
 

 1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

  1قانون تعزيرات حكومتي

 اصلاحات و الحاقات بعديبا  32/23/2231 مصوب
 

 گذاري و ضوابط توزيع، متخلفينهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمتبا توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت 

 .شوندمقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي از اجراي

  

اب الحسهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور عليكالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ عبارتستت از عرضه 

انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گذاري و و عتدم اجراي مقررات و ضتتتوابط قيمت يتا قطعي

 .گردد

 :باشدفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زير ميتعزيرات گران

 :فروشي تا مبلغ بيست هزار ريالگران 

   2.تشكيل پرونده - اول مرتبه

 3«.تخلف اول»احد به مهر و ممهور نمودن پروانه - دوم مرتبه

 «.تخلف دوم»واحد به مهر  فروشي و ممهور نمودن پروانه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران ا جريمه -سوم مرتبه

نمودن  ممهورفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و  جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گران -چهارم مرتبه

 «.تخلف سوم»مهر  واحد به پروانه

 .فروشماه و نصب پارچه به عنوان گران چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه -پنجم مرتبه

 .تعطيل و لغو پروانه واحد -ششم مرتبه

 :ريالفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار گران 

 4.فروشيجريمه معادل مبلغ گران -اول مرتبه

 «.تخلف اول»فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران -دوم مرتبه

                                                           
 منتشر گردیده است. 11/11/1238-13823مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و در روزنامه رسمی شماره  32/13/1231این قانون در جلسه مورخ  -1

مجمع تشخیص  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی»عبارت  -3
 مصلحت نظام، حذف شده است.

ر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف ام: مراتب تعزیری تذکمجمع تشخیص مصلحت نظ 11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1تبصره )
 (38/11/1212 -12243گردد. )منتشر شده در روزنامه رسمی شماره می

 ( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف» -2
 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شده است. 11/11/1212

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی» -2
 نظام، حذف شده است.



 

 2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 «.تخلف دوم» واحد به مهر و ممهور نمودن پروانه 1فروشيجريمه از يك تا پنج برابر ميزان گران -سوم مرتبه

واحد به  ماه و ممهور نمودن پروانه ستوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه -چهارم مرتبه

 «.سوم تخلف»مهر 

 .فروشماه و نصب پارچه به عنوان گران سوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه -پنجم مرتبه

 .واحد تعطيل و لغو پروانه -ششم مرتبه

 :فروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريالگران 

 «.تخلف اول»مهر  واحد به و ممهور نمودن پروانه 2فروشيجريمه از يك تا دو برابر ميزان گران -اول مرتبه

د واح ماه و ممهور نمودن پروانه ام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششفروشي، قطع تمجريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران -دوم مرتبه

 «.تخلف دوم»به مهر 

ممهور  فروش وماه، نصتتب پارچه به عنوان گران دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شتتش علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه -ستتوم مرتبه

 «.تخلف سوم»واحد به مهر  نمودن پروانه

 .واحد و لغو كارت بازرگاني دوم، تعطيل و لغو پروانه لاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهع -چهارم مرتبه

 :فروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريالگران 

 «.تخلف اول»واحد به مهر  و ممهور نمودن پروانه 3فروشيجريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران -اول مرتبه

 ماه و ممهور نمودن پروانه فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش برابر ميزان گرانجريمه از پنج تا هشتت  -دوم مرتبه

 «.تخلف دوم»واحد به مهر 

فروش و ممهور  ماه، نصتتب پارچه به عنوان گران تعطيل موقت واحد از يك تا شتتشدوم،  علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه -ستتوم مرتبه

 «.تخلف سوم»هر واحد به م نمودن پروانه

 .واحد و لغو كارت بازرگاني دوم، تعطيل و لغو پروانه علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه -چهارم مرتبه

 .در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود 

 هيزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه بكالا يا خدمات كمتر از م عبارتستت از عرضه 

 .مراجع رسمي قرار گرفته است مبناي تعيين نرخ

 .باشدفروشي مي فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گران تعزيرات كم

                                                           
مجمع  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1بند بوده که به موجب تبصره )جزو مراتب تعزیر این « اخطار قطع خدمات دولتی» -1

 تشخیص مصلحت نظام، حذف شده است.

 11/11/1212مصوب ( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف» -3
 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شده است.

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« اخطار کتبی» -2
 نظام، حذف شده است.



 

 3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

رار فروشي يا اضآن به قصد گران ذيصلاح و امتناع از عرضهداري كالا بصورت عمده با تشخيص مرجع عبارتستت از نگه  

 .جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت به

 :باشدشرح زير ميه تعزيرات احتكار ب

 .الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا -اول مرتبه

 :تا صد درصد ارزش كالافروش كالا، توسط دولت و اخذ جريمه از بيست  -دوم مرتبه

 فروش كالا توستط دولت، اخذ جريمه از يك تا سته برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا شش -ستوم مرتبه

 .عنوان محتكره پارچه در محل واحد ب ماه و نصب

 .هاي گروهي به عنوان محتكرطريق رسانهواحد و معرفي از  سوم، لغو پروانه علاوه بر مجازات مرتبه -چهارم مرتبه

 .در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست 

و  هاي تعيين شده وزارت صنعت، معتتتتدنكالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه عبارتست از عرضه 

 .ذيربط ياهو ساير وزارتخانه 1تجارت

 :باشدشرح زير ميه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته ب تعزيرات عرضه

 2.قطع سهميه به مدت سه ماه - اول مرتبه

 .اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه -دوم مرتبه

  .اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه -سوم مرتبه

 .كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه 

 عبارتستتت از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشتتمول به نحوي كه براي مراجعين قابل ربيت باشتتد به  

 .به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحدبرچسب يا اتيكت يا صورت نصب 

 3:باشد تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي

 4.درج در پرونده واحد - اول مرتبه

                                                           
به موجب این قانون از  -ماده واحده»مجلس شورای اسلامی:  18/12/1211مصوب  قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت -1

ع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دو وزارتخانه صنای
آنها  ارتخانه جدید و وزیرانصنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قانون بر عهده وزارتخانه ها و وزیران یاد شده بوده است به دو وز

 «گردد...منتقل می
مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی» -3

 نظام، حذف شده است.

میزان مبالغ  34/13/1211هـ مورخ  41143/ت 142112شماره تصویب نامه هیات وزیران مصوب و به موجب  18/11/1211جریمه نقدی در جلسه مورخ تعدیل  -2
 منتشر گردیده است. 32/11/1211مورخ  33144در روزنامه رسمی شماره ابلاغ و  مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی» - 2
 نظام، حذف شده است.

https://qavanin.ir/Law/TreeText/178632
https://qavanin.ir/Law/TreeText/178632
https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095
https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095


 

 4                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 . ريال( 000/500/3) سه ميليون و پانصد هزار  ريال تا( 000/350)هزار سيصد و پنجاه  اخذ جريمه از -دوم مرتبه

ريال ، قطع تمام يا برخي خدمات  (000/000/6شش ميليون ) تا ( ريال000/500/3سه ميليون و پانصد هزار ) اخذ جريمه از -سوم مرتبه

 .به عنوان متخلفماه و در صورت مصلحت نصب پارچه دولتي از سه تا شش

 .بود در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد 

فروشي يا تبعيض در عبارتستت از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گران  

   .فروش

 :باشد تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا به شرح زير مي

 1ي.كالا به نرخ رسم واحد و عرضه درج در پرونده - اول مرتبه

 .كالا رسمي ارزش برابر پنج تا دو از جريمه اخذ و رسمي نرخ به كالا عرضه -دوم مرتبه

 .ماه دوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش هاي مرتبه علاوه بر مجازات -سوم مرتبه

وزارت امور اقتصادي و دارايي  ها و ضوابط تعيين شدهعبارتستت از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم  

 .فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشموليا صدور 

 2:باشد تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي

 3د.درج در پرونده واح - اول مرتبه

 .ريال (000/500/3)هزار  سه ميليون و پانصد ريال تا (000/350سيصد و پنجاه هزار ) اخذ جريمه از -دوم مرتبه

ريال، قطع تمام يا برخي خدمات ( 000/000/6شش ميليون ) ريال تا( 000/500/3)هزار  سه ميليون و پانصد اخذ جريمه از -ستوم مرتبه

 ف.عنوان متخله بدولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه 

 مدارك لازم جهت اجراي ضتتوابط قيمت ئهعبارتستتت از عدم مراجعه و ارا 

مراجع قتانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت ستتته ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصتتتول داخلي اقلام  گتذاري و توزيع بته

 .مشمول

 :باشد گذاري و توزيع به شرح زير مي تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت

                                                           
مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212عزیرات حکومتی مصوب ( ماده واحده قانون اصلاح قانون ت1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی» 1

 نظام، حذف شده است.

یزان مبالغ م 34/13/1211هـ مورخ  41143/ت 142112شماره تصویب نامه هیات وزیران مصوب و به موجب  18/11/1211جریمه نقدی در جلسه مورخ تعدیل  -3
 منتشر گردیده است. 32/11/1211مورخ  33144ابلاغ و  در روزنامه رسمی شماره  مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی» - 2
 نظام، حذف شده است.

https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095
https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095


 

 5                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1.حداكثر يك هفتهتمديد مهلت  - مرحله اول

 .جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته -دوم مرحله

 .دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يكسال علاوه بر مجازات طبق مرحله -سوم مرحله

 .اعمال خواهد شد مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً 

عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات  :2 

 .مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد دولت در تعيين شده

 :باشد كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي ي تعهدات واردتعزيرات عدم اجرا

ز ا جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نستبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني

هاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ  در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات يكستال و در صتورت تكرار از يكسال تا ابطال و ماه تا شتش

 .سوء استفاده

 .گرددهاي فوق به صاحب آن مسترد مي در صورتي كه كالاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات 

 عبارتستتتت از عدم توليد و عرضتتته  

 .دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه تعيين شده محصول طبق قرارداد و برنامه

 :باشدتعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي

 نسبتعين ارز  واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه يا مؤستسه ذيربط، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعادهدرج در پرونده 

 3.به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده

                                                           
مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزء مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« اخطار کتبی» -1

 نظام، حذف شده است.

 صورتی در حکومتی تعزیرات قانون( 11) ماده موضوع ارزی تعهد رفع عدم خصوص در -11/11/1211مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی  3ماده  1 تبصره -3
 شدهن تعهد رفع میزان به ارز بر اعاده علاوه مرتکب باشد، ارز دریافت زمان در مرکزی بانک اعلامی نرخ بالاترین براساس ریال( 111،111،111،111)میلیارد  صد مبلغ تا که
 دریافت زمان زا مرکزی بانک اعلامی نرخ بالاترین براساس تعهد رفع عدم یا کسری دو برابر معادل نقدی جریمه به یکسال، تا ماه شش از بازرگانی فعالیت از محرومیت و

 در مرکزی بانک اعلامی نرخ بالاترین براساس آن از بیش یا ریال (111،111،111،111) میلیارد صد معادل ارزی تعهد رفع عدم مبلغ که صورتی در. شود می محکوم ارز،
 11 ماده موضوع پنج درجه حبس تعزیری به سال، ده تا یک از بازرگانی فعالیت از محرومیت و نشده تعهد رفع میزان به ارز اعاده بر علاوه مرتکب باشد، ارز دریافت زمان
 ز،ار دریافت زمان از مرکزی بانک اعلامی نرخ بالاترین براساس تعهد رفع عدم یا کسری دوبرابر معادل میزان به نقدی جزای و 1/3/1213 مصوب اسلامی مجازات قانون

 یا و کالا یاظهار ارزش بود بیش طریق از یا و باشد واقع خلاف یا جعلی اسناد از استفاده با منظور، این به اقدام هرگونه یا و ارزی تعهد رفع که صورتی در. شود می محکوم
 عهد نشدهت رفع میزان به ارز اعاده بر علاوه مرتکب باشد، تعهد موضوع کالای با مکشوفه یا شده اظهار کالای در مغایرت یا و گمرک به کالا مقدار یا تعداد در اظهاری بیش

 براساس تعهد رفع عدم یا کسری برابر سه معادل میزان به نقدی جزای و اسلامی مجازات قانون 11 ماده موضوع چهار درجه تعزیری حبس به بازرگانی، کارت دائم ابطال و
 از انعم جرم تعدد و است مبالغ جمع تبصره این شمول برای ملاک تعهد، رفع عدم تعدد موارد در. شود می محکوم ارز، دریافت زمان از مرکزی بانک اعلامی نرخ بالاترین

  .نیست مرتکب شدن محسوب ای حرفه
 تبصره این احکام مشمول نیز است نموده استفاده خود، کالای واردات ارز تأمین روش از یا و کرده دریافت را ماده این( 3) تبصره موضوع ارز کالا، واردات جهت که شخصی

 .باشدمی

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ( ماده واحده 1جزو مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« تذکر کتبی» -2
 نظام، حذف شده است.
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 .خواهند بود 10 ي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول مادهدر صورتي كه واحدها 

عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي   

 .گرددم ميت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلااهي كه توسط

 1 :باشدتعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير مي

 :در مورد واحدهاي صنفي توليدي 

 2.ماه تمديد مهلت تا مدت شش - اول مرحله

ريال و تمديد مهلت تا  (000/000/7هفت ميليون ريال ) قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت ستتته ماه، اخذ جريمه تا -مرحلته دوم

 .سه ماه

 .كسب تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه -سوم مرحله

 :در مورد واحدهاي صنفي خدماتي 

 3.تمديد مهلت تا سه ماه -مرحله اول

ريال و تمديد مهلت تا مدت  (000/000/10ده ميليون ) قطع ستهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا -مرحله دوم

 .سه ماه

  .تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب -مرحله سوم

 :در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي 

 4اه.تمديد مهلت تا مدت دو م -اول مرحله

ريال و تمديد مهلت  (000/000/20بيست ميليون ) قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ -مرحله دوم

 .ماه تا مدت يك

 ب.كس تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه -مرحله سوم

مهلت  برداري بدون عذر موجه ظرفبهره  عبارتستت از عدم اخذ پروانه 

 .گرددتعيين و اعلام ميهاي توليدي )حسب مورد( مقرراتي كه توسط وزارتخانهط و و ضواب

                                                           
میزان مبالغ  34/13/1211ـ مورخ ه 41143/ت 142112شماره تصویب نامه هیات وزیران مصوب و به موجب  18/11/1211جریمه نقدی در جلسه مورخ تعدیل  -1

 منتشر گردیده است. 32/11/1211مورخ  33144ابلاغ و  در روزنامه رسمی شماره  مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212زیرات حکومتی مصوب ( ماده واحده قانون اصلاح قانون تع1جزء مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« اخطار کتبی» -3
 نظام، حذف شده است.

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1جزء مراتب تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )« اخطار کتبی» -2
 نظام، حذف شده است.

مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1تعزیر این بند بوده که به موجب تبصره )جزء مراتب « اخطارکتبی» -2
 نظام، حذف شده است.

https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095
https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095
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 1:باشدبرداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميتعزيرات نداشتن پروانه بهره

 2.ماه تمديد مهلت تا مدت شش -اول مرحله

ريال و تمديد مهلت تا  (000/000/10) ده ميليون قطع ستهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ -مرحله دوم

 .ه ماهمدت س

 .برداريتعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره -سوم مرحله

در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي )در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري( كه توليدات  

 .گردداقدام مي ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانهآنها از نظر 

عبارتستت از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صتادراتي بابت تمام يا قسمتي  

 .يا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت از بهاي كالا

 :باشدشرح زير ميه تعزيرات فروش ارزي، ريالي ب

هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهميه و ذ كليه ارز يا واريزنامهاخ

 ماه.خدمات دولتي يا لغو كارت بازرگاني از سه تا شش 

 ي.مده فروشي يا خرده فروشعبارتست از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح ع 

 :باشدتعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي

 .جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي

فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي  عبارتستت از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده  

 .شودكه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي نرخ رسمي

 .باشدتعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا مي

صورت عمده در اختيار اشخاص غيرواجد شرايط جهت فروش ه ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت بدر مواردي كه كالا بر خلاف  

حق غير علاوه بر مجازات فروشتنده، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد منقرار گيرد، 

 3.گردندمحكوم مي

                                                           
میزان مبالغ  34/13/1211هـ مورخ  41143/ت 142112شماره تصویب نامه هیات وزیران مصوب و به موجب  18/11/1211جریمه نقدی در جلسه مورخ تعدیل  -1

 منتشر گردیده است. 32/11/1211مورخ  33144در روزنامه رسمی شماره  ابلاغ و مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف
مجمع تشخیص مصلحت  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1به موجب تبصره ) جزء مراتب تعزیر این بند بوده که« اخطار کتبی» -3

 نظام، حذف شده است.

نون مبارزه با قاچاق کالا قا 18ماده  2تبصره ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل اجرائی آن مندرج در همین مجموعه. )18( الحاقی ماده )2ر.ک به تبصره ) -2
 خارج از ضوابط ییو دارو ینفت یهامانند فرآورده یبه صورت تجار رندیگیکه موضوع قاچاق قرار م ییکالاها ینگهدار ایفروش، حمل  د،یخر -( 31/11/12)الحاقی و ارز 

و ماه است ظرف د کلفشود. دولت میماده محکوم م نیمقرر در ا ینقد مهیمزبور حسب مورد به حداقل جر یدولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا ینییتع
 (.دینما بیرا تصو ازیقانون دستورالعمل مورد ن نیالاجرا شدن الازم خیازتار

https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095
https://qavanin.ir/Law/TreeText/292095
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ر خريدا هاي جنبي به عهده فروش نرفته باشتتد ضتتمن استتترداد عين كالا، كليه هزينهه يدار بدر صتتورتي كه كالا توستتط خر 

 1.باشدمي

  

ها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي ها و شركتكه تخلفات فصل اول در وزارتخانه در صتورتي 

 :شود تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بودشده واقع و ملي 

 :كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد در صورتي 

 .اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه -اول مرتبه

 .خزانهاخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب  -دوم مرتبه

 .ماه ششمدت ه طور دائم و انفصال از خدمات دولتي به بركناري متخلف از سمت خود ب

 .اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتي -سوم مرتبه

داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد، انفصال غيرحق عايد فرد يا افراد در  تخلفات ارتكابي درآمد من كه در نتيجه در صتورتي 

 خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش دائم از

 .معادل دو برابر مبلغ اختلاس حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه ماه تا سه سال

 :گونه درآمدي عايد نشده باشد هيچ، تخلفات در صورتي كه در نتيجه 

  .ماه بركناري متخلف از سمت خود از يك تا شش -اول مرتبه

  .سال انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك -مرتبه دوم 

 .انفصال دائم از خدمات دولتي -مرتبه سوم 

صورت ه صورت مستمر يا مكرر و به توسط فرد يا افراد ب 17هاي موضوع ماده  ها و دستگاه كه تخلفات در شركت در صتورتي 

 .انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شدتشكيل شبكه 

                                                           
بر مجازات  یمبن 1231مصوب سال  یحکومت راتیقانون تعز 11حکم مقرر در ماده : یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 11/11/1211مورخ  133-131-131شماره  یرأ -1
 یدارانیخر آنها قرار گرفته است ناظر به اریبه صورت عمده در اخت متیق ای عیکه بر خلاف ضوابط و مقررات توز ییکالا دارانیخر یحق مکتسبه برا ریبرابر درآمد من غ 2تا  1

مذکور به  یکه کالا یبپردازند اما در صورت مهیبرابر درآمد مذکور را به عنوان جر 2تا  1 دیحق کسب کرده باشند و با ریمن غ یفروش آن درآمد وکالا  دیاست که با خر
مجازات  دیاست. با توجه به مراتب اعمال تشد داریبر عهده خر یجنب یها نهیکالا و پرداخت هز نیقانون مذکور، فقط استرداد ع 11فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده 

که آن را  ییکالا داریدر خصوص خر 1231مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال  دیقانون تشد 4ماده  1و با لحاظ بند  یحکومت راتیتعز قانون 43ماده  یدر اجرا
 وانید 33به شع یندارد. رأ یرا بپردازد وجاهت قانون یجنب یها نهیو هز ندکالا را مسترد ک دیفقط با داریکه مطابق تبصره مذکور خر ثیح نیبه فروش نرسانده است، از ا

 شود.یم صیو موافق مقررات تشخ حیمذکور است صح یمعن دیکه مف 2/11/1281 -8111111113311131به شماره دادنامه  یعدالت ادار
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هاي اجرايي در رابطه ها و واحدهاي تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعملوزارتخانه 

 .مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايندبا اقلام 

ي و حكومتي بخش دولتي و اجراي ضتتتوابط توزيع اقلام مشتتتمول طرح، ناهماهنگدر مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات  

امور اقتصادي و دارايي و صنعت،  يهاي ذيربط باشتد، نظر قطعي توستط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزرابين وزارتخانه اختلاف نظري

 .  باشدمي الاجرامها لازاعلام و براي دستگاه 2معتدن و تجارت

 

هاي مقرر در اين قانون علاوه بر شتترايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه صتتادركننده  براي تخفيف و تعليق مجازات 

 .باشد مربوط نيز ضروري ميحكم و دادستان 

  

 

صتورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به ه در صتورتي كه تخلفات مشتمول تعزيرات حكومتي ب

 .گردندتعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم مي اشد تعزيرات

كه تشتكيل شتبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق توسط  در صتورتي 

 6.شوداحكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري ميمراجع صدور 

                                                           
ص مصلحت نظام، منسوخ شده تشخیمجمع  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 3( این فصل به موجب تبصره )33( تا )11مواد ) -1

 است:
سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، »مجمع تشخیص مصلحت نظام:  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 3تبصره )

ه به ای خواهد بود کنامهضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیینصدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و 
که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و  32/13/31های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب رسد و آن قسمت از فصلتصویب هیات دولت می

 «شود.ن معین مینامه مصوب هیات وزیراها و مراجعی است که در آیینهده عوامل و سازماندر آنها بر ع وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر

به موجب این قانون از  -ماده واحده»ی: مجلس شورای اسلام 18/12/1211مصوب  قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت -3
و  یخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارت

ها و وزیران یاد شده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها بق قانون بر عهده وزارتخانهکه ط شود و کلیه وظایف و اختیاراتیصنعت، معدن و تجارت تشکیل می
 «.گردد...منتقل می

مجمع تشخیص مصلحت نظام،  11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 3( این فصل به موجب تبصره )21( و ماده )21( تا )31مواد ) -2
 منسوخ شده است.

شورای انقلاب اسلامی و بالتبع مقررات این  12/12/1241مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صنفی مصوب  32/13/1283با تصویب قانون نظام صنفی کشور مصوب  -2
 فصل و سایر مقررات مغایر لغو شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، منسوخ  11/11/1212انون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ( ماده واحده ق3( این فصل به موجب تبصره )21( و )23(، )24مواد ) -4
 شده است.

 .11/11/1231ر.ک به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  -3
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 11                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

سال از  2بيش از مدت  ر جرم با فاصلهدر مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شتده است چنانچه تكرا

 .شوداول تلقي مي اولين حكم صورت گيرد، مرتبه تاريخ قطعيت

بيني شتتده استتت اشتتتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش 

 .جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود يل پروانهتاريخ لغو پروانه، موكول به تحصسال از  گذشت يك

 .شوددر مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين مي 

باشند و هرگاه براي تخلفات مذكور در  مياند تابع قوانين و مقررات جاري كشتور بيني نشتده تخلفاتي كه در اين قانون پيش 

 .قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شداين قانون در ساير 

 111  هاي موضوع ماده ها و دستگاه علت وقوع تخلفات مشتمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركته در مواردي كه ب

د مراجع صتدور احكام تعزيرات حكومتي ضتمن صتدور احكام تعزيرات، عامل ورود خستارت را مكلف به جبران خسارت باشت اين قانون شتده

 .نمايدمي

علت وقوع تخلفات مشتمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده ه مواردي كه ب در كليه 

 2.هد بودها محفوظ خواشكايت براي آنباشد حق 

شود لكن مستثنيات دين و  مين مياتعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي ت چنانچه محكوم از پرداخت جريمه 

 .حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود ميناوسايل ت

 .گردداجراء متوقف مياز تاريخ  52 كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده  

 .در مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد 23/12/67تا تاريخ  16/06/67اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ 

 ايخامنه علي سيد -يس مجمع تشخيص مصلحت یر

                                                           
 ص مصلحت نظام، منسوخ شده است.مجمع تشخی 11/11/1212( ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 3این ماده به موجب تبصره ) -1

 دولتی و تحت هایهای دولتی، شرکتها، دستگاهها، سازمانقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانههای ا به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت: »11ماده 
های ا و شرکتهمتعلق به دستگاه هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنهاشرکتهای تابعه و همچنین ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتپوشش دولت و ملی شده و بانک

وظایف آتی محول  بخش دولتی با تشکیلات و شرحمزبور باشد مسوولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی 
 «.گرددمی

 .قانون تعزیرات حکومتی 42آیین نامه اجرایی ماده  ر.ک بهبرای آگاهی بیشتر  - 3


