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اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۶ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه ۲
د -ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﻓﺮآورده اﺻﻠﯽ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ از ﺳﻮی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ وارداﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داﺧﻠﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎ و ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻣﻌﺎدل آﻧﻬﺎ
و ﺗﻮزﯾﻊ،ﻔﺮوش،ﻤﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﺪﻫﮑﺎر وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و از آن ﻃﺮﯾﻖ در ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ
)ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ،ﻣﻨﻈﻮر و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﭘﺲ از ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .
ز -ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض آب،ﺒﺮق و ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻨﺪرج درﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب )ﻗﺒﻮض(
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی وارداﺗﯽ،ﻔﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر در اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ )ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ
و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و
ﻋﻮارض ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ح -وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ﮔﺎز،ﺒﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ ) (۱۳۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﯿﻦ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۲۱ . ۵۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰
رﯾﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ،ﻨﻔﺖﺧﯿﺰ،
ﮔﺎزﺧﯿﺰ و اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ از ﮔﺎز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
ک -وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ 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 ﻓﺮآوردهﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ ) ۵درﺻﺪ(
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ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰ . ۰۰۰
 (۱۵ . ۰۰۰ . ۰۰۰ .رﯾﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۱۰۰درﺻﺪ( آن ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۳
و -ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه )ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ( در ﻃﻮل ﺳﺎل واﮔﺬاری ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ
از واﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
ز -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪه ﻣﺼﻮب ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺴﺎط از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎده  ۴۸ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶ / ۶ / ۱اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺟﺮاﺋﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج
از ﻧﻮﺑﺖ درﺧﺼﻮص وﺻﻮل اﯾﻦ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .
ی -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏدوازدﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .
درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج درﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن( را
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وﺟﻪ ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
و داراﯾﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) ۵۰درﺻﺪ( اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۰۱۰۸ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ک -ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﯾﺰ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪﺻﻮرت
ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب و ﯾﮏ دوازدﻫﻢ )ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ( ،ﻌﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ذیرﺑﻂ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ل -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﯾﮏدوازدﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎ زﻣﺎن
واﮔﺬاری و أﺧﺬ ﺛﻤﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻔﻬﺎی درآﻣﺪی  ۱۱۰۱۰۲و
 ۱۳۰۱۰۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .
ف -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از واﮔﺬاری ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۶
ه -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 .
ز -آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری،ﺒﺎزﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﺗﺎ و و ﺳﻬﻢ
ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،ﻤﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ح -اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .
ط -دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽﻧﺎم و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻧﺎم،ﺼﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣﯽﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ
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ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴ / ۹ / ۱ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .
_۱دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ردﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻓﻮی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ،اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .
 _۲اﺳﻨﺎد 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 .
 _۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .
 _۴ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
 _۵آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۹
اﻟﻒ -ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل
،۱۳۹۳ﻤﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۱۲۰رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎزاد آن ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ده درﺻﺪ ) ۱۰درﺻﺪ( و ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) ۲۰درﺻﺪ( ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .
ب -ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .
ج -ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۳و ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده  ۱۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ،ﺎﻣﻼک و ﻣﻨﺒﻊ ارث ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۹۲،۱۳۹۱،۱۳۹۰و  ۱۳۹۳اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ
.
د -اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر،ﺎز ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ه 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 ) (۱۰۰رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 .ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۱۰۰درﺻﺪ( وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۳۹۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ
ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ 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
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ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد .اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺴﺐ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۱۰۰درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و وﺟﻮه ﻓﻮق ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ذیرﺑﻂ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد .
و -ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۱۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب،ﺠﺎری اﺳﺖ .
ط -از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن ی ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده،ﯿﮏ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ۱۱۰۵۱۲
وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد  .ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۱۰۰درﺻﺪ( ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ -۱۲۲ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن اﻓﺮاد
ﺳﺎﮐﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﺑﯿﺴﺖﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی )در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع(
،ﺎﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ،
ﻣﺼﺎرف ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی ارزی و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎرج از
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ،ﺎﺿﺎﻓﻪﮐﺎر،ﮑﻤﮑﻬﺎی رﻓﺎﻫﯽ،ﭙﺎداش،ﻔﻮقاﻟﻌﺎدهﻫﺎی
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ،ﮑﺎراﻧﻪ،ﺒﻬﺮهوری،ﻤﺪﯾﺮﯾﺖ،ﻨﻮﺑﺖﮐﺎری ،دﯾﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اداری ﻧﻈﯿﺮ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ اداری و
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت اداری از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ک -ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه دارای ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱۰
اﻟﻒ-
_۱ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن
ﻓﻮق در ﺳﺎل ،۱۳۹۳ﺴﯽدرﺻﺪ ) ۳۰درﺻﺪ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد )ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺧﺎم،ﺴﻨﮓ آﻫﻦ داﻧﻪﺑﻨﺪی و
اﻓﺸﺮده )ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه( ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺸﺮدهﻫﺎی )ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻫﺎی( ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی درون ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺸﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
)ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻓﺮوﺷﯽ( ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ( را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۱۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳ . ۵۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ
وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﻧﻮد درﺻﺪ ) ۹۰درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ده درﺻﺪ ) ۱۰درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر( از ﻃﺮﯾﻖ
ردﯾﻔﻬﺎی  ۵۳۰۰۰۰ -۹۲و  ۵۳۰۰۰۰ -۱۲۴ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ،ﻄﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰رﯾﺎل از درآﻣﺪ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ  ۴۰۳۰۱۰۰۱ﺻﺮف
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .
 _۲ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪن
وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .
 _۳درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺎده  ۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
_۴ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده أﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻋﻮدت دﻫﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱۵
ه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ
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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 ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺞدرﺻﺪ ) ۵درﺻﺪ( ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۳ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .وﺟﻮه
وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده  ۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه ۲۳
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺠﺮی اﺳﺖ .
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -۱۶ﺗﻌﺮﻓﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ۵ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل (۱۳۹۳

ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ)رﯾﺎل(

ﻋﻨﻮان ﺟﺰء

ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ

۱

ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ۷۵۰/۰۰۰
ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
۱۱۰۵۰۴
۲۵۰/۰۰۰
ﻋﻮارض ﺧﺮوج زﻣﯿﻨﯽ و
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

ﻋﻮارض ﺧﺮوج زاﺋﺮﯾﻦ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﻋﻤﺮه و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت  ۵۰درﺻﺪ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
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