قابل توجه کلیه اعضای محترم صنف فناوران رایانه تهران
با توجه به اخالل به وجود آمده در نظام کسب و کار توسط برخی واحدهای صنفی ،بدینوسیله به اطالع می رساند
بر اساس ماده 21قانون نظام صنفی کلیه افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی و اشتغال به
کسب و حرفه نسبت به اخذ جواز کسب در رسته مورد نظر اقدام نمایند و در صورت تخلف طبق ماده  12با واحد
برخورد می شود .همچنین واحدهای صنفی تنها میبایست بر اساس رسته درج شده در پروانه کسب فعالیت نمایند.
در غیر اینصورت توسط بازرسی های اتحادیه واحد ،مرتکب به تداخل صنفی و طبق ماده  12قانون نظام صنفی با
واحد فوق برخورد خواهد گردید.
طبق ماده  21این قانون افراد صنفی عرضه کننده کاال و خدمات مکلفند با الصاق بر چسب روی کاال یا نصب تابلو
در محل کسب یا حرفه قیمت کاال و خدمات را بصورت روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل روئیت
باشد اعالم کنند .
تبصره  :2هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها ،اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی،
تاریخ ،مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره  - ۴فرد صنفی ،مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کاالی عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا
اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده  - 22افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور ،از جمله قوانین ومقررات صنفی ،انتظامی ،بهداشتی،
ایمنی ،حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار ودستورالعملهای مربوط به نرخگذاری کاالها و خدمات را که از سوی
مراجع قانونیذیربط ابالغ میگردد ،رعایت و اجرا کنند.
تبصره  - 2افراد صنفی مکلفند پیش از بهکارگیری کسانی که برای انجام دادنخدمات به منازل و اماکن مراجعه
میکنند ،مراتب را به اتحادیه اطالع دهند تا اتحادیه پساز اخذ نظر نیروی انتظامی ،نسبت به صدور کارت شناسائی
عکسدار با درج تخصصاقدام الزم را به عمل آورد.
تبصره  - 1افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصوالت ،کاالها یاخدمات ،برخالف واقع تبلیغ
کنند .درغیر این صورت طبق ماده ( )۸2این قانون با آنهارفتار خواهد شد.
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ،ممنوع است و
متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ( )2۰۱۱۱۰۱۱۱ریال تا دویست و پنجاه میلیون ( )11۱۰۱۱۱۰۱۱۱ریال
محکوم میشود.

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط
توزیع ،متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد قانون تعزیرات حکومتی و قوانین نظام صنفی تعزیر می شوند؛
-2گرانفروشی -1کم فروشی و تقلب -۳احتکار -۴عرضه خارج از شبکه -1عدم درج قیمت -۸اخفاء و امتناع از
عرضه کاال -2عدم صدور فاکتور -2عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع -9عدم اجرای تعهدات وارد
کنندگان  -2۱نداشتن پروانه کسب  -22نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی -21فروش ارزی  -ریالی
 -2۳فروش اجباری -2۴عدم اعالم موجودی کاال  -21قرار گرفتن کاال به طور عمده در اختیار اشخاص غیر
واجد شرایط قانون نظام صنفی مصوب 2۳19/۴/2۳
 عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده
 عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی
 اعالم حراج و تبلیغ آن بر خالف واقع
 عدم ارایه صورتحساب به خریدار
 عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده
 عدم درج قیمت
 عدم تطبیق مشخصات کاال با نرخ اعالمی
 گرانفروشی و کم فروشی


اخفا و امتناع از فروش کاال



احتکار

بر اساس ماده  12قانون نظام صنفی  -گرانفروشی :عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت بهبهائی
بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط ،عدم اجرای مقررات وضوابط قیمتگذاری و انجام
دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمت بهزیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی ،با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخـلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ
گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در
محل کسب به عنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان
متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به دهبرابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب
بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو ماه نصب میشود .همچنین به مدت ششماه ،پروانه کسب وی تعلیق و محل
کسب تعطیل میگردد.
ماده  - 12کم فروشی :عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر ازمیزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ
کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در
محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان
متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و بهمدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در
محل کسب بهعنوان متخلف صنفی نصب میگردد .همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل
کسب تعطیل میگردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و
متخلف از این امر عالوه بر انجام خدمت مربوط ،به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود .مبنای محاسبه
ارزش خدمات پس از فروش ،قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
ماده  - 19تقلب :عبارت است از عرضه یا فروش کاال یا ارائه خدمتی که ازلحاظکیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات
کاال یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب ،با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر
مابهالتفاوت ارزش کاال یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کاالی عرضهشده یا فروختهشده یا خدمت ارائه داده شده
و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت ،جریمه میشود و عالوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل
کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف
صنفی بهمدت یکماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان
متخلف صنفی بهمدت دوماه نصب میگردد .همچنین به مدت ششماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب
تعطیل میگردد.
تبصره2ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کاالی مورد تقلب فروشنده عالوه بر پرداخت جریمه مقرر،
مکلف به قبول کاال و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف ،واحد صنفی تا اجرای کامل
حکم ،تعطیل میشود.
تبصره  - 1درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد ،فرد متقلب
به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ عرضه ،نگهداری به قصد فروش و فروش کاال بدون عالمت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کاال یا خدمات اجباری شده باشد ،مشمول
مقررات این ماده میشود.
تبصره۴ـ فروش کاالهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این
ماده محکوم میشود .چنانچه کاال یا خدمات عرضهشده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد ،جریمه و
خسارت برمبنای قیمت عرضهشده محاسبه میشود.
ماده  - ۸۱احتکار  :عبارت است از نگهداری کاال به صورت عمده با تشخیصمراجع ذیصالح و امتناع از عرضه آن
به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعالمضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی
ذیربط.
جریمه احتکار ،با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال بهشرح زیر است:

مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاددرصد()2۱۷
قیمت روز کاالهای احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز
کاالهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به
مدت یکماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز
کاالهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به
مدت سهماه
تبصره2ـ عدم اعالم موجودی کاال به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده
و خرده فروشانی که کاالهای خود را بهصورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد
کاالهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط
رفتار میشود.
تبصره1ـ برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار
کاال باشد درصورت عدم اعالم موجودی موضوع تبصره( )2این ماده ،حسب مورد ،شعب سازمان تعزیرات حکومتی
با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ،اجازه ورود به
محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابالغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات
حکومتی است.
آئین نامه اجرایی شرایط اعالم موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون
توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به
تصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
ماده  - ۸2عرضه خارج از شبکه :عبارت است از عرضه کاال یا ارائه خدمتبرخالف ضوابط و شبکههای تعیین شده
از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائیذیربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه ،با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرحزیر است:
الف  -مرتبه اول  -الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت ،در شبکه و جریمه نقدیمعادل دو برابر ارزش روز کاال یا
خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب  -مرتبه دوم  -الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادلچهار برابر ارزش روز کاال یا
خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج  -مرتبه سوم  -الزام به عرضه کاال یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادلشش برابر ارزش روز کاال یا
خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یاتابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به
مدت یک ماه.
ماده  - ۸1عرضه و فروش کاالی قاچاق :حمل و نقل ،نگهداری ،عرضه و فروشکاالی قاچاق توسط واحدهای صنفی
ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه میگردد:
الف  -مرتبه اول  -جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کاالی قاچاق و ضبطکاالی قاچاق موجود به نفع دولت.
ب  -مرتبه دوم  -جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کاالی قاچاق ،ضبطکاالی قاچاق موجود به نفع دولت
و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج  -مرتبه سوم  -جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کاالی قاچاق ،ضبط کاالیقاچاق موجود به نفع دولت و
نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلفصنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د  -چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کاالی قاچاق مجازات شدیدتریپیشبینی شده باشد متخلف به
مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء ،نحوه تخصیص و پرداخت حقالکشف مأموران یا دستگاه
مربوطه و نگهداری کاال توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و حداکثر ظرف
سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن قانون بهتصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
ماده  - ۸۳عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع :عبارت است از عدم ارائهمدارك الزم جهت اجرای ضوابط
قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجهظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کاال یا خدمت وارداتی یا
دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته از کاالها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول
قیمتگذاریمیگردند.
تبصره  -تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ،با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف ،به شرح زیر
است:
الف  -مرتبه اول  -جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کاال یا خدمت.

ب  -مرتبه دوم  -جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کاال یا خدمت.
ج  -مرتبه سوم  -جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کاال یا خدمت ونصب پارچه یا تابلو برسردر محل
کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بهمدت یک ماه.
ماده  - ۸۴فروش اجباری :عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یاخدمت به همراه کاال یا خدمت
دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف  -برای فروش اجباری کاال ،الزام فروشنده به پس گرفتن کاال و جریمه نقدیمعادل پنج برابر قیمت فروش
کاالی تحمیلی.
ب  -برای فروش اجباری خدمت ،جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمهنقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت
اجباری.
ماده  - ۸1عدم درج قیمت :عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کاال،استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد
خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحویکه برای مراجعهکنندگان قابل رؤیت نباشد .جریمه عدم
درج قیمت در هر بار تخلفدویست هزار ( )1۱۱ ۱۱۱ریال است.
ماده  - ۸۸عدم صدور صورتحساب :عبارت است از خودداری از صدورصورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده
( )21این قانون منطبق باشد .جریمه عدمصدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال ( )1۱۱ ۱۱۱ریال
است.
ماده  - ۸2چنانچه براثر وقوع تخلفهای مندرج در این قانون ،خسارتی بهاشخاص ثالث وارد شود ،به درخواست
شخص خسارت دیده ،فرد صنفی متخلف ،عالوهبر جریمههای مقرر در این قانون ،به جبران زیانهای وارد شده به
خسارت دیده نیز محکومخواهد شد.
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب(فاکتور) خرید کاال را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از
ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار ( )1۱۱۰۱۱۱ریال جریمه محکوم میشود.
ماده  - ۸2عدم رعـایت مفاد مـواد ( )2۸و ( )22و مـقررات موضوع بند (ك)
ماده ( )۳2قانون از سوی فردصنفی ،تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو
میلیون ( )1۰۱۱۱۰۱۱۱ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون ( )1۰۱۱۱۰۱۱۱ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده
میلیون ()2۱۰۱۱۱۰۱۱۱ریال محکوم میشود.

ماده  - ۸9فروش کاال ازطریق قرعهکشی ممنوع است .مرتکبین عالوه بر جبرانخسارت وارده ،به جریمهای معادل
سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده  - 2۱اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی بهاشخاص خسارت وارد آورند،
عالوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار ،به پرداختجریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کاال یا
خدمت عرضه شده ملزم خواهندشد.
تبصره  -آئیننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب اینقانون بهوسیله دبیرخانه هیأت عالی
نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده  - 22بهمنظور تسهیل داد و ستد ،ثبت و مستندسازی ،نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادالت اقتصادی،
افراد صنفی عرضهکننده کاال یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعالم میشود از سامانه
صندوق مکانیزه فروش )  ( posseاستفاده نمایند .معادل هزینههای انجامشده بابت خرید  ،نصب و راهاندازی
دستگاه صندوق فروش اعم از سختافزاری و نرمافزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور ،از درآمد مشمول مالیات
مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابلکسر است .عدماستفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر
سال ،موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.
تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات آن به مراجع
ذیربط به موجب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق
اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران
میرسد.
ماده  - 21خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده( )11این قانون میتوانند شکایت
یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط تسلیم ،ارسال یا اعالم دارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت
احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض
شاکی ،پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور
تسلیم نمایند .سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهای
با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره2ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون بهغیر از مواردی که در تبصره( )1این ماده آمده است ،رأساً
توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد .حضور نمایندگان

سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره
بالمانع است .تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره ،مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام
میشود.
تبصره1ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد( 12گرانفروشی)(12 ،کمفروشی)( 19 ،تقلب)( ۸۱ ،احتکار) و
( ۸۳عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از
تخلف بیش از سه میلیون ( )۳۰۱۱۱۰۱۱۱ریال است ،توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات
حکومتی ،نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام
خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران
قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین ،هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان
تعزیرات حکومتی ،نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان به موضوع
رسیدگی خواهد کرد .نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط
به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگیکننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق
معتبر میباشد.
تبصره۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابالغ ،تشکیل جلسات ،واخواهی و اجرای احکام بهموجب مقررات سازمان تعزیرات
حکومتی صورت میگیرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره( )1درصورت عدم وجود اداره صنعت ،معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان
مربوط ،نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 1ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان ،با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
استان ،یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان ،وظایف مقررشده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره ۸ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی ،تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده
سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است .همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها،
صدور رأی و ابالغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد .نحوه نظارت و

بازرسی ،تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی
و مالی آن بهموجب این قانون خواهد بود.
تبصره2ـ درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی
منظور و توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده( )۴۴این قانون بهطور مساوی دراختیار
سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون
هزینه نمایند.
تبصره 2ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی ،میتوانند در دیوان
عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده 21مکررـ دادگستری ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی،
مؤسسات ،سازمانها ،شرکتهای دولتی ،سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا
تصریح نام است ،مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانکها موظفند
در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده  - 2۳از زمان الزماالجراء شدن این قانون ،رسیدگی به تخلفات افراد صنفی وتعیین جریمههای آنها تنها به
موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت .قوانین ومقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص
مصلحت نظام درخصوصتعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو میگردد.
ماده  - 2۴میزان جریمههای نقدی تعیینشده در این قانون ،هر ساله براساس نرخ تورم ساالنه بنا به پیشنهاد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
در نهایت بر اساس آیین نامه و ظوابط ضرایب سود عمده فروش و خرده فروش مصوب کمیسیون هیات عالی
نظارت  ،کلیه واحدهای صنفی اعم از حقیقی یا حقوقی ،واحدهایی که به صورت عمده فروشی فعالیت می نمایند
موظفند کاالی خود را با سود  ۳درصد و واحدهای خرده فروش ،با سود  2درصد به فروش برسانند" و وزارت
دارایی مطابق با این قانون ،مالیات های شغلی را دریافت می نماید.
لذا خواهشمند است با التزام به قانون ،موارد فوق را رعایت نموده و درصورت مشاهده این موارد در واحد صنفی
دیگر ،واحد صنفی متخلف را به اتحادیه معرفی نمایید تا با برخورد با واحدهای متخلف ،بازار کسب و کار سالم
همراه آرامش و رضایت مصرف کنندگان را به وجود آوریم.

