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 شوري یک

 

 طرح اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي

 

 هاي ارجاعی کمیسیون

 : اصلی 
 

 

 : فرعی 

 

 

 

 

 .شود دلیل حجم زیاد جداگانه چاپ می بهسوابق قانونی 
 

 

 

 
 

 قوانین معاونت

 اقتصادي

 صنایع و معادن -برنامه و بودجه و محاسبات
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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    25احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

هاي ساالنه مالیـات   بودجهیکی از درآمدهاي قابل اتکاي دولت در 

با توجه به برآوردها از کسري قابل توجه بودجه سال . باشد بر واردات می

و لزوم توجه به اصالحات در جهت افـزایش درآمـدهاي مالیـاتی     1399
رقـم ایـن    1399در الیحـه بودجـه سـال    . شود بیش از پیش احساس می

ج برآوردهاي مرکز نتای. مالیات بیست هزار میلیارد تومان لحاظ شده است
دهد در صورتی که نرخ ارز مبناي محاسـبه   هاي مجلس نشان می پژوهش

تغییر یابـد درآمـد   ) تومان11000متوسط (حقوق ورودي به نرخ ارز نیما 

دولت از محل حقوق ورودي نزدیک به سی و پنج هـزار میلیـارد تومـان    
هـاي مجلـس نشـان     هـاي مرکـز پـژوهش    بررسـی . افزایش خواهد یافت

دهد قیمت کنونی بسیاري از کاالها در بازار از قیمتـی کـه بـر مبنـاي      می
بـا توجـه بـه    . شود بیشتر اسـت  محاسبه حقوق ورودي جدید برآورد می

شـود نـرخ ارز مبنـاي محاسـبه حقـوق       مالحظات بیان شده پیشنهاد مـی 

لـذا طـرح ذیـل بـه مجلـس      . ورودي جدید به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد
 :شود دیم میشوراي اسالمی تق

 -فطـرت  پاك -پور حسن -شهریاري -وحیدي -پاکمهر -پورابراهیمی

 -رجب رحمانی -زارع -مرحبا -دشتی -میرمحمدي -علیزاده  محسن

 -سـعادتی  -کوهبنـانی  شریعتی -زنگنه -محمودي -دنیامالی -جوکار

 -فروردین -امیرآبادي -سلیمی -مسلم صالحی -طغیانی -رضاحسینی

 بدري
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 :عنوان طرح

 اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي

 
نـرخ ارز مبنـاي    1399مـاه سـال    از ابتداي فـروردین  -واحده ماده

محاسبه حقـوق ورودي بـراي کلیـه کاالهـاي وارده و صـادره، نـرخ ارز       

قـانون  ) 14(نیمایی اعالمی از سوي بانک مرکزي است که با رعایت ماده 
ارز اعـالم شـده    براساس برابري نـرخ ( 22/8/1390امور گمرکی مصوب 

سازي آثـار   به منظور حداقل. باشد می) توسط بانک مرکزي در روز اظهار
وزارت صـنعت،  ) 1(تورمی و رکودي اجراي این سیاست کمیسیون ماده 

معدن و تجارت موظف است نسبت بـه اصـالح حقـوق ورودي واقعـی     

 .اقدام نماید
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     احتراماً، در اجراي قانون آیین

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

 طرح اصالح نرخ ارز مبنـاي حقـوق ورودي  در مورد  نظر معاونت قوانین

 .شود تقدیم می

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 انینمعاون محترم قو

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود شرح زیر تقدیم می کل به نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

       -   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                   طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضو?        يك ?

 موضو? يك ?? بيش

 

 باشد نمي. 

 باشد مي. 

 ??حد? ما?? 

 ?مو?? متعد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می/ اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

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

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 نامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون بر 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

 تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب اصالح یا  -181ماده  -ب 

 

 .شود یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می تعداد 

 
 مدیرکل تدوین قوانین

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(بندطرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم با  -5

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

 

 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

٢ 

٣ 
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 :بیان مستندات و دالیل مغایرت

ـیح قـوانین و    با عنایت به سیاست -1 هاي تقنینی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنق

مبنی بر جلوگیري از انباشت قوانین و تورم احکام قـانونی و بـا    25/3/1389مقررات کشور مصوب 

الزم است مفاد ایـن   22/8/1390توجه به قرابت موضوعی این طرح با قانون  امور گمرکی مصوب 

 . آن قانون تنظیم شود) 14(تبصره به ماده  در قالب الحاق یکطرح 

» نرخ ارز اعالمی از سوي سامانه نیما«مبهم است، در صورتی که منظور، » نرخ ارز نیمایی«عبارت  -2

 .است، باید اصالح الزم صورت گیرد

شود  بیان میمطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه  -3

سازي آثـار تـورمی و رکـودي     منظور حداقل به«لذا عبارت . و درج آن در متن طرح مناسب نیست

 .باید حذف و به مقدمه منتقل گردد» اجراي این سیاست

الزم است . است درستی درج نشده وزارت صنعت ، معدن و تجارت به) 1(عبارت کمیسیون ماده -4

 .اصالح شود» نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات آیین) 1(کمیته ماده«به عبارت  

 .مبهم است و باید تبیین شود» حقوق ورودي واقعی« عبارت  -5
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 ???جو? ند?. 

 ضميمه تقديم مي ?  .شو? ?جو? ???? كه به شر

 ???جو? ند?. 

 ضميمه تقديم مي ?  .شو? ?جو? ???? كه به شر

 ال?? ?ست. 

 ال?? نيست. 

 کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره

 

 معاون محترم قوانین

قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(احتراماً در اجراي بندهاي 

کل به شـرح زیـر    نظر این اداره 25/3/1389مصوب قوانین و مقررات کشور 

 :شود تقدیم می

 

 ):                    1(در اجراي بند  -1

? -الف ? تقديمي قو?نين متعا? ? طر  ??خصو

         

 

? تقديمي قو?نين مرتبط -ب ? طر  ??خصو

                 

 

 ):3(در اجراي بند  -2

? به عمل ?مد?  با عنايت به بر?سي  ? ?? ?ين موضو?    ها  قانونگذ??

 

 

? سو?بق قانوني ? نظر ?????  .شو? تقديم ميكل به ضميمه  تعد?? ?? بر

 

 

 مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین                                                                      
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 کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره

 کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره
 

 کل نظر اداره -الف
واحده و به صورت الحاق یـک مـاده بـه قـانون      شود که طرح در قالب یک ماده پیشنهاد می -1 

 .امورگمرکی تنظیم شود
و قبل از عبـارت  » نرخ ارز«شود که در انتهاي سطر اول متن طرح، بعد از عبارت  پیشنهاد می -2 
 . داخل پرانتز قرار گیرد» نیمایی«اضافه شده و عبارت » نظام یکپارچه مدیریت ارز«، عبارت »نیمایی«
 :جمله ابتدایی متن طرح به شکل ذیل اصالح گردد شود پیشنهاد می -3 
نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براي کلیه کاالهاي وارده  1399از ابتداي فروردین ماه سال « 

اعالمی از سوي بانک مرکزي، با رعایـت  ) نیمایی(و صادره، نرخ ارز نظام یکپارچه مدیریت ارز 
بر اساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط (، 22/08/1390قانون امور گمرکی مصوب ) 14(ماده 

 ».است) بانک مرکزي در روز اظهار
 . تغییر یابد» این ماده«در جمله دوم متن پیشنهادي به » این سیاست«شود عبارت  پیشنهاد می -4 
صحیح نیست و نیاز به » وزارت صنعت، معدن و تجارت) 1(کمیسیون ماده «عبارت  -5 

آیـین نامـه   )  1( کمیسیون موضوع مـاده  «رسد منظور از آن  بنظر می. ردارجاع دقیق دا
با اصالحات و الحاقـات   14/1/1373اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 

لکن از آنجا که احاله قانون به مقرره فاقد وجاهت قانونی اسـت پیشـنهاد   . است» بعدي
 . شود جمله آخر به شرح ذیل اصالح شود می

رت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور حـداقل سـازي آثـار تـورمی و     وزا« 
رکود اجراي این ماده، با رعایت ترتیبات قانونی صادرات و واردات نسبت بـه اصـالح   

 ».حقوق ورودي اقدام نماید
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 سوابق قانونی -ب

 جدول سوابق قانونی طرح اصالح نرخ ارز مبناي حقوق ورودي

 
 مواد تصویب تاریخ عنوان ردیف

 10-2بندهاي  9/4/1394 هاي کلی برنامه ششم توسعه سیاست 1

2 
هاي کلی تولید ملی، حمایت از  سیاست

 کار و سرمایه ایرانی مقام معظم رهبري
 7-6بندهاي 14/11/1391

٣ 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 

 )1396- 1400(اسالمی ایران 

21/12/1395 13-4 

۴ 
قانون پولی و بانکی کشور با اصالحات 

 و الحاقات بعدي
18/04/1351 

1-2 -10 

 12الی 

 26/12/1398 کل کشور 1399قانون بودجه سال  ۵
بند ت 

 6تبصره 

 کل مواد 22/8/1390 قانون امور گمرکی ۶

 41و  15مواد 17/2/1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده ٧
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