بسمه تعالی
پیش نویس غیر قابل استناد
تصویب نامه اختصاص شناسه ملی به مجوزها و كسب و كارهاي كشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ  7931/.. /..به پیشنهاد شوراي عالی آمار ،وزارت امور اقتصادي و دارایی و
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و به استناد ماده  6قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون اصالح
مواد  6 ،7و 1قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصویب نامه اجرایی
«اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب و کارهاي کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:
هدف :ایجاد و اختصاص شناسه یکتا به کسب و کارهاي کشور به منظور استقرار نظام جامع ثبتهاي
آماري ایران براي یکپارچه سازي تمامی اطالعات آماري مورد نیاز کشور.
ماده -1تعاریف و اصطالحات مندرج در این تصویب نامه به قرار زیر است:
الف-كسب و كار :هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادي از قبیل :تولید ،خرید و فروش کاال و
خدمات به قصد کسب منافع اقتصادي اطالق میشود.
تبصره  -7در این تصویب نامه ،کسب و کار شامل مصادیق زیر نیز میشود:

« فعالیت هاي بخش دولتيی ،نهادهيا و مسسسيات عميومی و نهادهياي انقيالي اسيالمی»؛ «سيازمانهيا و
مسسسات وقفی ،خیریه ،مردمنهاد و غیرانتفاعی»؛ «فعالیتهاي آموزشی ،پژوهشی و تحقیيق و توسيعه»،
«بهرهبرداران کشاورزي»« ،فعالیتهاي خانگی» و «فعالیتهاي مجازي و اینترنتی»

 فعالیتهاي اقتصادي فاقد مکان شامل :فعالیتهاي متحرك مثل تاکسیداري ،فعالیتهاي داراي مکان
موقت مانند ساخت و سازها و فعالیتهایی که مکان ارائه آنها تغییر میکند مثل خدماتی که در محل
مشتري ارائه میشود.
ب -مجوز كسب و كار :هر نوع اجازه کتبی و یا دیجیتالی( اعي از :مجيوز ،پروانيه ،اجيازهناميه ،ويواهی،
جواز ،استعالم ،موافقت) تأییدیه یا مصوبه است براي شروع ،ادامه ،توسعه یيا بهيرهبيرداري کسيب و کيار
توسط مراجع ذیصالح صادر میشود.
پ -مراجع صدور مجوز :تمامی مراجعی که مجوزهاي موضوع بند «الف» این ماده را صادر میکنند ،اع
از :تمامی دستگاههاي اجرایی (موضوع ماده « »5قانون مدیریت خدمات کشوري مصوي  7906/81/80بيا
رعایييت ميياده « »771اصييالحی آن مصييوي سييا  7906و ميياده « »5قييانون محاسييبات عمييومی مصييوي
 ،)7966/86/87شوراهاي اسالمی شهر و روستا ،اتاقهاي بازروانی ،صنایع ،معادن و کشاورزي ،اتاقهياي
تعاون یا اصناف ،تشکلهاي اقتصادي ،اتحادیيههيا ،شيوراها ،مجيامع و نظيامهياي صينفی یيا نماینيدوان و
متصدیان مستقی یا غیرمستقی آنها که مجوز صادر میکنند و یا به استعالمها پاسخ میدهند.
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ت -مركز ملی پایش محیط كسب و كار كشور :به استناد دستورالعمل شماره  58060مورخ 7936/85/87
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسيب و کيار کشيور
در وزارت امور اقتصادي و دارایی مستقر است.
ث -سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور :سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی که تنها مرجيع
و پایگاه اطالعاتی اختصاصی براي اطالعات مربوط به شناسيه مليی مجوزهيا و نیيز شناسيه مليی کسيب و
کارهاي کشور است.
ج -شناسه ملی مجوز :یک رشته عددي یکتا است که توسط سامانه مجوزهاي کسب و کار کشور به هير
مجوز اختصاص داده میشود و مبناي شناسایی مجوزها و استعالمات کشور محسوي میشود.
چ -شناسه ملی كسب و كار :یک رشته عددي یکتا است کيه توسيط وزارت اميور اقتصيادي و دارایيی از
طریق سامانه مجوزهاي کسب و کار کشور ،به هر کسب و کار متقاضی ،اختصاص داده میشود و پس از
اختصاص در کل دستگاههاي اجرایی مرتبط ،مبناي شناسایی کسب و کارهياي کشيور اسيت و پيیشنیياز
ارائه هر وونه خدمات اداري به کسب و کارهاي کشور قرار خواهد ورفت.
ماده :2دستورالعملهاي شرایط و ضوابط تخصیص شناسه ملی به کسب و کارهيا و مجوزهياي کشيور و
نیز ایجياد ضيمانتهياي اجرایيی الزم ،توسيط کياروروهی متشيکل از :وزارت اميور اقتصيادي و دارایيی
(مسئو ) ،مرکز آمار ایران ،دبیرخانه شوراي اجرایی فناوري اطالعات ،سيازمان اميور اداري و اسيتخدامی
کشور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت جهاد کشياورزي ،وزارت بهداشيت ،درميان و آميوزش
پزشکی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزي جمهوري اسيالمی ایيران بيا در نظير ويرفتن
مالحظات فنی کسب و کار تهیه و پس از تصویب شوراي اجرایی فناوري اطالعات ،ابالغ خواهد شد.
تبصره  -7در صورت نیاز ،نمایندوان مراجع صدور مجوز به عنوان مدعو در جلسات کاروروه شرکت
خواهند کرد.
تبصره  -2شناسه ملی کسب و کار به همراه شناسه ملی مجوز ،بر روي تمام مجوزهاي کسب و کار ،درج
خواهد شد.
ماده :3وزارت امور اقتصادي و دارایی و مراجع صدور مجوز مکلفاست حداکثر یک ماه پس از ابالغ
دستورالعمل مندرج در ماده ( )2این تصویب نامه ،شرایط دسترسی و امکان اخذ شناسه ملی کسب و کار
و نیز شناسه ملی مجوز را بر اساس دستورالعمل مذکور از طریق سامانه مجوزهاي کسب و کار کشور به
صورت الکترونیکی و برخط فراه نمایند.
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تبصره -7مراجع صدور مجوز ،مسئو راستیآزمایی صحت و بهنگام بودن اطالعاتی هستند که به سامانه
مجوزهاي کسب و کار کشور براي اخذ شناسه ملی مجوز و شناسه ملی کسب و کار ارایه میدهند.
تبصره -2مراجع صدور مجوز مکلفند شناسه ملی کسب و کار و شناسه ملی مجوز را در تمام اسناد مرتبط
با کسب وکار درج کنند و کسب و کارهاي تحت پوشش خيود را مليزم بيه اسيتفاده و درج شناسيه مليی
کسب و کار در تمام امور مربوط به کسب و کار خود نمایند.
تبصره  -9مراجع صدور مجوز مکلفند مطابق دستورالعمل مندرج در ماده ( ،)2براي اخذ اطالعات کسيب
و کارهایی که پیش از ابالغ این تصویب نامه از این مراجع ،مجوز اخذ کردهاند ،ساز و کار الزم را فراه
کنند و پس از اخذ اطالعات ،به این وونه کسب و کارها ،شناسه ملی کسب و کار تخصیص دهند.
تبصره  -4مراجع صدور مجوز مکلفند ساز و کار الزم را براي بهنگامسيازي دوره اي اطالعيات کسيب و
کارهاي تحت پوشش خود ،فراه کنند.
ماده :4دستگاههاي اجرایی سه ماه پس از تاریخ تصویب و ابالغ این تصویب نامه (یک ماه پس از
راهاندازي سامانه مندرج در ماده  )9مکلف هستند براي ارائه هروونه خدمات به متقاضی ،شناسه ملی
کسب و کار را به صورت برخط از طریق سامانه مجوزهاي کسب و کار کشور استعالم کنند .در صورتی
که کسب و کار متقاضی فاقد شناسه ملی کسب و کار است متقاضی را به مراجع صدور مجوز به منظور
دریافت شناسه ملی کسب و کار ارجاع دهند.
ماده :5کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند در بانکهاي اطالعاتی خود اقالم اطالعاتی مرتبط با شناسه ملی
مجوز و نیز شناسه ملی کسب و کار را مطابق دستورالعمل مندرج در ماده ( )2لحاظ کنند.
ماده  :6صاحبان کسب و کارهاي داراي شناسه ملی کسب و کار ،موظفند حداکثردر  98روز پس از
بروز هروونه تغییر در اطالعات مرتبط با کسب و کار مانند :انحال  ،تغییر نشانی ،تغییر صاحب کسب و
کار و  ،...اطالعات جدید را در سامانه وارد کنند.
ماده :7مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور باید سطوح دسترسی متناسب با نوع کاربران
(دستگاههاي مرجع ،سایر دستگاههاي اجرایی و عموم مردم) را با رعایت اصل محرمانگی اطالعات در
سامانه تعیین نماید.
ماده :8مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مکلف است دسترسی مرکز آمار ایران را به سامانه و
پایگاه اطالعاتی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور فراه کند.
ماده :9وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است زیرساختهياي ارتبياطی و فنياوري اطالعيات
مورد نیاز این سامانه را تأمین نماید .وزارت امور اقتصادي و دارایی و مرکز آمار ایران و تمام دستگاههاي
اجرایی و مراجع صدور مجوز ،در اجراي مفاد این تصيویب ناميه مليزم بيه رعایيت بنيدهاي ( )( ،ث) و
تبصرههاي مربوط ماده  61قانون برنامه شش توسعه کشور هستند.
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ماده :10اعتبار مورد نیاز دستگاههاي اجرایی براي اجراي مفاد این تصویب نامه با پیشنهاد دبیرخانه
شوراي عالی آمار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی تامین خواهد شد.
ماده  :12نظارت بر حسن اجراي این تصویب نامه بر عهده شورايعالی آمار است و وزارت امور
اقتصادي و دارایی مکلف است وزارشات مربوط را به شورايعالی اداري و شوراي عالی آمار ارائه دهد.
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