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قانون بودجه سال  1399كل كشور
مادهواحده -بودجه سال  1399کل ک شور از حیث منابع
و م صارف بالغ بر بی ست میلیون و دوي ست و ش صت و
شش هزار و پان صد و سي و چهار میلیارد و سی صد و
هفت اد و ي م میلیون )20.266.534.371.000.000
ريال بهشرح زير است:
الف -م نابع بود جه عمومي دو لت از ل حاظ درآ مد ها و
واگذاری داراييهای سرمايهای و مالي و مصارف بودجه
عمومي دو لت از ح یث هزي نه ها و تم لم دارايي های
س رمايهای و مالي ،بالغ بر ش ش میلیون و چهار د و
نود و ه شت هزار و نود و سه میلیارد و نه صد و بی ست
و يم میلیون  )6.498.093.921.000.000ريال شامل:
 -1منابع عمومي بالغ بر پنج میلیون و هفتص د و ده
هزار و يكصد و سي و شش میلیارد و چهار د و شصت
میلیون  )5.710.136.460.000.000ريال
 -2درآمد اخت صا ي وزارتخانهها و مؤ س سات دولتي
بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و
هفت میلیارد و چهار د و ش ص ت و يم میلیون
 )787.957.461.000.000ريال
ب -بودجه شرکتهای دولتي ،بانكها و مؤ س سات
انتفاعي واب سته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع
تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و
سه هزار و دويست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و
هفت اد و پنج میلیون )14.363.264.575.000.000
ريال و از ح یث هزينه ها و س اير پردا خت ها بالغ بر
چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دويست
و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون
 )14.363.264.575.000.000ريال

الف -س هص ندو توس ه ملي از منابع حا ل از
ادرات نفت و می انات گازی و خالص ادرات گاز
بیس تدر د  )%20ت یین ميش ودا بانم مرکزی
جمهوری اس ممي ايران مكلف اس ت در طول س ال و
متنا سب با و ول منابع ،بمفا له ن سبت به واريز اين
وجوه و سهص چهارده و نیصدر د  )%14/5شرکت ملي
نفت ايران از کل ادرات نفت خام و می انات گازی
م اف از تق سیص سود سهام دولت) و سهص چهارده و
نیصدر د  )%14/5ش رکت دولتي تاب ه وزارت نفت از
محل خالص ادرات گاز طبی ي م اف از تقسیص سود
س هام دولت و مالیات با نرخ فر) و همينین س هص
سهدر د  )%3موضوع رديف درآمدی  210109جدول
شماره  )5اين قانون اقدام کندا مبالغ مذکور به ورت
ماهانه واريز و از ماه يازدهص س ال محاس به و تس ويه
ميش ودا مابهالتفاوت س هص بیس تدر د )%20
ت یین شده تا سهص قانوني سي و ششدر د )%36
ندو توس ه ملي از محل ورودی اين ندو به
نس بت س هص ندو و ديجر اجزا در س ال 1399
بهعنوان بدهي دولت و وام تلقي ميش ود و بازپراخت
آن به ندو با س از وکاری اس ت که هیأت امنای
ندو توس ه ملي مشخص ميکندا
گزارش هزينهکرد وجوه س هص چهارده و نیصدر د
 )14%/5مربوط به س هص ش رکت ملي نفت ايران و
شرکت دولتي تاب ه وزارت نفت هر سهماه يمبار توسط
وزارت نفت به مجلس شورای اسممي و کمیسیونهای
برنامه و بودجه و محاس بات و انرژی مجلس ش ورای
اسممي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه ميشودا
ب -سقف منابع حا ل از ارزش ادرات نفت ،می انات
گازی و خالص ادرات گاز مندرج در رديف 210101
جدول شماره  )5اين قانون م ادل چهار د و پنجاه و
چ هار هزار و نهص د و هش تاد و ش ش میل یارد
 )454.986.000.000.000ري ال و من ابع مربوط ب ه
سهدر د  )%3مندرج در رديف  210109جدول شماره
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 )5اين ق انون بیس ت و هش ت هزار میلی ارد
 )28.000.000.000.000ريال ت یین ميشودا
ج -چنانيه منابع دولت از محل ادرات نفت ،می انات
گازی و خالص ادرات گاز در س ال  1399کمتر از
سقف مقرر در بند ب) اين تبصره گردد ،به دولت اجازه
داده ميشود با رعايت بند پ) ماده  )17و جز  )4بند
ح) ماده  )16قانون احكام دائمي برنامههای توس ه
کش ور مص وب  1395/11/10با ا محات و الحاقات
ب دی ن سبت به تأمین مابهالتفاوت حا ل شده از منابع
ح ساب ذخیره ارزی اقدام کندا در ورت تحقق درآمد
مازاد بر س قف مقرر در بند ب) اين تبص ره ،درآمد
حا له بر ا ساس حكص بند ب) ماده  )17قانون احكام
دائمي برنامههای تو س ه ک شور به ح ساب ذخیره ارزی
واريز ميگرددا
د -وزارت نفت از طريق ش رکت دولتي تاب ه ذیربط
مكلف است از محل سهص چهارده و نیصدر د )%14/5
ش رک ت م ذکور ت ا میزان پ انزده هزار میلی ارد
 )15.000.000.000.000ريال ن سبت به گازر ساني به
روستاها و اتمام طرح پروژه)های نیمهتمام گازرساني به
روستاها ،تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها
و روس تاهای اس تانهای س یس تان و بلوچس تان،
هر مزگ ان ،خراس ان ج نو بي ،ج نوب کرم ان و
ش هرس تانهای خور و بیابانم اقدامات الزم را بهعمل
آوردا هزي نه های مربوط به گازرس اني به مدارس و
مس اجد روس تاهای گازرس انيش ده از محل اين منابع
قابل تأمین استا
ه  -وزارت نفت مكلف است از طريق شرکت دولتي
تاب ه ذیربط از محل منابع بند الف) ماده  )65قانون
الحا برخي مواد به قانون تنظیص بخش ي از مقررات
مالي دولت  )2مصوب  ،1393/12/4سيدر د )%30
از هشتاد در د  )%80منابع حا له موضوع بند مذکور
را به تأمین و اس تانداردس ازی س امانه گرمايش ي
يكصدهزار کمس درس مدارس اختصاص دهدا
و -دولت مكلف ا ست از طريق شرکت ملي نفت ايران
در ورت درخواس ت دس تجاههای اجرائي ذیربط تا
مبلغ نهص دهزار میل یارد )900.000.000.000.000
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ر يال از خالص بدهي های قط ي خود به اش خاص
حقیقي ،حقوقي ،ت اوني و خص و ي که در چهارچوب
مقررات مربوط تا پايان س ال  1398ايجاد ش ده و
همينین اجرای ت كالیف اين قانون از جم له پردا خت
ت هدات مربوط به طرحهای عمراني را از محل تحويل
نفت خام به اين ا شخاص برا ساس قیمت بورس انرژی
يا قیمت منطقهای ،ت سويه و از طريق منابع و م صارف
عمومي دولت و برا ساس جدول شماره  )21اين قانون
با خزانهداری کل اعمال حس اب کندا اجرای اين حكص،
منوط به اجرائي شدن سقف ت یین شده در بند ب) اين
تبص ره نیس ت و مازاد بر س قف مندرج در بند مذکور
ا ستا همينین در ورت تقا ضای ا شخاص حقیقي،
حقوقي ،ت اوني و خص و ي دارای انواع اورا مالي
ا سممي با سرر سید زودتر از خردادماه سال  ،1400تا
س ق ف ي كص دوپ ن ج اه ه زارم ی ل ی ارد
 )150.000.000.000.000ريال از طريق تحويل نفت
خام ادراتي به اين ا شخاص به میزان ارزش ا سمي
اورا با قیمت بورس انرژی تسويه نمايدا
متنا سب با میزان ا ستفاده از ساز وکار اين بند ،م ادل
بیستدر د  )%20جهت پرداخت سهص ندو توس ه
ملي و چ هاردهونیصدر د  )%14/5بهعنوان س هص
ش رکت ملي نفت ايران ،حواله تحويل نفت قابل انتقال
به غیر در اخت یار آنها قرار ميگیردا مابهالتفاوت س هص
د  )%20مذکور تا س هص قانوني
بیس تدر
سيو ششدر د  )%36ندو تو س ه ملي از تهاتر
ورتگرفته بهعنوان بدهي دولت به اين ندو ثبت
و به میزان س هص ش رکت ملي نفت ايران ،بدهيهای
اين ش ر کت به بانك ها بهعنوان بدهي دولت به اين
بانكها منظور ميشودا
آيیننامه اجرائي اين بند به پیش نهاد س ازمان برنامه و
بودجه کش ور با هم كاری وزارتخانههای نفت ،دفاع و
پش تیباني نیروهای مس ل  ،امور اقتص ادی و دارايي و
ن ت ،م دن و ت جارت بهتص ويب هیأت وزيران
ميرسدا
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الف-
 -1به دولت اجازه داده ميش ود ،واگذاری بنجاههای
دولتي مو ضوع جز  )2بند د) سیاستهای کلي ا ل
چ هل و چ هارم  )44قانون اس اس ي ابمغي مورخ
 1384/3/1را پس از احراز محیت حرفهای و اهلیت
مت قاض ي وا گذاری ان جام د هد و پس از واريز م نابع
حا له به رديف  ،310501م صارف مربوط را از طريق
جدول ش ماره  )13اين قانون با تأک ید بر تقو يت
ت اونيها پرداخت کندا
 -2وزارت امور اقتص ادی و دارايي مجاز اس ت تمام يا
بخش ي از س هام و داراييهای دولتي دس تجاههای
اجرائي زيرمجمو عه قوه مجر يه و باقي ما نده س هام
مت لق به دو لت و ش رکت های دولتي در بن جاه های
مش مول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون
اجرای س یاس تهای کلي ا ل چهل و چهارم )44
قانون اس اس ي مص وب  1387/3/20با ا محات و
الحاقات ب دی واگذار نمايد و منابع حا له را به رديف
 310502واريز کندا عموه بر روش های فو  ،واگذاری
سهام در قالب ندو های سرمايهگذاری قابل م امله
در بورس  )ETFمش روط به اين كه تش ك یل اين
ندو ها با مديريت دولتي برای بلندمدت نباش د و يا
عر ضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نیز
مجاز است:
 -1-2وزارت امور اقت صادی و دارايي مجاز است سهام
ش رکت های تاب ه در بورس اورا ب هادار تهران يا
فرابورس ايران را که در مالكیت د ستجاههای اجرائي يا
ش رکتهای تاب ه آنها قرار دارند در چهارچوب روش های
مندرج در اين جز واگذار نمايدا در ورت واگذاری در
قالب ندو های سرمايهگذاری قابل م امله در بورس،
پس از ايجاد ندو های سرمايهگذاری ،انتقال سهام
مذکور در قالب م اممت خارج از جلسه رسمي م اممت
بین ندو ها و عرضه واحدها و ندو های ياد شده
به عموم امكانپذير اس تا عرض ه س هام ش رکتها به
ندو های
روش ث بت س فارش يا در قا لب
س رمايهگذاری تا س قف س يدر د  )%30مش مول
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تخفیف استا میزان تخفیف توسط هیأت وزيران ت یین
ميشودا
 -2-2وزارت خانه ها ،س ازمان ها و ش رکت های دولتي
مجازند ن سبت به تأ سیس ندو ها با حداقل سرمايه
ده میلیارد  )10.000.000.000ريال به ورت نقد يا
غیرنقد در قالب انت قال س هام دولت از ش رکت های
فهر ست شده در بورس اورا بهادار تهران يا فرابورس
ايران) اقدام نمايندا
 -3-2بانك های دولتي مكلف ند هم كاری های الزم در
أخ ذ س ف ارشه ای خري د و فروش واح ده ای
سرمايهگذاری ندو و يا سهام موضوع اين مصوبه را
از طريق ش ب خود انجام دهندا
 -4-2شورایعالي بورس مكلف ا ست ساز وکار نحوه
اجرای اين جز و اساسنامه ندو های مذکور را برای
تص ويب در هیأت وزيران بهگونهای پیش نهاد نمايد که
وزير تخ ص صي مربوطه يا نماينده م رفي شده تو سط
وی ،از طرف دول ت ب ه ع نوان دارن ده واح ده ای
سرمايهگذاری ممتاز ندو  ،مسؤولیت اعمال مديريت
و حقو مال كانه واحدهای س رمايه گذاری را برعهده
داشته باشدا
 -3بدهي دولت به بخشهای خصو ي و ت اوني و
نهادهای عمومي غیردولتي از محل واگذاری اموال و
داراييهای مت لق به دولت و مؤسسات و شرکتهای
دولتي به استثنای موارد مصاديق مندرج در ا ل هشتاد
و سوم  )83قانون اساسي و مشمول واگذاری موضوع
قانون اجرای سیاستهای کلي ا ل چهلوچهارم )44
قانون اساسي از طريق جدول شماره  )18اين قانون
قابل پرداخت استا
ب -شرکتهای در حال واگذاری در سال  1399مشمول
حكص ماده  )4قانون الحا برخي مواد به قانون تنظیص
بخشي از مقررات مالي دولت  )2ميباشندا
ج -وزرا و رؤ سای ذیربط د ستجاههای مو ضوع ماده
 )29قانون برنامه پنج ساله ش شص تو س ه اقت صادی،
اجتماعي و فرهنجي جمهوری اس ممي ايران مص وب
 1395/12/14مكلفند تا پايان خرداد ماه س ال 1399
فهر ست شرکتهای زيرمجموعه خود که مجموع سهام
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دولت و ش رکتهای دولتي در آنها کمتر از پنجاهدر د
 )50%اس ت را به همراه میزان س هام تحت تملم
دولت در هر شرکت ،ورتهای مالي ح سابرسي شده و
ورتجل سه مجمع به وزارت امور اقت صادی و دارايي و
سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنندا
وزارت امور اقت صادی و دارايي خزانهداری کل ک شور)
با همكاری دستجاههای اجرائي فو الذکر موظف است
پرداخت سود سهص دولت در شرکتهای فو الذکر را در
چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانوني به ورت
مؤثر ،پیجیری و پس از و ول به رديف ش ماره
 130108جدول شماره  )5اين قانون واريز کندا دولت
خزانهداری کل ک شور) مكلف ا ست سود و زيان ،سود
دريافتي و میزان س هام دولت در اين ش رکت ها را به
تفكیم هر شرکت ،در گزارشهای عملكرد مالي دولت
من كس و بهروزرساني کندا
سازمان برنامه و بودجه ک شور موظف ا ست اطمعات
مربوط به کلیه شرکتهايي را که مجموع سهام دولت و
ش رکتهای دولتي در آنها کمتر از پنجاهدر د )%50
اس ت ،به تفكیم میزان س هام ،مبلغ س ود واريزی و
اطمعات عملكردی به ورت مس تقل در پیوس ت
ذیربط اليحه بودجه سال  1400کل کشور درج و ارائه
کندا
د -به دولت اجازه داده ميش ود مبلغ ده هزار میلیارد
 )10.000.000.000.000ريال از بدهي ناش ي از عدم
اجرای بند  )2ماده  )29قانون اجرای س یاس تهای
کلي ا ل چهل و چهارم  )44قانون ا سا سي از سال
 1387تاکنون را از طريق فروش س هام و داراييهای
مالي تأمین ک ند و بهمنظور ح ما يت از نوس ازی و
بهسازی بنجاههای ت اوني و ايجاد اشتغال و کارآفريني،
در بخش ت اون در قالب افزايش س رمايه بانم توس ه
ت اون از محل رديف  530000-54جدول ش ماره )9
اين قانون هزينه کندا
ه-
 -1وزارت امور اقتص ادی و دارايي مكلف اس ت با
همكاری سازمان برنامه و بودجه ک شور حداکثر تا پايان
خرداد ماه س ال  1399س ا مانه يك پارچه اطمعات
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شرکتهای دولتي را تكمیل کندا کلیه شرکتهای دولتي،
بانكها و مؤ س سات انتفاعي واب سته به دولت مندرج در
پیوست شماره  )3اين قانون شامل شرکتها و مؤسسات
دولتي که ش مول قوانین و مقررات عمومي به آن ها
مس تلزم ذکر يا تص ري نام اس ت ،ش هرداریهای
شهرهای با جم یت باالی يم میلیون نفر و مؤسسات
و نهادهای عمومي غیردولتي موض وع قانون فهرس ت
ن هاد ها و مؤس س ات عمومي غیردولتي مص وب
 1373/4/19با ا محات و الحاقات ب دی مكلفند پس
از ابمغ اين قانون ،در طول س ال  1399متناوباً و هر
س هماه يمبار نس بت به ثبت و بهروزرس اني اطمعات
خود و ش رکتها و مؤس س ات تاب ه و وابس ته ،نظیر
اطمعات پايه ،اطمعات نیروی انساني از طريق سامانه
کارمند ايران) و مديران ،بودجه و ورت های مالي و
گزارش های عملكردی در س امانه يكپارچه اطمعات
شرکتهای دولتي و نهادهای عمومي غیردولتي م ستقر
در وزارت امور اقتص ادی و دارايي اقدام کنندا وزارت
امور اقت صادی و دارايي مكلف است امكان دسترسي به
ورت برخط برای
اطمعات س امانه مذکور را به
سازمان برنامه و بودجه ک شور و ديوان محاسبات ک شور
فراهص کندا
وزارت امور اقت صادی و دارايي ،سازمان برنامه و بودجه
کشور ،سازمان اداری و استخدامي کشور ،بانم مرکزی
جمهوری ا سممي ايران ،سازمان ثبت ا سناد و اممک
ک شور و سازمان بورس و اورا بهادار مكلفند اقدامات
الزم را برای برقراری ارت باط س امانه های الكترونیكي
مرتبط اعص از س ا ما نه جامع بود جه ،کارم ند ايران،
مهتاب و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي ک شور) با
سامانه يكپارچه اطمعات شرکتهای دولتي و نهادهای
عمومي غیردولتي و تبادل اطمعات به عمل آورندا
پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هیأتمديره و
مديران شرکتهای مشمول اين جز با رعايت ماده )84
قانون ال حا برخي مواد به قانون تنظیص بخش ي از
مقررات مالي دولت  )2و نیز پرداخت هرگونه مزايا به
رؤ سا و مديران اين شرکتها از شهريورماه سال 1399
منوط به انجام کامل تكالیف اين جز اس تا در غیر
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اين ورت پردا خت وجوه مذکور در حكص تص رف
غیرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشودا
وزارت امور اقت صادی و دارايي مكلف است هر ششماه
يمبار گزارش عملكرد ش رکتهای موض وع اين جز را
به کمیس یون های برنامه و بودجه و م حاس بات و
اقتصادی مجلس شورای اسممي ارائه کندا
 -2ع ضويت همزمان مقامات مو ضوع ماده  )71قانون
مديريت خدمات ک شوری م صوب 1386/7/8و م اونان
و مديران دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )5قانون
مديريت خدمات کش وری و ماده  )5قانون محاس بات
عمومي ک شور م صوب  1366/6/1و همينین کارکنان
ش اغل در کلیه پس ت های مديريتي در هیأت مديره،
مديريت عاملي و ساير مديريتهای اجرائي شرکتهای
دولتي و نهادهای عمومي غیردولتي و سازمانها اعص از
زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير د ستجاهها ممنوع
استا
سازمانها و شرکتهای دولتي و سازمانها و شرکتهای
وابس ته به مؤس س ات و نهادهای عمومي غیردولتي و
ش هرداریها که به موجب اس اس نامه آنها ،اش خاص
مو ضوع اين جز  ،ع ضو هیأتمديره ه ستند از شمول
اين حكص مستثني ميباشندا
 -3تمامي شرکتهای دولتي و مؤ س سات مو ضوع ماده
 )4قانون محا سبات عمومي ک شور و ساير شرکتهايي
که بیش از پنجاهدر د  )%50س رمايه و س هام آنها
منفرداً يا مش ترکاً به وزارتخانهها ،مؤس س ات دولتي و
شرکتهای دولتي ت لق دا شته با شد و همينین شرکتها
و مؤ س سات دولتي که شمول قوانین و مقررات عمومي
به آنها مستلزم ذکر يا ت صري نام است از جمله شرکت
ملي نفت ايران و ش رکتهای تاب ه و وابس ته به وزارت
نفت و ش رکت های تاب ه آنها ،بانم مرکزی جمهوری
اسممي ايران ،سازمان گسترش و نوسازی نايع ايران
و شرکتهای تاب ه ،سازمان تو س ه و نو سازی م ادن و
نايع م دني ايران و شرکتهای تاب ه مكلفند:
 -1-3ورتجلسات ت صويب بودجه سال  1399خود را
حداکثر تا پانزدهص خردادماه س ال  1399برای أخذ
تأيیديه از سازمان برنامه و بودجه ک شور برا ساس ارقام
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مندرج در اين قانون با تأکید بر ارائه بودجه تفص یلي
مربوط) ارائه کنندا
 -2-3مجامع عمومي خود را برای ت صويب ورتهای
مالي سال  1398حداکثر تا سي و يكص شهريورماه سال
 1399برگزار کنند و ورتجل سات مربوط را حداکثر تا
سيام مهرماه سال  1399به تأيید وزارت امور اقتصادی
و دارايي برسانندا
 -4هرگونه ف الیت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه
و اهداف ت یینشده برای شرکتهای دولتي ممنوع استا
 -5مجامع عمومي ش رکتهای دولتي مكلفند ض من
ر عا يت کا مل ماده  )75قانون ال حا برخي مواد به
ق انون تنظیص بخش ي از مقررات م الي دول ت )2
درخ صوص ا مح بودجه تف صیلي شرکت ،از هرگونه
تغییر در هزينههای نیروی انس اني پرس نلي) اعص از
حقو و مزايا و س اير پرداختيهای رفاهي به کارکنان
ش رکت و کاهش هزينههای س رمايهگذاری اجتناب
کنندا
و -در اجرای ماده  )12قانون برنامه ششص توس ه و با
رعايت قانون اجرای س یاس تهای کلي ا ل چهل و
چهارم  )44قانون اساسي ،دولت مكلف است جهت رد
بدهي خود به س ازمان های تأمین اجت ماعي و تأمین
اجتماعي نیروهای مس ل پس از اقدام الزم در اجرای
جز  )2-1بند و) تبص ره  )5اين قانون ،نس بت به
تأد يه بدهی ها در س قف پانص د هزار میل یارد
 )500.000.000.000.000ريال با احتس اب عملكرد
جز مذکور در مقاطع سهماهه ،از طر مختلف از جمله
روش های زير اقدام کند به نحوی که تا پايان س ال
 1399اين مطالبات تأديه شود:
 -1ارائه حقاالمتیاز و واگذاری س هام و حقو مالكانه
ناش ي از آن که به تأيید هیأت وزيران ميرس د در
چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاس بات دقیق
کارشناسي توسط کارشناسان خبره و مورد وثو
 -2تأمین خوراک و انرژی با قی مت ترجیحي برای
م صرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان
تأمین اجتماعي
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 -3واگذاری طرحها و زيرطرحهای تملم دارايي های
سرمايهای و طرحهای سرمايهگذاری مت لق به دولت و
شرکتهای دولتي
 -4واگذاری خانههای س ازماني دولتي که بايد مطابق
قوانین و مقررات واگذار شودا
سازمانهای تأمین اجتماعي و تأمین اجتماعي نیروهای
م سل مكلفند سيدر د  )%30از منابع نا شي از اين
بند را در جهت متناس بس ازی حقو بازنش س تجان و
مس تمریبجیران در س ال  1399مطابق با مقررات
مربوطه هزينه و به ورت س هماهه به آنها پرداخت و
در حسابهای فيمابین منظور نمايندا
مسؤولیت اجرای اين حكص به عهده وزير امور اقتصادی
و دارايي استا وزير امور اقتصادی و دارايي مكلف است
با ا ستفاده از ساز وکار پیشبیني شده در ا ل يك صد و
سي و هشتص  )138قانون اساسي اقدامات الزم مربوط
به اجرای اين بند را بهعمل آوردا
تبصره 3

الف -با رعايت بند الف) ماده  )4قانون برنامه ش ش ص
توس ه در س ال  1399س قف تس هیمت تأمین مالي
خارجي فاي نانس) برای طرح های دولتي و غیردولتي
عموه بر باقيمانده س همیه س الهای قبل ،م ادل
ري الي سي میلیارد  )30.000.000.000دالر ت یین
ميش ودا در مواردی که اس تفاده از تس هیمت مالي
خارجي فاينانس) منوط به تض مین دولت جمهوری
اس ممي ايران مبني بر بازپرداخت ا ل و هزينههای
تس هیمت مالي أخذش ده از منابع بانك های کارگزار
خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توس های بینالمللي
با شد ،وزير امور اقت صادی و دارايي مجاز ا ست پس از
تص و يب ه یأت وزيران به ن ماي ندگي از طرف دو لت
ض مانتنامههای کلي و يا اختص ا ي مورد نیاز برای
طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت يمماه ادر و
يا اختیار ام ضای آن را با ت صويب هیأت وزيران به مقام
مسؤول ذیربط تفويض کندا
در مورد کل یه طرح های دولتي و غیردولتي مت قاض ي
اس ت فاده از تس هیمت مالي خارجي فاينانس) أخذ
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تأيیديه د ستجاه اجرائي ذیربط به منظور تأيید اولويت
برای اس ت فاده از تأمین مالي خارجي) ،وزارت امور
اقت صادی و دارايي به منظور دور ضمانتنامه دولتي)،
با نم مرکزی جمهوری اس ممي ايران به منظور
پايش کنترل) ت ادل و مدير يت تراز ارزی کش ور)،
م اونت علمي و ف ناوری رئیسجمهور بهمنظور تأيید
پیوس ت فناوری و اطمینان از اس تفاده از حداکثر توان
ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه ک شور رفاً
برای پايش کنترل) طرح های بخش دولتي ش ا مل
طرح های ش رکت ها و طرح های تم لم دارايي های
س رمايهای) ض روری بوده و بازپرداخت ا ل و س ود
ت سهیمت هر يم از طرحها از محل عايدات طرح و يا
م نابع پیشبینيش ده در اين قانون قا بل پردا خت
ميباشدا
شورای اقت صاد با رعايت اولويتهای بند پ) ماده )4
قانون برنامه ش ش ص توس ه تس هیمت مذکور را به
طرحهای بخش دولتي که دارای توجیه فني ،اقت صادی،
مالي و زيس تمحیطي باش ند ،اختص اص ميدهدا
طرحهای بخش های خص و ي و ت اوني و نهادهای
عمومي غیردولتي و شرکتهای دانشبنیان و مؤ س سات
و ش رکتهای تاب ه قرارگاه س ازندگي خاتصاالنبیا نیز با
سپردن ت ضمینهای الزم به بانكهای عامل ميتوانند از
تسهیمت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت ا ل و سود
تس هیمت هر يم از طرحهای مذکور از محل عايدات
طرح تأمین و پرداخت ميش ودا در خص وص طرحهای
غیردولتي ،وزارت امور اقت صادی و دارايي موظف ا ست
پس از أ خذ تض مین الزم از بانك های عا مل که به
پش توانه أخذ وثايق مناس ب و کافي از مالكان طرحها
ادر شده است ،نسبت به دور ضمانتنامه بازپرداخت
اقدام کندا
دولت مجاز اس ت يم میلیارد  )1.000.000.000دالر
از ت سهیمت تأمین مالي خارجي فاينانس) فو الذکر را
برای اس تفاده از منابع بانكها و مؤس س ات مالي و
توس های بینالمللي به منظور تجهیز آزمايش جاهها و
کارگاههای دانش جاهها ،دانش جاههای علوم پزش كي،
مؤس س ات آموزش عالي و پژوهش ي و فناوری ،مراکز

شناسنامه قانون

قانون بودجه سال  1399کل کشور

آموزش فني و حرفهای دولتي و س از مان تحقی قات،
آموزش و ترويج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت
آن ،از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمین کندا
ب -اجرای تبص ره  )38قانون ا مح قانون بودجه
س ال  1395کل کش ور مص وب  1395/6/3در س ال
 1399تمديد ميشودا
ج -بهمنظور ت سريع در جذب ت سهیمت ت صويب شده از
بانكهای توس های از جمله بانم توس ه اسممي ،بانم
سرمايهگذاری زير ساختهای آ سیايي  )AIIBو بانم
توس ه و تجارت اکو ،دس تجاههای اس تفادهکننده از
ت سهیمت مذکور مجازند در سقف بند الف) اين تبصره
پس از موافقت س ازمان برنامه و بودجه کش ور در
چهارچوب س قف اعتبارات پیشبینيش ده برای اجرای
طرحهای با پ سوند وامي مندرج در پیو ست شماره )1
اين قانون نس بت به هزي نهکرد آن در چ هارچوب
موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنندا
د -دولت مجاز اس ت در ورت تأمین پانزدهدر د
 )15%سهص دستجاه توسط شهرداریها و دستجاههای
ذیربط و ت هد به بازپرداخت ا ل و سود توسط همان
دس ت جاه حداقل دو میلیارد  )2.000.000.000دالر از
ت سهیمت مالي خارجي در سقف سهمیه بند الف) اين
تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط قطار
شهری و طرحهای کاهش آلودگي هوا اخت صاص دهدا
دولت موظف اس ت با رعايت ماده  )5قانون حمايت از
سامانههای حمل و نقل ريلي شهری و حومه م صوب
 1385/5/22نس بت به تض مین ا ل و س ود اين
تسهیمت اقدام کندا
تبصره 4

الف -به بانكهای تجاری و تخصصي اجازه داده ميشود
در سال  1399از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای
تسهیمت ارزی -ريالي به موارد زير اقدام کنند:
 -1تا مبلغ س ه میل یارد  )3.000.000.000دالر به
سرمايهگذاران بخ شهای خ صو ي ،ت اوني و نهادهای
عمومي غیردولتي و قرارگاه سازندگي خاتصاالنبیا برای
طرحهای توس های باالدس تي نفت و گاز با اولويت
7

میادين مشترک برای افزايش ضريب بازيافت مخازن و
احیای میادين قديمي و جمعآوری گازهای همراه بدون
انتقال مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از
آنها
 -2طرح های توس های و زيرب نايي س از مان های
ن ت و م دن و بخش بر با
توس های بخش
م شارکت حداقل پنجاهويمدر دی  )%51بخ شهای
خص و ي و ت اوني با اولو يت م ناطق محروم و
کمترتوس هيافته براساس مزيتهای منطقهای
 -3س رمايهگذاران بخش های خص و ي ،ت اوني و
نايع
ن هاد های عمومي غیردولتي برای طرح های
تكمیلي و تبديلي چغندرقند
ب -به بانكهای تجاری و تخصصي اجازه داده مي شود
در سال  1399از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای
تس هیمت ارزی -ريالي به س رمايهگذاران بخش های
خص و ي و ت اوني و ش هرداریها برای طرحهای
توس های س ازمانهای توس های و نیز انواع مختلف
حمل و نقل درون و برونش هری و همينین حمل و
نق ل دري ايي ب دون انتق ال م الكی ت و ب ا م رفي
س ازمانهای توس های و وزارت راه و ش هرس ازی و
تض مین س ازمانها و ش رکتهای تاب ه و ذیربط اين
وزارتخانه و يا وزارت کش ور با تض مین س ازمان امور
ش هرداریها و دهیاریهای کش ور در قبال أخذ حق
دس ترس ي يا فروش خدمات به اس تفادهکنندگان تا
استهمک ا ل سرمايه و سود آن اقدام کنندا
ج -به دولت اجازه داده ميش ود پس از عقد قرارداد با
تأمینکننده مالي خارجي ،اقدامات قانوني الزم را برای
تأمین سهص پانزدهدر د  )%15ت سهیمت مالي خارجي
فاينانس) از محل منابع ندو توس ه ملي بهعمل
آورد و برای طرحهای ريلي هزينه کندا
د -محاس به کلیه مناب ي که از محل منابع ندو
توس ه ملي تبديل به ريال مي شود ،با نرخ سامانه نظام
يكپارچه مديريت ارزی نیما) استا
ه  -به دو لت ا جازه داده ميش ود مبلغ دو میل یارد و
هفتص د و نود و پنج میلیون  )2.795.000.000يورو از
منابع ورودی س ال  1399ندو توس ه ملي را به
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ورت ت سهیمت ارزی با ت ضمین دولت به شرح جدول
زير برداشت کند و اين منابع را با رعايت شرايط مندرج
در ذيل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع
عنوان
رديف
طرح آبیاری تحت فشار و نوين
1
آبخیزداری و آبخوانداری
2
مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و ت أثیر آن بر شبكههای بر
3
تقويت بنیه دفاعي در اجرای ماده  )106قانون برنامه ششص توس ه
4
تجهیزات آزمايشجاهي و کارگاهي دانشجاههای وزارت علوم ،تحقیقات و
5
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
طرحهای نوآورانه جهاد دانشجاهي
6
طرحهای نوآورانه م اونت ع لمي و فناوری رئیسجمهور
7
سازمان دا و سیما در اجرای ماده  )93قانون برنامه ششص و توس ه کمي و
8
کیفي برنامههای تولیدی ،پويانمايي ،مستند ،فیلص و سريال
طرحهای آبرساني روستايي و عشايری و توس ه شبكه های آن
9
شرکتهای دانش بنیان م اونت علمي و فناوری رئیسجمهور
10
کارخانه های نوآوری م اونت علمي و فناوری رئیسجمهور
11
افزايش سرمايه دولت در ندو ضمانت ادرات
12
طرح فاضمب شهر اهواز
13
 -1برن ام ه عملی ا تي و جري ان وجوه ب ا رويكرد
بودجهريزی عملیاتي) با تأکید بر ايجاد س ازوکارهای
الزم برای سنجش ،کنترل و ت ضمین ت هدات د ستجاه
متولي برای تحقق اهداف راهبردی طرحها ،به تأيید
سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شودا
 -2تخص یص مرحلهای منابع به ورت ريالي و
ارزی حسب نیاز) پس از تأيید کمیته نظارت متشكل از
خزانهداری کل کشور ،سازمان برنامه و بودجه کشور و
ندو توس ه ملي مبني بر انجام ت هدات دس تجاه
متولي ،ورت پذيردا
 -3ا محات س اختاری و نهادی و اجرائي به منظور
افزايش درآ مد ها ،کاهش هزي نه ها در چ هارچوب
س یاس تهای کلي اقتص اد مقاومتي ،ا ل چهل و
چهارم  )44قانون اساسي و قانون برنامه ششص توس ه
جهت تأمین منابع اجرای طرحهای م شمول اين مجوز

مبلغ اختصاص دادهشده
تا سقف  100میلیون يورو
تا سقف  100میلیون يورو
تا سقف  20میلیون يورو
تا سقف 2میلیارد يورو
تا سقف  30میلیون يورو
تا سقف  15میلیون يورو
تا سقف  70میلیون يورو
تا سقف  150میلیون يورو
تا سقف  100میلیون يورو
تا سقف  35میلیون يورو
تا سقف  25میلیون يورو
تا سقف  100میلیون يورو
تا سقف  50میلیون يورو

در س الهای آتي از محل منابع بودجه عمومي بدون
استفاده از منابع ندو توس ه ملي) ضروری استا
 -4بازپرداخت ت سهیمت مذکور در بودجههای سنواتي
 1400تا  1405منظور و به حس اب ندو توس ه
ملي واريز گرددا بازپرداخت تس هیمت از درآمدهای
حا ل از اجرای طرحها تا حد امكان ورت پذيردا
 -5گزارش عملكرد ششماهه اين بند توسط سازمان
برنامه و بودجه ک شور و هیأت نظارت ندو تو س ه
ملي بهطور مستقل تهیه و ارسال شودا
 -6تجهیزات مورد نیاز اين طرحها که ح سب مورد بنا
به اعمم وزارت ن ت ،م دن و تجارت و يا م اونت
علمي و فناوری رئیسجمهور مش ابه داخلي ندارد ،از
خارج تأمین شودا
 -7تجهیزات آزمايش جاهي و کارگاهي دانش جاههای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداش ت،
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 310108جدول شماره  )5اين قانون واريز کندا منابع
واريزی با ر عا يت ماده  )30قانون بر نا مه و بود جه
کشور مصوب  1351/12/10برای تخصیص اعتبارات
اين قانون و مطابق اسناد اجرائي موافقتنامه) متبادله با
سازمان برنامه و بودجه ک شور هزينه شودا ا ل ،سود
و هزينههای مربوط به انتش ار اورا مذکور در جداول
ش ماره  )8و  )9اين قانون پیشبیني ش ده و قابل
پرداخت استا
ج -اورا فروشنرفته بندهای الف) و ب) اين تبصره
برای مطالبات م و در س قف اعتبار مربوطه با تأيید
رئیس دس تجاه اجرائي و ذیحس اب -مدير امور مالي
ذیربط و سازمان برنامه و ب ودجه ک ش ور قابل
وا گذاری به ت مامي طلب كاران اعص از پی مان كاران،
مش اوران ،تأمینکنندگان تجهیزات و همينین س اير
هزي نه های ت هدش ده اعت بارات اين قانون از جم له
تملم اراضي) ميباشدا
د-
 -1شهرداریهای ک شور و سازمانهای واب سته به
آنها با تأيید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد
 )80.000.000.000.000ريال اورا مالي -ا سممي
ريالي با ت ضمین خود و با بازپرداخت ا ل و سود آن
توس ط همان ش هرداریها منتش ر کنندا حداقل
پنجاهدر د  )%50از سقف اورا موضوع اين بند به
طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست
و پنجدر د  )%25به بازآفريني شهری بافت فرسوده
پیرامون حرم های مطهر ا مام رض ا ع) ،حض رت
م ص ومه س) ،حض رت عبدال ظیص حس ني ع) و
حض رت احمدبن موس ي ع) ت لق مييابدا تض مین
بازپردا خت ا ل و س ود اين اورا برای اجرای
طرحهای قطار ش هری و حمل و نقل ش هری و
بازآفريني ش هری بافت فرس وده پیرامون حرمهای
مطهر به نس بت پن جاهدر د  )%50دو لت و
پنجاهدر د  )%50ش هرداریها اس ت و تض مین
پنجاهدر د  )%50سهص دولت برعهده سازمان برنامه
و بودجه کش ور اس تا اورا فروشنرفته اين بند در

درمان و آموزش پزش كي رديف  )5جدول مذکور) که
حس ب مورد ب نا به اعمم م اونت علمي و ف ناوری
رئیسجمهور مشابه داخلي ندارد ،از خارج تأمین شودا
 -8رعايت سیاستهای کلي ا ل چهل و چهارم )44
قانون اس اس ي و اس تفاده حداکثری از ظرفیتهای
بخش خ صو ي و ت اوني در اجرای طرحها ضروری
استا
 -9ت یین هرگونه تكلیف خارج از اين مجوز در قانون
بودجه سال  1399کل کشور برای استفاده و تخصیص
منابع ندو توس ه ملي ممنوع استا
 -10نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزی نیما)
مبنای تبديل اين مبالغ به ريال ميباشدا
تبصره 5

اجازه داده ميش ود در س ال  1399با رعايت قوانین و
مقررات:
الف -ش رکتهای دولتي تا س قف ش ص ت و پنج هزار
میلی ارد  )65.000.000.000.000ري ال اورا م الي
اس ممي ريالي با تض مین و بازپرداخت ا ل و س ود
توس ط خود ،منتش ر کنند ،تا برای اجرای طرحهای
دارای توجیه فني ،اقتص ادی ،مالي و زيس تمحیطي
خود که بهت صويب شورای اقت صاد ميرسد ،به مصرف
برسانندا
ش رکت بازآفريني ش هری و ش رکت مادرتخص ص ي
ش هرهای جديد برای انجام طرحهای خود از جمله
قطارهای حومهای و بازآفريني ش هری در بافت های
فر سوده ،تاريخي و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان
مجری ساختمانها و تأسیسات دولتي و عمومي برای
مصمی تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستندا
ب -به دولت اجازه داده ميش ود برای تأمین مالي
طرحهای تملم داراييهای س رمايهای موض وع اين
ق انون ت ا مبلغ پ انص د و پنج اه هزار میلی ارد
 )550.000.000.000.000ريال ،اورا مالي اس ممي
ريالي -ارزی) منتشر و منابع حا ل را به رديف شماره
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رديف درآمدی  310106جدول ش ماره  )5و رديف
 530000 -42جدول شماره  ))9به ورت جم ي-
خرجي تسويه کندا
مطالبات قط ي دولت از اش خاص فو الذکر که در
اجرای بن د پ) م اده  )2ق انون رفع موانع تولی د
ر قا بت پذير و ارت قای ن ظام مالي کش ور مص وب
 1394/2/1به ش رکتهای دولتي منتقل ش ده با بدهي
دولت به ش رکتهای مذکور به وس یله اين اس ناد قابل
تسويه استا
 -2به دولت اجازه داده مي شود در ورت درخوا ست
متقا ضیان ،مطالبات قط ي ا شخاص حقیقي و حقوقي
خ صو ي و ت اوني که در چهارچوب قوانین و مقررات
تا پايان س ال  1398ايجاد ش ده اس ت و همينین
ندو های
مطالبات نهادهای عمومي غیردولتي،
بازنش س تجي ،بانكها ،قرارگاه خاتصاالنبیا  ،پیمانكاران
محروم یتزدايي قرار گاه خاتصاالنب یا  ،پی مان كاران
خ صو ي سازمان نو سازی و تجهیز مدارس ،شرکت
ملي نفت ايران و ش رکتهای تاب ه و وابس ته به آنها و
نیز ش رکتهای دولتي تاب ه وزارتخانههای نیرو و جهاد
کشاورزی و شرکتهای آب و فاضمب استاني و شرکت
هواپی مايي جمهوری اس ممي ايران با بت يارا نه
قیمت های تكلیفي از دولت که در چهارچوب قوانین و
مقررات مربوط تا پايان سال  1396ايجاد شده ا ست،
را با بدهي ا شخاص ياد شده به بانم مرکزی يا بانكها
و مؤسسات اعتباری غیربانكي که تا پايان سال 1398
ايجاد ش ده اس ت ،از طريق تس ويه بدهیهای بانكها و
مؤس س ات غیر بانكي به با نم مرکزی تا مبلغ
ا ستفادهن شده جز  )2بند و) تب صره  )5قانون بودجه
سال  1398کل ک شور تا سقف سی صد هزار میلیارد
 )300.000.000.000.000ريال به ورت جم ي-
خرجي از طريق انت شار اسناد ت سويه خزانه به شرح زير
تسويه کند:
 -1-2حدا قل ت هاتر بدهي از طريق اس ناد اورا )
تسويه خزانه برای اشخاص حقیقي و حقوقي خصو ي
و ت اوني پنجاهدر د  )%50مبلغ مانده فو الذکر است

سقف مطالبات م و طرح با تأيید شهرداری مربوطه
و سازمان برنامه و ب ودجه کش ور قابل واگذاری به
طلبكاران آن طرح ميباشدا
 -2به وزارت کشور اجازه داده ميشود تا سقف دههزار
میل یارد  )10.000.000.000.000ر يال اورا مالي-
ا سممي ريالي با ت ضمین ا ل و سود تو سط دولت
برای خريد نردبان هیدرولیكي و ماش ین آتشنش اني
منتشر کندا
ه -دولت اسناد خزانه اسممي موضوع رديف درآمدی
 310103جدول شماره  )5اين قانون را با حفظ قدرت
خريد در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و
با سرر سید تا سه سال ادر و تا سقف دوي ست هزار
میلیارد  )200.000.000.000.000ريال به طلب كاران
واگذار کندا بازپرداخت اين ا سناد در قوانین بودج ه
سنواتي کل کشور پیشبیني مي شود و خزانهداری کل
ک شور موظف ا ست از محل اعتبارات رديفهای ف صل
مربوطه و جدول شماره  )8اين قانون نسبت به تسويه
آن اقدام کندا اين اسناد بابت تأديه مطالبات قط يشده
به طلبكاران دس تجاههای اجرائي و بابت بدهي دولت
به دانشجاه آزاد اسممي به آنان واگذار ميشود و رفاً
برا ساس ابمغ اعتبار و تخ صیصهای ادره تو سط
س ازمان برنامه و بودجه کش ور و از محل اعتبارات
هزينهای و تملم داراييهای س رمايهای و رديفها و
جداول اين قانون ادر ميش ودا مانده منتش رنش ده
ا سناد مو ضوع اين بند به ظرفیت اورا مالي ا سممي
موضوع بند ب) اين تبصره اضافه ميشودا
و-
 -1دولت از طريق اس ناد تس ويه خزانه ،بدهیهای
قط ي خود به اش خاص حقیقي و حقوقي ت اوني،
خ صو ي) و نهادها و مؤ س سات عمومي غیردولتي و
قرارگاه سازندگي خاتصاالنبیا که در چهارچوب قوانین
و مقررات مربوط تا پايان س ال  1398ايجاد ش ده ،با
م طال بات قط ي م و دو لت از اش خاص مزبور با
ر عا يت اولو يت ت قدم ط لب طلب كاران تا مبلغ پن جاه
هزار میلیارد  )50.000.000.000.000ريال مو ضوع
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عمومي من كس ک ند و در اجرای ماده  )103قانون
محا سبات عمومي ک شور ،منابع ا ستفاده شده از محل
افزايش بدهي دو لت به با نم مرکزی جمهوری
ا سممي ايران را در ورتح ساب عملكرد بودجه درج
کندا
 -7-2مطالبات شرکتهای تولیدکننده بر از سازمانها
و شرکتهای تاب ه وزارت نیرو در حكص مطالبات آنها از
دولت ميباشدا
 -8-2مبلغ ناش ي از اجرای اين جز بهعنوان بدهي
دولت به بانم مرکزی ثبت ميشودا افزايش پايه پولي
از اين محل ممنوع استا سقف مجاز تسويه بدهي هر
بانم و مؤ س سه اعتباری به بانم مرکزی تو سط اين
بانم حداکثر تا پايان خردادماه س ال  1399ت یین
ميش ودا دولت مجاز اس ت تمام يا بخش ي از بدهي
بانكهای دولتي بهجز بانم مس كن) به بانم مرکزی
را به حس اب بدهي دولت به بانم مرکزی منتقل کند
و مبلغ مذکور را بهعنوان س رمايه دولت در بانكهای
دولتي منظور کندا
مسؤولیت اجرای اين بند برعهده وزير امور اقت صادی و
دارايي استا وزير امور اقت صادی و دارايي مكلف است
با ا ستفاده از سازوکار پیشبیني شده در ا ل يك صد و
سي و هشتص  )138قانون اساسي اقدامات الزم مربوط
به اجرای اين حكص را بهعمل آوردا
گزارش عملكرد اين بند به ورت سهماهه به ديوان
محاس بات کش ور ،کمیس یونهای برنامه و بودجه و
محا سبات و اقت صادی مجلس شورای ا سممي ارائه
ميشودا
آيیننامه اجرائي اين بند به پی شنهاد م شترک سازمان
برنامه و بودجه ک شور ،وزارت امور اقت صادی و دارايي و
بانم مرکزی پس از تص ويب اين قانون بهتص ويب
هیأت وزيران ميرسدا
ز -ب ه منظور پوش شه ای بیم های و همينین
بهادارسازی خطرپذيری ريسم)های بیمهای ،به بیمه
مرکزی جمهوری اس ممي ايران و مؤس س ات بیمه
بازرگاني اجازه داده ميش ود تا س قف ده هزار میلیارد

و باقيمانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومي
غیردول تي ،ب انكه ا و ش رک ته ای دول تي ت اب ه
وزار تخ ان هه ای آموزش و پرورش ،نیرو و جه اد
رفاً بابت يارانه قیمت های تكلیفي)،
کش اورزی
شرکتهای آب و فا ضمب ا ستاني و شرکت ملي نفت
ايران با اولويت مطالبات حس ابرس يش ده و قط ي
سازمان تأمین اجتماعي به مصرف ميرسدا
تا سقف پانزده هزار میلیارد )15.000.000.000.000
ر يال از م نابع اين جز به س تاد اجرائي فر مان
حض رتامام ره) و ش رکتهای تاب ه و وابس ته آن
اختصاص مييابدا
 -2-2دولت مجاز اس ت در پايان آذرماه س ال 1399
مانده م صرفن شده سهص مجوز مو ضوع جز  )2-1را
با بدهیهای بخشهای ديجر تسويه کندا
 -3-2بانم مرکزی مكلف اس ت به منظور اس تفاده
حداکثری بانك ها از فرآي ند ت ريفش ده در اين ب ند،
امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت ،مطالبات
بانكها از اش خاص غیردولتي و مطالبات بانم مرکزی
از بانكها را در بازار بین بانكي فراهص کندا نحوه نقل و
انتقال اين مطالبات ،مطابق آيیننامهای است که ظرف
مدت دو ماه از ابمغ اين قانون به پیش ن هاد با نم
مرکزی بهتصويب هیأت وزيران ميرسدا
 -4-2نحوه ت سويه مطالبات با من شأ قانوني نهادهای
عمومي غیردولتي ،ش رکتهای دولتي ،بانكها ،بیمهها،
اتحاديهها و آ ستانهای مقد سه با ح سابر سي ويژه با
رعايت ض وابط قانوني مطابق آيیننامهای اس ت که با
پیش نهاد مش ترک س ازمان برنامه و بودجه کش ور و
وزارت امور اقت صادی و دارايي بهت صويب هیأتوزيران
ميرسدا
 -5-2به میزان ت سويه مطالبات بانكها از شرکت ملي
نفت ايران مبالغ آن به حس اب تس ويه بدهي دولت به
شرکت ملي نفت ايران و شرکتهای تاب ه و وابسته و يا
افزايش سرمايه دولت در اين شرکت منظور ميشودا
 -6-2وزارت امور اقتص ادی و دارايي مكلف اس ت
عملكرد اين ب ند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه
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ک-
 -1به منظور مديريت تب ات احت مالي انتش ار اورا
مالي اس ممي در بازارهای پول و س رمايه کش ور،
کمیتهای متش كل از رئیس س ازمان برنامه و بودجه
کشور ،وزير امور اقت صادی و دارايي و رئیس کل بانم
مرکزی جمهوری ا سممي ايران بر نحوه انت شار اورا
موض وع اين قانون نظارت ميکنندا نرخهای س ود
اس مي اورا منتش ره و نرخ حفظ قدرت خريد اس ناد
خزانه اسممي توسط اين کمیته ت یین ميشودا
 -2اورا و اس ناد منتش ره جهت تس ويه بدهي دولت
موضوع بندهای و) و ح) اين تبصره از هرگونه بررسي
در کمیته مذکور مستثني استا
 -3نحوه دور انتش ار اورا مربوط به ش رکتها و
د ستجاههايي که بدون ت ضمین دولت منت شر مي شود،
نیز مشمول جز  )1اين بند ميباشدا
 -4وزارت امور اقتص ادی و دارايي به نیابت از دولت،
م سؤول انت شار اورا مالي مربوط به دولت ا ستا اين
وزارتخانه مجاز اس ت از کلیه روش های انتش ار اولیه
اورا از جمله عرض ه تدريجي ،حراج ،فروش اورا به
کس ر کمتر از قیمت اس مي) ،پذيرهنويس ي در بازارها
اس تفاده کندا س ازمان بورس و اورا بهادار و بانم
مرکزی جمهوری اس ممي ايران حس ب مورد مكلفند
نس بت به ارائه اطمعات مورد نیاز از جمله فهرس ت
آخرين دارندگان اورا مالي اس ممي دولت به وزارت
مذکور و ات خاذ تمهیدات الزم برای اس ت فاده از کلیه
روش های انتش ار اقدام کنندا بانم مرکزی جمهوری
اس ممي ايران در بازار ثانويه اورا  ،مجاز به خريد و
فروش اورا مالي اس ممي دولت بوده و از نظر حجص
خريد يا فروش و روش خريد يا فروش ازجمله س از و
کار حراج) در را ستای سیا ستگذاری پولي خود اختیار
کامل داردا
 -5به وزارت امور اقتصادی و دارايي اجازه داده ميشود
نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مديريت و مالكیت
دولت با اس تفاده از نهادهای واس ط موض وع قانون
توس ه ابزارها و نهادهای مالي جديد با انتقال مالكیت

 )10.000.000.000.000ريال در بازار سرمايه ن سبت
به انت شار اورا مالي -ا سممي در چهارچوب قوانین و
مقررات بدون تضمین ا ل و سود اقدام کنندا
ح -دو لت برای بازپردا خت ا ل و س ود اورا
سررسیدشده در سال  1399ت ا م ادل يكصد هزار
میل یارد  )100.000.000.000.000ر يال اورا مالي
اسممي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منت شر کندا
ا ل و سود و هزينههای مترتب بر انت شار اين اورا
در بودجههای سنواتي کل کشور پیشبیني ميشودا
ط -وزارتخانههای نفت ،ن ت ،م دن و تجارت و
نیرو از طريق ش رکتهای تاب ه و وابس ته ذیربط و با
ت صويب شورای اقت صاد ،اورا مالي اسممي ريالي يا
ارزی) در س قف س ي و پ نج هزار م ی لی ارد
 )35.000.000.000.000ريال منتشر کنند ،تا بهمنظور
س رما يه گذاری در طرح های ن فت و گاز با اولو يت
میادين مش ترک وزارت نفت و طرحهای زيربنايي و
توس های وزارت ن ت ،م دن و تجارت و وزارت نیرو
به م صرف برسدا بازپرداخت ا ل و سود اين اورا را
توس ط ش رکتهای مذکور از محل افزايش تولید همان
م یادين برای طرحهای وزارت نفت) و عايدات طرح
برای طرح های وزارت ن ت ،م دن و ت جارت و
وزارت نیرو) تضمین کنندا
ی -وزارت ن فت از طريق ش رکت های دولتي تاب ه
ذیربط تا سقف م ادل سه میلیارد )3.000.000.000
دالر اورا مالي اس ممي ريالي يا ارزی) با تص ويب
هیأت وزيران منتش ر کندا اين اورا برای بازپرداخت
ا ل و سود اورا ارزی -ريالي سررسیدشده تسهیمت
بانكي و ت ضامین سرر سید شده و همينین بازپرداخت
بدهیهای سرر سید شده به پیمانكاران قراردادهای بیع
مت قا بل طرح های باالدس تي ن فت ت لق ميگیرد و
شرکتهای مذکور موظفند ا ل و سود اورا منتشرشده
را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود ت سويه
کنندا اورا فروشنرفته اين بند با تأيید وزارت نفت و
سازمان برنامه و ب ودجه ک ش ور قابل واگذاری به
پیمانكاران /طلبكاران طرحها ميباشدا
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سپردههای قانوني بانكها و مؤ س سات اعتباری ،اورا
مالي اسممي منتشره از سوی دولت را بپذيردا
ن -ايجاد طلب جديد از دولت در ورتي مجاز ا ست
که از قبل ت هد و تض مین آن با مبنای قانوني توس ط
سازمان برنامه و بودجه ک شور ادر شده با شدا بانم
مرکزی از طريق بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكي
موظف ا ست حداکثر ششماه پس از ابمغ اين قانون،
اطم عات مربوط به تس هیمت و ت هداتي را که بر
اساس ت ضامین ادره از سوی هیأت وزيران /سازمان
برنامه و بودجه کش ور تا پايان س ال  1398اعطا
نمودهاند در سامانه تضامین دولت درج کنندا
س -مرجع رسیدگي و تأيید بدهيهای موضوع بند و)
اين تب صره و بدهیها و مطالبات مو ضوع بند پ) ماده
 )1قانون رفع موانع تول ید رقابت پذير و ارت قای نظام
مالي ک شور ،تو سط سازمان برنامه و بودجه ک شور و
وزارت امور اقتصادی و دارايي ت یین ميشودا
ع -به دولت اجازه داده ميش ود مبلغ بیس ت هزار
میلی ارد  )20.000.000.000.000ري ال اورا م الي
ا سممي منت شر کند ،تا جهت احداث ،تكمیل و تجهیز
فضاهای آموزشي ،پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و
پرورش س ازمان نوس ازی ،توس ه و تجهیز مدارس
کش ور) به مص رف برس دا اين اورا خارج از س قف
پیشبینيش ده در جدول ش ماره  )4ماده  )7قانون
برنامه ش ش ص توس ه بوده و براس اس ابمغ اعتبار و
تخصیصهای ادره به مصرف ميرسدا
ف -مهلت واگذاری اورا مالي اس ممي غیرنقدی
تحويل به طلبكاران) منتش ره در س ال  ،1399برای
کلیه د ستجاههای اجرائي از جمله د ستجاههای اجرائي
موضوع ماده  )1قانون احكام دائمي برنامههای توس ه
کش ور ،تابع قانون ا مح مواد  )63و  )64قانون
محاسبات عمومي کشور مصوب  1379/12/15استا
ص -بهمنظور يكپارچجي و هماهنگس ازی در اورا
منتش ره دولت ،اورا مالي اس ممي دولت منتش ره
توس ط وزارت امور اقتص ادی و دارايي) مش مول ماده

و يا بدون انتقال مالكیت به دولت ،برای انتش ار اورا
بهادار ارزی و تأ سیس نهاد مولد ساز داراييهای دولت
برای انتشار اورا مالي اسممي مربوط اقدام نمايدا
 -6به وزارت امور اقتصادی و دارايي اجازه داده ميشود
رأس اً از داراييها و مطالبات دولت بهعنوان پش توانه
انت شار اورا مالي اسممي موضوع اين تبصره استفاده
کندا اموال مت لق به قوه مجريه که س ند عادی نیز
دارند ميتوانند بهعنوان پش توانه مورد اس تفاده قرار
گیرندا آيیننامه اجرائي اين جز با پیش نهاد وزارتخانه
مذکور به تصويب هیأت وزيران ميرسدا
ل -اورا و اس ناد اين تبص ره و کارمزد ت هد
پذيرهنويس ي اورا مالي اس ممي دولت منتش ره در
س ال  )1399مش مول مالیات به نرخ فر ميش ودا
همينین م اممت بین ارکان انتش ار و دريافت ها و
پرداختهای مربوط به انتش ار اورا موض وع اين بند،
رفنظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهای واسط،
م شمول م افیتها و م ستثنیات حكص ماده  )14قانون
رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالي کش ور
ميشودا
م-
 -1به منظور اجرای سیا ست پولي و مديريت نرخهای
سود و مهار کنترل) بلندمدت نقدينجي ،مهار کنترل)
تورم و در راس تای اجرای عملیات بازار باز و اعطای
اعت بار در ق بال وثی قه ،به با نم مرکزی جمهوری
اس ممي ايران اجازه داده ميش ود به تدريج بدهي
بانكها و مؤس س ات اعتباری ش امل خط اعتباری و
ا ضافهبردا شت را وثیقهدار نمايد بهگونهای که در پايان
س ال حداقل پنجاهدر د  )%50بدهي بانك ها و
مؤس س ات اعتباری به بانم مرکزی توثیق به اورا
بدهي منتش ره به خزانه باش دا س ازمان بورس اورا
بهادار مكلف به هم كاری در توثیق اورا بدهي خزانه
نزد بانم مرکزی استا
 -2بانم مرکزی جمهوری ا سممي ايران مجاز ا ست
با تص ويب ش ورای پول و اعتبار بابت در دی از
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دريافت و به خزانهداری کل کش ور واريز کندا وجوه
فو مشمول مالیات به نرخ فر استا
ددر د  )%100وجوه دريافتي تا س قف نهص د و
ش ص ت و پنج میلیارد  )965.000.000.000ريال از
محل ح ساب مذکور در رديف م ین در بودجه شرکت
مهند سي آب و فا ضمب ک شور رفاً جهت آبر ساني
شرب روستايي و عشايری و ا مح شبكه آب مربوط
به آن اختص اص مييابدا بیس تدر د  )%20اعتبار
مذکور برای آبر ساني شرب ع شايری و ه شتاددر د
 )80%برای آبرساني شرب روستايي براساس شاخص
جم یت و کمبود آب ش رب س الص بین اس تانهای
ک شور در مقاطع سهماهه از طريق شرکت مهند سي
آب و فا ضمب ک شور توزيع مي شود تا پس از مبادله
موافقت نا مه بین س از مان مدير يت و بر نا مهريزی
اس تانها و ش رکتهای آب و فاض مب اس تاني و يا
سازمان امور عشاير ايران هزينه شودا
ب -به وزارت امور اقتص ادی و دارايي س ازمان امور
مالیاتي ک شور) اجازه داده مي شود ظرف مدت يم سال،
بخش ي از پرونده های مؤديان مالیات بر ارزش افزوده
دورههای سنوات  1387تا  ،1395که اظهارنامههای خود
را در موعد مقرر تس لیص نموده و تاکنون مورد رس یدگي
قرار نجرف تها ند ،با تو جه به ض وابطي از جم له نحوه
انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتي ک شور ظرف
مدت يمماه ب د از ابمغ قانون تهیه ميشود و بهتصويب
وزير امور اقتص ادی و دارايي ميرس د ،بدون رس یدگي
قط ي نمايدا
ج -عوارض موض وع ماده  )5قانون حمايت از ن ت
بر کش ور مص وب  1394/8/10به میزان دهدر د
 )10%مبلغ بر مصرفي در سقف بیست و يم هزار و
پانص د میلیارد  )21.500.000.000.000ريال ت یین
مي شود و م شترکان بر رو ستايي و ع شايری مجاز و
بر چاههای کش اورزی مجاز از ش مول حكص اين بند
م اف ميبا شندا منابع حا له به ورت کامل تا سقف
ن ه هزار و ش ش ص د و هفت اد و پنج میلی ارد
 )9.675.000.000.000ريال به حس اب ش رکت توانیر

 )27قانون بازار اورا بهادار جمهوری اس ممي ايران
مصوب  1384/9/1با ا محات و الحاقات ب دی استا
 وزارت امور اقت صادی و دارايي موظف ا ست ظرفمدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانم
مرکزی ،ضمن ت یین فهر ست م املهگران اولیه مجاز
نس بت به پیادهس ازی الزامات عرض ه اولیه اورا از
طريق حراج بهنحوی که حداقل سيدر د  )%30از
اورا مالي اسممي منت شره دولت پس از عملیات بازار
باز در عرض ه اولیه به م املهگران اولیه مجاز بهفروش
برسد ،اقدام کندا
ر -در اجرای بند الف) ماده  )12قانون برنامه ش شص
توس ه و تبص ره آن وزارت امور اقتص ادی و دارايي
س ازمان حس ابرس ي کش ور) مكلف اس ت بدهیهای
دولت به س ازمان تأمین اجتماعي اعص از ا ل حق
بیمه و مبلغ بهروز شده بهطور ساالنه) را با رعايت بند
ه ) ماده  )7قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعي م صوب 1383/2/21با ا محات و الحاقات
ب دی محاس به و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای
مو وف و تغییرات حسابهای فيمابین دولت و سازمان
مزبور را به طور مس تمر پايش و گزارش آن را هر
ش شماه يمبار به کمیس یونهای برنامه و بودجه و
محاس بات ،بهداش ت ،درمان و آموزش پزش كي و
اجتماعي مجلس شورای اسممي ارائه نمايدا
ش« -اورا مالي ا سممي» ،اوراقي ا ست که منطبق
بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسممي
منتشر ميشودا
تبصره 6

الف -وزارت نیرو از طريق ش رکتهای آب و فاض مب
ا ستاني سرا سر ک شور مكلف ا ست عموه بر دريافت
نرخ آببهای شهری ،به ازای هر مترمك ب فروش آب
شرب باالتر از الجوی مصرف ت یین شده توسط هیأت
وزيران مبلغ دويس ت  )200ريال از مش ترکان آب،
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منابع حا له برای موارد مندرج در ماده مذکور به
مص رف ميرس دا آيیننامه اجرائي اين بند متض من
سقف و نحوه برگزاری مناق صه به پی شنهاد م شترک
سازمان برنامه و بودجه ک شور و وزارت امور اقت صادی
و دارايي بهتصويب هیأت وزيران ميرسدا
و -بهمنظور کاهش اثرات مخرب پس ماندها ،درآمد
حا ل از اجرای بندهای ث) و ص) ماده  )38قانون
برنامه ش ش ص توس ه ،ناش ي از فروش کاالهايي که
مص رف آنها منجر به تولید پس ماند مخرب محیط
زي ست مي شود تو سط سازمان امور مالیاتي به رديف
درآمدی شماره  160189واريز ميشودا منابع و ولي
تا سقف ده هزار میلیارد  )10.000.000.000.000ريال
از محل رديف  530000-39جدول ش ماره  )9اين
قانون در اختیار سازمان حفاظت محیطزيست ندو
ملي محیطزيس ت) قرار ميگیرد تا پس از م باد له
موافقت نامه با س ازمان برنامه و بودجه کش ور برای
بازيافت پس ماندهای حا ل از کاالهای مزبور ايجاد
تأسیسات منطقهای تبديل پسماند به مواد و انرژی) با
اولويت مشارکت بخش خصو ي مصرف شودا
آيیننامه اجرائي اين بند مش تمل بر میزان عوارض تا
س قف يم در د  )%1هر کاال ،فهرس ت کاالهای
مش مول ،نرخ هزينه مديريت پس ماند کاالها و فرآيند
اجرائي ظرف مدت دو ماه پس از ابمغ اين قانون به
پیش نهاد مش ترک س ازمان حفاظت محیطزيس ت،
وزارتخانههای کش ور ،ن ت ،م دن و تجارت و امور
اقتص ادی و دارايي و س ازمان برنامه و بودجه کش ور
تدوين ميشود و بهتصويب هیأت وزيران ميرسدا
ز -کلیه احبان حرف و مشاغل پزشكي ،پیراپزشكي،
دارو سازی و دامپز شكي که مجوز ف الیت آنها تو سط
وزارت بهداش ت ،درمان و آموزش پزش كي ،س ازمان
نظام پزش كي ايران و يا س ازمان نظام دامپزش كي و
س ازمان دامپزش كي ايران ادر ميش ود و کلیه
اش خاص ش اغل در کس ب و کارهای حقوقي اعص از
و کا لت و مش اوره حقوقي و خانواده ،مكلف ند در
چ هارچوب آيین نا مه تبص ره  )2ماده  )169قانون

نزد خزانهداری کل کش ور و تا س قف يازده هزار و
هشتصد و بیست و پنج میلیارد )11.825.000.000.000
ريال به حس اب س اتبا نزد خزانهداری کل کش ور واريز
ميش ود تا پس از مبادله موافقتنامه با س ازمان برنامه و
بودجه کش ور به ترتیب رف حمايت از توس ه و
نج هداری ش ب كه های بر روس تايي و تول ید بر
تجديدپذير و پاک شودا
د-
 -1متن زير به جز  )1ب ند پ) ماده  )32قانون
احكام دائمي برنامههای توس ه کشور اضافه ميشود:
«شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از
ا شتغال مو ضوع اين جز با پی شنهاد سازمان برنامه و
بودجه کشور بهتصويب هیأت وزيران ميرسدا»
 -2محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای
تولیدی ،محل استقرار واحد تولیدی استا
 -3عوارض ارزش افزوده موض وع جز  )1بند ب)
ماده  )6قانون برنامه ششص توس ه در شهرستانهای
تهران و ا سمم شهر به ن سبت ه شتاد و ه شتدر د
 )88%در نقاط ش هری تهران و ش هر اس ممش هر و
دوازدهدر د  )%12در نقاط رو ستايي و ع شايری آنها
توزيع ميشودا
ه -مطابق ماده  )12قانون الحا برخي مواد به قانون
تنظیص بخ شي از مقررات مالي دولت  )2به هر يم از
وزارتخانههای نفت و نیرو از طريق ش رکتهای تاب ه
ذیربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني
مش ترکان گاز مبلغ دو هزار  )2000ريال ،از هر واحد
مسكوني مشترکان بر مبلغ يم هزار  )1000ريال و
از هر يم از واحدهای تجاری مش تر کان گاز و بر
مبلغ ده هزار  )10.000ريال أخذ و به حس اب درآمد
عمومي مو ضوع رديفهای  160185و  160186جدول
ش ماره  )5اين قانون نزد خزانهداری کل کش ور واريز
کنندا برای م شترکان رو ستايي ،مبالغ فو الذکر م ادل
پنجاهدر د  )%50ميباش دا وجوه فو  ،مش مول
مالیات به نرخ فر استا
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ش رکتهای بیمه در ورت عدم رعايت اين بند عموه
بر جريمه های مزبور در قانون مالیات های مس تقیص
مش مول جريمهای م ادل پنجدر د  )%5حق بیمه
دريافتي در پايان سال  1398خواهند بودا
ی -کلیه واحدهای آموزش ي دولتي وزارت آموزش و
پرورش و دانش جاه فرهنجیان از پرداخت هزينه های
آب ،بر و گاز در ورت رعايت الجوی مصرف) م اف
هستندا سقف الجوی مصرف طي دستورال ملي توسط
وزارتخانههای نفت ،نیرو و آموزش و پرورش و سازمان
برنامه و بودجه کش ور حداکثر تا س هماه تهیه و ابمغ
ميشودا
ک-
 -1هرگونه نرخ فر و م افیت های مالیاتي برای
درآمدهای حا ل از ادرات کاال و خدمات از جمله
کاالهای غیرنفتي ،مواد خام و همينین استرداد مالیات
و عوارض موض وع ماده  )13قانون مالیات بر ارزش
افزوده مص وب  1387/2/17با ا محات و الحاقات
ب دی ،در مواردی که ارز حا ل از ادرات طبق
مقررات اعممي بانم مرکزی به چر خه اقتص ادی
ک شور برگردانده نشود ،برای عملكرد سالهای  1398و
 1399قابل اعمال نیستا ادرات بخش ک شاورزی و
خدمات فني -مهندس ي از ش مول ش روط اين بند
م ستثني هستندا مدت زمان ا سترداد مالیات و عوارض
ارزش افزوده مو ضوع ماده  )34قانون رفع موانع تولید
رقابتپذير و ارتقای نظام مالي ک شور از طرف سازمان
امور مالیاتي کش ور يمماه از تاريخ ورود ارز به چرخه
اقتصادی کشور مطابق مقررات يادشده ميباشدا
ادراتي برای
 -2پرداخت هرگونه جايزه و مش و
ادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز
حا ل از ادرات کاال و خدمات به چرخه اقتص اد
کش ور براس اس دس تورال مل بانم مرکزی جمهوری
اسممي ايران ميباشدا
ل -مدت اجرای آز مايش ي قانون مال یات بر ارزش
افزوده مص وب  1387/2/17با ا محات و الحاقات
ب دی تا پايان مهرهماه سال  1399تمديد ميشودا

مالیاتهای مستقیص مصوب  1366/12/3با ا محات
و الحاقات ب دی از پايانه فروشجاهي استفاده کنندا
ح -کلیه مراکز درماني اعص از دولتي ،خصو ي ،وابسته
به ن هاد های عمومي ،نیرو های مس ل  ،خیر يه ها و
شرکتهای دولتي مكلفند دهدر د  )%10از حقالزحمه
يا حقال مل پزش كي پزش كان که بهموجب دريافت
وجه ورتحس ابهای ارس الي به بیمهها و يا نقداً از
طرف بیمار پرداخت ميش ود بهعنوان عليالحس اب
مالیات ک سر کنند و به نام پز شم مربوط تا پايان ماه
ب د از و ول مبلغ ورتحساب به حساب سازمان امور
مالیاتي ک شور واريز کنندا مالیات عليالح ساب اين بند
ش امل کلیه پرداختهايي که بهعنوان درآمد حقو و
کارانه مطابق جز  )2بند الف) تبصره  )12اين قانون
پرداخت و مالیات آن ک سر مي شود ،نخواهد بودا حكص
ماده  )199قانون مالیاتهای مس تقیص در اجرای اين
بند جاری ميباشدا
ط -سازمان امور مالیاتي مكلف است در سال  1399با
اس تفاده از پايجاههای اطمعاتي موض وع ماده )169
مكرر قانون مالیات های مس تقیص نس بت به ت یین
تكلیف مطالبات تا پايان س ال  1398مالیات دولت از
اش خاص حقیقي و حقوقي ا قدام کرده و حدا قل
سيدر د  )%30اين مطالبات را و ول و به رديف
درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره  )5اين قانون
واريز کندا بانك ها و مؤس س ات مالي و اعت باری در
ورت عدم رعايت تكالیف فو و ساير تكالیف مقرر
در ماده 169مكرر) قانون مال یات های مس تقیص و
آيین نا مه اجرائي آن عموه بر جري مه های مزبور در
قانون مالیاتهای مس تقیص مش مول جريمهای م ادل
دودر د  )%2حجص سپردههای ا شخاص نزد بانم و
مؤس س ه مالي و اعتباری در هرس ال ميش وندا اين
جريمهها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و
و ول خواهد بودا ش رکتهای بیمه مكلفند اطمعات
هويتي ،مالي و اقتص ادی اش خاص حقیقي و حقوقي
درخواس تش ده را به ترتیبي که س ازمان امور مالیاتي
مقرر ميکند در اختیار آن سازمان قرار دهندا
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با توجه به فص ول منطقه جغرافیايي ،نوع مص رف و
مص رفکنندگان ،متناس ب با کاهش مص رف ،بهای
مصرفي آنها به حداقل قیمت و يا فر کاهش دهندا
ع -درآمدهای حا ل از فروش فرآوردههای خون و
خدمات آزمايش جاهي س ازمان انت قال خون ايران
موض وع رديف  140206بهعنوان درآمد اختص ا ي
تلقي ميش ود و به مص رف هزينههای مورد نیاز آن
سازمان ميرسدا
ف -در مواردی که براس اس قوانین و مقررات ،اختیار
افزايش بهای آب ،بر و گاز مص رفي به ش رکتهای
دولتي ذیربط داده شده ا ست ،اعمال افزايش فقط با
پیش نهاد وزارتخانه مربوطه و تص ويب هیأت وزيران
امكانپذير استا
ص -دس ت جاه های اجرائي موظف ند م اف یت ها و
تخفی فات مال یاتي و گمرکي قانوني را به ورت
جم ي -خرجي در حسابهای مربوط به خود ثبت کنندا
دس تورال مل اجرائي اين ب ند توس ط وزارت امور
اقتصادی و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور پس
از تص ويب اين قانون تهیه و ابمغ ميش ودا گمرک
جمهوری ا سممي ايران و سازمان امور مالیاتي ک شور
هر ش شماه يمبار گزارش اين م افیتها و تخفیفات
را به کمیسیون اقت صادی مجلس شورای اسممي ارائه
ميکن ندا عملكرد م اف یت ها و تخفی فات گمرکي به
عنوان مال یات بر واردات و ولي گمرک جمهوری
اس ممي ايران محس وب ميش ودا بهمنظور افزايش
شفافیت و پا سخجويي دولت ،سازمان برنامه و بودجه
کش ور موظف اس ت پیشبیني میزان م افیت های
مالیاتي و در د م افیت هر مورد را در قوانین بودجه
سنواتي ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهدا
 ت رفه آب شرب مناطق ع شايری مانند آب شربروستايي محاسبه ميشودا
ر -در اجرای جز  )2بند چ) ماده  )80قانون برنامه
ش شص تو س ه ،مددجويان تحت پو شش کمیته امداد
امام خمیني ره) و س ازمان بهزيس تي از پرداخت
هزينههای دور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداری

م -در م اممت پی مان كاری که کارفر ما يكي از
دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )29قانون برنامه
ششص توس ه است ،کارفرما موظف است همزمان با هر
پرداخت ،مالیات ارزش افزوده مت ناس ب با آن را به
پیمانكار پرداخت کندا تا زماني که کارفرما مالیات بر
ارزش افزوده را به پی مان كار پردا خت نكرده باش د،
سازمان امور مالیاتي ک شور حق مطالبه آن از پیمانكار
يا أ خذ جريمه ديرکرد از وی را نداردا در مواردی که
بدهي کارفرما به پیمانكار به ورت اس ناد خزانه
اس ممي پرداخت ميش ود در ورت درخواس ت
پیمانكار ،کارفرما موظف اس ت اين اورا را عیناً به
سازمان امور مالیاتي ک شور تحويل دهدا سازمان امور
مالیاتي کش ور م ادل مبلغ اس مي اورا تحويلي را از
بدهي مالیاتي پیمانكار کس ر و اس ناد مذکور را به
خزانهداری کل کش ور ارائه ميکندا خزانهداری کل
کش ور موظف اس ت م ادل مبلغ اس مي اس ناد خزانه
تحويلي را بهعنوان و ولي مالیات منظور کندا
ن -س ي و پنجدر د  )%35از عوارض آاليندگي
و ول شده از محل يمدر د  )%1از قیمت فروش
تب صره  )1ماده  )38قانون مالیات بر ارزش افزوده به
ندو ملي
س از مان ح فا ظت محیطزيس ت
محیطزيس ت) اختص اص مي يابد تا پس از مبادله
موافقتنامه با س ازمان برنامه و بودجه کش ور براس اس
ماده  )5اس اس نامه ندو مذکور رف اعطای
تس ه یمت م ا لي برای ک ا هش آ لود گيه ای
زيس تمحیطي و جلوگیری از تخريب محیطزيس ت
شودا
س -به منظور کاهش هزينهها و تش ويق به کاهش
مص رف کاالها و خدمات يارانهای به وزارتخانههای
نفت و نیرو و ش رکتهای تاب ه و وابس ته ذیربط آنها
اجازه داده ميشود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و
بودجه کش ور و وزارتخانههای نفت ،نیرو ،ن ت،
م دن و تجارت و جهادکش اورزی و تص ويب ش ورای
اقتص اد ،مص ارف کمتر از حد م ین آب ،بر  ،گاز،
فرآوردههای نفتي و س اير کاالها و خدمات يارانهای را
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 -4-1-1نس بت به مازاد  400میلیارد ريال تا 600
چهار در هزار
میلیارد ريال
 -5-1-1نس بت به مازاد  600میلیارد ريال به باال
پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع اين بند ،هر واحد مسكوني
يم مس تغل محس وب و جداگانه مش مول مالیات
ميباشدا
 -2-1انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای
ش ماره انتظامي ش خص ي ،با ارزش هفت میلیارد
 )7.000.000.000ريال و بی شتر بر ا ساس ارزش روز
خودرو با نرخ دودهصدر د )%0/2
 -2موارد زير مشمول اين مالیات نميباشند:
 -1-2واحدهای مسكوني در حال ساخت
 -2-2واحدهای مسكوني و خودروها در سال تملم
 -3-2خودروهای مت لق به اشخاص موضوع ماده )2
قانون مالیاتهای مستقیص
 -4-2خودروهای تولیدش ده و مونتاژ داخل ،پیش از
فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
 -5-2خودروهای واردش ده ،پیش از فروش توس ط
نمايندگان رسمي
 -3وزارتخانههای راه و شهر سازی و ن ت ،م دن و
ت جارت ،س ازمان ثبت اس ناد و اممک کش ور و
ش هرداری ها موظف ند ام كان دس ترس ي برخط به
اطم عات مالك یت اممک و نیروی انت ظامي موظف
اس ت اطمعات مورد نیاز س ازمان مالیاتي کش ور در
حوزه اماکن و خودرو را در اخت یار اين س ازمان قرار
دهدا سازمان امور مالیاتي کشور مكلف است نسبت به
ت یین داراييهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پايان
خرداد ماه س ال  1399اقدام ک ند و مرا تب را به نحو
مقتضي به اطمع اشخاص مشمول برساندا
 -4کلیه اش خاص حقیقي و حقوقي مكلفند مالیات
س االنه مربوط به هر يم از واحدهای مس كوني و
خودرو های مش مول ت حت تملم خود و افراد ت حت
تكفل را حداکثر تا پايان بهمنماه سال  1399پرداخت
ن ماي ندا ت ويض پمک خودروها و ث بت ن قل و انت قال

و دهیاری و هزينههای انش ابات آب ،فاضمب ،بر و
گاز برای واحدهای مسكوني اخت صاصيافته به آنان بر
اساس الجوی مصرف ،فقط برای يمبار م افندا
ش -به اس ت ناد مواد  )103و  )169مكرر قانون
مالیاتهای مس تقیص با ا محات و الحاقات ب دی و
بهمنظور افزايش درآ مد های مال یاتي دو لت از طريق
ابطال تمبر مالیاتي ،قوه قض ائیه مكلف اس ت ظرف
مدت يمماه پس از تصويب اين قانون ،سامانه قرارداد
الكترونی م تنظیص قرارداد الكترونیكي بین وکی ل و
موکل را راهاندازی کندا از زمان راهاندازی اين س امانه
تمام افراد ف ال اعص از م شاوران و وکمی ع ضو مراکز
وکم ،کارش ناس ان رس مي و مش اوران خانواده و
کانون های وکمی دادگس تری موظفند قراردادهای
مالي خود با مو کل را در اين س امانه ثبت و تنظیص
نمايندا شنا سه کد) يكتای ادر شده برای هر قرارداد
توس ط س امانه قرارداد الكترونیم ،مبنای ش ناس ايي
وکیل در س امانه خدمات قض ائي به منظور اس تخراج
اطمعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتي
خواهد بودا با متخلفین از اجرای اين بند طبق قوانین
مربوطه برخورد ميشودا
ت-
 -1در س ال  1399وا حد های مس كوني و انواع
خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به
شرح بندهای زير م شمول مالیات بر دارايي ساالنه)
ميشوند:
 -1-1واحدهای مسكوني با احت ساب عر ه و اعیان)
ب ا ارزش روز م ادل ي كص د م ی ل ی ارد
 )100.000.000.000ريال و بیشتر به نرخهای زير:
 -1-1-1نس بت به مازاد  100میلیارد ريال تا 150
يم در هزار
میلیارد ريال
 -2-1-1نس بت به مازاد  150میلیارد ريال تا 250
دو در هزار
میلیارد ريال
 -3-1-1نس بت به مازاد  250میلیارد ريال تا 400
سه در هزار
میلیارد ريال
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کش ور س ازمان ش هرداریها و دهیاریهای کش ور)
ظرف مدت دوماه تهیه ميش ود و بهتص ويب هیأت
وزيران ميرسدا
خ -سود نا شي از ت س یر داراييها و بدهيهای ارزی
بانم مش ترک ايران و ونزوئم درس الهای  1398و
 1399مشمول مالیات با نرخ فر استا
ذ -مدارس خیرساز از پرداخت حق انش اب آب ،فاضمب،
گاز و بر م اف هستندا

اممکي که به موجب اين بند برای آنها مالیات وض ع
گرديده اس ت ،قبل از پرداخت بدهي مالیاتي مورد
انتقال ش امل مالیات بر دارايي ،نقل و انتقال قط ي و
اج اره ممنوع اس تا متخلف از حكص اين جز در
پرداخت مالیات مت لقه مسؤولیت تضامني داردا
 -5أ خذ مالیات بر خانه های خالي مطابق ماده 54
مكرر) قانون مالیاتهای مستقیص از واحدهای مسكوني
مشمول ،مانع از أخذ مالیات اين بند نیستا
آيیننامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقت صادی و
دارايي س ازمان امور مالیاتي کش ور) حداکثر تا پايان
خردادماه سال  1399تهیه مي شود و به ت صويب هیأت
وزيران ميرسدا
ث -س ازمان امور مالیاتي کش ور مكلف اس ت با
همكاری ش هرداریهای س راس ر کش ور واحدهای
م سكوني خالي از سكنه واقع در شهرهای با جم یت
بیش از يكص د هزار نفر جم یت در س الهای ،1397
 1398و  1399را شنا سايي و مالیات مت لقه ماده 54
مكرر) قانون مالیات های مس تقیص را از مالكاني که
بیش از يم خانه خالي دارند ،أ خذ کندا م افیت های
مال یاتي موض وع تبص ره  )11ماده  )53قانون
مالیاتهای مس تقیص در محاس به مالیات موض وع اين
حكص در نظر گرفته نميشودا
پنجاهدر د  )%50از درآمد حا ل از اين مالیات به
حس اب درآ مد عمومي در رديف  110204جدول
ش ماره  )5اين قانون نزد خزانهداری کل کش ور و
پن جاهدر د  )%50باقي ما نده بهعنوان س هص
شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ
مالیات واريز مي شودا سازمان امور مالیاتي ک شور و
وزارت خا نه های راه و ش هرس ازی و نیرو و ديجر
وزارتخ ان هه ای ذیربط اين حكص مكلفن د کلی ه
اطمعات الزم جهت ش ناس ايي خانههای خالي از
سكنه را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهندا
آيیننامه اجرائي اين بند توس ط وزارتخانههای امور
اقتص ادی و دارايي س ازمان امور مالیاتي) و راه و
شهر سازی و شورایعالي ا ستانها با همكاری وزارت
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الف-
 -1در راس تای اجرائي نمودن ماده  )35قانون رفع
موانع تولید رقابت پذير و ارت قای نظام مالي کش ور،
عبارت «واريز به خزانهداری کل کش ور» در اين ماده
به ع بارت «واريز به حس اب تمرکز وجوه درآ مد
شرکتهای دولتي نزد خزانهداری کل ک شور» ا مح
ميشودا
 -2کلیه دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )5قانون
مديريت خدمات کش وری و ماده  )29قانون برنامه
ششص توس ه از جمله دستجاهها و شرکتهای مستلزم
ذکر يا تصري نام مانند شرکتهای ا لي و تاب ه وزارت
نفت و سازمان گسترش و نوسازی نايع ايران ايدرو)
و س ازمان توس ه و نوس ازی م ادن و نايع م دني
ايران ايم یدرو) مكلف ند کل یه حس اب های ريالي خود
درآمدی و هزينهای) را رفاً از طريق خزانهداری کل
کش ور و نزد بانم مرکزی افتتاح کنندا دس تجاههای
يادش ده موظفند کلیه دريافتها و پرداختهای خود را
فقط از طريق حسابهای افتتاحشده نزد بانم مرکزی
ان جام ده ندا نج هداری هرگو نه حس اب توس ط
دس تجاههای مذکور در بانكي غیر از بانم مرکزی در
حكص تص رف غیر قانوني در اموال عمومي اس تا
ن هاد های عمومي غیردولتي در راب طه با آن بخش از
م نابع خود که از م حل م نابع عمومي يا کمك های
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عمران مجلس ش ورای اس ممي و ديوان محاس بات
کشور ارائه ميکندا
ه  -به دولت اجازه داده ميشود مطالبات قبل از سال
 1397سازمانهای گ سترش و نو سازی نايع ايران
ايدرو) و توس ه و نوس ازی م ادن و نايع م دني
ايران ايمیدرو) بابت م شارکت در تأمین سرمايه بانم
تخص ص ي ن ت و م دن و همينین مطالبات
س ازمانهای مذکور و وزارت نفت از طريق ش رکت
دولتي تاب ه بابت سهص مت لق به آنها از واگذاری سهام
مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تكالیف موضوع
قانون اجرای سیا ستهای کلي ا ل چهل و چهارم
 )44قانون اس اس ي را با بدهي آنها به دولت بابت
مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ه شت صد
میلیارد  )7.800.000.000.000ريال به ورت جم ي-
خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کندا

مردمي ت أمین ميش ود ،مش مول حكص اين جز
ميشوندا
ب -گمرک جمهوری ا سممي ايران مكلف ا ست پس
از تأيید ا سناد مربوط ،ن سبت به ا سترداد حقو ورودی
مواد و قط ات وارداتي که در کاالهای ادراتي مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،موضوع مواد  )66تا  )68قانون
امور گمرکي مص وب  1390/8/22با ا محات و
الحاقات ب دی و هزينه انبارداری موض وع تبص ره )2
ماده  )45قانون امور گمرکي ،ظرف مدت پانزده روز،
از محل تنخواه دريافتي از خزانه که تا پايان س ال
تسويه مينمايد ،اقدام کندا
ج -وزارت ن ت ،م دن و تجارت موظف اس ت
درآمدهای حا ل از دور مجوز توزيع دخانیات و
حق انحص ار دري افتي ب اب ت واردات و تول ید
محص والت دخاني طي س ال  1399را بهحس اب
درآمد عمومي نزد خزانه داری کل کش ور موض وع
رديف  130421جدول ش ماره  )5اين قانون واريز
کندا
د -به دولت اجازه داده ميش ود مابهالت فاوت قیمت
تكلیفي و قیمت تمامش ده فروش هر مترمك ب آب و
دفع فاض مب و هر کیلووات س اعت بر را پس از
تأيید س ازمان حس ابرس ي بهعنوان بازرس قانوني در
رس یدگي به ورتهای مالي همان س ال) با بدهي
طرحهای تملم داراييهای سرمايهای به بهرهبرداری
رسیده بخش آب ،فاضمب و بر وزارت نیرو موضوع
ماده  )32قانون بر نا مه و بود جه کش ور مص وب
 1351/12/10با ا محات و الحاقات ب دی از محل
رد يف درآم دی  310404و رد يف هز ين های -33
 530000به ورت جم ي -خرجي تس و يه ک ندا
شرکتهای دولتي ذیربط مكلفند ت سويهح ساب را در
ورتهای مالي خود اعمال کنندا سرمايه شرکتهای
مذکور م ادل بدهي تس ويهش ده ناش ي از اجرای اين
حكص افزايش مي يابدا وزارت نیرو نیز گزارش عملكرد
اين بند را به تفص یل تا ش هريورماه س ال  1399به
کمیس یونهای برنامه و بودجه و محاس بات ،انرژی و
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الف -در راس تای اجرای ب ند ب) ماده  )35قانون
برنامه ششص توس ه ،دولت مكلف است اعتبارات مورد
نی از را از مح ل طر حه ای ذي ل برن ام هه ای
 1306012000و  1307002000به عنوان سهص کمم
بمعوض دولت هزينه کندا س هص باقيمانده به عنوان
س هص بهرهبرداران به ورت نقدی يا تأمین کارگر و
تأمین م صال يا کارکرد و سايل راه سازی و نقلیه و يا
نص ب کنتورهای هوش مند بر روی چاههای دارای
پروانه بهرهبرداری قابل پذيرش استا
ب -به دو لت ا جازه داده ميش ود برای عمل یات
آمادهس ازی ،محوطهس ازی ،تأمین خدمات روبنايي و
زيربنايي و تكمیل واحدهای مس كن مهر ،طرحهای
بازآفريني شهری و احیای بافتهای فر سوده و همينین
طرح اقدام ملي تأمین م سكن ،اقداماتي را به شرح زير
بهعمل آورد:
 -1وزارت راه و ش هرس ازی از طريق ش ر کت
مادرتخ ص صي عمران شهرهای جديد و سازمان ملي
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س ازمان برنامه و بودجه کش ور تهیه ميش ود و به
تصويب هیأت وزيران ميرسدا
ج -شرکتهای آب منطقهای ا ستانها و سازمان آب و
بر خوزس تان مجازند از محل منابع داخلي خود و
بخش ي از اعتبارات طرحهای ت ادلبخش ي و تغذيه
مص نوعي در قالب وجوه ادارهش ده نس بت به تأمین
هزينههای خريد و نصب کنتورهای حجمي و هوشمند
چاههای آب کش اورزی مجاز ،اقدام کنند و به ورت
اق ساطي با رو شي که تو سط د ستجاه اجرائي مربوطه
ت یین مي شود ،ا ل اين ت سهیمت را از احبان اين
چاهها دريافت کنندا ددر د  )%100اقساط و ولي
برای اجرای طرحهای احیا و ت ادلبخش ي منابع آب
زيرزمیني در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و
سازمان آب و بر خوزستان قرار ميگیردا
د -بانم مرکزی جمهوری اسممي ايران موظف است
ظرف مدت دو ماه پس از ابمغ اين قانون مه لت
برگشت ارز حا ل از ادرات خدمات فني و مهندسي
را بر ح سب نوع قرارداد ،پرداختها به ادرکننده و با
هدف حفظ و توس ه ادرات فو  ،ت یین و اعمم کندا
ه  -در اجرای بند ب) ماده  )33قانون توزيع عادالنه
آب مص وب  1361/12/16با ا محات و الحاقات
ب دی و جهت حفظ و یانت از آبخوانهای ک شور و
افزايش اطمی نان پذيری تأمین آب برای مص ارف
مختلف در بخش های ش رب ،ن ت و کش اورزی،
شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و بر
خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادی و اقلیمي
مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی
برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوش مند بر اس اس
پروانه بهرهبرداری آن ها و برای چاه های م جاز دارای
کنتور هوشمند براساس بردا شت مجاز از آنها ،به ازای
هر متر مك ب برداشت آب از آبخوانها ،حداکثر م ادل
دوي ست  )200ريال متنا سب با ک شت غالب منطقه و
میزان درآمد ک شاورزان مطابق د ستورال مل م شترک
وزرای نیرو و جهاد کش اورزی ،دريافت و به رديف
ش ماره  160112جدول ش ماره  )5اين قانون نزد

زمین و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد
 )15.000.000.000.000ريال از محل منابع داخلي و
يا تهاتر اراضي و اممک مت لق به شرکتهای فو الذکر
را به قیمت کارش ناس ي يا فروش از طريق مزايده
مش روط به حفظ کاربری و با س از وکار گردش خزانه
رف اجرای طرحهای فو کندا
 -2در اجرای ماده  )68قانون الحا برخي مواد به قانون
تنظیص بخش ي از مقررات مالي دولت  )2در ورت
درخوا ست مالكان اعیاني واحدهای م سكن مهر ،شرکت
مادرتخص ص ي عمران ش هرهای جديد و س ازمان ملي
زمین و مس كن مكلف به وا گذاری قط ي زمین های
اجارهای نود و نه س اله مت لق به خود ميباش ندا منابع
حا له پس از واريز به حساب اين شرکتها نزد خزانهداری
کل کشور ،رف اجرای طرحهای فو خواهد شدا
 -3وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای مت لق
به ش رکت مادرتخص ص ي عمران ش هرهای جديد و
س ازمان ملي زمین و مس كن را تا س قف س ي هزار
میلیارد  )30.000.000.000.000ريال طي قراردادهايي
با بانكهای عامل و ندو های تأمین مالي در رهن
آنان قرار داده و متناس ب با آن تس هیمت الزم برای
اجرای طرحهای جامع ،تف صیلي و آماده سازی م صوب
را أخذ کند و منابع حا ل را رف تكمیل اين طرحها
ن ما يد و از م حل فروش عر ه و اع یان طرح های
تكمیلشده با رعايت قوانین و مقررات و گردش خزانه،
با بانكهای عامل تس ويه کند و باقيمانده را به اجرای
طرحهای درالذکر اين بند اختصاص دهدا
 -4وزارت راه و ش هرس ازی مكلف اس ت زمین مورد
نیاز برای احداث مدرسه ،پاسجاه ،پايجاه بسیج ،مسجد،
مراکز بهداشتي و درماني ،ورزشجاه و ساير مراکز اداری
و خدماتي مورد ن یاز را به ورت راي جان در اخت یار
د ستجاههای دولتي ذیربط در طرحهای م سكن مهر
قرار دهدا
آيین نا مه اجرائي اين ب ند به پیش ن هاد وزارت راه و
ش هرس ازی و با همكاری وزارت امور اقتص ادی و
دارايي ،ب ان م مرکزی جمهوری اس ممي ايران و
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خزانهداری کل کشور واريز نمايندا م ادل مبلغ واريزی
پس از مبادله موافقت نامه از محل رديف 530000-52
جدول ش ماره  )9اين قانون برای تحقق ا هداف
برنامه های ت ادلبخش ي و بهبود بهرهبرداری آب و
انجام مطال ه در دش تهايي که با فرونش س ت زمین
مواجه است و يافتن راهكارهای پیشجیری و برگرداندن
آن به شرايط قبل ،در اختیار سازمان مديريت منابع آب
ايران قرار ميگیردا آيین نامه اجرائي اين بند توس ط
وزارتخانههای نیرو و جهاد ک شاورزی و سازمان برنامه
و بودجه کشور تهیه ميشود و بهتصويب هیأت وزيران
ميرسدا
درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند ه ) ماده )45
قانون توزيع عادالنه آب نس بت به مس لوبالمنف ه
نمودن اين چاه ها ا قدام و جري مه مربوط به میزان
بردا شت آب تا زمان ان سداد چاه به ازای هر مترمك ب
حداکثر يمهزار  )1.000ريال متناسب با افت سفره و
حجص کسری مخزن سفره که حسب دستورال مل وزير
نیرو ت یین ميشود ،دريافت ميگرددا
و -بهمنظور تأمین بخش ي از کس ری منابع مورد نیاز
طرحهای ساماندهي و اليروبي رودخانههای در م رض
يا مس ت د وقوع س یمب ،به ش رکتهای آب منطقهای
اس تانها و س ازمان آب و بر خوزس تان اجازه داده
ميش ود بهرهبرداری از مص ال مازاد رودخانهای را در
قالب قرارداد مش ار کت عمومي -خص و ي ،به
پیمانكاران واگذار و منابع حا له را به رديف 210301
واريز کنند و از محل منابع مزبور نس بت به اجرای
ا قدا مات پیش جیرا نه مرتبط با طرح های مذکور و
باز سازی و رفع خ سارات نا شي از سیمب اقدام کنندا
دستورال مل اجرائي اين بند ظرف مدت سهماه از تاريخ
ابمغ اين قانون توس ط وزارت نیرو ته یه و ابمغ
ميگرددا
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الف -به دانشجاهها ،مؤسسات آموزشي و پژوهشي و
پارکهای علص و فناوری اجازه داده مي شود با ت صويب
هیأت امنای خود تا سقف عملكرد درآمد اخت صا ي
سال  1398نسبت به أخذ ت سهیمت از بانكها از محل
توثیق اموال در اخت یار خود ا قدام کن ند و در ج هت
تكمیل طرحهای تملم داراييهای س رمايهای خود با
اولويت س اخت ،خريد و تكمیل خوابجاههای متأهلین
موضوع بند پ) ماده  )103قانون برنامه ششص توس ه
ا ستفاده و ن سبت به بازپرداخت اق ساط از محل درآمد
ندو های رفاه
اختص ا ي خود اقدام کنندا
دان شجويان مكلفند ن سبت به پیشبیني اعتبار الزم در
ف الیتهای خود بهمنظور پرداخت يارانه سود و کارمزد
تس هیمت با اولويت تس هیمت مربوط به احداث
خوابجاههای متأهلین اقدام کنندا
دانشجاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوری
اعص از دولتي و غیردولتي نیز ميتوانند با رعايت مفاد
اين بند ،از تسهیمت بانكي برای خريد تجهیزات رفاً
تخ ص صي و بهروزر ساني آزماي شجاهها و کارگاههای
خود استفاده نمايندا
ب -ددر د  )%100وجوه ادارهش ده پرداختي از
محل بازپرداخت وامهای ش هريه دانش جويي از س ال
 1385تا س ال  1398تا س قف هزار و پانص د میلیارد
 )1.500.000.000.000ريال به خزانهداری کل کشور
ندو های رفاه
واريز ميش ودا وجوه مذکور به
دانش جويي بهعنوان کمم جهت افزايش منابع مالي
ندو های مزبور اختص اص مييابد تا براس اس
اس اس نامه مص وب ،رف پرداخت وام ش هريه به
دانش جويان و س اير پرداختهای رفاهي دانش جويي
ش ودا اختص اص وجوهي از محل منابع اين بند به
ندو رفاه دانشجويي مربوطه دانشجاه آزاد اسممي
بممانع استا
ج -مازاد هزينه تحص یلي دانش جويان تحت پوش ش
کمی ته امداد امام خمیني ره) و س ازمان بهزيس تي
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خود ،از طريق پا يان نا مه های تحص یمت تكمیلي
دانش جاهها و مراکز پژوهش ي و پارک های علص و
فناوری هزينه کنندا
و -بهمنظور ارتقای ش اخص های علمي ،پژوهش ي،
فناوری و مهارتي اعت بارات قانون اس ت فاده متوازن از
امك ان ات کش ور برای ار تق ای س ط من اطق
کمترتو س هيافته م صوب  1393/7/30با ا محات و
الحاقات ب دی قابل اختص اص به دانش جاهها و
مؤس س ات آموزش عالي ،پارکهای علص و فناوری و
مراکز آموزش فني و حر فهای و ج هاد دانش جاهي
مستقر در استان نیز استا
ز -در راس تای اجرای بند ب) ماده  )64قانون برنامه
ش شص تو س ه مبني بر اخت صاص يمدر د  )%1از
اعتبارات هزينهای تخص یصيافته به دس تجاههای
اجرائي به ا ستثنای ف صول  1و  )6به امور پژوه شي و
تو س ه فناوری ،شورای برنامهريزی و تو س ه ا ستان
مجاز اس ت اعتبارات موض وع اين ماده را از س رجمع
اعتبارات هزينهای اس تان کس ر کند و با هماهنجي
دس تجاههای اجرائي اس تاني و براس اس اولويتها و
سیا ستهای پژوه شي م صوب و نیازهای ا ستان و در
چهارچوب دستورال مل ابمغي سازمان برنامه و بودجه
کش ور که با هماهنجي وزارتخانههای علوم ،تحقیقات
و فناوری و بهدا شت ،درمان و آموزش پز شكي تدوين
مي شود ،برای امور پژوهشي و توس ه فناوری به جهاد
دانش جاهي اس تان و دس تجاههای اجرائي اس تاني
ت یینشده توسط آن شورا اختصاص دهدا
د ستجاههای مذکور مكلفند نحوه هزينهکرد اين بند را
هر ش شماه يمبار به ش ورایعالي علوم ،تحقیقات و
فناوری و مرکز آمار ايران گزارش دهند و شورایعالي
علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است گزارش ساالنه
اين بند را حداکثر تا پايان مرداد ماه س ال  1400به
مجلس ش ورای اس ممي ارائه کندا مرکز آمار ايران
مكلف اس ت س االنه اطمعات مربوط به هزينهکرد
تحقیق و توس ه را منتشر کندا

ک شور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب
وام از طريق ندو رفاه دانش جويان در اختیار اين
افراد قرار ميگیردا اقس اط وام های مذکور پس از
فراغت از تحص یل و اش تغال به کار افراد ،پرداخت
مي شودا دان شجويان تحت پو شش نهادهای حمايتي
مزبور در اولويت دريافت وام ميباشندا
د -به وزارتخانههای آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات
و فناوری و بهداش ت ،درمان و آموزش پزش كي اجازه
داده ميشود بهمنظور ساماندهي و بهینهسازی کاربری
بخشي از اممک و فضاهای آموزشي ،ورزشي و تربیتي
خود و با رعايت ممحظات آموزش ي و تربیتي ،نس بت
به احداث ،بازس ازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کندا
تغییر کاربری موض وع اين بند به ترتیب به پیش نهاد
ش ورای آموزش و پرورش اس تان و همينین هیأت
امنای هر دانشجاه و ت صويب کمیسیون ماده  )5قانون
تأس یس ش ورایعالي ش هرس ازی و م ماری ايران
مص وب  1351/12/22با ا محات و الحاقات ب دی
ورت ميگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر
کاربری ،نقل و انتقال اممک ،أخذ گواهي بهرهبرداری،
احداث ،تخريب ،باز سازی و ساير عوارض شهرداری
م اف ميباشدا
په نه های بزرگ از جم له پرديس های دانش جاهي
مشمول مفاد اين بند نميشوندا
ه-
 -1در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمي کشور،
کاهش اعت بارات بر نا مه های پژوهش ي توس ط
دستجاههای اجرائي ممنوع استا
 -2در راس تای اجرای بند ج) ماده  )64قانون برنامه
ش ش ص توس ه مبني بر حمايت از پژوهش های
تقاضامحور ،کلیه دستجاههای اجرائي موضوع ماده )5
قانون مديريت خدمات ک شوری ،با رعايت ماده )117
آن قانون و ماده  )5قانون محاس بات عمومي کش ور
که از اعتبارات برنامه پژوهشهای کاربردی) اس تفاده
ميکنند ،مكلفند حداقل م ادل دهدر د  )%10اين
اعتبارات را با اعمم فراخوان در موض وعات مورد نیاز
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کارورز از مبلغ هر طرح پروژه) ش ص تدر د )%60
استا
شرکتها ،بانكها و مؤ س سات مو ضوع اين بند ميتوانند
حداکثر تا دهدر د  )%10از مبلغ چهلدر د )%40
هزينه امور پژوهش ي مذکور را از طريق دانش جاهها و
مؤ س سات پژوه شي اعص از دولتي و غیردولتي واب سته
به خود و جهاد دانش جاهي در چهارچوب آيین نامه
اجرائي اين بند هزينه کنندا
آيیننامه اجرائي اين بند ش امل س از وکارهای مربوط،
چجونجي مص رف و س اير موارد به پیش نهاد س ازمان
برنامه و بودجه کش ور و همكاری وزارتخانههای امور
اقتصادی و دارايي ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت،
درمان و آموزش پزش كي ،ن ت ،م دن و تجارت و
جهاد کشاورزی پس از ابمغ اين قانون تهیه ميشود و
بهتصويب هیأت وزيران ميرسدا
ط -در راس تای تحقق ماده  )78قانون الحا برخي
مواد به قانون تنظیص بخش ي از مقررات مالي دولت )2
و در جهت اجرای ا ل س يام  )30قانون اس اس ي،
آس تان قدس رض وی و آن دس ته از مؤس س ات و
بنجاههای اقتص ادی زيرمجموعه نیروهای مس ل و
س تاد اجرائي فرمان حض رت امام ره) به اس تثنای
مواردی که إذن ولي فقیه مبني بر عدم پرداخت مالیات
و يا نحوه تس ويه آن را دارند ،موظفند نس بت به واريز
مالیات خود به خزانه موض وع رديف  110112اقدام
کنندا م ادل درآمد واريزی از محل رديفهای هزينهای
مربوط ،به منظور توس ه عدالت آموزش ي ،نوس ازی،
مقاوم سازی و خريد تجهیزات برای مدارس رو ستايي
و مناطق محروم و خوابجاههای دانشآموزی کمی ته
ا مداد ا مام خمیني ره) در اخت یار وزارت آموزش و
پرورش قرار ميگیردا
ی -درآمد س ازمان آموزش فني و حرفهای کش ور
مربوط به خدمات آموزشي و فرهنجي ،خدمات مشاوره
دور ،ت ويض و ت مديد
و درآمدهای حا ل از
گواهینامه های مهارت مندرج در رديفهای ،140103
 140211 ،140161جدول شماره  )5اخت صا ي تلقي

ح -ش رکتها ،بانكها و مؤس س ات انتفاعي وابس ته به
دولت مندرج در پیو ست شماره  )3اين قانون ،مكلفند
در اجرای تكالیف قانوني مربوط ،حداقل چهلدر د
 )40%از هزي نه امور پژوهش ي خود م ندرج در آن
پیوس ت را در مقاطع س هماهه به میزان بیس ت و
پنجدر د  ،)%25به حساب خا ي نزد خزانهداری کل
کشور واريز کنند تا در راستای حل مسائل و مشكمت
خود از طريق توافقنامه با دانش جاهها و مؤس س ات
آموزش عالي و پژوهش ي اعص از دولتي و غیردولتي و
جهاد دان شجاهي و در قالب طرح پروژه)های کاربردی،
عن اوين پ اي انن ام هه ای تحص یمت تكمیلي،
طرح پروژه)ه ای پس ادکتری و طرح پروژه)ه ای
تحقیق ا تي دانشآموخ تج ان تحص یمت تك میلي
غیرشاغل به مصرف برسانندا
در ورت واريز نش دن وجوه مربوط در موعد مقرر
تو سط هر يم از شرکتها ،بانكها و مؤ س سات انتفاعي
وابس ته به دولت ،به خزانهداری کل کش ور اجازه داده
مي شود رأ ساً مبلغ مربوط را از ح ساب آنها نزد خزانه
برداشت کرده و آن را بهحساب خاص موضوع اين بند
واريز کندا
اين مبالغ برای دانشجاهها و مؤسسات آموزش عالي و
پژوهشي و جهاد دانشجاهي مازاد بر درآمد اخت صا ي
پیشبیني شده آنها در اين قانون مح سوب و عیناً پس
از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه
ک شور و خزانهداری کل ک شور ،تو سط خزانهداری کل
کشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد
دانش جاهي طرف قرارداد برگش ت داده ميش ود،
بهطوریکه تا پايان س ال مالي کل مبلغ توافقنامهها
تسويه شودا
اعتبارات مو ضوع اين بند در دان شجاهها و مؤ س سات
آموزش ي و پژوهش ي اعص از دولتي و غیردولتي و
ف ناوری و ج هاد دانش جاهي در قا لب قرارداد های
مشخص هزينه ميشودا
حداقل سهص قابل پرداخت به دانشجويان ،پژوهشجران
پس ادکتری ،دانشآموختجان پژوهش جر و نیروهای
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جمهوری ا سممي ايران و سازمان اورژانس ک شور قرار
ميگیرد تا در رديفهای مربوط به اين دستجاهها در جدول
شماره  )7اين قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و
مرگ و میر ،هزينه شودا بیمه مرکزی جمهوری اسممي
ايران موظف به نظارت بر اجرای اين بند ا ستا سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای ک شور ،نیروی انتظامي و
سازمان اورژانس ک شور موظفند گزارش عملكرد خود را
هر س هماه يم بار از نحوه هزينه وجوه مذکور به بیمه
مرکزی جمهوری اسممي ايران و سازمان برنامه و بودجه
کشور گزارش کنندا
تخص یص اعتبار س هماهه به دس تجاههای اجرائي
فو الذکر توس ط س ازمان برنامه و بودجه کش ور
براساس عملكرد ورت ميپذيردا
ب -در مورد آرای حل اختمف مراجع بین دستجاههای
اجرائي که در اجرای ا ول يكص د و س ي و چهارم
 )134و يكصد و سي و نهص  )139قانون اساسي و يا
در اجرای قوانین و مقررات مربوط ادر ش ده اس ت،
چنانيه به هر دلیل دس تجاه اجرائي ذیربط از اجرای
ت صمیص مرجع حل اختمف خودداری کند ،با م ستنكف
يا م ستنكفان در چهارچوب قانون ر سیدگي به تخلفات
اداری مصوب  1372/9/7برخورد ميشودا
س ازمان برنامه و بودجه کش ور مطابق رأی مرجع
مذکور که حداکثر ه جده ماه از تاريخ و ول رأی
گذشته باشد ،از اعتبارات بودجه سنواتي دستجاه ،مبلغ
مربوطه را کس ر و به اعتبارات دس تجاه اجرائي ذینفع
اض افه ميکندا در خص وص ش رکتهای دولتي و يا
مؤس س ات انتفاعي وابس ته به دولت ،اجرای تكلیف
مذکور از محل ح ساب شرکتها و مؤ س سات انتفاعي
ياد شده نزد خزانهداری کل ک شور برعهده وزارت امور
اقتصادی و دارايي خزانهداری کل کشور) ميباشدا
ج -در سال  1399به عوارض گمرکي و سود بازرگاني
واردات لوازم آرايش ي مجموعاً پانزده در د )%15
اض افه و به ازای هر نخ س یجار وارداتي ده  )10ريال
أخذ و منابع حا له به ورت ددر د  )%100به
رديف درآمدی  160188واريز ميشود و م ادل آن

مي شود و پس از تخ صیص تو سط سازمان برنامه و
بودجه کشور قابل هزينه استا
ک -به ا ستناد بند پ) ماده  )92قانون برنامه ش شص
توس ه ،وزارت ورزش و جوانان و س ازمان دا و
س یمای جمهوری اس ممي ايران مكلفند درآمدهای
تبلیغاتي نا شي از پخش م سابقات ورز شي را به رديف
درآمدی ش ماره  140184نزد خزانهداری کل کش ور
واريز نم اين دا وجوه واريزی از مح ل رديف -49
 530000مندرج در جدول ش ماره  )9اين قانون به
نس بت س ي در د  )%30در اختیار وزارت ورزش و
جوانان برای ک مم به فدراس یون های مربوطه) و
هفتاد در د  )%70در اختیار سازمان دا و سیمای
جمهوری اسممي ايران قرار ميگیردا
ل -بهمنظور ارتقای ش اخص های علمي ،پژوهش ي،
فناوری و مهارتي ،درآمدهای اخت صا ي دان شجاهها،
مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانههای علوم،
تحقی قات و ف ناوری و ب هداش ت ،در مان و آموزش
پزش كي ،پارکهای علص و فناوری و مراکز آموزش فني
و حرفهای واببسته به وزارت ت اون ،کار و رفاه اجتماعي
و جهاد دانش جاهي از ش مول حكص اعتبارات موض وع
قانون اس تفاده متوازن از امكانات کش ور برای ارتقای
سط مناطق کمتر توس هيافته مستثني هستندا
تبصره 10

الف -ش رکتهای بیمهای مكلفند مبلغ س ه هزار میلیارد
 )3.000.000.000.000ريال از ا ل حق بیمه شخص
ثالث دريافتي را طي جدولي که براس اس فروش بیمه
پرتفوی) هر يم از ش رکت ها ت یین و بهتص و يب
ش ورایعالي بیمه ميرس د به ورت هفتجي به درآمد
عمومي رديف  160111جدول شماره  )5اين قانون نزد
خزانهداری کل کشور واريز کنندا وجوه واريزی شرکتهای
بیمه موض وع اين بند بهعنوان هزينه قابل قبول مالیاتي
محس وب ميش ودا منابع حا له در اختیار س ازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای کش ور ،نیروی انتظامي
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يمبار به کمی سیونهای برنامه و بودجه و محا سبات،
اقتصادی ،اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شورای
اسممي ارائه کندا
ب -ندو تأمین خسارتهای بدني مكلف است ديه
ز ندان یان حوادث ران ندگي غیرع مد را که به دل یل
هرگونه محدوديت س قف ت هدات ش رکتهای بیمه و
ندو مذکور در زندان بهس ر ميبرند و قبل از
الزماالجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده
به ش خص ثالث در اثر حوادث ناش ي از وس ايل نقلیه
زنداني ش دهاند ،تأمین کند تا پس از م رفي س تاد ديه
ک شور به ورت بمعوض ن سبت به آزادی آنها اقدام
شودا
ج -در اجرای ماده  )110قانون برنامه ش شص تو س ه،
نیروهای مس ل مكلفند کممهزينه مس كن کارکنان
س اکن در خانههای س ازماني را از حقو ماهانه آنان
ک سر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع رديف
 160184جدول ش ماره  )5اين قانون واريز کن ندا
دو لت مكلف اس ت وجوه واريزی را در رديف های
نیروهای مس ل برای هزينه های ت میر و نجهداری
خانههای سازماني اختصاص دهدا
د-
 -1در سال  ،1399عوارض خروج از کشور موضوع ماده
 )45قانون مالیات بر ارزش افزوده ،برای زائران عتبات و
مرزنش ینان برای يمبار در طول س ال بر اس اس قانون
بودجه سال  1396کل ک شور م صوب  1395/12/24با
ا محات و الحاقات ب دی آن أخذ ميش ودا افراد
مرزنشین موضوع اين جز به کساني اطم مي شود که
ساکن در رو ستاها و شهرهای مرزی ه ستند؛ برر سي و
تأيید اين موض وع براس اس س امانه بانم اطمعات
مرزنش ی نان وزارت کش ور مبتني بر ش ماره ملي و
شناسه کد) پستي افراد مذکور استا
 -2زائران ارب ین که از تاريخ چهاردهص ش هريور ماه
س ال  1399تا دوم آبانماه س ال  1399از مرزهای
زمیني به مقصد کشور عرا از کشور خارج ميشوند از
پرداخت عوارض خروج م افندا

از محل رديف هزينهای  530000-38جدول ش ماره
 )9به ه یأت ام نای ر فهجويي ارزی در م ال جه
بی ماران اختص اص مي يابد تا ج هت خر يد عض و
م صنوعي پروتز) کا شت حلزون شنوايي و نیز جهت
درمان و هزينههای دارويي بیماران اوتیس ص ،گوش ه،
س لیاک ،متابولیم و بال پروانه  ،)EBس یس تیم
فیبروزيس و بی ماری نقص ايمني مادرزادی در تول ید
آنتي بادی و بیماری تحلیل عضمني نخاعي مادرزادی
 )SMAهزينه شودا
د -در سال  1399ت رفه جرايص رانندگي دودر د )%2
افزايش مي يابد مبالغ حا له به حس اب درآمدی
 150101نزد خزانهداری کل کش ور واريز ميش ودا
م ادل مبلغ واريزی ت ا س قف دو هزار میلی ارد
 )2.000.000.000.000ري ال جه ت هز ين هه ای
م لوالن شديد و خیلي شديد و ضاي ه نخاعي ناشي از
تص ادفات رانندگي و پیش جیری از م لولیت در اختیار
سازمان بهزيستي قرار ميگیردا
تبصره 11

الف -بهمنظور تأمین کس ری اعتبارات ديه محكومان
م سر جرائص غیرعمد نا شي از ت صادف با اولويت زنان
م سر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات
ناشي از ت صادف برعهده بیتالمال يا دولت است ،وزير
دادگس تری مجاز اس ت با تص ويب هیأت نظارت
ندو تأمین خسارتهای بدني حداکثر تا سه هزار و
پانص د میلیارد  )3.500.000.000.000ريال از منابع
درآمد س االنه موض وع بندهای ث) و ج) ماده )24
قانون بیمه اجباری خ سارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناش ي از وس ا يل نقل یه مص وب
 1395/2/20را از مح ل اع تب ارات رديف 110600
جدول ش ماره  )7اين قانون در يافت و هزينه کندا
مديرعامل ندو مزبور مكلف اس ت با اعمم وزير
دادگستری ،مبلغ يادشده را بهنسبت در مقاطع سهماهه
در اختیار وزارت دادگستری قرار دهدا وزارت دادگستری
مكلف اس ت گزارش عملكرد اين بند را هر س هماه
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ح -درآمد ش ورا های حل اختمف م ندرج در رديف
 140101به عنوان درآمد اخت صا ي اين شوراها تلقي
ميشودا
ط -در اجرای ماده  )8قانون رس یدگي به تخلفات
رانندگي م صوب  1389/12/8با ا محات و الحاقات
ب دی تخلفات و جريمههای رانندگي براس اس اعمم
پلیس راهن مايي و ران ندگي نیروی انت ظامي از طريق
پیامم به مالكان خودروها اعمم ميشودا
ک ارور اپرا تور)ه ای ت لفن همراه موظفن د هزين ه
پیاممها را در قبوض تلفن همراه مالكان و سیله نقلیه
درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت کنندا
ی -عوارض خروج ورزش كاران تیص های ملي که با
مجوز وزارت ورزش و جوانان به مس ابقات برونمرزی
اعزام ميش وند برای هر مرحله خروج ،با نرخ عوارض
مرحله اول خروج محاسبه و أخذ ميشودا
ک -در سال  1399عموه بر حقالثبت مندرج در مواد
 )123و  )124ا محي قانون ثبت مقرر در ماده )10
قانون الحا موادی به قانون تنظیص بخ شي از مقررات
مالي دولت  )1مص وب  1384/8/15با ا محات و
الحاقات ب دی م ادل نیصدر د  )%0/5مبلغ مندرج در
سند بهعنوان حقالثبت مو ضوع ت سهیل اجرای طرح
حدنجار کاداس تر) ،أخذ و به رديف ش ماره 160200
درآمدی واريز ميش ودا ددر د  )%100درآمد
حا له تا س قف ه جده هزار و پانص د میل یارد
 )18.500.000.000.000ري ال از مح ل رديفه ای
اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنجار کاداس تر)
هزينه ميشودا
ل -وزارت دادگ ستری مكلف ا ست از محل منابع بند
و) اين تبص ره نس بت به پرداخت ديه مس تحقان
دريافت ديه شامل مقتوالن و مجروحان نا شي از عبور
غیرمجاز از مرز که توس ط يجانهای ارتش و مرزباني
مورد ا ابت گلوله قرار گرفتهاند و همينین سربازاني
که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کش ته يا
مجروح ميش وند ،با م رفي ارتش جمهوری اس ممي

ه  -دولت مكلف است وجوه حا ل از جرايص دريافتي
موضوع قانون ا مح قانون ت زيرات حكومتي مصوب
 1373/7/19مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ
دو هزار میل یارد  )2.000.000.000.000ر يال دريافت
و به رديف درآ مدی ش ماره  150113واريز ن ما يدا
بخش ي از وجوه دريافتي از محل رديف ش ماره -28
 730000جدول ش ماره  )7-2اين قانون به وزارت
دادگس تری س از مان ت زيرات حكومتي) و وزارت
ن ت ،م دن و تجارت پرداخت ميش ود تا رف
ان جام مأمور يت های محوله و تأمین کس ری هزي نه
مربوط به بازرس ي و نظارت بر تأمین ،توزيع و بازار
کلیه اقمم ،مشمول طرحهای نظارتي گرددا
و -بهمنظور پرداخت خس ارت به افرادی که جبران
خسارت آنها بر عهده بیتالمال يا دولت است ،دهدر د
 )10%از منابع رديفهای درآمدی جريمههای و ولي
راهنمايي و رانندگي) و هزينههای دادرس ي و جزای
نقدی و ولي توسط قوه ق ضائیه و ت زيرات حكومتي)
ت ا س قف س ه هزار و پ انص د م ی لی ارد
 )3.500.000.000.000ريال پس از واريز به حس اب
خا ي نزد خزانهداری کل ک شور به ورت ماهانه از
طريق رديف مس تق ل هزين های در اختی ار وزارت
دادگس تری قرار ميگیردا م نابع و م فاد اين حكص با
حفظ منابع و حكص بندهای الف) و ب) اين تبص ره
استا
ز -دولت مكلف ا ست اق ساط باقيمانده جريمه غیبت
بیش از هشتسال از خدمت وظیفه عمومي افرادی که
تا پايان س ال  1397متقاض ي پرداخت اقس اطي اين
جريمهها بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن
در سال  1398شدهاند را و ول و به ح ساب خزانه
واريز نمايدا
افرادی که تا پايان سال  1399نسبت به تسويه اقساط
خود اقدام نكنند م شمول غايب مح سوب و به خدمت
وظیفه اعزام ميشوندا
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 )78قانون مديريت خدمات ک شوری ،مجموع مبلغ مندرج
در حكص کارگزيني برای کارک نان رس مي و پیماني) و
قرارداد ما ها نه برای کارک نان قرارداد کار م ین و کار
م شخص و طرحي) به ن سبت مدت کارکرد و حكص حقو
بازنشستجان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و
هشت میلیون  )28.000.000ريال کمتر نباشدا
 -2-1مابقي اعتبار رديف مذکور را برای همسانسازی
حقو بازن ش ستجان متنا سب با کارکرد آنان) و حقو
و مزا يای کارک نان که مبلغ حكص آن ها با ل حاظ
افزايشهای قانوني در سال  1398بین بی ست و چهار
میلیون  )24.000.000ر يال تا پن جاه و يم میلیون
 )51.000.000ريال اس ت ،اختص اص دهد به نحوی
که اشخاص با حقو باالتر از ضريب افزايشي کمتری
برخوردار شوندا
آيیننامه اجرائي اين جز با پیش نهاد س ازمانهای
برنامه و بودجه کش ور و اداری اس تخدامي کش ور به
تصويب هیأت وزيران ميرسدا
 -2س قف م افیت مالیاتي موض وع ماده  )84قانون
مالیاتهای مستقیص در سال  1399ساالنه مبلغ سیصد
و شصت میلیون  )360.000.000ريال ت یین ميشودا
نرخ مالیات بر کل درآمد کارک نان دولتي و غیردولتي
اعص از حقو و مزا يای فو ال اده به اس تث نای
تبص ره های  )1و  )2ماده  )86قانون مالیات های
مس تقیص و با رعايت ماده  )5قانون ا مح پارهای از
مقررات مربوط به اعض ای ه یأت علمي مص وب
 1368/12/16با ا محات و الحاقات ب دی) و کارانه
مازاد بر مبلغ مذکور تا يم و نیص برابر آن مش مول
مالیات ساالنه دهدر د  )%10و نسبت به مازاد يم و
نیص برابر تا دو و نیص برابر آن مش مول مالیات س االنه
پانزدهدر د  )%15و ن سبت به مازاد دو و نیص برابر تا
چهار برابر آن مش مول مالیات س االنه بیس تدر د
 )20%و نس بت به مازاد چهار برابر مش مول مالیات
بیس ت و پنجدر د  )%25ميباش دا میزان م افیت
مالیاتي اش خاص موض وع مواد  )57و  )101قانون

ايران تا سقف بی ست در د  )%20از محل اعتبارات
رديف  530000-64اقدام نمايدا
م -سازمان ت زيرات حكومتي موظف است با همكاری
نیروی انتظامي جمهوری اس ممي ايران نس بت به
شنا سايي اموال ،داراييها و وجوه نقدی و سپردههای
بانكي محكو مان ت زيرات حكومتي که اح كام آن ها
ادر و تا پايان سال  1398به مرحله اجرا درنیامده و
م و باقي مانده اس ت ،اقدام و پس از و ول ،درآمد
حا له را به ح ساب درآمد عمومي نزد خزانهداری کل
کشور واريز کندا
تبصره 12

الف-
 – 1در س ال  1399حداقل حقو و مزايای مس تمر
ش اغمن ،حداقل حقو بازنش س تجان و وظیفهبجیران
مشمول قانون مديريت خدمات کشوری و حداقل حقو
کارم ندان مش مول قانون ن ظام ه ماه نگ پردا خت
کارکنان دولت مص وب  1370/6/13با ا محات و
الحاقات ب دی و ساير حقو بجیران دستجاههای اجرائي
و ندوقهای بازنش س تجي وابس ته به دس تجاههای
اجرائي و مستمریها و ساير حمايتهای متناسب با آنها
م ادل افزايش ض ريب ريالي به میزان پانزده در د
 )15%افزايش مييابد و تفاوت تطبیق موض وع ماده
 )78قانون مديريت خدمات کش وری در حكص حقو ،
بدون تغییر باقي ميماندا
دولت مكلف اس ت از محل اعتبار رديف 550000 – 22
اقدامات زير را به ترتیب به عمل آورد:
 -1-1پس از اعمال افزايش ضريب حقو به میزان پانزده
در د  )%15برای گروههای مختلف حقو بجیر از قبیل
هیأت علمي ،قضات و کارکنان ک شوری و لشكری شاغل
در تمام دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )29قانون
برنامه ش شص تو س ه و همينین نیروهای م سل  ،وزارت
اطمعات و س ازمان انرژی اتمي و حقو بازنش س تجان
ترتیبي اتخاذ نمايد که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده
28

شناسنامه قانون

قانون بودجه سال  1399کل کشور

ج -اس تانداران موظفند به منظور تكمیل يا احداث
مجتمعهای اداری ش هرس تانها ،پیش نهاد فروش
ساختمانهای ملكي د ستجاههای اجرائي زيرمجموعه
قوه مجريه مس تقر در ش هرس تانهای اس تان را به
ا ستثنای انفال و موارد مندرج در ا ل ه شتاد و سوم
 )83قانون اساسي با رعايت قوانین و مقررات مربوطه
به شورای برنامهريزی و تو س ه ا ستان ارائه و پس از
تص ويب و فروش ،درآمد حا ل را به رديف درآمد
عمومي  210201اين قانون نزد خزانهداری کل ک شور
واريز کنندا درآمد حا له پس از مبادله موافقت نامه،
رف تكمی ل ي ا اح داث مجتمع اداری هم ان
شهرستانها ميشودا
ش مول اين حكص درمورد دس تجاههای زير نظر مقام
م ظص رهبری منوط به إذن ايشان استا
د-
 -1دس ت جاههای اجرائي موض وع ماده  )29قانون
برنامه ش ش ص توس ه مكلفند تا پايان خردادماه س ال
 ،1399اطم عات س اخت مان ها ،فض ا های اداری،
غیراداری و س اير اموال و داراييهای غیرمنقول را در
سامانه جامع اموال د ستجاههای اجرائي سادا) تكمیل
کنندا تخصیص اعتبارات طرحهای ت میرات اساسي و
ما شینآالت و تجهیزات در سال  1399منوط به ثبت
اطمعات مو ضوع اين بند ا ستا ا ستانداریها مكلفند
ضمن حت سنجي اطمعات استاني موضوع اين بند،
با همكاری دس تجاه اجرائي اس تاني نس بت به ارائه
پیش نهاد مولدس ازی داراييهای مازاد به وزارت امور
اقتصادی و دارايي اقدام نمايندا شرکتهای دولتي مكلفند
پی شنهاد مولد سازی اموال غیرمنقول دولتي در اختیار را
با أخذ مجوز هیأت وزيران و اموال مت لق به ش رکت را
به مجمع عمومي س االنه در س ال  1399ارائه نمايندا
مجامع عمومي ش رکتهای موض وع اين بند موظفند
تص میمات الزم را در خص وص مولدس ازی داراييها
اتخاذ نمايندا
وزارت امور اقت صادی و دارايي مكلف ا ست ن سبت به
ايجاد د ستر سي نظارتي برای سازمان برنامه و بودجه

مالیاتهای م ستقیص ساالنه مبلغ دوي ست و ه شتاد و
هشت میلیون  )288.000.000ريال ت یین ميشودا
ا شخا ي که از م افیتهای مالیاتي مو ضوع تب صره
 )1ماده  )86قانون مالیات های مس تقیص بهرهمند
هستند مشمول م افیت ماده  )84قانون مذکور مطابق
مقررات اين جز نميشوندا
 -3پاداش پايانخدمت موض وع قانون پرداخت پاداش
پايانخدمت و بخشي از هزينههای ضروری به کارکنان
دولت مص وب  1375/2/26با ا محات و الحاقات
ب دی و پاداشهای م شابه به مقامات ،رؤ سا ،مديران و
کارکنان کلیه دس تجاههای اجرائي موض وع ماده )29
قانون برنامه ششص توس ه و همينین وزارت اطمعات،
نیروهای مس ل و س ازمان انرژی اتمي حداکثر م ادل
هفت برابر حداقل حقو و مزايای موض وع ماده )76
قانون مديريت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت
تا سقف سي سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستجي و
وظیفه ممک محاس به قرار ميگیردا هرگونه پرداخت
خارج از ض وابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين
مش ابه در حكص تص رف غیرقانوني در اموال عمومي
استا
ب -دو لت مكلف اس ت اعت بار رديف 550000-22
ج دول ش م اره  )9اين ق انون را برای افزايش و
متناس بس ازی حقو بازنش س تجان تحت پوش ش
ندو بازنشستجي کشوری و سازمان تأمین اجتماعي
نیروهای مسل با اولويت کساني که دريافتي ماهانه آنها
کمتر از س ي میلیون  )30.000.000ريال ميباش د،
براس اس آيیننامه اجرائي که توس ط س ازمان برنامه و
بودجه کش ور با همكاری دس تجاههای ذیربط تهیه
مي شود و به ت صويب هیأت وزيران ميرسد ،اخت صاص
دهدا ندو بازن ش ستجي ک شوری و سازمان تأمین
اجتماعي نیروهای م سل مكلفند افزايش احكام حقوقي
سال  1399بازن ش ستجان ذینفع نا شي از اجرای اين
حكص را از تاريخ  1399/1/1اعمال و به ورت جداگانه
در حكص حقوقي درج کنندا
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بابت افزايش تخص یص اعت بارات اين قانون ،تكم یل
طرحهای تملم داراييهای سرمايهای نیمهتمام پیو ست
شماره  )1و ا ستاني از محل رديف  530000-47جدول
شماره  )9اين قانون ابمغ نمايدا
ه -کلیه پرداختهای مش ابه حقو و دس تمزد مانند
حقالتدريس ،حقالزحمه ،ساعتي ،حق نظارت و پاداش
شوراهای حل اختمف ،هزينه اجتنابناپذير مح سوب
ميشود و بايد به ورت ماهانه پرداخت شودا
و -ش ورای برنامهريزی و توس ه اس تانها و کمیته
برنامهريزی شهر ستانها مجازند تا پنجدر د  )%5از
اعتبارات تملم داراييهای سرمايهای ا ستان مو ضوع
جدول  )10-1را برای احداث ،تكمیل ،بازس ازی و
تجهیز رده های انت ظامي با اولو يت پاس جاه ها و
کمنتریها هزينه کنندا
ز-
 -1دس تجاههايي که از بودجه کل کش ور اس تفاده
ميکنند به میزان اعتبار دريافتي از بودجه کل کش ور
مجاز به دريافت س ود از حس ابهای بانكي حس اب
جاری ،پشتیبان و سپردهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت)
مفتوح در بانكهای دولتي و غیردولتي نیستندا
در اجرای اين حكص بانك های دولتي و غیردولتي نیز
مجاز به پرداخت سود به ح ساب د ستجاههای اجرائي
که فاقد قوانین و مقررات برای دريافت س ود هس تند،
نميباش ندا بانكها ،ش رکتهای بیمه دولتي ،س ازمان
ندو ها ،دانش جاه ها و
بورس و اورا ب هادار،
مؤس س ات پژوهش ي و دس تجاههای مأذون از مقام
م ظص رهبری و هر يم از د ستجاههای اجرائي که در
قوانین و مقررات و يا ا سا سنامه مجاز به دريافت سود
ميباشند ،از شمول اين حكص مستثني هستندا
 -2از ابتدای س ال  1399س ود دريافتي ناش ي از
س پرده های دارای مجوز دس ت جاه های مش مول
بهاس تثنای بانكها ،بیمهها ،س ازمان بورس و اورا
ندو ها ،ن هاد های عمومي غیردولتي و
ب هادار،
دس ت جاههای مأذون از مقام م ظص رهبری به عنوان
درآمد اخت صا ي آن د ستجاه مح سوب و به ح ساب

ک شور ،ا ستانداریها و د ستر سي عمومي به سامانه
مزبور تا پايان سال  1399اقدام نمايدا
 -2به وزارت امور اقتصادی و دارايي اجازه داده ميشود
با هماهنجي سازمان ثبت اسناد و اممک کشور ،نسبت
به مكانمحور نمودن اطمعات اموال غیرمنقول دولتي
اقدام کند و نس بت به مولدس ازی داراييهای دولت تا
س قف هش تاد هزار میلیارد )80.000.000.000.000
ريال با استفاده از ابزار كوک اجاره ،اموال غیرمنقول
مازاد بر ن یاز دس ت جاه های اجرائي زيرمجمو عه قوه
مجريه به استثنای انفال و موارد مندرج در ا ل هشتاد
و سوم  )83قانون ا سا سي به ورت کلي يا جزئي
بخشي از ساختمانها ،فضاها و اراضي و ساير اموال)
مطابق آيیننامهای که به پی شنهاد وزير امور اقت صادی
و دارايي بهتصويب هیأت وزيران ميرسد اقدام و وجوه
حا ل را به رديف درآ مدی  210220واريز ک ندا
دس ت جاه های اجرائي مكلف به هم كاری با اين
وزارتخانه هستندا
 -3به وزارت امور اقتصادی و دارايي اجازه داده ميشود
مطابق آيیننامهای که به پی شنهاد وزير امور اقت صادی
و دارايي بهتص ويب هیأت وزيران ميرس د تا س قف
چهار د هزار میلیارد  )400.000.000.000.000ريال
از اموال و دارايي های منقول و غیرمنقول مازاد قوه
مجريه به استثنای انفال و موارد مندرج در ا ل هشتاد
و سوم  )83قانون ا سا سي را بدون رعايت ت شريفات
مربوط به تص ويب هیأت وزيران با رعايت قوانین و
مقررات از طريق مزايده عمومي در س امانه تدارکات
الكترونیم دولت با رعايت قانون ت جارت الكترونیم
م صوب  1382/10/17با ا محات و الحاقات ب دی و
نیز مقررات ت یین شده در قانون برگزاری مناق صات به
نحوی که با مزايده منطبق باش د به فروش رس انده و
وجوه حا ل را به رديف درآمدی  210221واريز کندا
دس تجاههای اجرائي مكلفند با اين وزارتخانه همكاری
کنندا
 -4س ازمان برنامه و بودجه کش ور موظف اس ت م ادل
پنجاهدر د  )%50از مبالغ واريزی جز  )3اين بند را
30
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تا مبلغ بی ست و يم هزار و چهار د و ه شتاد میلیارد
 )21.480.000.000.000ري ال و ت ا مبلغ يكهزار و
دويس ت و نود میلیارد  )1.290.000.000.000ريال
جهت پرداخت سهص دولت به ندو بیمه محصوالت
ک شاورزی به ورت نقدی و يا ا سناد خزانه ا سممي
يكساله
 -3تا مبلغ س ه هزار میلیارد )3.000.000.000.000
ريال جهت جبران خ سارات نا شي از سیل ا ستانهای
سیستان و بلوچستان و هرمزگان
 -4تا مبلغ دو هزار میل یارد )2.000.000.000.000
ريال جهت تجهیز و بازآمد اورهال) نمودن بالجردهای
هوانیروز جمهوری اسممي ايران

متمرکز خزانه وجوه درآمد اخت صا ي واريز مي شود و
به ورت ددر د  )%100دريافت و مطابق قوانین و
مقررات مربوطه پرداخت ميش ودا هرگونه اقدام مغاير
اين حكص تص رف غیرقانوني در وجوه و اموال عمومي
محسوب ميشودا
ديوان محاسبات کشور موظف است عملكرد اين بند را
هر ششماه يمبار تهیه کند و به کمی سیون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسممي ارائه نمايدا
تبصره 13

اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواهگردان موضوع
ب ند م) ماده  )28قانون ال حا برخي مواد به قانون
تنظیص بخش ي از مقررات مالي دولت  )2اقدامات زير
ورت پذيرد:
 -1پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دوي ست و نود میلیارد
 )4.290.000.000.000ر يال به جم یت همل احمر
جمهوری ا سممي ايران و تا مبلغ يكهزار و هفت صد و
بیس ت میلیارد  )1.720.000.000.000ريال به وزارت
بهداش ت ،درمان و آموزش پزش كي در قالب اعتبارات
هزينهای و تملم دارايي های س رمايهای و تا مبلغ
ي ك ه زار و ه ف تص د و ب یس ت م ی ل ی ارد
 )1.720.000.000.000ريال به مؤس س ه تحقیقات
واکسن و سرمسازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت
انواع واکسنهای مورد نیاز انسان ،دام و طیور
 -2در اجرای جز  )1بند ب) ماده  )32و همينین
بند ث) ماده  )33قانون برنامه ششص توس ه به ترتیب

تبصره 14

الف -در اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها مص وب
 1388/10/15با ا محات و الحاقات ب دی و با هدف
تحقق عدالت ،کاهش فقر مطلق و تو س ه بهدا شت و
سممت مردم و همينین م طوفنمودن پرداخت يارانه
به خانوار های ن یازم ند و در اجرای ماده  )39قانون
برنامه ش شص تو س ه ،تمامي دريافتيها منابع) مندرج
در جدول ذيل به اس تثنای عوارض ش هرداریها و
دهیاریها به حس اب س ازمان هدفمندس ازی يارانهها
نزد خزانهداری کل کش ور واريز ميش ود و پس از
تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور ،مطابق جدول
ذيل هزينه ميشود:
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مبالغ
رديف

دريافتيها (منابع)

(ميليارد
ريال)

شناسنامه قانون

بخش

ردي

مربوط

ف

در يافتي حاصلللل ا
1

فلللردا داخلللللللي

1

770.737

فرآدردههاي نفتي

مبالغ
پرداختيها (مصارف)

(ميليارد
ريال)

عوارض د ماليات بر ار ا افزدده فرآدردههاي نفتي
فردا داخلي

100.918

در يافتي حاصلللل ا

2

عوارض د ماليات بر ار ا افزدده گا طبيعي

23.682

فللردا صللللادرات لي

3

عوارض د ماليات بر ار ا افزدده برق

18.436

فرآدرده هاي نفتي پس
2

ا كسلللر ما بهالت فادت

888.000

خوراک ت حو ي لي د

4

فللرآدردههللاي نللفلتلي

عوارض د مللالي لات بر ار ا افزدده سلللوخ لت
نيردگاهها

351

دريافتي ا پااليشگاهها
با پرداخت تعهدات طرحهاي بهينهسللا ي مصللرف
انرژي ،حمايت ا حم د نق عمومي،گا رسللاني د
5

جمعآدري گا هاي همراه د مشللع (موعللود ماده

80.000

( )12قانون رفع موانع تول يد ر قا بت پذير د ارت قاي
فلردا داخلللي گللا

عوارض گا ر ساني مو عود ماده ( )65قانون الحاق

طبيعي بللا احتسللللا
عوارض گا رسلللاني د

309.593

عللوارض د مللاللليللات
ار ا افزدده

خزانهداري ك كشور د ساير بخشها

3

در يافتي حاصلللل ا

نظام مالي كشور)

6

برخي مواد به قانون تنظيم بخشلللي ا مقررات مالي
ددلت ( )2د بند (ه) تبصلللره ( )1اين قانون ا گا -

13.008

سهم پنجاهدرصدي ( )%50بابت گرمايش مدارس
عوارض گا ر ساني مو عود ماده ( )65قانون الحاق
برخي مواد به قانون تنظيم بخشلللي ا مقررات مالي
7

ددلت ( )2د بند (ه) تبصره ( )1اين قانون  -سوخت

179

نيردگاهها سهم پنجاهدرصدي ( )%50بابت گرمايش
مدارس

دريافتي حا ص ا فردا
برق بله مشلللتركلان ( با
ا حتسللللا
4

عوارض د

مال يات بر ار ا افزدده)
پس ا كسلللر عوارض

243.766

8

موعلللود ماده ( )5قانون

اجراي طرح ايمنسا ي د هوشمندسا ي جايگاههاي
سي ان جي

3.528

حمايت ا صلللنعت برق
كشور
5

سوخت نيردگاهها

6

خوراک مي عانات گا ي
پتردشيميها

7

منابع حاص ا فردا آ

4.258
259.906

9

31.000

10
11

32

اجراي معافيت مدارس ا پرداخت هزينه هاي گا
مصرفي
اجراي م عاف يت مدارس ا پردا خت هزي نه هاي برق
مصرفي
اجراي م عاف يت مدارس ا پردا خت هزي نه هاي آ
مصرفي

600
300
100
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با پردا خت تع هدات د ارت نيرد با بت نيرد گاه هاي
12

سيک تركيبي (خ صو صي د ددلتي) ا مح سوخت

3.620

نيردگاهها
پخش

13

پااليش د
پخش
فرآدردههاي

عوارض توسعه ،نگهداشت د نوسا ي شبکه خطوط
14

نفتي

لوله انتقال نفت خام ،ميعانات گا ي د فرآدرده هاي
نفتي ،تأسللليسلللات د انبارهاي فرآدردههاي نفتي د

20.000

پااليشگاههاي ددلتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر)
15

نفت

هزينه حم د نق د تو يع فرآدردههاي نفتي

104.596

16
17
18

سهم چهارده د نيمدرصد ( )%14/5شركت ملي نفت
ايران ا خوراک ميعانات گا ي پتردشيميها
سهم چهارده د نيمدرصد ( )%14/5شركت ملي نفت
ايران ا مح فردا داخلي فرآدردههاي نفتي
سهم چهارده د نيمدرصد ( )%14/5شركت ملي نفت
ايران ا مح صادرات فرآدردههاي نفتي
هزينههاي توليد ،انتقال ،تو يع د فردا گا طبيعي

37.686
53.820
128.760
128.296

عوارض گا رسلللاني موعلللود ماده ( )65قانون الحاق
19
گا

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ا مقررات مالي ددلت
( )2ا گا  -سهم پنجاهدر صدي ( )%50شركت ملي

13.008

گا ايران
عوارض گا ر ساني مو عود ماده ( )65قانون الحاق برخي
20

مواد به قانون تنظيم بخشللي ا مقررات مالي ددلت (-)2
سوخت نيردگاهها سهم پنجاهدرصدي ( )%50شركت ملي

179

گا ايران
برق

21

آ

22

هزي نه تول يد ،انت قال د تو يع ،فردا د خر يد برق ا
نيردگاههاي بخش خصوصي
هزينه توليد ،انتقال ،تو يع د فردا آ
جمع پرداختيها

225.030
30.900
986.997

مصارف هدفمندي
23

پرداخت يارانه نقدي د غيرنقدي خانوارها

428.000

كاهش فقر مطلق خانوار هاي ت حت ح ما يت كمي ته
امداد امام خميني (ره) د سا مان بهزي ستي حداق نود
د پنج درصلللد ( )%95اعت بار اين رديف د باقي مانده

مصارف هدفمندي

24

براي اجراي قانون حمايت ا حقوق معلوالن ،اجراي

155.500

ماده ( )6قانون ح ما يت ا حقوق معلوالن د اجراي
تبصللره لي ماده ( )38قانون جامع خدماترسللاني به
ايثارگران
ماده ( )46قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشللي ا
مقررات مالي ددلت ( )2موعود كاهش هزينههاي مستقيم
25

سلل مت مردم ،ايجاد دسللترسللي عادالنه مردم به خدمات
بهداشللتي د درماني ،كمك به تأمين هزينههاي تحم ناپذير
درمان ،پو شش دارد ،درمان بيماران خاص د صعبالع ج

33

52.000
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كه ا طريق بند (د) ماده ( )28قانون الحاق برخي مواد به
قانون تنظيم بخشللي ا مقررات مالي دد لت ( )2اع مال
ميشود.
اجراي سللاير اهداف مندرج در قانون برنامه شللشللم
توسعه ،اجراي مواد ( )8تا ( )11قانون هدفمند كردن
يارانهها حداق نود درصللد ( )%90اعتبار اين رديف
26

د باقيمانده براي حق بيمه سهم ددلت اقشار خاص
(ا جمله رانندگان حم د نق دردن د بردنشهري،

55.250

قاليبافان د نان سرپر ست خانوار د بد سرپر ست
(پنج هزار ميليارد ريال) د راهنمايان گردشلللگري تا
ددهزار نفر) ،كمك به ر مندگان معسر
27

يارانه نان د خريد تضميني گندم

121.000

28

تغذيه د امور رفاهي دانشجويان

4.000

توليد د اشلللتغال (بند الف تبصلللره  )18حداق نود
درصلللد ( )%90اعت بار اين رديف د باقي مانده براي
29

حم د نق ريلي ،م سکن د نهادههاي ك شادر ي د

102.000

صللنددق بيمه اجتماعي كشللادر ان ،ردسللتاييان د
عشاير
30

ساير مصارف هدفمندي به شرح اقدام مرتبط مندرج
در جدادل ( )7د ( )9اين قانون

292.513

اجراي طرح حمايت معيشلللتي خانوارها حسلللب
31

آييننامهاي كه به پي شنهاد م شترک سا مان برنامه د
بودجه كشللور د د ارت تعادن ،كار د رفاه اجتماعي

310.000

بهتصويب هيأت د يران ميرسد.
جمع مصارف هدفمندي
جمع ك دريافتيها

جمع ك

2.507.260

1.520.26
3
2.507.26
0

 -1يان صنعت برق ( )49.998ميليارد ريال بوده كه در جددل فوق محا سبه ن شده ا ست د تمامي دجوه دريافتي ا فردا آ د برق جهت حمايت ا
صنعت آ د برق حداكثر ظرف مدت دد هفته به شركتهاي ليربط برگشت داده ميشود د اجراي تکاليف قانوني برعهده شركتهاي مذكور است.
 -2به ددلت اجا ه داده ميشود تا سقف دهدرصد ()%10مصارف هدفمندي ،در رديفهاي مصارف هدفمندي جابهجا نمايد.
 -3معادل حقالعم جايگاههاي عرعه نفتي د سيانجي ( )CNGدر منابع د مصارف جددل فوق محاسبه نگرديده د مبلغ مذكور توسط اين جايگاهها
ا مح فردا برداشت ميشود.
 -4در منابع د مصارف بخش برق ،عوارض ماده ( )5قانون حمايت ا صنعت برق كشور( ،بند (د) تبصره ( )6اين قانون) منظور نشده است.
 -5در سال  1399خريد برق ا نيردگاه اتمي بوشهر براساس هزينه تمامشده حسابرسيشده نيردگاه مذكور صورت ميگيرد.
 -6در صللورت افزايش درآمد ناشللي ا صللادرات فرآدردههاي نفتي د يا افزايش درآمد حاصلل ا فردا داخلي فرآدردههاي نفتي مندرج در
بندهاي ( )1د ( )2منابع ،درآمد حا ص ا آن تا سقف سيهزار ميليارد ( )30.000.000.000.000ريال به افزايش مبلغ رديف ( )27م صارف هدفمندي
(يارانه نان د خريد تضميني گندم) د باقيمانده براي پاداا پايانخدمت دالدين شهدا اختصاص مييابد.
 -7ع ده بر سهميه ماهانه ،شصت ليتر بنزين براي تعطي ت سال نو يا تعطي ت تابستانه به خودردهاي سواري شخصي اختصاص مييابد.
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 -1وزارت ت اون ،کار و رفاه اجتماعي موظف اس ت با
اس ت فاده از کل یه بانك های اطم عاتي در اخت یار و بر
اس اس م یارها و ض وابطي که توس ط اين وزارتخانه
ت یین ميگردد ن سبت به شنا سايي و حذف سه دهم
باالی درآمدی از فهر ست يارانهبجیران ،با ارائه دلیل و
مدرک به افراد ،اقدام کندا
 -2منابع حا ل از ا مح قیمت بنزين نسبت به قیمت
قبل از سهمیهبندی در سال  ،1398م شمول عوارض و
مالیات بر ارزش افزوده و س هص چهارده و نیصدر د
 )14%/5شرکت ملي نفت ايران نميشودا
 -3عوارض ش هرداری ها و ده یاری ها از فروش
حاملهای انرژی موض وع ماده  )38قانون مالیات بر
ارزش افزوده و جداول پرداختي ها مص ارف) اين
تب صره ،پس از و ول ،ظرف مدت يمماه به ح ساب
تمرکز وجوه وزارت کش ور واريز ميش ود ت ا ب ه
شهرداریها و دهیاریها پرداخت شودا
 -4سازمان هدفمند سازی يارانهها مكلف ا ست امكان
ث بت نام برای افرادی که موفق به ث بت نام برای
بهرهمندی از يارانه نشدهاند را فراهص کندا
آيیننامه اجرائي اين بند به پیش نهاد س ازمان برنامه و
بودجه ک شور و با همكاری وزارتخانههای امور اقت صادی
و دارايي ،نفت ،نیرو و ت اون ،کار و رفاه اجت ماعي تهیه
ميشود و بهتصويب هیأت وزيران ميرسدا
ب -بدهي س ازمان هدفمندس ازی يارانهها به بانم
مرکزی جمهوری اس ممي ايران بابت تنخواه دريافتي
برای اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها در س ال
 1389ت ا س قف پنج اه و هف ت هزار میلی ارد
 )57.000.000.000.000ريال بهعنوان بدهي دولت
به بانم مرکزی تلقي ميگرددا

شناسنامه قانون
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الف -ش رکت های تول ید نیروی بر حرارتي دولتي و
ش رکتهای بر منطقهای مكلفند منابع ت یینش ده در
بودجه م صوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به
ترتیب به ش رکت مادرتخص ص ي تولید نیروی بر
حرار تي و ش رک ت توانیر ب اب ت رد ديون و ي ا
س رمايهگذاری احداث) در توس ه نیروگاه حرارتي و
توس ه شبكه انتقال کشور پرداخت کنندا
ب -ش رکت تولید و توس ه انرژی اتمي ايران مكلف
است منابع ت یین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را
به ش رکت بهرهبرداری نیروگاه اتمي بوش هر بابت
هزينههای بهرهبرداری پرداخت کندا
ج -شرکت تولید مواد اولیه و سوخت ه ستهای ايران
مكلف است جهت توس ه و تسريع در اجرای طرحهای
تملم داراييهای سرمايهای ،مواد م دني و محصوالت
جانبي همراه با مواد پرتوزا را م طابق با قوانین و
مقررات به فروش رسانده و درآمد حا ل از آن را پس
از کسر هزينهها شامل قیمت تمامشده کاال و خدمات
فروشرفت ه ،اداری -عمومي و توزيع و فروش) ب ه
ح ساب خا ي نزد خزانهداری کل ک شور واريز کند و
درآمد حا له را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت
سرمايهگذاری در طرحها و رديفهای تملم داراييهای
س رمايهای جهت خريد کیم زرد با منش أ داخلي يا
خارجي و يا تملم س هام م ادن پرتوزا و ش رکتهای
مرتبط با چرخه س وخت براس اس موافقت نامه های
مبادلهش ده با س ازمان برنامه و بودجه کش ور هزينه
نمايدا درآمد حا له به ح ساب افزايش سرمايه دولت
در شرکت منظور و م اف از تقسیص سود سهام دولت و
مالیات آن با نرخ فر محاسبه ميشودا
د -به منظور ا مح الجوی مصرف بر و گاز ،شرکت
توانیر و ش ر کت دولتي ذیربط تاب ه وزارت ن فت
موظفن د از طريق ک ارور اپراتور)ه ای مج ازی و
شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسايي و
و ول مطالبات م شترکان با اولويت م شترکان عمده
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در سال  1399پان صد میلیون  )500.000.000ريال با
دوره بازپرداخت هفتس اله با أخذ يم ض امن م تبر و
سفته استا
ب -در اجرای بند ب) ماده  )83قانون برنامه ش شص
توس ه و ماده  )52قانون احكام دائمي برنامه های
تو س ه ک شور ،بانم مرکزی جمهوری ا سممي ايران
مكلف ا ست از طريق بانكهای عامل مبلغ ه شتاد هزار
میلیارد  )80.000.000.000.000ريال از محل منابع
سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانكي
را ب ه ت ف ك ی م چ ه ل و ن ه ه زار م ی ل ی ارد
 )49.000.000.000.000ر يال به کمی ته ا مداد ا مام
خ م ی ني ره) و بیس ت و ي م هزار م ی لی ارد
 )21.000.000.000.000ريال به س ازمان بهزيس تي
کش ور با م رفي دس تجاههای ذیربط به مددجويان و
کارفرمايان طرحهای ا شتغال مددجويي با اولويت زنان
سرپرست خانوار به ورت ت سهیمت قرضالحسنه با
بازپرداخت هفت ساله پرداخت کندا در ورتي که هر
يم از د ستجاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه
ت سهیمت خود را تا پايان آذرماه سال  1399ا ستفاده
نمايد ،س همیه مذکور به ديجر دس تجاههای مش مول
ت لق ميگیردا
مبلغ ده هزار میلیارد  )10.000.000.000.000ريال از
منابع اين بند در اختیار س تاد اجرائي فرمان حض رت
امام ره) قرار ميگیردا ستاد اجرائي م ادل اين مبلغ به
اين منابع اض افه ميکند و برای اش تغال در مناطق
محروم هزينه مينمايدا
ج -در اجرای ماده  )77قانون الحا برخي مواد به قانون
تنظیص بخش ي از مقررات مالي دولت  ،)2مبلغ دوهزار
م ی ل ی ارد  )2.000.000.000.000ري ال از م ن اب ع
قرضالح سنه بانكها ،در اختیار ستاد مردمي ر سیدگي به
امور ديه قرار ميگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولويت
زندانیان زن و زندانیان بدهكار مهريه ،پرداخت شودا
د -دولت از طريق خزانهداری کل کش ور مكلف اس ت
ماهانه م ادل دودر د  )%2از يمدوازدهص هزينههای
جاری ش رکتهای دولتي ،بانكها و مؤس س ات انتفاعي

پرمص رف و همينین نص ب کنتورهای هوش مند و
هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمايندا
ه -ت رفه س وخت نیروگاههای خود تأمین که بنا به
اعمم وزارت نیرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از بر
تولیدی خود به ش بكه س راس ری ميکنند ،به میزان
سوخت مصرفي برای بر تحويل شده به شبكه ،م ادل
ت رفه س وخت نیروگاهي براس اس متوس ط بازدهي
نیروگاههای حرارتي سال  1397ميباشدا
و -بهمنظور فرهنگس ازی و مديريت مص رف آب،
شرکتهای تاب ه و واب سته به وزارت نیرو مكلفند ت رفه
بهای آب م صرفي در محدوده مجاز کلیه د ستجاههای
اجرائي مندرج در ماده  )29قانون برنامه ششص توس ه
را م ادل قی مت ت مامش ده در يا فت کن ندا مدارس،
ک تاب خانه های عمومي و بی مارس تان های دولتي در
ورت مصرف باالتر از الجوی مصرف مشمول حكص
اين بند هستندا
ز -کارور اپراتور) های ارا ئهده نده خد مات م خابراتي،
عموه بر قیم ت هر پی ام م مبلغ ده  )10ري ال از
استفادهکنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد
عمومي رديف  160154نزد خزانهداری کل کش ور واريز
کنندا درآمد حا له متناسب با و ول تا سقف هزارمیلیارد
 )1.000.000.000.000ريال جهت اجرای مواد  )5و )8
قانون حمايت از حقو م لوالن م صوب  1396/12/20و
س اماندهي کودکان کار و خیاباني در اختیار س ازمان
بهزيستي رديف  131500قرار ميگیردا
تبصره 16

الف -بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانم مرکزی
جمهوری اسممي ايران موظف است از محل پسانداز
و جاری قرضالحس نه ن ظام بانكي ،تس هیمت
قرضالح سنه ازدواج به زوجهايي که تاريخ عقد ازدواج
آنها ب د از مورخ  1396/1/1مي باش د و تاکنون وام
ازدواج دريافت نكردهاند با اولويت نخست پرداخت کندا
ت سهیمت قرضالح سنه ازدواج برای هر يم از زوجها
36
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ضروری برای هر يم از کارکنان و بازن ش ستجان ناجا
از طريق بانكهای عامل
 -2-1مبلغ ده هزار میل یارد )10.000.000.000.000
ر يال از م حل م نابع عادی بانك ها برای پردا خت
ت سهیمت ساخت يا خريد مسكن تا سقف يم میلیارد
 )1.000.000.000ر يال برای هر فرد با نرخ س ود
نهدر د  )%9و با ض ما نت نیروی انت ظامي با
بازپرداخت بیستساله
 -2مبلغ پنج هزار میلی ارد )5.000.000.000.000
ريال جهت پرداخت به بیماران بال مج ،سرطاني
و زوجهای نابارور
دستورال مل اجرائي شامل نحوه پرداخت ت سهیمت و
م شموالن ياد شده با همكاری بانم مرکزی و وزارت
بهداش ت ،درمان و آموزش پزش كي تهیه و عملیاتي
ميشودا
-3
 -1-3م ب ل غ چ ه ل ه زار م ی ل ی ارد
 )40.000.000.000.000ر يال جه ت پرداخ ت به
کارکنان ارتش جمهوری اسممي ايران ،سپاه پاسداران
انقمب اس ممي و وزارت دفاع و پش تیباني نیروهای
مسل با هماهنجي هر يم از سازمانهای مذکور برای
پرداخت تس هیمت قرضالحس نه جهیزيه دويس ت
میلیون  )200.000.000ر يال ،ازدواج پن جاه میلیون
 )50.000.000ريال به کارکنان و بازنش س تجان و
فرز ندان آن ها و ودي ه مس كن س یص د میلیون
 )300.000.000ري ال ب ه هري م از ک ارکن ان و
بازنشستجان
 -2-3مبلغ هشت هزار میلیارد )8.000.000.000.000
ر يال تس هیمت از م حل م نابع عادی بانك ها برای
هريم از س ازمانهای مذکور جهت س اخت يا خريد
م سكن تا سقف يم میلیارد  )1.000.000.000ريال
برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیستساله
مابهالتفاوت س ود تس هیمت مذکور در توافق هر يم از
سازمانها با بانكهای عامل تأمین ميشودا

واب سته به دولت مندرج در پیو ست شماره  )3اين قانون
که سودده ميباشند به استثنای هزينههای استهمک را
از ح سابهای آنها بردا شت و به ح ساب درآمد عمومي نزد
خزانهداری کل کش ور موض وع رديف  130425جدول
شماره  )5اين قانون واريز کندا
ه  -بانم مرکزی جمهوری اس ممي ايران مكلف
اس ت از طريق بانكهای عامل با هماهنجي و م رفي
ب سیج سازندگي ن سبت به اخت صاص مبلغ پنجاه هزار
میلیارد  )50.000.000.000.000ريال از محل منابع
سپردههای قرضالحسنه و جاری بانكها برای پرداخت
به ت داد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نیروگاه خورشیدی
پنج کیلوواتي در روس تاها و حاش یه ش هرها و مناطق
محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون )500.000.000
ريال با بازپرداخت شصتماهه و نرخ چهاردر د )%4
اقدام کندا مابهالتفاوت نرخ سود تا سقف يكهزار میلیارد
 )1.000.000.000.000ريال نس بت به نرخ مص وب
ش ورای پول و اعتبار از محل منابع بند الف) تبص ره
 )18اين قانون پرداخت مي شودا م سؤولیت ن صب و
راهاندازی اين نیروگاهها به ورت رايجان برعهده
س ازمان بس یج مس تض فین ميباش دا اس تفاده از
ت سهیمت اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد ت ضمیني
بر از سوی شرکت تاب ه وزارت نیرو استا
و -بانم مرکزی جمهوری اسممي ايران مكلف است
از طريق بانكهای عامل از محل س پردههای جاری و
قرضالحس نه نظام بانكي پس از انجام تكالیف مندرج
در بندهای الف) ،ب) ،ج) و ه ) اين تبصره ،نسبت
به پرداخت تس هیمت قرضالحس نه برای موارد زير
اقدام نمايد:
-1
 -1-1مبلغ دو هزار میل یارد )2.000.000.000.000
ريال تس هیمت بلند مدت حداقل دهس اله) برای
پرداخت هفتص د میلیون  )700.000.000ريال ودي ه
مس كن ،دويس ت میلیون  )200.000.000ريال وام
ازدواج و دويس ت میلیون  )200.000.000ريال وام
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اجرائي که به تص ويب هیأت وزيران ميرس د ،م ین
ميشودا

 -4مبلغ پنج هزار میلی ارد )5.000.000.000.000
ريال جهت توانمندس ازی ،پرداخت تس هیمت و خريد
انش ابات و توس ه تأ سیسات خانجي و کارگشايي امور،
با پی شنهاد م اونت تو س ه رو ستايي و مناطق محروم
م اون اول رئیسجمهور برای پرداخت به متقاض یان
روستايي
 -5مبلغ چ هار هزار میل یارد )4.000.000.000.000
ريال از منابع عادی بانكها برای پرداخت به ده هزار نفر
متقاضي ايجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتي به ازای
هر نفر چ هار د میلیون  )400.000.000ر يال با
بازپرداخت ش صتماهه با يم سال تنفس و نرخ سود
حداکثر هشتدر د )%8
مابهالت فاوت نرخ س ود تا س قف يكص د میل یارد
 )100.000.000.000ريال نس بت به نرخ مص وب
ش ورای پول و اعتبار از محل منابع بند الف) تبص ره
 )18اين قانون پرداخت مي شودا استفاده از ت سهیمت
اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تض میني بر از
س وی ش ر کت تاب ه وزارت نیرو و با نظارت آنها
ميباشدا
ز -بانم مس كن موظف اس ت با اس تفاده از منابع
حا ل از بازگشت اقساط مسكن مهر ت داد چهل هزار
فقره تسهیمت مسكن به بازنشستجاني که حداقل پنج
سال از بازنشستهشدن آنها گذشته و در ده سال گذشته
خود و همس رش ان فاقد واحد مس كوني بوده و از
ت سهیمت خريد يا ساخت م سكن ا ستفاده نكردهاند،
بدون نیاز به سپردهگذاری ،پرداخت کندا
نرخ سود اين ت سهیمت در تهران نهدر د  ،)%9در
مراکز استانها هفتدر د  )%7و در ساير شهرها و
روستاها چهاردر د  )%4است؛ اين حكص شامل کلیه
بازنش س تجان اعص از کش وری ،لش كری و تأمین
اجتماعي که م ستمری بازن ش ستجي آنها کمتر از سي
میلیون  )30.000.000ريال در ماه اس ت ،ميش ودا
منابع ا ستفادهن شده قانون بودجه سال  1398به منابع
موض وع اين بند اض افه ميش ودا س قف تس هیمت
مزبور و نحوه اولويتبندی مت قاض یان در آيین نامه
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الف -به منظور رعايت عدالت در س ممت و پايداری
منابع ،در س ال  1399ارائه بس ته خدمات بیمه پايه
ت ريف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع
به ورت رايجان تحت پوشش بیمه پايه سممت قرار
ميگیرند ،از طريق نظام ارجاع ،پزش م خانواده و در
مراکز دان شجاهي انجام مي شودا بهرهمندی از سط
خد مات باالتر اعص از خد مات ارا ئهش ده در مراکز
غیردولتي و بیش تر از بس ته خد مات بی مه پا يه
ت ريفش ده فو الذکر ،مس تلزم مش ار کت مالي
بیمهش دگان در پرداخت حق س رانه بیمه خواهد بودا
هزينه مربوط از محل رديف  129203تأمین مي شودا
رو ستايیان ،ع شاير و ساکنان شهرهای زير بی ست
هزار نفر جم یت مش مول نظام ارجاع و پزش م
خانواده ميباشندا
در ورت عدم امكان د ستر سي به خدمات پز شم
خانواده ،ارائه خدمات به اق شار مذکور تحت پو شش
رايجان بیمه پايه سممت) بدون رعايت نظام ارجاع و
پزشم خانواده رفاً با مراج ه به مراکز دانشجاهي و
با ت رفه دولتي امكانپذير استا
افراد ت حت پوش ش کمی ته ا مداد ا مام خمیني ره)
مشمول آزمون وسع نميباشندا
ب -بنیاد ش هید و امور ايثارگران مكلف اس ت از محل
اعتبارات مو ضوع رديف  131600جدول شماره  )7اين
قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت ا شتغال م سر فاقد
درآمد که بر اس اس قوانین نیروهای مس ل مش مول
دريافت حقو وظیفه نميباشند ،تا زماني که فاقد شغل و
درآمد باش ند ،ماهانه کممم یش ت م ادل حداقل حقو
کارکنان دولت پرداخت کندا آيیننامه اجرائي اين بند به
پی شنهاد م شترک سازمان برنامه و بودجه ک شور و بنیاد
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مس كن يكص دهزار نفر را تأمین کنندا يارانه س ود
ت سهیمت مذکور از رديف  131600جدول شماره )7
اين قانون تأمین ميشودا
ه  -از ابتدای سال  1399شرکت تو س ه و تجهیز
مراکز بهدا شتي و درماني و تجهیزات پز شكي ک شور
مادرتخ ص صي) م شمول مفاد ماده  )55قانون برنامه
ششص توس ه ميشودا
و -دان شجاههای علوم پزشكي و بیمارستانهای دارای
رديف بودجه مس تقل موظفند مبالغ حا ل از خريد و
فروش دارو ،لوازم و تجهیزات و ملزومات پزش كي را
منحص راً جهت بازپرداخت هزينههای تأمین و تدارک
دارو ،لوازم و ت جهیزات و ملزوم ات پزش كي ب ه
داروخانه ها و ش رکت های پخش تأمینکننده پرداخت
کنند و س ازمان های بیمهای مكلفند هزينه دارو و
تجهیزات و ملزومات پز شكي را به ح ساب جداگانهای
که دانشجاه اعمم مينمايد واريز کنندا تخلف از اجرای
اين بند در حكص تص رف غیرقانوني در اموال عمومي
تلقي ميشودا
ز -س ازمان های بی مهگر پايه درمان موظف ند فقط
نسخههای الكترونیكي را پذيرش نمايندا اين نسخهها
دربرگیرنده شماره کد)ملي و م شخ صات فردی بیمار،
مش خص ات فردی و ش ماره نظام پزش كي پزش م،
شناسه يكتای مرکز ارائه خدمت ،نوع و میزان خدمت،
زمان ارائه خدمت ،شنا سه الكترونیكي پرداخت بیمار و
ش ناس ه کد) اختص اص پايانه فروش جاهي و هزينه
خدمت به تفكیم سهص بیمه و بیماری استا
شورای عالي بیمه مكلف ا ست ن سخه الكترونیم را
مبت ني بر ضوابط موجود در اين بند طراحي و برای
اجرا به ت مامي افراد و نهادهای ذکرش ده در بند
ج) اين ت ب صره ابمغ نمايدا در ورتي که شورای
عالي بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال  1399اقدام
به اين کار ننمايد ،سازمان های بیمه گر پايه درمان
مكلف ند حداکثر ظرف مدت يم ماه نس خه
الكترون یم را مبت ني بر ض وابط مذکور طراحي و
اجرا کنندا

شهید و امور ايثارگران تهیه مي شود و بهت صويب هیأت
وزيران ميرسدا
ج-
 -1به منظور اجرائي نمودن بند چ) ماده  )70قانون
برنامه ش شص تو س ه ،مو ضوع ا ستقرار پايجاه اطمعات
برخط بیمه شدگان درمان ک شور و مديريت م صارف و
منابع ،کلیه شرکتها و ندو های بیمه پايه و تكمیلي
درمان اعص از دولتي و غیردولتي و نیز دس ت جاههای
اجرائي موض وع ماده  )5قانون مدير يت خد مات
کش وری ،از جمله س ازمان خدمات درماني نیروهای
م سل  ،سازمان تأمین اجتماعي و ساير سازمانهای
بیمهگر مكلفند نس بت به ارس ال برخط اطمعات
بیمه شدگان خود و بهروزرساني پايجاه مذکور به ورت
رايجان و مس تمر اقدام و از پايجاه مذکور از طريق
جايجزيني ابزارهای الكترونیكي به جای دفترچه و با
ا ستفاده از سامانه سرويس) ا ستحقا سنجي سازمان
بیمه سممت ايرانیان ،جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای
و درماني به بیمهش دگان تحت پوش ش خود اس تفاده
کنندا
 -2س ازمان بیمه س ممت ايران از طريق ش رکتهای
وابس ته مكلف اس ت ض من تأمین و تدارک بس ترهای
الكترونیكي الزم ،هنجام مراج ه بیمه شدگان موضوع اين
ب ند برای در يا فت خد مات س م مت ،کل یه خد مات
اعتبارس نجي بیمهای ،بررس ي همپوش اني بیمهای و
پايش کنترل) قوا عد بی مهای خد مت را به ورت
الكترونیكي و از طريق سامانه سرويس) استحقا سنجي
به انجام رساندا هزينه خدمات موضوع اين بند به پیشنهاد
مجمع عمومي س ازمان بیمه س ممت ايران و تص ويب
هیأت وزيران ت یین و از مراج هکننده بیمه شده) دريافت
مي شود و هزينههای قانوني تبادل اطمعات و استفاده از
دادههای ساير مراجع از اين محل تأمین ميشودا
د -دو لت و بانم مرکزی جمهوری اس ممي ايران
مكلفند در اجرای ماده  )62قانون الحا برخي مواد به
قانون تنظیص بخش ي از مقررات مالي دو لت ،)2
تس هیمت الزم برای هدف قانون مبني بر تأمین
39

شناسنامه قانون

قانون بودجه سال  1399کل کشور

الف) تبص ره  )18قوانین بودجه س الهای  1397و

ح -کلیه د ستجاههای مو ضوع ماده  )29قانون برنامه
ش ش ص توس ه از جمله نهادهای عمومي غیردولتي و
بنیادها که به هر ش كل از اقش ار آس یبپذير حمايت
ميکنند ،مكلفند ت مامي حمايت ها و کمك های خود را
به تفكیم ش ماره کد)ملي فرد دريافتکننده حمايت،
در س امانه وزارت ت اون ،کار و رفاه اجت ماعي ثبت
نمايندا به منظور ساماندهي و کارآمدسازی سیاستهای
حمايتي ،اطمعات سامانه در اختیار تمامي دستجاههای
فو قرار ميگیردا
پس از ث بت اطم عات ،وزارت ت اون ،کار و ر فاه
اجتماعي مكلف است امكان است مم استحقا سنجي
افراد در يا فتکن نده ح ما يت را در اخت یار ن هاد های
حمايتکننده قرار دهدا
 -1آن بخش از هزينههای مؤسسات خیريه خصو ي
که به ا شخاص پرداخت مي شود تنها در ورت ثبت
در س امانه مذکور از م افیت های مالیاتي برخوردار
ميشوندا
 -2بانكها و مؤس س ات اعتباری خص و ي و دولتي
مكلفند تس هیمت قرضالحس نه پرداختش ده را به
تفكیم شماره کد)ملي در سامانه مذکور ثبت نمايندا
 -3وزارت ت اون ،کار و رفاه اجت ماعي مكلف اس ت
ام كان ث بت اطم عات ح ما يت های ان جامش ده و
همينین اس ت مم اس تحقا س نجي افراد را برای
مؤسسات خیريه مردمنهاد نیز فراهص نمايدا

 1398کل کشور هزينه کندا
 -2به منظور تسهیل تأمین وثايق مورد نیاز برنامههای
موض وع اين حكص ،بخش ي از منابع عمومي جز )1
اين بند ميتواند با تأيید سازمان برنامه و بودجه ک شور
برای افزايش س ر ما يه

ندو های ض ما نت

س رمايهگذاری و همينین بهمنظور تحقق برنامههای
موض وع اين حكص در بخش کش اورزی برای افزايش
سرمايه ندو بیمه ک شاورزی و ندوقهای حمايت
از توس ه سرمايهگذاری در بخش کشاورزی و عشايری
استفاده شودا
 -3عبارت «يمدر د  »)%1مندرج در تبص ره )2
ماده  )52قانون ال حا برخي مواد به قانون تنظیص
بخشي از مقررات مالي دولت  )2به عبارت «يم واحد
در د» ا مح ميشودا
برنامههای موض وع اين بند به پیش نهاد مش ترک هر
يم از د ستجاههای اجرائي و وزارت ت اون ،کار و رفاه
اجتماعي تهیه ميش ود و به تأيید س ازمان برنامه و
بودجه کشور ميرسدا
آيیننامه اجرائي اين بند به پیش نهاد س ازمان برنامه و
بودجه ک شور و با همكاری وزارتخانههای ت اون ،کار و
رفاه اجتماعي،

ن ت ،م دن و تجارت ،ارتباطات و

فناوری اطمعات ،جهاد کش اورزی ،کش ور و میراث
تبصره 18

فرهنجي ،نايع د ستي و گرد شجری و بانم مرکزی

الف-

جمهوری اس ممي ايران تهیه ميش ود و بهتص ويب

 -1به دولت اجازه داده ميش ود اعت بارات مندرج در

هیأت وزيران ميرسدا

جدول تبص ره  )14اين قانون را در قا لب وجوه

ب -به ش رکتهای تاب ه وزارت ارتباطات و فناوری

ادارهش ده ،يارانه س ود ،کمم بمعوض و همينین

اطمعات اجازه داده مي شود با تأيید وزير ارتباطات

تس هیمت بانكي ترک یب و برای اجرای برنامه های

و فناوری اطمعات تا مبلغ يم هزار و چهار

د

ايجاد اش ت غال مولد ،تثبیت اش ت غال موجود ،اجرای

میلیارد  )1.400.000.000.000ريال از محل منابع

سیا ستهای بازار کار و تكمیل اجرای برنامههای بند

داخلي خود و برای ک مم به س رما يه گذاری های
خطر پذير ،اي جاد کارور اپراتور) های ارا ئهکن نده
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خدمات الكترونیكي در کل یه بخش ها ،ح ما يت از

مزيت های منطقه ای و آمايش س رزمین با اولويت

ه ای اش ت غال آفرين و يا

مناطق کمترتو س ه يافت ه ،محروم و هدف بازآفريني

ادرات کاال و خد مات در اين بخش توس ط

ش هری با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع

ورت وجوه

مالي منابع داخلي س ازمان های توس ه ای ،وجوه

اداره ش ده براس اس آيین نامه ای که با پیش نهاد

حا

ل از وا گذاری ش رکت های وابس ته به

مش ترک وزارت ارت با طات و ف ناوری اطم عات و

س ازمانهای توس ه ای تس هیمت بانكي و تأمین

س ازمان برنامه و بودجه کش ور تهیه مي ش ود و به

مالي خارجي فاينانس) موض وع بند الف) تبص ره

ت صويب هیأت وزيران مي ر سد ،اخت صاص دهند و

 )3اين قانون) اقدام کندا

طرح پروژه) های توس
بخش های خص و

ي و ت اوني به

مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنندا
ج -به وزارت ارت باطات و فناوری اطمعات اجازه داده

تبصره 19

مي شود از طريق سازمان توس های و شرکتهای تاب ه

دستجاههای اجرائي مكلفند در اجرای ماده  )27قانون

خود در چهار چوب ماده  )27قانون الحا برخي مواد

الحا برخي مواد به قانون تنظیص بخش ي از مقررات

به قانون تنظیص بخش ي از مقررات مالي دو لت )2

مالي دولت  ،)2از محل منابع بودجه کل کش ور و

بهمنظور ان جام طرح پروژه) های دو لت الكترون یم و

داراييهای خود تمهیدات الزم را برای اجرای طرحهای

توس ه خدمات الكترونیكي ازجمله هوش مندس ازی

جد يد ،نیم هت مام و آ ماده بهرهبرداری و در حال

مدارس مو ضوع ماده  )69قانون برنامه ش شص تو س ه

بهره برداری اعص از طرحه ای ت مل م داراييه ای

اقدام کندا منابع مورد نیاز جهت س رمايهگذاری بخش

س رمايهای با منابع عمومي و اختص ا ي و طرحهای

دولتي تا مبلغ پنج هزار میلیارد )5.000.000.000.000

شرکتهای دولتي با منابع داخلي از طريق ان قاد قرارداد

ر يال از م حل اعت بارات وزارت ارت با طات و ف ناوری

در قالب ماده فو با بخش های خص و ي ،ت اوني و

اطم عات و م نابع داخلي ش رکت های تاب ه با تأي ید

شهرداریها و دهیاریها با اولويت بخشهای خصو ي

سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین ميشود و از محل

و ت اوني فراهص کنند.

رديف  149000جدول شماره  )7اين قانون به مصرف

 -1به دولت اجازه داده ميش ود تا دهدر د  )%10از

ميرسدا

اعتبارات تملم داراييهای س رمايهای هر دس تجاه

د -دو لت م جاز اس ت از طريق س از مان های

اجرائي مندرج در اين قانون را ک سر و به رديف شماره

توس ه ای به منظور ايجاد اشتغال و رونق تولید و در

 38-550000واريز کند تا با اعتبار مص وب طرحها و

ههای

زيرطرحهای همان دس تجاه اجرائي مندرج در قس مت

مختلف اقت ص ادی و زيرب نايي و در اجرای مواد

دوم پیوست شماره  )1اين قانون ،در قالب يارانه سود،

قانون برنامه ش شص تو س ه با رعايت قانون اجرای

وجوه ادارهش ده و يا ک مم ،برای قراردادهای مذکور

سیا ست های کلي ا ل چهل و چهارم  )44قانون

اختص اص د هدا جاب جايي اعت بارات ،طرح ها و

ا سا سي ن سبت به اجرای طرحهای سرمايهگذاری،

زيرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره )1

نايع از جمله نوس ازی

اين قانون و اولويتبندی آنها تو سط سازمان برنامه و

راس تای توس ه س رمايه گذاری در عر

زيرس اخت ي و نوس ازی

ن اوگ ان هواپیم ای ت ج اری و ب ا در نظرگرفتن
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بودجه کش ور انجام ميش ودا نحوه توزيع اعت بارات

س رمايهای و هزينهای اس تان طرحهای اس تاني مص وب

طرح پروژه)های ا ستاني تو سط شورای برنامهريزی و

شورای برنامهريزی و توس ه استان امكانپذير ميباشد.

توس ه استان ت یین ميشودا

 -5بهای مح صول طرح پروژه) در قرارداد م شارکت از

بخشهای خصو ي ،ت اوني و شهرداریها و دهیاریها

ش مول ت رفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و

ميتوانند تأمین مالي را از طريق روشهايي چون تأمین

خاص م ستثني ا ستا در ورت ت یین قیمت تكلیفي،

مالي خارجي موضوع بند الف) تبصره  )3اين قانون)،

دخالت در نظام ت رفهگذاری و يا جلوگیری از دريافت

منابع بانكي ،بازار س رمايه و تس هیمت ريالي و ارزی

ت رفه برای بهای محص ول طرح پروژه) ،مابهالتفاوت

ه ملي با رعايت قوانین و مقررات

قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روشهای تأمین

ندو توس

موضوعه) انجام دهندا
يمدر

مالي در چ هار چوب قوانین و مقررات با تص و يب

د  )%1از اعتبارات موض وع اين جز جهت

کارگروههای ت ريفش ده در دس تورال مل ماده )27

تكمیل ،تجهیز وآمادهسازی سالنهای فرهنجي ،ورزشي

قانون الحا برخي مواد به قانون تنظیص بخش ي از

و امدادی بسیج هزينه ميشودا

مقررات مالي دو لت  )2و قی مت تكلیفي پردا خت يا

 -2اجرای بندهای  )10 ،)7 ،)6 ،)5 ،)4 ،)3و )11

روشهای تأمین مالي مذکور ا مح ميشودا

تبص ره  )19قانون بودجه س ال  1397کل کش ور با

 -6در طرح پروژه)های جديد بزرگراهي و راه ا لي و

رعايت و استفاده از ظرفیت اين تبصره تنفیذ ميشودا

همينین حمل و نقل ريلي راه آهن) استفاده از قرارداد

 -3دولت ميتواند در احداث ،توس ه و بهرهبرداری از

مش ارکت در احداث ،نجهداری ،بهس ازی ،بازس ازی و

طرحهای حوزه س ممت ،آموزش و تحقیقات و فرهنگ

بهرهبرداری با أخذ عوارض از کاربران امكانپذير استا

موض وع تبص ره  )2بند ج) ماده  )3قانون اجرای

ل از حق اش تراک طرح پروژه)های

س یاس تهای کلي ا

 -7درآمد حا

ل چهل و چهارم  )44قانون

مشارکتي آب در اجرای ماده  )63قانون تنظیص بخشي

اس اس ي در قالب ماده  )27قانون الحا برخي مواد به

از مقررات مالي دو لت مص وب  1380/11/27به

قانون تنظیص بخش ي از مقررات مالي دو لت  )2از

سرمايهگذار ت لق ميگیردا

ظرفیت اين تبصره با رعايت قانون اجرای سیاستهای

 -8د ستجاه اجرائي مجاز ا ست هزينه مطال ات و تهیه

کلي ا ل چهل و چهارم  )44قانون ا سا سي ا ستفاده

گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیتس ازی

کندا

توس ه مشارکت را از محل اعتبارات تملم داراييهای

 -4شورای برنامهريزی و توس ه استان تا سقف دهدر د

س رمايهای و س اير منابع خود تأمین کند و همينین

 )10%از اعتبارات تملم داراييهای س رمايهای اس تان را

م جاز اس ت بخش ي از هزي نه های آ مادهس ازی

برای طرحهای جديد اس تاني اختص اص دهد و برای

طرح پروژه) برای فراخوان مش ار کت را در اس ناد

طرحهای جديد بیش از س قف ت یینش ده رفاً در قالب

فراخوان اعمم نمايد تا س رمايه گذار در الجوی مالي

ماده  )27قانون الحا برخي مواد به قانون تنظیص بخ شي

خود ،لحاظ و پرداخت کندا

از مقررات مالي دولت  )2مجاز ميباش دا خريد محص ول

 -9تغییر کاربری ا

طرحهای مش ارکتي از محل اعتبارات تملم داراييهای

ش رايط ،توجیه اولیه خود را از دس ت دادهاند با أخذ
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قانون بودجه سال  1399کل کشور

 -1د ستجاه اجرائي مكلف ا ست هزينهيابي خروجيها

موافقت س ازمان برنامه و بودجه کش ور و رعايت

کاال و خد مات) را از طريق س ا ما نه يك پار چه

مقررات ذیربط امكانپذير ميباشدا
 -10دس تج اه اجرائي ملي مج از اس ت برای

بودجهريزی مبتني بر عملكرد برنامهريزی ،هزينهيابي

طرح پروژه) های ملي يا ملي اس تانيش ده که در

و مديريت عملكرد) که اطمعات ورودی آن از ت بادل

موق یت جغراف یايي يم اس تان واقع ش دها ند با

داده با س اير س امانههای دس تجاه اجرائي به دس ت

درخواس ت اس تاندار ،وظايف و اختیارات فرآيند اجرائي

ميآيد ،انجام دهدا

ي طرح پروژه) اعص از

 -2د ستجاه مجری مكلف ا ست بر مبنای تفاهصنامه

مش ارکت عمومي -خص و

فرآيند ارجاع کار و ان قاد قرارداد را به دس تجاه اجرائي

من قده با واحد مجری که ش امل حجص ف الیت ها،

تابع اس تاني تفويض کندا اس تاندار ،راهبری اجرای

خدمات و قیمت تمام شده آنها و ت یین ت هدات طرفین

م شارکت عمومي -خ صو ي طرح پروژه)های مذکور

ا ست ،اعتبارات واحد مجری را در سامانه سی ستص)

را برعهده داردا

حسابداری خود به ورت جداگانه به گونهای نجهداری

آيیننامه اجرائي اين تبص ره توس ط س ازمان برنامه و

ک ند که امكان گزارشگیری رويدادهای مالي واحد

بودجه ک شور تهیه مي شود و به ت صويب هیأت وزيران

مجری به ورت مجزا وجود دا شته با شد .ت شخیص

ميرسدا

انجام خرج در چهارچوب ت فاهص نامه من قده با مدير
واحد مجری استا
 -3به دس تجاههای اجرائي که در هزينهکرد اعتبارات

تبصره 20

هزينهای خود براس اس ت فاهص نامه من قده با واحد

الف -در اجرای بودج هريزی مب ت ني بر عملكرد،

مجری اقدام ميکنند ،اجازه داده ميش ود با موافقت

تمامي دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )5قانون

س ازمان برنامه و بودجه کش ور ،نس بت به جابجايي

مديريت خدمات کشوری از جمله بانكها و شرکتهای

اعتبارات فص ول هزينه و در س قف اعتبارات ابمغي

دولتي ،مكلفند در سال  1399با شناسايي هزينهها به

همان دس تجاه بدون رعايت الزامات ماده  )79قانون

تفكیم حقو و د ستمزد ،غیرنیروی ان ساني م ستقیص

تنظیص بخشي از مقررات مالي دولت اقدام کنندا

و غیرمس تقیص) و هزينههای مراکز ف الیت پش تیباني

 -4در اجرای حكص بند  )16س یاس ت های کلي

ن سبت به تكمیل و ا ستقرار کامل سامانه سی ستص)

اقتصاد مقاومتي و بند الف) ماده  )28قانون برنامه

حسابداری قیمت تمامشده اقدام کنندا

ششص توس ه ،در ورتي که واحد مجری بخشي از

ب -مازاد درآمدهای اخت صا ي د ستجاههای اجرائي

کارکنان خود را حداکثر تا ده در د  ))%10ن سبت

در س قف رقص پیشبینيش ده در رديف  102530در

به انجام مأموريت های خود مازاد تش خیص دهد،

قانون بودجه سال  1399با تأيید و ابمغ سازمان برنامه

مي ت واند آنها را در اخت یار دس ت جاه اجرائي ذیربط

و بودجه کش ور با رعايت قوانین و مقررات مربوطه

قرار دهد تا پس از تأيید باالترين مقام دس ت جاه

توسط همان دستجاه قابل هزينه استا

اجرائي م ذ ک ور ،وفق قوانین و مقررات مربوط

ج -در اجرای بودجهريزی مبتني بر عملكرد موضوع بند

جاب جايي به وا حد ديجری در ه مان دس ت جاه،

پ) ماده  )7قانون برنامه ششص توس ه:

جابجايي به د ست جاه اجرائي ديجری در همان شهر
43

شناسنامه قانون

قانون بودجه سال  1399کل کشور

يا ش هرس تان و جاب جايي به س اير ش هرها و

است خدامي کشور و هشتاد در د  )%80ديجر را

شهر ستان های ديجر در همان د ست جاه اجرائي و يا

برای ا فزا يش ا ع تب ارات طر حه ای ت مل م

س اير دس ت جاههای اجرائي با رض ايت مس تخدم و

دارايي های س رمايه ای دس ت جاههای ذی ربط و

موافقت سازمان اداری و ا ستخدامي ک شور) اقدام

مازاد بر سقف ت خ صیص اعتبارات م صوب کمیته

ورت عدم موافقت مس ت خدم ،وفق

ت خص یص اعتبارات موض وع ماده  )30قانون

نمايدا در

مقررات مربوط ،در خص وص نیروهای رس مي و

برنامه و بودجه کشور ،هزينه کندا

پیماني نس بت به بازنش س تجي يا بازخريدی و در

 -7بهمنظور تحقق و ظايف و ا هداف دس ت جاه های

مورد نیروهای قراردادی نس بت به فس خ قرارداد و

اجرائي ،دستجاه اجرائي مجاز است سنجه عملكرد ،مقدار

بازخريدی آنها اقدام کندا

و قیمت تمامش ده ف الیتهای ذيل برنامههای مص وب

 -5دس ت جاه های اجرائي مكلف ند ت مام اطم عات

مندرج در پیوس ت ش ماره  )4اين قانون را مش روط به

مربوط به حقو  ،فو ال ادههای م ستمر و غیرم ستمر

آن كه در جمع اعت بارات هزينه آن برنامه تغییری ايجاد

کارکنان ر سمي ،پیماني و قراردادی خود را در اختیار

نش ود ،با پیش نهاد مش ترک با باالترين مقام دس تجاه

س ازمان های برنامه و بودجه کش ور و اداری و

اجرائي و د ستجاه سیا ستجذار و تأيید سازمان برنامه و

ا ستخدامي ک شور و وزارت امور اقت صادی و دارايي

بودجه کش ور ،در س قف اعتبار مص وب همان برنامه

قرار دهندا

ا مح کندا

وا حد های مجری موظف ند حقو و مزا يای کارک نان

آيیننامه اجرائي اين بند ،به پیش نهاد س ازمانهای

رسمي ،پیماني و قراردادی مندرج در حكص کارگزيني و

برنامه و بودجه ک شور و اداری و ا ستخدامي ک شور و

قراردادهای من قده را برابر قوانین و مقررات مربوط و

وزارت امور اقتص ادی و دارايي تهیه ميش ود و به

س اير پرداختهای غیرمس تمر مربوط به کارکنان را

تصويب هیأت وزيران ميرسدا

م طوف به عملكرد و کارآيي آنها محاس به و پرداخت

د-

کنندا

 -1در راستای اجرای کامل حسابداری ت هدی ،مهلت

 -6دست جاه اجرائي مجاز است از رفه جويي های

ت هد و پرداخت اعتبارات هزينهای و تملم داراييهای

ل از ت فاض ل بین قیمت تمام ش ده مورد

س رمايهای و مالي اعص از اينكه از محل منابع بودجه

ت وافق در ت فاهص نامه های من قده و هزي نه های

عمومي يا اخت صا ي تأمین شده باشد و تا پايان سال

قط ي ف ال یت يا محص ول در ه مان دوره

مالي توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوطه

ت فاهص نا مه ،مش روط به ت أي ید عملكرد مطلوب

دستجاههای ذیربط واريز گرديده باشد ،تا پايان همان

ت و سط سازمان برنامه و بودجه ک شور و در سقف

سال ميباشدا مانده وجوه مصرفنشده پايان سال ،به

ت خصیص اعتبار ،بیست در د  ) %20را به منظور

خزانه برگشت داده مي شود و برای ت هدات مربوطه در

ايجاد انجیزه در کارکنان واحد مجری در قالب

سال ب د در را ستای موافقتنامه مربوطه تا پايان سال

پرداخت های غیرمس تمر و ارت قای کیفي خدمات

جديد قابل مصرف استا

و محص والت بر اس اس دس ت ورال مل ابمغي

 -2آخرين مهلت تهیه و ارائه

س ازمان های برنامه و بودجه کش ور و اداری و

پرداخت نهائي موضوع مواد  )99 ،)95و  )100قانون

حا
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قانون بودجه سال  1399کل کشور

محا سبات عمومي ک شور تا پايان ارديبه شتماه سال
ب د اس تا ارس ال

 -2از تیر ماه س ال  ،1399تخص یص اعت بار حقو

ورتهای مالي ش رکتهای دولتي

کارکنان رس مي ،پیماني و قراردادی دارای ش ناس ه

موض وع ماده  )98قانون مذکور پس از تهیه به همراه

دستجاههای اجرائي ،رفاً بر اساس اطمعات سامانه

گواهي هیأتمديره يا هیأت عامل حسب مورد ،حداکثر

کارمند ايران ورت ميگیردا

تا پايان خردادماه سال ب د الزامي استا

 -3از اب تدای خردادماه س ال  1399هرگونه پرداخت
ورتحس اب

مستقیص و مستمر به کلیه کارکنان دستجاههای اجرائي

 -3وزارت امور اقتص ادی و دارايي،

عملكرد بودجه س ال  1399کل کش ور ،موض وع ماده

از مح ل اعتب ارات هزين های و از من ابع عمومي و

 )103قانون محاس بات عمومي کش ور را حداکثر تا

اخت صا ي رفاً پس از ثبت اطمعات آنان در سامانه

پايان ش هريورماه س ال ب د به مبادی ذیربط ارس ال

کارم ند ايران ،از اعت بارات تخص یص ياف ته يا درآمد

ميکندا

اخت صا ي محقق شده د ستجاه اجرائي ذیربط توسط

ه -دس تجاههای اجرائي مش مول ،مكلفند نس بت به

خزانهداری کل ک شور به ذینفع نهائي انجام مي شودا

ش ناس ايي کامل درآمد ها ،هزي نه ها ،دارايي ها و

درج اين اطمعات هیچگونه حقي برای اس ت خدام و

بدهيهای خود براساس استانداردها و نظام حسابداری

بهکارگیری اشخاص ايجاد نميکندا

بخش عمومي اقدام کنندا ديوان محاس بات کش ور

 -4چجونجي ثبت اطمعات نیروی انس اني پرس نلي)

موظف به حسابرسي ورتهای مالي مذکور در اجرای

مو ضوع اجزای فو و اجرای ساير تكالیف اين بند در

ماده  )2قانون ديوان محاس بات کش ور مص وب

وزارت دفاع و پش تیباني نیروهای مس ل  ،س تادکل

 1361/11/11استا

نیروهای مس ل  ،وزارت اطمعات ،حفاظت اطمعات
قوهقض ائیه ،س ازمان انرژی اتمي و دبیرخانه ش ورای
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عالي امنیت ملي برا ساس ساز وکار اجرائي ت یین شده

الف -به منظور س اماندهي نیروی انس اني و کارکنان

در شیوهنامه مستقلي که با همكاری ستاد کل نیروهای

دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر ميشود:

مسل تدوين ميشود ،ت یین ميگرددا

 -1دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )29قانون

آيیننامه اجرائي اين بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه

برنامه ش ش ص توس ه که به نحوی از انحا از بودجه

و بودجه ک شور و اداری و ا ستخدامي ک شور و وزارت

عمومي اس تفاده مينمايند و ش رکتهای دولتي مندرج

امور اقتص ادی و دارايي تهیه ميش ود و بهتص ويب

در جز  )1بند ه

هیأت وزيران ميرسدا

) تب صره  )2اين قانون مكلفند

اطمعات کارکنان رس مي ،پیماني و قرارداد کار م ین

ب -تمام اختیارات دس تجاههای اجرائي موض وع

مشخص) ،کارگری و کارکنان حوزه سممت براساس

ماده  )29قانون برنامه ش شص تو س ه که اعتبارات

قانون مربوط به خدمت پزش كان و پیراپزش كان را تا

هزينه ا ی خود را از محل اين قانون و پیوس تهای

بی ستص ارديبه شت ماه سال  1399در « سامانه کارمند

آن دريافت مي کن ند و دارای مقررات خاص اداری

ايران» و «س ا ما نه ث بت حقو و مزا يا» ث بت يا

و استخدامي مي باشند به استثنای دستجاههايي که

بهروزرساني نمايندا

به حكص قانون اس اس ي مقررات خاص دارند در
خ صوص ا ستخدام و به ک ارگیری نیروی ان ساني در
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س ال  1399موقوف االجرا ميش ودا هرگو نه

بودجه کش ور و تأيید عملكرد از س وی س ازمان ملي

اس تخدام و به ک ارگیری نیروی انس اني در تمام

بهرهوری ايران استا

دست جاههای مشمول ،رفاً بر اساس مجوز ادره

 -2کلیه شرکتهای دولتي و شرکتها و د ستجاههايي

از سوی سازمان اداری و ا ستخدامي ک شور و أخذ

که شمول قانون بر آنها م ستلزم ذکر نام و يا ت صري

ت أيیديه س ازمان برنامه و بودجه کش ور مبني بر

نام ا ست از قبیل شرکت ملي نفت ،شرکتهای دولتي

پیش بیني مالي در قانون استا دست ورال مل اين بند

تاب ه وزارت نفت ،ش رکت ملي

نايع پتروش یمي

حداکثر تا يم ماه پس از ت ص ويب اين قانون با

ايران ،بانم مرکزی جمهوری اسممي ايران ،سازمان

همكاری سازمان های مذکور تهیه و ابمغ مي شودا

بنادر و دريانوردی ،س ازمان

داوس یما ،س ازمان

ج -دس تجاههای اجرائي موض وع ماده  )29قانون

گ سترش و نو سازی نايع ايران ،سازمان تو س ه و

برنامه ش شص تو س ه که از بودجه کل ک شور برای

نو سازی م ادن و

نايع م دني ايران و وزارت جهاد

پرداخت هرگونه مس تمری يا کممهزينه م یش ت

کش اورزی موظفند برای ارتقای بهرهوری س رمايه،

وجه دريافت مي کنند ،مكلفند برای پرداخت م ادل

نیروی کار و س اير عوا مل تول ید و تحقق ا هداف

وجه دريافتي به جام ه هدف فهرس ت افراد ت حت

پیشبینيش ده متناس ب با جدول  )2ماده  )3قانون

ورت ماهانه به خزانهداری کل

برنامه ش ش ص توس ه ،اعتبارات مورد نیاز اجرای

پو شش خود را به
کشور اعمم نمايندا

برنامههای ارتقای بهرهوری را به

د -به منظور ارتقای بهرهوری در دس تجاههای اجرائي

پیشبیني و در قالب بودجه ساالنه به ت صويب مجامع

و دستیابي به اهداف و انجام برنامههای پیشبیني شده

عمومي و يا س اير مراجع قانوني ذیربط برس انند و

در مواد  )3و  )5قانون برنامه ششص توس ه:

گزارش آن را تا پا يان خرداد ماه س ال  1399به

 -1دس ت جاههای اجرائي موض وع ماده  ) 5قانون

س از مان های بر نا مه و بود جه کش ور و اداری و

مدير يت خد مات ک ش وری موظف ند ت ا پا يان

ا ستخدامي ک شور سازمان ملي بهرهوری ايران) ارائه

خرداد ماه س ال  1399برنامه های عملیاتي خود

کنندا سازمان برنامه و بودجه ک شور و سازمان ملي

برای ا ست قرار چرخه مديريت و ارت قای شاخ صهای

بهرهوری ايران موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و

بهره وری در س ت اد و واحدهای ت اب ه خود را به

ش اخص های پیشبینيش ده نظارت نموده و گزارش

س ازمان های برنامه و بودجه ک ش ور و اداری و

اقدامات انجاميافته را برای ش شماهه اول و دوم به

ا ست خدامي ک شور سازمان مل ي بهره وری ايران)

ه یأت وزيران ارا ئه ن ماي ندا پردا خت هرگو نه پاداش

ارا ئه ک ن ندا دس ت جاه های اجرائي مك لف ند در

ساالنه به اع ضای هیأتمديره و مديران اين شرکتها

موافقتنامه های مت بادله با س ازمان برنامه و بودجه

با رعايت ماده  )84قانون تنظیص بخش ي از مقررات

ک شور ،اعتبارات الزم اين مو ضوع را در برنامه ای

مالي دولت  )2رفاً بر اساس شاخصهای بهرهوری

با عنوان «ارت قای بهره وری» پیش بیني ن ماي ندا

و تأيید سازمانهای برنامه و بودجه ک شور و اداری و

ت خص یص اعت بار س ه ماهه اين برنامه منوط به

استخدامي کشور قابل اقدام استا

ارس ال گزارش عملك رد از س وی دس ت جاهها به

 -3س ازمانهای برنامه و بودجه کش ور و اداری و

س ازمان ملي بهره وری ايران و س ازمان برنامه و

اس تخدامي کش ور موظفند نس بت به تقويت نظام
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ورت مس تقل

شناسنامه قانون

قانون بودجه سال  1399کل کشور

مديريت بهرهوری کش ور در راس تای تحقق اهداف
پیشبینيش ده در قانون برنامه ش ش ص توس ه و
ن هادي نهکردن موض وع بهرهوری در ن ظام اجرائي و
اقتصادی کشور اقدام نمايندا
آيیننامه اجرائي اين بند به پیشنهاد سازمانهای اداری
و استخدامي ک شور و برنامه و بودجه ک شور به ت صويب
هیأت وزيران ميرسدا
ه  -اجرای احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال
 1399استا
و -آيین نامه های اجرائي مورد ن یاز اين قانون حداکثر
ظرف مدت سهماه پس از تصويب آن تهیه و بهتصويب
هیأت وزيران ميرسدا
قانون فو مشتمل بر مادهواحده و بیست و يم تبصره
براساس إذن مقام م ظص رهبری مدظلهال الي) و
ا ول پنجاه و هفتص  )57و هشتاد و پنجص  )85قانون
اساسي در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششص
اسفندماه يكهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسممي تصويب شد و در تاريخ
 1398/12/28به تأيید شورای نجهبان رسیدا
علي الريجاني
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