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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
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اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﺼﻮب  ۲۰/۲۴/۱۳۹۶ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺼﺮه :۵
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮد اﺳﻤﯽ اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه و ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺧﺮﯾﺪ ارواق
ﻣﻨﺘﺸﺮه و ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ-
ﺷﻮد .
ل( اوراق و اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :۶
اﻟﻒ( ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۳/۱۲/۱۳۹۶و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی
آن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۲۷۶رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ) (۱و )(۲
ﻣﺎده ) (۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهای از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ )درﺻﺪ (۱۰و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )درﺻﺪ (۱۵و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ
و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۲۵و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎزاد ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۳۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۵۷و ) (۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن )۰۰۰. ۲۱۶
 (۰۰۰.رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
اﺣﮑﺎم ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪی ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﺑﺮ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .
ب( وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آب ﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎه ) (۱۵۰رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ)درﺻﺪ (۱۰۰وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۵۰
رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر در ردﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۲۰اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ )درﺻﺪ(۸۰
ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .وﺟﻮه ﻓﻮق ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ
ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .
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ج( دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ-ﺧﺮﺟﯽ
درﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ واردات وﺻﻮﻟﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 .1ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده ) (۳۲ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .
 .2ﻣﺤﻞ أﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

و( ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﻫﺸﯽ ارزش اﻓﺰوده آن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺧﺼﻮص دروه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .
ز( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮔﺎز ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ) (۲۰۰۰رﯾﺎل و از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار )(۱۰۰۰
رﯾﺎل أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒﻫﺎی  ۱۶۰۱۸۵و  ۱۶۰۱۸۶ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )درﺻﺪ (۵۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .وﺟﻮه ﻓﻮق ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻘﻒ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ح( ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺴﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ده درﺻﺪ )درﺻﺪ (۱۰ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ط( ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۸۸ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی
و دوازده درﺻﺪ )درﺻﺪ (۱۲ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد  .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .
م( از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺮ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ) (۷۵رﯾﺎل،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﺪو ﭘﻨﺠﺎه ) (۱۵۰رﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ) (۲۵۰رﯾﺎل و وارداﺗﯽ
ﺷﺸﺼﺪ ) (۶۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد  .وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارای ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮر را از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع درﯾﻒ  ۱۶۰۱۹۰اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻌﺎدل
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﯾﺎن ﺑﻨﺪ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ ردﯾﻔﻬﺎی ﺷﻤﺎره
 ۱۲۹۰۰۰ ،۱۲۸۵۰۰ ،۱۲۷۵۰۰درﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن،
ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و درﻣﺎن ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ،در اﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽ
درﺻﺪ )درﺻﺪ ،(۳۰آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۲۰و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )درﺻﺪ (۵۰ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ن( در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۵/۰درﺻﺪ( از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد را در درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل
ﺷﻤﺎره  ۱۶۰۱۸۹وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻧﺮژی ﺑﺎ اوﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎرﻫﺎی
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ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه وﺻﻮل ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻼﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ،ﻧﺮخ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،و ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
ف( دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۶۰از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ از وزارت ﺧﻮدرو و در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ورودی از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ ۱۱۰۴۱۰
ﺻﺪرﺻﺪ )درﺻﺪ (۱۰۰آن را از ﻣﺤﻞ درﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ های  ۵۳۰۰۰۰-۶۳ﺻﺮف ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری
و اﯾﺠﺎد وﯾﮋه ﺧﻮاری )راﻧﺖ( ،ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺨﻠﻒ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه :۷
ه( ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی 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 وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 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 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﯾﺎ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎلزا ﺑﺎ اوﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺮوم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :۱۰
اﻟﻒ( ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۵۰. ۲رﯾﺎل از
اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در درﯾﻒ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در
ﺟﺪول ) (۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،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  .ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اورژاﻧﺲ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر از ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
و( وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﻠﮏ ﻋﺮﺻﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۶و ۱۳۹۷
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺺ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻠﻘﯽ و از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺑﺨﺶ از اﻣﻼک و دﯾﮕﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ز( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۴۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب
 ۱۳۶۴/۴/۳۱ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮوط ذﯾﻞ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :
 .1ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) (۱۴۱ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب  ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 .2ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) (۱۴۱ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه :۱۱
ز( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎی اﯾﺮان و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد .
ح( در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای زاﺋﺮان ﻋﺘﺒﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد .
زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و دوم آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۹۷از ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق
از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﻧﺸﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :۱۹
 .1درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﻣﺸﻮق ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰءﻫﺎی ) (۲) ،(۱ﺑﻨﺪ )ث( ﻣﺎده ) (۱۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۳۱ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۵۵۰۰۰۰ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه :۲۱
ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۷/۲/۱۳۸۷و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻻزم اﻟﺠﺮاء
ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه:۲۵
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﺳﺖ .
●

– ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﺼﻮب  :۲۰/۱۲/۱۳۹۶ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(۸۴
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۳/۱۲/۱۳۶۶و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۷۶رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ) (۱و ) (۲ﻣﺎده ) (۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎره ای از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺼﻮب
 ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ )درﺻﺪ (۱۰و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ
)درﺻﺪ (۱۵و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۲۵و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯽ و
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )درﺻﺪ (۳۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷
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