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اﺣﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺣﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹۳۱ / ۲۱ / ۶ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ رﺳﯿﺪه،
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم اﺑﻼغ ﻣ ﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه ۲
د‐ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﻓﺮآورده اﺻﻠ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧ ﺗﺤﻮﯾﻠ از
ﺳــﻮی ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤــ ﺑــﻪ وزارت ﻧﻔــﺖ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺷﺮﮐــﺖ دوﻟﺘــ ﺗــﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑــﻂ ﻓﺮوﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗ ﯾﺎ وارداﺗ اﯾﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
داﺧﻠ ﻓﺮآوردهﻫﺎ و ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻣﻌﺎدل آﻧﻬﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ،ﻓﺮوش،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش
اﻓﺰوده در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﺎر وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﺛﺒﺖ
ﻣﮔﺮدد و از آن ﻃﺮﯾﻖ در ﺑﺪﻫﺎر ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﺷﻮد .
ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﺎر وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ،
ﻣﻨﻈﻮر و ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﮔﺮدد و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋ ﻓﯿﺰﯾ و ﻣﺎﻟ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .
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 وارداﺗ،ﻓﻘﻂ ﯾﺑﺎر در اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ) ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ 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 ﻣﺷﻮد  .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ
ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﻋﻮارض ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب / ۲ / ۷۱
 ۷۸۳۱ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﮔﺮدد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض
آﻻﯾﻨﺪﮔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻬﺎﺋ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ح‐ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ﮔﺎز،ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﯾﺼﺪ و ﺳ (۰۳۱) رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﯿﻦ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ). ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰
 (۱۲ . ۰۰۵رﯾﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ،ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ،ﮔﺎزﺧﯿﺰ و اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ از ﮔﺎز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ .
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ک‐ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ،ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺧﻄﻮط
ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬﺎ
و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮآوردهﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ
) ۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۵۱ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰رﯾــﺎل ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻧﻤﺎﯾــﺪ  .درآﻣــﺪ ﻣﺬﮐــﻮر ﺟــﺰء درآﻣــﺪ ﺷﺮﮐــﺖ ﻣﺤﺴــﻮب
ﻧﻤﮔﺮدد و ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۰۰۱درﺻﺪ( آن ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۳
و‐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه )ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟ (در ﻃﻮل ﺳﺎل واﮔﺬاری ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد .
ز‐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪه ﻣﺼﻮب ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ را ﺗﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺴﺎط از
زﻣــﺎن ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻗــﺎﻧﻮن اﺟــﺮای ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی ﮐﻠــ اﺻــﻞ ﭼﻬــﻞ و ﭼﻬــﺎرم ) (۴۴ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــ ﺑــﻪ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻﻮﻟ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎده  ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۶۶۳۱ / ۶ / ۱
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺟﺮاﺋﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ درﺧﺼﻮص وﺻﻮل اﯾﻦ
اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﻫﻤﺎری ﮐﻨﺪ .
ی‐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﯾدوازدﻫﻢ
ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ  .درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ،ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج درﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟ) 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 داراﯾ) ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ (ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) ۰۵درﺻﺪ( اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ
ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۸۰۱۰۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ک‐ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﯾﺰ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪﺻﻮرت
ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب و ﯾ دوازدﻫﻢ )ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ، (ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده )ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ (ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ذیرﺑﻂ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ل‐ ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﯾدوازدﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ
ﻗــﺎﻧﻮن را ﺗــﺎ زﻣــﺎن واﮔــﺬاری و أﺧــﺬ ﺛﻤــﻦ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻓــﺮوش و اﺑﻼغ ﻗــﺮارداد اﻧﺘﻘــﺎل ﺳــﻬﺎم ﺗﻮﺳــﻂ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻔﻬﺎی درآﻣﺪی  ۲۰۱۰۱۱و  ۱۰۱۰۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ .
ف‐ ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی ﻣﺸﻤـﻮل اﺻـﻞ ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎرم ) (۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـ ﮐـﻪ واﮔـﺬار ﺷـﺪه و ﯾـﺎ در ﺣـﺎل واﮔـﺬاری
ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،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
) ۰۵درﺻﺪ( دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) ۰۵درﺻﺪ( ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .
ز‐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ
ﺗﺎ و و ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه
ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
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ح‐ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﻮک اﺳﻼﻣ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .
ط‐ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﯾ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻧﺎم
و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺎده  ۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﻮﻣﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ). ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰
 (۰۳رﯾﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺑﺰار ﻣﺎﻟ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب  ۴۸۳۱ / ۹ / ۱ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد .
_۱دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ردﯾﻒ ﺧﺎﺻ را در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﺗﺎﻓﻮی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ ،اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
اﺳﻼﻣ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺣﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .
 _۲اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ 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 ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺻﻮرت ﻣﭘﺬﯾﺮد .
 _۴ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
 _۵آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۹
اﻟﻒ‐ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺳﺎل ،۳۹۳۱ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۲۱رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد و ﻣﺎزاد آن ﺗﺎ ﻫﻔﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ ده درﺻﺪ ) ۰۱درﺻﺪ( و ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) ۰۲درﺻﺪ( ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و
دوﻟﺘ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد .
ب‐ ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﮔﺮدد .
ج‐ ﺷﺮط 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،۱۹۳۱،۲۹۳۱و
 ۳۹۳۱اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ .
د‐ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر،از ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده در ﺳﺎل
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ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮوم ﻣﺷﻮﻧﺪ .
ه ﻮزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎی
ﺷﻬــﺮی ،ﺑــﻪ ازای ﻫــﺮ ﻣﺘﺮﻣﻌــﺐ ﻓــﺮوش آب ﺷــﺮب ﻣﺒﻠــﻎ ﯾﺼــﺪ ) (۰۰۱رﯾــﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿــﻦ آب درﯾــﺎﻓﺖ و ﺑــﻪ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۰۰۱درﺻﺪ( وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۹۳رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯾﺎﺑﺪ  .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از
ﻃﺮﯾــﻖ ﺷﺮﮐــﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــ آب و ﻓــﺎﺿﻼب ﮐﺸــﻮر ﺗﻮزﯾــﻊ ﻣﺷــﻮد ﺗــﺎ ﭘــﺲ از ﻣﺒــﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨــﺎﻣﻪ ﺑﯿــﻦ ﻣﻌــﺎوﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺴﺐ
وﺻﻮﻟﻫﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۰۰۱درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و وﺟﻮه ﻓﻮق ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ذیرﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﺷﻮد .
و‐ ﺣﻢ ﻣﺎده  ۹۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت
ﮔﻤﺮﮐ در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب،ﺟﺎری اﺳﺖ .
ط‐ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن ی ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده،ﯾ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ردﯾﻒ
درآﻣﺪی  ۲۱۵۰۱۱وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد  .ﺻﺪدرﺻﺪ ) ۰۰۱درﺻﺪ( ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﻓﺘ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵ ‐۲۲۱ﺑﻪ
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 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎ
اوﻟــﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳــﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺼــﺎرف ﻫﯿــﺄت اﻣﻨــﺎی ارزی و ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻤــﻪ ﺑﯿﻤــﺎران
ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ ﺧﺎرج از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻫﺮﮔــﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎی ﭘﺮﺳــﻨﻠ ﻧﻈﯿــﺮ ﺣﻘــﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ،اﺿﺎﻓﻪﮐﺎر،ﮐﻤﻬــﺎی رﻓﺎﻫ،ﭘﺎداش،ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻫــﺎی
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ،ﮐﺎراﻧﻪ،ﺑﻬﺮهوری،ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ،ﻧﻮﺑﺖﮐﺎری ،دﯾــﻮن و ﻣﺎﻧﻨــﺪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎی اداری ﻧﻈﯿــﺮ اﻗﻼم
ﻣﺼﺮﻓ اداری و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت اداری از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ک‐ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه دارای
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ (ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۰۱
اﻟﻒ‐
_۱ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺎدن ﺳﻨ آﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﻮق در ﺳﺎل ،۳۹۳۱ﺳدرﺻﺪ ) ۰۳درﺻﺪ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد )ﺳﻨ آﻫﻦ
ﺧﺎم،ﺳﻨ آﻫﻦ داﻧﻪﺑﻨﺪی و اﻓﺸﺮده )ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه( ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺸﺮدهﻫﺎی )ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻫﺎی( ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﺮای ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی
درون ﺷﺮﮐـﺖ و اﻓﺸﺮدهﻓﺮوﺷـ) ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮهﻓﺮوﺷ (ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از ﺷﺮﮐـﺖ( را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب درآﻣـﺪ ﻋﻤـﻮﻣ ردﯾـﻒ
 ۹۱۴۰۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳ . ۰۰۵ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
درﯾﺎﻓﺘ وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﻧﻮد درﺻﺪ ) ۰۹درﺻﺪ(
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان و ده درﺻﺪ ) ۰۱درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳ و
اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر( از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۰۰۰۳۵ ‐۲۹و  ۰۰۰۰۳۵ ‐۴۲۱ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﮐﺎرﺑﺮدی و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ﻣﺒﻠــﻎ ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۰۰۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰رﯾــﺎل از درآﻣــﺪ ﺑﻨــﺪ ﻣﺬﮐــﻮر از ﻃﺮﯾــﻖ ردﯾــﻒ  ۱۰۰۱۰۳۰۴ﺻــﺮف
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧ ﻣﺷﻮد .
 _۲ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎل  ۲۹۳۱ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻌﺪن وارﯾﺰ ﻣﮔﺮدد .
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 _۳درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل
ﻣﺑﺎﺷﺪ .
_۴ﺳﺎزﻣــﺎن اﻣــﻮر ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗ و ادارات ﺗــﺎﺑﻌﻪ در اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻠﻔﻨــﺪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﺮ ارزش اﻓــﺰوده أﺧــﺬ ﺷــﺪه از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﮔﻤﺮﮐ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻋﻮدت دﻫﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ۵۱
ه ﺸﺮﮐﺘﻬــﺎی ﺑﯿﻤــﻪای ﻣﻠﻔﻨــﺪ ﻣﺒﻠــﻎ دو ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۲ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰رﯾــﺎل از اﺻــﻞ ﺣــﻖ ﺑﯿﻤــﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘ را ﻃ ﺟﺪوﻟ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ ﻣرﺳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻔﺘ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ردﯾﻒ  ۱۱۱۰۶۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار
ﻣـﮔﯿﺮد ﺗـﺎ در اﻣـﻮر ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓـﺎت ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮔـﺮدد  .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی ﺑﯿﻤـﻪای ﻣﻠـﻒ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل
ﭘﻨﺞدرﺻﺪ ) ۵درﺻﺪ( ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۳۹۳۱ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده  ۷۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺗﻠﻘ ﻣﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه ۳۲
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﺎل  ۳۹۳۱ﻣﺠﺮی اﺳﺖ .
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ‐۶۱ﺗﻌﺮﻓﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ۵ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل (۳۹۳۱

ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ)رﯾﺎل(
۰۰۰/۰۵۷

ﻋﻨﻮان ﺟﺰء
ردﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻫﻮاﺋ
۱
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع
ردﯾﻒ ۴۰۵۰۱۱
ﻋﻮارض ﺧﺮوج زﻣﯿﻨ و ۰۰۰/۰۵۲
درﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
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
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
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