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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
انتظار بر این بود که قانونگذار از عوارض پرداختی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی، برای توسعه و اداره این شهرکها 
سهمی در نظر بگیرد. متاسفانه در برنامه ششم توسعه، این سهم صرفا محدود به عوارض پرداختی واحدهای تولیدی مستقر در 
شهرکهای صنعتی موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده 
گاز طبیعی موضوع قانون مذکور شده است. در حالیکه بیشتر واحدهای تولیدی مستقر در این شهرکها واحدهای تولیدی موضوع 
بند (الف) این ماده هستند و واحدهای پاالیشی گاز عموما خارج از شهرکهای صنعتی استقرار دارند، عمال سهمی از عوارض به 
شهرکهای صنعتی تعلق نمی گیرد. برای کاهش هزینه های تامین زیرساخت و کاهش تبعات ناشی از استقرار متفرقه واحدهای 
صنعتی، ضرورت دارد که کمکی به واحدهای مستقر در شهرکها از محل عوارض پرداختی خودشان انجام شود. برای اینکه 

شهرکهای صنعتی از عوارض پرداختی همه واحدهای تولیدی مستقر در این شهرکها سهم ببرند، این طرح تهیه شده است. 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
جعفر قادری - سیدمحمد مولوی - محمدحسین فرهنگی - انور حبیب زاده بوکانی - رمضانعلی سنگدوینی - سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی - ابراهیم عزیزی - جالل محمودزاده - محمدصالح جوکار - علی علی زاده - سیدجواد حسینی کیا - احسان 
ارکانی - عبدالعلی رحیمی مظفری - علی اکبر کریمی - محمدتقی نقدعلی - علی اصغر عنابستانی - روح اله نجابت - سیدکاظم 

دلخوش اباتری - کمال حسین پور 
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عنوان طرح:
طرح اصالح بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه

ماده واحده: عبارت « همچنین سیدرصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای 
تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و 
تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی 
استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد»، تبصره و عبارت ذیل 
آن از جزء ۲ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه حذف و عبارت باال با اصالحاتی، همچنین تبصره مربوطه 

بدون تغییر و نیز عبارت ذیل این بند با اصالحاتی به شکل ذیل به عنوان جزء ۴ این بند اضافه می شوند:

۴- سیدرصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع اجزاء ۱ و ۲ دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها 
و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) 
نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. عوارض 

مربوط به جزء ۲ این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای هر استان کسر میگردد.
تبصره- پنجدرصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در 
همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی 
مصوب  ۳۱/  ۲/ ۱۳۸۷ قرار میگیرد. شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم 

هستند.
در طول برنامه ششم اجزاء (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت با تبصره (۱) ماده ۳۸ و 

تبصره های(۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. 
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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: 

طرح اصالح بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه 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/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: طرح اصالحیه بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه با بند ب ماده ۶ قانون 
برنامه ششم توسعه فعلی که الزم االجراست از حیث مقدار اختصاص وجوه و محل آن مغایرت دارد. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان قانون برنامه ششم توسعه باید به صورت کامل درج 
شود: «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» 

۲- در متن طرح اصول نگارش متون قانونی رعایت نشده است، لذا الزم است که به صورت زیر اصالح شود: 
مادهواحده- در جزء (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ عبارت «همچنین سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده...» تا انتهای این جزء به 

انضمام تبصره و فراز پایانی آن به همراه اصالحات ذیل، به عنوان جزء (۴) در انتهای بند «ب» همین ماده درج شود: 
«۴- سیدرصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع اجزاء (۱) و (۲) دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و 
نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام شهرکها 
و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. عوارض مربوط به جزء (۲) این سهم از 

مبلغ مربوط به شهرهای هر استان کسر میگردد. 
تبصره- پنجدرصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سیدرصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها 
در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ قرار 

میگیرد. شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. 
در طول برنامه ششم اجزاء (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت با تبصره (۱) ماده ۳۸ و تبصره های(۱) 

و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.» 
۳- به جهت سهولت در استناد به فراز پایانی جزء (۴) پیشنهادی، مناسب است که این فراز به عنوان جزء (۵) نامگذاری 

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 ادارهكل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

بخش طرح/الیحه: طرح اصالح بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه
۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 

۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵
بخش قانون: بخش ۲,ماده ۶,ب , ردیف۲

توضیحات: طرح با سوابق قانونی مطابقت داده شد تعارضی یافت نشد و با توجه به اینکه طرح درصدد اصالح بند ب ماده ۶ برنامه 
ششم توسعه برآمده است بنابراین برای تصویب ان نیاز به دوسوم رای نمایندگان حاضر دارد. 

قانونگذاری در مورد این بخش: الزم است
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