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 12/03/1400 تاریخ تهیه گزارش    رویه اجرایی -مقررات  -قانون شناسه

 موضوع عنوان

و   دیتمد ندیدر فرا یرض روریغ   یاز اس تعممات و مدارک درخواس ت یبه برخ  یاقتص اد  نیمراتب اعتراض فعال یبررس 

اخذ "و    "یکارت بازرگان  دیهنگام ص  دور و تمد  تیدرخواس  ت س  ند تگ برل معا فعال" رینظ  ،یص  دور کارت بازرگان

 "دیتمد ندیدر فرا نهیشیسوپ 

 دولت و بخش خصوصی استاندبیر خانه شورای گفتگوی  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 و تمدید ص دورس ازمان توس عه ترارت ایران، درخواس ت   31/04/99مورخ   13483/100/99 با ابمغ بخش نامه ش مار

چن دگ ان ه   یاس   تعمم ه ا اخ ذ  ب ازرگ انی ب ه س   ازم ان ه ای ص   م ت اس   ت ان ه ا معوا گردی د  بر همین اس   ا   ک ارت

اتاق   بهاحراز اهلیت و ص محیت متقاض یان   و  س ازمان های ص مت  توس  از س امانه جامع ترارت (  ی)اعتبارس نریس تمیس 

 واگذار شد بازرگانی استان ها  

لعاظ گردید که مش المتی  با معوا ش دن ش روف فرایند ص دور و تمدید کارت بازرگانی از س امانه جامع ترارت، تاییراتی 

نه در فرایند نظیر درخواس ت س ند تگ برل در فرایند ص دور و تمدید کارت بازرگانی و درخواس ت گواهی س وی پیش ی

 که مشالمتی برای صاحبان واحدهای تولیدی ایراد کرده است   تمدید کارت بازرگانی صورت گرفت

    الزام واحدهای تولیدی به اخذ سند مالیالت تگ برل معا فعالیت:

نون ( آیین نامه اجرایی قا10ماده )  4-1-2جزی با اس تناد به   25/6/99مورخ  153932/60طی نامه ش ماره وزارت ص مت 

مبنی بر داش  تن معا کس  ب با موقعیت اداری اع  از ملالی یا اس  تیراری دارای ش  ناس  ه  ،مقررات ص  ادرات و واردات

با موض وف    30/06/99مورخ  157758/60ش ماره  نامه ای توس   مدیرکا دفتر امور حقوقی وزارت ص مت بهرهگیری؛ 

ش ر  ییا  رات ص ادرات و واردات وزارت ص ت به مدیرکا دفتر مقراس ناد رس می مالالیت دفترچه های منگوله دار به 

که امالان اس  تعمم   در خص  وا اعمم نظر برای آن دس  ته از اس  ناد رس  می )دفترچه منگوله دار("  ارس  اا گردید:

کدرهگیری وض عیت ببتی ندارند؛ پیش نداد می گردد واحدهای ص دور کارت بازرگانی پز از دریافت پاس خ اس تعمم از 

ی مبنی بر تایید صعت سند و مالالیت متقاضی، با دریافت تعددنامه رسمی با اعطای مدلت یگ  طریق دفاتر اس ناد رس م

س اله شمسی به اشخاا فوق، آندا را ملزم به دریافت سند تگ برگی نمایند و تاکید شود پز از مدت یاد شده صدور و  

 "ل میسر نخواهد بود یا تمدید کار بازرگانی اشخاا )حقیقی یا حقوقی( بدون کد رهگیری یا سند تالبر

س ازمان های ص مت اس تان ها با اس تناد به نامه فوق الذکر، متقاض یان ص دور و تمدید کارت بازرگانی را ملزم ارا ه تگ 

 سند تگ برل و یا تعددنامه می نمایند 

واحدهای تولیدی مش المت واحدهای تولیدی داخا ش درک ها پیش بینی نش ده اس ت  در این دس تور العما متاس فانه 

 و  دریافت نمایند و بدهی زمین ش درک را تس ویه نمایند  پروانه بدره برداری، پایان کار  بایس تیاخذ س ند مالالیت   جدت

لذا الزام    ،ر نمی باش  دامالان ص  دور س  ند مالالیت به نام واحد تولیدی امالان پذی، از این موارد  نقص هر یگ در ص  ورت
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ص عی   ارا ه س ند تگ برل از واحدهای مس تقر در ش درک های ص نعتی که ص رفا دارای دفترچه قرارداد می باش ند،  

  باشد نمی

واحدهای تولیدی که امالان دریافت س  ند تگ برل الزام به س  ند تگ برل برای دریافت کارت بازرگانی باعش ش  ده  

تنظی  کنند که این موض وف در قرارداد اجاره و به اش تباه   ه مش اورین اممک مراجعهب برای دریافت کد رهگیری،  رندندا

 آینده مشالمت مالیاتی برایشان ایراد خواهد کرد 

همچنین واحدهای مس تقر در پارک های عل  و فناری که به ص ورت قرارداد اجاره در آن معا اس تقرار دارند به دلیا 

 گام تمدید و صدور کارت بازرگانی با مشالا مواجه شده اند عدم وجود کد رهگیری قراردادها، هن

با عنایت به ایناله موس ز پارک عل  و فناوری به موجب اس اس نامه آن، وزارت علوم می باش د و در س امانه ش ناس ه ملی  

است ک کش ور به عنوان واحد عملیاتی دس تگاه اجرا ی تعریش شده  ماش خاا حقوقی کش ور نزد س ازمان ببت اس ناد و ام

مش موا ماده      بنابرینو بودجه آن توس   دولت تممین می گردد و کلیه درآمدهای آن به حس اخ خزانه واریز می ش ود

  ق  م م  می باشد  1(2)

ب ا عن ای ت ب ه اینال ه این اق دام ات در راس   ت ای جلوگیری از واگ ذاری ک ارت ه ای ب ازرگ انی ب ه دیگران و ک ارت ه ای یالب ار 

تس ری آن به واحدهای تولیدی که تا کنون هی  واگذاری کارت بازرگانی به دیگران و  مص ر  اتخای ش ده اس ت، لیالن

 از سوی این بخش صعی  نمی باشد  دریافت کارت بازرگانی یالبار مصر 

جزی وظایش س ازمان  س ند مالالیت که  به اخذ ش ناس ه رهگیری   متقاض یان ص دور و تمدید کارت بازرگانی  همچنین الزام

د، درس ت نیس ت  چرا که این اقدام فق  بخش ی از اس ناد مالالیت کش ور را یال ارچه خواهد می باش ببت اس ناد و اممک  

که تمام اس  ناد مالالیت به ص  ورت    طقی می باش  دنزمانی این الزام در فرایند ص  دور و تمدید کارت بازرگانی مد  نمو

 یال ارچه تگ برل شده باشند  )مانند الزام تعویض کارت ملی هوشمند( 

 احبان کارت بازرگانی به ارا ه گواهی سوپیشینه در فرایند تمدید کارت بازرگانی  الزام ص

واردات اق دام ب ه دری اف ت گواهی  ص   ادرات و  ( آیین ن ام ه مقررات 10م اده )  2(6اخیرا وزارت ص   م ت ب ا نفس   یر از بن د )

 نشده است این درحالیست که درخواست گواهی سوپیشینه در بند مذکور یکر سوپیشنه می کند   

 
  ن یدولت تمم لهیکه بودجه آندا وس هاییدستگاه  -2 ;یها و موسسات دولتوزارتخانه -1 :ستندیقانون ن نیموضوف ا یها اتیمشموا پرداخت مال ریز اشخاا : میمستق یاتهایقانون مال ۲ماده  -1

  رهبری معظ  )ره( و مقامینخمی امام حضرت از طر  تیمروز معاف یدارا یانقمخ اسمم یو ندادها ادهایبن -4؛ ها یار یو ده هایشدردار -3  شودیم

ندامده    10مداده    6بند     -۲ ورادا :آیین  و  ک  ارت   اجرایی قدانون مقررا  صددادرا   دارن  ده  ک  ه  ش   ود  ب  ازرگ  انی مش   خص  وزارت  برای  ک  ارت  ص    دور  از  بع  د  ک  ه   در ص   ورتی 

نموده و موض وف را به اطمف  قدامتواند رأس ا  نس بت به ابطاا کارت اش رای  مذکور گردیده اس ت، وزارت مذکور می  فاقد ش ر  یاباش د یا بعد از ص دورفاقد یگ یا چند ش ر  از ش رای  دریافت کارت می

وزارت تعاون مش خص گردد باید موض وف را جدت ابطاا به برس اند  لالن در ص ورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و ص نایع و معادن یا اتاق اتاق تعاون حس ب مورداتاق بازرگانی و ص نایع و معادن یا

معدودیت  ش ود همچنین کاالهایی که ش ر  ورود آندا در جدتممنوف اعمم می  های خاا از طر  دولتنامهتص ویب  نامه یامیمه این آیینکاالهایی که به موجب جدوا ض    .بازرگانی منعالز نماید

 :یا تاییر شر  ورود قابا ترخیص خواهد بود در صورت انطباق با یالی از شرای  ییا و با رعایت مقررات قبا از ممنوعیت توس  دولت کندتاییر می
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با اش اره به تاللیش ،  خطاخ به ر یز معترم قوه قض ا یه  01/09/99مورخ   209400/60نامه ش ماره    طیوزارت ص مت 

(  6و ) (5و تبص ره های ییا آیین نامه اجرایی مواد )  4(4ماده )( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و  6ماده ) 3تبص ره )ت(

 6و )تبص ره( مالرر قانون ص دور چگ (5ماده ) 5(1تبص ره )  ییاجرا  نامهنییآ، همچنین  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

و تاکید بر جلس اتی مش ترک جدت تاللیش ارا ه اطمعات س یس تمی و برخ  مراجع ییرب    ( این آیین نامه2ییا ماده )

به سامانه در اختیار وزارت صمت تشالیا شده و به نتیره نرسیده، امالان استعممات )ورشالستگی به تقصیر، معالومیت 

ده اس ت  لیالن علیرغ  ش ر  موبر کیفری و عنواین معالومیت به جرا   اقتص ادی( را از ر یز قوه قض ا یه درخواس ت کر

( 1تبص ره ) ییاجرا نامهنییآ  (2)ییا ماده    ( تبص رهیس تمی)س  یاامالان اس تعمم س امانه  رادیپز از اانرام اس تعممات 

و عدم امالان استعمم سوپیشینه در سامانه وزارت صمت، هنگام تمدید کار بازرگانی از   مالرر قانون صدور چگ  (5ماده )

 یه دریافت می کند صاحبان کارت سوپیشن

بنابه اعمم س ازمان ص مت اس تان این اس تعمم به ص ورت س یس تمی در اوایا انرام می ش د  لیالن پز از مدتی امالان 

 دسترسی به این استعمم میسر نشد 

گواهی    ارا ه، ص احبان کارت های بازرگانی را ملزم به برای این اس تعمم الزم بس تر متاس فانه وزارت ص مت بدون ایراد

متاسفانه این حرکت حرمت فعالین اقتصادی که در توسعه اقتصاد کشور سد  بسزایی دارند رعایت    سوپیشنه می کنند 

 نمی گردد 

به نند  برای افرادی که اقدام به تاس یز ش رکت می کها  در س امانه ببت ش رکت    اس تعمم س وپیش ینهیکر اس ت   الزم به

  صورت سیستمی انرام می گردد

 
بندی اعتباری برای ترارت داخلی و خارجی، با وزارت ص  نعت، معدن و ترارت موظش اس  ت، با ایراد س  امانه یال ارچه اعتبارس  نری و رتبه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 6ماده   بن   -3

ممی ایران ص دور، تمدید و ابطاا کارت بازرگانی را از طریق س امانه فوق با هد  پیش گیری از همالاری س تاد و اتاق بازرگانی و ص نایع و معادن و کش اورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمدوری اس  

  بروز تخلفات و قاچاق کاال و ارز ساماندهی نماید

بازرگانی و جلوگیری از سو استفاده از آندا از طریق کنترا رشته و میزان  های   به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطاا کارت قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: 6و    5آیین نامه   4ماده  -4

بندی اعتباری برای ترارت داخلی و خارجی، وزارت های مورد نیاز جدت اعتبارس نری و رتبه فعالیت و س قش اعتباری آندا متناس ب با رتبه اعتباری مربو  و همچنین تدیه، تنظی  و اعمم ش اخص 

های دادگس تری، بدداش ت، درمان و آموزپ پزش الی، تعاون، کار و   ( قانون و حس ب مورد با همالاری وزارتخانه6های موض وف بند )ت( ماده )رت موظش اس ت با همالاری دس تگاه ص نعت، معدن و ترا

بندی اعتباری«  رب ، »سامانه یال ارچه اعتبارسنری و رتبه های ییدستگاه  رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمدوری اسممی ایران، گمرک جمدوری اسممی ایران، سازمان بور  و اوراق بدادار و سایر

 برداری قرار دهد   را برای ترارت داخلی و خارجی تدیه و اجرا نموده و مورد بدره 

از طریق س امانه جامع ص ورت س یس تمی و برخ  حقوقی را به ش ده، اطمعات الزم جدت اعتبارس نری اش خاا حقیقی و های تعیین   رب  موظفند بر اس ا  ش اخص های ییدس تگاه  -  1تبص ره  

 بندی اعتباری ارساا نمایند  ترارت برای سامانه یال ارچه اعتبارسنری و رتبه

های مرتب  با ترارت داخلی و  ویژه س ازمان   روزرس انی نموده و امالان اس تعمم و دس ترس ی عموم به وزارت ص نعت، معدن و ترارت موظش اس ت رتبه اعتباری متقاض یان را تعیین و به -  2تبص ره 

 صورت سیستمی و برخ  فراه  نماید خارجی را به آن به 
بنگاه اقتص ادی موظش اس ت درخواس ت خود را از طریق س امانه یال ارچه وزارت ص نعت، معدن و ترارت ارس اا نماید    :مکرر قانون صد ور چ   ( 5ماده   ( 1تبصدره    ییاجرا  نامهنییآ   3ماده  -5

ا وض عیت بنگاه،  رب ، ظر  س ه روز کاری به همراه گزارش ی ش امای )س یس تمی( از مراجع ییتا پز از بررس ی ش رای  و تمیید در دبیرخانه س تاد تس دیا و رفع موانع تولید بر اس ا  اس تعمم س امانه

های مختلش نس بت به بنگاه جدت  های مالی بنگاه و تص میمات قبلی ش ورا در اس تانش ده، برگش تی یا س ررس ید نش ده، س وابق معالومیتهای ص ادرش ده توس   بنگاه اع  از تس ویهس وابق چگ

 .گیری برای شورا ارساا شودتصمی 

 ی حال  ورشالستگ  یدارا ای یموضوف قانون مرازات اسمم  یاقتصاد  یبه جرا یقطع  تیمعالوم  یاشخاا دارا :مکرر قانون ص ور چ   ( 5( ماده  1تبصره    ییاجرا  نامهنییآ ۲ماده  تبصره -6

 خواهد بود ( برقرار یستمی)س یاامالان استعمم سامانه رادیشر  صرفا  پز از ا نینخواهند بود  ا نامهنییآ  نیتقلب مشموا ا ایو   ریبه تقص
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ایرادا  و مشکال   

 مطروحه 

  درخواس ت س ند تگ برگی در ص دور و تمدید کارت بازرگانی بدون توجه به زیرس اخت های موجود مش المتی را برای 1

 واحدهای تولیدی مستقر در شدرک ها و پارک های عل  و فناوری ایراد کرده است 

و واگذاری کارت ها به دیگران و تس ری  یالس اله   اقدامات نادرس ت در راس تای جلوگیری از ص دور کارت های بازرگانی  2

  این معدودیت ها به واحدهای تولیدی

مقررات ص  ادرات و واردات و الزام متقاض  یان قانون آیین نامه   (10)ماده    (6)تفس  یر نادرس  ت وزارت ص  مت از بند     3

 سوپیشینهعدم  انی به ارا ه گواهی تمدید کارت بازرگ

های  اس تعمم که  ،مالرر قانون ص دور چگ  (5( ماده )1تبص ره )  ییاجرا  نامهنییآ (2)ماده  ییا  تبص ره   عدم توجه به 4

 ده است کرفراه  نمودن امالانات الزم جدت استعمم سیستمی به یکر شده را مشرو  

بن ی جلسه جمع

 کارشناسیکارگروه  

 08/03/1400مورخ  

 11/03/1400و  

اداره امور  دو جلس ه کارگروه کارش ناس ی، با حض ور نمایندگان س ازمان ص مت، اداره کا ببت اس ناد و اممک اس تان،  

اتعادیه مش اورین اممک برگزار ش د  در این جلس ات مش المت ایراد ش ده به   مالیاتی، ش رکت ش درک ها ص نعتی اس تان و

واس طه اخذ س ند تگ برل در فرایند ص دور و تمدید کارت بازرگانی و الزام ارا ه گواهی عدم س وپیش نه در فرایند تمدید  

فع مش المت ایراد ش ده  متقاض یان ص دور و تمدید کارت بازرگانی طر  و بررس ی ش د  در پایان این نش س ت نیز به دلیا ر

 مقرر گردید موضوف در شورای گفتگوی استان مطر  گردد 

 /https://ppdc.tzccim.ir/News/88لینگ خبر: 

 پیشنهادا  

 در سطح استانی:

 اقتص ادی؛ نواحی  و ص نعتی  های  ش درک در مس تقر  واحدهای  حقوق  حفظ  راس تای در تبریز  اممک مش اورین اتعادیه   1

 قراردادهای برای رهگیری  کد  دریافت  امالان"  موض وف  با ص مت  وزارت  19/09/99  مورخ 224042/60 ش ماره بخش نامه

    نمایند رسانی اطمف خود  اعضای  تمامی  به "اقتصادی نواحی  و صنعتی  های شدرک واگذاری

  ش  درک  مس  تقر  واحدهای  خاا قراردادهای  تنظی   های  آموزپ خود اعض  ای برای  تبریز  اممک مش  اورین اتعادیه   2

  نماید برگزار وقت اسرف  در فناوری  و  عل   پارک  و صنعتی  های

 ص  نعتی  های  ش  درک  قراردادهای تنظی  برای معقولی نرخ س  ازی یال ارچه  جدت تبریز  اممک مش  اورین اتعادیه   3

  نماید  رسانی اطمف  و تعیین

 در سطح ملی:

  صمت وزارت توس   بازرگانی  کارت  تمدید  و صدور  فرایند در تولیدی واحدهای برای برل تگ سند ارا ه الزام لاو   1

 منگوله  ای دفترچه  مالیالت  رس می  اس ناد  موض وف  با  ص مت وزارت  30/06/1399  مورخ 157758/60 ش ماره ابمغیه   2

  "مالالیت س ند  درخواس ت  پذیرپ" العما  دس تور  به اس تناد  با  کش ور  اممک  و اس ناد ببت  س ازمان  و گردد  حذ  دار

  نمایند فراه  صمت وزارت سوی از دار منگوله های دفترچه  ببتی وضعیت استعمم جدت تمدیداتی



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  رخانهیدب یگزارش کارشناس

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   5

 

 در  ملی،  های کارت هوش مندس ازی  همانند  مالیالت،  اس ناد  س ازی یال ارچه جدت  کش ور  اممک و  اس ناد ببت س ازمان   3

  نمایند  اسناد نمود  برگی تگ به ماللش را  ملالی سند  دارندگان  تمامی  زمانی  بازه یگ

( 2)  ماده اسا  بر که فناوری و  عل   پارک در مستقر  استیراری  واحدهای حقوق   حفظ  راستای در  کشور  اصنا   اتاق   4

  نماید  فراه  خاا قراردادهای عنوان  با رهگیری کد ارا ه جدت  تمدیداتی  باشند،  می  معا  مالیات پرداخت از  م م ق 

 واحد  هی   س  وی از  بازرگانی کارت واگذاری  و یالس  اله  کارت ص  دور بر  مبنی گزارش  ی  کنون  تا ایناله به  عنایت  با   5

  سوپیشینه  عدم گواهی ارا ه به ملزم را تولیدی  واحدهای صمت  وزارت:  گردد  می پیشنداد  لذا است،  نش ده  اعمم تولیدی

    ننماید  بازرگانی  کارت  تمدید  فرایند در

 به  بازرگانی  های کارت واگذاری  و مص  ر   یالبار  بازرگانی  های  کارت  تمدید  و ص  دور از  جلوگیری و  پایش منظور به   6

 معالومیت اس تعمم امالان  ها ش رکت ببت در  ش رکت یگ ببت روپ  همانند کش ور  اممک  و اس ناد ببت  س ازمان  غیر،

  شود حفظ  واقعی  اقتصادی  فعالین حرمت  تا  نماید  فراه  را سنری اعتبار  سامان در موبر

فهرست مستن ا  و  

 م ارک پشتوانه 

 ؛  یمستق  یاتدا ی قانون مال   1

 ؛ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز   2

 ؛ قانون صدور چگ   3

 ؛ نامه قانون مقررات صادرات و واردات  نییآ   4

 ؛ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز   6و    5نامه    نییآ   5

 ؛ مالرر قانون صدور چگ  (5( ماده ) 1تبصره )  ییاجرا  نامهنییآ   6

 ؛ رانیسازمان توسعه ترارت ا  31/04/99مورخ    13483/100/99  هبخشنامه شمار   7

 وزارت صمت؛   25/6/99ورخ  م  153932/60نامه شماره     8

 ؛ وزارت صمت  30/06/1399مورخ    157758/60شماره    هیابمغ   9

   زارت صمتو  19/09/99مورخ    60/ 224042بخشنامه شماره     10

 


