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اﺣﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺣﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹۳۱ / ۳ / ۹۱ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ / ۳ / ۰۲ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ رﺳﯿﺪ و ﻃ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۵۱۷۶ﻣﻮرخ / ۶۲
 ۲۹۳۱ / ۳رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم اﺑﻼغ ﻣ ﮔﺮدد:
ﺑﻨﺪ :‐۳ ‐۳

ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻮاد ۸۳
و  ۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل
 ۲۹۳۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﯿﻒ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ درﺻﺪ ) ۰۰۱درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ی در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ .
 ‐۳ _۹وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ﮔﺎز ،ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮ
ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﯾﺼﺪ ) (۰۰۱رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر،ﻋﯿﻦ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎر ) (۶۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای
اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز رﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ،ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ،
ﮔﺎزﺧﯿﺰ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ از ﮔﺎز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .
 ‐۲۱ _۳ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﺮ ارش اﻓــﺰوده و ﻋــﻮارض آب،ﺑــﺮق و ﮔــﺎز ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت و ﻋــﻮارض ﻣﻨــﺪرج در
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب )ﻗﺒﻮض( ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻓﺮآورده ﻫﺎی وارداﺗ ،ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﺎر در
اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ) ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ(
و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎﻧ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش داﺧﻠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد .
 ‐۷۲ _۳ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه )ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟ (در ﻃﻮل ﺳﺎل واﮔﺬاری ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﺷﻮد .
 ‐۷۲ _۸ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﺼﻮب ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ
ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ را ﺗﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺴﺎط
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از زﻣـﺎن ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠـ اﺻـﻞ ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎرم ) (۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻﻮﻟ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎده  ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺟﺮاﺋﯿﺎت
ﺳﺎزﻣــﺎن اﻣــﻮر ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗ ﮐﺸــﻮر ﻣﻮﻇــﻒ اﺳــﺖ ﺧــﺎرج از ﻧــﻮﺑﺖ در ﺧﺼــﻮص وﺻــﻮل اﯾــﻦ اﻗﺴــﺎط ﺑــﺎ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺎزی ﻫﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺨﺸ از ﺑﻨﺪ  :۷۲ ‐۹از زﻣﺎن واﮔﺬاری ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻧﻤ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۱۳ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﯾ دوازدﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎ زﻣﺎن واﮔﺬاری و اﺧﺬ ﺛﻤﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻ
ﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻔﻬﺎی درآﻣﺪی  ۱۰۱۰۳۱و  ۲۰۱۰۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ  ‐۸۳ ‐۱اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف
اﺳﺖ .
 -۰۴ _۲ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۶۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) ۰۵درﺻﺪ( دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) ۰۵درﺻﺪ( ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺻﻔﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻣﻼک ،اوراق ﺑﻬﺎدار،ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧ و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾ ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟ ﻟﺤﺎظ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ارﮐﺎن
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ،ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
 -۲۴دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﯾ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑ
ﻧﺎم و ﺑﺎ ﻧﺎم ،ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۰۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب  ۴۸۳۱ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺻﺎدر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .
 -۷۴در اﺟﺮای ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد
ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ دوازدﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟ) ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن( را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻬﺪر وﺟﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠ اﻟﺤﺴﺎب وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ) ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ (ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ
ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) ۰۵درﺻﺪ( اﺳﺖ را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
 ۸۰۱۰۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺣﺎم ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ،ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
-۸۴اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑ داراﯾ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ،از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ،ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
اﺻﻼح ﮔﺮدد و ﺑﻨﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻃ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣ رﺳﺪ .
 -۹۴ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺳﺎل ، ۲۹۳۱ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد  .ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۰۹۳۱و  ۱۹۳۱ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ )۰۱
درﺻﺪ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۰۵ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣ ﮔﺮدد .
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 -۱۵ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۶۶۳۱ / ۲۱ / ۳و ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده  ۹۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ،اﻣﻼک و ﻣﻨﺒﻊ ارث ﺑﺮای ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۰۹۳۱،۱۹۳۱و ۲۹۳۱
اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ .
 -۲۵اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،از ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺳﺎل
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮوم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ  -۳۵ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت
ﻋﺪم وارﯾﺰ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده از وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ را از ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -۶۵ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﯿﺸﺘﺮ:
 -۶۵ _۱ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ،اﺳﺎﻣ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺪﻫ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اﻋﻢ
از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺆﺳﺴﺎت و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد )ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب( ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮواﻗﻌ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﻮر ﻣﺎﻟ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎدرت ﻣ ورزﻧﺪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .اداره ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ،در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮان و
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮﻧﺪ از ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺛﺒﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﺪ .
 -۶۵ _۲اﺣﺎم ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۱۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۷۵ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺆدﯾﺎن ،ﻗﺴﻤﺘ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،دادرﺳ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری و اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻣ رﺳﺪ .
 -۹۶وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻎ
ﺳ (۰۳) رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺑﺮق در ﻗﺒﻮض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج و از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧ
روﺳﺘﺎﯾ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﻋﯿﻦ وﺟﻮه
درﯾﺎﻓﺘ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻬﺪاری ﺷﺒﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ
ﺷﻮد  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد .
 ‐۲۷دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﻧﺰده
درﺻﺪ ) ۵۱درﺻﺪ( ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار ﻗﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) ۰۲درﺻﺪ( ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار
ﻗﻨﺪی وارداﺗ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﻮه و اﻧﻮاع دوغ ﺑﺪون ﮔﺎز( را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ
درآﻣﺪی  ۳۲۱۰۶۱وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .درآﻣﺪ وﺻﻮﻟ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ) ۰۶درﺻﺪ( ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘ و ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ) ۰۴درﺻﺪ( ﺑﻪ وزارت ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﺎﻧ روﺳﺘﺎﯾ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .
 ‐۴۷ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻧﺎﺷ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۸۳۱،۰۹۳۱و ۱۹۳۱
ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺻﻞ ﺑﺪﻫ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﻄﻌ ﺷﺪه ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﻮده ﻣ ﺷﻮد .
 ‐۵۷ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه دارای
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ (ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .
 ‐۶۷وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آب ﺑﻬﺎی
ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ ) (۰۰۱رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﮐــﻞ ﮐﺸــﻮر وارﯾــﺰ ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﺻﺪدرﺻــﺪ ) ۰۰۱درﺻــﺪ( وﺟــﻮه درﯾــﺎﻓﺘ ﺗــﺎ ﺳــﻘﻒ ﺳــﯿﺼﺪو ﻧــﻮد ﻣﯿﻠﯿــﺎرد
) (۰۹۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾ اﺧﺘﺼﺎص ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .
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اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد  .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺴﺐ وﺻﻮﻟ ﻫﺎ
ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۰۰۱درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و وﺟﻮه ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﮔﺮدد
و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤ ﺷﻮد .
 ‐۴۸ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘ را ﻃ ﺟﺪوﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻘﻮی( ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ ﻣ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ردﯾﻒ  ۱۱۱۰۶۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ
 .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) ۵درﺻﺪ( ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده  ۷۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺗﻠﻘ ﻣ ﮔﺮدد .
 ‐۹۸در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد در زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻠﻒ
اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﯿﺎری
ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۳و  ۴ﻣﺎده  ۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﺎری
ﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) ۰۲درﺻﺪ( ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ) ۷درﺻﺪ( ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه از ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﯿﺴﺖ
درﺻﺪ ) ۰۲درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ را ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﯿﻤﻪ
ﺣﻮادث ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر:
ﺑﻨﺪ ) – (۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ‐۶۱ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ): (۵
– ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮاﺋ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۴۰۵۰۱۱ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۰۵۶ / ۰۰۰رﯾﺎل
– ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨ و درﯾﺎﺋ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۴۰۵۰۱۱ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ۰۵۱ / ۰۰۰
رﯾﺎل
– ﻋﻮارض ﺧﺮوج زاﺋﺮﯾﻦ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﻋﻤﺮه و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت  ۰۵درﺻﺪ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻠ ﻋﺴﺮی
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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