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اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻻزم اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه :۱
د -وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم،
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 ،ﻧﻔﺖﮔﺎز ،ﻧﻔﺖﮐﻮره ،ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ  .G) (L .Pو ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار 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
ه -در ﺳﺎل  ۱۳۹۶دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽﻧﺎم و ﯾﺎ
ﺑﺎﻧﺎم ،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۹۵
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران واﮔﺬار ﮐﻨﺪ  .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب 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 ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،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 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺪ 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 ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶/۱۲/۴و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۲۴۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد  .ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ
دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎزاد آن ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)۲۰درﺻﺪ( اﺳﺖ  .ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )(۵۷
و ) (۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۱۸۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .
ب -ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۲/۱۷و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۶
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 در
ردﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر 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 واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .وﺟﻮه ﻓﻮق ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .
د -دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
و-
 -۱ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ
)۲۰درﺻﺪ( از وﺟﻮه ﺗﺒﺼﺮه) (۲ﻣﺎده) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷
 (۰۰۰.رﯾﺎل را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ)۷۰درﺻﺪ( و ﺳﯽدرﺻﺪ)۳۰درﺻﺪ( ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
 -۲ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ)ب( ﻣﺎده) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﮔﺮدد .
ز -ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درﺧﺼﻮص
دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .
ط -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺪم درﺻﺪ)۰/۲۷درﺻﺪ( از ﻧﻪ درﺻﺪ)۹درﺻﺪ( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﭘﺲ از
وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۱۰۵۱۳ ،۱۱۰۵۱۲و  ۱۱۰۵۱۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎده ) (۹۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻔﻬﺎ و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪﺷﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﯾﻒ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ی -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ)ﻋﻤﻠﮑﺮد( ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ) ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ( ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺴﺘﻐﻼت( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺛﺮوت )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و اﻣﻼک( و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﭘﺲ از
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآورد( و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۲۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﯾﮏدرﺻﺪ)۱درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪ از
ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ( ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﺧﻬﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه :۷
د -ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۷۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﺳﯿﺰده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۳۰. ۱۳رﯾﺎل را وﺻﻮل و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۱۰۵۱۵ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ)۱۰۰درﺻﺪ( درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ،از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰-۹۲در اﺟﺮای
ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﯿﺴﺘﻢ( اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
واردات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﮕﺎر و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
و -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان )اﯾﺪرو( و ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو( ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ «ﻣﺎﻟﯿﺎت» و «ﺳﻮد ﺳﻬﺎم» ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :۱۰
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
ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .
وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر و 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 ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺖ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺗﺒﺼﺮه :۱۵
ب -ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق
از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم اﺑﺮازی ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :۲۰
ج -ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای درآﻣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻔﺘﻮحﺷﺪه در ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و أﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ذیرﺑﻂ ﺧﻮد ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎرف)ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ( در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ(
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیﺻﻼح ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮق را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :۲۳
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﺳﺖ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
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