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كل كشور كه با اصالحاتي  ١٣٩۵به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگھبان، اليحه بودجه سال 

در جلسه مورخ بیست و ھفتم ارديبھشت ماه يكھزار و سیصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي 
شوراي نگھبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و  ١٣٩۵/٠٢/٢٩اسالمي رسیده است؛ در جلسه مورخ 

 .با توجه به اصالحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد
 

 کل کشور ١٣٩۵قانون بودجه سال 
 -واحده ماده

 
کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و ھفتصد و ھشتاد و پنج ھزار و پانصد و  ١٣٩۵بودجه سال 

) ریال و از حیث مصارف ٩٫٧٨۵٫۵٢٩٫٩٧۴٫٠٠٠٫٠٠٠لیون (بیست و نه میلیارد و نھصد و ھفتاد و چھار می
بالغ بر نه میلیون و ھفتصد و ھشتاد و پنج ھزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نھصد و ھفتاد و چھار 

 :) ریال به شرح زیر است٩٫٧٨۵٫۵٢٩٫٩٧۴٫٠٠٠٫٠٠٠میلیون (
 
ای و مالی و مصارف ھای سرمایهیمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدھا و واگذاری دارای -الف

ای و مالی بالغ بر سه میلیون و ھای سرمایهھا و تملک داراییبودجه عمومی دولت از حیث ھزینه
و پنج میلیون سیصد و پنجاه و چھار ھزار و ھشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چھل 

 )ریال٣٫٣۵۴٫٨٩۵٫١۴۵٫٠٠٠٫٠٠٠(
 

 :شامل
 

وھفت میلیارد و یکصد و منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نھصد و چھل و سه ھزار و نھصد و سی -1
 )ریال٢٫٩۴٣٫٩٣٧٫١٩٩٫٠٠٠٫٠٠٠نود و نه میلیون (

 
ھا و مؤسسات دولتی بالغ بر چھارصد و ده ھزار و نھصد و پنجاه و ھفت درآمد اختصاصی وزارتخانه -2
 )ریال۴١٠٫٩۵٧٫٩۴۶٫٠٠٠٫٠٠٠یلیارد و نھصد و چھل و شش میلیون (م
 
بودجه شرکتھای دولتی، بانکھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدھا و سایر  -ب

منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و ھشتصد و بیست و ھشت ھزار و یکصد و ھفتاد و یک 
ھا و سایر )ریال و از حیث ھزینه۶٫٨٢٨٫١٧١٫٨۶٣٫٠٠٠٫٠٠٠یلیون (میلیارد و ھشتصد و شصت و سه م

ھا بالغ بر شش میلیون و ھشتصد و بیست و ھشت ھزار و یکصد و ھفتاد و یک میلیارد و پرداخت
 )ریال۶٫٨٢٨٫١٧١٫٨۶٣٫٠٠٠٫٠٠٠ھشتصد و شصت و سه میلیون (

 
 -١تبصره 
) قانون ١نفت موضوع بند (الف) ماده (ربط وزارت سھم شرکت دولتی تابعه ذی ١٣٩۵در سال  -الف

و نیم ، چھارده ۴/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
 .شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سھام دولت است) تعیین می%۵/١۴درصد (

 
حاق برخی مواد به قانون تنظیم ) قانون ال١سھم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده ( -ب

شود. بانک مرکزی جمھوری ) تعیین می%٢٠درصد()، بیست٢بخشی از مقررات مالی دولت (
) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و %٢٠درصد (اسالمی ایران موظف است بیست

صورت ماھانه واریز و از ھای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور بهفرآورده
 .شودماه یازدھم سال محاسبه و تسویه می

) قانون رفع موانع تولید ١٣ھای نفتی براساس سازوکار ماده(سھم این صندوق از صادرات فرآورده
 .شودپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین میرقابت

 
شود با تصویب شورای اقتصاد ه میربط اجازه دادبه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -ج
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گذاری در طرحھای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق سرمایه منظوربه

) ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه ھزار میلیارد ( -مشارکت ارزی
ارت نفت از محل افزایش تولید ھمان ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وز

 .نسبت به ارقام مصوب ھمان سال اقدام کند میادین 
 
ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی -د

ھای نفتی و تأمین منابع مالی سھم دولت در توسعه لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده
اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل  سازی و توزیع فرآوردهیشگاھھا و زیرساختھای تأمین، ذخیرهپاال

ھای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت ) به قیمت ھر لیتر فرآورده%۵درصد(افزایش پنج
ھزار ا سقف پانزدهکشور تداری کلکوره، گاز مایع و سوخت ھواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه

) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب ١۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیارد (
 .باشدشود و مشمول مالیات با نرخ صفر مینمی

  
ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر وزارت نفت موظف است از طریق شرکتھای دولتی تابعه ذی -ھ

)ریال به نسبت شصت و دو ٢۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠چھار ھزار میلیارد ( رایگان تا سقف مبلغ بیست و
) در اختیار وزارت راه و شھرسازی جھت روکش آسفالت وآسفالت راھھای روستایی و %۶٢درصد (

) در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی جھت آسفالت معابر و بھسازی روستاھا %٢٠بیست درصد (
) در اختیار وزارت کشور(سازمان %١۵ھا و پانزده درصد (دھیاری ھای مشارکتی باو انجام پروژه
ھای کشور) جھت آسفالت معابر شھرھای با جمعیت زیر پنجاه ھزار نفر و ھا و دھیاریشھرداری

) جھت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و %٣درصد(سه
داری کل کشور اعمال و با آن تسویه مابین خود و خزانهابھای فیتجھیز مدارس) قرار دھد و در حس

 .کندنسبت به تحویل کامل قیر اقدام می ١٣٩۵کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 
 
ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -و

)ریال برای استان سیستان و ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیارد (تا مبلغ سه ھزار  شھرھا و روستاھا 
)ریال برای شرق ھرمزگان از محل ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلوچستان و تا مبلغ دو ھزار میلیارد (

ھای به پروژه ١/٢/١٣٩۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ) قانون رفع موانع تولید رقابت١٢ماده(
 .مربوط اختصاص دھد

 
 -٢تبصره 
مصارف مربوط به واگذاری بنگاھھای دولتی موضوع  ١٣٩۵شود در سال به دولت اجازه داده می -الف
) قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۴۴ھای کلی اصل چھل و چھارم (سیاست ) بند (د)٢( جزء

محل  این قانون و بدھی خود به بخشھای خصوصی و تعاونی و نھادھای عمومی غیردولتی را از )١٣(
الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتھای دولتی به استثنای موارد واگذاری سھام و سھم

) قانون اساسی را از طریق ۴۴ھای کلی اصل چھل و چھارم (بند (د) سیاست )٢مندرج در جزء (
  .) این قانون پرداخت کند١٨جدول شماره (

 
و ھمچنین بنگاھھای  ١٣٩۵اگذاری در سال نظارت بیشتر بر بنگاھھای در حال و منظوربه -ب

سازی به سازمان ثبت واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاھھا از سوی سازمان خصوصی
شود. سازمان ثبت اسناد و اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اعالم می

ت مدیره و ھمچنین دخل و تصرف در امالک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و ھیأ
سازی انجام دھد. بانک اموال و امالک بنگاھھای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی

موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکھا و مؤسسات  مرکزی جمھوری اسالمی ایران نیز
ذکور را مشروط به أخذ مجوز از اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای ھرگونه تسھیالت به بنگاھھای م

 .سازی نمایدسازمان خصوصی
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) در مورد شرکتھای در حال ٢) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴رعایت ماده ( -ج

 .الزامی است ١٣٩۵واگذاری در سال 
 

 -٣تبصره 
ی ایران و با رعایت با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالم

سقف  ١٣٩۵مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  ٢٧/١٠/١٣٨٩مورخ  ٠١٠١/۶۶۶٣١مصوبه شماره 
تسھیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) عالوه بر باقیمانده سھمیه سالھای قبل، معادل ریالی پنجاه 

 .شود) دالر تعیین می۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیارد (
 

) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشھای خصوصی و تعاونی و ۵ده (دستگاه ھای اجرایی موضوع ما
توانند از تسھیالت مذکور ھای الزم به بانکھای عامل مینھادھای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری ٨٢استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (
، این تسھیالت را به طرحھای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ١۵/١٠/١٣٨٩اسالمی ایران مصوب 

دھد. کلیه طرحھای مصوب که محیطی با اولویت بخشھای خصوصی و تعاونی اختصاص میزیست
شود باید با تأیید دستگاه اجرائی منابع آنھا از محل تسھیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می

ور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و ربط، وزارت امذی
الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع ھر یک از طرحھا صرفاً از ریزی کشور دارای توجیه فوقبرنامه

شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب بینیبرداری و یا منابع پیشمحل عایدات طرح در دوران بھره
 .باشدطرح و در صورت عدم کفایت از سھم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می

 
کننده تسھیالت مالی برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمھوری اسالمی ایران نزد کشور تأمین

خت ھای کافی را برای اطمینان از بازپرداخارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین
 .بخش غیردولتی أخذ نماید

) از اعتبارات این تبصره جھت طرحھای دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی ھزینه %١٠درصد(ده
 .گرددمی

  
 -۴تبصره 
بنیان و بخشی از اھداف مندرج در قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانشتحقق  منظوربه -الف

) قانون مذکور معادل ۵) ماده (٢ویژه تبصره (به ۵/٨/١٣٨٩ سازی نوآوری و اختراعات مصوبتجاری
)دالر از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ریالی مبلغ دویست میلیون (

یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص میشرکتھای دانش
دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی  شود. تبدیلملی بازگشت از منابع محسوب می
 .گیردجمھوری اسالمی ایران صورت می

 
نسبت به اعطای تسھیالت ارزی به  ١٣٩۵شود که در سال به صندوق توسعه ملی اجازه داده می -ب

ای گذاران بخشھای خصوصی، تعاونی و نھادھای عمومی غیردولتی برای طرحھای توسعهسرمایه
با تضمین وزارت نفت و   آوری گازھای ھمراه ھای مشترک و جمعنفت و گاز با اولویت میدان باالدستی

 .بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنھا اقدام کند
 
شود نسبت به اعطای تسھیالت ارزی به اجازه داده می ١٣٩۵به صندوق توسعه ملی در سال  -ج

ای موارد مختلف حمل و نقل درون و خصوصی و یا تعاونی برای طرحھای توسعهگذاران بخش سرمایه
ھا و شرکتھای برون شھری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شھرسازی و تضمین سازمان

ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استھالک اصل سرمایه و سود آن از تابعه و ذی
 .اقدام کند کنندگاناستفاده

 
)دالر از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک ۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ پانصد میلیون ( ١٣٩۵در سال  -د
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گیرد تا صرفاً برای طرحھای آبیاری تحت فشار به بخشھای خصوصی و تعاونی کشاورزی قرار می

ملی  پرداخت شود. این اعتبار طی ھشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه
 .باشدگردد. تضمین اعتبار مذکور بر عھده دولت میبازپرداخت می

 
 -۵تبصره 
ھای نیرو، نفت، راه و شھرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و به شرکتھای وابسته و تابعه وزارتخانه -الف

پشتیبانی نیروھای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جھادکشاورزی و 
شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مان انرژی اتمی ایران اجازه داده میساز
ریال برای اجرای طرحھای انتفاعی )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تا سقف یکصدھزار میلیارد ( ١٣٧۶/۶/٣٠

از ھا و طرحھای میادین نفت و گدارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه
مشترک با ھمسایگان و مھار آبھای مرزی، طرحھای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحھای 

آوری و انتقال کن، تکمیل شبکه جمعشیرینآبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحھای آب
 اال مانند تولیدھای با راندمان بھای آب و فاضالب، نیروگاھھای برق با اولویت پروژهخانهفاضالب، تصفیه

ھای انتقال و توزیع شبکه (CCHP) و برق و گرما و سرما (CHP) ھمزمان برق و آب شیرین و برق و گرما
ھای شیمیایی و ھمچنین تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآوردهبرق، احداث و تکمیل طرحھای نیمه

) ٨٨می و با رعایت ماده (یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمناطق محروم و کمترتوسعه
تصویب و برای طرحھایی که به ٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 .رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنندشورای اقتصاد می
  
اق )ریال اور۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠شود تا مبلغ پنجاه ھزار میلیارد (به دولت اجازه داده می -ب

منظور اجرای طرحھای انتفاعی دارای مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به
توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به 

تملک  ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحھای۵جدول شماره ( ٣١٠١٠٢ردیف شماره 
یابد تا براساس ) این قانون اختصاص می١تمام مندرج در پیوست شماره (ای نیمهھای سرمایهدارایی

ریزی کشور ھزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
 .سید ممنوع استدولتی اعم از شرکتھا، بانکھا و سایر دستگاھھا در بازار پول و قبل از سرر

 
نرفته طرحھای بندھای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، اوراق مشارکت فروش -ج

کنندگان تجھیزات ھمان طرحھا در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه مشاوران و تأمین
ت. اوراق واگذارشده، قابل ریزی کشور اسربط و سازمان مدیریت و برنامهحساب ذیاجرائی، ذی

 .بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست
 
طور مشترک یا شود بهھای وابسته به آنھا اجازه داده میھای کشور و سازمانبه شھرداری -د

ھا و انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شھرداری
)ریال اوراق مشارکت و صکوک ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تا سقف ھفتاد ھزار میلیارد (ھا) دھیاری

اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و 
) از سقف اوراق %۵٠ھا منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (نامه اجرائی آن توسط شھرداریآیین

 .یابدبه طرحھای قطار شھری اختصاص می موضوع این بند
 

نافذ است.  ١٣٩۵شده سال صدور در سال مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین
درصد تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحھای قطار شھری به نسبت پنجاه

الیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد ھا با نرخ م) شھرداری%۵٠درصد () دولت و پنجاه%۵٠(
 .باشدریزی کشور می) سھم دولت برعھده سازمان مدیریت و برنامه%۵٠(

 
صورت سال بهدولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه -ھـ
ھای ای تملک داراییتسویه بدھی مسجل خود بابت طرحھ منظورنام و یا بانام، صادر کند و بهبی
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شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به التفاوت قیمت تمامای و مابهسرمایه

به قیمت  ١/۶/١٣۶۶کشور مصوب  عمومی) قانون محاسبات ٢٠شرکتھای برق و آب مطابق ماده (
کاران غیردولتی واگذار )ریال به طلب٧۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠اسمی تا سقف ھفتاد و پنج ھزار میلیارد (

عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار باشد و به کند. اسناد مزبور از پرداخت ھرگونه مالیات معاف می
محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و  ١/٩/١٣٨۴اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران مصوب 

د و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و شود. اسناد خزانه اسالمی از قابلیت دادارایی صادر می
سازمان بورس و اوراق بھادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنھا را در بازار بورس یا فرابورس فراھم 

 .کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران ممنوع است
 
ھیھای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بد ١٣٩۵شود در سال به دولت اجازه داده می -و

ایجاد شده، با مطالبات قطعی  ١٣٩٣تعاونی و خصوصی را که در چھارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 
ھا و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج ھزار میلیارد دولت (وزارتخانه

خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی  -صورت جمعی)ریال به١٢۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
کند و در اختیار اشخاص صادر می» اوراق تسویه خزانه«و دارایی، اسناد تعھدی خاصی را با عنوان 

 منظوردھد. این اسناد صرفاً بهحقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدھکار قرار می
دستگاھھای اجرائی و شرکتھا و مؤسسات دولتی مورد استفاده تسویه بدھی اشخاص یادشده به 

 .گیردقرار می
  
شود تا مبلغ کشور، به دولت اجازه داده میداری کلھای خزانهبه منظور استمرار جریان پرداخت -ز

) ریال اسناد خزانه اسالمی منتشر و اسناد مزبور را ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠یکصد ھزار میلیارد (
ریزی کشور موضوع قانون دار ابالغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهھای اولویتصصرف تخصی

کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور  ١٣٩۵بودجه سال 
 .باشدتسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بھادار قابل داد و ستد می

باشد و تسویه داری کل کشور میھای خزانهپرداخت ویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامیتس
 .آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است

 .انتقال تعھدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است
 
ھای دولت برای استفاده از دارایی منظورشود بهو دارایی اجازه داده می به وزارت امور اقتصادی -ح

ھا و اموال در شده در این قانون و ساماندھی و مدیریت داراییبینیانتشار صکوک اسالمی پیش
مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر 

ت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاھھای اجرائی (سادا) ھای دولدارایی
ھا و اموال حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی

) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال ۵دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (
) قانون ٨٣قام معظم رھبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ھشتاد و سوم(دستگاھھای زیر نظر م

انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی،  منظور پشتوانهاساسی به
بردار، واگذاری و ھرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب شناسایی، تعیین و تغییر بھره

) قانون مدیریت خدمات کشوری ۵کند. کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (ھیئت وزیران اقدام 
) قانون ۶٩) ماده (١٠) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (١٣٧در اجرای ماده ( ٨/٧/١٣٨۶مصوب 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن ھمکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ 
ھا و فضاھای نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمانابالغ این قانون 

یا  ایهاداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار
تغییر وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور ھرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، 

بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) بھره
 .رھگیری ممنوع است

انتشار صکوک اسالمی برای دستگاھھای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نھادھای 
ا حسب مورد منوط به موافقت ھا و اموال این دستگاھھحکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی
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 .ترین مقام آنھا استعالی

 
 -۶تبصره 
و  ٣/١٢/١٣۶۶ھای مستقیم مصوب ) قانون مالیات٨۴سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ( -الف

)ریال در سال ١۵۶٫٠٠٠٫٠٠٠، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (١٣٩۵اصالحات بعدی آن در سال 
 .شودتعیین می

 
و اصالحات بعدی آن تا پایان  ١٧/٢/١٣٨٧مایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مدت اجرای آز -ب

 .شودتمدید می ١٣٩۵سال 
 
وزارت نیرو از طریق شرکتھای آبفای شھری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ  -ج
از مشترکان آب ریال )١۵٠شھری، به ازای ھر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (بھای آب

) وجوه دریافتی تا سقف ھفتصد میلیارد %١٠٠داری کل کشور واریز کند. صددرصد(دریافت و به خزانه
)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جھت آبرسانی شرب روستایی و عشایری ٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

شور در ھای کیابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استاناختصاص می
شود تا پس از مبادله ماھه از طریق شرکت مھندسی آب و فاضالب کشور توزیع میمقاطع سه

ا ھھا و شرکتھای آب و فاضالب روستایی استانریزی استانموافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه
 .شودھزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی

  
ھا و تخفیفات مالیاتی و گمرکی ربط را موظف کند تا معافیتذیتواند دستگاھھای اجرائی دولت می -د

 .خرجی در حسابھای مربوط ثبت نمایند -را به صورت جمعی
 
شده، ساعت برق فروختهازای ھر کیلوواتوزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بھای برق به -ھـ

استثنای از مشترکان برق به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و) ریال به٣٠مبلغ سی(
مشترکان خانگی روستایی و چاھھای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد 

)ریال ٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠شود و حداکثر تا سقف ھفت ھزار میلیارد (داری کل کشور واریز میخزانه
لید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط ھای برق روستایی و توصرفاً بابت حمایت از توسعه و نگھداری شبکه

 .شودشرکت توانیر ھزینه می
 
درصد بیست ١٣٩۵شود در سال ھا) اجازه داده میھا و دھیاری(سازمان شھرداری وزارت کشور به -و
ھزار میلیارد  ھفت افزوده معادلمالیات بر ارزش ) قانون٣٩) ماده(٢) از وجوه تبصره(%٢٠(
آالت گیرد را برای کمک و تأمین ماشینال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می)ری٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

) و %٧٠درصد (ھای زیر یکصد ھزار نفر جمعیت و روستاھا به نسبت ھفتاد خدماتی و عمرانی شھر
 .) ھزینه کند%٣٠سی درصد (

 
و انتقال قطعی امالک به منظور تحقق درآمدھای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل  ١٣٩۵در سال  -ز

) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده %۵به مأخذ ارزش معامالتی به نرخ پنج درصد(
) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا %٣٠برابر ارزش معامالتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(

 .باشدصاحبان حق می
ست از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت ا

 .برداریناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بھره
ھای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این کلیه پرونده
 .باشدحکم می

 
نین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع و ھمچ ٣١/۴/١٣٩۴ھای مستقیم مصوباصالحیه قانون مالیات -ح

و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  ١/٢/١٣٩۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب تولید رقابت

http://www.malionline.ir


www.malionline.ir 
 .باشدمجری می ١٣٩۵) در سال ٢بخشی از مقررات مالی دولت (

 
 -٧تبصره 
رداری آنھا به نام بکننده سنگ آھن که پروانه بھرهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج -الف

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتھای تابعه است ولی فاقد 
برداری از باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بھرهقرارداد با سازمان مذکور و شرکتھای تابعه می

را به حساب درآمد عمومی  ) مبلغ فروش محصوالت خود%٢٠بیست درصد( ١٣٩۵معادن فوق در سال 
داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت ) این قانون نزد خزانه۵جدول شماره( ١٣٠۴١٩ردیف 

گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، سرمایه
 .وصول خواھد شد ١٣٩۵توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 

  
گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه ھمان موارد فوق صرفاً به شرکتھایی تعلق می

شرکت انجام دھند. درصورتی که شرکتھای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود 
) %١٠دستی کنند به میزان ده درصد(گذاری در معادن و صنایع معدنی پاییناقدام به سرمایه

 .شودبرداری محاسبه میگرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بھرهگذاری صورتسرمایه
 

از طریق وزارت  ۵٣٠٠٠٠-١۵٧از محل اعتبارات ردیف  ١٣٠۴٢٣) درآمد موضوع ردیف %۵٠پنجاه درصد(
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فوالد و مبلغ چھارھزار و سیصد میلیارد

 )ریال۴٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
یافته توسط این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص ١٣٠۴١٩از مبالغ واریزی موضوع ردیف 

) سازمان %٨٠(ھشتاد درصد ( ۵٣٠٠٠٠-١٢٠و  ۵٣٠٠٠٠-٨٢داری کل کشور از طریق ردیفھای خزانه
شناسی و زمین ) سازمان%٢٠توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(

گیرد تا جھت طرحھای اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می
محیطی و ایجاد زیرساختھای معدنی و ایمنی معدنی اکتشافی، طرحھای پژوھشی، کاربردی، زیست

طرح ) ریال از درآمد این جزء از طریق ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ھزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (
 .شودھای معدنی میصرف زیرساخت ١٣٠۴٠١١٠٠۶

ھر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل  ١٣٩۵مالیات بر درآمد سال 
 .شوداستقرار معدن واریز می

 
گمرک جمھوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کاالھای وارداتی از  -ب

ظرف  ٢٢/٨/١٣٩٠) قانون امور گمرکی مصوب ۶٨) تا (۶۶وارداتی موضوع مواد ( ھمان مواد و قطعات
 .نماید، اقدام کندمدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می

 
) قانون اساسی و با عنایت به ۴۴ھای کلی اصل چھل و چھارم (در اجرای قانون اجرای سیاست -ج

و اصالحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و  ٢٩/١٢/١٣٠٧حصار دولتی دخانیات مصوب لغو قانون ان
تجارت موظف است نسبت به وصول خالص ھرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت 

مصوبه «االجراء شدن و سایر حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ الزم نگاشت(ھولوگرام) تمام
بر اساس » ت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالدواگذاری سھام شرک

داری کل کشور موضوع گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه
سازی وظایف حاکمیتی و ) این قانون واریز کند. ھمچنین تا شفاف۵جدول شماره ( ١٣٠۴٢١ردیف 

ھای کلی اصل چھل و الت دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستحقوق دولتی در حوزه محصو
) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدھای حاصل از صدور ۴۴چھارم(

به  ١٣٩۵مجوزھا و ھرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 
 .ردیف درآمدی مذکور واریز کند

 
) ریال و تولید ۵٠٠فروشی ھر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (به قیمت خرده ١٣٩۵از ابتدای سال  -د
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عنوان عوارض اضافه ) ریال به١٠٠) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (٣۵٠مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (

تولیدکنندگان  شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان ومی
) این قانون واریز ۵جدول شماره ( ١۶٠١۵۵حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

 .نماید
 
منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فوالد، دولت مکلف است نسبت به به -ھ

می دولت در سال ) ریال ازمحل درآمدھای عمو١٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تأدیه ھجده ھزار میلیارد (
اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابھای  ١٣٩۵
 .گرددمابین دولت و صندوق یادشده منظور میفی

 
ھای مربوط به تھیه و نصب کنتور حجمی یا شود کل ھزینهبه وزارت نیرو اجازه داده می -٨تبصره 

بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل تعادل«از محل اعتبارات طرحھای ھوشمند چاھھای کشاورزی را 
 .پرداخت کند» ) این قانون١سیل پیوست شماره (

 
 -٩تبصره 
شود تا به دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی و پارکھای علم و فناوری اجازه داده می -الف

دام کنند و در جھت تکمیل نسبت به أخذ تسھیالت از بانکھا اق ١٣٩۴سقف درآمد اختصاصی سال 
ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل ھای سرمایهطرحھای تملک دارایی

 .درآمد اختصاصی خود اقدام کنند
 
ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش ھای رفاه دانشجویان وزارتخانهصندوق -ب

 ١٣٨۵موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامھای شھریه سالھای  پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی
واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف  ١۶٠١۶٠را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف  ١٣٩٣ تا 

) این ٩جدول شماره ( ۵٣٠٠٠٠-١۴۵)ریال از محل ردیف ۴۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠چھارصد و پنجاه میلیارد (
 .گرددصندوق رفاه دانشجویان تلقی  عنوان کمک به افزایش سرمایه یابد تا بهقانون اختصاص می

 
ھای رفاه و به صندوق ١٣٩۴تا سال  ١٣٨۵شده پرداختی از سال ) وجوه اداره%١٠٠صددرصد( -ج

ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه دانشجویان وزارتخانه
شود. وجوه ھای رفاه دانشجویی تلقی میک جھت افزایش سرمایه صندوقآزاد اسالمی به عنوان کم

)ریال ١١٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠حاصل از بازپرداخت وامھای مذکور تا سقف یازده ھزار و سیصد میلیارد (
 .رسددر قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می

 
ویژه بازنشستگان، دولت مکلف اخت مطالبات فرھنگیان بهبه منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرد -د

ای ھای سرمایهای و تملک دارایی) از یک دوازدھم اعتبارات ھزینه%١درصد(است ماھانه معادل یک
) ٣شرکتھای دولتی، بانکھا و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (

) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از ۵جدول شماره ( ١٣٠۴٢۴ه این قانون را کسر و در ردیف شمار
 .رسد) این قانون به مصرف می٩جدول شماره ( ۵٣٠٠٠٠-١۵٢محل ردیف

دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) را در  -ھ
 .رایگان فراھم کند صورتدانشگاھھا و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوھشی به

 
 -١٠تبصره 
)ریال از اصل حق ٢٫۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ای مکلفند مبلغ دوھزار و پانصد میلیارد (شرکتھای بیمه -الف

ھر یک از شرکتھا تعیین بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) 
جدول  ١۶٠١١١به درآمد عمومی ردیف صورت ھفتگی  رسد بهعالی بیمه میتصویب شورای و به

داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی ) این قانون نزد خزانه۵شماره (
 ۵٣٠٠٠٠-٢٠گیرد تا در امور منجر به کاھش تصادفات موضوع ردیف جمھوری اسالمی ایران قرار می
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مھوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر ) این قانون ھزینه شود. بیمه مرکزی ج٩جدول شماره(

اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتھای بیمه موضوع این بند به عنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی 
 .شودمحسوب می

 
مدت اجرای آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  -ب

تا زمان  و اصالحات بعدی آن  ١۶/۴/١٣٨٧لث مصوب ثا موتوری زمینی در مقابل شخص
 .شوداالجراءشدن قانون جدید تمدید میالزم

 
 -١١تبصره 
منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعھده به -الف
ق تأمین باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب ھیأت نظارت صندوالمال یا دولت میبیت

) از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب ھزینه صندوق تأمین %۵٠درصد(خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه
) قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت ١١ھای بدنی موضوع بندھای (ھـ) و (و) ماده (خسارت

گزین آن و قوانین بعدی مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جای
) این قانون دریافت و ھزینه کند. مدیرعامل ٩جدول شماره ( ۵٣٠٠٠٠ –۴۶را از محل اعتبارات ردیف

ماھه در نسبت در مقاطع سهصندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به
 .اختیار وزارت دادگستری قرار دھد

 
سال ود تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ھشتشبه دولت اجازه داده می -ب

 .معاف کند ١٣٩۵صورت نقد و اقساط تا پایان غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به
ھای مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع تمام درآمدھای حاصل از اعطای معافیت

کشور واریز و تا سقف سی و پنج ھزار میلیارد داری کل نزد خزانه ١۵٠١٢٨ردیف 
ربط به صورت مساوی به ردیفھای ذی ۵٣٠٠٠٠-١٣٢)ریال در قالب ردیف ٣۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

ور ریزی کشتقویت بنیه دفاعی نیروھای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه
 .شودھزینه می

 :باشدی صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میمیزان جریمه مشموالن غائب برا
 مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشموالن غائب

 ریال ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠زیردیپلم 
 ریال ١۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠دیپلم 

 ریال ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فوق دیپلم 
 ریال ٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠لیسانس 

 ریال ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فوق لیسانس 
 ریال ٣۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠دکترای پزشکی 

 ریال ۴٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠کترای غیرپزشکی د
 ریال ۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠پزشکان متخصص و باالتر 

 
) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت %١٠درصد (به ازای ھر سال غیبت مازاد بر ھشت سال، ده -1

 .شودماه، یکسال محسوب میغیبت بیش از شش
 

ازای ھر فرزند، ) و برای مشموالن دارای فرزند نیز به%۵درصد(والن متأھل، پنجبرای مشم -2
 .شود) از مجموع مبلغ جریمه کسر می%۵درصد(پنج

 
بگیر از قبیل ھیأت علمی، کارکنان کشوری و افزایش حقوق گروھھای مختلف حقوق -١٢تبصره 

) ٧٨) و (٧١تطبیق موضوع مواد (طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت لشکری و قضات به
 .پذیردقانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می

و انتظامی) ساکن در ھزینه مسکن کارکنان نیروھای مسلح (نظامی دولت موظف است کمک
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شور واریز داری کل کھای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنانبه حساب مخصوصی نزد خزانهخانه

کند و ھمه ساله معادل وجوه واریزشده به حساب فوق را در بودجه نیروھای مسلح برای تأمین 
 .بینی کندھای سازمانی پیشھای تعمیر و نگھداری خانهھزینه

 
 -١٣تبصره 
، مبالغ زیر )٢) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢٨در اجرای بند (م) ماده ( -الف
 :یابداص میاختص

) قانون تنظیم بخشی از ١٠) ریال از محل منابع ماده (۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠معادل پنج ھزار میلیارد (
) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ١٢مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (

ارات مذکور برای ) از اعتب%۴٠درصد(به جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایرانچھل ٣١/٢/١٣٨٧
ای و ) ھزینه%۴٠درصد(خرید و تأمین بالگرد و تجھیزات امداد ھوایی و باقیمانده به نسبت چھل

ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاھھای ھای سرمایه) تملک دارایی%۶٠درصد(شصت
ی امداد و نجات و سایر ھای ستادی و اجرائی، خودروھاامداد و نجات و انبارھای اضطراری، ساختمان

ھا و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران مصوب مأموریت
ھا در پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران منظورو اصالحات بعدی آن به ٨/٢/١٣۶٧

تا مطابق اساسنامه خود به مصرف گیرد اختیار جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران قرار می
 .برساند

 
) قانون تنظیم ١٠) ریال از محل منابع ماده (٢٫۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠معادل دو ھزار و پانصد میلیارد( -ب

) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت ١٢بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (
کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون نهبھداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ھزی

 (٢تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
 
 .ھای پژوھشی توسط دستگاھھای اجرائی، ممنوع استکاھش اعتبارات برنامه -ج
 
ھای کلی علم و ) سیاست٢-٨شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (به دولت اجازه داده می -د

ھای اقتصاد بنیان منطبق بر سیاستبالغی مقام معظم رھبری و توسعه اقتصاد دانشفناوری ا
ھر دستگاه تأمین  ١٣٩۵مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفھای مندرج در قانون بودجه 

ربط اختصاص دھد و پس از مبادله اجرائی ذی قانون به دستگاه) این١۴و به شرح مندرج در جدول (
 .ریزی کشور ھزینه شودفقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهموا
 
) ریال جھت پرداخت سھم دولت و تقویت ١٣٫۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ سیزده ھزار و پانصد میلیارد( -ھ

) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١٠بیمه محصوالت کشاورزی از محل منابع ماده(  صندوق 
 سازمان مدیریت بحران کشور) قانون تشکیل ١٢و ماده (

 
ھای حمایتی که به کلیه بانکھای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق -و

اند، موظفند بازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی بخش کشاورزی تسھیالت پرداخت نموده
گیر و یا حوادث مهھای ھغیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری

سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان غیرمترقبه و یا آتش
جھادکشاورزی شھرستان، بانک مربوطه در شھرستان، صندوق بیمه کشاورزی شھرستان و 

کیل ) قانون تش١٢فرمانداری شھرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (
 .نشده قانون بودجه به مدت سه سال امھال کنندبینیسازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش

 
 C130 دولت مکلف است جھت تجھیز و بازآماد (اُِورھال) نمودن بالگردھای ھوانیروز و ھواپیماھای -ز

نجات در حوادث نیروی ھوایی ارتش جمھوری اسالمی ایران که ھمیشه جزء اولین گروھھای امداد و 
احمر جمھوری اسالمی ایران)، به ھالل ) (کمک١٣غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (
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)ریال کسر و به ھوانیروز ارتش جمھوری اسالمی ایران ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ یکھزار میلیارد (

 .اضافه کند
 

 -١۴تبصره 
 ١٣٩۵شود در سال به دولت اجازه داده می ١۵/١٠/١٣٨٨ھا مصوبدر اجرای قانون ھدفمندکردن یارانه

منابع مالی حاصل از اصالح قیمت کاالھا و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چھارصد و ھشتاد ھزار 
ای این قانون با استفاده از انواع روشھای ) ریال و ردیفھای یارانه۴٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیارد (

ارھای ھدف و نیازمند، توزیع و ھمچنین برای ارائه خدمات حمایتی و پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانو
 .کمک به بخش تولید اقدام نماید

 
یارانه نقدی خانوارھایی که سرپرست آنھا مشمول عناوین زیر  ١٣٩۵دولت موظف است در سال  -الف

 :ھستند را حذف کند
 

ل سیصد و پنجاه میلیون کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد ساالنه آنھا حداق -1
 .) ریال باشد٣۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قضات و اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی  -2

 و پژوھشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
 

عمومی ھا و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات گانه و شھرداریکلیه کارکنان دولت و قوای سه -3
و  بگیرانغیردولتی و کلیه کارکنان نیروھای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق

کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و بگیران مشمول تأمین اجتماعی و ھمه دریافتمستمری
 .) ریال باشد٣۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠غیردولتی که دریافتی ساالنه آنھا بیش از سیصد و پنجاه میلیون (

 
کلیه مدیران و اعضای ھیأت مدیره و بازرسان شرکتھای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و  -4

نھادھای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای ھیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب 
تی که ھا و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولبانکھا و بیمه

 .)ریال باشد٣۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠دریافتی ساالنه آنھا بیش از سیصد و پنجاه میلیون (
 

 کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور -5
 

 .اندکلیه اشخاصی که در سه دھک باالی درآمدی کشور ھستند و در موارد فوق، ذکر نشده -6
 
بصره تصرف در اموال عمومی بوده و پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این ت ١٣٩۵از ابتدای تیرماه  -ب

 .شودمی جرم محسوب 
 
دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب  -ج

 .باشدجریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می
 
ع حاصل از اجرای بند (الف) ھای کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابدر اجرای سیاست -د

 :گرددشرح زیر ھزینه میاین تبصره به
 

) جھت یارانه سود تسھیالت اشتغال با اولویت خانوارھای تحت پوشش کمیته %٣٠درصد(سی -1
التحصیالن دانشگاھی و امداد حضرت امام خمینی(ره) و بھزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ

 جوانان
) جھت پرداخت یارانه سود تسھیالت به واحدھای کوچک و متوسط صنعتی، %٣۵صد(وپنج درسی -2
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 معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مھندسی، گردشگری و صادراتی

 ) جھت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاھش مصرف شدت انرژی%١۵پانزده درصد( -3
 ھای صادراتی) جھت ارائه مشوقھا و زیرساخت%٢٠بیست درصد( -4
نامه اجرائی این بند توسط کارگروھی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه آیین

ماه تھیه و به تصویب ھیأت ریزی کشور ظرف مدت یکاجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه
 .رسدوزیران می

 
یت خانوار را مورد دولت موظف است در تشخیص خانوارھای سه دھک اول درآمدی تعداد جمع -ھ

 .توجه قرار دھد
 
بار گزارش اجرای این تبصره را به ماه یکوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ھر سه -و

 .مجلس شورای اسالمی ارائه کند
 
توانند به دولت اجازه دھند که یارانه آنھا را کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه ھستند می -ز

 .نیازمند خاص یا عام یا طرحھای عمرانی استانی انتقال دھند به افراد
 
دولت مکلف است حداکثر چھارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم  -ح

سوز را به کارت سوخت مجھز کند و از آن تاریخ، عرضه ھرگونه گاز (گازوئیلی) و دوگانهاز بنزینی، نفت
 :پذیردیل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندھای زیر انجام میسوخت به کلیه وسا

 
 .ھزینه واگذاری کارت ھوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود -1
 .با رعایت بندھای این تبصره خواھد بود ١٣٩۴قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنھا در پایان سال -2
ط شده توساستفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسھمیه تعیینکه وسیله نقلیه با در صورتی -3

 .شده خواھد بودگیری کند، بھای سوخت تحویلی براساس قیمت تمامدولت(سھمیه پایه) سوخت
شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه قیمت تمام -4

) ٢زش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(ھای جانبی شامل ریھزینه
) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به ٣٨) و بند(ج) ماده(١۶تبصره ماده(

 .شودجایگاھداران که توسط دولت تعیین می
 
نام برای که موفق به ثبتنام افرادی دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت -ط

نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در اند اقدام و پس از ثبتدریافت یارانه نشده
 .شودھا انجام میفرمانداری

 
 -١۵تبصره 
ودجه شده در بای مکلفند منابع تعیینشرکتھای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتھای برق منطقه -الف

نه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت مصوب ساال
گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. رد دیون و یا سرمایه

ھای برق خود را شرکتھای فروشنده برق نیروگاھھای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی
آبی به مصرف برسانند. وجوه گذاری در توسعه نیروگاه برقھای تولید برای سرمایهز وضع ھزینهپس ا

گذاری موضوع این بند به عنوان ھزینه قابل قبول پرداختی توسط شرکتھای یادشده برای سرمایه
ب ویشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصمالیاتی محسوب می

 .رسدوزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می
 
ھا و قراردادھای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتھای توزیع نقل و انتقال اموال و دارایی -ب

 .باشدنیروی برق از پرداخت ھرگونه مالیات معاف می
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 -١۶تبصره 

تأمین  منظوراقتصاد مقاومتی بهھای کلی شود برای تسریع در اجرای سیاستبه دولت اجازه داده می
ھای مصوب ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی، عالوه بر اعتباراتی که در بودجه اعتبار موردنیاز پروژه

) %١٠درصد(دستگاھھای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده
) اعتبارات طرحھای تملک %۵درصد(پنج استثنای فصول اول و ششم) وای (بهھزینهاعتبارات
ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندھی ای به پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهھای سرمایهدارایی

ھای اقتصادی مورد استفاده قرار ھا، طرحھا و پروژهاقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه
 .دھد

 
 -١٧تبصره 

) از %٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دودرصد(۵مول ماده(کلیه دستگاھھای اجرائی مش
ھای اقتصاد مقاومتی و مقابله با سازی، به ویژه در بخش بنیاناعتبارات خود را به منظور فرھنگ

 .فرھنگی ازطریق سازمان صدا و سیما ھزینه کنند -آسیبھای اجتماعی
 

 -١٨تبصره 
نون مدیریت خدمات کشوری و قراردادھای پیمانکاری مکلفند ) قا۵دستگاھھای اجرایی موضوع ماده (

وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت
صورت، حسب درخواست مؤدی قراردادھای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این

ھای متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابھای و جریمه(پیمانکار)، اصل مالیات 
صورت اصل مالیات وصولی به حساب شود. در اینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میتعیین

 .ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواھد شدمؤدی ذی
شود. نشده محاسبه و مطالبه می) مالیات پرداخت%١٠صد (جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده در

ھای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو ھمچنین تأخیر در پرداخت مالیات
نشده از زمان انتظار مھلت تسلیم اظھارنامه یا سررسید ) در ماه نسبت به مالیات پرداخت%٢درصد (

صورت پیمانکاران و مھندسان مشاور در رابطه با که مقدم باشد، است. در اینپرداخت مالیات، ھرکدام 
 .پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواھند داشت

 
 -١٩تبصره 

بردار آن وزارت راه و اموال غیرمنقول دولتی را که بھره ١٣٩۵شود در سال به دولت اجازه داده می
قانون اساسی  )۴۴ھای کلی اصل چھل و چھارم(مشمول سیاستشھرسازی است و واگذاری آنھا 

) ۴۴ھای کلی اصل چھل و چھارم() بند(د) سیاست٢باشد و مصارف آنھا نیز از مصادیق جزء(نمی
قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه ھزار میلیارد 

حاصله را جھت افزایش سرمایه بانک مسکن )ریال به فروش رسانده و درآمد ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
 .اختصاص دھد

 
 -٢٠تبصره 

ھای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه حساب قبوض جریمهدر صورت پرداخت و تسویه
شود. مبلغ وصولی از بخشیده می ١٣٩۴جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال  ، ١٣٩۵

شود و ) این قانون واریز می۵جدول شماره ( ١۵٠١٢٣می موضوع ردیف این محل به حساب درآمد عمو
 .رسد) این قانون به مصرف می٩جدول شماره ( ۵٣٠٠٠٠-١۵٣از محل ردیف 

 
 -٢١تبصره 

کلیه بانکھا و مؤسسات اعتباری که در چھارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو 
ھا در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب بابت تراکنش ) درآمد حاصل از دریافتی%٢درصد(
داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه ھزار و ششصد و پنجاه میلیارد خزانه

) این قانون به مصرف ٩جدول شماره ( ۵٣٠٠٠٠ - ١۵١)ریال از محل ردیف ٣٫۶۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
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 .رسدمی

 
 -٢٢تبصره 

ی جمھوری اسالمی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی بانک مرکز
مربوط به قراردادھای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقالب  المللی و کشورھای خارجیدر مراجع بین

جدول  ١۶٠١۶۵)ریال را به ردیف درآمدی ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠اسالمی تا سقف پنجاه ھزار میلیارد (
) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفھا و جداول مربوطه در این قانون به ۵(شماره 

 .رسدمصرف می
 

 -٢٣تبصره 
شده شرکت خدمات ھوایی کشور به دولت و شرکتھای است معادل بدھی حسابرسیدولت مکلف

ده ھزار میلیارد  استثنای بدھیھای مالیاتی تا سقفدولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به
 .)ریال تھاتر کند١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تھاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدھکار خزانه
 .ربط و شرکتھای دولتی مربوطه منظور و با آنھا تسویه کنددستگاھھای اجرائی ذی

 
 -٢۴تبصره 

ھای بیمه پایه درمانی مازاد افراد شود دفترچهزه داده میبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجا
دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شھریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب 

 .اند، ابطال کندیک دفترچه اقدام ننموده
 

 -٢۵تبصره 
د نیاز کشور را پس از تصویب ھای مورچکبانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مجاز است ایران

شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت ھیأت نظارت اندوخته 
 .قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند ٢١اسکناس(موضوع ماده 

 
 -٢۶تبصره 

)ریال ١۵٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است پانزده ھزار میلیارد (
مانده تسھیالت قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده ھزار میلیارد 

 )ریال١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
)ریال به سازمان بھزیستی ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠خمینی(ره) و سه ھزار میلیارد (به کمیته امداد امام

ی اشتغال مددجویی و دو ھزار میلیارد ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحھابا معرفی دستگاھھای ذی
)ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

که ھر یک از دستگاھھای ھای معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتیگیرد تا به خانوادهقرار می
استفاده نمایند، سھمیه  ١٣٩۵خود تا پایان آذرماه مشمول نتوانند به ھر میزان از سھمیه تسھیالت 
 .گیردمزبور به دیگر دستگاھھای مشمول تعلق می

 
 -٢٧تبصره 

ھا موظفند حداقل ھشت ریزی شھرستانھای برنامهریزی و توسعه استان و کمیتهشورای برنامه
مسکن انقالب اسالمی  ) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد%٨درصد (

 .استان قرار دھند تا صرف تھیه و اجرای طرحھای ھادی و بھسازی روستاھای شھرستان مربوط شود
 

 -٢٨تبصره 
به منظور افزایش سرمایه بانکھای کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران 

تسھیالت و خطوط اعتباری بانک  ھای تأمین مالی منابعی که از محلشود ھزینهاجازه داده می
محاسبه و در حسابھا ثبت  ١٣٩۴مذکور تا پایان سال  مرکزی جمھوری اسالمی ایران توسط بانکھای 
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)ریال به حساب افزایش سرمایه ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠شده است را تا سقف پنجاه ھزار میلیارد 

روھی متشکل از رئیس کل بانک دولت در آن بانکھا منظور کند. سھم ھریک از بانکھا توسط کارگ
 .شودریزی کشور تعیین میمرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 
 -٢٩تبصره 

منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است کلیه بانکھا و به
الحسنه ھای قرضھم خود از مجموع سپردهمؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه س

الحسنه ازدواج را الحسنه مشارکت کرده و تسھیالت قرضانداز و جاری در پرداخت تسھیالت قرضپس
 .در اولویت نخست پرداخت قرار دھد

 
)ریال به ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠الحسنه ازدواج برای ھریک از زوجین از سی میلیون (تسھیالت قرض -١تبصره 

 .یابد)ریال با دوره بازپرداخت چھارساله افزایش می١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( یکصد میلیون
 

نحوی مدیریت کند که الحسنه ازدواج را بهبانک مرکزی موظف است اعطای تسھیالت قرض -٢تبصره 
 .تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان ھر ماه کمتر از پنجاه ھزار نفر باشد

 
بر اجرای این قانون و جریمه بانکھای متخلف در این زمینه را  بانک مرکزی وظیفه نظارت -٣تبصره 

 .برعھده دارد
 

 -٣٠تبصره 
جدول شماره  ١٣١۶٠٠دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شھید و امور ایثارگران موضوع ردیف 

یروھای این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین ن )٧(
باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماھانه کمک مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

 .معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند
 

 -٣١تبصره 
 )٧جدول شماره ( ١٣١۶٠٠بنیاد شھید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 

ربط حسب مورد به والدین و شخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیاین قانون با ت
العالج نیاز به نگھداری دارند درصورتی که در ھمسران شھدا که به دلیل کھولت سن و یا بیماری صعب

درصد میان خانواده، فرد یا افرادی از آنھا نگھداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگھداری به میزان سی
 .) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند%٣٠(

 
 -٣٢تبصره 

) در سقف چھارھزار میلیارد ١۶ھای قوه قضائیه مندرج در جدول شماره (اجزاء جدول اصالح تعرفه
 .باشدشرح پیوست می)ریال به۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 
 -٣٣تبصره 

شود و پس از تصویب آن تھیه می ھای اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماهآیین نامه
 .رسدبه تصویب ھیأت وزیران می

 
 -٣۴تبصره 

 .است ١٣٩۵کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 
 
 

واحده و سی و چھار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و قانون فوق مشتمل بر ماده

http://www.malionline.ir


www.malionline.ir 
نج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ماه یکھزار و سیصد و نود و پھفتم اردیبھشت
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