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 اصالحیه تبصره ها   -قسمت دوم 

 .ت کماکان به قوت خود باقی اس  1400ی الیحه بودجه سال تبصره هابه شرح زیر است و بقیه احکام مندرج در در تبصره ها وارد اصالحی م

 1تبصره 

و ماازاد بار یاک     (%20از بیست درصد )گو خالص صادرات  )تا سقف یک میلیون بشکه در روز( از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم صندوق توسعه ملی -الف

نسابت باه    ع، بالفاصاله ول منااب با وص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است تعیین می شود. (38%میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد  )

ساهم چهاارده و نایم     ام دولات( و ( شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی)معاا  از تقسایم ساود ساه    %5/14واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد)

( موضاو   %3د )چنین سهم سه درصا هام دولت و مالیات با نرخ صفر( و هم( شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی)معا  از تقسیم سود س%5/14درصد)

هم بیسات درصاد   سا می شود. مابه التفاوت  ( این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه5جدول شماره) 210109ردیف درآمدی 

هم صندوق و دیگار اجازاد در   (صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت س%38تا سهم قانونی سی و هشت درصد) کورصادرات مذ از سقف یک میلیون بشکه (20%)

 کند. یمبه عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص  1400سال 

 ( این قانون پرداخت کند.8شماره) جدول 103000 -6ساس گزارش هیات امنای صندوق توسعه ملی،  تسهیالت سررسید شده از این صندوق را از محل ردیف  دولت موظف است برا

بار توسط وزارت نفات باه مسلا     یکماه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه (%5/14درصد )کرد وجوه سهم چهارده و نیمگزارش هزینه

 شود.های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مسل  شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشورای اسالمی و کمیسیون

 

 -ب 

 منتقل شد. 5و به بند )ب( تبصره  حذ  -2

 

 210112های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ( این بند نسبت به ردیف1در صورت افزایش عواید حاصل از جزد )  -3

های های تملک دارایی( این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صر  افزایش تخصیص برای تکمیل طرح5جدول شماره )
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و همچنین کاهش آثار  های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سالمت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیانن به ویژه طرحای این قانوسرمایه

 نماید.منفی کرونا 

 .رسدزیران میدارایی تهیه و  به تصویب هیأت و وادی های نفت و امور اقتصبند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه نامه اجرایی اینآیین

 

نرخ ترجیحی از  تمام یا بخشیتغییر شور  نسبت به و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی،  اجتماعی و بین المللی ک 1400در شش ماهه اول سال  ه دولت اجازه داده می شودب -4

( این قانون واریز نماید. منابع 5جدول شماره ) 160136منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره  مابه التفاوت( اقدام و ETS)به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی  کاالهای اساسی

ل یرا تعدرودی  واردات حقوق وبه دولت اجازه داده می شود  .شود( این قانون  صر  تامین معیشت و سالمت مردم می9جدول شماره ) 530000-71واریزی از محل ردیف شماره 

 نماید.

  

 است.( این بند 1مندرج در جزد ) منوط به تامین سهم دولت، استفاده از منابع نفتی به هر شکل -5

 

 (15.000.000.000.000)پانزده هازار میلیاارد   شرکت مذکور تا میزان  (%5/14درصد )چهارده و نیمربط مکلف است از محل سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -د

بر و تارمیم آسایب   معا بهسازیعمل آورد. تمام گازرسانی به روستاها و تداوم گازرسانی به شهرها اقدامات الزم را بههای نیمهو اتمام طرح)پروژه( روستاهاریال نسبت به گازرسانی به 

 اقدامات فوق در قراردادهای ذی ربط باید در نظر گرفته شود.های ناشی از 

 

 2تبصره

بندی ، رتبههای اجراییرد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های بازنشستگی،صندوق کمک به به منظور -و

و متناساب  اشتغال های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت ، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمهمعلمان

شود تا به دولت اجازه داده می تامین اجتماعی فراگیرنظام و  معلوالنحمایت از حقوق همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون  سازی حقوق شهدای بازنشسته و
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، واگاذاری طرحهاای تملاک    االمتیاز، واگاذاری ساهام و حقاوق مالکاناه    یال از محل ارائه حق( ر1.250.000.000.000.000هزار  میلیارد )و پنساه  یک میلیون و دویستسقف 

تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب  مازاد رمنقولیغ یهاییاموال و داراگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری ای و طرحهای سرمایههای سرمایهدارایی

 قلمداد می شود.از این صندوق ها ، بعنوان مطالبات دولت واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی رسد.ه تأیید هیأت وزیران میقوانین و مقررات ب

 4تبصره

 .حذ  شد -د

مان طرح/ فعالیات اختصااد دهاد. نارخ ارز روز     را  به ه 1399( قانون بودجه سال 4به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند )ها( تبصره )1400در سال  - ه

 باشد. مبنای تبدیل و تسعیر این مبالغ به ریال می (ETS)سامانه معامالت الکترونیکی 

 

 5تبصره 

هازار میلیاارد   ششصد وپنسااه و پان    ای موضو  این قانون تا مبلغ های سرمایهتملک دارایی مصار  این قانون از جمله طرحهای شود برای تأمین مالیداده می به دولت اجازه -ب

یزی با رعایات  ابع وارمن ( این قانون واریز کند.5جدول شماره ) 310108رزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ا -ریال، اوراق مالی اسالمی )ریالی (655.000.000.000.000)

، ساود و  اصل شود. ینهامه و بودجه کشور هزبا سازمان برن برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله 10/12/1351( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب30ماده )

 .قابل پرداخت است یا به پشتوانه فروش نفتشده و  بینی( این قانون پیش9( و )8ره )های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماهزینه

 

پانصاد هازار   صاادر و تاا ساقف     1403( این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 5جدول شماره ) 310103دولت اسناد خزانه اسالمی موضو  ردیف درآمدی  -ه

کشور موظاف اسات از    کل یدارو خزانهشود می ینیبیشکشور پ کل یه سنواتابودج یندر قوان سنادا ینا به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت ( ریال500.000.000.000.000)میلیارد 

شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی به آناان  تأدیه مطالبات قطعیکند. این اسناد بابت آن اقدام  یهنسبت به تسو ( این قانون8محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره )

ای و ردیفها و جداول های سرمایهای و تملک داراییهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهاساس ابالغ اعتبار و تخصیصشود و صرفاً برواگذار می

 شود.تشرنشده اسناد موضو  این بند به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضو  بند )ب( این تبصره اضافه میشود. مانده مناین قانون صادر می
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 ( حذ  شد.2جزد ) –و 

 

بودجه کشور صادر  وبرنامه انونی توسط سازمان تعهد و تضمین آن با مبنای قو یا  موافقتنامه مبادله قالب در آن مسوزکه از قبل  استایساد طلب جدید از دولت در صورتی مساز  -ن

  شده باشد.

 

 شود.، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسالمی منتشر می«اوراق مالی اسالمی» -ر

 محاسبه سود اوراق مالی اسالمی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنو  است.

 

 6تبصره 

 بیسات و چهاار هازار میلیاارد    در ساقف   بارق مصارفی   ( مبلاغ %10درصاد ) یازان ده باه م  10/8/1394مصاوب  از صانعت بارق کشاور     یات ( قاانون حما 5عوارض موضو  مااده )  -ج

صاورت  باشند. منابع حاصاله باه  شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مساز و برق چاههای کشاورزی مساز از شمول حکم این بند معا  مییم یینریال تع( 24.000.000.000.000)

ساایزده هاازار و دویساات میلیااارد داری کاال کشااور و تااا سااقف ریااال بااه حساااب شاارکت تااوانیر ناازد خزانااه (10.800.000.000.000سااقف ده هاازار و هشتصااد میلیااارد )کاماال تااا 

ان برنامه و بودجه کشور باه ترتیاب صار  حمایات از توساعه و      سازم شود تا پ  از مبادله موافقتنامه باواریز می داری کل کشورریال به حساب ساتبا نزد خزانه( 13.200.000.000.000)

 های برق روستایی و تولید برق تسدیدپذیر و پاک شود.نگهداری شبکه

 

  -ک

 .شودمی تمدید 1400 سال نون درالزم االجرا شدن این قا تابا اصالحات و الحاقات بعدی  17/2/1387مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجرای مدت -1
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 است. 1399مطابق با قانون سال  1400سهم هریک از دستگاه های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال  -2

 

 زیر جایگزین گردید : متن جدید و  حذ  شد. 2/10/1399قانون در  ابالغبه دلیل  –ف 

  -جدید -ف

 د.اصالح می شو "سی برابر "به عبارت  1399ملکرد سال مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی آن برای ع ( قانون100در متن تبصره ماده ) "ده برابر"عبارت  -1

خش ت آن بی ارزش افزوده فعالیمالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش سازمان امور -2

اییاد  ن امور مالیاتی کشور به تیشنهاد سازماتعیین کند. مقررات این بند در خصود دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پ

 وزیر امور اقتصادی می رسد.

 8تبصره 

 .حذ  شد(4جزد ) -ب 

های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرساه،  های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافتدهی سکونتگاهبرای سامان -ز 

سهم جمعیت سااکن در ایان    موظفند معادل ا و دهیاری هادر مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری ه و کالنتریمسسد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسی ، پاسگاه 

انون برنامه ششم توسعه  صر  بهسازی ق( 6( بند )ب( ماده )1مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که تصویب هیات وزیران می رسد از محل عوارض جزد )

 مناطق فوق در همان استان نمایند.

 

 9تبصره 

 حذ  شد. -د

 حذ  شد. -و 
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 حذ  شد. -ز

 این پاراگرا  به انتهای این بند اضافه شد. -ح 

 لی بعد خواهد بود.پایان سال ما شود. سازمان برنامه و بودجه کشور  نسبت به تخصیص این منابع اقدام و مهلت مصر  آنهابه سال بعد منتقل می این بندوجوه مصر  نشده 

 11تبصره

 .حذ  شد( 4جزد ) -الف 

 

 12تبصره

 -الف

 ساازمان  و اطالعاات  وزارت مسال،،  نیروهاای  ینهمچنا  ( قانون برنامه ششم توساعه و 29موضو  ماده ) اجرایی دستگاههای در بگیرهای مختلف حقوق حقوق گروهضریب  افزایش  -1

 قضاات  پژوهشی و و یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ،لشکریکارکنان کشوری و  از قبیلاتمی، )به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی ایران(  انرژی

 تعیاین  طاور جداگاناه توساط دولات    باه  ( است که ضریب ریالی آن %25به میزان بیست و پن  درصد )بازنشستگی  هایبازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقو افزایش حقوق 

مادیریت خادمات کشاوری در حکام      انونقا ( 78)تفاوت تطبیق موضو  ماده  ( قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقادهای بعدی مستهلک و71ماده )( 3ردد. تفاوت تطبیق تبصره )گمی

 .ماندمی حقوق، بدون تغییر باقی

ارداد هریاک از  ان و متوسط ماهیانه قار قی هریک از بازنشستگباید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و  جمع حکم حقو 1400اعمال ضریب فوق در سال 

افرادی که احکاام حقاوقی آنهاا در     1400( قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال 75نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده )

 خواهد بود. 1399ال از سقف فوق الذکر باالتر بوده معادل س 1399سال 

 

 حذ  شد. -6
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 حذ  شد . –ب 

 

 -ج

های غیرمنقول از جمله انفاال در  ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی( قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطالعات ساختمان29های اجرایی موضو  ماده )دستگاه -1 

ثبات   های اجرایی )سادا( ثبات و تکمیال نمایناد. اساتانداران نسابت باه      دستگاهع اموال ای ، وقفی( در سامانه جاماختیار خود )اعم از دارای  سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره

  وتکمیل و صحت سنسی اطالعات استانی نظارت می نمایند . 

 

 14تبصره

( جماع مصاار    %1ل یاک درصاد )  عادمبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصار  هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور  -6

ز دریافت از محل منابع جدول مذکورتسویه گاردد. شارط   ا( پ  2( را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه )14جدول تبصره )

 م مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.استفاده مسدد از این تنخواه،  تسویه تنخواه قبلی است. این حک

 




