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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه: در ماده فوق به دولت اجازه داده شده که چنانچه مودی مالیاتی برای تعمیر ،تجهیز، احداث و یا تکمیل 
مدارس ،دانشگاه ها و... کمک نماید از درآمد مشمول مالیات ، عملکرد سال پرداخت ، قابل کسر خواهد بود 
. در این ماده جایگاهی برای حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به آنها دیده نشده است .و 
با توجه به نقش حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی آن در تمدن سازی و تقویت باورهای دینی و اعتقادی و 
مقابله با جریان انحرافات اعتقادی و شبهات گسترده پیرامون دین و نبود منابع پایدار و همچنین نبود ردیف 
بودجه ای برای انها ، پیشنهاد می گردد متن این ماده به صورت زیر اصالح گردد: متن اصالحیه : عبارت زیر 
به متن ماده فوق بعد از مراکز بهداشتی و درمانی اضافه گردد: حوزه های علمیه و مراکز اموزشی و پژوهشی 

وابسته به آنها 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
احمدحسین فالحی - شهباز حسن پوربیگلری - هادی بیگی نژاد - سیدجواد حسینی کیا - نصراله پژمان 
فر - محمد سبزی - مجتبی ذوالنوری - سیدعلی یزدی خواه - علیرضا شهبازی - سیدسلمان ذاکر - 
محمدمهدی زاهدی - محمدرضا مبلغی - جعفر قادری - امیرقلی جعفری بروجنی - عباس مقتدایی - 
علیرضا عباسی - محمد باقری - محمدحسین حسین زاده بحرینی - علی اصغر عنابستانی - محمدتقی 
نقدعلی - فداحسین مالکی - حسین میرزائی - امیرحسین بانکی پورفرد - احد آزادی خواه - علیرضا 
نظری - روح اله نجابت - علی خضریان - جالل محمودزاده - علی اکبر کریمی - علیرضا سلیمی - 
اکبر احمدپور - احمد محرم زاده یخفروزان - محمدصالح جوکار - مجتبی یوسفی - سیدمحمد مولوی 
- عبدالجالل ایری - بهروز محبی نجم آبادی - علی علی زاده - حسین حق وردی - سلمان اسحاقی - 

اصغر سلیمی - جواد نیک بین 
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عنوان طرح:
اصالح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم 

مقدمه: در ماده فوق  به دولت اجازه داده شده  که چنانچه مودی مالیاتی برای تعمیر ،تجهیز، احداث و یا 
تکمیل مدارس ،دانشگاه ها و... کمک نماید از درآمد مشمول مالیات ، عملکرد سال پرداخت ، قابل کسر 

خواهد بود .

در این ماده جایگاهی  برای حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به آنها دیده نشده است  .و 
با توجه به نقش حوزه های علمیه  و مراکز پژوهشی آن در تمدن سازی و تقویت باورهای دینی و اعتقادی و 
مقابله با جریان  انحرافات اعتقادی  و شبهات گسترده پیرامون دین  و نبود منابع پایدار  و همچنین نبود ردیف 

بودجه ای برای انها ، پیشنهاد می گردد متن  این ماده به صورت زیر اصالح گردد:

متن اصالحیه : 

عبارت زیر به متن ماده فوق بعد از مراکز بهداشتی و درمانی اضافه گردد: 

حوزه های علمیه و مراکز اموزشی و پژوهشی وابسته به آنها 
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

اصالح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم  تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ██ دارد

☐ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: طرح فاقد متن تقنینی است و از این حیث، امکان اظهار نظر 
در رابطه با آن مقدور نیست. 

÷یشنهاد می شود درخصوص اصالح متن طرح مورد نظر با طراح محترم مذاکر شود.
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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