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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در نشست علنی مورخه ۱۷تیرماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسالمی استفساریه ای راجع به اینکه آیا ماده ۱۳۳قانون 
مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن به شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن 
تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۴تاسیس می شود، 

تسری دارد یا خیر؟ مطرح گردیده و نمایندگان مجلس پاسخ زیر را تصویب نمودند:
بلی شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آن ها منطبق بر اساس نامه و در زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ 

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۳ باشد از مالیات بر درآمد معافند.
این استفساریه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و با امضای رئیس جمهور با شماره ۵۱۱۳۴ 
مورخه ۱۱مردادماه ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت اقتصاد و اموراجرایی ابالغ گردید. لیکن کماکان ادارات 
امورمالیاتیاین معافیت را به شرکت های تعاونی تولیدی تسری نمی دهند .درصورتی که در متن قانون مالیات 

های مستقیم هیچ استثنایی  در عنوان و عملکرد ماهوی فعالیت شرکت های تعاونی وجود ندارد.

 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابراهیم عزیزی شیراز - حسینعلی حاجی دلیگانی - جالل محمودزاده - محمدحسین فرهنگی - احسان 
ارکانی - محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - مهدی باقری - سیدعلی یزدی خواه - روح 
اله ایزدخواه - حسین حق وردی - محمدتقی نقدعلی - سیدجواد حسینی کیا - علی اکبر کریمی - 
سیدناصر موسوی الرگانی - حسن محمدیاری - موسی احمدی - رسول فرخی میکال - اصغر سلیمی 
- بهزاد رحیمی - محمد باقری - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - رضا آریان پور - مجتبی بخشی پور - 
جواد نیک بین - سیدکاظم دلخوش اباتری - رحمت اله نوروزی - یعقوب رضازاده - علی اکبر علیزاده 

برمی - عبدالجالل ایری - مجید نصیرائی - امانقلیچ شادمهر - سیدموسی موسوی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم

مادهواحده– در ماده(۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب  ۳۱/  ۴/ ۱۳۹۴ عبارت «شرکتهای تعاون 
روستایی» به «شرکتهای تعاونی تولید روستایی» اصالح میگردد. 
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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 ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای 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. █
█

مواجه با ایراد
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می باشد. ☐

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

ب- سوابق قانونی

www.dotic.ir

http://www.dotic.ir

