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ماده  -57تبصره( )3ماده( )3قانون اصاح موواد( )6( ،)1و ( )7قوانون اجورای سیاسوتهای کلوی اصول چهول و
چهارم ( )44قانون اساسی به شرح زیر اصاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصورههوای ( )6( ،)5و ()7
به این ماده الحاق میشود:
تبصره  -3کلیه مراجعی که مجوز کسبوکار صادر میکنند موظفند نوع ،شرایط و فرآیند صدور ،تمدیود و
لیو مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظری مدت یکماه پس از اباغ این قانون،
تهیه و به «هیلت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکوار» ،مسوتقر در وزارت اموور اقتصوادی و
دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تلیید نماینده تامااختیار یا بااترین مقام دستگاه اجرائی ارسوال کننود.
این هیلت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایوی و بوا حضوور دادسوتان کول کشوور،
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان توامااختیوار آنوان ،دو نماینوده
مجلس شورای اسامی ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،رئیس اتواق تعواون مرکوزی
ایران ،رئیس اتاق اصنای ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی یربط موضوع ماده( )5قانون مدیریت
خدمات کشوری و ماده( )5قانون محاسبات عموومی کشوور و دارنودگان ردیوف و عنووان در قوانون بودجوه
سنواتی مربوط ،تشکیل میشود .این هیلت موظف است حداکثر تا مودت سوهمواه پوس از ابواغ ایون قوانون،
شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار در مقررات ،بخشنامهها ،آییننامهها و ماننود اینهوا را بوهنحووی
تسهیل و تسریع نماید و هزینههای آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل
هزینه و مراحل آن ترجیحاد به صورت آنوی و غیرحضووری و راهانودازی آن کسوبوکوار در کمتورین زموان
ممکن صورت پذیرد .مصوبات هیلت مذکور درمورد بخشنامهها ،دستورالعملها و آییننامههوا پوس از تلییود
وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هیلت وزیران پس از تلیید هیلت وزیران بورای کلیوه
مراجع صدور مجوزهای کسبوکار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صودور مجوزهوای کسوبوکوار نقوش
دارند ازمااجراء میباشد.
فعالیت این هیلت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهدای به اصاح
قوانین نیاز داشته باشد ،هیلت مذکور موظف است پیشنهادهای ازم را برای اصاح قوانین تهیوه و بوه مراجوع
مربوطه ارائه کند.
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تبصره  -5از تاریخ تصویب این قانون ،وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده( )62قانون برنامه پنجسواله
پنجم توسوعه جمهووری اسوامی ایوران مصووب  »1389/10/15بوه «هیولت مقورراتزدایوی و تسوهیل صودور
مجوزهای کسبوکار» موضوع قانون اصاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاستهای کلی اصول چهول و
چهارم ( )44قانون اساسی مصوب  1393/4/1منتقل میشود و ماده( )62قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسامی ایران لیو میشود.
تبصره  -6در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعودد مویباشوند،
دستگاه اصلی موضوع فعالیت ،وظیفه مدیریت یکپارچه ،هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز
را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یوا در فضوای مجوازی بوا مشوارکت
سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصول همزموانی صودور مجوزهوا ،سوقف
زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پویشبینویشوده توسوط هیولت «مقورراتزدایوی و تسوهیل صودور
مجوزهای کسبوکار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد ،دستگاههای فرعوی صودور مجووز موظفنود نسوبت بوه ارائوه خودمات از طریوق
استقرار نماینده تامااختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری ازم را به عمول
آورند .دستورالعملهوای مربوطوه شوامل رویوه هوا و ضووابط و نحووه برخوورد بوا متخلفان(براسواش قووانین و
مقررات) ،که به تلیید هیلت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صودور مجووز در
فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیلت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهوای کسوبوکوار»
موضوع ماده( )3قانون اصاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاسوتهای کلوی اصول چهول و چهوارم ()44
قانون اساسی تهیه و اباغ میشود .از تاریخ تصویب این قانون ،ماده( )70قانون برناموه پنجسواله پونجم توسوعه
جمهوری اسامی ایران لیو میشود.
تبصره  -7مصوبات کمیته مذکور در ماده( )76قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایوران کوه
مرتبط با وظایف و اختیارات هیلت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسوبوکوار مویباشود بوه ایون
هیلت ارسال میشود.
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