
 صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده 82

 
 
 
 

 
 

 بسمه تعالی

 

 زدایی و بهبود محیط کسب و کارمصوبات پنجاه و ششمین نشست هیأت مقررات

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»

گمـرک  –سازمان بورس و اوراق بهـادار  –وزارت ورزش و جوانان  –وزارت امور اقتصادی و دارایی 

سازمان امـور  –های اقتصادی و فنی ایران گذاری و کمکسازمان سرمایه –جمهوری اسالمی ایران 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران –جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران  –مالیاتی کشور 

 

 7و  1واد مبه استناد قانون اصالح  2/12/1400زدايی و بهبود محيط کسب و کار در جلسه مورخ أت مقرراتهي

ص ، در خصو15/11/1399قانون اساسی و اصالحات بعدي آن مصوب  44هاي کلی اصل قانون اجراي سياست

 موارد زير اتخاذ تصميم نمود: 

ناً در قانو صدور آن دسته از مجوزهاي کسب و کار که الف( حذف گواهی عدم سوء پيشينه کيفري از شرايط

 شرايط صدور مجوزهاي آنها عدم سوء پيشينه قيد نشده است.

 ي انتظامینيرو ( فهرست مجوزهايی که داراي مبناي قانونی براي دريافت گواهی عدم سوء پيشينه کيفري از1

اهی از متقاضی، گو شرايط مجوزشان توانند درجمهوري اسالمی ايران هستند، به شرح فهرست پيوست می

يأت هزدايی موظف است مجوزهايی که براساس مصوبه مذکور را درخواست نمايند. دبيرخانه هيأت مقررات

کيفري  يشينهمحترم وزيران يا ديگر مراجع تدوين مقررات، براي صدور مجوزهايشان اخذ گواهی عدم سوء پ

 اين شرط را درخواست و پيگيري نمايد. الزم است را تهيه و از مراجع مربوطه، حذف 

زدايی و بهبود محيط کسب و تبصره: در صورتی که در فرآيند بررسی مجوزها از سوي دبيرخانه هيأت مقررات

کار عالوه بر فهرست مذکور، مجوزهاي ديگري به لحاظ قانونی نيازمند دريافت گواهی عدم سوء پيشينه باشند. 

نموده و عناوين آنها را به فهرست  دبيرخانه هيأت موظف است، حکم فوق را در ارتباط با اين مجوزها اجرا

 ( اضافه نمايد. 1پيوست در بند )

 

 جمهوری اسالمی اریان

اییوزارت  امور اقتصادی  و دار   

کار ومحیط کسب هیأت مقررات زدایی و بهبود   227356/80 شماره: 
 28/12/1400 اتریخ:

 دارد پیوست:



 83 درآمدی بر حقوق کسب و کارها

زدايی و بهبود محيط کسب و هاي دبيرخانه هيأت مقررات( مراجع صادرکننده مجوزهايی که حسب بررسی2

ست اشده  کار )به شرح فهرست پيوست( در شرايط صدور آنها دريافت گواهی عدم سوء پيشينه کيفري قيد

دور مجوز صرايط ناي قانونی هستند، مکلفند شرط دريافت گواهی عدم سوء پيشينه کيفري را از شولی فاقد مب

هاي زدايی موظف است، شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزحذف نمايند. همچنين دبيرخانه هيأت مقررات

 کشور از شرايط صدور مجوز اين دسته کسب و کار حذف کند. 

 


