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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
قانونگذار در بند "ش" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده مالکین خودروهای 
لوکس و  افراد دارای تعدد مالکیت خودرو مالیات مشخصی را بپردازند. درآمد مالیاتی حاصل از این حکم 
قانونی حدود هشتاد هزار میلیارد ریال برآورد میشود که میتواند کمک قابل توجهی به تحقق درآمدهای 
عمومی کشور باشد، اما طبق متن فعلی در قانون، سازمان امور مالیاتی باید حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ 
دارایی مشمول و ارزش آن را تعیین و به مشمولین اعالم کند در حالیکه در صدر این بند قانونی تاریخ 
شمول این مالیات، " پایان سال ۱۴۰۰" تعیین شده است در حالیکه مالکیت در هر مقطع از سال ۱۴۰۰ 
باید مالک شمول مالیات باشد و با وجود این تناقض در متن، اجرای آن با مانع حقوقی مواجه میشود که 

نیازمند کسب نظر قانونگذار میباشد

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا پورابراهیمی داورانی - جعفر قادری - قاسم ساعدی - محمدرضا احمدی - علی خضریان - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - اصغر سلیمی - بهزاد رحیمی - محمدرضا رضائی کوچی - مجتبی توانگر - 
اسماعیل حسین زهی - سیدجواد حسینی کیا - مجید نصیرائی - حسین محمدصالحی دارانی - غالمحسین 
کرمی - محمدصالح جوکار - حسین حق وردی - حبیب آقاجری - عباس مقتدایی - رسول فرخی 
میکال - یعقوب رضازاده - احسان ارکانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی 
- مالک شریعتی نیاسر - محمدحسین فرهنگی - علی اکبر بسطامی - سیدموسی موسوی - حسن همتی 
- انور حبیب زاده بوکانی - روح اله نجابت - مهدی عسگری - جواد نیک بین - یحیی ابراهیمی - 
غالمرضا منتظری - جواد کریمی قدوسی - سیدمحمد مولوی - علی اصغر عنابستانی - علیرضا عباسی 
- فاطمه رحمانی - حسین جاللی - فتح اله توسلی - محمدمهدی فروردین - شهباز حسن پوربیگلری - 
ابراهیم عزیزی شیراز - رمضانعلی سنگدوینی - فرهاد طهماسبی - سمیه محمودی - علی اکبر علیزاده 

برمی - موسی احمدی - محمد سرگزی 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


3

عنوان طرح:
طرح استفساریه بند"ش" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده واحده- آیا  کلمه پایان در عبارت در پایان سال ۱۴۰۰ از بند ش تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور اضافه بوده و در طول سال ۱۴۰۰ هرگاه مجموع ارزش خودروهای ذیربط از ده میلیارد ریال فزونی یابد 

مشمول پرداخت این مالیات اعمال میگردد؟

پاسخ: بلی. گرچه کلمه زائد پایان در عبارت در پایان سال ۱۴۰۰ از بند ش تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور چنین متبادر مینماید که مالک شمول این مالیات، وضعیت دارائیهای خودرویی اشخاص در پایان 
سال میباشد اما منظور مقنن این است که به محض فزونی یافتن مجموع ارزش دارائیهای خودرویی اشخاص 
مشمول از حد تعیین شده در قانون، مالیات موضوع این بند قانون بودجه تعلق میگیرد بر همین اساس در 
پایان بند قانونی ضمن اینکه مالکین ملزم به پرداخت مالیات متعلقه قبل از پایان سال شده اند، ثبت نقل و 
انتقال این خودروها در هر مقطع زمانی از سال ۱۴۰۰ منوط به پرداخت مالیات متعلقه طبق این حکم قانونی 

شده 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 استفساریه بند"ش" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 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 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 اساسی: با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ 
۱۰/۳/۰۳۷۳ هدف از استفسار کشف مقصود قانونگذار و رفع ابهام از قانون است اما این طرح موجب توسعه دامنه شمول 

قانون میگردد و به منزله قانونگذاری است و از این لحاظ مغایر با اصل هفتاد و سوم (۷۳) قانون اساسی است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: استفسار بند"ش" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور 

۱- هدف از استفساریه، رفع ابهام و کشف مراد واقعی قانونگذار است؛ ظاهر عبارت «پایان سال ۱۴۰۰» مندرج در بند «ش» 
تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از صراحت کافی برخوردار بوده و به نظر می رسد منظور قانونگذار، برآورد قیمت 
خودروهای مشمول قانون در پایان سال ۱۴۰۰ است و چنانچه حکم قانون از نظر اجرایی واجد ایراد است، باید در قالب 

طرح اصالحی تقدیم شود. 

۲- واژه «استفسار» از نظر اصول قانون نویسی واجد ایراد است و باید به «استفساریه» اصالح شود. 

۳- به جای عبارت «ماده واحده» از عبارت مرسوم «موضوع استفساریه» استفاده شود. 

۴- با توجه به توضیحات بند (۱) و مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۴ ذیل اصل ۵۲ 
قانون اساسی، بودجه ساالنه کل کشور و متمم آن و اصالحات بعدی مربوط در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه می بایست 

به صورت الیحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. 
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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-عنوان طرح به " استفساریه بند"ش" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ " اصالح شود.

۲-عبارت "ماده واحده " به عبارت " موضوع استفساریه " اصالح شود.

۳-با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ هدف از استفسار کشف مقصود قانونگذار 
و رفع ابهام از قانون است اما مفاد این استفساریه موجب توسعه دامنه شمول بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 

کشور شده و به منزله قانونگذاری جدید است که از این لحاظ مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی است.

۴-در صورت اصرار طراحان محترم پیشنهاد می شود طرح مذکور در قالب "اصالح بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل 
کشور" تنظیم و ارائه شود.

۲- ۱- عنوان طرح به " استفساریه بند"ش" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ " اصالح شود. 
۲- عبارت "ماده واحده " به عبارت " موضوع استفساریه " اصالح شود. ۳- با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 
۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ هدف از استفسار، کشف مقصود قانونگذار و رفع ابهام از قانون است اما مفاد این استفساریه موجب 
توسعه دامنه شمول بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده و به منزله قانونگذاری جدید است که از این لحاظ 
مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی است. ۴- در صورت اصرار طراحان محترم پیشنهاد می شود ، طرح مذکور در قالب "اصالح بند 

(ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور" تنظیم و ارائه شود. 

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۷/۲۵ مصوب: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

بخش های قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶-ش**قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶-ش-ردیف۱**قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶-ش-ردیف۲**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور مصوب ۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶-ش-ردیف۳**قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 

۱۳۹۹,۱۲,۲۶==منقح ۱۴۰۰/۱/۲۲-ماده واحده-تبصره ۶-ش-ردیف۴

*****
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سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

بخش های قانون: ماده ۷۲**ماده ۷۲-تبصره ۱**ماده ۷۲-تبصره ۲**ماده ۷۲-تبصره ۳

عنوان قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مصوب: 
۱۳۶۶/۱۲/۰۳

بخش های قانون: باب دوم-فصل پنجم-ماده ۴۶**باب دوم-فصل پنجم-ماده ۴۶-تبصره**باب دوم-فصل پنجم-ماده ۴۶-
تبصره-ردیف۱**باب دوم-فصل پنجم-ماده ۴۶-تبصره-ردیف۲**باب دوم-فصل پنجم-ماده ۴۶-تبصره-ردیف۳**باب دوم-
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