
 63        شماره چاپ       اولـ سال  یازدهمدوره 

 62        ثبت    شماره     28/4/1399تاریخ چاپ 

 

 

 شوري یک

 

 

 طرح ارتقاي حکمرانی در حوزه ریال

 

 

 هاي ارجاعی کمیسیون
 

 : اصلی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قوانین معاونت

 اقتصادي

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


2 

 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    24احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

بـا   1357جمهوري اسالمی ایران از سـالهاي اول پـس از انقـالب    

هـا رفتـه رفتـه     ایـن تحـریم  . هاي ایاالت متحده آمریکا مواجه شد تحریم

گـذاري   هاي حـوزه تجـارت، سـرمایه    د تحریمبا این وجو. شدت گرفت

وحمل و نقل قابل دور زدن بود و اثربخشی کمتـري داشـت؛ بـه همـین     

ــه    ــر ده ــده از اواخ ــاالت متح ــت ای ــتفاده از   2010عل ــه اس ــیالدي ب م

ــت     ــت تقوی ــالی جه ــهاي م ــر تراکنش ــارت ب ــالی و نظ ــاختهاي م زیرس

اثربخشـی   اجراي سایر قوانین تحریمی روي آورد و از این طریق ضمانت

هـاي   این موضوع اگر چه منجر به هزینه. ها را نیز افزایش داد سایر تحریم

 .قابل توجهی براي کشور شد ولی سیاستهاي متناسب با آن اتخاذ نگردید

قـوانین و  . در اقتصاد ایران نیز دقیقاً مشکالت مشابهی وجـود دارد 

و نـرخ   هاي مختلف اعم از نظارت بـر بانکهـا   مقررات متعددي در حوزه

سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمـد اقشـار مختلـف و سـایر     

هاي تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف،  مالیات

ها اعم از ارز و مسکن و خـودرو،   بازي در بازار دارایی جلوگیري از سفته

. انـد  تهوضع شده اسـت، ولـی اثربخشـی مطلـوبی نداشـ     ... قاچاق کاال و 

 اجـراء و اثربخشـی قـوانین فـوق را بـه       توانـد ضـمانت   کلیدي که می شاه
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شدت افزایش دهد استفاده از اطالعات تراکنشهاي مالی اسـت، چـرا کـه    

هـاي ریـالی    ازایـی در تـراکنش   بـه  ها و تعامالت اقتصادي ما عمده فعالیت

تــوان آن فعالیــت و تعامــل  خواهــد داشــت و از رصــد و کنتــرل آن مــی

خوشبختانه در سالهاي گذشـته بـا   . صادي متناظر را رصد و کنترل کرداقت

توجه به تشدید فشارها بر بودجه دولت این رویکرد به تدریج تغییر کرده 

هاي بانک مرکزي تقویـت   است و در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه

اگر چه در دو سال گذشته اقدامات بسیار . حکمرانی در حوزه ریال است

قبولی در زمینه حکمرانی در حوزه ریال انجام شـده اسـت ولـی بـه     قابل 

دالیل متعدد حمایت قانونی براي ادامه مسیر الزم است که برخی از آنهـا  

 :عبارتند از

عنوان بازیگر اصـلی در ایـن میـدان نیازمنـد آن      بانک مرکزي به -

است که به وسیله قانون حمایت شود تا بتواند با قدرت و سرعت بیشـتر  

تـا کنـون ایـن حمایـت عمـدتاً از طریـق       . اقدامات خود را پیگیري کنـد 

 .مصوبات شوراي عالی هماهنگی اقتصادي سران قوا تأمین شده است

برخی اقدامات مانند أخذ جریمه یا استناد به خوداظهاري مؤدي  -

در بانک در فرآیند مالیات، از جنس سلب حق و وضع تکلیـف اسـت و   

 .کان پیگیري آن وجود داردتنها از طریق قانون ام

برخی از اقدامات بسیار زمانبر شده اسـت، بـراي مثـال سـامانه      -

نهاب براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بایستی تا پایان سال 

الزم . رسید ولی تاکنون این اتفـاق نیفتـاده اسـت    برداري می به بهره 1393

یین نماید و نماینـدگان  االجلی براي این موضوعات تع است قانون ضرب

هم پیگیري الزم براي اجرائی شدن آنها پس از تصویب قـانون را داشـته   

 .باشند
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در برخی موارد هم در تقسـیم کـار بـین دسـتگاههاي مختلـف       -

تواند در جهت تسـهیل ایـن مشـکالت     مشکالتی وجود دارد و قانون می

تقـدیم   بدین منظور طرح زیر بـراي طـی تشـریفات قـانونی    . ورود نماید

 :شود مجلس شوراي اسالمی می

ــورابراهیمی ــدي -پ ــاکمهر -وحی ــور  حســن -پ ــاك -پ   -فطــرت  پ

 -جوکـار  -دنیامـالی  -مرحبـا  -میرمحمـدي  -دشتی -علیزاده  محسن

 -محمـدي  -کوهبنـانی  شـریعتی  -رجب رحمـانی  -محمودي -زارع

ــعادتی ــینی  -س ــانی –رضاحس ــالحی  -طغی ــلم ص ــلیمی -مس  -س

 بدري -آصفري -امیرآبادي

 

 :عنوان طرح

 ارتقاي حکمرانی در حوزه ریال

 

و  یاتیمال يها هیبه منظور توسعه عدالت و گسترش پا -واحده ماده

ـ از اختالل در بازار مسکن، خـودرو، سـکه و ارز احکـام ذ    يریجلوگ  لی

 : خواهد بود ءاالجرا الزم

از محل  1399که مجموع درآمد آنها در سال  یقیاشخاص حق -1

 يیا مجمـوع ورود  الیر) 2,000,000,000( اردیلیاز دو م شیب لیمنابع ذ

به عنوان حسـاب   1399خردادماه  انیآنها که تا پا يها آن دسته از حساب

ـ   نشـده  یمعرف یاتیبه سازمان امور مال یشغل ـ لیم سـت یاز ب شیانـد، ب  اردی

ـ باشد مکلفند اظهارنامـه مال  1399ر سال د الیر) 20,000,000,000(  یاتی

کشـور   یاتیـ که توسط سازمان امور مال يا بند را مطابق نمونه نیموضوع ا
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 . کنند میتسل یاتیشده به اداره امور مال شود در موعد اعالم یم هیته

ــعا ــالك و     يدی ــودرو و ام ــکه، خ ــامالت ارز، س ــل از مع حاص

و حـق  ) استثناي فروش اولین خودرو و امالك و مستغالت به(مستغالت 

 )1(مـاده   )24(محل، سهام، حـق تقـدم و اوراق موضـوع بنـد      يواگذار

ـ ا یاسـالم  يقانون بـازار اوراق بهـادار جمهـور     1/9/1384مصـوب   رانی

هاي عمـومی اولیـه    در عرضه ذاريگ استثناي عایدي حاصل از سرمایه به(

 )گذاران حقیقی توسط سرمایه

قـانون  ) 145(مـاده  ) 2(از سود موضـوع بنـد    %)50( پنجاه درصد

 3/12/1366مصوب  میمستق يها اتیمال

اوراق بهادار موضوع بند  ایسود سهام متعلق و  %)50(پنجاه درصد 

  رانیا یاسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور )1(ماده  )24(

جمـع درآمـد    میمسـتق  يهـا  اتیقانون مال )93(به موجب ماده  -2

ـ لیمذکور مازاد بـر دو م  یقیاشخاص حق ریـال از  ) 2,000,000,000( اردی

مشـمول   میمسـتق  يهـا  اتقانون مالیـ ) 131(محل منابع فوق به نرخ ماده 

اشـخاص   يبـرا  1399شـده در سـال    پرداخت ياتهایمال. باشد یم اتیمال

 . گردد یمتعلق آنها کسر م اتیلحاظ شده و از مال یاتیمذکور، اعتبار مال

ـ معاف يبند بـه اسـتثنا   نیموضوع ا يدر خصوص درآمدها -3  تی

ـ منـدرج در قـانون مال   يگرید تیمعاف چگونهیبند ه نیا ياجزا  يهـا  اتی

ـ ا یاسالم يو قانون بازار اوراق بهادار جمهور میمستق قابـل اعمـال    رانی

قـانون   )مکـرر 143(و ماده  )143(ماده ) 1(و تبصره  )76(ماده . باشد ینم

 ءاالجـرا  موقوف 1399بند در سال  نیا نمشموال يبرا میمستق ياه اتیمال

 .شود یم

) 145(مـاده  ) 2(در صورت تحقق مجموع سود موضـوع بنـد    -4
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ـ لیمازاد بـر سـقف دو م   میمستق يها اتیقانون مال ) 2,000,000,000( اردی

متعلـق پنجـاه    اتیـ مکلفند مال يو اعتبار یسسات مالؤها و م بانک ال،یر

در  یقـ یهـر شـخص حق   يسود مازاد بر مبلغ مذکور را برا %)50(درصد 

سـال بـه نـرخ     يشـده از ابتـدا   پرداخت يها، با توجه به سود1399سال 

پرداخـت   ای صیکسر و قبل از تخص میمستق يها اتیقانون مال )131(ماده

 . دیننما زیکشور وار یاتیتن، به حساب سازمان امور مالبه حساب گذاش ای

اوراق بهـادار   ایـ در صورت تحقق مجموع سود سهام متعلق و  -5

 یاسـالم  يقانون بـازار اوراق بهـادار جمهـور    )1(ماده  )24(موضوع بند 

ـ لیمـازاد بـر سـقف دو م    رانیا  يشـرکتها  ال،یـ ر) 2,000,000,000( اردی

متعلق به پنجاه درصـد   اتیبهادار مکلفند مالشده در بورس اوراق  رفتهیپذ

 )1(مـاده   )24(اوراق بهـادار موضـوع بنـد     ایمتعلق و  امسود سه %)50(

ـ ا یاسـالم  يقانون بازار اوراق بهـادار جمهـور   ـ  رانی ـ از توز شیرا پ و  عی

پرداخت سود به سهامداران، متعلق را کسر و بـه حسـاب سـازمان امـور     

 . ندینما زیکشور وار یاتیمال

) 1( بندموضوع  يها ییدارا يدیجهت محاسبه عا دیخر متیق -6

 نیـ زمـان ابـالغ ا   يها متیشده است، ق يداریخر 1399از سال  شیکه پ

فـروش امـالك و مسـتغالت و     نیدرآمد حاصل از اول. قانون خواهد بود

 . شود یبند نم نیا اتیمشمول مال 1399خودرو در سال 

 ییمکلف است اشخاص مشمول را شناسا یاتیسازمان امور مال -7

ـ ماه قبل از موعد ارائه اظهارنامه، فراخوان اظهارنامـه مال  سهو حداقل   اتی

ـ بر مجموع درآمـد را بـه ا   ـ افـراد ابـالغ نما   نی عـدم تسـلیم    مـه یجر. دی

موضوع  فیدر پرداخت، کتمان درآمد و عدم انجام تکال ریخأاظهارنامه، ت

وصــول براســاس مقــررات قــانون  مطالبــه، حــل اخــتالف و وبنــد  نیــا
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 . باشد یم میمستق يها اتیمال

اسـناد و   ص،یبند در خصـوص نحـوه تشـخ    نیا ئینامه اجرا نییآ

امالك، حق  میآنها و نمونه اظهارنامه و تقو ينگهدار يها مدارك و روش

 يبـرا  یاتیسازمان امور مال ازیمورد ن يها محل و خودرو و داده يواگذار

با مشارکت وزارت  ی کشوراتیبند توسط سازمان امور مال نیمفاد ا ياجرا

ـ ا یاسـالم  يجمهور يبانک مرکز ،ییو دارا يامور اقتصاد سـازمان   ران،ی

 يهـا  اتاق ندهینما کشور و اوراق بهادار، سازمان برنامه و بودجه و بورس

بـه   1399مـاه سـال    بهشـت یارد انیو تا پا هیاصناف و تعاون ته ،یبازرگان

 .رسد یم رانیوز تیأه بیتصو

مـورد   يها دستگاهها و اشخاص مکلف به ارائه و ارسال داده هیکل

ـ نامـه اجرا  نییشده در آ نییتع ازین جـزء شـامل مجمـوع گـردش      نیـ ی ائ

حساب، سود سپرده، سود سهام، عایدي حاصل از معـامالت مربـوط بـه    

محل، سـهام، حـق    يارز، سکه، خودرو، امالك و مستغالت، حق واگذار

 . باشند یکشور م یاتیسازمان امور مال هتقدم و اوراق بهادار ب

 انیمکلف است حداکثر تا پا رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک

مربـوط بـه محاسـبه     يها رساختیها و ز سامانه 1399ماه سال  بهشتیارد

گـذاران و   سـپرده  يریـ گ بـه حسـاب   ای یافتیدر ،یصیمجموع سود تخص

و برداشـت از   يزیـ مجموع وار( یبانک یالیر يها ردش حسابمجموع گ

هـا و   بانـک  يبـرخط الزم بـرا   يهـا  یدسترس وبند  نیموضوع ا) حسابها

 . دینما يانداز را راه يسسات اعتبارؤم

سسـات  ؤهـا و م  بـه تخلفـات بانـک    یدگیو رسـ  صیتشخ مرجع

سازمان بـورس  . بانکها خواهد بود یانتظام تیأبند ه نیاز مفاد ا ياعتبار

ـ و اوراق بهادار مکلف است حداکثر تا پا  1399مـاه سـال    بهشـت یارد انی
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 ،یصـ یمربوط به محاسبه مجمـوع سـود تخص   يها رساختیها و ز سامانه

شده در بـورس   رفتهیپذ يها سهامداران شرکت يریگ به حساب ای یافتیدر

ـ اوراق بهادار موضوع ا ـ ا يخط الزم بـرا بـر  يهـا  یبنـد و دسترسـ   نی  نی

 .دینما يانداز ها را راه شرکت

 1399مکلف است حداکثر تـا پایـان شـهریورماه سـال      تدول -8

ترتیبات قانونی الزم جهت استقرار کامـل مالیـات بـر مجمـوع درآمـد را      

 .فراهم نماید

 میمسـتق  يهـا  اتیقانون مال) 145(ماده ) 2(حکم موضوع بند  مفاد

و پنجـاه درصـد    ءاالجرا موقوف 1399در سال  یدر مورد اشخاص حقوق

سود موضوع بند مـذکور مطـابق بـا فصـل پـنجم قـانون مـذکور        %) 50(

مکلفنـد   يو اعتبـار  یسسات مالؤها و م بانک. خواهد بود اتیمشمول مال

مـاده  ) 2(موضـوع بنـد    کورسود مذ%) 50(متعلق به پنجاه درصد  اتیمال

 )105(، بـه نـرخ مـاده    1399در سـال   یهر شخص حقوق يرا برا )145(

به حساب  ایپرداخت  ای صیکسر و قبل از تخص م،یمستق ياتهایقانون مال

ـ نما زیـ کشـور وار  یاتیگذاشتن، به حساب سازمان امور مال  ياتهـا یمال. دی

اعتبـار   نبـه عنـوا   1399در سـال   یپرداخت شده بابت سود سپرده بـانک 

 .در نظر گرفته خواهد شد 1400در عملکرد سال  یاتیمال

 
 

 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي قانون آیین

نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(
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 .شود تقدیم می زه ریالطرح ارتقاي حکمرانی در حومعاونت قوانین در مورد 

 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

 معاون محترم قوانین

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

 برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون  

 

 ؛)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 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


12 

 

 :بیان مستندات و دالیل مغایرت

طرح تقدیمی علیرغم هدف مهم و موضوع ضروري آن از لحاظ شکلی با ایرادات بسیاري مواجه  -1

شـود از جهـت    پیشنهاد مـی . کاهد اي است که ارزش ماهوي طرح را می گونه بهاین ایرادات . است

 .ضوابط تدوین مورد بازنگري قرار گیرد

 . عنوان طرح با موضوعات متعدد آن سنخیت و همخوانی ندارد -2

هاي تنقیحی مجلس  کند، خالف سیاست طرح از آن جهت که عنوانی بر عناوین قانونی اضافه می -3

هـاي   شود طرح در قالب الحاق و اصالح موادي به قانون مالیـات  پیشنهاد می. ی استشوراي اسالم

 . مستقیم مدنظر قرار گیرد

مطابق اصول نگارش متون قانونی، در صورتی که طرح داراي بیش از یک موضوع باشد، باید در  -4

دهاي یک ماده در شود؛ اما در طرح حاضر تمامی احکام مدنظر به صورت بن قالب مواد متعدد تنظیم 

نامگذاري نشده و به همین جهت استناد به ) 8(و ) 7(، )1(همچنین اجزاي بندهاي . اند نظر گرفته شده

 .آنها دشوار است

بـه  «بیان هدف و فلسفه قانونگذاري اختصاص به مقدمه توجیهی دارد، لذا الزم اسـت عبـارت    -5

 .قسمت مقدمه منتقل شوداز صدر طرح حذف و به » سکه و ارز«تا » منظور توسعه

که در عمل به   )1(بسیاري از بندهاي طرح در مقام اصالح قوانین دیگر هستند، نظیر جزء دوم بند  -6

ایـن امـر خـالف    ؛ طـرح ) 3(انجامد و نیز بند  قانون مالیاتهاي مستقیم می )145(ماده ) 2(اصالح بند

 .هاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی است سیاست

یادي حکم قانون به صراحت روشن نشده و مقصود طراح محترم مبهم اسـت؛ نظیـر   در موارد ز -7

) 6(، )3(در بندهاي » این بند«یا عبارت ) 8(مذکور در بند » فراهم نمودن ترتیبات قانونی الزم « عبارت

 ).7(و قسمتهاي چهارم و پنجم بند 

انـدازي   هادار را مکلف بـه راه واحده که بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق ب ماده) 7(جزء  -8 

قـانون  ) 75(و زیرساختهاي مربوط به محاسبه مجموع سود نموده است با اصل هفتاد و پنجم   سامانه

 . باشد اساسی مغایر می

 . در قسمت پایانی این بند نوشته شود) 7(نامه اجرائی موضوع بند  آیین  -9
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