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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

طرح دو فوریتی اصالح بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال 1۴۰۰ با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور و 
تأکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1۴۰۰ تحت عنوان تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  و در 
راستای شفافیت و ثبات هرچه بیشتر قوانین اقتصادی کشور با دالیل توجیهی زیر و با توجه به عدم امکان 
احصاء محصوالت نیمه خام و با عنایت به  وسعت طیف فرآورده های صنعتی و پتروشیمی و سردرگمی 
مجریان و صادرکنندگان این نوع محصوالت در خصوص شمولیت و یا عدم شمولیت بند قانونی فوق الذکر 
که میتواند تأثیرات مخربی بر صادرات کشور داشته باشد . اصالح این بند قانونی می تواند از مصادیقبارز 

مانع زدایی باشد از این رو طرح دوفوریتی  به شرح زیر تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای می گردد :

 دالیل توجیهی : 

ابهام در احصاء مواد نیمه خام .1

اساسا اطالق مواد نیمه خام در صنایع با وجود حلقه های تولیدی متعدد از فراورده های نفتی ، گازی و 
معدنی  نمی تواند پایه و اساس علمی و حقوقی داشته باشد، چراکه کلیه محصوالت تولید شده از این فرآورده 
ها از طریق فرآیندهای عملیاتی و ایجاد ارزش افزوده در انواع مواد پایه استحصال میشوند . تعدد این فرآیندها 
باتوجه به زیرساختها، پتانسیلها و شرایط حاکم بر فضای کسب و کار و نیز محدودیتهای تحریمی در انتقال 
دانش فنی ، متفاوت است . از اینرو امکان ابهام و اعمال سلیقه در احصاء مواد نیمه خام صنایع مختلف وجود 

دارد که میتواند به تولید و صادرات لطمه بزند .

مغایرت به با قوانین باالدستی  .1

مطابق بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب   1۰/    11/  1۳۹۵  

،هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات 
هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است . مفاد قانونی مذکور در تمامی برنامه های توسعه 
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کشور وجود داشته و اساسا بر مبنای استراتژی توسعه صادرات در کشور تنظیم گردیده و قانون گذار 
از همین حیث آن را تبدیل به قانون دائمی نموده است . لذا حذف معافیت مذکور در مغایرت با 
قوانین باالدستی و استراتژی توسعه صادرات برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند 
منجر به کاهش صادرات و از دست رفتن بسیاری از بازارهای جهانی توسط فعالین اقتصادی کشور 

گردد .
مطابق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ؛ وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و  

خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کاالهایی با ارزش افزوده پائین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه 
فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل ....... ممنوع است . باتوجه به این قانون ، به طریق اولی وضع 

مالیات نیز آثار نامناسب اقتصادی را بدنبال دارد . 

ایجاد بی اعتمادی به قوانین دائمی در رفتار حاکمیتی و پیش بینی ناپذیر نمودن مؤلفه های اقتصادی .1

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدجواد حسینی کیا - قاسم ساعدی - احسان ارکانی - حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدعلی یزدی 
خواه - مهدی طغیانی - انور حبیب زاده بوکانی - علی اکبر بسطامی - جعفر قادری - پرویز اوسطی - 
جالل محمودزاده - مجید نصیرائی - علیرضا سلیمی - احمدحسین فالحی همدان - رحمت اله نوروزی 
- حسین حق وردی - رضا آریان پور - رسول فرخی میکال - علیرضا زندیان - مجتبی بخشی پور - 
یعقوب رضازاده - محمدحسین فرهنگی - فرهاد طهماسبی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علی اکبر 
علیزاده برمی - مجتبی توانگر - رجب رحمانی - علی علیزاده مراغه - سیدکاظم دلخوش اباتری - حسین 
محمدصالحی دارانی - احمد محرم زاده یخفروزان - آرش زره تن لهونی - صمداله محمدی - اصغر 

سلیمی - موسی احمدی - محمدتقی نقدعلی - علی اصغر عنابستانی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر اصالح می شود :

ث- درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به 
صورت خام که در داخل کشور قابلیت تبدیل به محصول با ارزش افزوده بیشتر دارد و یا به تشخیص 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت دارای توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری بیشتر در داخل می باشد ، 
مشمول مالیات میشود . تعریف و فهرست مواد خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور 

اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، نفت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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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 

1۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور 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 1۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 1۳۰ 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 (1۵ 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 1۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده 1۸1- 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(1۵۶) 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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: بطور کل اصالح قانونی که هنوز مدتی از تصویب آن نگذشته 
و کم و کیف و نواقص آن در مرحله اجرا مشخص نشده محل تأمل است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1۳۸۹/۳/۲۵ 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
1- 1-طرح مذکور فاقد قالب مناسب بوده و الزم است در قالب ماده واحده به شرح زیر تنظیم شود: "ماده واحده بند (ث) تبصره 

(۶) قانون بودجه سال1۴۰۰کل کشور مصوب ۲۶/1۲/1۳۹۹به شرح زیر اصالح می شود."

۲-طراحان محترم در قالب ۳ بند مقدمه توجیهی ضروت ارائه طرح را بیان داشته اند در بند اول فرمودند عبارت کاالهای نیمه خام 
در تبصره بودجه ابهام دارد و در اجرا سلیقه ای عمل می شود.باید گفت اصوال در قانون نویسی برای رفع ابهام نمی شود خود 
عبارت قانونی را حذف کرد باید آن را تعریف کرد و یا مصادیق آن را دستگاهای اجرایی در قالب آیین نامه اجرایی قانون احصاء 
و به تصویب هیأت وزیران برسانند. در بند دوم مقدمه توجیهی در قالب مغایرت با قوانین باال دستی به بند الف ماده ۲۳ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1۳۹۵/11/1۰ اشاره شده است. در حالیکه این قانون به ممنوعیت وضع مالیات به 
کاال های مجاز و غیر یارنه ای می پردازد بسیاری از کاالهای نیمه خام تولید شده از نفت گاز و پتروشیمی در کشور بصورت یارانه 
ای تولید شده اند و می شود برای صادرات آنها مالیات وضع کرد که در بودجه 1۴۰۰ به آن پرداخته اند. چونکه بسیاری از این 
کاالهای نیمه خام مواد اولیه تولید کنندگان داخلی را تشکیل می دهد بنابراین حداقل صادرا ت کاالهای نیمه خام باید بعد از تأمین 
صدرصدی نیاز تولید کنندگان داخل انجام گیرد. به نظر می رسد در این جا تعارض منافع صادرکنندگان کاالهای نیمه خام و 

تولیدکنندگان کاالهای که موادنیمه خام جزء موا اولیه آنها است وجود دارد. باید در چنین شرایطی به منافع کشور توجه کرد. 

۳-طرح مذکور در صدد حذف عبارت" نیمه خام " از بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه 1۴۰۰ است که با این اصالح از این پس 
درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی محصوالت نفتی گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام مشمول مالیات 
نخواهد بود. این حکم با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه تخفیف ترجیح یا معافیت 

مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه در تعارض است و برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.

۴-معافیت جدید مالیاتی پیش بینی شده در متن طرح با بند1۷سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصالح نظام درآمدی دولت 
با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تعارض است.

۵-همچنین طرح تقدیمی موجب تقلیل درآمدهای دولت می شود و از آنجاکه محل جبران آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون 
اساسی است

۲- 1- طرح مذکور فاقد قالب مناسب بوده و الزم است در قالب ماده واحده به شرح زیر تنظیم شود: "ماده واحده – بند (ث) 
تبصره (۶) قانون بودجه سال1۴۰۰کل کشور مصوب ۲۶/1۲/1۳۹۹به شرح زیر اصالح می شود." ۲- طرح مذکور در صدد حذف 
عبارت" نیمه خام " از بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه 1۴۰۰ است که با این اصالح، از این پس درآمد حاصل از صادرات مواد 
معدنی فلزی– غیر فلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام مشمول مالیات نخواهد بود. این حکم با بند 
الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای 
اجرای قانون برنامه در تعارض است و برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است. ۳- معافیت جدید مالیاتی پیشبینی شده 
در متن طرح، با بند1۷سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، در 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


11

تعارض است. ۴- همچنین طرح تقدیمی موجب تقلیل درآمدهای دولت می شود و از آنجاکه محل جبران آن مشخص نشده، مغایر 
اصل ۷۵ قانون اساسی است 

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور مصوب 1۳۹۹,1۲,۲۶==منقح 1۴۰۰/1/۲۲ مصوب: 1۳۹۹/1۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور مصوب 1۳۹۹,1۲,۲۶==منقح 1۴۰۰/1/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶**قانون 
بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور مصوب 1۳۹۹,1۲,۲۶==منقح 1۴۰۰/1/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶-ث

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -- منقح 1۳۹۶/11/۳ مصوب: 1۳۸۷/۰۲/1۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1۳۹۹/۸/۲۷==منقح 1۳۹۹/11/1۹ مصوب: 
1۳۹۹/۰۸/۲۷

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰1 /۰۲ /1۳۹۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== 
منقح 1۴۰۰/۰۴/1۵ مصوب: 1۳۹۴/۰۲/۰1

بخش های قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰1 /۰۲ /1۳۹۴ با اصالحات و الحاقات 
بعدی== منقح 1۳۹۹/۹/11-ماده ۳۷

عنوان قانون: سیاست های کلی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب 1۴ /11 /1۳۹1 مقام معظم رهبری -- منقح 
1۳۹۷/1/۲۹ مصوب: 1۳۹1/11/1۴

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح1۳۹۶/11/۵ مصوب: 1۳۹۵/11/1۰

بخش های قانون: ماده ۲۳**ماده ۲۳-الف**ماده ۲۳-الف-ردیف1**ماده ۲۳-الف-ردیف۲**ماده ۲۳-الف-تبصره**ماده 
۲۳-ب**ماده ۲۳-پ**ماده ۲۳-ت

عنوان قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب 
1۳۹۸/۰۴/۲۴ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1۴۰۰/۴/1۳ مصوب: 1۳۹۸/۰۴/۲۴

بخش های قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-
ماده1**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده1-

الف**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده1-ب**قانون 
حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده1-پ**قانون حمایت از 
توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده1-ت**قانون حمایت از توسعه صنایع 
پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۳**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام 
و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۳-الف**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات 
گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۳-ب**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۳-پ**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از 
سرمایهگذاری مردمی-ماده۳-ت**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری 
مردمی-ماده۳-ث**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۳-
ج**قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۳-چ**قانون 
حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۵**قانون حمایت از توسعه 
صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۵-الف**قانون حمایت از توسعه صنایع 

پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی-ماده۵-ب

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( 1۴۰۰ - 1۳۹۶ ) مصوب 
1۳۹۵/1۲/۲1 با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح 1۴۰۰/۰۴/1۵ مصوب: 1۳۹۵/1۲/۲1

بخش های قانون: بخش ۵-ماده ۲۶**بخش ۵-ماده ۲۶-الف**بخش ۵-ماده ۲۶-الف-ردیف1**بخش ۵-ماده ۲۶-الف-
ردیف۲**بخش ۵-ماده ۲۶-الف-ردیف۳**بخش ۵-ماده ۲۶-الف-ردیف۴**بخش ۵-ماده ۲۶-الف-ردیف۵**بخش 1۰-
ماده ۴۴**بخش 1۰-ماده ۴۴-الف**بخش 1۰-ماده ۴۴-الف-ردیف1**بخش 1۰-ماده ۴۴-الف-ردیف1-تبصره**بخش 1۰-

ماده ۴۴-الف-ردیف۲**بخش 1۰-ماده ۴۴-الف-ردیف۳**بخش 1۰-ماده ۴۴-الف-ردیف۴

عنوان قانون: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1۳۹1/۰۲/1۹-- منقح 1۳۹۶/1۰/۲۷ مصوب: 1۳۹1/۰۲/1۹

بخش های قانون: ماده ۳**ماده ۳-الف**ماده ۳-الف-ردیف۷**ماده ۳-پ**ماده ۳-پ-ردیف11

www.dotic.ir

http://dotic.ir


13

عنوان قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1۶ /11 /1۳۹۰ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 1۳۹۷/۴/1۳ 
مصوب: 1۳۹۰/11/1۶

بخش های قانون: تمام متن
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