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 (2)دستور جلسه شماره  1-قانون شناسه دستور

 عنوان دستور
 سیسذتم  أخذ  مالیذاب بذر تنذاه  بذه جذا        سیستم بررسی مراتب پیشنهاد مبنی بر جایگزینی

 حمل و نقل دریاییأخ  مالیاب بر درآمد در صنعت 

 شرح دستور

و  1366 مصان   یمقاانن  مالیاا  مقات     105طبا  مااآ     ،ایارا   مالکاا  کتات   نرخ مالیاا  رار آمدماد    

هااا و آمدمااد جمااد آمدمااد شاارک »اشاایام ماا  آامآ: ، ایاا  ماااآ  گاارآآ ماا اصاااتا  ریااد  د  نییاای  
هاا  انتفاا   یاایر اشاحاو ت انق  کاه از مخاارد محتیاا آم ایارا  یاا راام  از ایارا              ناش  از فیالیا  

هاا  م ارم راه    هاا  تاصال از مخاارد  یار میااس و کقار میافیا        نحصیل ما  شانآ  از از وزاد زیاا      
آمصاد   25منل مالیاا  راه نارخ    ایتثخا  منامآ  که طب  قاانن  آاما  نارخ جداگاناه ا  ما  راشاد متا      

موش آمصااد ایاا  و  25هااا ناارخ مالیااا ، ناارخ  اراا   شاارک آم ماانمآ رخاااررای ،  «.رناهخااد راانآ(25%)

آانقااته  94 ماااآ  هااا  مقاات یم م ااار  نرنیبااا  م اارم آم  قااانن  مالیااا  106ماااآ  ما نتااحیآ د  

آفااانر قاااننن  نتااحیآ آاآ   هااا راار ایااا مدمااد متاامنل مالیااا  شاارک  آ ،آیگاار  رااه  بااامنایاا . 

رخاا راه   کال رااا  فاروش کااخ و رادما   از از کقار ایاتااکا  ایا .          مبخاا تقا    ایا   شنآ که م 

، را اا  یاآشااد  مالیااا طریاا  وزااد و نتااحیآ   -مالکااا  کتاات   انحاآیااه -اآ ااا  میترزاای  اماار 

ل و ن ال آمیاای  شاد  و منجا      گااام  آم صاخی  تما   نضییا رخیاه ماال ، کااهق ن ادیخگ  و یارمایه     

آم  رصاه  هاا  کتاتیران  و یاا مالکاا  شاخاومها  ایرانا  از قادم  مقارا  کمتار           ناا شارک    گارآآ م 

هااا   کااه آولاا  راارا  ننیاایه و نااری  تمایاا یکاا  از مااامفیالیاا  راانآ ررراانمآام شاانند. از ایاا  مو، 

تاا   صادم منباه    کتانمها    رمانخاد رقایام  از  ن ال آمیاا   ما  نناناد موا رداناد،       مون  صاخی  تمال و  

 از جمیااه کتاانمها  انگیقااتا ، هیخااد، قباار ، یننااا ، آم صااخی  تماال و ن اال آمیااای   لیاا  هااا  فیا

 .راشد م یقتم مالیا  رر نخاژ ررا  شخاومها ایت رام ی

ایراداب و مشکالب 

 مطروحه

   :اظاام م  آامند  یتخااآ آهخگا 

کاااهق منجبااا   آمصااد  مالیااا  راار آمدمااد تماال و ن اال آمیااا    25ناارخ ، همااان نم کااه یاآشااد .1

مو  دومآ  ، آم ایاا  صااخی   م باا  راارا  یاارمایه گاااام    کاااهقنضااییا رخیااه مااال  و  ن اادیخگ ، 

از نارییا  ایارا  و راه    ایا  شاخاومها   و رارو   یاایر کتانمها   آم  هاا راه  با  دنااا     مالکا  ایرانا  کتات   

راه ویا   آم یاات  تمال و ن ال      ما هاا  ناوگاا  نراام      نانا  مقاارت  کتات   نخ ل و نحفیاا  طنم کی  

از یاان  آیگاار، شااایا  گفاات  ایاا  کااه آیااته    اا  آاشااته و رناهااد آاشاا . آمآمیااا   راای  المییاا  

آیگار  از ه یخاه هااا  مترنباه راار اما اه راادما  تمال و ن ال آمیااا   از د  جاا  کااه آم زمار  ماانامآ         

 یرا  یان  ایا  ییقاتم    متمنل مالیا  آم ییقتم جام  از یان  ممیا ا  مالیاان  قارام ما  گیارآ، نا        

 ما رر ای  گننه فیالی  آوچخدا  م  نماید.

نرنیباا  ت انق  رای     رصنصاا       دیاد  و  رونکال هاا  میاهادا     ینیات  کتانم راه   ال اما  ناش  از  .2

نیاا  از جمیااه  امامترهااا  اف ایخااد     ، ILOو  IMOیاان  یااازما  هااا     المییاا  مواآاشااته شااد  از  

  تمال و ن ال رای      رصاه ایا  فیالیا  ایا . رخااررای ، فیاالیا  هاا       میضا  و ه یخاه هاا  یاررام آم    

المییاا  آمیااا    یاا  خصاانل رااه  یاا  م تضاایا  راااو راانآ، مژیاام ت اانق  راااو راانآ ما طیاا       

خحصار  ی گا  هاا  م  از ورایاد  ر رار ایا  تانز  نیا        ای  کاه مژیام ت انق  مالیاان  نااظ     خماید و موشمی

 رررنمآام راشد. ره رنآ 
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 بند  کارگروه جمع

قااانن   76کااامگرو  کمیتااه منزااند ماااآ  منزااند آم ، کتاات  انحاآیااه مالکااا   یتااخااآ مراناا  رخااا رااه

نمایخاادگا  ا ضااا  محتاارم کمیتااه و همیخاای  نمایخاادگان  رااا تضاانم  18/08/1393ماانمخ  ررنامااه  ااخرم

تمال و ن ال،   صا   کمیقاین  نحص م  ایارا ،  کتاتیران  جماانم  ایاا    یاازما  امانم مالیاان ،    ین  از

هار  رح و مانمآ رحا  و ررمیا  قارام گرفا .      م ا  انحاآیاه مالکاا  کتات    اناا  ایارا ،   نران ی  و گمار   

از امایااه گاا امش نفصاایی  واجااد م الیااه دیاای  شخایاا ، یااخرق مقاانم  و ناا  یرا  مااال  اماار    ،چخااد

ایا  جاا    اصال  یتاخااآ م ارح شاد  رصنصاا  از      میاد، لکا    ما   ره نظرخزم  ااآ آهخدگا ین   یتخ

کااه متکاا  رااه م الیااا  ن بی اا  و انحااات ایاا  ییقااتم ننیااز  ااد  قاراال ناانجا  از کتاانمها  واجااد  

 مفید محقن  م  گرآآ.منف  ای ،  یتخااآ  صخی  تمل و ن ل آمیا  

 پیشنهاد دبیرخانه
 "أرااا مالیااا  راار نخاااژ  ییقااتم" آم م اارما  قاااننن نااا  شاانآ  انحااات اننرنیباا گاارآآماا  یتااخااآ 

 آم صخی  تمل و ن ل آمیا   قرام رگیرآ.  "ییقتم أرا مالیا  رر آمدمد"جایگ ی  

فهرست مستنداب و 

 مدارک پشتوانه

قااانن  مالیااا  هااا  مقاات یم و قااانن  اصاااح      94، 106، 105"مااناآ مقااتخدا  قاااننن  شااامل    .1

 ؛"1380مناآ  از قانن  مالیا  ها  مقت یم مصن  

ر ااا  رااه یااازما   انحاآیااه مالکااا  کتاات  ایاارا  25/01/1389ماانمخ  3448/30/89نامااه شاامام   .2

 امنم مالیان ؛

ر ااا  رااه یااازما   انحاآیااه مالکااا  کتاات  ایاارا  19/01/1391ماانمخ  8222/30/91نامااه شاامام   .3

 امنم مالیان ؛

ر اااا  راااه  انحاآیاااه مالکاااا  کتااات  ایااارا   8/12/1391مااانمخ  10431/30/91ناماااه شااامام   .4

 فراکقین  آمیای ؛

انحاآیااه مالکاا  کتات  ایارا  ر ااا  راه آریار رانااه       20/08/1392مانمخ   12292/8/92ناماه شامام    .5

 ،م  ایرا قانن  ررنامه  خرقاله  خرم ننییه جمانم  ایا 76ماآ  

انحاآیااه مالکااا  کتاات  ایاارا  ر ااا  رااه آریررانااه  19/07/1393ماانمخ  15395/8/93نامااه شاامام   .6

 ؛ واله  خرم ننییه جمانم  ایام  ایرا قانن  ررنامه  خرق 76ماآ  

انحاآیااه مالکااا  کتاات    15/09/1393ماانمخ  15960/8/93گاا امش نفصاایی   ینیاا  نامااه شاامام   . 7

 ایرا  ر ا  ره آریرکل انا  ایرا . 

 


