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قانون اصاح مواد 6 ،1و 7
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي
مصوب()1393/4/11
مواد  2 ،1و 3
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ماده  -1بندهای زیر به ماده ( )1قانون اجورای سیاسوتهوای کلوی اصول چهول و چهوارم ( )44قوانون اساسوی
مصوب  1387/3/25و اصاحات بعدی آن اضافه می شود:
«21و مجوز کسبوکار  :هر نوع اجوازه کتبوی اعوم از مجووز ،پروانوه ،اجوازه ناموه ،گوواهی ،جوواز ،اسوتعام،
موافقت ،تلییدیه یا مصوبه است که برای شروع ،ادامه ،توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دسوتگاه
های اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8و ماده ( )5قانون محاسبات
عمومی مصوب  ،1366/6/1شوراهای اسامی شهر و روستا ،اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی،
اتاق های تعاون یا اصنای ،تشکل های اقتصادی ،اتحادیه ها ،شوراها ،مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان
و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.
22و پایگاه اطاع رسانی مجوزهای کسبوکار :پایگاه اینترنتی شوامل کتواب الکترونیوک اسوت کوه شورایط
دریافت یا تمدید مجوز کسبوکار در همه مشاغل ،صنایع ،کشاورزی ،خودمات ،بوه تفکیوک در آن در و
پس از ازم ااجرا شدن این قانون ،مرجع رسومی اعوام شورایط صودور یوا تمدیود مجوزهوای کسوبوکوار
محسوب می شود».
ماده 2و ماده ( )6قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصاح می شود:
ماده  6و به منظور تسهیل حضوور بخوش هوای غیردولتوی ،خصوصوی و تعواونی در فعالیوت هوای اقتصوادی و
برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:
1و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ( )5قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه
و وابسته آنها که قانوناد مجوز فعالیت اقتصادی را دارند ،می توانند در بازار تولید کاا و خدمات فعالیت داشته
باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخال در رقابت گردد .این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجمووع
مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولیود کواا و خودمات هور
شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند .عدم ارائه اطاعات و یا خای واقع بودن آن توسط نهادها و
مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده ( )72این قانون است.
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2و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ( )5قانون محاسبات عموومی و شورکت هوای تابعوه و
وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاد حداکثر تا چهل درصد ( )40%سهم بازار هر کواا و یوا
خدمت را دارند.
3و مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مودیریتی (سوهم در هیولت مودیره) در هور بنگواه
اقتصادی تا سقف چهل درصد ( )40%برای هور مؤسسوه و نهواد عموومی غیردولتوی موضووع مواده ( )5قوانون
محاسبات عمومی که قانوناد مجوز فعالیت اقتصادی دارند ،مجاز میباشد.
تبصووره 1وو مؤسسووات و نهادهووای موضوووع ایوون بنوود مووی تواننوود واحوودهای تولیوودی و خوودماتی بووا مالکی وت
صددرصدی ( )100%احداث نمایند .در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری ،سوهم
و کرسی مدیریتی (سهم در هیلت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره 2و مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیلت مودیره) موازاد
بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از اباغ این قانون واگذار نمایند.
 4و تسویه ،تهاتر و تلدیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضووع ایون مواده و شورکت
های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها ،اموال و دارایی های دولت و شرکت هوای
دولتی ممنوع اس ت .دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های
دولتی و تبدیل به وجوه نقد ،در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تلدیه نماید.
 5و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق بوه اشوخاص حقووقی زیور حسوب موورد موظفنود نسوبت بوه ارائوه
اطاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورش و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمول
کنند .بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت سواختار و شویوه گزارشوگری موالی برابور
قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند .سازمان بورش و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواسوت
شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ( )5قانون محاسبات عمومی
ب و نهادهای نظامی و انتظامی کشور
و سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور
د و نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
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هو و کلیه صندوق های بازنشسوتگی اعوم از کشووری و لشوگری ،نظیور صوندوقهوای بازنشسوتگی وابسوته بوه
دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم کر یا تصریح نام است.
و و نهادهای انقاب اسامی
تبصره 1و منظور از بنگاه و شرکت در این بند ،بندهای ( )4و ( )5ماده ( )1این قانون است.
تبصره 2و سازمان بورش موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد ساانه درخصوص اجرای این بنود
به مجلس شورای اسامی اقدام کند.
تبصره  3و از زمان اباغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجورای تکوالیف مقورر در
این بند هستند.
تبصره  4و اشخاص مذکور در این بند که برای انجوام ملموریوت هوای خواص حواکمیتی براسواش مجوزهوای
قانونی تشکیل شده اند و افشای اطاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بنودی مویباشود ،بوا تلییود شوورای عوالی
امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.
تبصره  5و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظور مقوام معظوم رهبوری هسوتند بوا ا ن ایشوان
میباشد.
تبصره  6و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظوارت کنود و در صوورت
مشاهده موارد میایر ،آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهوارم ( )44جهوت اتخوا
تصمیم اعام کند.
ماده 3و ماده ( )7قانون به شرح زیر اصاح می شود:
ماده 7و به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران ،مراجع صودور مجوزهوای کسوبوکوار موظفنود شورایط و
فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضوی مجووز کسوبوکوار در
صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطاع رسانی مجوزهای کسبوکار ،بتواند در حوداقل زموان ممکون،
مجوز موردنظر خود را دریافت کند .سقف زمانی بورای صودور مجووز در هور کسوبوکوار ،توسوط «هیولت
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تعیین و در پایگواه اطواع رسوانی موذکور اعوام موی
شود.
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تبصره 1و در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار از ارائه مجوز در ظری زمانی تعیین
شده در پایگاه اطاع رسانی یاد شده امتناع کند ،متقاضی مجوز می تواند عاوه بر ارائه شکایت حضوری یوا
الکترونیک به مرکز ملی رقابت ،کتباد از بااترین مقام دستگاه اجرایی یا اسوتاندار مربووط ،تسوریع در صودور
مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند .در این مووارد ،بوااترین مقوام دسوتگاه اجرایوی یوا اسوتاندار مربووط
موظف است ظری حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست ،با دعوت از متقاضی صدور مجووز و
مراجع صوادرکننده مجووز ،موضووع را بررسوی و در چوارچوب قووانین ،زمینوه صودور فووری مجووز موورد
درخواست را فراهم کند .بااترین مقام دستگاه اجرایی یوا اسوتاندار مربووط موظوف اسوت اشخاصوی کوه در
صدور مجوز کسبوکار اخال یا اهمال کرده انود را بوه هیولت تخلفوات اداری معرفوی کنود .ایون اشوخاص
چنانچه هیلت مذکور تخلفشان را تلیید کند ،به مجازات هوای مقورر در بنودهای (د) بوه بعود مواده ( )9قوانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1372/9/7محکوم می شوند.
تبصره 2و هر یوک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را
مطووابق شوورایط مصوورح در پایگوواه اطوواع رسووانی مووذکور دریافووت و بررسووی کننوود .صووادرکنندگان مجوووز
کسبوکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» ،از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تلخیر بیش از ظری زمانی تعیین شده در پایگاه اطاع رسانی
مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطاع رسوانی یواد شوده را ارائوه
داده اند ،مصداق «اخال در رقابت» موضوع ماده ( )45این قوانون اسوت و شوورای رقابوت موظوف اسوت بوه
شکایت ی نفع رسیدگی و بااترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند ( )12مواده
( )61این قانون محکوم کند.
تبصره 3و کلیه مراجعی که مجوز کسبوکار صادر می کنند موظفند نوع ،شرایط و فرآیند صدور ،تمدیود و
لیو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظری مودت یوک مواه پوس از ابواغ ایون
قانون ،تهیه و به «هیلت مقوررات زدایوی و تسوهیل صودور مجوزهوای کسوبوکوار» ،مسوتقر در وزارت اموور
اقتصادی و دارایی ارسوال کننود .ایون هیولت بوه ریاسوت وزیور اموور اقتصوادی و دارایوی بوا حضوور نماینوده
تامااختیار دادستان کل کشور ،نماینده تامااختیار رئیس سوازمان بازرسوی کول کشوور ،دو نماینوده مجلوس
شورای اسامی ،نماینده اتواق بازرگوانی ،صونایع ،معوادن و کشواورزی ایوران ،نماینوده اتواق تعواون مرکوزی
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جمهوری اسامی ایران ،نماینده اتاق اصنای کشور ،و حسب مورد نماینده دستگاه ی ربط تشکیل می شود
و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از اباغ این قانون ،شرایط و مراحل صدور مجوزهوای کسوبوکوار در
کشور جمهوری اسامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسبوکار با
حداقل هزینه و مراحل ،به صورت غیرحضوری و در کمتورین زموان ممکون صوورت پوذیرد .مصووبه هیولت
مذکور پس از تلیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ازمااجرا میباشد.
در صورتی که تحقق این اهدای به اصاح قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها ،یا رویههای اجرایی نیاز داشته باشد،
هیلت مذکور موظف است پیشنهادهای ازم برای اصاح قوانین ،مقررات و رویه های اجرایوی را تهیوه و بوه
مراجع مربوطه ارائه و اصاح آنها را از مراجع ی ربط بااتر پیگیری کند.
تبصره 4و «هیلت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» موضوع تبصره ( )3این ماده ،موظف
است ظری مدت حداکثر سه ماه پس از اباغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسبوکار را بوه تفکیوک
هر کسبوکار در پایگاه اطاع رسانی مجوزهای کسبوکار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطاع رسانی مذکور» ،تیییر در شرایط صودور یوا تمدیود مجوزهوای کسوبوکوار
چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد ،بافاصوله بوه دسوتور رئویس هیولت در پایگواه اطواع
رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تیییر ،شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو ،مشکل
کردن صدور یا تمدید باشد ،شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا ،در این پایگاه اعام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار حق ندارند حتی بوا توافوق متقاضوی مجووز ،هویچ شورط یوا مودرکی یوا
هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطاع رسانی مربوطه تصریح شده ،از متقاضی دریافوت مجووز کسوبوکوار
مطالبه کنند .تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ( )600قانون مجازات اسوامی (کتواب
پنجم :تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ،مصوب  )2/3/1375است.
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