاصل از فرآوردهبخواهد اطالعات مربوط به مواد تشکیل

عضو باید اقدامات اداری و اجرایی یا سایر اقدامات مؤثری را برای مقامات دولتی بگذارند. هر 

های دخانی و دودی که ممکن است دهنده سمی فرآوردهافشای اطالعات راجع به مواد تشکیل

 حاصل نمایند، برای عموم مردم اتخاذ کند.

 های دخانیبندی و برچسب فرآوردهبسته -88ماده 

االجرا شدن این کنوانسیون برای خود، مطابق قوانین از الزم هر عضو باید ظرف سه سال پس -8

 ملی خویش اقدامات مؤثری را تصویب کرده و به اجرا بگذارد تا اطمینان حاصل نماید:

هایی که دخانی را با روش های دخانی استفاده از فرآوردهبندی و برچسب فرآوردهبسته -الف

ها، تأثیرات بهداشتی، خطرات یا یا احتماالً در مورد ویژگیکننده باشد اغواکننده، فریبنده و گمراه

دود آن تأثیر کاذبی به جا بگذارد، از جمله کاربرد هر اصطالح یا عنوان یا عالمت تجاری یا 

عالمت مجازی یا هر نشانه دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم این تأثیر کاذب را ایجاد کند که یک 

های دخانی دارد، ترغیب رات کمتری از سایر فرآوردهفرآورده خاص دخانی خطرات و مض

یا « کم جرم»، «سبک»، «مالیم»کند. این عناوین و اصالحات ممکن است شامل عبارتی مثل نمی

 باشد.« العاده مالیمفوق»

های دخانی و برچسب خارجی این محصوالت حاوی پیامی است هر بسته و پاکت فرآورده -ب

های مناسب دیگری تواند شامل پیامدهد و میل دخانیات هشدار میکه در مورد مضرات استعما

 ها و هشدارها باید:باشد. این پیام

 صالح ملی برسد.به تأیید مقامات ذی -(8)

 های مختلف درج شده باشد.در قسمت -(2)
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 رؤیت باشد.بزرگ، واضح، خوانا و قابل -(9)

ا پاکت را اشغال کند، ولی فضایی که به آن ( یا بیشتر از فضای بسته ی%28پنجاه درصد ) -(4)

 ( نخواهدبود.%98اختصاص یافته، کمتر از سی درصد )

 در صورت لزوم، به صورت عکس یا خط تصویری باشد. -(2)

های دخانی و برچسب خارجی آن باید عالوه بر هشدارهایی که هر بسته یا پاکت فرآورده -2

توضیح داده شد، حاوی اطالعاتی درباره مواد  ( این ماده در مورد آن8در جزء )ب( بند )

ای باشد که به تأیید مقامات مسئول در آن کشور گونهدخانی به دهنده و دود آن فرآوردهتشکیل

 رسیده باشد.

( این ماده به 2( و بند )8هریک از اعضاء باید مقرر نماید هشدارهایی که در جزء )ب( بند ) -9

ها درج های دخانی و برچسب خارجی آنهای فرآوردهپاکت ها وآن اشاره شد و روی بسته

 ای اصلی آن عضو نوشته شود.شود، به زبان یا زبانهمی

های دخانی در مورد همه در مورد فرآورده« برچسب خارجی»از نظر این کنوانسیون اصالح  -4

 .شودفروشی آن فرآورده، اعمال میهای مورد استفاده در خردهها و بستهبرچسب

 رسانی و آگاه کردن مردمآموزش، اطالع -82ماده 

هر عضو باید آگاهی مردم را در مورد موضوعات مربوط به کنترل دخانیات باال برده و تقویت 

رسانی به نحو مقتضی بهره بگیرد. به منظور رسیدن به کند و برای این کار از همه ابزارهای اطالع

قانونی و اداری و اجرایی و سایر اقدامات مؤثری را  این هدف، هر یک از اعضاء باید اقدامات

 تصویب کند و به اجرا بگذارد تا موارد زیر را ترغیب نماید:

های جامع و مؤثر آموزشی و آگاه کردن مردم از خطرات دسترسی گسترده به برنامه -الف

دود حاصل از  بهداشتی از جمله خاصیت اعتیادآور استعمال دخانیات و قرارگرفتن افراد در معرض

 دخانیات.

آگاه کردن مردم از خطرات بهداشتی استعمال دخانیات و قرارگرفتن افراد در معرض دود  -ب

حاصل از دخانیات و منافع ترک دخانیات و داشتن یک زندگی سالم و به دور از دخانیات، مطابق 

 است. ( آمده84( ماده )2آنچه در بند )
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ای از اطالعات در مورد صنعت دخانیات در مواردی ردهدسترسی عموم افراد به طیف گست -ج

 که به اهداف این کنوانسیون مربوط است و در چارچوب قوانین ملی.

های مؤثر و مناسب در جهت آموزش، آگاهی و ایجاد حساسیت الزم در مورد اتخاذ برنامه -د

رسانی، بخش العکنترل دخانیات که مخاطبان آن افرادی مثل کارمندان بخش بهداشت، بخش اط

گیرندگان و بقیه افراد خدمات اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی و مدیران و آموزشگران و تصمیم

 مربوط است.

های غیردولتی و نهادهای خصوصی و عمومی غیر آگاه کردن و شرکت دادن سازمان -هی

مربوط به کنترل ها و راهبردهای بین بخشی وابسته به صنعت دخانیات در پیشبرد و اجرای برنامه

 دخانیات.

ها به اطالعات مربوط به اثرات آگاه کردن عموم مردم و فراهم ساختن امکان دسترسی آن -و

 محیطی تولید و استعمال دخانیات.بار جسمانی و اقتصادی و زیستزیان

 تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات -89ماده 

به تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات، استعمال جانپذیرند که ممنوعیت همهاعضاء می -8

 دخانیات را کاهش خواهدداد.

هر عضو باید طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود تعهد کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و  -2

پشتیبانی مالی دخانیات را ممنوع اعالم کند. این ممنوعیت با در نظر گرفتن محیط قانونی و ابزارهای 

نی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل ممنوعیت کامل تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی ف

گیرد. در همین زمینه، هر عضو باید مرزی از دخانیات است که از قلمرو آن سرچشمه میبرون

االجرا شدن این کنوانسیون برای آن، انجام اقدامات قانونی و ظرف مدت پنج سال پس از الزم

 ( مراتب را گزارش نماید.28جرایی و سایر اقدامات مؤثر را تقبل کند و متعاقباً طبق ماده )اداری و ا

تواند ممنوعیت کامل را تقبل کند عضوی که به دلیل قانون اساسی یا اصول قانونی خود نمی -9

. این هایی را در نظر بگیردباید برای هرگونه تبلیغ و ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات محدودیت

امر، با رعایت محیط قانونی و ابزارهای فنی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل محدودیت یا 

گیرد و در ممنوعیت تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات است که از قلمرو آن سرچشمه می

اجرایی و شود. در این زمینه هر عضو باید اقدامات اداری و خارج از مرزهای آن کشور پخش می
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 ( مراتب را گزارش نماید.28قانونی و یا سایر اقدامات مؤثر را تقبل کند و متعاقباً طبق ماده )

هر یک از اعضاء طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود حداقل اقدامات زیر را باید انجام  -4

 دهد:

ده هریک از ممنوعیت هرگونه تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات که استفا -الف

کننده باشد یا احتماالً در مورد هایی که فریبنده یا اغواکننده یا گمراههای دخانی را با روشفرآورده

 کند.ها، تأثیرات بهداشتی، خطرات یا دود آن تأثیر کاذبی به جا بگذارد، ترغیب میویژگی

ی مالی از دخانیات یا که هرگونه تبلیغ و در صورت اقتضاء ترویج یا پشتیبانالزام به این -ب

 های هشداردهنده دیگر همراه باشد.های بهداشتی یا پیامپیام

های ای مستقیم یا غیرمستقیمی که خرید فرآوردهایجاد محدودیت برای استفاده از محرکه -ج

 کند.دخانی تشویق می

مالی که  هایی که صنعت دخانیات صرف تبلیغات، ترویج یا پشتیبانیالزام به افشای هزینه -د

ربط، در صورتی که ممنوعیت به صورت کند، نزد مقامات دولتی ذیاست، میهنوز ممنوع نشده

توانند با رعایت قانون ملی خود، ارقام موجود را در باشد. مقامات مزبور میکامل وجود نداشته

 ( در دسترس فراهمایی اعضاء قرار دهند.28دسترس عموم و طبق ماده )

ت کامل یا در مورد عضوی که در موقعیتی نیست که ممنوعیت کامل را به تقبل ممنوعی -هی

موجب قانون اساسی یا اصول قانونی خود تقبل کند، ایجاد محدودیت برای تبلیغ، ترویج و پشتیبانی 

ها مثل های چاپی و در صورت اقتضاء سایر رسانهمالی از دخانیات در رادیو و تلویزیون و رسانه

 ت پنج سال.اینترنت، ظرف مد

ایجاد ممنوعیت یا در مورد عضوی که در موقعیتی نیست که ممنوعیت را به موجب قانون  -و

اساسی یا اصول قانونی خود ایجاد کند، ایجاد محدودیت برای پشتیبانی مالی دخانیات از پیشامدها، 

 ها.المللی و یا مشارکت در آنهای بینفعالیت

 آمده است، به اجرا بگذارند.« 4»اتی را فراتر از آنچه در بند شوند که اقداماعضاء ترغیب می -2

مرزی اعضاء باید در توسعه فناوری و سایر ابزارهای الزم برای تسهیل محو تبلیغات برون -0

 دخانیات همکاری کنند.
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اعضایی که دارای ممنوعیت در مورد انواع خاصی از تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از  -2

هستند، دارای حق حاکمیتی برای ممنوع کردن ورود تبلیغات، ترویج و پشتیبانی مالی دخانیات 

اعمال در مورد های قابلهایی برابر با مجازاتانواع مزبور به قلمرو خود و وضع نمودن مجازات

گیرد طبق قوانین خود ها سرچشمه میتبلیغات، ترویج و پشتیبانی مالی داخلی که از قلمرو آن

 کند.گونه مجازات خاصی را تجویز یا تأیید نمیاین بند هیچهستند. 

کند که مستلزم اعضاء باید جزئیات پروتکلی را بررسی کنند که اقداماتی را تدوین می -0

 جانبه عبور مرزی تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی است.المللی درباره ممنوعیت همههمکاری بین

 ورد وابستگی و ترک دخانیاتاقدامات کاهش تقاضا در م -84ماده 

های یکپارچه، جامع و ها و شرایط ملی خود، دستورالعملهر عضو باید با توجه به اولویت -8

ها، تنظیم و منتشر نماید و اقدامات مؤثری را برای مناسبی را بر مبنای مستندات علمی و بهترین رویه

 به دخانیات اتخاذ نماید.ترغیب ترک استعمال دخانیات و درمان کافی برای وابستگی 

 برای رسیدن به این هدف، هریک اعضاء باید تالش کنند: -2

های آموزشی و به منظور تشویق افراد به ترک استعمال دخانیات در اماکنی مثل محیط -الف

های مؤثری را طراحی نموده و به اجرا های کار و اماکن ورزشی، برنامهمراکز بهزیستی و محل

 بگذارد.

مشارکت کارمندان بخش بهداشت، بخش تأمین اجتماعی و بخش اجتماعی، تشخیص و  با -ب

مداوای وابستگی افراد به دخانیات و خدمات مشاوره در مورد ترک استعمال دخانیات را به نحو 

 های آموزشی و بهداشتی خود بگنجاند.ها و برنامهمقتضی در راهبردها، طرح

هایی را برای تشخیص، مشاوره، جلوگیری و درمان برنامهبخشی، در مراکز درمانی و توان -ج

 وابستگی به دخانیات در پیش گیرد.

های برای تسهیل دسترسی افراد به امکانات درمان وابستگی به دخانیات از جمله فرآورده -د

 ( با دیگر اعضاء همکاری کند.22دارویی، به موجب ماده )
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 عرضه دخانیاتاقدامات مربوط به کاهش  -بخش چهارم

 های دخانیتجارت غیرقانونی فرآورده -82ماده 

های دخانی از جمله پذیرند که محو تمامی اشکال تجارت غیرقانونی فرآوردهاعضاء می -8

ها و پیشرفت و اجرای قوانین ملی مربوط، های قالبی آنقاچاق، تولید غیرقانونی و عرضه نمونه

های مربوط به ای و جهانی، بخش ضروری برنامهای، منطقهههای زیر منطقنامهعالوه بر موافقت

 رود.کنترل دخانیات به شمار می

هر عضو باید اقدامات قانونی و اداری و اجرایی یا سایر اقدامات مؤثری را تصویب و اجرا  -2

ها های دخانی و روکش خارجی آنهای فرآوردهها و پاکتکند تا اطمینان حاصل نماید همه بسته

های دخانی است و طبق هایی است که برای کمک به اعضاء برای تعیین منشأ فرآوردهارای نشاند

های دوجانبه و چندجانبه مربوط در تعیین نقطه تغییر مسیر و کنترل، نامهقوانین ملی خود و موافقت

ها به اعضاء های دخانی و وضعیت حقوقی آنمستندسازی و نظارت بر مسیر حرکت فرآورده

 ک نماید. به عالوه هر عضو باید:کم

فروشی و های دخانی که به صورت خردهمقرر کند که روی هر بسته و پاکت فرآورده -الف

فقط برای فروش در )این قسیمت باید »رسد، عبارت فروشی در بازار داخلی آن به فروش میعمده

یا عالمت چشمگیر دیگری درج  ،«ای یا میادون ملی درج شود(نام کشور یا واحد فیدرالی یا منطیقه

طور قانونی ها را معلوم سازد یا به مقامات در تعیین اینکه آیا این محصول بهشود که مقصد نهایی آن

 است، کمک نماید.برای فروش در بازار داخلی عرضه شده

در صورت اقتضاء تدوین نظامی را برای ردیابی و ردگیری عملی مورد بررسی قراردهد که  -ب

باشد و به مقامات در مورد رسیدگی به تجارت غیرقانونی ها نظارت داشتهحوه توزیع آنبر ن

 مساعدت نماید.

بندی این محصوالت که در بند هر عضو باید مقرر کند که اطالعات یا عالمات روی بسته -9

 ور درج شود.ای اصلی آن کش( این ماده به آن اشاره شد، کامالً خوانا باشد و یا به زبان یا زبانه2)

 های دخانی هریک از اعضاء باید:به منظور محو تجارت غیرقانونی فرآورده -4

ها تحقیق های دخانی از جمله تجارت غیرقانونی آنمرزی فراوردهدرباره تجارت برون -الف
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های دوجانبه نامهکرده و اطالعاتی گرد آورد و در صورت اقتضاء مطابق قوانین ملی خود و موافقت

چندجانبه مربوط حاکم این اطالعات را در اختیار مقامات گمرکی، مالیاتی و دیگر مقامات یا 

 بگذارد.

های دخانی از جمله سیگارهای تقلبی و قاچاق، برای مبارزه با تجارت غیرقانونی فرآورده -ب

یت های مقتضی تقوقوانینی را وضع کرده یا قوانین خود را با در نظر گرفتن اصالحات و مجازات

 نماید.

اقدامات مناسبی را اتخاذ نماید تا اطمینان حاصل کند که همه تجهیزات تولیدی، سیگارهای  -ج

هایی های دخانی مصادره شده در صورت امکان با استفاده از روشتقلبی و قاچاق و سایر فرآورده

 شود.ع ساقط میکند، نابود یا طبق قوانین داخلی از حیز انتفازیست آسیبی وارد نمیکه به محیط

های دخانی را که اقداماتی را اتخاذ کرده و به اجرا بگذارد که انبار کردن و توزیع فرآورده -د

ها به حالت تعلیق ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی آندر قلمرو صالحیت قضایی آن، مالیات

 درآمده یا در حال تعلیق است، تحت نظارت قرارداده و کنترل نماید.

های داماتی را اتخاذ کند که امکان مصادره عواید حاصل از تجارت غیرقانونی فرآوردهاق -هی

 دخانی فراهم گردد.

آمده باید در صورت دست( این ماده به4اطالعاتی که به موجب جزءهای )الف( تا )هی( بند ) -2

طبق ماده ها به فراهمایی اعضاء های ادواری آناقتضاء توسط اعضاء به صورت کلی در گزارش

 ( ارائه شود.28)

اعضاء باید در صورت اقتضاء طبق قوانین ملی خود به منظور محو تجارت غیرقانونی  -0

المللی ای و بیندولتی منطقه های بینهای دخانی همکاری بین نهادهای ملی و نیز سازمانفرآورده

مبارزه با تجارت غیرقانونی  ربط در امر تحقیق، تعقیب و جریان دادرسی را ترغیب نمایند. برایذی

 شود.ای میای تأکید ویژهای و زیرمنطقههای دخانی بر همکاری در سطح منطقهفرآورده

هر عضو باید تالش کند اقدامات دیگری را از جمله تجویز کنترل و نظارت بر تولید و  -2

صورت اقتضاء نیز ها در های دخانی به منظور جلوگیری از تجارت غیرقانونی آنتوزیع فرآورده

 باره تصویب کرده و به اجرا بگذارند.دراین

 هافروش به افراد صغیر و توسط آن -80ماده 
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هر عضو در سطح دولتی مناسب، اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثری  -8

توسط قانون شده های دخانی به افراد زیر سن تعیینرا تصویب و اجرا کند تا از فروش فرآورده

 تواند شامل موارد زیر باشد:داخلی یا قانون ملی یا هجده سال جلوگیری گردد. این اقدامات می

های دخانی بخواهد که تابلوی برجسته و واضحی در محل از تمامی فروشندگان فرآورده -الف

ه کار خود نصب کنند که روی آن به صراحت ممنوعیت فروش دخانیات به افراد صغیر درج شد

باشد و در مواردی که تردیدی وجود دارد، از هر خریدار دخانیات بخواهند اسنادی ارائه دهد که 

 دهنده رسیدن به سن قانونی او باشد.نشان

های دخانی را به صورتی که مستقیماً در دسترس باشد )مثالً داخل فروش فرآورده -ب

 های فروشگاه(، ممنوع سازد.قفسه

بازی و هر نوع کاالی دیگری را به شکل ینی و شکالت و اسبابتولید و فروش شیر -ج

 های دخانی که برای افراد صغیر جاذبه دارد، ممنوع نماید.فرآورده

های فروش سیگار که در قلمرو قضایی آن قرار دارند، در اطمینان حاصل کند که دستگاه -د

 نی تشویق نکند.های دخاها را به خرید فرآوردهدسترس افراد صغیر نباشد و آن

های دخانی رایگان را در بین عموم و مخصوصاً در بین افراد هر عضو باید توزیع فرآورده -2

 صغیر ممنوع یا ممنوعیت آن را ترغیب نماید.

های کوچک که افراد ای یا در بستههر عضو باید تالش کند فروش سیگار را به صورت دانه -9

 ارند، ممنوع سازد.صغیر برای خرید آن استطاعات مالی د

پذیرند که به منظور افزایش کارایی خود، انجام اقداماتی برای ممنوعیت فروش اعضاء می -4

های دخانی به افراد صغیر باید در صورت اقتضاء همراه با دیگر مفاد مندرج در این فرآورده

 کنوانسیون، صورت گیرد.

ازآن، هر عضو هنگام امضاء و تنفیذ، پذیرش و تصویب این کنوانسیون یا در هر زمانی پس -2

های فروش آور، تعهد خود را در مورد ممنوعیت عرضه دستگاهتواند به وسیله اعالمیه کتبی الزاممی

د. ها را نشان دهسیگار در قلمرو قضایی خود یا در صورت اقتضاء ممنوع بودن کلی این دستگاه

اعالمیه صادره به موجب این ماده توسط امین اسناد در بین تمام اعضای کنوانسیون توزیع خواهد 
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 شد.

هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثری از جمله مجازات  -0

رج در کنندگان را اتخاذ کرده و به اجرا بگذارد تا از رعایت تعهدات مندفروشندگان و توزیع

 ( این ماده اطمینان حاصل نماید.2( تا )8بندهای )

هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثر را اتخاذ و به اجرا  -2

های دخانی توسط افراد زیر سن مندرج در قانون داخلی یا قانون ملی یا بگذارد تا فروش فرآورده

 ( سال جلوگیری شود.80)

 های جایگزین کارآمد از نظر اقتصادیتأمین حمایت مالی از فعالیت -82ماده 

المللی، در ای و بینهای بین دولتی منطقهاعضاء باید از طریق همکاری با یکدیگر و با سازمان

دهنده گیاه تنباکو و های کارآمد از نظر اقتصادی برای کارگران و پرورشصورت اقتضاء گزینه

 را ترغیب کند. فروشانحسب مورد خرده

 

 زیستحفظ محیط -بخش پنجم

 زیست و سالمتی افرادحفظ محیط -80ماده 

پذیرند که به منظور اجرای تعهداتی که به موجب این کنوانسیون دارند، به حفظ اعضاء می

زیست در خصوص کشت تنباکو و تولید دخانیات زیست و سالمتی افراد در رابطه با محیطمحیط

 تبوع خود توجه مقتضی معمول دارند.در قلمرو دولت م

 

 موضوعات مربوط به مسؤولیت -بخش ششم

 مسؤولیت -83ماده 

از نظر کنترل دخانیات، اعضاء باید اتخاذ اقدام قانونی یا در صورت لزوم بهبود قوانین  -8

های مدنی و کیفری ازجمله پرداخت غرامت )در موجود خود را به منظور رسیدگی به مسؤولیت

 قتضاء( مورد بررسی قرار دهند.صورت ا

( از طریق فراهمایی اعضاء در مورد مبادله اطالعات ازجمله موارد 28اعضاء باید طبق ماده ) -2

 زیر باهم همکاری کنند:
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های دخانی و قرار گرفتن افراد در اطالعات درباره اثرات بهداشتی استعمال فرآورده -الف

 (، و28( ماده )9لف( بند )معرض دود حاصل از دخانیات، طبق جزء )ا

 های قضایی مربوط.اطالعات مربوط به قوانین و مقررات جاری و نیز رویه -ب

های حقوقی و قوانین ملی خود و مطابق ترتیبات ها، رویهاعضاء باید در محدوده سیاست -9

های مدنی و های حقوقی مربوط به مسؤولیتمعاهدات موجود حاکم، در مورد جریان رسیدگی

 یفری منطبق با این کنوانسیون به نحو مقتضی و با توافق متقابل به یکدیگر یاری رسانند.ک

های یکدیگر )در صورتی که وجه حق دسترسی اعضاء به دادگاهاین کنوانسیون به هیچ -4

 کند.دهد یا محدود نمیچنین حقی وجود داشته باشد( را تحت تأثیر قرار نمی

هایی در صورت امکان و در اولین مرحله، با در نظر گرفتن فعالیت تواندفراهمایی اعضاء می -2

شود ربط صورت گرفته است، موضوعاتی را که به مسؤولیت مربوط میالمللی ذیکه در مجامع بین

های مناسب المللی متناسب با این موضوعات و در صورت تقاضا، روشازجمله رویکردهای بین

های دیگر طبق این ماده را مورد گذاری و فعالیتهای قانونبرای حمایت از اعضاء در فعالیت

 رسیدگی قرار دهد.

 

 همکاری فنی و علمی و تبادل اطالعات -بخش هفتم

 تحقیقات، نظارت و تبادل اطالعات -28ماده 

شوند که در زمینه کنترل دخانیات تحقیقات ملی را توسعه داده و ترغیب اعضاء متعهد می -8

های تحقیقاتی را هماهنگ کنند. به منظور رسیدن به المللی برنامهای و بیننطقهکنند و در سطح م

 این هدف هر عضو باید:

المللی و دیگر نهادهای ای و بینهای بین دولتی منطقهمستقیماً یا از طریق سازمان -الف

همکاری کند و در های تحقیقاتی و ارزیابی علمی خود را آغاز و با دیگر اعضاء دار برنامهصالحیت

ها توضیح عوامل و تبعات مصرف دخانیات و قرار گرفتن افراد این راستا تحقیقاتی را که هدف آن

در معرض دود دخانیات است و نیز تحقیقاتی را که به منظور شناسایی محصوالت جایگزین 

 گیرد، ترغیب و تشویق کند.صورت می

دار المللی و دیگر نهادهای صالحیتو بین ایهای بین دولتی منطقهبا مساعدت سازمان -ب
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های تحقیقاتی های کنترل دخانیات ازجمله فعالیتآموزش و پشتیبانی کلیه افرادی را که در فعالیت

 و اجرایی اشتغال دارند، پشتیبانی کند.

ای و جهانی در مورد هایی را برای نظارت ملی و منطقهاعضاء باید در صورت اقتضاء برنامه -2

دامنه، الگوها، عوامل و تبعات استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانیات تدوین 

های نظارت های نظارت بر دخانیات را با برنامهکنند. برای رسیدن به این هدف، اعضاء باید برنامه

دو بخش بتواند المللی در زمینه بهداشت عمومی تلفیق کنند تا اطالعات این ای و بینملی، منطقه

 ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.باهم مقایسه شود و به نحو مقتضی در سطح ملی و منطقه

المللی را ای و بینهای بین دولتی منطقههای فنی و مالی از سازماناعضاء اهمیت مساعدت -9

 کنند. هریک از اعضاء باید تالش کند تا:تصدیق می

ای بهداشتی و ظارت بر واگیرشناسی استعمال دخانیات و شاخصهنظام مترقی ملی برای ن -الف

 اجتماعی و اقتصادی مربوط را ایجاد کند.

دار از جمله نهادهای دولتی و المللی صالحیتای و بینهای بین دولتی منطقهبا سازمان -ب

جزء  ای مذکور درغیردولتی در زمینه نظارت بر دخانیات و تبادل اطالعات مربوط به شاخصه

 ( این ماده همکاری نماید.9)الف( بند )

با سازمان بهداشت جهانی در زمینه تدوین تشریفات و رهنمودهایی برای تعریف  -ج

 های مربوط به نظارت بر دخانیات همکاری کند.گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده

جود حقوقی، فنی، علمی، اعضاء باید با رعایت قوانین ملی خود مبادله اطالعات علنی مو -8.4

های صنعت دخانیات و کشت تنباکو اقتصادی و نیز اطالعات مربوط به رویه -تجاری و اجتماعی

که مربوط به این کنوانسیون است را ترغیب و تسهیل کنند و در این راستا باید نیازهای خاص 

ر نظر بگیرند. هر توسعه و کشورهای عضو دارای اقتصاد در حال گذار را دکشورهای عضو درحال

 عضو باید تالش کند که:

های روزآمدی را در زمینه قوانین و مقررات مربوط به کنترل دخانیات و در صورت داده -الف

ها را به تدریج ایجاد و اداره های قضایی مربوط به آنها و رویهاقتضاء اطالعاتی درباره اجرای آن

 و جهانی مربوط به کنترل دخانیات همکاری نماید. ایهای منطقهکند و در زمینه توسعه برنامه

های ملی نظارت، های روزآمدی را در زمینه برنامه( این ماده، داده9مطابق جزء )الف( بند ) -ب
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 به تدریج ایجاد و اداره کند.

آوری و ربط برای ایجاد تدریجی و اداره نظامی به منظور جمعالمللی ذیهای بینبا سازمان -ج

های صنعت دخانیات که بر این ر منظم اطالعات درباره تولید و ساخت دخانیات و فعالیتانتشا

 های ملی کنترل دخانیات تأثیرگذار است، همکاری کند.کنوانسیون یا بر فعالیت

ای و مالی که المللی و مؤسسات توسعهای و بینهای بین دولتی منطقهاعضاء باید با سازمان -2

رند، به منظور ترغیب و تشویق تهیه منابع مالی برای دبیرخانه برای کمک به ها عضویت دادر آن

توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار که در این کنوانسیون عضویت کشورهای درحال

 ها در مورد تحقیق، نظارت و مبادله اطالعات همکاری کنند.دارند در انجام تعهدات آن

 دله اطالعاتارائه گزارش و مبا -28ماده 

های ادواری در مورد اجرای این کنوانسیون را از طریق دبیرخانه به هر عضو باید گزارش -8

 ها باید شامل موارد زیر باشد:فراهمایی اعضاء ارائه نماید. این گزارش

اطالعاتی درباره اقدامات اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقداماتی که به منظور اجرای  -الف

 ن کنوانسیون صورت گرفته است.مفاد ای

در صورت اقتضاء اطالعاتی درباره هر محدودیت یا مانعی که در اجرای مفاد کنوانسیون  -ب

 با آن مواجه شده و اقداماتی که به منظور عبور از این موانع انجام داده است.

ترل های کنهای مالی و فنی که برای فعالیتدر صورت اقتضاء اطالعاتی درباره کمک -ج

 دخانیات تأمین یا دریافت کرده است.

 ( و28شده در ماده )اطالعاتی درباره نظارت و تحقیقات مشخص -د

(، 89( ماده )4(، جزء )د( بند )89( ماده )2(، بند )0( ماده )9شده در بند )اطالعات مشخص -هی

 (.83( ماده )2( و بند )82( ماده )2بند )

وسط کلیه اعضاء را فراهمایی اعضاء تعیین خواهد کرد. های مزبور تشکل و تعداد گزارش -2

االجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن، اولین هریک از اعضاء باید ظرف دو سال از تاریخ الزم

 گزارش خود را تهیه کند.

( ترتیباتی را برای کمک به کشورهای عضو 20( و )22فراهمایی اعضاء به موجب مواد ) -9
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ها برای رهای عضوی که اقتصاد در حال گذار دارند، بنا به درخواست آنتوسعه و کشودرحال

 انجام تعهدات خود به موجب این ماده بررسی خواهد کرد.

ارائه گزارش و مبادله اطالعات به موجب این کنوانسیون با رعایت قوانین ملی هر کشوری  -4

طور متقابل توافق ای که بهگونهدر مورد رازداری و محرمانه بودن صورت خواهد گرفت. اعضاء به

 ای که مبادله شده است، حفاظت خواهند کرد.کنند از اطالعات محرمانهمی

 های کارشناسیهای علمی، فنی و حقوقی و تهیه گزارشهمکاری در زمینه -22ماده 

ود های خصالح در زمینه افزایش تواناییالمللی ذیاعضاء مستقیماً یا از طریق نهادهای بین -8

توسعه در اجرای تعهدات ناشی از این کنوانسیون، با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای عضو درحال

و کشورهای عضوی که اقتصاد در حال گذار دارند، همکاری خواهند کرد. این همکاری 

های کارشناسی علمی، فنی و شود انتقال فناوری و گزارشطور متقابل توافق میای که بهگونهبه

هایی ها و راهکارهای کنترل دخانیات با هدفها، برنامهی را به منظور ایجاد و تقویت طرححقوق

 ازجمله موارد زیر ترغیب خواهند کرد:

های ها و تخصصها، تواناییتسهیل توسعه، فراگیری و انتقال فناوری، دانش، مهارت -الف

 مربوط به کنترل دخانیات.

های کارشناسی دیگر به ، فنی و حقوقی و گزارشهای کارشناسی، علمیتهیه گزارش -ب

ها اجرای ها و راهبردهای ملی کنترل دخانیات که هدف از آنها، برنامهمنظور ایجاد و تقویت طرح

 های زیر است:کنوانسیون ازجمله از راه

های فنی در صورت تقاضا، ارائه کمک برای ایجاد مبنای قانونی محکم و تدوین برنامه -8

برای جلوگیری از شروع به استعمال و ترغیب ترک دخانیات و حفاظت از قرار گرفتن در  ازجمله

 معرض دود حاصل از دخانیات.

در صورت اقتضاء مساعدت به کارگران بخش دخانیات در به دست آوردن اسباب امرار  -2

 لی باشد.معاش جایگزین عملی مناسب از نظر اقتصادی و قانونی به روشی که از نظر اقتصادی عم

دهندگان گیاه تنباکو در تغییر تولید کشاورزی به در صورت اقتضاء مساعدت به پرورش -9

 سوی محصوالت جایگزین به روشی که از نظر اقتصادی عملی باشد.

 (.82های آموزشی یا ایجاد حساسیت برای کارکنان مربوط طبق ماده )حمایت از برنامه -ج
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ها، ابزارها و تجهیزات الزم و پشتیبانی تدارکاتی برای برنامهدر صورت اقتضاء تهیه وسایل،  -د

 ها و راهبردهای کنترل دخانیات.طرح

 های کنترل دخانیات ازجمله درمان جامع اعتیاد به نیکوتین.تعیین روش -هی

در صورت اقتضاء حمایت از تحقیقات به منظور افزایش قدرت مالی برای درمان جامع  -و

 .اعتیاد به نیکوتین

( تأمین شده است، انتقال فناوری 20فراهمایی اعضاء باید از طریق منابع مالی که طبق ماده ) -2

 و نظرات کارشناسی اطالعات علمی، فنی و حقوقی را ترغیب و تسهیل نماید.

 

 ترتیبات سازمانی و منابع مالی -بخش هشتم

 فراهمایی )کنفرانس( اعضاء -29ماده 

شود. نخستین جلسه فراهمایی حداکثر ظرف مدت تأسیس می« اعضاءفراهمایی »بدینوسیله  -8

االجرا شدن این کنوانسیون، توسط سازمان بهداشت جهانی تشکیل خواهد یک سال پس از الزم

های عادی بعدی شد. فراهمایی در اولین جلسه خود محل برگزاری جلسات و فواصل زمانی اجالس

 را تعیین خواهد کرد.

ای دیگری که ممکن است به وسیله فراهمایی عاده فراهمایی اعضاء در زمانهالجلسات فوق -2

ضروری تشخیص داده شود یا به تقاضای کتبی هر عضوی مشروط به اینکه ظرف شش ماه از زمانی 

سوم اعضاء از که این تقاضا به وسیله دبیرخانه کنوانسیون به اعضاء ابالغ شده است، حداقل یک

 ند، برگزار خواهد شد.تشکیل جلسه حمایت کن

 فراهمایی اعضاء باید در اولین جلسه، آیین کار خود را به اتفاق آراء تصویب کند. -9

فراهمایی اعضاء به اتفاق آراء مقررات مالی خود و نیز مقررات ناظر بر تأمین بودجه  -4

بیرخانه را نهادهای فرعی را که ممکن است تأسیس کند و همچنین مقررات مالی ناظر بر عملکرد د

تصویب خواهد کرد. فراهمایی در هر جلسه عادی، بودجه دوره مالی، جلسه عادی بعدی را 

 تصویب خواهد کرد.

طور مرتب اجرای کنوانسیون را مورد بررسی قرار خواهد داد و برای فراهمایی اعضاء به -2

( و 23(، )20واد )تواند طبق مترغیب اجرای مؤثر آن تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد و می
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هایی را تصویب کند. به همین منظور ها و اصالحیهها، الحاقیه( برای این کنوانسیون، پروتکل99)

 باید:

 ( مبادله اطالعات را ترغیب و تسهیل کند.28( و )28به موجب مواد ) -الف

به  های مربوطهای قیاسی در امر تحقیق و گردآوری دادهتدوین و اصالح ادواری روش -ب

 را ترغیب و هدایت کند.« بینی شده است( پیش28عالوه بر آنچه در ماده )»اجرای این کنوانسیون 

ها، قوانین و سایر گذاریها و راهبردها و نیز سیاستها، برنامهاز تدوین، اجرا و ارزیابی طرح -ج

 اقدامات به نحو مقتضی حمایت کند.

اند بررسی کرده و در مورد نحوه اجرای ( ارائه داده28هایی را که اعضاء طبق ماده )گزارش -د

 طور مرتب گزارش بدهد.این کنوانسیون، به

 ( تجهیز منابع مالی برای اجرای این کنوانسیون را ترغیب و تسهیل کند.20طبق ماده ) -هی

 نهادهای فرعی را که برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون الزم هستند، تشکیل دهد. -و

ر صورت اقتضاء به عنوان ابزاری برای تقویت اجرای کنوانسیون، خواستار خدمات، د -ز

دار سازمان ملل متحد و های مربوط و صالحیتشده به وسیله سازمانهمکاری و ارائه اطالعات تهیه

 ها و نهادهای غیردولتی دیگر شود.المللی و سازمانای و بینهای بین دولتی منطقهسایر سازمان

صورت اقتضاء در پرتو تجربیاتی که در اجرای این کنوانسیون کسب کرده، برای نیل به  در -ح

 اهداف کنوانسیون اتخاذ اقدامات دیگری را بررسی نماید.

 فراهمایی اعضاء معیارهای مشارکت ناظران در جلسات خود را تعیین خواهد کرد. -0

 دبیرخانه -24ماده 

را تأسیس خواهد کرد و مقدمات شروع به کار آن را فراهمایی اعضاء، دبیرخانه دائمی  -8

 فراهم خواهد ساخت. فراهمایی اعضاء باید بکوشد در اولین نشست خود این امر را انجام دهد.

ای به موجب این تا زمانی که دبیرخانه دائمی تعیین و تشکیل نشده است، وظایف دبیرخانه -2

 خواهد شد.کنوانسیون، توسط سازمان بهداشت جهانی انجام 

 وظایف دبیرخانه به شرح زیر است: -9

های فراهمایی اعضاء و نهادهای فرعی آن و ارائه خدماتی فراهم ساختن مقدمات نشست -الف

 که مورد نیاز آنهاست.
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 های دریافتی به موجب کنوانسیون.ارائه گزارش -ب

توسعه و در صورت درخواست ارائه کمک به اعضاء به ویژه کشورهای عضو درحال -ج

کشورهای عضوی که اقتصاد در حال گذار دارند، در مورد تهیه و ارائه اطالعات موردنیاز طبق 

 مفاد این کنوانسیون.

های خود به موجب این کنوانسیون تحت نظر فراهمایی هایی در مورد فعالیتتهیه گزارش -د

 ها به فراهمایی اعضاء.اعضاء و ارائه این گزارش

صالح المللی ذیای و بینهای بین دولتی منطقهاز هماهنگی الزم با سازمانحصول اطمینان  -هی

 و دیگر نهادها تحت نظر فراهمایی اعضاء.

انعقاد ترتیبات قراردادی یا اداری که ممکن است برای انجام دادن وظایف خود الزم باشد،  -و

 تحت نظر فراهمایی اعضاء.

های ه به وسیله کنوانسیون و هریک از پروتکلشدای مشخصانجام سایر وظایف دبیرخانه -ز

 آن و سایر وظایفی که ممکن است فراهمایی اعضاء تعیین کند.

 های بین دولتیروابط بین فراهمایی اعضاء و سازمان -22ماده 

های فنی و مالی برای نیل به اهداف این تواند برای تأمین همکاریفراهمایی اعضاء می

صالح ازجمله مؤسسات مالی و المللی ذیای و بینی بین دولتی منطقههاکنوانسیون، از سازمان

 ای تقاضای همکاری کند.توسعه

 منابع مالی -20ماده 

کند، اعضاء نقش مهمی را که منابع مالی در رسیدن به اهداف این کنوانسیون ایفاء می -8

 نمایند.تصدیق می

های ملی های ملی خود برای فعالیتاولویت ها وها، برنامههریک از اعضاء باید مطابق طرح -2

 شده برای رسیدن به اهداف این کنوانسیون، منابع مالی را تأمین کند.در نظر گرفته

ای و مجاری ای، زیر منطقهاعضاء در صورت اقتضاء باید استفاده از مجاری دوجانبه، منطقه -9

اد در حال گذار که عضو این کنوانسیون چندجانبه دیگر را برای تأمین اعتبار کشورهای دارای اقتص

هایی که از نظر اقتصادی عملی هستند هستند، ترغیب نمایند. به همین منظور الزم است گزینه
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سازی محصول برای تولید تنباکو در نظر گرفته شود و در متن راهبردهای ملی برای ازجمله متنوع

 توسعه پایدار مورد حمایت قرار گیرد.

المللی مربوط و مؤسسات مالی و ای و بینهای بین دولتی منطقهر سازماناعضایی که د -4

ها و مؤسسات را ترغیب کنند که به کشورهای عضو ای حضور دارند، باید این سازمانتوسعه

ها به توسعه و کشورهای عضوی که اقتصاد در حال گذار دارند، در انجام تعهدات آندرحال

 ها، کمک نمایند.دود شدن حقوق مشارکت در این سازمانموجب این کنوانسیون، بدون مح

 کنند که:اعضاء موافقت می -2

الف: برای مساعدت به اعضاء در انجام تعهدات خود به موجب این کنوانسیون، همه منابع بالقوه 

و موجود مربوط ازجمله منابع مالی و فنی یا غیره، اعم از منابع عمومی و خصوصی که برای 

مربوط به کنترل دخانیات در دسترس است، باید برای همه اعضاء و مخصوصاً  هایفعالیت

توسعه و کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند، تجهیز گردیده و مورد کشورهای درحال

 استفاده قرار گیرد.

توسعه و دبیرخانه باید منابع تأمین اعتبار موجود را به اطالع کشورهای عضو درحال -ب

ها به موجب این عضو دارای اقتصاد در حال گذار برساند تا اجرای تعهدات آنکشورهای 

 کنوانسیون را تسهیل نماید.

فراهمایی اعضاء در اولین نشست خود منابع مالی موجود و بالقوه و سازوکار مساعدت را بر  -ج

ارداده و در شده توسط دبیرخانه و سایر اطالعات مربوط، مورد تجدیدنظر قراساس تحقیقات انجام

 ها بررسی خواهد کرد.مورد کفایت آن

فراهمایی اعضاء نتایج این تجدیدنظر را در تعیین ضرورت ارتقای راهکارهای موجود یا  -د

ایجاد صندوق جهانی داوطلبانه یا دیگر راهکارهای مالی مقتضی برای هدایت منابع مالی انسانی به 

و دارای اقتصاد در حال گذار به منظور توسعه و کشورهای عضسوی کشورهای عضو درحال

 ها در نیل به اهداف کنوانسیون، در نظر خواهد گرفت.کمک به آن
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 وفصل اختالفاتحل -بخش نهم

 وفصل اختالفاتحل -22ماده 

در صورتی که بین دو یا چند عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون اختالفاتی پیش  -8

باید از طریق مجاری دیپلماتیک تالش نمایند اختالف را به وسیله مذاکره های اختالف آید، طرف

آمیز به انتخاب خود از جمله مساعی جمیله، میانجیگری یا مصالحه، های مسالمتیا دیگر روش

های اختالف وفصل کنند. عدم نیل به توافق از راه مساعی جمیله، میانجیگری یا مصالحه، طرفحل

 کند.وفصل مبری نمیه تالش برای حلرا از مسؤولیت ادام

تواند در هنگام تنفیذ، پذیرش، تصویب، ای میهر دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه -2

ازآن، کتباً به امین اسناد اعالم کند تأیید رسمی یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمان دیگری پس

وفصل نشود، باالجبار داوری موردی را طبق ل( این ماده ح8که در مورد اختالفی که طبق بند )

 پذیرد.رسد، میتشریفاتی که به اتفاق آراء به تصویب فراهمایی اعضاء می

مفاد این ماده در مورد هرگونه پروتکل، نسبت به اعضای پروتکل مزبور اعمال خواهد شد  -9

 مگر اینکه به نحو دیگری در آن مقرر شده باشد.

 

 سیونتوسعه کنوان -بخش دهم

 های این کنوانسیوناصالحیه -20ماده 

ها توسط تواند اصالحاتی را برای این کنوانسیون پیشنهاد کند. این اصالحیههر عضو می -8

 گیرد.فراهمایی اعضاء مورد بررسی قرار می

های این کنوانسیون باید به تصویب فراهمایی اعضاء برسد. متن هر اصالحیه اصالحیه -2

ای که برای تصویب آن در فراهمایی اعضاء پیشنهاد قل شش ماه قبل از تاریخ جلسهکنوانسیون، حدا

های پیشنهادی را در گیرد. دبیرخانه، متن اصالحیهشده، توسط دبیرخانه در اختیار اعضاء قرار می

 گذارد.اختیار امضاکنندگان کنوانسیون و برای اطالع در اختیار امین اسناد نیز می

کارگیرند که در مورد هر اصالحیه پیشنهادی به اتفاق آراء مه تالش خود را بهاعضاء باید ه -9

ای نرسد و توافقی در این زمینه به ها برای کسب اتفاق آراء به نتیجهدست یابند. اگر همه تالش

دهنده چهارم اعضای حاضر و رأیحل، اصالحیه با رأی اکثریت سهدست نیاید، به عنوان آخرین راه
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دهنده به اعضایی اطالق به تصویب خواهد رسید. از نظر این ماده، اعضای حاضر و رأی در جلسه

ای که تصویب دهند. هر اصالحیهشود که در جلسه حضور دارند و رأی مثبت یا منفی میمی

گیرد و وی آن را برای پذیرش برای تمامی شود توسط دبیرخانه در اختیار امین اسناد قرار میمی

 ل خواهد کرد.اعضاء ارسا

( این 9ای که طبق بند )اسناد تصویب اصالحیه نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. اصالحیه -4

ماده به تصویب رسیده است در نودمین روز پس از دریافت اسناد پذیرش حداقل دوسوم اعضای 

 االجرا خواهد شد.اند، الزمکنوانسیون در مورد اعضایی که آن را پذیرفته

ه برای هر عضو دیگری، در نودمین روز پس از تاریخ دریافت تودیع سند پذیرش اصالحی -2

 االجرا خواهد شد.اصالحیه مزبور توسط آن عضو، الزم

 های این کنوانسیونتصویب و اصالح پیوست -23ماده 

( 20ها طبق تشریفات مندرج در ماده )های آنهای این کنوانسیون و اصالحیهپیوست -8

 االجرا خواهد شد.یب و الزمپیشنهاد، تصو

رود و جز در مواردی که به های کنوانسیون بخش الینفکی از آن به شمار میپیوست -2

های آن نیز زمان به معنی ارجاع به پیوستصراحت ذکر شود، هرگونه ارجاع به کنوانسیون هم

 باشد.می

صیفی مربوط به مسائل های کار و سایر موضوعات توها، روشها محدود به فهرستپیوست -9

 اداری، فنی، اجرایی یا تشریفاتی است.

 

 مقررات نهایی -بخش یازدهم

 هاحق شرط -98ماده 

 توان در مورد این کنوانسیون در نظر گرفت.گونه حق شرطی را نمیهیچ

 انصراف از عضویت -98ماده 

سیون در مورد آن تواند در هر زمان پس از دو سال از تاریخی که این کنوانهر عضوی می -8

االجرا شده است، با ارائه اطالعیه کتبی به امین اسناد، انصراف خود را از عضویت در الزم

 کنوانسیون اعالم دارد.
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انصراف مزبور پس از گذشت یک سال از تاریخ اطالعیه انصراف از عضویت توسط امین  -2

 قیدشده، رسمیت خواهد یافت. اسناد یا تاریخ دیرتری که ممکن است در اطالعیه اعالم انصراف

دهد، چنین تلقی خواهد شد که از هر عضوی که از عضویت در این کنوانسیون انصراف می -9

 عضویت در هر پروتکلی که عضو آن است نیز انصراف داده است.

 حق رأی -92ماده 

یک رأی بینی شده است، هر عضو این کنوانسیون ( این ماده پیش2به جز در موردی که در بند )

 خواهد داشت.

ای در موضوعات تحت صالحیت خود به تعداد های همگرایی اقتصادی منطقهسازمان -2

باشند، حق رأی خواهند داشت. اگر یکی از های عضو خود که عضو این کنوانسیون نیز میدولت

ق خود تواند از این حهای عضو سازمان مزبور از حق خود استفاده کند، سازمان مذکور نمیدولت

 استفاده کند و برعکس.

 هاپروتکل -99ماده 

تواند پروتکلی را پیشنهاد کند. این پیشنهادها در فراهمایی اعضاء هریک از اعضاء می -8

 بررسی خواهد شد.

های این کنوانسیون را تصویب کند. در تصویب این تواند پروتکلفراهمایی اعضاء می -2

ها برای کسب اتفاق آراء به آراء حاصل شود. اگر تالشها باید تالش شود که اتفاق پروتکل

چهارم حل، پروتکل با رأی اکثریت سهای نرسد و توافقی حاصل نشود، به عنوان آخرین راهنتیجه

دهنده در جلسه تصویب خواهد شد. از نظر این ماده اعضای حاضر و اعضای حاضر و رأی

 دهند.ارند و رأی مثبت یا منفی میشود که حضور ددهنده به اعضایی اطالق میرأی

ای که برای تصویب آن در متن هر پروتکل پیشنهادی حداقل شش ماه قبل از تاریخ جلسه -9

 فراهمایی اعضاء پیشنهاد شده، توسط دبیرخانه در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.

 توانند عضو پروتکل شوند.فقط اعضای کنوانسیون می -4

کنوانسیون تنها برای اعضای پروتکل موردنظر تعهدآور است. فقط اعضای هر پروتکل این  -2

 شود تصمیم بگیرند.توانند در مورد موضوعاتی که صرفاً به پروتکل موردنظر مربوط میپروتکل می
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 االجرا شدن هر پروتکل در آن سند ذکر خواهدشد.الزامات الزم -0

 امضاء -94ماده 

( در مقر 8/4/8902) 2889ژوئن  22( تا 20/9/8902) 2889ن ژوئ 80این کنوانسیون از تاریخ 

 2884ژوئن  23( تا 3/4/8902) 2889ژوئن  98ازآن از تاریخ سازمان بهداشت جهانی در ژنو، و پس

( در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای تمامی اعضای سازمان بهداشت 3/4/8909)

داشت جهانی نیستند ولی در سازمان ملل متحد عضویت هایی که عضو سازمان بهجهانی و دولت

 ای مفتوح خواهد بود.های همگرایی اقتصادی منطقهدارند و نیز سازمان

 تنفیذ، پذیرش، تصویب و تأیید رسمی یا الحاق -92ماده 

ها یا تأیید رسمی یا الحاق این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق دولت -8

ای است. این کنوانسیون، یک روز پس از تاریخی که در آن ای همگرایی اقتصادی منطقههسازمان

شود، برای الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید برای امضاء بسته می

 رسمی یا الحاق نزد امین اسناد تودیع خواهد شد.

این کنوانسیون درآید، بدون آنکه  ای که به عضویتهر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه -2

یک از اعضای آن عضو این کنوانسیون شوند، در مورد تمام تعهدات ایجادشده به موجب این هیچ

های مزبور که یک یا چند عضو آن، عضو این کنوانسیون، متعهد خواهد بود. در مورد سازمان

مربوط خود برای اجرای  هایکنوانسیون نیز باشند، سازمان و اعضای آن در مورد مسؤولیت

تعهداتی که به موجب این کنوانسیون دارند، تصمیم خواهند گرفت. در چنین مواردی سازمان و 

زمان از حقوقی که به موجب این کنوانسیون دارند، استفاده توانند به صورت هماعضای آن نمی

 کنند.

ه تأیید رسمی یا اسناد الحاق ای باید در اسناد مربوط بهای همگرایی اقتصادی منطقهسازمان -9

خود، حدود صالحیت خویش را در مورد موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار گرفته 

ها باید هرگونه اصالحات بعیدی در حیدود صالحییت خود را به است، اعالم نمایند. این سازمان

 طالع اعضاء خواهد رساند.امیین اسناد اطالع دهنید و وی نییز به نوبه خود مراتیب را به ا

 االجرا شدنالزم -90ماده 

این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع پنجاهمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب،  -8
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 االجرا خواهد شد.تأیید رسمی یا الحاق نزد امین اسناد الزم

( در مورد 8) این کنوانسیون در مورد هر دولتی که پس از انجام شرایط مندرج در بند -2

االجرا شدن، آن را مورد تنفیذ، پذیرش، تصویب قرار دهد یا به آن ملحق شود، در نودمین روز الزم

 االجرا خواهد شد.پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق الزم

 ای که پس از انجام شرایطاین کنوانسیون در مورد هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه -9

االجرا شدن، سند تأیید رسمی یا سند الحاق را تودیع نماید، در ( در مورد الزم8مندرج در بند )

 االجرا خواهدشد.نودمین روز پس از تودیع سند تأیید رسمی یا الحاق، الزم

ای، به عنوان شده توسط سازمان همگرایی اقتصادی منطقهاز نظر این ماده، هر سند تودیع -4

 های عضو سازمان مزبور محاسبه نخواهد شد.شده توسط دولتاسناد تودیع سندی اضافه بر

 امین اسناد -92ماده 

های ها و پیوستها، پروتکلدبیر کل سازمان ملل متحد، امین اسناد کنوانسیون، اصالحیه

 ( خواهد بود.99( و )23( و )20شده طبق مواد )تصویب

 متون معتبر -90ماده 

های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن یون که متننسخه اصلی این کنوانس

 از اعتبار یکسان برخوردار است نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

اند، این طور مقتضی بدین منظور مجاز شدهدر تأیید مراتب باال به امضاء کنندگان زیر که به

هجری شمسی( در  2/9/8902) 2889مه  28نوانسیون در تاریخ کنوانسیون را امضاء نمودند. این ک

 ژنو تنظیم گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و سی و هشت ماده در 

جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی 

( آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت 22( میاده )2بند ) 2/0/8904تصویب و در تارییخ 

 نظام رسید.

 

 غالمعلی حدادعادل -رئیس مجلس شورای اسالمی



 

 های دخانیکنی تجارت غیرقانونی فرآوردهپروتکل ریشه

 مقدمه

 اعضای این پروتکل،

( گردهمایی پنجاه و ششم 8902اردیبهشت  98) 2889 می 28با در نظر گرفتن اینکه در تاریخ 

بهداشت جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات را به اتفاق 

 االجرا شد؛( الزم8909اسفند  2) 2882فوریه  22آراء تصویب کرد که در تاریخ 

مورد کنترل دخانیات یکی از  با تصدیق اینکه کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در

های سازمان ملل متحد است که بسیار سریع مورد تصویب قرار گرفت و ابزاری اساسی برای پیمان

 دستیابی به اهداف سازمان بهداشت جهانی است؛

دارد برخورداری از باالترین نامه سازمان بهداشت جهانی، که اعالم میبا یادآوری مقدمه اساس

از استاندارد سالمت حق بنیادین هر شخصی بدون توجه به نژاد، مذهب، باور  دسترسیسطح قابل

 سیاسی، یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است؛

 ها در حفاظت از سالمت همگانی؛با عزم به اولویت دادن به حق آن

های دخانی که به گسترش اپیدمی دخانی، با ابراز نگرانی عمیق از تجارت غیرقانونی فرآورده

کند و نیازمند پاسخی شکلی جهانی با تبعاتی جدی برای سالمت همگانی است کمک میکه م

 الملل و محلی است؛جانبه، و مناسب در سطح بینمؤثر، همه

گذاری و های دخانی به اقدامات قیمتهمچنین با تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده

رساند و بدین وسیله در دسترس د آسیب میانمالیاتی که برای تقویت کنترل دخانیات طراحی شده

 شود؛های دخانی را سبب میبودن و ارزان بودن فرآورده

های دخانی که به با ابراز نگرانی جدی از تأثیرات مخرب افزایش دسترسی و ارزانی فرآورده
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 شوند بر سالمت و رفاه همگانی، به ویژه جوانان، تنگدستان و دیگرصورت غیرقانونی تجارت می

 پذیر؛های آسیبگروه

با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای نامتناسب اقتصادی و اجتماعی ناشی از تجارت غیرقانونی 

 توسعه و کشورهایی با اقتصاد در حال گذار؛های دخانی بر کشورهای درحالفرآورده

اجرای ریزی و های علمی، فنی و سازمانی برای برنامهبا آگاهی از نیاز به افزایش ظرفیت

های تجارت غیرقانونی کنی تمام شکلالمللی به منظور ریشهای و بیناقدامات ملی، منطقه

 های دخانی؛فرآورده

های مربوط از اهمیت زیادی برای ارتقای توانایی با آگاهی از اینکه دستیابی به منابع و فناوری

کنی حال گذار به منظور ریشهتوسعه یا کشورهایی با اقتصاد در ویژه کشورهای درحالاعضاء به

 های دخانی برخوردار است،های تجارت غیرقانونی فرآوردهتمام شکل

اند، این همچنین با آگاهی از اینکه گرچه مناطق آزاد برای تسهیل تجارت قانونی برپا شده

های دخانی هم در رابطه با گذر )ترانزیت( شدن تجارت غیرقانونی فرآوردهمناطق برای جهانی

های دخانی غیرقانونی مورداستفاده یرقانونی محصوالت قاچاق شده و هم در ساخت فرآوردهغ

 اند،قرارگرفته

رساند و بر های دخانی به اقتصاد اعضا آسیب میبا تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده

 ها تأثیر مخرب دارد؛ثبات و امنیت آن

کند که های دخانی منابع مالی ایجاد میرآوردههمچنین با آگاهی از اینکه تجارت غیرقانونی ف

 شود؛ها میبرای اقدامات مجرمانه فراملی استفاده و باعث تداخل در تحقق اهداف دولت

زند های دخانی به تحقق اهداف بهداشتی آسیب میبا تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده

باعث از دست دادن منابع مالی در اقتصاد  کند وهای بهداشتی تحمیل میو تنگنای بیشتری بر نظام

 شود؛اعضا می

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 2( ماده )9با توجه به بند )

های همگانی بهداشتی در رابطه با کنترل دخانیات که در آن اعضا بر تعریف و اجرای سیاست

ها در برابر منافع پیش خواهند گرفت تا از این سیاست اند، اعضا اقداماتی را دردخانیات توافق کرده
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 شده دیگر صنعت دخانیات طبق قانون ملی حمایت شود؛تجاری و منافع تعریف

با تأکید بر نیاز به حفظ هوشیاری در برابر هر کوششی از جانب صنعت دخانیات برای تضعیف 

های دخانی و نیاز به آگاه بودن از آوردهیا از کار انداختن راهبردهای مقابله با تجارت غیرقانونی فر

های های صنعت دخانیات که تأثیر منفی بر راهبردهای مقابله با تجارت غیرقانونی فرآوردهفعالیت

 گذارد؛دخانی می

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 0( ماده )2با توجه به بند )

محدودیت یا در صورت اقتضا فروش و یا واردکردن دخانیات که اعضا را به ممنوعیت یا 

 کند؛المللی تشویق میهای دخانی معاف از حقوق گمرکی و مالیات توسط مسافران بینفرآورده

های دخانی در جریان تراباری )انتقال از یک همچنین با تصدیق اینکه توتون و تنباکو و فرآورده

 یابد.المللی، راهی را برای تجارت غیرقانونی میونقل به وسیله دیگر( و گذر بینوسیله حمل

های دخانی و با در نظر گرفتن اینکه اقدام مؤثر برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی فرآورده

های تجارت المللی جامع و همکاری نزدیک در تمام زمینهمبارزه با آن نیازمند یک رویکرد بین

های دخانی و غیرقانونی توتون و تنباکو و فرآوردهغیرقانونی، ازجمله در صورت اقتضا، تجارت 

 تجهیزات تولیدی است؛

المللی نظیر کنوانسیون سازمان های مربوط بیننامهبا یادآوری و تأکید بر اهمیت دیگر موافقت

یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، و ملل متحد علیه جرائم سازمان

گردان، و نیز تعهدی ازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانکنوانسیون س

ها در رابطه با ها دارند تا در صورت اقتضا مفاد مربوط این کنوانسیونکه اعضای این کنوانسیون

های دخانی و تجهیزات تولیدی اعمال کنند، و نیز تجارت غیرقانونی توتون و تنباکو و فرآورده

 ها؛اند به در نظر گرفتن امکان الحاق به آنها ملحق نشدهنامهشویق اعضایی که هنوز به این موافقتت

با تصدیق نیاز به ایجاد همکاری استوار بین دبیرخانه کنوانسیون چارچوب کنوانسیون سازمان 

در و بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخ

 جرائم، سازمان جهانی گمرک و، حسب اقتضا، دیگر نهادها؛

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات 82با یادآوری ماده )

کنی تمام اشکال تجارت کنند که ریشهکه در آن اعضا، عالوه بر دیگر موارد، تصدیق می
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ق و تولید غیرقانونی، بخش اساسی کنترل دخانیات را های دخانی، ازجمله قاچاغیرقانونی فرآورده

 دهد؛تشکیل می

با در نظر گرفتن اینکه این پروتکل به دنبال پرداختن به موضوعات مربوط به حقوق مالکیت 

  معنوی نیست؛ و

که تکمیل کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل با اعتقاد به این

جامع به معنی ایجاد ابزاری قوی و مؤثر برای مقابله با تجارت غیرقانونی  دخانیات با یک پروتکل

 های دخانی و پیامدهای ناگوار آن خواهد بود؛فرآورده

 کنند:بدین وسیله به شرح زیر توافق می

 

 مقدمه -بخش اول

 8ماده 

 کاربرد اصطالحات

ها قراردادها، خریدها، یا فروشیعنی عامل دیگران بودن در انجام مذاکرات « گریواسطه» -8

 در برابر دریافت مزد یا کارمزد

یعنی یک مقدار از توتون ریزشده که کاغذ سیگار دور آن پیچیده شده به منظور « سیگار» -2

ای نظیر بیدیس، انگ هون، یا دیگر محصوالت سیگار کشیدن. این تعریف برخی تولیدات منطقه

« سیگار»(، 0شود. از نظر ماده )پیچیده بشود را شامل نمی مشابه که ممکن است در کاغذ یا برگ

 شود.به منظور سیگار کشیدن نیز می« دست پیچ»همچنین شامل توتون خیلی ریز 

شود، به معنی محرومیت دائم که در صورت قابل اعمال بودن شامل غرامت نیز می« مصادره» -9

 باشد.یدار منسبت به مال به دستور دادگاه یا مقام صالحیت

به معنای روش اجازه عبور، گذشتن از طریق، یا ورود محموله « تحویل کنترل شده» -4

های غیرقانونی یا مظنون، به داخل قلمرو یک یا چند عضو، با علم و آگاهی و تحت نظارت مقام

اندرکار ارتکاب جرم ها، به منظور رسیدگی به جرم و شناسایی عوامل دستدار آنصالحیت

 .باشدمی
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شده در آن تا جایی که یعنی قسمتی از قلمرو یک عضو که هر کاالی عرضه« ی آزادمنطقه» -2

گردد که در خارج از طورکلی چنین تلقی میشود، بهبه حقوق گمرکی و مالیات مربوط می

 قلمروی گمرکی قرار دارد.

است و در ارتباط  یعنی هر رویه یا اقدامی که توسط قانون منع گردیده« تجارت غیرقانونی» -0

کننده با تولید، حمل، دریافت، تملک، توزیع، فروش یا خرید ازجمله هر رویه یا اقدام تسهیل

 فعالیت مذکور باشد.

دار، یعنی جوازی که پیرو تسلیم درخواست یا دیگر مدارک به مقام صالحیت« مجوز» -2

 گردد.توسط وی صادر می

0- 

های دخانی طراحی آالتی که به منظور تولید فرآوردهیعنی ماشین« تجهیزات تولیدی»الف( 

 8باشند.اند. و جزء الینفک فرآیند تولید میاند یا تغییر پیداکردهشده

ای در در مفهوم تجهیزات تولیدی یعنی هر قسمت مجزا که نقش یگانه« هر قسمت از آن»ب( 

 شود.می های دخانی بکار بردهتجهیزات تولیدی دارد و برای تولید فرآورده

 که اقتضای متن به گونه دیگری ایجاب کند.یعنی هر عضو این پروتکل مگر این« عضو» -3

شده یا یعنی هر نوع اطالعاتی مربوط به یک شخصی شناخته« های شخصیداده» -88

 شناساییقابل

شده از چندین کشور مستقل یعنی سازمان تشکیل« ایسازمان همگرایی اقتصادی منطقه» -88

ای از مسائل ازجمله اختیار ی رشتهکشورهای عضو آن صالحیت خود را دربارهکه 

های تعهدآور برای کشورهای عضو آن در خصوص موضوعات یادشده را به آن گیریتصمیم

 2اند.واگذار کرده

های دخانی و تجهیزات تولیدی، واردات و دربرگیرنده تولید فرآورده« زنجیره عرضه» -82

تواند های دخانی و تجهیزات تولیدی است، و گاهی بنا به مورد، یک عضو میصادرات فرآورده

                                                           
توانند در صورت قابل اعمال بودن این منظور اشاره به سیستم هماهنگ شده توصیف اعضا در صورت اقتضا می -1

 ی کاال مصوب سازمان گمرک جهانی را در نظر بگیرند.کدگذارو 

 ای اشاره خواهد داشت.منطقه های همگرایی اقتصادییکسان به سازمان طوربهدر صورت اقتضا، ملی یا بومی  -0
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 آن را به یک یا چند مورد زیر تعمیم دهد:

 های دخانی؛فروش فرآوردهالف( خرده

 داران و تولیدکنندگان خرد سنتی؛ب( کاشت تنباکو، جز در موارد کشاورزان، مزرعه

 انی یا تجهیزات تولیدی؛ وهای دخونقل مقادیر تجاری فرآوردهپ( حمل

های دخانی یا تجهیزات گری، انبارداری یا توزیع توتون و فرآوردهفروشی، واسطهت( عمده

 تولیدی.

هایی که کالً یا بخشی از مواد خام سازنده آن برگ یعنی فرآورده« های دخانیفرآورده» -89

 اشد.تنباکو به منظور سیگار کشیدن، مکیدن، جویدن، یا انفیه کشی ب

مند و بازسازی مسیر جابجایی اشیاء در طول زنجیره یعنی نظارت نظام« ردگیری و ردیابی» -84

دار یا هر شخص دیگری که از های صالحیتآمده است، توسط مقام 0که در ماده عرضه، آنچنان

 نماید.ها اقدام میطرف آن

 2ماده 

 حقوقی ها و اسنادنامهرابطه بین این پروتکل و دیگر موافقت

مفاد کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که در مورد  -8

 شود، در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد.های آن اعمال میپروتکل

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت 2شده در ماده )های اشارهنامهاعضایی که موافقت -2

هایی را از طریق دبیرخانه نامهاند، چنین موافقتت را منعقد کردهجهانی در مورد کنترل دخانیا

 کنوانسیون به آگاهی اجالس اعضاء خواهند رساند.

 یک از مفاد این پروتکل، حقوق و تعهدات هر عضوی به موجب هر کنوانسیونهیچ -9

که ممکن است در  االجرا برای آن عضوالمللی الزمبین نامهالمللی دیگر، معاهده یا موافقتبین

 دهد.های دخانی مؤثرتر باشد را تحت تأثیر قرار نمیکنی تجارت غیرقانونی فرآوردهموفقیت ریشه

های اعضاء به موجب یک از مفاد این پروتکل، دیگر حقوق، تعهدات و مسئولیتهیچ -4

املی را تحت تأثیر یافته فرالملل، ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمانحقوق بین

 دهد.قرار نمی
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 9ماده 

 هدف

های دخانی طبق شرایط کنی تمام اًَشکال تجارت غیرقانونی فرآوردههدف این پروتکل ریشه

 ( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات است.82ماده )

 

 تعهدات عمومی -بخش دوم

 4ماده 

 تعهدات عمومی

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل 2مقررات ماده )افزون بر  -8

 دخانیات، اعضا باید:

الف( اقدامات مؤثری جهت کنترل یا تنظیم زنجیره عرضه کاالهای مشمول این پروتکل را  

تصویب و اجرا کنند تا باعث پیشگیری، ممانعت، کشف، تحقیق، و تعقیب تجارت غیرقانونی چنین 

 گردد و برای محقق شدن این هدف با یکدیگر همکاری کنند؛ کاالیی

ها و ب( هر اقدام ضروری که طبق قوانین ملی الزم است را اتخاذ کنند تا تأثیرگذاری مقام

دار، ازجمله گمرک و پلیس که نقشی در پیشگیری، بازدارندگی، کشف، های صالحیتدستگاه

ارت غیرقانونی کاالهای مشمول این پروتکل را دارند کنی تمام اًَشکال تجتحقیق، و تعقیب و ریشه

 افزایش یابد؛

های مالی، ایجاد های فنی و حمایتپ( اقدامات مؤثری را برای تسهیل یا دریافت کمک

المللی برای محقق کردن نیل به اهداف این پروتکل اتخاذ نمایند و های بینظرفیت و همکاری

عات و امکان مبادله امن آن به موجب این پروتکل برای اطمینان حاصل کنند که دسترسی به اطال

 دار ممکن باشد.های صالحیتمقام

های اداری و حقوق داخلی مربوط خود همکاری نزدیک را با یکدیگر داشته ت( طبق نظام

باشند تا کارایی اجرای قانون برای مقابله با اعمال غیرقانونی ازجمله اعمال مجرمانه احرازشده طبق 

 ( این پروتکل افزایش یابد.84) ماده

دولتی در مبادله امن  المللی، و بینای، بینمنطقه های مربوطهث( در صورت انقضاء با سازمان
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مشمول این پروتکل همکاری و مکاتبه نمایند تا اجرای مؤثر این پروتکل را ترغیب  8اطالعات

 نمایند.

فراهم کردن امکانات مالی برای اجرای مؤثر های خود، جهت ج( در حدود امکانات و توانایی

 ای دوجانبه و چندجانبه همکاری کنند.وکارهای بودجهاین پروتکل از طریق ساز

ترین درجه شفافیت اعضاء در اجرای تعهدات خود به موجب این پروتکل، باید از بیش -2

 د اطمینان حاصل کنند.ممکن در رابطه هر نوع تعاملی که ممکن است با صنعت دخانیات داشته باشن

 

 2ماده 

 های شخصیحفاظت از داده

المللی درباره حفاظت اعضاء باید هنگام اجرای این پروتکل با در نظر گرفتن استانداردهای بین

ها طبق نظر از ملیت یا محل سکونت آنهای شخصی اشخاص صرفهای شخصی، از دادهاز داده

 قوانین ملی حفاظت کنند.

 

 کنترل زنجیره عرضه -بخش سوم

 0ماده 

 مجوز، تأییدیه مشابه یا نظام کنترل

برای تحقق اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و  -8

باید از های دخانی و تجهیزات تولیدی، هر عضو کنی تجارت غیرقانونی فرآوردهبه منظور ریشه

های زیر را توسط هر شخص ین ملی، انجام هر یک از فعالیتدار و طبق قوانطریق مقام صالحیت

گفته « مجوز»حقیقی یا حقوقی به جز اشخاص دارای مجوز یا تأییدیه مشابه )که از این پس به آن 

 شود( یا داخل نظام کنترل، ممنوع کند:می

 های دخانی و تجهیزات تولید؛ والف( تولید فرآورده

 ای دخانی و تجهیزات تولید.هب( واردات یا صادرات فرآورده

                                                           
دهد. به عبارت دیگر، هیچ شخص ی )جعل( را نمیکاردستمبادله امن اطالعات بین دو عضو اجازه رهگیری و  -1

 تغییر دهد.تواند اطالعات مبادله شده بین دو عضو را بخواند یا ثالثی نمی
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های زیر طبق قوانین ملی ممنوع نباشد، هر عضو خواهد کوشید تا برای این زمانی که فعالیت -2

شود، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ها، تا حدی که مناسب تشخیص داده میفعالیت

 اندرکار مجوز صادر کند:دست

 های دخانی؛فروشی فرآوردهالف( خرده

 داران و تولیدکنندگان خرد سنتی؛نباکو، به جز کشاورزان، مزرعهب( کاشت ت

 های دخانی و تجهیزات تولید؛ وپ( نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده

های دخانی یا تجهیزات گری، انبارداری یا توزیع توتون و فرآوردهفروشی، واسطهت( عمده

 تولیدی.

 باید:ی صدور مجوز، هر عضو از نظر حصول اطمینان از نظام مؤثری برا -9

داری را برای صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا لغو مجوز با های صالحیتالف( مقام یا مقام

شده در های مشخصرعایت مفاد این پروتکل و طبق قوانین ملی خود تعیین یا مستقر کند تا فعالیت

 ( انجام شود؛8بند )

اطالعات الزم درباره متقاضی را دارا باشد. این ب( مقرر کند که هر درخواست مجوز، تمام 

 اطالعات، در جایی که قابل اعمال باشد باید شامل موارد زیر باشد:

( اگر متقاضی شخصی حقیقی باشد، اطالعاتی که مربوط به هویت اوست، ازجمله نام کامل، 8)

اعمال )در صورت  وکار )در صورت وجود(، شماره ثبت مالیاتی قابلنام تجاری، شماره ثبت کسب

 وجود( و هر نوع اطالعاتی که تعیین هویت وی را ممکن کند؛

( اگر متقاضی شخصی حقوقی باشد، اطالعات مربوط به هویت وی ازجمله اسم کامل 2)

وکار، وکار، تاریخ و محل تأسیس، مقر و محل اصلی کسبقانونی، اسم تجاری، شماره ثبت کسب

هایی از اسناد تأسیس شرکت یا اسنادی معادل، مؤسسات نسخهشماره ثبت مالیاتی قابل اعمال، 

وابسته به آن نام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی آن، ازجمله هر اطالعات دیگری که تعیین هویت 

 کند؛را ممکن می

وکار تحت های( تولیدی، محل انبار و ظرفیت تولیدی کسبوکار واحد )( محل دقیق کسب9)

 مدیریت متقاضی؛

های دخانی و تجهیزات تولیدی تحت پوشش درخواست مانند تشریح ( جزئیات فرآورده4)
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شده )در صورت وجود(، طرح، نام بازرگانی )برند(، مدل یا محصول، نام، عالمت تجاری ثبت

 شماره تولید و سریال تجهیزات تولیدی؛

 ( شرح محل نصب و استفاده تجهیزات تولیدی؛2)

 در رابطه با هرگونه سوابق کیفری؛ای ( مدرک یا اظهاریه0)

های بانکی که قرار است برای تبادالت مربوط استفاده شود به ( مشخص کردن کامل حساب2)

 ها؛ وهمراه دیگر جزییات مربوط به پرداخت

های دخانی، با توجه ویژه به های مدنظر برای فروش فرآورده( شرح استفاده مدنظر و بازار0)

 بینی تقاضا متناسب باشد؛های دخانی با میزان معقولی از پیشا عرضه فرآوردهاینکه میزان تولید ی

ها را پ( بر وجوه پرداختی برای صدور مجوز نظارت کند و چنانچه قابل اعمال باشد، آن

آوری نماید و امکان استفاده این وجوه را در اداره مؤثر و اجرایی نظام صدور مجوز یا برای جمع

 هر نوع فعالیت مربوط دیگری طبق قانون ملی در نظر بگیرد؛ بهداشت همگانی یا

گیری، کشف، و تحقیق پیرامون هر نوع عمل خالف رویه یا ت( اقدامات مناسبی را جهت پیش

 متقلبانه در جریان کار نظام صدور مجوز اتخاذ نماید؛

وارد مقتضی بر ای، تمدید، بازرسی یا بررسی مجوزها را در مث( اقداماتی نظیر بازنگری دوره

 عهده بگیرد؛

ج( در صورت اقتضا، چارچوب زمانی را برای انقضاء مجوزها و درنتیجه درخواست مجدد یا 

 ها تعیین نماید؛روز کردن اطالعات درخواستبه

وکار یا ج( هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز را ملزم کند تا هرگونه تغییر نشانی کسب

های شامل مجوز را پیشاپیش به آگاهی مقام اطالعات مربوط به فعالیت هر نوع تغییر مهم دیگری در

 دار برساند؛صالحیت

ح( هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز را ملزم کند تا هرگونه اکتساب یا واگذاری 

 دار برساند؛ وتجهیزات تولیدی را جهت اتخاذ اقدام مقتضی به آگاهی مقام صالحیت

که تخریب هرگونه تجهیزات تولیدی مزبور یا هر قسمت از آن تحت خ( اطمینان حاصل نماید 

 شود.دار انجام مینظارت مقام صالحیت
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هر عضو باید اطمینان حاصل کند که هیچ مجوزی نباید بدون دریافت اطالعات مربوط  -4

 بشود.دار واگذار و یا منتقل ( از دارنده جواز یا بدون تأیید قبلی مقام صالحیت9مندرج در بند )

خود درصدد االجرا شدن این پروتکل، اجالس اعضاء در نشست بعدی پنج سال پس از الزم -2

انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد خواهد بود تا دریابد که آیا ورودی کلیدی وجود دارد که برای 

توان میشناسایی هستند و ها قابلهای دخانی، اساسی باشد، و اینکه آیا این ورودیتولید فرآورده

ها را مشمول سازوکار کنترلی مؤثری نمود. اجالس اعضا بر پایه چنین تحقیقی اقدامات مقتضی آن

 را بررسی خواهد کرد.

 

 2ماده 

 هوشیاری و مراقبت

هر عضو طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در  -8

اندرکار زنجیره عرضه توتون، و حقوقی دست مورد کنترل دخانیات از تمامی اشخاص حقیقی

 های دخانی و تجهیزات تولیدی خواهد خواست:فرآورده

 وکار، هوشیاری و مراقبت را بکار ببرند؛الف( پیش از آغاز و در جریان ارتباط کسب

ب( بر جریان فروش به مشتریان خود نظارت کنند تا مطمئن شوند که مقادیر با میزان تقاضا 

 محصوالتی در بازار فروش یا استفاده موردنظر یا استفاده، متناسب است؛ و برای چنان

های خالف تعهدات خود ناشی از پ( هرگونه شواهدی مبنی بر اینکه مشتری در جریان فعالیت

 دار گزارش کنند.های صالحیتکند را به مقاماین پروتکل عمل می

عین سازگاری با قوانین ملی و اهداف  (، در موارد مقتضی، در8هوشیاری به موجب بند ) -2

کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، ازجمله شامل الزامات 

روزرسانی اطالعات مربوط به موارد زیر موردنیاز برای شناسایی مشتری، مانند درخواست و به

 شود:می

 ( دارد یا ندارد؛0بق ماده )که آیا شخص حقیقی یا حقوقی، مجوزی طالف( احراز این

که مشتری یک شخص حقیقی است، اطالعات مربوط به هویت او ازجمله نام ب( هنگامی

وکار )در صورت وجود(، شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال کامل او، نام تجاری، شماره ثبت کسب
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 )در صورت وجود( و تأیید شناسایی رسمی او؛

، اطالعات مربوط به هویت او، ازجمله نام کامل، که مشتری شخص حقوقی استپ( هنگامی

وکار، وکار، تاریخ و محل تأسیس، مقر و محل اصلی انجام کسبنام تجاری، شماره ثبت کسب

هایی از اسناد تأسیس یا اسنادی معادل، مؤسسات وابسته، به آن شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال، نسخه

شده آن ازجمله نام نمایندگان و نیز تأیید هویت رسمی یننام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی تعی

 ها؛آن

های دخانی یا تجهیزات تولیدی ت( شرح استفاده و بازاری که برای فروش توتون، فرآورده

 مدنظر است؛ و

 ث( شرح مکانی که تجهیزات تولیدی در آنجا نصب و استفاده خواهند شد؛

ل الزاماتی برای تشخیص هویت مشتری، مانند ( ممکن است شام8هوشیاری به موجب بند ) -9

 روزرسانی اطالعات مربوط به موارد زیر شود:کسب و به

 الف( سند یا اظهارنامه درباره هرگونه سوابق کیفری؛ و

 های بانکی که قرار است در معامالت مورداستفاده قرار بگیرد.ب( شناسایی حساب

( تمام اقدامات الزم را اتخاذ 8)پ( بند ) شده در جزءهر عضو بر اساس اطالعات گزارش -4

تواند خواهد کرد تا از رعایت تعهدات ناشی از این پروتکل اطمینان حاصل کند که این موضوع می

شامل تعیین یک مشتری در داخل حوزه صالحیت آن عضو به عنوان مشتری مسدود شده به گونه 

 تعریف گردیده طبق قانون داخلی باشد.

 

 0ماده 

 و ردیابی ردگیری

به منظور تأمین امنیت بیشتر زنجیره عرضه و کمک به انجام تحقیق و تفحص در تجارت  -8

االجرا نمایند که ظرف مدت پنج سال پس از الزمهای دخانی، اعضا موافقت میغیرقانونی فرآورده

لی و یا های ردگیری و ردیابی مشدن این پروتکل نظام ردگیری و ردیابی جهانی مشتمل بر سامانه

گذاری جهانی اطالعات را ایجاد کنند که در دبیرخانه ای و نیز یک کانون اشتراکمنطقه



  222 یدخان یهافرآورده یرقانونیتجارت غ کنییشهپروتکل ر

 

کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مستقر و در دسترس تمام 

 نماید.ها را قادر به استعالم و دریافت اطالعات مربوط اعضا خواهد بود تا آن

ای ق این ماده، با در نظر گرفتن بهترین رویه ممکن و نیازهای ویژه ملی یا منطقههر عضو طب -2

های دخانی که در خود، سامانه نظام ردگیری و ردیابی تحت کنترل خود را برای تمامی فرآورده

 شود، ایجاد خواهد کرد.داخل قلمروی آن تولید شده یا به آن وارد می

و ردیابی مؤثر، هر عضو مقرر خواهد کرد عالئم شناسایی به منظور ایجاد امکان ردگیری  -9

شود( فرد نامیده میفرد ایمن و غیرقابل جابجایی )که از این پس عالئم شناسایی منحصربهمنحصربه

های بیرونی سیگارها ظرف بندیها و بستهبندی یا پاکتمانند کد یا مهر، به کلیه واحدهای بسته

االجرا شدن های دخانی ظرف مدت ده سال پس از الزمگر فرآوردهمدت پنج سال و در مورد دی

 این پروتکل برای آن عضو، چسبانده شود یا بخشی از آن را تشکیل دهد.

4- 

گیری و ردیابی جهانی، مقرر خواهد (، به عنوان بخشی از نظام رد9( هر عضو از نظر بند )8)

اط )لینک( در دسترس قرار گیرد تا بدین وسیله طور مستقیم و چه از طریق ارتبکرد اطالعات زیر به

های دخانی، نقطه تغییر مسیر )حسب اقتضا(، یا نظارت و کنترل بر به اعضا در تعیین مبدأ فرآورده

 ها کمک شود:های دخانی و وضعیت قانونی آنجابجایی فرآورده

 الف( تاریخ و محل تولید؛

 ب( تسهیالت تولید؛

 های دخانی؛کاررفته در تولید فرآوردهبههای ها و دستگاهپ( ماشین

 ت( نوبت کاری یا زمان تولید؛

های اولین مشتری که به تولیدکننده وابستگی ث( نام، فاکتور، شماره سفارش و سوابق پرداخت

 ندارد؛

 فروشی موردنظر؛ج( بازار خرده

 چ( شرح محصول؛

 ونقل؛ح( هرگونه انبارداری و حمل

 شده بعدی؛ وخ( هویت خریداران شناخته
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 د( مسیر موردنظر برای حمل، تاریخ حمل، مقصد، مبدأ و گیرنده.

های )الف( )ب( و )چ( و در صورت موجود بودن، )ث( بخشی از ( اطالعات موضوع ردیف2)

 فرد را تشکیل خواهد داد.عالئم شناسایی منحصربه

طبق جزء )الف( بند  گذاری موجود نباشد، اعضا( هرگاه اطالعات جزء )ث( هنگام عالمت9)

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات درج 82( ماده )2)

 اطالعات مزبور را مقرر خواهند کرد.

شده در این ماده، اطالعات هر عضو مقرر خواهد کرد که بر اساس چارچوب زمانی مشخص -2

کننده یا هنگام سال اولین محموله توسط هر تولید( در هنگام تولید یا در هنگام ار4ذکرشده در بند )

 ورود به قلمرو آن، ثبت شود.

( از طریق ارتباط 2شده به موجب بند )هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطالعات ثبت -0

( برای آن عضو 4( و )9فرد مقرر به موجب بندهای ))لینک( با عالئم شناسایی منحصربه

 دسترس باشد.قابل

( و نیز عالمات 2شده بر اساس بند )عضو باید اطمینان حاصل کند که اطالعات ثبتهر  -2

( است در قالبی که از سوی 0دسترسی بر اساس بند )فرد شناسایی که حاوی اطالعات قابلمنحصربه

 دار آن ایجاد یا تجویز شده است درج خواهد شد.های صالحیتعضو و مقام

(، حسب درخواست 2شده بر اساس بند )ند که اطالعات ثبتهر عضو باید اطمینان حاصل ک -0

ای در و از طریق یک ارتباط استاندارد و امن الکترونیکی با مرکز ملی و یا منطقه 3و با رعایت بند 

گذاری جهانی گذاری جهانی اطالعات قرار خواهدگرفت. کانون اشتراکدسترس کانون اشتراک

دار اعضا را تهیه کند و آن را در اختیار تمام اعضاء ی صالحیتهااطالعات باید فهرستی از مقام

 قرار دهد.

 دار باید:هر عضو یا مقام صالحیت -3

موقع به اطالعات مندرج در گذاری جهانی اطالعات، بهالف( پس از استعالم از کانون اشتراک

 ( دسترسی داشته باشد؛4بند )

های یا کشف تجارت غیرقانونی فرآورده ب( تنها زمانی که چنین اطالعاتی جهت تحقیق
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 دخانی ضروری است چنین درخواستی را مطرح کند؛

 گذاری اطالعات خودداری نکند؛پ( بدون عذر موجه از اشتراک

 ( پاسخ دهد؛4های درباره اطالعات مربوط بند )ت( طبق قانون ملی خود، به درخواست

 رمانه نگه دارد و از آن حفاظت کند؛ث( طبق توافق متقابل اطالعات رد و بدل شده را مح

هر عضو خواستار توسعه و گسترش بیشتر حیطه سامانه ردیابی و ردگیری قابل اعمال تا  -88

های مربوط، و در صورت اقتضا، سایر تعهدات در محل حدی خواهد شد که تمام عوارض، مالیات

 تقیم پرداخت شده باشد.تولید، ورود به کشور، یا ترخیص از گمرک یا کنترل مالیات غیرمس

های ردیابی و های برای سامانهگذاری و گسترش بهترین رویهاعضا در امر اشتراک -88

المللی، طبق توافق متقابل ازجمله، دار بینهای صالحیتردگیری با دیگر اعضاء و همچنین سازمان

 در موارد زیر همکاری خواهند کرد:

ناوری ردیابی و ردگیری بهبودیافته ازجمله دانش، الف( تسهیل توسعه، انتقال و اکتساب ف

 مهارت، ظرفیت و تخصص؛

 کنند؛ وسازی برای اعضایی که اعالم نیاز میهای آموزشی و ظرفیتب( حمایت از برنامه

های بندیها و بستهگذاری و خوانش )اسکن( بستهپ( توسعه بیشتر فناوری جهت نشانه

 (.4ترس قراردادن اطالعات مندرج بند )های دخانی به منظور در دسفرآورده

 محول شود. تعهدات محوله شده به یک عضو نباید توسط صنعت دخانیات اجرا یا به آن -82

اندرکار رژیم ردیابی و دار دستهای صالحیتهر عضو باید اطمینان حاصل کند که مقام -89

صنعت دخانیات و کسانی که منافع ردگیری تنها به میزانی که برای اجرای این ماده ضروری است با 

 کنند تعامل داشته باشند.صنعت دخانیات را نمایندگی می

های مربوط به تعهدات آن عضو به تواند از صنعت دخانیات بخواهد که هزینههر عضو می -84

 موجب این ماده را تأمین کند.

 

 3ماده 

 حفظ سوابق

در صورت اقتضا، هر عضو از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در زنجیره عرضه  -8
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های دخانی و تجهیزات تولیدی خواهد خواست که سوابق کامل و دقیق تمام تنباکو، فرآورده

شده معامالت مربوط را حفظ کنند. چنین سوابقی باید امکان پاسخگویی کامل درباره مواد استفاده

 کند.های دخانی را فراهم دهدر تولید فرآور

( اطالعات زیر 0هر عضو در صورت اقتضاء مقرر خواهد کرد که اشخاص مجاز طبق ماده ) -2

 دار ارائه کنند:های صالحیترا در صورت درخواست به مقام

ها و دیگر بینیالف( اطالعات عمومی مربوط به حجم بازار، محصوالت پر درخواست، پیش

 اطالعات مربوط؛ و

های دخانی و تجهیزات تولیدی که در زمان ارائه درخواست در مالکیت یا ب( مقدار فرآورده

در امانت یا تحت کنترل دارنده مجوز، در انبارهای گمرکی و مالیاتی تحت رژیم گذر یا تراباری یا 

 تعلیق گمرکی قرار دارد.

شده در قلمرو یا ساخته شدههای دخانی و تجهیزات تولیدی فروختهدر ارتباط با فرآورده -9

یک عضو برای صادرات، یا مشمول جابجایی تعلیق گمرکی درگذر یا تراباری در قلمرو آن عضو، 

(، بنا به درخواست، 0در صورت اقتضا هر عضو مقرر خواهد کرد که دارنده مجوز طبق ماده )

ی، جایی که دار در کشور مبدأ )به صورت الکترونیکهای صالحیتاطالعات زیر را به مقام

 ها در اختیار قرار دهد:ها وجود داشته باشد( در زمان خارج شدن از کنترل آنزیرساخت

 اند؛الف( تاریخ حمل از آخرین محلی که محصوالت به صورت فیزیکی کنترل شده

 های ارسالی )ازجمله نام تجاری، مقدار، انبار(؛ب( جزییات مربوط به فرآورده

 ونقل؛برای حملپ( مسیر و مقصد موردنظر 

 ها؛ت( هویت شخص ) اشخاص( حقیقی یا حقوقی گیرنده فرآورده

 کننده؛ث( روش حمل ازجمله هویت حمل

 ج( تاریخ احتمالی رسیدن محموله به مقصد موردنظر؛ و

 فروشی یا استفاده موردنظر.چ( بازار خرده

کاران ن، به جز توتونکارافروشان و توتوندر صورت امکان، هر عضو باید مقرر کند خرده -4

ها جنبه تجاری ندارد، بخواهد که سوابق دقیق و کامل تمام معامالت مربوطی سنتی که فعالیت آن
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 دارند.اند را طبق قوانین ملی نگاهکه انجام داده

(، هر عضو اقدامات مؤثر قانونی، اجرایی، اداری یا سایر اقداماتی را 8از نظر اجرای بند ) -2

 رد تا مقرر نماید تا تمامی سوابق:اتخاذ خواهد ک

 شوند؛کم چهار سال حفظ میالف( برای دست

 گیرند؛ ودار قرار میهای صالحیتب( در دسترس مقام

 اند.دار مقرر کردههای صالحیتشوند که مقامپ( به شکلی حفظ می

گذاری جزییات اشتراکای را برای هر عضو با رعایت قوانین ملی و در صورت اقتضا سامانه -0

 موجود در تمامی سوابق نگهداری شده طبق این ماده با دیگر اعضاء ایجاد خواهد کرد.

های بهبودیافته حفظ گذاری تدریجی و توسعه نظاماعضاء خواهند کوشید جهت اشتراک -2

 المللی همکاری کنند.دار بینهای صالحیتسوابق با یکدیگر و سازمان

 

 88ماده 

 امنیتی و پیشگیرانه اقدامات

هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان  -8

بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مقرر خواهد کرد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول 

ارت های دخانی به مسیرهای تج( اقدامات ضروری برای پیشگیری از انحراف فرآورده0ماده )

 غیرقانونی ازجمله موارد زیر را اتخاذ کنند:

 دار:های صالحیتالف( گزارش دادن موارد زیر به مقام

های مرزی به کند یا پرداخت( انتقال مرزی پول نقد به مقداری که قوانین ملی تعیین می8)

 صورت پایاپای؛ و

 ؛ و«معامالت مشکوک»( تمام 2)

تجهیزات تولیدی تنها به مقداری که متناسب با تقاضای چنین های دخانی یا ب( عرضه فرآورده

 فروشی یا استفاده باشد.هایی در بازار موردنظر خردهفرآورده

هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان  -2

شده عامالت انجامهای مبهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مقرر خواهد کرد که پرداخت
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( تنها با همان واحد پولی و همان مبلغ آمده در 0توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول ماده )

شده در قلمروی بازار موردنظر های قانونی پرداخت از مؤسسات مالی واقعفاکتور و تنها از طریق راه

 واهد گرفت.مجاز است و از طریق هیچ راه و شیوه پرداختی جایگزین دیگری صورت نخ

 0های اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول ماده یک عضو ممکن است مقرر کند که پرداخت -9

تنها با همان  های دخانی در داخل حوزه صالحیت آنشده در تولید فرآوردهبرای مواد استفاده

ت مالی های قانونی پرداخت از مؤسساواحد پولی و همان مبلغ آمده در فاکتور، و تنها از طریق راه

شده در قلمروی بازار موردنظر مجاز است و از طریق هیچ راه و شیوه پرداختی جایگزین واقع

 دیگری پرداخت صورت نخواهد گرفت.

هر عضو باید اطمینان حاصل کند که هر نوع تخطی از الزامات این ماده مشمول تشریفات  -4

بازدارنده ازجمله در صورت اقتضا  های مؤثر، متناسب ومناسب کیفری، مدنی یا اداری و مجازات

 تعلیق یا لغو مجوز است.

 

 88ماده 

 فروش اینترنتی، مخابراتی یا هر نوع فناوری جدید دیگر

هر عضو مقرر خواهد کرد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در هر نوع معامله در رابطه  -8

یا هر نوع فناوری جدید دیگر  های فروش اینترنتی، مخابراتیهای دخانی از طریق روشبا فرآورده

 تمامی تعهدات مربوط مشمول این پروتکل را رعایت کنند.

های فروش اینترنتی، های دخانی از طریق روشفروشی فرآوردههر عضو ممنوع کردن خرده -2

 مخابراتی یا هر نوع فناوری جدید دیگر را بررسی خواهد نمود.

 

 82ماده 

 المللیمناطق آزاد و گذر بین

االجرا شدن این پروتکل برای آن عضو، با استفاده هر عضو ظرف مدت سه سال پس از الزم -8

های مؤثری را بر تولید و معامالت شده در این پروتکل، کنترلبینیاز تمام اقدامات مربوط پیش

 های دخانی در مناطق آزاد اعمال خواهد کرد.تنباکو و فرآورده
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خانی با محصوالت غیر دخانی در داخل یک بارگُنج های دهمچنین، ادغام فرآورده -2

 ونقل مشابه دیگر هنگام خروج از مناطق آزاد ممنوع خواهد شد.)کانتینر( یا هر نوع واحد حمل

های دخانی، هر عضو طبق قوانین ملی جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی فرآورده -9

های دخانی و تجهیزات المللی فرآوردهیناقدامات کنترلی و تأییدی را نسبت به گذر و تراباری ب

 تولیدی در داخل قلمروی خود سازگار با مفاد این پروتکل تصویب و اعمال خواهد کرد.

 

 89ماده 

 های معاف از حقوق گمرکیفروش

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد 0هر عضو با در نظر گرفتن ماده ) -8

معاف از حقوق گمرکی را  ؤثری را اجرا خواهد کرد تا هر نوع فروشکنترل دخانیات، اقدامات م

 مشمول تمامی مفاد مربوط این پروتکل گردد.

االجرا شدن این پروتکل، اجالس اعضاء در جلسه بعدی خود حداکثر پنج سال پس از الزم -2

رقانونی اطمینان حاصل خواهد کرد که تحقیق مبتنی بر شواهد برای دریافتن میزان تجارت غی

ها انجام شده است. بر های دخانی نسبت به فروش معاف از حقوق گمرکی این فرآوردهفرآورده

 بنیان چنین تحقیقی، اجالس اعضاء اقدامات مناسب بعدی را بررسی خواهد نمود.

 

 جرائم -بخش چهارم 

 84ماده 

 رفتار غیرقانونی ازجمله جرائم کیفری

قوانین داخلی خود، اقدامات قانونی و دیگر اقداماتی را هر عضو با رعایت اصول اساسی  -8

اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای غیرقانونی نمودن تمامی اعمال زیر به موجب قوانین داخلی 

 خود ضروری باشد:

ونقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات فروشی، داللی، فروش، حملالف( تولید، عمده

 دخانی یا تجهیزات تولیدی که مغایر مفاد این پروتکل باشد؛های توتون، فرآورده

 ب(
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ونقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات فروشی، داللی، فروش، حمل( تولید، عمده8)

های دخانی، یا تجهیزات تولیدی بدون پرداخت عوارض، مالیات و دیگر توتون، فرآورده

فرد، یا هر یا تمبر مالی، عالئم شناسایی منحصربه های قابل وصول، یا بدون داشتن مهرمالیات

 گذاری یا برچسب الزم دیگر؛عالمت

های دخانی، یا تجهیزات تولیدی ( هر شکل دیگر قاچاق یا مبادرت به قاچاق تنباکو، فرآورده2)

 ( جزء )ب( نباشد؛8که مشمول ردیف )

 پ(

دخانی یا تجهیزات تولیدی، یا های، ( هر شکل دیگر تولید غیرقانونی توتون، فرآورده8)

گذاری یا فرد یا هر عالمتبندی توتون با تمبر یا مهرهای مالی، عالئم شناسایی منحصربهبسته

 برچسب دیگر جعلی؛

ونقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات توتون که فروشی، داللی، فروش، حمل( عمده2)

هایی که دارای تمبر یا های دخانی غیرقانونی، فرآوردهاند، فرآوردهبه صورت غیرقانونی تولید شده

 های جعلی باشند یا تجهیزات تولید غیرقانونی؛ها یا برچسبمهرهای مالی و یا دیگر نشانه

های غیر دخانی در جریان حرکت محموله های دخانی با فرآوردهت( مخلوط کردن فرآورده

 های دخانی؛استتار فرآوردهکردن یا  در طول زنجیره عرضه به منظور پنهان

 ( این پروتکل باشد؛82( ماده )2های دخانی و غیر دخانی که ناقض بند )ث( ادغام فرآورده

های اینترنتی، مخابراتی، یا هر نوع فناوری جدید دیگر برای فروش ج( استفاده از روش

 های دخانی که ناقض این پروتکل باشد؛فرآورده

دخانی یا تجهیزات تولیدی توسط شخص مجوز دار از شخصی  هایچ( خرید توتون، فرآورده

 ( مجوز داشته باشد اما دارای مجوز نیست.0باید طبق ماده )که 

ح( ایجاد مانع کردن برای هر مأمور دولتی یا مأمور مجاز دیگر در اجرای وظایف مربوط به 

های دخانی یا ، فرآوردهکنی تجارت غیرقانونی توتونپیشگیری، بازدارندگی کشف، تحقیق یا ریشه

 تجهیزات تولیدی؛
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 خ(

کننده یا ناقص، یا قصور در تسلیم اطالعات مقرر ( مبادرت به ارائه اظهارات نادرست، گمراه8)

به هر مأمور دولتی یا مأمور مجاز در اجرای وظایف مربوط به پیشگیری، بازدارندگی کشف، 

های دخانی یا تجهیزات تولیدی چنانچه فرآوردهکنی تجارت غیرقانونی توتون، تحقیق یا ریشه

 ناقض حق شخص برای پیشگیری از مجرم ساختن خود نباشد؛

های دخانی یا تجهیزات تولیدی یا هر ( اظهار نادرست شرح، مقدار یا ارزش توتون، فرآورده2)

 نو اطالعاتی که در این پروتکل قید شده باشد در یک فرم رسمی به منظورهای زیر:

 ( فرار از پرداخت حقوق گمرکی مالیات و عوارض دیگر قابل اعمال؛ یا)الف

کنی دار کردن اقدامات کنترلی برای پیشگیری، بازدارندگی، کشف، تحقیق یا ریشه)ب( خدشه

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده

 حفظ سوابق نادرست؛ و ( قصور در ایجاد یا حفظ سوابق موضوع این پروتکل یا9)

 (.2د( تطهیر عواید اعمال غیرقانونی احرازشده به عنوان جرائم کیفری به موجب بند )

هر عضو، با رعایت اصول پایه قوانین داخلی خود، تعیین خواهد نمود که کدام اعمال  -2

ن، ( یا هر عمل دیگری که مربوط به تجارت غیرقانونی توتو8شده در بند )غیرقانونی مشخص

های دخانی و تجهیزات تولیدی ناقض مفاد این پروتکل، جرائم کیفری خواهند بود و فرآورده

 اقدامات قانونی یا سایر اقدامات الزم را برای تنفیذ موارد تعیینی مذکور اتخاذ خواهد نمود.

یک از اعمال غیرقانونی هر عضو، دبیرخانه این پروتکل را مطلع خواهد کرد که کدام -9

( تعیین کرده است و 2( را آن عضو به عنوان جرائم کیفری طبق بند )2( و )8های )در بند مندرج

کند، و تغییرات بعدی در این اجرا میرا قابل 2ها، که بند هایی از قوانین خود یا شرحی از آننسخه

 قوانین را در اختیار دبیرخانه قرار خواهد داد.

مبارزه با جرائم کیفری مربوط به تجارت غیرقانونی المللی در برای تقویت همکاری بین -4

شوند که قوانین ملی خود مربوط های دخانی و تجهیزات تولیدی، اعضا تشویق میتوتون، فرآورده

المللی های بینشویی، معاضدت حقوقی دوجانبه و استرداد مجرمین را با توجه به کنوانسیونبه پول

ها در اجرای مفاد این بازبینی قرار دهند تا از کارا بودن آن اند موردها پیوستهمربوط که به آن

 پروتکل اطمینان حاصل کنند.
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 82ماده 

 مسئولیت اشخاص حقوقی

هر عضو طبق اصول حقوقی خود، اقدامات الزم جهت احراز مسئولیت اشخاص حقوقی  -8

پروتکل را اتخاذ خواهد ( این 84برای رفتار غیرقانونی ازجمله جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )

 کرد.

تواند کیفری، مدنی یا با رعایت اصول حقوقی هر عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می -2

 اداری باشد.

اندرکار ای بر مسئولیت اشخاص حقیقی که در اعمال غیرقانونی دستمسئولیت مزبور خدشه -9

( این پروتکل مرتکب 84) هستند یا جرائم کیفری احرازشده در قوانین و مقررات ملی و ماده

 اند وارد نخواهد کرد.شده

 

 80ماده 

 پیگرد و مجازات

هر عضو طبق قوانین ملی، اقدام ضروری را تصویب و اجرا خواهد کرد تا اطمینان حاصل  -8

کند که اشخاص حقیقی و حقوقی که مرتکب اعمال غیرقانونی ازجمله جرائم کیفری احرازشده 

های مؤثر، بازدارنده، و متناسب کیفری یا غیرکیفری مشمول مجازاتاند ( شده84طبق ماده )

 های پولی قرار بگیرند.ازجمله مجازات

های هر عضو خواهد کوشید اطمینان حاصل کند که عالوه بر توجه خاص به روش -2

لی بازدارندگی از ارتکاب اعمال غیرقانونی ازجمله جرائم، از اختیارات قانونی به موجب قوانین داخ

خود برای پیگرد اشخاص برای اعمال خالف قانونی ازجمله جرائم کیفری احرازشده طبق ماده 

( چنان استفاده کند که تأثیر اقدامات مربوط به اجرای قانون در رابطه با اعمال غیرقانونی 84)

 ازجمله جرائم کیفری به حداکثر برسد.

گذارد که توصیف اعمال غیرقانونی یک از مفاد این پروتکل بر این اصل تأثیر نمیهیچ -9

های قانونی قابل اعمال یا دیگر اصول ازجمله جرائم کیفری احرازشده طبق این پروتکل و نیز دفاع
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قانونی برای کنترل قانونی بودن اعمال در انحصار قوانین داخلی هر عضو است و اینکه اعمال 

 گیرند.د پیگرد و مجازات قرار میغیرقانونی مزبور ازجمله جرائم کیفری طبق آن قانون مور

 

 82ماده 

 شدههای مربوط به اموال ضبطپرداخت

اعضا باید طبق قوانین داخلی خود تصویب اقدامات قانونی و سایر اقداماتی را بررسی کنند که 

دار برای وضع عوارضی متناسب با مالیات و های صالحیتممکن است برای مجاز نمودن مقام

کننده، وارد یا صادرکننده توتون، کننده، سازنده، توزیعرفته از تولیدتحقوق گمرکی از دس

 شده ضروری باشد.های دخانی و یا تجهیزات تولیدی ضبطفرآورده

 

 80ماده 

 امحاء یا نابودی

های دخانی و تجهیزات تولیدی مصادره شده طبق قوانین ملی با استفاده از تمام توتون، فرآورده

 زیست تا سرحد امکان نابود یا امحاء خواهند شد.با محیطهای سازگار شیوه

 

 83ماده 

 فنون ویژه تحقیق

هر عضو چنانچه اصول بنیادین نظام حقوقی داخلی آن اجازه دهد، در حد امکانات و به  -8

شده توسط قوانین داخلی آن، اقدامات ضروری جهت تجویز استفاده مناسب از موجب شرایط تعیین

ه و در صورت اقتضا استفاده از دیگر فنون ویژه تحقیق، نظیر نظارت الکترونیکی تحویل کنترل شد

دار خود در قلمرو خویش را های صالحیتیا سایر اشکال نظارت یا عملیات مخفی، توسط مقام

های دخانی یا تجهیزات تولیدی اتخاذ جهت مبارزه مؤثر با تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده

 خواهد کرد.

شوند تا ( اعضاء دعوت می84منظور تحقیق در مورد جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )به  -2

( 8های دو یا چندجانبه را جهت استفاده از فنون موضوع بند )نامهدر هنگام نیاز ترتیبات یا موافقت
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 المللی منعقد کنند.در بستر همکاری در سطح بین

های مربوط به استفاده از فنون (، تصمیم2ر بند )نامه مندرج ددر نبود ترتیبات یا موافقت -9

توان المللی مورد به مورد اتخاذ خواهد شد و در صورت نیاز، میتحقیقاتی ویژه در سطح بین

 ها و ترتیبات مالی در رابطه با اعمال صالحیت اعضای مربوط را در نظر گرفت.تفاهم

نمایند و با این زمینه را تصدیق میالمللی در اعضا اهمیت و لزوم همکاری و کمک بین -4

المللی جهت افزایش ظرفیت برای تحقق اهداف این ماده، همکاری های بینیکدیگر و سایر سازمان

 خواهند کرد.

 

 المللیهمکاری بین -بخش پنجم

 28ماده 

 گذاری اطالعات عمومیاشتراک

بخشی از اطالعات مربوط ابزار یابی به اهداف این پروتکل و به عنوان اعضا به منظور دست -8

گزارش دهی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و با رعایت 

 قوانین داخلی و در صورت اقتضا ازجمله در مورد موضوعاتی مانند موارد زیر گزارش خواهند داد:

جهیزات تولیدی، مقدار های دخانی یا تالف( در یک فرم جامع، جزییات ضبط توتون، فرآورده

 نشده؛شده، شرح فرآورده، تاریخ و محل تولید، و مالیات پرداختیا ارزش مواد ضبط

پرداخته مقدار یا های معاف از حقوق گمرکی و مالیاتب( واردات، صادرات، گذر، فروش

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ارزش تولید توتون، فرآورده

های عمل در تجارت غیرقانونی توتون، کاری و نیز شیوهپنهانهای های رایج، روشپ( رویه

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ وفرآورده

 ت( هر نوع اطالعات مربوط دیگری، طبق توافق اعضاء.

سازی اعضاء جهت گردآوری و تبادل اطالعات، با یکدیگر و دیگر اعضاء برای ظرفیت -2

 اری خواهند کرد.دار همکالمللی صالحیتهای بینسازمان

شده را محرمانه و صرفاً جهت استفاده اعضاء تلقی خواهند کرد مگر اعضاء اطالعات گفته -9

 که عضو فرستنده اطالعات، به گونه دیگری بیان کرده باشد.آن
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 28ماده 

 گذاری اطالعات مربوط به اجرااشتراک

اعمال، در صورت اقتضا با ابتکار  المللی قابلاعضا با رعایت قوانین داخلی یا هر پیمان بین -8

خود یا به درخواست عضوی که توجیهات الزم را فراهم کند که اطالعات مزبور جهت کشف یا 

های دخانی و تجهیزات تولیدی الزم است، اطالعات زیر بررسی تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده

 را تبادل خواهند کرد:

 و حقیقی مربوط؛ الف( سوابق صدور مجوز برای اشخاص حقوقی

اندرکار در ب( اطالعات درباره هویت، نظارت و پیگرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دست

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده

 ها و پیگردها؛پ( سوابق تحقیقات و بررسی

تون، ها جهت واردات، صادرات یا فروش معاف از حقوق گمرکی توت( سوابق پرداخت

 های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ وفرآورده

های دخانی یا تجهیزات تولیدی )ازجمله اطالعات مربوط ث( جزییات ضبط توتون، فرآورده

اندرکار، ها، شرح فرآورده، واحدهای دستشدهبه موارد و، در صورت اقتضاء، مقدار، ارزش ضبط

سازی، مسیرها و ونقل، پنهانای حملههای عمل )ازجمله روشتاریخ و محل تولید( و شیوه

 کشف(.

یابی به اهداف این اطالعات دریافت شده از اعضا به موجب این ماده منحصراً جهت دست -2

توان بدون پروتکل استفاده خواهد شد. اعضاء ممکن است مشخص کنند که این اطالعات را نمی

 موافقت عضو دهنده اطالعات به دیگری منتقل کرد.

 

 22ماده 

 بودن و حفاظت از اطالعات گذاری اطالعات: محرمانهاشتراک

(، 28های )داری را خواهد گمارد تا اطالعات موضوع مادههای ملی صالحیتهر عضو مقام -8

های را از طریق دبیرخانه کنوانسیون به آگاهی ها داده شود و گماردن این مقامآن ( به24(، و )28)

 سایر اعضاء خواهد رساند.
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تبادل اطالعات به موجب این پروتکل مشمول قوانین داخلی در باب محرمانه و خصوصی  -2

شود، ای که تبادل میشود. اعضا در صورت موافقت متقابل از هر نوع اطالعات محرمانهبودن می

 حفاظت خواهند کرد.

 

 29ماده 

 کمک و همکاری: آموزش، کمک فنی و همکاری در مسائل علمی، فنی و فناوری

طور متقابل توافق شده است با ای که بهگونهاعضا جهت دستیابی به اهداف این پروتکل به -8

المللی در ارائه آموزش، کمک فنی ای و بیندار منطقههای صالحیتیکدیگر و یا از طریق سازمان

تواند شامل و همکاری در مسائل علمی، فنی و فناوری همکاری خواهند کرد. چنین کمکی می

های گردآوری اطالعات، اجرای قانون، ردیابی و قال تخصص یا فناوری مناسب در زمینهانت

های شخصی، ممنوعیت، نظارت الکترونیکی، تجزیه ردگیری، مدیریت اطالعات، حفاظت از داده

 و تحلیل پزشکی قانونی، معاضدت حقوقی دوجانبه و استرداد مجرمین باشد.

توسعه و اعضای با و با توجه به نیازهای اعضای درحال توانند در صورت اقتضاءاعضا می -2

اقتصاد در حال گذار، برای ترغیب آموزش، کمک فنی و همکاری در مسائل علمی، فنی و 

 ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه یا هر شکل دیگر را بین خویش برقرار کنند.نامهفناوری، موافقت

تحقیقات درباره امکان تشخیص دقیق مبدأ اعضا در صورت اقتضا جهت توسعه و انجام  -9

 شده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.های دخانی ضبطجغرافیایی توتون و فرآورده

 24ماده 

 کمک و همکاری: تحقیق و پیگرد جرائم

اعضا طبق قوانین داخلی و در صورت اقتضاء، تمام اقدامات الزم را اتخاذ خواهند کرد تا  -8

ای به منظور پیشگیری، بازدارندگی، تحقیق، ات دوجانبه، چندجانبه یا منطقههمکاری از طریق ترتیب

اندرکار تجارت پیگرد کشف، بررسی، پیگیری، و مجازات اشخاص حقوقی یا حقیقی دست

 ها دخانی یا تجهیزات تولیدی تقویت شود.غیرقانونی توتون، فرآورده

ی قانون، اداری، نظارتی، و دیگر های اجراهر عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که مقام -2

های دخانی یا تجهیزات تولیدی مبارزه با تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده هایی که وظیفهمقام
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های قضایی( در چارچوب شرایط )ازجمله، چنانچه به موجب قوانین داخلی تجویز شده باشد، مقام

المللی تبادل و همکاری سطح ملی و بین شده در قوانین داخلی خود، اطالعات مربوط را درتعریف

 کنند.

 

 22ماده 

 حفاظت از حاکمیت

اعضا تعهدات خود به موجب این پروتکل را به گونه سازگار با اصول تساوی حاکمیت و  -8

 تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها انجام خواهند داد.

کند که در قلمرو کشور دیگر ضوی را محق نمییک از مفاد این پروتکل هیچ عهیچ -2

های آن کشور دیگر صالحیتی را اعمال کند و وظایفی را انجام دهد که منحصراً از اختیارات مقام

 به موجب قوانین داخلی آن است.

 

 20ماده 

 صالحیت

( اقداماتی را 84هر عضو برای احراز صالحیت خود بر جرائم کیفری احرازشده طبق ماده ) -8

 در صورت ضرورت در مواقع زیر اتخاذ خواهد کرد:

 الف( جرم در قلمرو آن عضو رخ داده باشد؛ یا

ب( جرم در شناوری اتفاق افتاده باشد که پرچم آن عضو را برافراشته است یا در هواپیمایی 

 ارتکاب یافته باشد که در هنگام ارتکاب جرم به موجب قوانین آن عضو ثبت شده باشد.

تواند صالحیت خود بر جرائم کیفری مزبور را در (، همچنین می22طبق ماده )یک عضو  -2

 موارد زیر احراز کند:

 الف( جرم علیه آن عضو صورت گرفته باشد؛

طورمعمول ای از آن عضو یا شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته باشد که بهب( جرم توسط تبعه

 در قلمرو آن سکونت دارد؛ یا

( احراز شده است و خارج از قلمرو آن 84هایی باشد که طبق ماده )پ( جرم از آن دسته از جرم
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( در داخل قلمرو آن 84ارتکاب یافته باشد با این دید که ارتکاب جرم احرازشده طبق ماده )

 صورت گرفته است.

ه طبق ماده (، هر عضو برای احراز صالحیت خود بر جرائم کیفری احرازشد98از نظر ماده ) -9

که که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و عضو آن شخص را صرفاً به دلیل اینهنگامی 84

 اقدامات الزم را اتخاذ خواهد کرد. کند،وی از اتباع آن است، مسترد نمی

کند، آن عضو که متهم مورد ادعا در قلمرو عضو قرار دارد و عضو او را مسترد نمیهنگامی -4

( 84واند اقدامات الزم را نیز جهت احراز صالحیت خود بر جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )تمی

 اتخاذ کند.

کند مطلع شود، ( اعمال می2( یا )8چنانچه عضوی که صالحیت خود را به موجب بندهای ) -2

 سیدگییا به هر طریق دیگری باخبر شود، که یک یا چند عضو دیگر نیز مشغول بررسی، پیگرد یا ر

دار آن اعضاء در صورت اقتضاء، به منظور های صالحیتقضایی در رابطه با همان عمل هستند، مقام

 هماهنگ نمودن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

الملل عمومی، این پروتکل اعمال هر نوع بدون خدشه واردکردن به عرف حقوق بین -0

 کند.طبق قوانین داخلی آن را مستثنا نمی صالحیت کیفری احرازشده توسط یک عضو
 

 22ماده 

 همکاری در اجرای قانون

های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود اقدامات مؤثر زیر را اتخاذ هر عضو طبق نظام -8

 خواهد کرد تا:

ها به منظور تسهیل مبادله امن دار، مؤسسات و ادارههای صالحیتالف( مجاری ارتباطی بین مقام

( تقویت در 84های جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )ریع اطالعات درباره تمامی جنبهو س

 صورت لزوم برقرار گردد.

، پلیس و دیگر عوامل دار، مؤسسات، گمرکهای صالحیتب( از همکاری مؤثر میان مقام

 اجرای قانون اطمینان حاصل شود؛

جرائم کیفری احرازشده طبق ماده  پ( با دیگر اعضا در بررسی مواردی مشخص در رابطه با
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 ( در موارد زیر همکاری کند:84)

های اشخاص مشکوک به شرکت داشتن در چنین جرائمی یا مکان ( هویت، مکان و فعالیت8)

 دیگر اشخاص مربوط؛

 آمده از ارتکاب چنین جرائمی؛ ودست( جابجایی درآمد حاصله از جرم یا اموال به2)

زات یا دیگر ابزارآالت مورداستفاده یا مدنظر استفاده در ارتکاب ( جابجایی اموال، تجهی9)

 چنین جرائمی؛

ت( در صورت اقتضا، اقالم ضروری یا مقادیری از مواد را جهت تجزیه و تحلیل یا مقاصد 

 تحقیقاتی فراهم آورد؛

ادل ها خود را فراهم آورد و تبدار، مؤسسات و ادارههای صالحیتث( هماهنگی مؤثر بین مقام

ها یا ترتیبات نامهکارکنان و دیگر متخصصان، ازجمله گماردن افسران رابط را با رعایت به موافقت

 دوجانبه بین اعضای مربوط ترغیب نماید؛

های خاص مورداستفاده توسط اشخاص حقوقی یا ها و روشج( اطالعات مربوط درباره راه

در صورت قابل اعمال بودن، مسیرها و نقل شوند، ازجمله، حقیقی را که مرتکب چنین جرائمی می

کردن های پنهانشده یا دیگر راهها و استفاده از هویت جعلی، اسناد جعلی یا دستکاریو انتقال

 های خود، با دیگر اعضاء مبادله کند؛ وفعالیت

(، اطالعات مربوط را 84موقع جرائم کیفری احرازشده طبق ماده )چ( به منظور تشخیص به

 و اقدامات اداری و دیگر اقدامات اتخاذشده را در صورت اقتضاء هماهنگ کند. مبادله

ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه را جهت نامهاجرا نمودن این پروتکل، اعضا موافقتاز نظر قابل -2

تر وجود ها یا ترتیباتی پیشنامههمکاری مستقیم بین عوامل اجرای قانون و، چنانچه چنین موافقت

هایی بین نامهها را بررسی خواهند نمود. در نبودن چنین ترتیبات یا موافقته باشد، اصالح آنداشت

توانند این پروتکل را مبنای همکاری دوجانبه در مورد در اجرای قانون اعضای موردنظر، اعضا می

در رابطه با جرائم مشمول این پروتکل در نظر بگیرند. اعضا در صورت اقتضا، جهت تقویت 

ای یا های منطقهها یا ترتیبات، ازجمله سازماننامههمکاری بین عوامل اجرای قانون، از موافقت

 المللی استفاده کامل را خواهند نمود.بین

های دخانی که اعضاء خواهندکوشید تا جهت مقابله با تجارت فراملی و غیرقانونی فرآورده -9
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 در حدود امکانات خود همکاری نمایند. گیردهای جدید صورت میبا استفاده از فناوری

 

 20ماده 

 اداری دوجانبه کمک

های اداری و حقوقی داخلی خود برای اطمینان حاصل کردن از استفاده اعضا طبق با نظام

مناسب از قانون گمرکی و دیگر قوانین مربوط جهت پیشگیری، بازدارندگی، کشف، تحقیق، 

های دخانی یا تجهیزات تولیدی، اطالعاتی را توتون، فرآوردهپیگرد، و مبارزه با تجارت غیرقانونی 

بنا به درخواست یا به ابتکار خود برای یکدیگر فراهم خواهند آورند. اعضا چنین اطالعاتی را 

که عضو دهنده اطالعات به گونه های محدود تلقی خواهند کرد، مگر آنمحرمانه و برای استفاده

 شود:تواند شامل موارد زیر طالعات میدیگری بیان داشته باشد. این ا

 ها مشخص شده باشد؛الف( فنون گمرکی جدید یا فنون اجرایی دیگری که مؤثربودن آن

های دخانی های جدید ارتکاب تجارت غیرقانونی توتون، فرآوردهها، ابزارها یا روشب( شیوه

 و تجهیزات تولیدی؛

های دخانی و نونی توتون، فرآوردهپ( کاالهایی که معلوم شده موضوع تجارت غیرقا

های ونقل، انبارکردن، و روشبندی، حملتجهیزات تولیدی هستند و نیز جزییات شرح، بسته

 مورداستفاده در رابطه با این کاالها؛

اند ( شده84ت( اشخاص حقیقی یا حقوقی که معلوم شده مرتکب جرائم احرازشده طبق ماده )

 اند؛ ویا در آن نقش داشته

( هر نوع اطالعاتی که به عوامل گمارده شده جهت برآورد خطر جهت کنترل یا دیگر ث

 مقاصد اجرایی کمک کند.

 

 23ماده 

 معاضدت حقوقی دوجانبه

ترین حد معاضدت حقوقی دوجانبه را به یکدیگر در تحقیق، پیگرد و اعضا بیش -8

( این پروتکل ارائه خواهند 84) های قضایی در رابطه با جرائم کیفری احرازشده طبق مادهرسیدگی
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 کرد.

ها، ترین حد ممکن، به موجب قوانین، پیمانمعاضدت حقوقی دوجانبه در بیش -2

های قضایی ها و ترتیبات مربوط عضو متقاضی که مربوط به تحقیق، پیگرد، و رسیدگینامهموافقت

متقاضی، اشخاص حقوقی  ( این پروتکل در کشور عضو82در رابطه با جرائمی باشد که طبق ماده )

 ها مسئول شناخته شود، ارائه خواهد شد.ممکن است به خاطر آن

تواند برای هر یک از اهداف زیر ارائه طبق این ماده، میمعاضدت حقوقی دوجانبه قابل -9

 درخواست گردد:

 الف( تحصیل ادله یا اظهارنامه از اشخاص؛

 ب( ابالغ اسناد قضایی؛

 و مسدود کردن؛پ( اجرای تفتیش، ضبط، 

 ها؛ت( معاینه اشیاء و مکان

 های کارشناسی؛ث( تهیه اطالعات، اقالم مستند و ارزیابی

های اصلی یا تأییدشده از مدارک و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، ج( تهیه نسخه

 وکاری؛مالی، شرکتی یا کسب

اموال، ابزارآالت یا هر چیزی که آمده از جرائم، دستچ( شناسایی و ردگیری درآمدهای به

 نقش مدرک را داشته باشد؛

 ح( تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو متقاضی؛ و

 شونده نباشد.خ( هر نوع کمک دیگری که خالف قوانین داخلی عضو درخواست 

جزئی طورکلی با مفاد این ماده تأثیری بر تعهدات ناشی از هر پیمان دو یا چندجانبه که به -4

 ناظر بر معاضدت حقوقی متقابل فعلی یا آینده است، نخواهد داشت.

دولتی معاضدت حقوقی  نامه بینچنانچه اعضای موردنظر در به موجب پیمان یا موافقت -2

هایی که طبق (، بر اساس عمل متقابل، در مورد درخواست24( تا )0دوجانبه متعهد نباشند، بندهای )

دولتی  نامه بینعمال خواهد شد. چنانچه اعضا ملتزم به پیمان یا موافقتاین ماده صورت پذیرد ا

که اعضاء دولتی اعمال خواهد شد مگر آن نامه بینمزبور باشند، مفاد مربوط به آن پیمان یا موافقت

( را اعمال کنند. چنانچه بندهای مذکور همکاری 24( تا )0ها، بندهای )توافق کنند که به جای آن
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 شود که این بندها را اعمال کنند.کند از اعضاء قویاً دعوت مییل را تسه

های اعضا، یک مقام مرکزی را خواهند گمارد که مسئولیت و اختیار دارد تا درخواست -0

ها را به اجرا بگذارد یا را برای اجرا به معاضدت حقوقی دوجانبه را دریافت نماید و سپس یا آن

خود منتقل کند. اگر عضوی دارای منطقه یا قلمرویی ویژه، با نظام  دار مربوطهای صالحیتمقام

تواند مقام مرکزی متمایزی را بگمارد که همان معاضدت حقوقی دوجانبه مجزایی باشد، می

های مرکزی از اجرایی شدن یا ارسال سریع و وظائف برای آن منطقه یا قلمرو داشته باشد. مقام

مینان حاصل خواهند کرد. در مواردی که مقام مرکزی، های دریافتی اطمناسب درخواست

کند، آن مقام را به اجرای سریع و دار منتقل میدرخواست را جهت اجرا، به یک مقام صالحیت

مناسب درخواست ترغیب خواهد کرد. هر عضو، در زمان الحاق، پذیرش، تصویب، تأیید نهایی یا 

را درباره مقام مرکزی که بدین منظور گمارده شده  تنفیذ این پروتکل، رئیس دبیرخانه کنوانسیون

های معاضدت حقوقی دوجانبه و هر مکاتبه مربوط به است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست

اند صورت خواهد گرفت. الزام اخیر، به های مرکزی که توسط اعضاء گمارده شدهآن، بین مقام

ت مذکور از مجاری دیپلماتیک و در شرایط ها و مکاتباحق عضو برای اینکه بخواهد درخواست

المللی مربوط به آن های بیناضطراری، در صورت موافقت اعضاء، و حسب امکان، از طریق سازمان

 کند.ای وارد نمیارسال شود، خدشه

ای که قابلیت تولید سابقه مکتوب ها به صورت کتبی یا حسب امکان با هر وسیلهدرخواست -2

به زبان مورد پذیرش عضو درخواست شونده تحت شرایطی که امکان احراز سندیت را داشته باشد، 

های مورد پذیرش هر عضو در و اصالت درخواست را فراهم نماید، تهیه خواهند شد. زبان یا زبان

زمان الحاق، پذیرش، تصویب، تأیید نهایی یا تنفیذ این پروتکل به آگاهی رئیس دبیرخانه 

ها . در شرایط اضطراری و صورت موافقت اعضا، ممکن است درخواستکنوانسیون خواهد رسید

 به صورت شفاهی صورت گیرد ولی بدون درنگ به صورت کتبی تأیید خواهند شد.

 درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه شامل موارد زیر خواهد بود: -0

 کننده؛الف( هویت مقام درخواست

ضایی مرتبط با درخواست، و نام و وظایف ب( موضوع و ماهیت تحقیق، پیگرد یا رسیدگی ق
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 مقام متولی تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضایی مذکور؛

هایی که به منظور ابالغ اوراق های مربوط، به جز در مورد درخواستای از واقعیتپ( خالصه

 قضایی صورت گرفته باشد؛

استار ت( شرح معاضدت درخواستی و جزئیات هر تشریفات خاصی که عضو متقاضی، خو

 اجرای آن است؛

 ربط؛ث( در صورت امکان، هویت، مکان و ملیت هر شخص ذی

 ج( دلیل درخواست اطالعات، ادله، یا اقدام درخواستی؛

 های مربوط به آن؛چ( مفاد قوانین داخلی مرتبط با جرائم کیفری و مجازات

ید که این تواند اطالعات اضافی را در صورتی درخواست نماعضو درخواست شونده می -3

 امر برای اجرای درخواست طبق قوانین خود یا تسهیل آن ضروری به نظر برسد.

درخواست طبق قوانین داخلی عضو درخواست شونده و تا جایی که بر خالف قوانین  -88

شده در درخواست، داخلی عضو درخواست شونده نباشد و در حد امکان، طبق تشریفات مشخص

 به اجرا درخواهد آمد.

کننده مجاز به انتقال یا عضو درخواست شونده بدون جلب رضایت قبلی عضو درخواست -88

شده از سوی عضو درخواست شونده برای انجام تحقیق، پیگرد یا استفاده از اطالعات، یا ادله ارائه

 از یک از مفاد این بند، مانعهای قضایی به غیر از موارد مذکور در درخواست نیست. هیچرسیدگی

 ایاطالعات یا ادله افشا به های خودفرآیند رسیدگی در کنندهعضو درخواست که بود نخواهد آن

 از قبل کنندهدر مورد اخیر عضو درخواست شد. خواهد شخص متهم تبرئه که موجب بپردازد

صورت درخواست با عضو  در و ساخت خواهد مطلع عضو درخواست شونده را افشای اطالعات،

اطالع قبلی وجود نداشته  امکان چنانچه استثنائی موارد مشورت خواهد نمود. دردرخواست شونده 

اطالعات، بدون  افشای شونده را از کننده بدون درنگ، عضو درخواستباشد، عضو درخواست

 درنگ مطلع خواهد نمود.

 و مضمون اصل تواند مقرر کند که عضو درخواست شونده،کننده میعضو درخواست -82

دارد. چنانچه عضو  نگاه محرمانه درخواست، اجرای برای الزم میزان به مگر ا،ر درخواست

بالفاصله عضو  باشد، نداشته را الزام محرمانه بودن رعایت درخواست شونده امکان
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 .ساخت خواهد مطلع موضوع از را کنندهدرخواست

 مقامدر  و استماع اظهارات وی دارد حضور عضو قلمروی یک در که شخصی هرگاه -89

در شرایطی که  ضرورت داشته باشد، دیگر عضو های قضاییسوی مقام از شاهد کارشناس یا

 عضو نخست نباشد، مطلوب کننده مقدور یاحضور شخص مذکور در قلمروی عضو درخواست

اجازه  دیگر عضو درخواست به تواند حسب امکان و وفق اصول بنیادین قوانین داخلی خود، بنامی

 نمایند توافق توانندمی پذیرد. اعضا صورت کنفرانس ویدیو طریق از ستماع مذکورا که جلسه دهد

درخواست  قضایی مقام حضور با و کنندهعضو درخواست قضایی مقام که استماع مذکور توسط

 شونده صورت پذیرد.

 توان رد کرد:حقوقی دوجانبه را می معاضدت زیر موارد در -84

 باشد؛ نشده تنظیم ماده این مفاد طبق درخواست الف( چنانچه

حاکمیت،  شدن دارخدشه موجب را درخواست اجرای عضو درخواست شونده، ب( چنانچه

 نماید؛ تلقی خود اساسی منافع دیگر عمومی یا نظم امنیت،

های عضو درخواست شونده، چنانچه جرمی مشابه، مشمول تحقیق، پیگرد یا پ( اگر مقام

ها شده باشد، به موجب قانون داخلی خود از اجرای خود آنرسیدگی قضایی به موجب صالحیت 

 اقدام مورد درخواست منع شده باشند؛

ت( چنانچه درخواست، دربرگیرنده جرمی باشد که حداکثر مجازات آن در عضو درخواست 

های محدودیت آزادی باشد یا چنانچه، به نظر عضو شونده کمتر از دو سال حبس یا دیگر شکل

کند که با اهمیت جرم متناسب ه ارائه معاضدت چنان باری را بر منابع آن وارد درخواست شوند

 نباشد.

ث( چنانچه ارائه معاضدت خالف نظام حقوقی عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت 

 حقوقی دوجانبه باشد.

 حقوقی دوجانبه باید با ارائه دلیل همراه باشد. ارائه هرگونه معاضدت از خودداری -82

دوجانبه به موجب این  بانکی، از ارائه معاضدت حقوقی رازداری به استناد یک عضو با -80

 .نخواهد کرد ماده خودداری
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 از نیز هست، مالی متضمن مسائل مزبور این دلیل که جرم به فقط نیست مجاز هیچ عضوی -82

 دوجانبه امتناع کند. معاضدت حقوقی درخواست اجرای

 به دوجانبه ارائه معاضدت حقوقی استناد به جرم انگاری دوگانه ازبا  توانندمی اعضا -80

تا  تواند در زمان مقتضی وشونده می عضو درخواست وجود، این با ورزند امتناع ماده این موجب

داخلی عضو  قانون طبق عمل آن اینکه نظر ازصرف کندحدودی که بنا به صالحدید خود تعیین می

 شود، معاضدت را ارائه نماید.یا نمی شودمی محسوب جرم درخواست شونده

 و اجرا دوجانبه را حقوقی درخواست معاضدت وقت اسرع عضو درخواست شونده در -83

 ترجیحاً در آن دالیل که کننده راعضو درخواست پیشنهادی هایاالجلضرب المقدورحتی

است شونده به عضو درخو داد. خواهد قرار کامل توجه مورد است، شده قید درخواست

پاسخ  درخواست اجرای پیشرفت میزان مورد کننده درمتعارف عضو درخواست هایدرخواست

نداشته باشد،  شدهمعاضدت درخواست به نیازی کننده، دیگرعضو درخواست هرگاه داد. خواهد

 خواهد کرد. مطلع کنند را بدون درنگ عضو درخواست

دوجانبه با تحقیقات،  که معاضدت حقوقیآن به دلیل تواندعضو درخواست شونده می -28

 .اندازد تأخیر ارائه ان را به کند،قضایی در جریان تداخل ایجاد می دادرسی یا پیگرد

 آن تعویق انداختن اجرای به یا (84بند ) طبق درخواست رد از عضو درخواست شونده قبل -28

د نمود تا بررسی نمایند آیا کننده مشورت خواهعضو درخواست با ماده، ( این28بند ) طبق

عضو  شود، ارائه شود. چنانچهتواند با رعایت شرایط و قیودی که ضروری تلقی میمعاضدت می

 خواهد کرد. رعایت را شرایط آن بپذیرد، شرایط آن رعایت کننده معاضدت را بادرخواست

کننده واستربط توافق دیگری کرده باشند، عضو درخبه جز در مواردی که اعضای ذی -22

 های عادی اجرای درخواست را تقبل خواهد کرد. چنانچه اجرای درخواست مستلزم هزینههزینه

اساسی یا بسیار زیاد بوده یا باشد، اعضا برای تعیین شرایط و قیودی که به موجب آن، درخواست 

 اجرا خواهد شد و نیز شیوه تقبل هزینه با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

 گیرد، عضو درخواست شونده:که یک درخواست صورت میهنگامی -29

 در قوانین داخلی خود طبق که را دولتی در اختیار اطالعات یا اسناد هایی از سوابق،الف( نسخه

 داد؛ و خواهد کننده قرارعضو درخواست اختیار در قرار دارد، عموم دسترس
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داند، رعایت شرایطی که متقاضی مییا با  بخشی یا با صالحدید خود تمام تواندب( می

 دسترس طبق قوانین داخلی در که در اختیار خود را دولتی اطالعات یا اسناد سوابق، هایی ازنسخه

 دهد. قرار کنندهعضو درخواست اختیار در ندارد، قرار عموم

که به  ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه رانامهاعضا در صورت ضرورت، امکان انعقاد موافقت -24

 اهداف، اجرایی کردن یا تقویت مفاد این ماده کمک نماید، مدنظر قرار خواهند داد.

 

 98ماده 

 استرداد

( این پروتکل در موارد زیر اعمال 84این ماده درباره جرائم کیفری احرازشده طبق ماده ) -8

 خواهد شد:

 باشد؛الف( شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست شونده 

شده طبق قوانین داخلی هر دو طرف که برای آن درخواست استرداد، انجام ب( جرم کیفری

 کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد؛درخواست

کم ترین مدت زندان، یا انواع دیگر محرومیت از آزادی، دستپ( مجازات جرم موردنظر بیش

ربط به مدت کمتری بر اساس توافق اعضای ذیشدیدتر دیگر یا  به مدت چهار سال یا مجازات

 المللی باشد.های بیننامههای دو و چندجانبه یا سایر موافقتموجب پیمان

گردد، در هر پیمان استرداد ها اعمال میهر کدام از جرائم کیفری که این ماده در مورد آن -2

کنند این جرائم را در ء تعهد میاسترداد شناخته خواهد شد. اعضامزبور بین اعضا جزء جرائم قابل

 شود بگنجانند.ها منعقد میهر پیمان استردادی که بین آن

داند درخواستی را برای چنانچه عضوی که استرداد را مشروط بر وجود یک پیمان می -9

تواند این استرداد از عضو دیگری دریافت کند که با آن هیچ پیمان استردادی منعقد نکرده است می

ها ای برای استرداد در رابطه با جرائم کیفری تلقی کند که این ماده در مورد آنل را پایهپروتک

 شود.اعمال می

کنند، جرائم کیفری که این ماده در مورد اعضایی که استرداد را مشروط به وجود پیمان نمی -4

 ند شناخت.استرداد بین خود به رسمیت خواهشود را به عنوان جرائم قابلها اعمال میآن
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شونده یا  داخلی عضو درخواست شده در قوانینبینیشرایط پیش رعایت به منوط استرداد -2

برای  مقرر مجازات حداقل به مربوط شرایط ازجمله، و به ویژه قابل اعمال، استرداد هایپیمان

 استرداد از تواندمی هاآن به استناد با عضو درخواست شونده دالیلی خواهد بود که و استرداد

 کند. خودداری

اعضا با رعایت قوانین داخلی خود، خواهند کوشید که تشریفات استرداد را تسریع کنند و  -0

ها الزامات ناظر بر تأمین ادله مرتبط با آن را در مورد تمامی جرائم کیفری که این ماده در مورد آن

 شود، ساده نمایند.اعمال می

مرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به این دلیل که شخص عضوی که متهم مورد ادعا در قل -2

شود مسترد نکند، بنا به مزبور یکی از اتباع آن است برای جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می

کننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخیر غیرموجه، برای درخواست عضو درخواست

های مزبور، به همان روشی تصمیم خواهند ود تسلیم کند. مقامدار خهای صالحیتپیگرد به مقام

های مشابه به موجب های رسیدگی خود را انجام خواهند داد که در مورد جرمگرفت و جریان

کنند. به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور به ویژه در قوانین داخلی آن عضو عمل می

 تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد. های مربوط به آیین دادرسی وجنبه

چنانچه یک عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا به گونه  -0

دیگری، تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن شخص برای گذراندن محکومیت صادره درنتیجه 

م شخص مزبور صورت گرفته، به آن که به موجب آن استرداد یا تسلیمحاکمه یا جریان رسیدگی 

کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست

موافقت کنند که ممکن است مناسب بدانند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج 

 ( کافی خواهد بود.2در بند )

ظور اجرای حکم درخواست شده باشد بدین علت که شخص چنانچه استردادی که به من -3

موردنظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست شونده چنانچه قانون 

کننده اجرای داخلی آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنا به درخواست عضو درخواست

مانده آن را بررسی خواهد ا اجرای باقیکننده یحکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواست

 نمود.
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های قضایی مرتبط با هر یک از جرائم کیفری موضوع این ماده هر شخصی که رسیدگی -88

مندی از شود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جریان رسیدگی ازجمله بهرهدر مورد وی اعمال می

خلی عضوی که وی در قلمروی آن حضور شده در قوانین دابینیهای پیشتمام حقوق و تضمین

 دارد، برخوردار خواهد شد.

ای تفسیر نخواهد شد که عضو درخواست شونده را گونهیک از مفاد این پروتکل بههیچ -88

ملزم به استرداد کند، چنانچه با دالیل محکم بر این باور باشد که درخواست به منظور پیگرد یا 

اد، مذهب، ملیت، یا قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته مجازات شخصی به دلیل جنسیت، نژ

است یا رعایت درخواست موجب آسیب دیدن موقعیت آن شخص به هر یک از دالیل فوق 

 شود.می

نیز هست، درخواست  مالی مسائل توانند صرفاً به این دلیل که جرم متضمناعضا نمی -82

 استرداد را رد کنند.

یش از رد درخواست استرداد، در صورت اقتضاء، به منظور فراهم عضو درخواست شونده پ -89

کننده برای طرح نظرات و ارائه اطالعات مربوط به آوردن فرصت کافی برای عضو درخواست

 کننده مشورت خواهد کرد.ادعای خود، با عضو درخواست

ها یا ترتیبات دو مهنااعضا خواهند کوشید به منظور اجرا یا ارتقای کارایی استرداد، موافقت -84

دولتی موجود متعهد باشند، نامه بینیا چندجانبه را منعقد کنند. چنانچه اعضا به یک پیمان یا موافقت

دولتی اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضا توافق کنند که نامه بینمفاد مربوط آن پیمان یا موافقت

 ( را به جای آن اعمال نمایند.89( تا )8بندهای )

 

 98ماده 

 اقداماتی جهت تضمین استرداد

های استرداد مجرمین خود، چنانچه عضو درخواست شونده با رعایت قوانین داخلی و پیمان -8

تواند کند، میکننده قانع شود که شرایط فوریت دارد و ایجاب میبنا به درخواست عضو درخواست

زداشت نماید یا سایر شخصی که استرداد وی موردنظر است و در قلمروی آن حضور دار، با
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 اقدامات مناسب را جهت تضمین حضور وی در جریان رسیدگی استرداد اتخاذ نماید.

اند، طبق قوانین ملی، در صورت اقتضاء و بدون تأخیر به ( اتخاذ شده8اقداماتی که طبق بند ) -2

 کننده خواهد رسید.آگاهی عضو درخواست

 شود، دارای حقوق زیر هستند:( اتخاذ می8بند ) ها اقداماتی طبقاشخاصی که در مورد آن -9

ترین نماینده دولتی که آن شخص تبعه آن است یا در صورت الف( تماس فوری با نزدیک

 طورمعمول در آن اقامت دارد، وبدون تابعیت بودن آن شخص، دولتی که آن شخص به

 ب( مالقات با نماینده آن دولت.

 

 گزارش دهی -بخش ششم

 92ماده 

 گزارش دهی و تبادل اطالعات

ای خود در مورد اجرای این پروتکل را از طریق دبیرخانه های دورههر عضو، گزارش -8

 کنوانسیون به اجالس اعضاء تسلیم خواهد نمود.

ها بخشی ها توسط اجالس اعضاء تعیین خواهد شد. این گزارشقالب و محتوای این گزارش -2

نسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات دهی منظم کنوااز ابزار گزارش

 خواهد بود.

(، ازجمله با توجه به موارد زیر تعیین خواهد 8ای موضوع بند )های دورهمحتوای گزارش -9

 شد:

الف( اطالعات درباره اقدامات قانونی، اجرایی، اداری یا دیگر اقداماتی که برای اجرای این 

 ست؛پروتکل اتخاذ شده ا

ب( در صورت اقتضاء، اطالعات مرتبط با هرگونه محدودیت یا موانع مواجه شده در اجرای 

 ها؛این پروتکل و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آن

های های مالی و فنی که در ارتباط با فعالیتپ( در صورت اقتضاء، اطالعات مرتبط با کمک

های دخانی ارائه، دریافت یا درخواست شده است؛ آوردهکنی تجارت غیرقانونی فرمربوط به ریشه

 و
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 (.28شده در ماده )ت( اطالعات مشخص

دهی فراهمایی )کنفرانس( در مواردی که اطالعات مربوط، به عنوان بخشی از سازوکار گزارش

 کاری نخواهد کرد.از این گردآوری شده باشد، اجالس اعضاء اقدام به دوباره اعضاء پیش

( ترتیباتی را مدنظر قرار خواهد داد تا، به اعضای 90( و )99س اعضاء طبق مواد )اجال -4

ها به منظور انجام توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار در صورت درخواست آندرحال

 ها به موجب این ماده کمک کند.تعهدات آن

محرمانه و خصوصی  دهی اطالعات به موجب مواد فوق تابع قوانین ملی در بابگزارش -2

بودن خواهد بود. اعضا با توافق متقابل از هرگونه اطالعات محرمانه گزارش یا مبادله شده محافظت 

 خواهند کرد.
 

 ترتیبات نهادی و منابع مالی -بخش هفتم

 99ماده 

 اجالس اعضاء

شود. اولین جلسه اجالس اعضاء توسط دبیرخانه بدین وسیله اجالس اعضاء تأسیس می -8

االجرا وانسیون بالفاصله قبل یا بالفاصله پس از جلسه عادی بعدی فراهمایی اعضاء متعاقب الزمکن

 شدن این پروتکل برگزار خواهد شد.

های عادی اجالس اعضاء را بالفاصله قبل یا پس از ازآن، دبیرخانه کنوانسیون جلسهپس -2

 های عادی فراهمایی اعضاء برگزار خواهد کرد.جلسه

که اجالس اعضاء آن را ضروری العاده اجالس اعضاء در دیگر اوقات هنگامیات فوقجلس -9

تشخیص دهد یا به درخواست هر عضو برگزار خواهد شد مشروط بر اینکه ظرف مدت شش ماه 

سوم اعضاء از آن حمایت کم یکازآنکه درخواست به دبیرخانه کنوانسیون تحویل شد، دستپس

 کنند.

قواعد مالی فراهمایی اعضاء کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در و آیین کار  -4

شود، مگر مورد کنترل دخانیات، با اعمال تغییرات الزم، در مورد اجالس اعضاء نیز اعمال می

 که اجالس اعضاء تصمیم دیگری اتخاذ کند.آن
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جهت افزایش طور منظم اجرای پروتکل را بازبینی خواهد کرد و اجالس اعضاء به -2

 های الزم را خواهد گرفت.کارآمدی اجرای پروتکل تصمیم

های داوطلبانه اعضاء به پروتکل برای آغاز به اجالس اعضاء درباره میزان و سازوکار کمک -0

 کار آن و نیز منابع ممکن دیگر برای اجرای آن تصمیم خواهد گرفت.

ی کاری برای دوره مالی تا دجه و نقشهاجالس اعضاء در هر جلسه عادی به اتفاق آراء بو -2

ی کاری جلسه عادی بعد را تصویب خواهد کرد که این مصوبات متمایز از مصوبات بودجه و نقشه

 کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات خواهد بود.

 

 94ماده 

 دبیرخانه

 بود. دبیرخانه کنوانسیون، دبیرخانه این پروتکل خواهد -8

وظایف دبیرخانه کنوانسیون در مورد نقش آن به عنوان دبیرخانه این پروتکل به شرح زیر  -2

 خواهد بود:

های کاری و ارکان الف( ترتیب دادن جلسات اجالس اعضاء و کلیه ارکان فرعی و نیز گروه

 ها؛دیگری که توسط اجالس اعضاء تأسیس گردد و همچنین ارائه خدمات موردنیاز آن

های دریافتی توسط آن به موجب دریافت، تجزیه و تحلیل، ارسال و ارائه بازخورد گزارش ب(

ربط و اجالس اعضاء، و تسهیل تبادل اطالعات در بین این پروتکل، در صورت لزوم به اعضاء ذی

 اعضاء؛

توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال پ( ارائه پشتیبانی به اعضاء، به ویژه اعضای درحال

ذار، بنا به درخواست در گردآوری، ارسال و تبادل اطالعات مقرر طبق مفاد این پروتکل و گ

 کمک به شناسایی منابع در دسترس جهت تسهیل اجرای تعهدات به موجب این پروتکل؛

های های موضوع این پروتکل طبق راهنماییهای مرتبط با فعالیتت( آماده کردن گزارش

 به اجالس مزبور؛ اجالس اعضاء و برای ارائه

 ای بینالمللی و منطقهدار بینهای صالحیتث( حصول اطمینان از هماهنگی الزم با سازمان

 های اجالس اعضاء؛دولتی و دیگر نهادها، طبق راهنمایی
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ج( انجام ترتیبات اداری و قراردادی الزم جهت انجام مؤثر وظایف خود در مقام دبیرخانه این 

 های اجالس اعضاء؛یپروتکل، طبق راهنمای

دولتی و غیردولتی که مایل به حضور به های بینهای سازمانچ( دریافت و بازبینی درخواست

ها به صنعت دخانیات ای که از عدم وابستگی آنگونهعنوان ناظر در اجالس اعضاء هستند به

 الس اعضاء؛شده جهت مالحظه به اجهای بررسیاطمینان حاصل شود و نیز ارائه این درخواست

شده در این پروتکل و دیگر وظایفی که اجالس اعضاء ای مشخصح( انجام وظایف دبیرخانه

 ممکن است تعیین کند.

 

 92ماده 

 دولتی های بینروابط بین اجالس اعضاء و سازمان

یابی به هدف این های فنی و مالی جهت دستاجالس اعضاء به منظور فراهم آوردن همکاری

ای بین دولتی ازجمله مؤسسات المللی و منطقهدار بینهای صالحیتواند از سازمانتپروتکل، می

 ای درخواست همکاری نماید.مالی و توسعه
 

 90ماده 

 منابع مالی

شناسند و اهمیت اعضا نقش مهم منابع مالی را در نیل به هدف این پروتکل به رسمیت می -8

جهانی برای کنترل دخانیات در رسیدن به اهداف  ( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت20ماده )

 کنند.کنوانسیون را تصدیق می

های ملی خود که برای تحقق هدف این پروتکل در نظر گرفته هر عضو، در رابطه با فعالیت -2

 های ملی را خود، حمایت مالی ارائه خواهد کرد.ها و برنامهها، اولویتاست، طبق طرح

توسعه و اعضای دارای اقتصاد جهت تقویت ظرفیت اعضای درحال اعضا در صورت اقتضا -9

ای، و دیگر ای، زیرمنطقهدر حال گذار برای تحقق اهداف این پروتکل، از مجاری دوجانبه، منطقه

 مجاری چندجانبه استفاده خواهند کرد تا منابع مالی را فراهم کنند.

های ند که با رعایت قوانین و سیاستشو(، اعضا تشویق می80بدون ایجاد خدشه به ماده ) -4
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ملی و در موارد مقتضی هر نوع درآمد حاصله مصادر شده که ناشی از جرائم تجارت غیرقانونی 

های دخانی و تجهیزات تولیدی باشد را جهت دستیابی به اهداف برشمرده شده در توتون، فرآورده

 این پروتکل به کار برند.

المللی بین دولتی مربوط و مؤسسات مالی و ای و بینطقههای مناعضایی که در سازمان -2

ها، این نهادها را به ارائه ای نمایندگی دارند، بدون تحدید حقوق مشارکت در آن سازمانتوسعه

توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار تشویق خواهند کرد کمک مالی، برای اعضای درحال

 ه موجب این پروتکل کمک نمایند.ها در ایفای تعهدات خود بتا به آن

 کنند که:اعضا موافقت می -0

الف( جهت کمک به اعضا برای انجام تعهدات خود به موجب این پروتکل، الزم است تمام 

های مربوط به هدف این پروتکل برای منافع تمام کشورهای منابع بالقوه و در دسترس برای فعالیت

اعضای دارای اقتصاد در حال گذار، متمرکز و مورداستفاده توسعه و ویژه اعضای درحالعضو، به

 قرار گیرد؛ و

توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار بنا به ب( دبیرخانه کنوانسیون، به اعضای درحال

ها به موجب های الزم درباره منابع در دسترس جهت تسهیل اجرای تعهدات آندرخواست، توصیه

 هد داد.این پروتکل را ارائه خوا

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد 2( ماده )9توانند طبق بند )اعضا می -2

های مربوط به تعهدات یک عضو برای نیل به کنترل دخانیات از صنعت دخانیات بخواهند که هزینه

 اهداف این پروتکل را متقبل شود.

که اجرای پروتکل را رأساً و ازجمله از اعضا با رعایت قوانین داخلی خود خواهند کوشید  -0

 های دخانی تأمین مالی نمایند.طریق وضع مالیات و دیگر اشکال عوارض بر فرآورده

 

 هاوفصل اختالفحل -بخش هشتم

 92ماده 

 هاوفصل اختالفحل

( کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات حاکم بر 22ماده )
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 ها بین اعضا در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این پروتکل خواهد بود.اختالفوفصل حل

 

 توسعه پروتکل -بخش نهم

 90ماده 

 اصالحات پروتکل

 تواند اصالحاتی را برای این پروتکل پیشنهاد کند.هر عضوی می -8

اصالحات این پروتکل، توسط اجالس اعضاء بررسی و تصویب خواهند شد. متن اصالحیه  -2

ای که در آن، متن مذکور برای تصویب پیشنهادی این پروتکل، حداقل شش ماه پیش از جلسه

گردد توسط دبیرخانه کنوانسیون برای کلیه اعضا ارسال خواهد شد. دبیرخانه کنوانسیون پیشنهاد می

های پیشنهادی را برای امضاکنندگان این پروتکل و امین اسناد نیز جهت آگاهی ارسال اصالحیه

 واهد کرد.خ

های پیشنهادی این پروتکل، مجدانه خواهند کوشید تا به اتفاق اعضاء در رابطه با اصالحیه -9

ها برای نیل به اتفاق آراء به نتیجه نرسد و توافقی حاصل آراء دست یابند. اگر تمام این کوشش

عضای حاضر و چهارم آراء احل، اصالحیه مذکور از طریق اکثریت سهنشود به عنوان آخرین راه

اعضای حاضر و »دهنده در جلسه به تصویب خواهد رسید. از نظر این ماده منظور از رأی 

ی مصوب، دهند. اصالحیهاعضایی است که حضور دارند و رأی مثبت یا منفی می« دهندهرأی

 توسط دبیرخانه کنوانسیون برای امین اسناد ارسال خواهد شد و وی نیز آن را برای کلیه اعضاء

 جهت پذیرش ارسال خواهد کرد.

( 9ی که طبق بند )ااسناد پذیرش اصالحیه نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. اصالحیه -4

تصویب شده باشد، برای اعضایی که آن را پذیرفته باشند، در نودمین روز پس از دریافت اسناد 

 .االجرا خواهد شدکم دوسوم اعضاء توسط امین اسناد، الزمپذیرش دست

االجرا خواهد شد که در اصالحیه برای هر عضو دیگر در نودمین روز پس از تاریخی الزم -2

 شده را نزد امین اسناد تودیع نماید.ی گفتهآن، عضو مزبور سند پذیرش اصالحیه
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 93ماده 

 تصویب و اصالح پیوست این پروتکل

اصالحاتی را در مورد  تواند پیوستی را به این پروتکل پیشنهاد کند وهر عضوی می -8

 های این پروتکل مطرح کند.پیوست

ها و هر مورد توصیفی دیگر مربوط به مسائل شکلی، ها، فرمها، محدود به فهرستپیوست -2

 باشد.علمی، فنی یا اداری می

(، پیشنهاد، 90های آن طبق تشریفات مندرج در ماده )های این پروتکل و اصالحیهپیوست -9

 االجرا خواهند شد.متصویب، و الز

 

 مقررات نهایی -بخش دهم

 48ماده 

 قیود تحدید تعهد

 توان در مورد این پروتکل در نظر گرفت.هیچ نوع قید تحدید تعهدی را نمی

 

 48ماده 

 انصراف از عضویت

االجرا شدن این پروتکل برای آن هر عضو در هر زمان پس از گذشت دو سال از تاریخ الزم -8

 ای مکتوب به امین اسناد از عضویت در پروتکل انصراف دهد.با تسلیم اطالعیهتواند عضو می

چنین انصراف از عضویتی یک سال پس از دریافت اطالعیه انصراف از عضویت توسط  -2

امین اسناد یا در تاریخ دیرتری که ممکن است در اطالعیه انصراف از عضویت آمده باشد، نافذ 

 خواهد شد.

عضویت در کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل  هر عضوی که از -9

دخانیات انصراف دهد، از همان تاریخ انصراف از کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در 

 شود.مورد کنترل دخانیات، منصرف از عضویت در این پروتکل نیز تلقی می
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 42ماده 

 حق رأی

 (، دارای یک رأی است.2شده در بند )بینیوارد پیشهر عضو این پروتکل به جزء م -8

ها قرار دارد، ای، در موضوعاتی که در صالحیت آنهای همگرایی اقتصادی منطقهسازمان -2

حق رأی خود را با تعداد آرایی برابر با تعداد کشورهای عضو خود که عضو این پروتکل هستند 

سازمان رأی خود را اعمال کند، سازمان حق  اعمال خواهند کرد. چنانچه هر یک از اعضای آن

 رأی خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس.

 

 49ماده 

 امضاء

این پروتکل جهت امضای تمام اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد  

 22و  28) 2889ژانویه  88تا  88کنترل دخانیات در مقر سازمان بهداشت جهانی در ژنو از تاریخ 

( 83/88/8932) 2884ژانویه  3( و از آن پس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا 8938دی 

 هد بود.باز خوا

 

 44ماده 

 تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید رسمی یا الحاق

این پروتکل منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق کشورها و تأیید نهایی یا الحاق  -8

ای عضو کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در های همگرایی اقتصادی منطقهسازمان

شود ز روز بعد از تاریخی که پروتکل برای امضا بسته میباشد. پروتکل، امورد کنترل دخانیات می

جهت الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، نزد امین اسناد 

 تودیع خواهد شد.

یک از اعضای آن عضو این پروتکل ای، که هیچهر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه -2

روتکل درآید، ملتزم به تمامی تعهدات به موجب این پروتکل خواهد بود. نیستند، به عضویت این پ
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هایی که یک یا چند کشور عضو آن، در این پروتکل نیز عضویت دارند، در ارتباط با سازمان

های مربوط اعضای خود در ارتباط با سازمان مذکور و کشورهای عضو آن در مورد مسئولیت

روتکل تصمیم خواهند گرفت. در چنین مواردی، حق اعمال ایفای تعهدات خود به موجب این پ

زمان برای سازمان مذکور و کشورهای عضو آن وجود حقوق موضوع این پروتکل، به صورت هم

 نخواهد داشت.

ای، در سند تأیید نهایی یا سند الحاق خود، حدود های همگرایی اقتصادی منطقهسازمان -9

اتی که در این پروتکل مورد حکم قرار گرفته است، اعالم صالحیت خود را در ارتباط با موضوع

های مذکور، هرگونه تغییر اساسی در حدود صالحیت خود را به آگاهی خواهند نمود. سازمان

 امین، اسناد و وی نیز به نوبه خود، مراتب را به آگاهی اعضاء خواهد رساند.

 

 42ماده 

 االجرا شدنالزم

پس از تودیع چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید  این پروتکل در نودمین روز -8

 االجرا خواهد شد.رسمی یا الحاق نزد امین اسناد، الزم

این پروتکل برای هر یک از اعضاء کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد  -2

این پروتکل را االجرا شدن، ( برای الزم8کنترل دخانیات که پس از انجام شرایط مندرج در بند )

دهد، در نودمین روز پس از تاریخ مورد تنفیذ، پذیرش، تصویب، یا تأیید رسمی یا الحاق قرار می

 االجرا خواهد شد.تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق یا تأیید رسمی آن، الزم

د، به ای تودیع شوهمگرایی اقتصادی منطقه از نظر این ماده، هر سندی که توسط سازمان -9

شده توسط کشورهای عضو سازمان مذکور محسوب نخواهد عنوان سندی اضافه بر اسناد تودیع

 شد.
 

 40ماده 

 امین اسناد

 دبیر کل سازمان ملل متحد امین اسناد این پروتکل خواهد بود.

 



222  (در ایران راهی به سوی ارتقاء سالمت عمومی) مالیات بر دخانیات 

 

 42ماده 

 متون معتبر

اسپانیایی آن از نسخه اصلی این پروتکل، که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و 

 اعتبار یکسانی برخوردارند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.



 

 


