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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎده واﺣﺪه-

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۹۷۴. ۵۲۹. ۷۸۵. ۹رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن )۵۲۹. ۷۸۵. ۹
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۹۷۴.رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دوﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ
و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۱۴۵. ۸۹۵. ۳۵۴. ۳رﯾﺎل
ﺷﺎﻣﻞ:
 -۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﯽوﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۱۹۹. ۹۳۷. ۹۴۳. ۲رﯾﺎل
 -۲درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ده ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۹۴۶. ۹۵۷. ۴۱۰رﯾﺎل
ب -ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۸۶۳. ۱۷۱. ۸۲۸. ۶رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )۰۰۰. ۸۶۳. ۱۷۱. ۸۲۸. ۶
(۰۰۰.رﯾﺎل
ﺗﺒﺼﺮه -۱
اﻟﻒ -در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺼﻮب  ،۱۳۹۳/۱۲/۴ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۱۴/۵درﺻﺪ(
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ اﺳﺖ .
ب -ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)۲۰درﺻﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وارﯾﺰ و از ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎده) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
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ج -ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزی -رﯾﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ
اوراق ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
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 ﻓﺮآورده اﻗﺪام 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 .
ه -وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۴رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺼﺖ و دو درﺻﺪ )۶۲درﺻﺪ( در
اﺧﺘﯿﺎر وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺟﻬﺖ روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ وآﺳﻔﺎﻟﺖ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ دﻫﯿﺎریﻫﺎ و ﭘﺎﻧﺰده
درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ( در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﻮر)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر( ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺳﻪدرﺻﺪ)۳درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس( ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ آن ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﮐﻨﻨﺪ  .وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۱۳۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .
و -وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳رﯾﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲رﯾﺎل ﺑﺮای ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎده) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و
ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴/۲/۱ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۲
اﻟﻒ -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ
)د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ )د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )(۴۴
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
ب -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی در ﺣﺎل واﮔﺬاری در ﺳﺎل  ۱۳۹۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و اﻣﻼک ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﺲ از أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ،اﻋﻄﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز
از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ج -رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی در ﺣﺎل واﮔﺬاری در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه -۳
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ۶۶۶۳۱/۰۱۰۱ﻣﻮرخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ،ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰دﻻر
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) (۸۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ،۱۳۸۹/۱۰/۱۵
اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ  .ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً از
ﻣﺤﻞ ﻋﺎﯾﺪات ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻃﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ از ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات آﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺰد ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ(
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ  .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ أﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
دهدرﺻﺪ)۱۰درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه -۴
اﻟﻒ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
ﻧﻮآوری و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۹/۸/۵ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰۰دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ ارزی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد  .ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻻر ﺑﻪ رﯾﺎل
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ب -ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻤﻊآوری ﮔﺎزﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﯿﺪی از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ج -ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ذیرﺑﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل أﺧﺬ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺗﺎ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد آن از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
د -در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد  .اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻋﻮاﯾﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد  .ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۵
اﻟﻒ -ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﻧﻔﺖ ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان
اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۶/۶/۳۰ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﻪ وﯾﮋه وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ ) (CHPو ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ) (CCHPﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺑﺮق ،اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ورزﺷﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و
ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد در
ﺧﺼﻮص اﺻﻞ و ﺳﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
ب -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﺎﻟﯽ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و وﺟﻮه أﺧﺬﺷﺪه را ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۳۱۰۱۰۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(۵
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .واﮔﺬاری اﯾﻦ
اوراق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ج -اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮوشﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ب( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﻣﺸﺎوران و
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ،ذیﺣﺴﺎب ذیرﺑﻂ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  .اوراق واﮔﺬارﺷﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ
.
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. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۰رﯾﺎل 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 ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ 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 ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶/۶/۱ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۷۵
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل 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 .
و -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ دوﻟﺖ )وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
دوﻟﺘﯽ( از اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۲۵رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «اوراق
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ» ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎر و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
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
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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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 .
ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ح -ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﯿﺎرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﺿﻤﻦ اﺟﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت
اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ )ﺳﺎدا( ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از
داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﻔﺎل ،اﻣﻮال
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم) (۸۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ،واﮔﺬاری و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۶/۷/۸در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۱۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و
ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۰ﻣﺎده ) (۶۹ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از اراﺿﯽ ،اﻣﻼک ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی
اداری در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺼﺮف اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎرهای ﯾﺎ وﻗﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﮑﯽ
و  . . .در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ،ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل
دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر و أﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﮐﺪ( رﻫﮕﯿﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و
اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه -۶
اﻟﻒ -ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶/۱۲/۳و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی
آن در 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
 ۱۳۹۵ﺗﻤﺪﯾﺪ 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 .
ﻫـ -وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﻪازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮواتﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ)(۳۰
رﯾﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺑﺮق در ﻗﺒﻮض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج و از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﭼﺎﻫﻬﺎی
ﮐﺸﺎورزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷رﯾﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎک ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
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و -ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( از
وﺟﻮه ﺗﺒﺼﺮه) (۲ﻣﺎده) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷
(۰۰۰.رﯾﺎل ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
زﯾﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )۷۰درﺻﺪ( و ﺳﯽ درﺻﺪ )۳۰درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
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. ۳۰۰. ۴
(۰۰۰. 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 .
ب -ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد و
ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۶۶ﺗﺎ ) (۶۸ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۰/۸/۲۲ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز از ﻣﺤﻞ
ﺗﻨﺨﻮاه درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .

ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

6 / 15

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ 20.10.2018

7

ج -در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر
دوﻟﺘﯽ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺼﻮب  ۱۳۰۷/۱۲/۲۹و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺻﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎمﻧﮕﺎﺷﺖ)ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام( و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎر
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن «ﻣﺼﻮﺑﻪ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد» ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻗﺪام و وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۲۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی
وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و
ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺬﮐﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ
.
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 .
ه -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رد ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۸رﯾﺎل ازﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻗﺪام ﺷﻮد  .رﻗﻢ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺻﻨﺪوق ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه  -۸ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻫﻬﺎی
ﮐﺸﺎورزی را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی «ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن»
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۹
اﻟﻒ -ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ درآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
ب -ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۳را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۶۰وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۴۵۰
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰-۱۴۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .
ج -ﺻﺪدرﺻﺪ)۱۰۰درﺻﺪ( وﺟﻮه ادارهﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﯾﺎزده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰. ۱۱رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
د -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪارس و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل
ﯾﮏدرﺻﺪ)۱درﺻﺪ( از ﯾﮏ دوازدﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺳﻮدده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﺴﺮ و در ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ۱۳۰۴۲۴
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۵۳۰۰۰۰-۱۵۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
ه -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( را در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺗﺒﺼﺮه -۱۰
اﻟﻒ -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۲رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 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 .
ب -ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۴/۱۶و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه -۱۱
اﻟﻒ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎرات دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﯾﺎ دوﻟﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۵۰درﺻﺪ( از ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی
)ﻫـ( و )و( ﻣﺎده ) (۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و اﺣﮑﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪی را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ
 ۵۳۰۰۰۰ –۴۶ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم
وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ .
ب -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۱۳۹۵ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ .
ﺗﻤﺎم درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
 ۱۵۰۱۲۸ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵رﯾﺎل در
ﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰-۱۳۲ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﺋﺐ
زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل
دﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵۰رﯾﺎل
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰۰رﯾﺎل
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۵۰رﯾﺎل
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰رﯾﺎل
دﮐﺘﺮای ﭘﺰﺷﮑﯽ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل
دﮐﺘﺮای ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۰۰رﯾﺎل
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰رﯾﺎل
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 -۱ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ،دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺷﺶﻣﺎه ،ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .
 -۲ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﺄﻫﻞ ،ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( و ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ(
از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  -۱۲اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی و ﻗﻀﺎت
ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۷۱و ) (۷۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری
در ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮق ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ )ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ( ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﭘﺲ
از ﮐﺴﺮ از درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﻮق را در ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۱۳
اﻟﻒ -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )م( ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۲/۳۱ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﭼﻬﻞدرﺻﺪ)۴۰درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﭼﻬﻞدرﺻﺪ)۴۰درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺷﺼﺖدرﺻﺪ)۶۰درﺻﺪ( ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺧﺮﯾﺪ
و اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﺋﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۶۷/۲/۸
و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮانﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ب -ﻣﻌﺎدل دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۲رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
)(۲
ج -ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
د -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (۲-۸ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را از ﻣﺤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب
ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۳۹۵ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ) (۱۴اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ه -ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺰده ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۱۳رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺎده )(۱۲
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر
و -ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت
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ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﯾﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﯾﺎ آﺗﺶﺳﻮزی ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ را
ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻣﻬﺎل ﮐﻨﻨﺪ .
ز -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺎزآﻣﺎد )اُوِرﻫﺎل( ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی ﻫﻮاﻧﯿﺮوز و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی  C130ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ
ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده از ﻣﺤﻞ
ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮه )) (۱۳ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱
(۰۰۰.رﯾﺎل ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﻫﻮاﻧﯿﺮوز ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۱۴
در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۴۸۰
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل و ردﯾﻔﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻫﺪف و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﻟﻒ -دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺣﺬف
ﮐﻨﺪ:
 -۱ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل
ﺑﺎﺷﺪ .
 -۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻀﺎت و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ
و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن
 -۳ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان و ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ .
 -۴ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ .
 -۵ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 -۶ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﮏ ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ذﮐﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .
ب -از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۵ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺟﺮم
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .
ج -درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
د -در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه
ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ﺳﯽدرﺻﺪ)۳۰درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن
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 -۲ﺳﯽوﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۳۵درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﺎدراﺗﯽ
 -۳ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ)۱۵درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺪت اﻧﺮژی
 -۴ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۲۰درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزرای ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ه -دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﮏ اول درآﻣﺪی ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .
و -وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﮔﺰارش اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
ز -ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﺎم ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .
ح -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﻢ از ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ،
ﻧﻔﺖﮔﺎز )ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ( و دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد:
 -۱ﻫﺰﯾﻨﻪ واﮔﺬاری ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ از ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .
 -۲ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۴ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺎزاد ﺑﺮﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ)ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﭘﺎﯾﻪ( ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۴ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻨﺪر )ﻓﻮب( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺰش ،ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﺑﯿﻤﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺣﻤﻞ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء) (۲ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده) (۱۶و ﺑﻨﺪ)ج(
ﻣﺎده) (۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده و ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺪاران ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
.
ط -دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ اﻧﺠﺎم 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 -۱۶
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دهدرﺻﺪ)۱۰درﺻﺪ( اﻋﺘﺒﺎراتﻫﺰﯾﻨﻪای )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺼﻮل اول و ﺷﺸﻢ(
و ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۱۷
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ دودرﺻﺪ)۲درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
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 -۱۹
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار آن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و
واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎرف آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺟﺰء) (۲ﺑﻨﺪ)د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۰
در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻗﺒﻮض ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ،۱۳۹۵ﺟﺮﯾﻤﻪ
دﯾﺮﮐﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد  .ﻣﺒﻠﻎ وﺻﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۵۰۱۲۳ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰-۱۵۳ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۱
ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دو درﺻﺪ)۲درﺻﺪ(
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶۵۰. ۳رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ
ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۵۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه -۲۲
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ارزی ﻣﺴﺘﺮدﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﺮح دﻋﺎوی در ﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل را ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۶۰۱۶۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ ردﯾﻔﻬﺎ و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
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
.
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر و ﺑﺪﻫﮑﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ
ذیرﺑﻂ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۴
ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎزاد اﻓﺮاد دارﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ درﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﺑﻄﺎل
ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۵
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﯾﺮانﭼﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۶
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵رﯾﺎل ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﯽ و دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲
(۰۰۰.رﯾﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﻌﺴﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ۱۳۹۵اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۷
ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ )۸درﺻﺪ( از
ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ و
اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۸
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۵۰
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در آن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ  .ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
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ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه -۲۹
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﮐﺸﻮر را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺟﺎری در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  -۱ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  -۲ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج را ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن
در ﺻﻒ وام ازدواج در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  -۳ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .
ﺗﺒﺼﺮه -۳۰
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۱۶۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻏﯿﺮﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺴﺮ ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ
ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۳۱
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۱۶۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذیرﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ
ﺳﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دارﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽدرﺻﺪ )۳۰درﺻﺪ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۳۲
اﺟﺰاء ﺟﺪول اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۶در ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۴
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۳۳
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۳۴
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﺳﺖ .
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎدهواﺣﺪه و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه
ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۵/۲/۲۹ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
رﺳﯿﺪ .
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ -رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
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