
 كل كشور  ۱۳۹۹قانون بودجه سال 

 

 ۱تبصره 

تابعه ذي  -د از طريق شركت دولتي  نيموزارت نفت  از محل سهم چهارده و  شركت (  %۱۴/۵درصد )ربط مکلف است 

هاي طرح)پروژه(ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام  (  ۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد )

استاننيمه روستاهاي  و  شهرها  به  گازرساني  اولويت  با  گازرساني  تداوم  روستاها،  به  گازرساني  و تمام  سيستان  هاي 

شهرستان و  كرمان  جنوب  جنوبي،  خراسان  هرمزگان،  بهبلوچستان،  را  الزم  اقدامات  بيابانك  و  خور  آورد. هاي  عمل 

 .شده از محل اين منابع قابل تأمين استو مساجد روستاهاي گازرساني  هاي مربوط به گازرساني به مدارسهزينه

 ۲تبصره  

 -هـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پايان خردادماه سال  -۱

انتفاعي   ۱۳۹۹ مؤسسات  و  بانکها  دولتي،  كليه شركتهاي  كند.  تکميل  را  دولتي  اطالعات شركتهاي  يکپارچه  سامانه 

ل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات اين قانون شام(  ۳وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره )

هاي شهرهاي با جمعيت باالي يك ميليون نفر و مؤسسات و عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري

مصوب   غيردولتي  عمومي  مؤسسات  و  نهادها  فهرست  قانون  موضوع  غيردولتي  عمومي  با   ۱۹/ ۱۳۷۳/۴نهادهاي 

بار نسبت به ثبت ماه يكمتناوباً و هر سه ۱۳۹۹ت بعدي مکلفند پس از ابالغ اين قانون، در طول سال اصالحات و الحاقا

به )از و  انساني  نيروي  اطالعات  پايه،  اطالعات  نظير  وابسته،  و  تابعه  مؤسسات  و  شركتها  و  خود  اطالعات  روزرساني 

ايران( و مديران، بودجه و صورتهاي مالي و   گزارشهاي عملکردي در سامانه يکپارچه اطالعات طريق سامانه كارمند 

غير عمومي  نهادهاي  و  دولتي  امور شركتهاي  وزارت  كنند.  اقدام  دارايي  و  اقتصادي  امور  وزارت  در  مستقر  دولتي 

برنامه و  براي سازمان  به صورت برخط  را  به اطالعات سامانه مذكور  اقتصادي و دارايي مکلف است امکان دسترسي 

  .ديوان محاسبات كشور فراهم كندبودجه كشور و  

مركزي  بانك  كشور،  استخدامي  و  اداري  سازمان  كشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  دارايي،  و  اقتصادي  امور  وزارت 

جمهوري اسالمي ايران، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را براي 

هاي الکترونيکي مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه، كارمند ايران، مهتاب و سامانه شناسه ملي نهبرقراري ارتباط ساما

دولتي و تبادل اطالعات به اشخاص حقوقي كشور( با سامانه يکپارچه اطالعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير

 .عمل آورند



قانون (  ۸۴ران شركتهاي مشمول اين جزء با رعايت ماده )مديره و مدي پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هيأت

و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران اين (  ۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

كور  صورت پرداخت وجوه مذمنوط به انجام كامل تکاليف اين جزء است. در غير اين  ۱۳۹۹شركتها از شهريورماه سال  

  .شوددر حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي

شش هر  است  مکلف  دارايي  و  اقتصادي  امور  يكوزارت  به ماه  را  جزء  اين  موضوع  شركتهاي  عملکرد  گزارش  بار 

 .هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه كندكميسيون

و معاونان و مديران   ۱۳۸۶/۷/۸قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  (  ۷۱موضوع ماده )  عضويت همزمان مقامات  -۲

قانون محاسبات عمومي كشور مصوب (  ۵قانون مديريت خدمات كشوري و ماده )( ۵دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )

هاي ساير مديريت  مديره، مديريت عاملي وو همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت   ۱/ ۱۳۶۶/۶

سازمان و  غيردولتي  عمومي  نهادهاي  و  دولتي  شركتهاي  ساير اجرائي  زيرمجموعه  و  خود  زيرمجموعه  از  اعم  ها 

  .دستگاهها ممنوع است

ها ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي و سازمانسازمان

اساسنامه موجب  به  هيأت  كه  عضو  جزء،  اين  موضوع  اشخاص  مستثني آنها،  حکم  اين  شمول  از  هستند  مديره 

  .باشندمي

 ۳تبصره  

)   -الف ماده  )الف(  بند  رعايت  سال  (  ۴با  در  توسعه  ششم  برنامه  خارجي   ۱۳۹۹قانون  مالي  تأمين  تسهيالت  سقف 

باقي)فاينانس( براي طرحهاي دولتي و غير بر  ميليارد  دولتي عالوه  مانده سـهميه سـالهاي قبل، معادل ريـالي سي 

مي(  ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعيين  تضمين دالر  به  منوط  )فاينانس(  خارجي  مالي  تسهيالت  از  استفاده  كه  مواردي  در  شود. 

شده از منابع بانکهاي كارگزار هاي تسهيالت مالي أخذايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينهدولت جمهوري اسالمي  

المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب اي بينخارجي و بانکها و مؤسسات مالي و توسعه

ي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر هاي كلي و يا اختصاصهيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه

 .ربط تفويض كندماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذيظرف مدت يك

در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيالت مالي خارجي )فاينانس( أخذ تأييديه دستگاه 

ه منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي(، وزارت امور اقتصادي و دارايي )به منظور  ربط )باجرائي ذي

ارزي  و مديريت تراز  )به منظور پايش)كنترل( تعادل  ايران  بانك مركزي جمهوري اسالمي  صدور ضمانتنامه دولتي(، 

تأييد پيوست  جمهور )بهكشور(، معاونت علمي و فناوري رئيس از حداكثر توان منظور  از استفاده  فناوري و اطمينان 

طرحهاي  شامل  دولتي  بخش  طرحهاي  پايش)كنترل(  براي  )صرفاً  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  داخل(  ساخت 



اي( ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يك از طرحها از هاي سرمايهشركتها و طرحهاي تملك دارايي

 .باشدشده در اين قانون قابل پرداخت ميبينيا منابع پيشمحل عايدات طرح و ي 

قانون برنامه ششم توسعه تسهيالت مذكور را به طرحهاي بخش ( ۴هاي بند )پ( ماده )شوراي اقتصاد با رعايت اولويت

دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و محيطي باشند، اختصاص ميدولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست

دانش شركتهاي  و  غيردولتي  عمومي  نهادهاي  و  سازندگي تعاوني  قرارگاه  تابعه  شركتهاي  و  مؤسسات  و  بنيان 

توانند از تسهيالت مذكور استفاده كنند و بازپرداخت  هاي الزم به بانکهاي عامل مياالنبياء نيز با سپردن تضمينخاتم

شود. در خصوص طرحهاي  ت طرح تأمين و پرداخت مياصل و سود تسهيالت هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدا

غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين الزم از بانکهاي عامل كه به پشتوانه أخذ  

 .وثايق مناسب و كافي از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند

است    -د مجاز  پانزدهدولت  تأمين  )درصورت  توسط شهرداري(  %۱۵درصد  دستگاه  و دستگاههاي ذيسهم  و ها  ربط 

دالر از تسهيالت مالي خارجي  (  ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد )

بهره و  ساخت  جهت  در  را  تبصره  اين  )الف(  بند  سهميه  سقف  قطدر  خطوط  از  كاهش برداري  طرحهاي  و  شهري  ار 

هاي حمل و نقل ريلي شهري قانون حمايت از سامانه(  ۵آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعايت ماده )

 .نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام كند  ۱۳۸۵/۵/۲۲و حومه مصوب  

 ۴تبصره 

مي  -ب داده  اجازه  تخصصي  و  تجاري  بانکهاي  سال  به  در  اعطاي   ۱۳۹۹شود  به  نسبت  اختيار  در  منابع  محل  از 

سرمايه  -ارزيتسهيالت   به  شهرداريريالي  و  تعاوني  و  خصوصي  بخشهاي  توسعهگذاران  طرحهاي  براي  اي ها 

شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونهاي توسعهسازمان

ربط اين ها و شركتهاي تابعه و ذياي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانهاي توسعهزمانمالکيت و با معرفي سا

با تضمين سازمان امور شهرداري يا وزارت كشور  يا  ها و دهياريوزارتخانه و  قبال أخذ حق دسترسي  هاي كشور در 

 .نندكنندگان تا استهالک اصل سرمايه و سود آن اقدام كفروش خدمات به استفاده

 ۵تبصره  

 :با رعايت قوانين و مقررات  ۱۳۹۹شود در سال  اجازه داده مي

)  -الف ميليارد  هزار  پنج  و  شصت  سقف  تا  دولتي  با (  ۶۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شركتهاي  ريالي  اسالمي  مالي  اوراق  ريال 

توجيه فني، اقتصادي، مالي  تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي  

 .رسد، به مصرف برسانندتصويب شوراي اقتصاد ميمحيطي خود كه بهو زيست



اي و شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه

سا و  مطهر  پيرامون حرمهاي  و  تاريخي  فرسوده،  بافتهاي  در  مجري ساختمانبازآفريني شهري  تأسيسات زمان  و  ها 

 .دولتي و عمومي براي مصالي تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستند

 -د

سازمانشهرداري  -۱ و  كشور  ميليارد هاي  هزار  هشتاد  سقف  تا  كشور  وزارت  تأييد  با  آنها  به  وابسته  هاي 

مالي(  ۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اوراق  تض   -ريال  با  ريالي  همان اسالمي  توسط  آن  سود  و  اصل  بازپرداخت  با  و  خود  مين 

از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و (  %۵۰)  درصدها منتشر كنند. حداقل پنجاهشهرداري

پنج و  بيست  و  شهري  )نقل  )ع(، (  %۲۵درصد  رضا  امام  مطهر  حرمهاي  پيرامون  فرسوده  بافت  شهري  بازآفريني  به 

يابد. تضمين بازپرداخت ه )س(، حضرت عبدالعظيم حسني )ع( و حضرت احمدبن موسي )ع( تعلق ميحضرت معصوم 

فرسوده  بافت  شهري  بازآفريني  و  شهري  نقل  و  حمل  و  شهري  قطار  طرحهاي  اجراي  براي  اوراق  اين  سود  و  اصل 

پنجاه نسبت  به  مطهر  حرمهاي  )پيرامون  پنجاه(  %۵۰درصد  و  )دولت  تضمين يشهردار(  %۵۰درصد  و  است  ها 

)پنجاه فروش(  %۵۰درصد  اوراق  است.  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  برعهده  دولت  سقف سهم  در  بند  اين  نرفته 

مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح 

 .باشدمي

 ۶تبصره  

قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (  ۸۰بند )چ( ماده )(  ۲در اجراي جزء )  -ر

هزينه پرداخت  از  بهزيستي  سازمان  و  هزينه)ره(  و  دهياري  و  شهرداري  عوارض  ساختماني،  پروانه  صدور  هاي هاي 

 براي   فقط    بر اساس الگوي مصرف،   يافته به آنان هاي مسکوني اختصاصانشعابات آب، فاضالب، برق و گاز براي واحد

 .معافند  باريك

 -ت

واحدهاي مسکوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود در كشور به شرح بندهاي زير   ۱۳۹۹در سال   -۱

 :شوندمشمول ماليات بر دارايي )ساالنه( مي

ريال و بيشتر ( ۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰واحدهاي مسکوني )با احتساب عرصه و اعيان( با ارزش روز معادل يکصد ميليارد )  -۱-۱

 :به نرخهاي زير

  هزار  در  يك                      ميليارد ريال ۱۵۰ميليارد ريال تا    ۱۰۰نسبت به مازاد  -۱-۱-۱



 هزار   در  دو                        ميليارد ريال  ۲۵۰ميليارد ريال تا    ۱۵۰نسبت به مازاد  -۲-۱-۱

 هزار  در  سه                       ميليارد ريال  ۴۰۰ميليارد ريال تا    ۲۵۰نسبت به مازاد   -۳-۱-۱

 هزار  در  چهار                  ميليارد ريال    ۶۰۰ميليارد ريال تا    ۴۰۰نسبت به مازاد  -۴-۱-۱

 هزار   در  پنج                                           ميليارد ريال به باال  ۶۰۰نسبت به مازاد   -۵-۱-۱

  .باشدميدر محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسکوني يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات  

(  ۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش هفت ميليارد ) -۲-۱

 (%۰/۲درصد )ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم

 :باشندموارد زير مشمول اين ماليات نمي -۲

  واحدهاي مسکوني در حال ساخت -۱-۲

 حدهاي مسکوني و خودروها در سال تملك وا -۲-۲

  هاي مستقيمقانون ماليات(  ۲خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده ) -۳-۲

 خودروهاي توليدشده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده  -۴-۲

 خودروهاي واردشده، پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي -۵-۲

ها موظفند هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و شهرداريوزارتخانه -۳

مالياتي  نياز سازمان  انتظامي موظف است اطالعات مورد  نيروي  مالکيت امالک و  اطالعات  به  امکان دسترسي برخط 

دهد. سازمان امور مالياتي كشور مکلف است نسبت به كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختيار اين سازمان قرار  

اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به   ۱۳۹۹هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال  تعيين دارايي

  .اطالع اشخاص مشمول برساند

ي مسکوني خالي از سکنه هاي سراسر كشور واحدهاسازمان امور مالياتي كشور مکلف است با همکاري شهرداري  -ث

را شناسايي و ماليات    ۱۳۹۹و    ۱۳۹۸،  ۱۳۹۷هاي  واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر جمعيت در سال

هاي هاي مستقيم را از مالکاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، أخذ كند. معافيتمکرر( قانون ماليات ۵۴متعلقه ماده )

هاي مستقيم در محاسبه ماليات موضوع اين حکم در نظر گرفته قانون ماليات(  ۵۳ماده )  (۱۱مالياتي موضوع تبصره )

 .شودنمي



)پنجاه رديف  (  %۵۰درصد  در  به حساب درآمد عمومي  ماليات  اين  از  )  ۱۱۰۲۰۴از درآمد حاصل  اين (  ۵جدول شماره 

خزانه نزد  پنجاهقانون  و  كشور  كل  )داري  بهباقي(  %۵۰درصد  سمانده  شهرداري عنوان  حساب  به  ها  شهرداري  هم 

 ديگر و  نيرو  و  شهرسازي  و  راه  هاي ¬شهرهاي محل أخذ ماليات واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه

 اختيار   در  را  سکنه  از  خالي  هاي خانه  شناسايي  جهت  الزم  اطالعات  كليه  مکلفند  حکم  اين   ربطذي  هاي   وزارتخانه

  .دهند  قرار  كشور  هايشهرداري

راه و شهرسازي و  مالياتي( و  امور  امور اقتصادي و دارايي )سازمان  بند توسط وزارتخانه هاي  اين  اجرائي  نامه  آيين 

هاي كشور( ظرف مدت دوماه تهيه مي ها و دهياريعالي استان ها با همکاري وزارت كشور )سازمان شهرداريشوراي

 .رسدوزيران ميتصويب هيأت  شود و به

 ۷تبصره  

  -الف

قانون برنامه ششم توسعه از ( ۲۹قانون مديريت خدمات كشوري و ماده )( ۵كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -۲

جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و 

صنايع   كليه نوسازي  مکلفند  )ايميدرو(  ايران  معدني  صنايع  و  معادن  نوسازي  و  توسعه  سازمان  و  )ايدرو(  ايران 

)درآمدي و هزينه ريالي خود  از طريق خزانهحسابهاي  را صرفاً  افتتاح كنند. اي(  بانك مركزي  نزد  داري كل كشور و 

دريافت كليه  موظفند  يادشده  پرداختدستگاههاي  و  از  ها  را فقط  افتتاحطريق حسابهاي خود  بانك هاي  نزد  شده 

مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانکي غير از بانك مركزي در حکم تصرف 

منابع  محل  از  كه  منابع خود  از  بخش  آن  با  رابطه  در  غيردولتي  نهادهاي عمومي  است.  اموال عمومي  در  غيرقانوني 

 .شوند شود، مشمول حکم اين جزء ميأمين ميعمومي يا كمکهاي مردمي ت

 

 ۸تبصره  

سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل سازي، محوطهشود براي عمليات آمادهبه دولت اجازه داده مي  -ب

واحدهاي مسکن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسکن، 

 :عمل آوردشرح زير بهاتي را بهاقدام 

وزارت راه و شهرسازي )از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن( مجاز  -۱

ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و امالک متعلق به (  ۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰است تا سقف پانزده هزار ميليارد )



با ساز وكار گردش الذكر رشركتهاي فوق به حفظ كاربري و  از طريق مزايده مشروط  يا فروش  به قيمت كارشناسي  ا 

 .كند   خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق

در صورت درخواست  ( ۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )( ۶۸در اجراي ماده ) -۲

شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن مکلف مالکان اعياني واحدهاي مسکن مهر، 

باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين اي نود و نه ساله متعلق به خود ميبه واگذاري قطعي زمينهاي اجاره

 .كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد  داري كلشركتها نزد خزانه

جاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي وزارت راه و شهرسازي م  -۳

هاي ريال طي قراردادهايي با بانکهاي عامل و صندوق(  ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰زمين و مسکن را تا سقف سي هزار ميليارد )

سازي جامع، تفصيلي و آماده  تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيالت الزم براي اجراي طرحهاي

طرحها اين  تکميل  صرف  را  حاصل  منابع  و  كند  أخذ  را   طرحهاي   اعيان   و   عرصه   فروش  محل  از  و   نمايد    مصوب 

مانده را به اجراي طرحهاي يه كند و باقيتسو  عامل  بانکهاي  با   خزانه،  گردش  و   مقررات  و  قوانين   رعايت  با  شدهتکميل

 .دهدصدرالذكر اين بند اختصاص  

مراكز  -۴ مسجد،  بسيج،  پايگاه  پاسگاه،  مدرسه،  احداث  براي  نياز  مورد  زمين  است  مکلف  شهرسازي  و  راه  وزارت 

صورت رايگان در اختيار دستگاههاي دولتي  بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير مراكز اداري و خدماتي مورد نياز را به

 .ربط در طرحهاي مسکن مهر قرار دهدذي

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي آيين

 .رسدشود و به تصويب هيأت وزيران ميمي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه

 ۹تبصره  

وزارتخانه  -د تحقيقابه  علوم،  پرورش،  و  آموزش  داده هاي  اجازه  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوري  و  ت 

بهمي بهينهشود  و  ساماندهي  با منظور  و  خود  تربيتي  و  ورزشي  آموزشي،  فضاهاي  و  امالک  از  بخشي  كاربري  سازي 

وع برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضرعايت مالحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره

اين بند به ترتيب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنين هيأت امناي هر دانشگاه و تصويب كميسيون 

( شوراي(  ۵ماده  تأسيس  مصوب  قانون  ايران  معماري  و  شهرسازي  بعدي  ۱۳۵۱/۱۲/۲۲عالي  الحاقات  و  اصالحات  با 

برداري، احداث، نقل و انتقال امالک، أخذ گواهي بهرهگيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري،  صورت مي

 .باشدتخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي

 



 ۱۲تبصره 

  -الف

بگيران مشمول قانون حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغالن، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه  ۱۳۹۹در سال   – ۱

مصوب  دولت  كاركنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  كارمندان  حقوق  حداقل  و  كشوري  خدمات  مديريت 

بازنشستگي وابسته به  بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهايبا اصالحات و الحاقات بعدي و ساير حقوق ۱۳۷۰/۶/۱۳

مستمري و  اجرائي  حمايتدستگاههاي  ساير  و  پانزده ها  ميزان  به  ريالي  ضريب  افزايش  معادل  آنها  با  متناسب  هاي 

قانون مديريت خدمات كشوري در حکم حقوق، بدون  (  ۷۸يابد و تفاوت تطبيق موضوع ماده )افزايش مي(  %۱۵درصد )

 .ماندتغيير باقي مي

م  -۲ معافيت  )سقف  ماده  موضوع  ماليات(  ۸۴الياتي  در سال  قانون  مبلغ سيصد و شصت   ۱۳۹۹هاي مستقيم  ساالنه 

( مي(  ۳۶۰,۰۰۰.۰۰۰ميليون  تعيين  و ريال  حقوق  از  اعم  غيردولتي  و  دولتي  كاركنان  درآمد  كل  بر  ماليات  نرخ  شود. 

قانون (  ۵هاي مستقيم و با رعايت ماده )قانون ماليات(  ۸۶ماده )(  ۲و )(  ۱هاي )العاده )به استثناي تبصرهمزاياي فوق

پاره به اعضاي هيأت علمي مصوب  اصالح  از مقررات مربوط  الحاقات بعدي( و كارانه   ۱۳۶۸۶/۱۲/۱۶اي  با اصالحات و 

و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو (  %۱۰درصد )مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده

ني پانزدهو  ماليات ساالنه  برابر آن مشمول  )م  مشمول (  %۱۵درصد  آن  برابر  تا چهار  برابر  نيم  و  دو  مازاد  به  و نسبت 

بيست ساالنه  )ماليات  پنج(  %۲۰درصد  و  بيست  ماليات  مشمول  برابر  چهار  مازاد  به  نسبت  )و  باشد. مي(  %۲۵درصد 

 و  هشتاد   و   دويست   مبلغ  ساالنه هاي مستقيمانون مالياتق (۱۰۱و ) (  ۵۷ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد )

 .شودريال تعيين مي(  ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰)  ميليون  هشت

مند هستند مشمول هاي مستقيم بهرهقانون ماليات(  ۸۶ماده ) (  ۱هاي مالياتي موضوع تبصره ) اشخاصي كه از معافيت

 .شوندقانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمي (  ۸۴معافيت ماده )

 ۱۴تبصره 

با اصالحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت،  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ها مصوب  در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه -الف

نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنين معطوف

( ماده  ت(  ۳۹اجراي  ششم  برنامه  دريافتيقانون  تمامي  عوارض وسعه،  استثناي  به  ذيل  جدول  در  مندرج  )منابع(  ها 

يارانهها و دهياريشهرداري به حساب سازمان هدفمندسازي  نزد خزانهها  از كشور واريز ميداري كل  ها  شود و پس 

 :شودتخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي

 



 مبالغ ) ميليارد ريال ( منابع ( دريافتي ها )  رديف 

عوارض   3 احتساب  با  طبيعي  گاز  داخلي  فروش  از  حاصل  دريافتي 

 گازرساني و عوارض و ماليات ارزش افزوده 

۳۰۹,۵۹۳ 

و   4 عوارض  احتساب  )با  مشتركان  به  برق  فروش  از  دريافتي حاصل 

كسر از  پس  افزوده(  ارزش  بر  )مو  عوارض   ماليات  ماده  ( ۵ضوع 

  حمايت از صنعت برق كشورقانون  

243،766 

سازي مصرف انرژي، حمايت از تعهدات طرحهاي بهينه بازپرداخت   5

آوري گازهاي همراه و مشعل ،گازرساني و جمعحمل و نقل عمومي

پذير و ارتقاي نظام قانون رفع موانع توليد رقابت( ۱۲)موضوع ماده ) 

 (مالي كشور

80،000 

 3،528 سازي و هوشمندسازي جايگاههاي سي ان جيايمناجراي طرح   8

 104،596 هاي نفتي هزينه حمل و نقل و توزيع فرآورده 13

اجراي  26 توسعه،  ششم  برنامه  قانون  در  مندرج  اهداف  ساير  اجراي 

( )(  ۸مواد  يارانه(  ۱۱تا  كردن  هدفمند  درصد  قانون  نود  حداقل  ها 

باقي(  ۹۰%) و  رديف  اين  دولت  مانده  اعتبار  سهم  بيمه  حق  براي 

برون و  درون  نقل  و  حمل  رانندگان  جمله  )از  خاص  شهري، اقشار 

بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست )پنج هزار ميليارد  قالي

رزمندگان   به  كمك  نفر(،  دوهزار  تا  گردشگري  راهنمايان  و  ريال( 

 معسر 

۵۵,۲۵۰ 

اعتبار ( %۹۰حداقل نود درصد )(  ۱۸توليد و اشتغال )بند الف تبصره   29

هاي مانده براي حمل و نقل ريلي، مسکن و نهادهاين رديف و باقي

 كشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 

۱۰۲,۰۰۰ 



 

شهرداري -۳ دهياريعوارض  و  موضوع  ها  انرژي  حاملهاي  فروش  از  )ها  و (  ۳۸ماده  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون 

ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز ها )مصارف( اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يكجداول پرداختي

 .ها پرداخت شودها و دهياريشود تا به شهرداريمي

 ۱۶تبصره 

عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق بانکهاي    -هـ

الحسنه و جاري هاي قرضريال از محل منابع سپرده(  ۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد )

حاشيه  و  روستاها  در  كيلوواتي  پنج  خورشيدي  نيروگاه  ايجاد  جهت  نفر  هزار  يکصد  تعداد  به  پرداخت  براي  بانکها 

ماهه و نرخ چهاردرصد  ريال با بازپرداخت شصت(  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون )  شهرها و مناطق

ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰التفاوت نرخ سود تا سقف يکهزار ميليارد )اقدام كند. مابه(  ۴%)

( تبصره  )الف(  بند  منابع  محل  از  اعتبار  و  پ(  ۱۸پول  قانون  مياين  راهرداخت  و  نصب  مسؤوليت  اين شود.  اندازي 

ارائه نيروگاهها به صورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين مي باشد. استفاده از تسهيالت اين بند منوط به 

 .قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است

 ۱۷تبصره 

شده براي ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف ۱۳۹۹ي منابع، در سال  به منظور رعايت عدالت در سالمت و پايدار -الف

به وسع  آزمون  براساس  كه  اقشار  ميكليه  قرار  سالمت  پايه  بيمه  پوشش  تحت  رايگان  نظام صورت  طريق  از  گيرند، 

مي انجام  دانشگاهي  مراكز  در  و  خانواده  پزشك   خدمات   از  اعم  باالتر  خدمات  سطح  از  منديبهره.  شود¬ ارجاع، 

مالي   مستلزم  الذكر، فوق  شدهتعريف  پايه   بيمه  خدمات  بسته   از  بيشتر   و  غيردولتي  مراكز  در  شدهارائه مشاركت 

روستاييان، شود.  تأمين مي  ۱۲۹۲۰۳شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف  بيمه

 .باشندمشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده ميعشاير و ساكنان شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت 

 ۱۸تبصره 

سازمان  -د طريق  از  است  مجاز  توسعهدولت  بههاي  توسعه اي  راستاي  در  و  توليد  رونق  و  اشتغال  ايجاد  منظور 

هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون گذاري در عرصهسرمايه

گذاري، زيرساختي و قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه( ۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم )اي سياستاجر

منطقه مزيتهاي  نظرگرفتن  در  با  و  هواپيماي تجاري  ناوگان  نوسازي  از جمله  با نوسازي صنايع  آمايش سرزمين  و  اي 

كمترتوسعه مناطق  باولويت  شهري  بازآفريني  هدف  و  محروم  بهيافته،  مالي ا  منابع  تأمين  متنوع  ابزارهاي  كارگيري 



داخلي سازمان توسعه)منابع  به سازمانهاي  وابسته  واگذاري شركتهاي  از  وجوه حاصل  توسعهاي،  تسهيالت  هاي  اي 

 .اين قانون( اقدام كند(  ۳بانکي و تأمين مالي خارجي )فاينانس( موضوع بند )الف( تبصره ) 

 ۱۹تبصره 

 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(  ۲۷مکلفند در اجراي ماده )دستگاههاي اجرائي 

تمام و آماده جديد، نيمه  هاي خود تمهيدات الزم را براي اجراي طرحهايكشور و دارايي  ، از محل منابع بودجه كل(۲)

اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرحهاي هاي سرمايهيبرداري اعم از طرحهاي تملك دارايبرداري و در حال بهرهبهره

ها شركتهاي دولتي با منابع داخلي از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري

 .ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند و دهياري

اي هر دستگاه اجرائي مندرج هاي سرمايهاز اعتبارات تملك دارايي(  %۱۰درصد )دهشود تا  به دولت اجازه داده مي -۱

واريز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي همان دستگاه    ۵۵۰۰۰۰-۳۸   در اين قانون را كسر و به رديف شماره

 ( پيوست شماره  دوم  در قسمت  مندرج  وجوه(  ۱اجرائي  يارانه سود،  قالب  در  قانون،  براي اداره  اين  يا كمك،  و  شده 

( ۱قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. جابجايي اعتبارات، طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره )

اولويت و  قانون  مياين  انجام  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  آنها  اعتبارات بندي  توزيع  نحوه  شود. 

 .شودريزي و توسعه استان تعيين مينامه(هاي استاني توسط شوراي بر طرح)پروژه

شهرداري و  تعاوني  دهياريبخشهاي خصوصي،  و  ميها  مالي ها  تأمين  روشهايي چون  طريق  از  را  مالي  تأمين  توانند 

، منابع بانکي، بازار سرمايه و تسهيالت ريالي و ارزي صندوق توسعه اين قانون((  ۳خارجي )موضوع بند )الف( تبصره ) 

 .ايت قوانين و مقررات موضوعه( انجام دهندملي )با رع

(هاي جديد بزرگراهي و راه اصلي و همچنين حمل و نقل ريلي )راه آهن( استفاده از قرارداد مشاركت  در طرح)پروژه -۶

 .پذير استبرداري با أخذ عوارض از كاربران امکانبهسازي، بازسازي و بهرهدر احداث، نگهداري،  


