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قانون اصالح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی مصوب 1386
 

 

  شماره30331/315                                                1388/6/30 

 

قانون اصالح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی مصوب 1386   

    

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد 

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

       در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قـانون اصـالح ماده (1) قانون رفـع برخی از مـوانع تولیـد و سـرمایه 

گذاري صنـعتی مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 17/6/1388 و تأیید 

شوراي محترم نگهبان به پیوست ابالغ می گردد. 

 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

 

شماره130224                                                      6/7/1388 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن 

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس  جمهور 

       قانون اصالح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه 

یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30331/315 مورخ 

30/6/1388 مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می گردد. 

 

رئیس جمهور ـ محمود احمدي نژاد 

 

قانون اصالح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی مصوب 1386 

 

       ماده واحده ـ ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصالح می شود: 

       «ماده1ـ نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهاي تولیدي آالینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده 

(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شوراي اسالمی در این زمینه انجام خواهد شد. 

این قانون از تاریخ 1/7/1387 الزم االجراء است.» 
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       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب 

و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شوراي نگهبان رسید. 

 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 
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