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 تعاليباسمه
 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

 شود.نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقديم می ۳۱احتراماً طرح ذيل که به امضای 

 مقدمه )دالیل توجيهي(: 
های نفتی تولیدی ه گاز و فرآوردهعوارض ارزش افزود(، 2قانون الحاق ) (۱)ماده « و»به استناد بند  

و مصرفی در زنجیره آخر مصرف، وصول و به حساب تمرکز وجوه واريز و با نسبتهای تعیین شده در ماده 

شود. سهم اريها و دهیاريهای کشور توزيع میشهرها، ساير شهردقانون برنامه ششم توسعه بین کالن (6)

اتی در قالب يک سوم ارزش صادرات نفت و گاز صادراتی خیز و گازخیز از نفت و گاز صادرمناطق نفت

محاسبه و پرداخت شده ولی سهم اين مناطق از ارزش افزوده نفت و گاز مصرفی در داخل پرداخت نشده و 

 با شهرداريها و دهیاريهای مستقر در اين مناطق مثل شهرداريها و دهیاريهای ساير مناطق کشور برخورد 

ل عوارض ارزش افزوده مناطق معدنی به شهرداريها و دهیاريهای مناطق معدنی شود. در شرايطی که کمی

خیز و گازخیز دور ند، برخوردی متناقض با مناطق نفتابهرهساير مناطق از اين عوارض بیپرداخت شده و 

خیز و گازخیز اين طرح و انصاف در برخورد با مناطق نفت برای رعايت عدالت از انصاف و عدالت است.

 شود:طرح ذيل تقديم میبنابراين  هیه شده است.ت

  

  -جالل محمودزاده  -دهلران بهزاد عليزاده -حسين حاتمي  -لي حسين جال -جعفر قادري 

  -سيدمحمود نبویان  -مهدي طغياني  -فر نصراله پژمان -داراني محمدصالحيحسين 

  –غالمحسين کرمي  -سيني برز حسيدال -دليگاني حسينعلي حاجي -مصطفي آقاميرسليم سيد

-سيدناصر حسيني پور -هدي شریفيان م -فرهاد طهماسبي  -محمدمهدي فروردین  -اکبر بسطامي علي

 -محمدصالح جوکار  -محمدحسين فرهنگي  -سيدموسي موسوي  -حسين حسين زاده  -گچساران 

  -عليرضا عباسي  -بوکاني زادهانور حبيب -مجتبي رضاخواه  -گزي محمد سر -عليرضا زندیان 

 بهزاد رحيمي  -یعقوب رضازاده  -سيدمسعود خاتمي  -الياس نادران 
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 عنوان طرح:

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات ۱ماده )« و»الحاق یک تبصره به بند 

 (۲مالی دولت )
 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون ۱ماده )« و»( به بند ۳يک تبصره به عنوان تبصره ) -واحدهماده 

 :شودبه شرح زير الحاق می  ۱۳۹۳/۱2/۴  ( مصوب2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

های ا و دهیاریههای نفتی سهم شهرداریو فرآورده يک سوم از عوارض ارزش افزوده گاز -۳تبصره 

خیز هر استان متناسب با سهم آن استان و های نفت خیز و گازهای شهرستانها و دهیاریور، به شهرداریکش

های کشور تعلق ها و دهیاریوم آن به کل شهرداریسدی کشور و استان و دوشهرستان در نفت و گاز تولی

با اصالحات بعدی آن  ۱۳۸۷/2/۱۷  ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۳۹گرفته و طبق احکام ماده)

 .شودتوزيع می

 هاعوارض ارزش افزوده، بین شهرداری زی دريايی هر استان از يک سومهای نفتی و گاسهم حوزه

 .گرددهای همان استان توزيع میهای کل شهرستانو دهیاری
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميهيأت
 

( قاانون تادوين و تنقای  ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مااده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

طرح الحاق یک تبصره بهه بنهد نظر معاونت قوانین در مورد  2۵/۳/۱۳۸۹مقررات کشور مصوب  قوانین و

 .شودمی تقديم (2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )1ماده )« و»

 قوانينمعاون 
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کال نظر اين اداره 2۵/۳/۱۳۸۹تدوين و تنقی  قوانین و مقررات کشور مصوب   ( ۴( ماده )۴( و )2ای )احتراماً در اجرای بنده

 شود:شرح زير تقديم میبه

 قبال تقديم نگرديده است ██ ۱۳۰ماده  سابقه تقدیم: -۱

 در            تاريخ در و تقديم        مورخ        شماره علنی جلسه در قبالً ☐ 

☐ 
    کمیسیون

☐ 
 :باقانون اساسی( رد شده و اينک  ۸۵)موضوع اصل    صحن

     

 مجلس( نفر از نمايندگان )مشروط به تصويب ۵۰با تقاضای کتبی  ☐ با تغییر اساسی ☐

 بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

 نفر از نمايندگان ۵۰با تقاضای کتبی کمتر از  ☐ با انقضاء شش ماه ☐
    

 می باشد ☐ می باشد ☐   جدداً قابل پیشنهاد به مجلسم

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲
 رعايت شده است. ██ 

 رعايت شده است)با نظر کارشناسی( ☐ در طرح تقديمی آيین نگارش قانونی و ويرايش ادبی

 ه ضمیمه تقديم می شود.رعايت نشده است، داليل مغايرت ب ☐ 

 

 نامه داخلی مجلس )شكلی(از نظر آیين -۳

       -1۳1ماده  -الف

   ندارد ☐ دارد ██ نفر( ۱۵حداقل امضا الزم ) -اول

   ندارد ☐ دارد ██ موضوع و عنوان مشخص   -دوم

   ندارد ☐ دارد ██ داليل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم

ب با اصل موضوع و موادی متناس -چهارم

 عنوان

 ندارد ☐ دارد ██
 

  

       

       -1۳۸ماده  -ب 

     

است و پیشنهاد آن به  يک موضوع ☐ طرح تقديمی دارای

 عنوان

 مواد متعدد ☐

 ماده واحده ██ موضوعبیش از يک  ██

       

     نمی باشد. ██ مواجه با ايراد

 می باشد. ☐
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴ی بند )در اجرا -۴
   اول: از نظر قانون اساسی؛

 ندارد. ██ طرح تقديمی با قانون اساسی به طور کلی مغايرت 

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

های كلی نظام و سند دوم: از نظر سياست

 انداز؛چشم

  

طرح تقديمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 

 ندارد. ██  انداز مغايرت

 دارد.اصول مغاير به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

   سوم: از نظر قانون برنامه؛

 ندارد. ██ طرح تقديمی با قانون برنامه مغايرت    

 دارد.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

داخلی مجلس  نامهچهارم: از نظر آیين

 )ماهوی(؛

 

  

رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون  -۱۴۰ماده  -الف

      اساسی
 شده است. ██

 نشده است.دلیل مغايرت به ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

 نمی شود ☐ بموجب اصالح يا تغییر برنامه مصو -۱۸۱ماده  -ب

 می شود ██ 

 ندارد. ☐ رای نمايندگان ۳/2 به  نیاز و

 .دارد ██ 

 .شودمی تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين         
 

 

 ( قانون اساسی مغايرت۱۵6(اصل)۵طرح تقديمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند ) -۵
 

 معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه

 .ندارد 

 .دارد 
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كل تدوین قوانينضميمه نظر اداره  

      مستندات و دالیل مغایرت: بيان

 

که در حکم قانون برنامه توسعه ششم است، ماده  2در رابطه با طرح/اليحه تقديمی با قانون برنامه: اين طرح به قانون الحاق 

 ای الحاق می کند. 
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظار ايان  2۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوين و تنقای  قاوانین و مقاررات کشاور مصاوب ۴ماده ) ( ۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير تقديم میاداره
 

   (:۱. در اجرای بند )۱

 وجود ندارد ☐ در خصوص طرح تقديمی قوانین متعارض -الف  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ██ 

 وجود ندارد ██ قوانین مرتبطدر خصوص طرح تقديمی  -ب  

 وجود دارد که به شرح ضمیمه تقديم می شود. ☐ 

   (:۳. در اجرای بند )۲

های به عمل آمده قانونگذاری در اين با عنايت به بررسی

 الزم است. ☐ موضوع 

 الزم نیست. ☐ 

 

 
  

 د.شوكل به ضميمه تقدیم میتعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 كلنظر اداره -الف
مجلس شورای اسالمی و با لحاظ بند  ۱۴۰۰/۰۳/۰2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۳۹تبصره پیشنهادی با بند ب ماده  -۱

 قانون برنامه ششم توسعه مغاير است.  6قانون و بند ب ماده  همان 26الف ماده 

 

 

 سوابق قانونی -ب
 

 قوانين متعارض به شرح زیر تقدیم مي گردد :

 ۱۴۰۰/۰۳/۰2مصوب:  ۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  عنوان قانون:

**قانون مالیات بر ۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  بخش هاي قانون:

الف**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2ارزش افزوده مصوب 

-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2ب**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2

-ب-۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱تبصره-ب-۳۹ماده-همفصل ن

**قانون مالیات ۳تبصره-ب-۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2تبصره

**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۴تبصره-ب-۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2بر ارزش افزوده مصوب 

==منق  ۱۴۰۰/۳/2**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۵تبصره-ب-۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2

-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 6تبصره-ب-۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳

 ۸تبصره-ب-۳۹ماده-فصل نهم-۱۴۰۰/۴/۱۳==منق  ۱۴۰۰/۳/2**قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۷صرهتب-ب-۳۹ماده

***** 

 
 

 سوابق به شرح زیر تقدیم مي گردد :

(  ۱۳۹6 - ۱۴۰۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران )  عنوان قانون:

 ۱۳۹۵/۱2/2۱مصوب:  ۱۴۰۰/۰۴/۱۵صالحات و الحاقات بعدی == منق  با ا ۱۳۹۵/۱2/2۱مصوب 

-2**بخش ۱رديف-ب-6ماده -2ب**بخش -6ماده -2الف**بخش -6ماده -2**بخش 6ماده -2بخش  بخش هاي قانون:

-ب-6ماده -2تبصره**بخش -2رديف-ب-6ماده -2**بخش 2رديف-ب-6ماده -2تبصره**بخش -۱رديف-ب-6ماده 

-ب-۷ماده -2ب**بخش -۷ماده -2**بخش ۷ماده -2تبصره**بخش -۳رديف-ب-6ماده -2**بخش ۳رديف
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 ۳رديف-الف-26ماده -۵الف**بخش -26ماده -۵**بخش 26ماده -۵**بخش ۱رديف

با اصالحات و  ۱۳۹۳/ ۱2/ ۰۴( مصوب  2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )  عنوان قانون:

 ۱۳۹۳/۱2/۰۴مصوب:  ۱۴۰۰/۴/۱۵ منق  --الحاقات بعدی

-ب-۴۴ب**ماده -۴۴**ماده ۴۴**ماده 2تبصره -و-۱**ماده ۱تبصره -و-۱و**ماده -۱**ماده ۱ماده  بخش هاي قانون:

 تبصره-الف-6۵الف**ماده -6۵**ماده 6۵**ماده ۳رديف-ب-۴۴**ماده 2رديف-ب-۴۴**ماده ۱رديف

 ۱۳۳۴/۰۴/۱۱مصوب:  ۱۳۹۹/۱۱/2۹منق  --الحات و الحاقات بعدی با اص ۱۳۳۴،۰۴،۱۱قانون شهرداری مصوب  عنوان قانون:

-ب-فصل هفتم-۱۳۹۹/۱۱/2۹منق  --با اصالحات و الحاقات بعدی  ۱۳۳۴،۰۴،۱۱قانون شهرداری مصوب  بخش هاي قانون:

-۷۸ماده -ب-فصل هفتم-۱۳۹۹/۱۱/2۹منق  --با اصالحات و الحاقات بعدی  ۱۳۳۴،۰۴،۱۱**قانون شهرداری مصوب ۷۸ماده 

-۷۸ماده -ب-فصل هفتم-۱۳۹۹/۱۱/2۹منق  --با اصالحات و الحاقات بعدی  ۱۳۳۴،۰۴،۱۱**قانون شهرداری مصوب ۱تبصره 

 2تبصره 

 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مصوب:  ۱۳۹6/۱۱/۵منق --قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب عنوان قانون:

 ت-۳2**ماده ۳2ماده  بخش هاي قانون:

با  ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ستفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سط  مناطق کمتر توسعه يافته مصوب قانون ا عنوان قانون:

 ۱۳۹۳/۰۷/۳۰مصوب:  ۱۳۹6/۱۱/۱۴منق   --اصالحات و الحاقات بعدی 

 تمام متن بخش هاي قانون:
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