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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با عنایت به اینکه کشور با سختی ارز کاالهای اساسی تامین می کند و بخش عمده این کاالها در حوزه تولیدات 
صنعتی مصرف می شود و بعد از تولید با نرخ آزاد صادر می شود یعنی عمال ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب 
یکسری صادرکنندگانی می رود که تولیدات آنها صادر می شود . از این رو طرح با مشخصات زیر به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم می گردد: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدجواد حسینی کیا - یعقوب رضازاده - علی اکبر بسطامی - علیرضا زندیان - مجید نصیرائی - رسول 
فرخی میکال - حسین محمدصالحی دارانی - علی آذری - احمد محرم زاده یخفروزان - آرش زره تن 
لهونی - بهروز محبی نجم آبادی - صدیف بدری - قاسم ساعدی - سیدعلی یزدی خواه - غالمحسین 
کرمی - بهزاد رحیمی - حسین حق وردی - الیاس نادران - بهزاد علیزاده دهلران - هاجر چنارانی - 
احسان ارکانی - جعفر راستی - جعفر قادری - محمدحسین فرهنگی - ابراهیم عزیزی شیراز - محمدرضا 
رضائی کوچی - پرویز اوسطی - مجتبی بخشی پور - موسی احمدی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - 

سلمان اسحاقی - احمدحسین فالحی همدان 
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عنوان طرح:
 مالیات  کاالهای صادراتی  با ارز ۴۲۰۰ تومانی

ماده واحده - دولت مکلف است کاالها و تولیدات صادراتی که هر ساله فهرست آن توسط وزارت صنعت 
،معدن و تجارت مشخص می شود وبا پایه ارزی ۴۲۰۰ تومانی مطابق با کاالهای اساسی صادر می شود به 
میزان مابه التفاوت ارز نیمایی از صادر کنندگان اخذ می نماید و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی 

دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
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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  مالیات  کاالهای صادراتی  با ارز ۴۲۰۰ تومانی 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 تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان پیشنهادی عالوه بر عدمرعایت اصل ایجاز در 
صورت تصویب ، باعث افزایش عناوین قانونی شده و این عالوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسالمی 
مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ تورم قوانین را در پی دارد. مناسب است این 

طرح در قالب الحاق مادهای به قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۴۵/۱۲/۲۸با اصالحات و الحاقات بعدی تنظیم و ارائه گردد. 

۲- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین 
نشدهاست. 

۳- الزم است به جای عبارت «ارز ۴۲۰۰» عبارت «ارز دولتی» در عنوان و متن طرح قید 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 

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
۱- ۱-مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه طرح می باشد و به صورت کلی به مشکالت حوزه تخصیص ارز دولتی اشاره کرده 

است بنابراین الزم است به طور کامل به ضرورت قانونگذاری فلسفه و هدف آن پرداخته شود.

۲-عنوان طرح با مقدمه توجیهی و متن همخوانی ندارد. در مقدمه و متن صحبتی از مالیات بر کاالهای صادراتی نیست ولی عنوان 
طرح مشخصاً مالیات کاالهای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

۳-متن ماده واحده دارای ایرادات ویرایشی بسیاری است. در راستای رفع آنها موارد زیر پیشنهاد می شود:

-در سطر اول حرف را بعد از عبارت تولیدات صادراتی اضافه شود.

-در سطر اول حرف آن به آنها اصالح شود.

-در سطر دوم عبارت تخصیص یافته به جایگزین عبارت مطابق با شود.

-در سطر آخر فعل می نماید به نماید اصالح شود.

۴-اگر مقصود از دریافت مابه التفاوت ارز نیمایی از صادرکنندگان اخذ مالیات باشد (همانگونه که در عنوان هم به آن اشاره شده) 
با حکم بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ که مقرر می دارد: سود تفاوت نرخ 
تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است در تعارض است لذا به موجب ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه 

برای تصویب به استناد ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

۵-حکم ماده واحده پیشنهادی مشروط به اینکه مقصود از دریافت مابه التفاوت ارز نیمایی از صادرکنندگان اخذ مالیات باشد 
(همانگونه که در عنوان هم به آن اشاره شده) با حکم ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصالحات و 
الحاقات بعدی که مقرر می دارد: صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش 

کشاورزی و بیست درصد (۲۰%)درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد در تعارض است.

۶-حکم ماده واحده پیشنهادی با حکم بند (ذ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مبنی بر اصالح سیاست 
های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن 
کاالهای تولید داخل برای صادرات در تعارض است لذا به موجب ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای تصویب به استناد 

ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

۸-به استناد بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ کلیه صادرکنندگان غیرنفتی 
موظفند حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین 
می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند لذا برای حل این معضل و رفع دغدغه مدنظر طراحان 
که درست و بجاست حکم معتبر موجود است لذا پیشنهاد می شود بجای ارائه طرح حاضر و حکم به گرفتن مالیات از صادرکنندگان 
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کاالهای تولیدی متن بند (۱) مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ که مورد تأیید مقام 
معظم رهبری نیز قرار گرفته است در قالب طرح ارائه و تصویب شود.

۲- ۱-مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه طرح می باشد و به صورت کلی به مشکالت حوزه تخصیص ارز دولتی اشاره کرده 
است؛ بنابراین الزم است به طور کامل به ضرورت قانونگذاری، فلسفه و هدف آن پرداخته شود.۲-عنوان طرح با مقدمه توجیهی و 
متن همخوانی ندارد. در مقدمه و متن صحبتی از مالیات بر کاالهای صادراتی نیست ولی عنوان طرح مشخصاً «مالیات کاالهای 
صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی» است.۳-متن ماده واحده دارای ایرادات ویرایشی بسیاری است. در راستای رفع آنها موارد زیر پیشنهاد 
می شود:-در سطر اول، حرف «را» بعد از عبارت «تولیدات صادراتی» اضافه شود.-در سطر اول، حرف «آن» به «آنها» اصالح 
شود.-در سطر دوم، عبارت «تخصیص یافته به» جایگزین عبارت « مطابق با» شود.-در سطر آخر فعل «می نماید» به «نماید» اصالح 
شود.۴-اگر مقصود از دریافت مابه التفاوت ارز نیمایی از صادرکنندگان، «اخذ مالیات» باشد (همانگونه که در عنوان هم به آن اشاره 
شده) با حکم بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ که مقرر می دارد: «سود تفاوت 
نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است» در تعارض است؛ لذا به موجب ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم 
توسعه برای تصویب به استناد ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است. ۵-حکم ماده واحده 
پیشنهادی مشروط به اینکه مقصود از دریافت مابه التفاوت ارز نیمایی از صادرکنندگان، «اخذ مالیات» باشد (همانگونه که در عنوان 
هم به آن اشاره شده) با حکم ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی که مقرر می 
دارد: صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد 
(۲۰%)درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد، در تعارض است.۶-حکم ماده واحده پیشنهادی با 
حکم بند (ذ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مبنی بر اصالح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای 
حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات، 
در تعارض است؛ لذا به موجب ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای تصویب به استناد ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس، 
نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.۸-به استناد بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 
۱۰/۷/۱۳۹۷، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما 
عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند»؛ لذا 
برای حل این معضل و رفع دغدغه مدنظر طراحان که درست و بجاست، حکم معتبر موجود است؛ لذا پیشنهاد می شود بجای ارائه 
طرح حاضر و حکم به گرفتن مالیات از صادرکنندگان کاالهای تولیدی، متن بند (۱) مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، در قالب طرح ارائه و تصویب شود.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مقررات صادرات و واردات -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مصوب: ۱۳۷۲/۰۷/۰۴

بخش های قانون: تمام متن
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ مصوب: 
۱۳۸۸/۱۰/۱۵

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲ مصوب: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ب**قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ب-ردیف۱**قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ب-ردیف۲**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ب-ردیف۳**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 

۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۱-ب-ردیف۴
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