قانون اصالح ماده ( )7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی
ماده ( )7قانون به شرح زیر اصالح میشود:

ماده 7ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران ،مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدیدد
مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کدار در صدورا ارا ده مددارر مددرپ در های داه
اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار ،بتواند در حداقل زمان ممکن ،مجوز موردنظر خود را دریافت کند .سقف زمانی برای صدور
مجوز در هر کسب و کار ،توسط «هیأا مقرراازدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در های اه اطالعرسدانی
مذکور اعالم میشود.
تبصره 1ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارا ه مجدوز در ظدر زمدانی تعیدین شدده در های داه
اطالع رسانی یادشده امتناع کند ،متقاضی مجوز میتواند عالوه بر ارا ه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت ،کتبدا
از باالترین مقام دست اه اجرا ی یا استاندار مربوط ،تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند .در این موارد ،باالترین
مقام دست اه اجرا ی یا استاندار مربوط مؤظف است ظر حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست ،با دعوا از متقاضدی
صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز ،موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین ،زمینه صدور فوری مجوز مدورد درخواسدت را
فراهم کند .باالترین مقام دست اه اجرا ی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسدب و کدار اخدالا یدا
اهماا کردهاند را به هیأا تخلفاا اداری معرفی کند .این اشخاص چنانچه هیأا مذکور تخلفشان را تأیید کند ،به مجازااهای
مقرر در بندهای (د) به بعد ماده ( )9قانون رسیدگی به تخلفاا اداری مدوب  2771/9/7محکوم میشوند.
تبصره 2ـ هر یدک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار مؤظفند درخواست متقاضیان مجوز کسدب و کدار را مطداب شدرایط
مدرپ در های اه اطالع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند .صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن
بازار» ،از هذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از هذیرش مدارر و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظر زمانی تعیین شده در های اه اطدالعرسدانی مدذکور در صددور
مجوز برای متقاضیانی که مدارر معتبر مدرپ در های اه اطالعرسانی یادشدده را ارا ده دادهاندد ،مدددا «اخدالا در رقابدت»
موضوع ماده ( )54این قانون است و شورای رقابت مؤظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و باالترین مقدام مسدئوا دسدت اه
مربوطه را به مجازاا تعیین شده در بند ( )21ماده ( )12این قانون محکوم کند.
تبصره 3ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند مؤظفند نوع ،شرایط و فرآیند صدور ،تمدیدد و لودو مجوزهدایی کده
صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظر مدا یک ماه هس از ابالغ این قانون ،تهیه و به «هیأا مقرراازدایدی و
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»  ،مستقر در وزارا امور اقتدادی و دارایی ارساا کنند .این هیأا به ریاسدت وزیدر امدور

اقتدادی و دارایی با حضور نماینده تاماالختیار دادستان کل کشور ،نماینده تاماالختیار ر یس سدازمان بازرسدی کدل کشدور ،دو
نماینده مجلس شورای اسالمی ،نماینده اتا بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،نماینده اتا تعاون مرکدزی جمهدوری
اسالمی ایران ،نماینده اتا اصنا کشور ،و حسب مورد نماینده دست اه ذیربط تشکیل میشود و موظف است حداکثر تدا سده
ماه هس از ابالغ این قانون ،شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسالمی ایران را به نحوی تسهیل
و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل ،به صورا غیرحضوری و در کمترین زمدان
ممکن صورا هذیرد .مدوبه هیأا مذکور هس از تأیید وزیر امور اقتدادی و دارایی الزماالجراء میباشد.
در صورتیکه تحق این اهدا به اصالپ قوانین ،مقرراا ،بخشنامهها ،یا رویههای اجرا ی نیاز داشته باشد ،هیأا مذکور موظف
است هیشنهادهای الزم برای اصالپ قوانین ،مقرراا و رویههای اجرا ی را تهیه و به مراجدع مربوطده ارا ده و اصدالپ آنهدا را از
مراجع ذیربط باالتر هی یری کند.
تبصره 4ـ «هیأا مقرراازدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبدره ( )7این ماده ،مؤظف است ظدر مددا
حداکثر سه ماه هس از ابالغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در های اه اطالعرسانی
مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
هس از راهاندازی «های اه اطالعرسانی مذکور» ،توییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل
صدور و تمدید مجوزها باشد ،بالفاصله به دستور ر یس هیأا در های اه اطالعرسانی یاد شده اعماا میشود و چنانچده توییدر،
شامل افزایش مراحل یا مدارر مورد نیاز و به هر نحو ،مشکل کردن صدور یا تمدید باشد ،شرایط جدید باید از شش ماه قبل از
اجراء ،در این های اه اعالم شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار ح ندارند حتی با تواف متقاضی مجوز ،هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در
های اه اطالع رسانی مربوطه تدریح شده ،از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند .تخلف از حکم این تبدره مشدموا
مجازاا موضوع ماده ( )166قانون مجازاا اسالمی (کتاب هنجم :تعزیراا و مجازااهای بازدارنده ،مدوب  )2774/7/1است.

