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 (1دستور جلسه شماره ) شناسه دستور

 عنوان دستور

 و ماده    ه( قانون برنامه پنجم توسییع    37پیشیینهادام مربوب به اصییوض موضییوع ماده )    بررسییی 

مقررام مالی دولت مصییوس سییا     ( الحاقی طرض الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشییی از     48)

 ، مربوب به اخذ عوارض مضاعف از کاالهای آسیب رسان به سومت1393

 شرض دستور

 عنوان می دارد: پنجم توسعهپنج ساله قانون برنامه  37ماده 

 برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سالمتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارندـ" 

رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، فهرست اقدامات و کاالهای آسیب

درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کاالها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت 

دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین  های امور اقتصادی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه

تبلیغ خدمات ". هم چنین بر اساس تبصره این ماده "شوداجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ می

و کاالهای تهدیدکننده سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه موضوع بند )الف( این ماده تعیین و اعالم 

   ".ها ممنوع استشود از سوی کلیه رسانهمی

نیز قانون برنامه ششم الیحه پیشنهادی  28تبصره در علیرغم پایان دوره پنج ساله قانون برنامه پنجم توسعه، 

به شکل زیر بیان شده بود، لیکن در الیحه نهایی تقدیمی دولت به مجلس، این تبصره حذف شده  این موضوع

 است.

به سالمت و نظام پولی و بانکی کشور براساس تشخیص و اعالم  رسانهرگونه تبلیغ خدمات و کاالهای آسیب "

ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از سوی همه رسانه

باشد. تخلف از این حکم مستوجب ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میاز این حکم توسط رسانه

 خواهد واریز خزانه باشد که پس از اخذ به حساببرابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می 10دی به میزان جزای نق

  ".شد

الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  48ماده در چنین هم

 است: تکرار شدهاینطور  37، محتوای ماده 1393

واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف هر گونه تولید و "

رسان به سالمت مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سالمت می باشد. فهرست اقدامات و کاالهای آسیب

 %10و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض )حداکثر 

ارزش کاال(  برای این کاالها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

های امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و صنعت و معدن و تجارت پزشکی و با عضویت وزارتخانه

ین و ابالغ می شود. صددرصد مبلغ وصولی پس از و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعی
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هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می  -واریز به خزانه و مبادله موافقت نامه به صورت درآمد

  "گیرد.

در بند الف قایل به  طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 69ماده  در ادامه نیز

نسبت به وضع و اخذ عوارض از " به موجب این بندقندی می شود. مضاعف برای نوشیدنی های  عوارض
های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنینوشیدنی

شود به دجه مشخص میبه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بو
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک 

ربط، پیشگیری از زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غیردولتی ذی
یافته و و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعه های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیلبیماری

 ."روستاها هزینه شود

 دارا بودنتشکل سراسری مرتبط با موضوع مذکور، با استناد به  24و  کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

 ذاتی نبودن کلیه صنایع غذایی که آسیب رسان به سالمت شناخته شده اند،و نشان استاندارد پروانه بهداشت 

 مواد، نیاز مصرف کنندگان به در صورت رعایت میزان مصرفاقالم پیش بینی شده رسانی  آسیبخصوصیت 

، طرح فوق را مخل کسب و کار و منجر به افزایش قیمت تمام لزوم حمایت از تولید داخلی مورد نظر و غذایی

ه بهداشتی توسط مردم را در بر خواهد شده می داند و معتقد است که کاهش مصرف مواد غذایی دارای پروان

 داشت. 

که          هم چنین  یت اســــت  حائز اهم ته نیز  به این نک جه  یات بر ارزش افزوده مورخ      50ماده  تو مال قانون 

 بیان می دارد: 17/02/1387

برقراری هر گونه عوارض و ســـایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در  "

ــت ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ              ــده اسـ این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شـ

محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص             

   ".مراجع ممنوع می باشد نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسالمی و سایر

ایرادام و مشکوم 

 مطروحه

 افزایش قیمت تمام شده محصوالت اعالم شده به عنوان اقالم آسیب رسان -1

 کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش مصرف غذایی مردم   -2

 غیر رسمی و زیرپله ایتولیدکنندگان  عدم امکان رقابت باو رکود واحدهای تولیدی صنایع غذایی مرتبط  -3

 عدم امکان اجرای کامل قانون برای اصناف تولیدکننده و توزیع کننده کاالهای آسیب رسان به سالمت -4

( قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اخذ عوارض مضاعف از 50قانونی ذکر شده با ماده ) دمغایرت موا -5

 کاالهایی که تکلیف عوارض و مالیات آن ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است.  

 عدم توانایی رقابت با رقیب خارجی و کاهش صادرات محصوالت غذایی  -6

بندی کارگروه جمع

 و  20/04/1395  مورخ

19/05/1395 

 دو نوبــت در ، در ایــن موضــوع ، بــه منظــور بررســی   76کــارگروه کارشناســی کمیتــه موضــوع مــاده     

وزارت صـــنعت، معـــدن و تجـــارت، و بـــا حضـــور نماینـــدگانی از  19/05/1395 و  20/04/1395روزهـــای

وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت بهداشــت، ســازمان غــذا و دارو، قــوه قضــائیه، مرکــز پــ وهش هــای مجلــس، 
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صنایع غذایی دارویی و بهداشـت، کـانون انجمـن هـای صـنایع غـذایی ایـران، انجمـن صـنایع فـرآورده هـای            

، اتـاق هـای تعـاون و اصـناف     و تهـران  بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزی ایـران     هـای  لبنی ایران و اتـاق  

  برگزار شد. ایران

الحـاقی طـرح الحـاق برخـی مـواد بـه        48عـدم اجـرای مـاده    ضـرورت  اصلی مـذاکرات در ایـن جلسـه     محور

 37و هـم چنـین عـدم تنفیـذ مـتن مـاده        1393قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت مصـوب سـال      

قانون برنامه پنجم در قانون برنامـه ششـم توسـعه تـا زمـانی کـه شـرایط بـرای اخـذ عـوارض از اصـناف هـم             

 داشته باشد بود.  وجود

ــان مقــرر شــد ضــمن اعمــال نظــرات فعــالین بخــش خصوصــی توســط کــارگروه مــاده     در وزارت  37در پای

الحــاقی طــرح الحــاق برخــی  48بهداشــت بــر روی لیســت کاالهــای آســیب رســان، پیشــنهاد اصــالح مــاده  

مـام شــده  مـواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت در جهـت جلـوگیری از افـزایش قیمـت ت            

 76مــواد غــذایی و تســهیل عملکــرد فعــالین بخــش خصوصــی جهــت طــرح در صــحن جلســه کمیتــه مــاده 

 .مورد بررسی قرار گیرد

 پیشنهادام دبیرخانه

ــعه و همچنین      37اجرای ماده   -1 الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون       48ماده  قانون برنامه پنجم توسـ

، تا زمانی که شرایط اجرای این قانون  در حوزه غذا 1393سال تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 برای تمامی تولید کنندگان مرتبط، از جمله صنوف تولیدی و توزیعی فراهم آورده نشود، متوقف گردد.

سیب    3سازمان امور مالیاتی می بایست ظرف مدت    -2 ماه، زمینه الزم جهت اخذ عوارض مضاغف کاالهای آ

 تولیدی و توزیعی را فراهم آورد. رسان به سالمت از صنوف

ــال    48ماده در کارگروه  -3 ــوب س ــی از مقررات مالی دولت مص الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش

های امور اقتصادی و دارائی،   با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه     که 1393

ــنعت و معدن و تجارت و معاونت برنامه  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و ص

سال   سیب   ابتدای هر  ست اقدامات و کاالهای آ صرف      فهر سوء م سالمت و داروهای با احتمال  سان به  را تعیین و  ر

عضویت  نیز بعنوان نماینده بخش خصوصی   ایع، معدن و کشاورزی ایران  اتاق بازرگانی، صن منتشر می کند،  

 یابد.

فهرست مستندام و 

 مدارک پشتوانه

 جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  -4

 1393مصوب سال  طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -5

 17/02/1387مورخ قانون مالیات بر ارزش افزوده  -6

 (1399-1395)الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  -7

 


