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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در واقع تجمیع صنایع و توسعه یافتگی شهرهای بزرگ حاصل حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان و صاحبنظران 
همه کشور در مثال تهران و اصفهان و تبریز است بنابراین بهتر است در جهت غلبه بر تبعیض و شکاف فقر و 
غنا و از سوی دیگر توسعه متوازن و عدالت توزیعی و عدالت مالیاتی ۳ درصد عوارض اخد شده در مالیات بر 
ارزش افزوده به جای مصدف محلی در خزانه کل واری، و بر اساس دو شاخص جمعیت و محرومیت بازتوزیع 

شود.

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
حسین گودرزی - غالمعلی کوهساری - هاجر چنارانی - رحمت اله نوروزی - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - سیدمحمد پاک مهر - مجتبی بخشی پور - مهدی باقری - احسان ارکانی - فرهاد بشیری - 
کیومرث سرمدی واله - احمد محرم زاده یخفروزان - مهرداد گودرزوندچگینی - پرویز اوسطی - یعقوب 
رضازاده - حسین حق وردی - علیرضا عباسی - رسول فرخی میکال - علی اکبر بسطامی - جواد نیک 
بین - سیدجواد حسینی کیا - فداحسین مالکی - حسین حاتمی - علی اکبر علیزاده برمی - موسی 
احمدی - حسین امامی راد - رضا آریان پور - الهویردی دهقانی - سلمان اسحاقی - بهروز محبی نجم 

آبادی - جواد کریمی قدوسی - جعفر قادری 
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عنوان طرح:
اصالح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ات

ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده:

ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح میشود:

به منظور تحقق عدالت اقتصادی در منابع درآمدی و توسعه متوازن کشور و اصالح شکاف فقر و غنا، عوارض 
ارزش افزوده (۳ درصد ) اخذ شده از کل کشور به خزانه کل واریز و توسط کمیته ای به ریاست سازمان امور 
مالیاتی کشور و یک نفر از معاونین این سازمان به انتخاب رئیس ،یک نفر به انتخاب رئیس سازمان برنامه و 
بودجه ، ۲ نفر نماینده منتخب مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی ، ۲ نفر نماینده منتخب 
وزیر کشور؛ بر اساس سرانه جمعیتی استان ها و ضریب ۱.۲۰ برای مناطق محروم تقسیم میشود. سازمان امور 
مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به 

تصویب کمیته مذکور برساند
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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 ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده 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:
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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 

ادارهکل 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
۱- ۱ـ پیشنهاد می شود عنوان طرح به شرح ذیل اصالح شود : طرح اصالح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب: 

 ۱۳۸۷/۰۲/۱۷

۲ـ طرح تقدیمی دارای موضوع واحدی بوده و مطابق ماده ۱۳۸ آیین نامه داخلی مجلس می بایست در قالب ماده واحده تدوین 
گردد لذا اصالح شکلی آن ضروری است.

۳ـ مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه و ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه توجیهی بیان شود و درج آن در متن 
قانون مناسب نیست. بنابراین پیشنهاد می شود متن مندرج در صدر ماده واحده به مقدمه توجیهی منتقل شود. 

۴ـ ظاهراً منظور از اصالح ماده ۴۶ حذف کل متن ماده ۴۶ در قانون فعلی و جایگزین شدن متن جدید به جای متن قبلی است که 
در این صورت چون متن محذوف شامل موضوعاتی می شود که در متن جدید به آن اشاره ای نشده است لذا برای احتراز از خالء 

قانونی الزم است که درخصوص این موضوعات ( از جمله مسؤول اخذ عوارض ۳ درصد ) نیز تصمیم گیری شود.

۵ـ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرجع تصویب آیین نامه اجرایی هیأت وزیران و یا کمیسیونی مرکب از تعدادی از وزراء می 
باشد لذا واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی به کمیته مذکور در ماده واحده طرح مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

۶ـ سه درصد عوارض مذکور در ماده واحده طرح دارای ابهام است و مشخص نیست که منظور سه درصد از کل عوارض اخذه 
شده مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده است یا اینکه منظور سه درصد از عوارض موضوع مواد ۴۲ ۴۳ و ۴۵ قانون مذکور است 

که در ماده ۴۶ قبلی به آن اشاره شده است.

۷ـ پیشنهاد می شود عبارت سه ماه بعد از تصویب این قانون به عبارت سه ماه بعد از الزم االجراء شدن این قانون تغییر یابد.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۳ مصوب: ۱۳۸۷/۰۲/۱۷

بخش های قانون: تمام متن

*****
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ با اصالحات 
و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مصوب: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ /۰۴ /۱۳۶۲ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوب: ۱۳۶۲/۰۴/۱۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۹/۱۰/۷ مصوب: 
۱۳۶۶/۱۲/۰۳

بخش های قانون: باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۰**باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۱**باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۲**باب 
چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۳**باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۴**باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۵**باب چهارم-فصل نهم-

ماده ۲۱۶**باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۷**باب چهارم-فصل نهم-ماده ۲۱۸

عنوان قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

بخش های قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹-فصل هفتم-ب-
ماده ۷۷

www.dotic.ir

http://dotic.ir

