العقوبات المفروضة في مدينة ووالية نيويورك عىل بيع منتجات التبغ أو منتجات
التدخين اإللكترونية أو منتجات التدخين الخالية من التبغ للعمالء القاصرين
رخصة اليانصيب الممنوحة لك من ( )NYSلمدة عام واحد .قد تكون هناك
عقوبات إضافية ألولئك الذين سجّلوا في ( )NYSلبيع منتجات التدخين
ّ
التفضل بزيارة  tax.ny.gov/bus/vptلمعرفة المزيد
اإللكترونية .يُرجى
من المعلومات.

الغرامات أو الرسوم اإلضافية المتعلقة ببيع
المنتجات للقاصرين

في حالة مخالفة نشاطك التجاري لقوانين التبغ ،فستتلقى إخطا ًرا بالمخالفة
وسيكون عليك المثول في جلسة استماع .وإليك ما سيحدث في حالة
اعترافك بالمخالفة أو ثبوت إدانتك في جلسة االستماع:

نظام النقاط لدى ( :)NYSمخالفات البيع للقاصرين

• س ُيفرض عليك دفع غرامة عن كل مخالفة لقانون مدينة نيويورك بشأن
تنظيم بيع منتجات التبغ (Tobacco Product Regulation Act,
 .)TPRAوبموجب هذا القانون ،تُعاقب الشركات التي تبيع منتجات التبغ
أو السجائر اإللكترونية أو منتجات التدخين اإللكترونية أو منتجات التدخين
المص ّنعة من األعشاب أو الشيشة الخالية من
الخالية من التبغ كالسجائر ُ
عاما
التبغ أو الغليون أو أوراق لف السجائر ألي شخص يقل عمره عن 21
ً
بغرامة تصل إىل  1,000دوالر عن المخالفة األوىل ،و 2,000دوالر عن كل
مخالفة تالية وذلك خالل مدة ثالث سنوات.

يُط ّبق ،بموجب قانون ( ،)NYSنظام للنقاط خاص بالمخالفات عىل الشركات
المص ّنعة من األعشاب أو
التي يُثبت بيعها لمنتجات التبغ أو السجائر ُ
عاما ،حيث
منتجات التدخين اإللكترونية ألي شخص يقل عمره عن 21
ً
عاما ،نقطتان
تُحتسب عند كل عملية بيع ألي شخص يقل عمره عن 21
ً
(أو نقطة واحدة إذا كان الموظف الذي أجرى عملية البيع قد أكمل برنامج
( )NYSالتدريبي لبيع منتجات التبغ) .وتظل هذه النقاط في سجلك لمدة
ثالث سنوات ،وقد تؤدي إىل العقوبات التالية:
سجّلت فيه
• نقطة واحدة :مرتان عىل األقل إلعادة التفتيش عن كل عام ُ
نقاط لنشاطك التجاري.

• س ُيفرض عليك دفع رسوم إضافية قدرها  250دوال ًرا عن كل مخالفة
لقانون حظر تعاطي المراهقين لمنتجات التبغ (Adolescent Tobacco
 )Use Prevention Act, ATUPAبوالية نيويورك إذا كانت المخالفة
متعلقة ببيع أحد منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية أو منتجات التدخين
اإللكترونية أو الغليون أو أوراق لف السجائر أو الشيشة ألي شخص يقل
عاما .وعالوة عىل ذلك ،س ُيفرض عليك دفع غرامة تتراوح
عمره عن 21
ً
بين  300دوالر و 1,500دوالر عن المخالفة األوىل ،وبين  500دوالر
و 2,500دوالر عن كل مخالفة تالية .إذا تلقيت إخطا ًرا بالمخالفة أثناء
تعليق تسجيلك أو إلغائه ،فستُفرض عليك غرامة قدرها  2,500دوالر -
سيؤدي ذلك إىل إلغاء تسجيلك نهائ ًيا.

• ثالث نقاط أو أكثر :تعليق لمدة سنة واحدة للتسجيل لدى ( )NYSلبيع
منتجات التبغ ومنتجات التدخين اإللكترونية ،وكذلك رخصة اليانصيب
الممنوحة من ( .)NYSوفي نهاية فترة التعليق ،ستتم إزالة ثالث نقاط.

المخالفات والعقوبات األخرى المتعلقة ببيع
منتجات التبغ

يُعد بيع منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية دون الحصول عىل رخصة
سارية من ( )NYCبمثابة جُنحة ،وقد يع ّرضك لعقوبات مدنية .وإذا كنت تبيع
منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية دون الحصول عىل رخصة سارية من
ً
إغالقا مؤقتًا .ويُعد شراء السجائر أو منتجات
( ،)NYCفسيتم إغالق متجرك
التبغ من أي شخص بخالف أي شركة ُمص ّنعة أو تاجر جملة ُمرخّص بمثابة
جُنحة ،وقد يع ّرضك ً
أيضا لعقوبات مدنية ،بما فيها إلغاء الرخصة .وكذلك
يُعد بيع السجائر بدون ضرائب وعرضها للبيع وامتالكها ونقلها بمثابة جريمة،
وقد تؤدي إىل عقوبات مدنية ً
أيضا ،ومنها إلغاء الرخصة.

إلغاء رخصتك لبيع منتجات التبغ أو السجائر
اإللكترونية في ( )NYCبسبب بيع منتجات
التبغ للقاصرين

في حالة ثبوت إدانتك بأي مخالفتين لقانون ( )NYCالمتعلق ببيع
المنتجات للقاصرين خالل ثالث سنوات ،فسيتم إلغاء رخصتك.

سار لبيع منتجات التبغ في
وإذا كنت تبيع منتجات التبغ بدون تسجيل
ٍ
( ،)NYSفسيتم إبالغ اسمك وعنوانك إىل مف ّوض إدارة الشؤون الضريبية
والمالية في ( )NYSللتحقيق.

إلغاء تسجيلك في ( )NYSورخصة اليانصيب

في حالة ثبوت إدانتك بأي أربع مخالفات لقانون ( )NYSخالل ثالث
سنوات ،فسيتم إلغاء تسجيلك في ( )NYSلبيع منتجات التبغ ،وكذلك

العقوبات الخاصة بمخالفة  NYS ATUPAوNYC TPRA
المخالفات
NYC TPRA

المخالفة األوىل:
• غرامات تصل إىل  1,000دوالر عن كل مخالفة

المخالفة الثانية وما يليها من مخالفات خالل ثالث سنوات:
• غرامات تصل إىل  2,000دوالر عن كل مخالفة
• احتمالية إلغاء رخصة ( )NYCلبيع منتجات التبغ
• احتمالية إغالق المتجر بشكل مؤقت
و

NYS ATUPA

المخالفة األوىل:
• غرامات تتراوح بين  300دوالر و 1,500دوالر
• رسم إضافي بقيمة  250دوالرًا
• نقطتان

المخالفة الثانية وما يليها من مخالفات:
• إلغاء رخصتك نهائ ًيا
• غرامات تتراوح بين  500دوالر و 2,500دوالر
• رسم إضافي بقيمة  250دوالرًا
• نقطتان

ملحوظة :قد تُحتسب مخالفات إضافية بعد سريان قوانين جديدة ،وفي حال مخالفتك أيًا من تلك القوانين أثناء تعليق رخصتك أو إلغائها.

ّ
تفضل
لمزيد من المعلومات ،اتصل عىل رقم  311أو
بزيارة  nyc.govوابحث عن "( "tobacco lawsقوانين التبغ).
تم التحديث في مارس 2022
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