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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره200/95/18:
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اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵-۲-۲۷ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه ۱
د -وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮآوردهاﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ،ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﭘﺎﻧﺰدهﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۵
د -ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۷۰
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( از ﺳﻘﻒ
اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﻣﺠﻮز ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺳﺎل ﺻﺪور در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ  .ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ
)۵۰درﺻﺪ( ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻫـ -دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽﻧﺎم و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺎم ،ﺻﺎدر
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺮق و آب
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻓﺮوش آن در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق و آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب
 ۱۳۶۶-۶-۱ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۵رﯾﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .
اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴-۹-۱ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد  .اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داد و ﺳﺘﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ  .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ .
ز – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر را ﺻﺮف ﺗﺨﺼﯿﺺﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار اﺑﻼﻏﯽ
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل،
از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ داد و ﺳﺘﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۶
اﻟﻒ -ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶-۱۲-۳و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در
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ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵۶رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ب -ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷-۲-۱۷و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۵
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .
ج -وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه )(۱۵۰رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .
ﺻﺪدرﺻﺪ)۱۰۰درﺻﺪ( وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر
ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .وﺟﻮه ﻓﻮق ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد .
د -دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ز -در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ اﻣﻼک ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۵درﺻﺪ( و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ده ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻠﮏ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﯽ درﺻﺪ)۳۰درﺻﺪ( در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری .
ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ح -اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴-۴-۳۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ
و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴-۲-۱و اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۷
اﻟﻒ -ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی
ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﻮق در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۲۰درﺻﺪ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۱۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .در
ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰوﻟﯽ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻓﺮآوری ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ و از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۵وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻓﺮآوری را در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ)۱۰درﺻﺪ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۵۰درﺻﺪ( درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۲۳از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰-۱۵۷از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺗﻌﺎون،
ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد و ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰. ۴
(۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۱۹اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻔﻬﺎی  ۵۳۰۰۰۰-۸۲و ) ۵۳۰۰۰۰-۱۲۰ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ )۸۰درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۲۰درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر( در اﺧﺘﯿﺎر
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰رﯾﺎل از درآﻣﺪ اﯾﻦ
ﺟﺰء از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح  ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ﺻﺮف زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد
.
د -از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺮ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر وارداﺗﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۵۰۰رﯾﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ
و ﭘﻨﺠﺎه ) (۳۵۰رﯾﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ) (۱۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮر را از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۵۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱۰
اﻟﻒ -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۲رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

2/3

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ 22.10.2018

3

ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ
ﮐﻨﻨﺪ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰-۲۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه ۱۵
اﻟﻒ -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی آﺑﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺮق ﺧﻮد را ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد  .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
و ﻧﯿﺮو ﻣﯽرﺳﺪ .
ب -ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺮ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱۸
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ،ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺆدی )ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر( ،اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد  .در اﯾﻦﺻﻮرت اﺻﻞ
ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺆدی ذیرﺑﻂ ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆدی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖﻧﺸﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو درﺻﺪ )۲درﺻﺪ( در ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖﻧﺸﺪه از زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ  .در
اﯾﻦﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ۲۳
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒاﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺪﻫﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۳۴
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﺳﺖ .
ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮی ﻧﮋاد
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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