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تعاليباسمه  

 
 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل قيانونی يميدي   ۱۸راماً طرح ذيل که به امضای احت
 .شودمی

 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

هيا، سيه  شيهرداری ۱400/۳/2 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصيوب۳۹ماده) «ب»براساس بند 
ها ها، دهیاریجمعیت میان شهرداری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشايری، براساس شاخصدهیاری

ماده مذکور براسياس شياخص يوسيعه  «الف» از منابع مذکور در بند( %۱0)گردد و فمط ده درصد يوزيع می
گردد. شاخص جمعیت منتج اين مسأله شده است که بسيیاری از شيهرداريهای شيهرهای نیافتگی يوزيع می

مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قبل از اصيحح قيانون کوچک و همه روستاها از سه  عوار موضوع قانون 
نسبت کمتری از مالیات را دريافت نموده و شهرهای دارای جمعیت بیشيتر کيه اکايراً برخوردارنيد از سيه  

( قانون برنامه شش  يوسعه عحوه بير ۶ماده ) «ب» بیشتری استفاده خواهند کرد. اين درحالی است که در بند
رصد استفاده کحنشهرها، ساير شهرها و روسيتاها يعیيین شيده بيود و درصيدهای يعیین شاخص جمعیت د

گرديد. الزم است شاخص جمعیيت فميط ينهيا روه بر اساس شاخص جمعیت يمسی  میيخصصی بین هر گ

های ديگری نیز معیار يوزيع اين منابع باشد، لذا طرح زير جهيت طيی مراحيل شاخص نباشد بلکه شاخص
 شود: شورای اسحمی میقانونی يمدي  مجلس 

   

  -فرهاد طهماسبي  -احسان ارکاني )نيشابور(  -حسينعلي حاجي دليگاني )شاهين شهر( 

 -سارا فالحي ایالم  -مهدي اسماعيلي )ميانه(  -سيدالبرز حسيني )خدابنده(  -جالل محمودزاده 

 -حبي نجم آبادي بهروز م -بهزاد رحيمي  -پرویز اوسطي )قروه(  -اسماعيل حسين زهي )خاش( 

 -محمدتقي نقدعلي  -علي اکبر عليزاده برمي  -حسين حق وردي )شهریار(  -یحيي ابراهيمي )دِلفان( 

 سيدمحمود نبویان  -حسين محمدصالحي داراني  -علي اصغر عنابستاني 
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  عنوان طرح:

 ( قانون ماليات بر ارزش افزوده۳۹ماده )  «ب» اصالح بند
 

براساس شاخص »عبارت  ۱400/۳/2 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۳۹ماده) «ب»د در بن -واحدهماده

ساير شهرها و سی و  (%5۳) کحنشهرها، پنجاه و سه درصد (%۱2) به نسبت دوازده درصد»به عبارت « جمعیت

   شود.اصحح می« های جمعیت و يوسعه نیافتگیروستاها براساس شاخص (%۳5) پنج درصد
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميتهيأ

 

( قيانون ييدوين و ينميی  4نامه داخلی مجلس شورای اسحمی و مياده )احتراماً، در اجرای قانون آيین

( ۳۹ماده )  «ب» اصالح بند نظر معاونت قوانین در مورد طرح 25/۳/۱۳۸۹قوانین و ممررات کشور مصوب 

 .شودمی يمدي   قانون ماليات بر ارزش افزوده

 معاون قوانين
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کيل نظر اين اداره 25/۳/۱۳۸۹يدوين و ينمی  قوانین و ممررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير يمدي  میبه

  سابقه تقدیم -۱
 رای اسحمیآئین نامه داخلی مجلس شو ۱۳0بر اساس ماده 

   گرديده است   نگرديده است طرح/اليحه جاری قبح يمدي   

 
 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/اليحه يمديمی ، از حیث ضوابط يدوين ايراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   ۱

   نیست   است با مفاد طرح/اليحه، منطبق :  عنوان  2

   نیست   است داليل مندرج در ممدمه يوجیهی کافی و به دور از اجمال :   ۳

   نشده است   شده است يوضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوريت در ممدمه ارائه :   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   5

   : ماده واحده و ارائه آن در قالب   مواد متعدد   

   : نیست با ايراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعايت اصول قانون نويسی و  ۹بند   ۶

 قانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 يدوينشرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين قوانین در خصوص ضوابط 

   

در قسمت نوع رسیدگی در سامانه، رسیدگی عادی برای اين پیش طرح پیشنهاد شده است لیکن در انتهای ممدمه 

قانون آيین  ۱5۶يوجیهی اين طرح با دوفوريت يمدي  مجلس شورای اسحمی شده است در حالی که وفق ماده 

ها استو در صورت اقتضای فوريت بايد نامه داخلی مجلس شورای اسحمی اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح 

 داليل آن مستندا در ممدمه يوجیهی آورده شود که اين امر در طرح لحاظ نشده است.
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 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 د طرح/اليحه يمديمی ، از حیث ضوابط ماهوی ايراد اساسی ندار

   يعارض ندارد   مطابمت دارد طرح/اليحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   ۱

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۳طرح/اليحه با اصل   2

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱5طرح/اليحه با اصل   ۳

   دارد   ندارد : قانون اساسی مغايرت  52طرح/اليحه با اصل   4

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  5۳طرح/اليحه با اصل   5

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۶0طرح/اليحه با اصل   ۶

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۷۳طرح/اليحه با اصل   ۷

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱۳۸طرح/اليحه با اصل   ۸

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱۱2طرح/اليحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد قانون اساسی مغايرت :  ۱5۸طرح/اليحه با اصل   ۱0

   دارد   ندارد طرح/اليحه با ساير اصول قانون اساسی مغايرت :   ۱۱

 

 خصوص ضوابط ماهوی  شرح نظر کارشناسی اداره کل يدوين قوانین در

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام

 طرح مغايريی با سیاست های کلی نظام ندارد.

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 

 طرح با اصول ذکر شده مغايريی ندارد.

 

  

    

 طرح با ساير اصول قانون اساسی مغايريی ندارد.
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 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگ.... تعداد ......

  مدیر كل تدوین قوانين
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظير ايين  25/۳/۱۳۸۹( قانون يدوين و ينميی  قيوانین و مميررات کشيور مصيوب 4(  ماده )۳( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زير يمدي  میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین مريبط و متعارض طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم ميو نظر ادارهتعداد .......... برگ سوابق قانوني 

 
 

 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

 

 

 سوابق قانوني -ب
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