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مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٧۶٣شماره ویژه نامه: 

٢٠۴٠١شماره سال هفتاد 
)٢قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (

٨٧٠٣۵/۴٨٨١٣/١٢/١٣٩٣شماره
حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی ازاسالمی ) قانون اساسی جمهوری ١٢٣در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (

) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحات و الحاقات بعدی٢مقررات مالی دولت (
 و تأیيد شورای محترم۴/١٢/١٣٩٣آن» به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 

نگهبان، به پيوست ابالغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

١۵۶٨٢٢٢٣/١٢/١٣٩٣شماره
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 پيوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيمدر اجرای اصل یـکصد و بيست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسالمی ایران، به
)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سيصد و نود و سه مجلس٢بخشی از مقررات مالی دولت (

١٣/١٢/١٣٩٣ مورخ ٨٧٠٣۵/۴٨٨ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۶/١٢/١٣٩٣شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جهت اجراء ابالغ میگردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحانی

)٢قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (
ـ١ماده

الف ـ بهمنظور تعيين رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بين دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط،
معادل سهمی از ارزش نفت (نفتخام، ميعانات گازی و خالص گاز طبيعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانين
بودجه سنواتی تعيين میگردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتمزبور ازجمله بازپرداخت

فعاليتهای نفتیسرمایهای و بيع متقابل و جبران خسارات زیستمحيطی و آلودگیهای ناشی ازبدهی و تعهدات شامل تعهدات 
صادرات با احتساب هزینههای حمل و بيمه (سيف) تعيين میشود. این سهم، از نظرخالص درآمد و هزینههای ناشی از عمليات

مالياتی با نرخ صفر محاسبه میشود.
مذکور و سایر منابع، قراردادهای الزم را باوزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای

شرکتهای عملياتی توليد نفت و گاز براساس قيمت تمامشده و در چهارچوب بودجه عملياتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور منعقد نماید.

ـ قيمت نفت صادراتی از مبادی اوليه، قيمت معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اوليه در هر محموله است و قيمت نفت١
صادراتی عرضهشده در بورس متوسط قيمت صادراتی از مبادی اوليه در یک ماه شمسی است و همچنين برای نفت تحویلی به

%) متوسط بهای محمولههای صادراتی٩۵پاالیشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشيمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنجدرصد (
نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

ـ تا زمانیکه دولت برای مصرف فرآوردههای نفتی در داخل کشور قيمت تکليفی تعيين میکند، برای تسویه حساب بين دولت و٢
پاالیشگاههایفرآوردههای نفتی ایران، قيمت هر بشکه نفت (نفت خام و ميعانات گازی)تحویلی بهشرکت ملی پاالیش و پخش   

داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که بهپيشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت
 بهتصویب هيأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که١٣٨٨و برنامهریزی کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 

) بند (الف) بهصورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت و طبق آیيننامه١مابهالتفاوت این رقم با قيمت مذکور در جزء(
اجرائی این ماده تسویه حساب شود.

ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبيعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر٣
هزینههای واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گـاز توليدی که هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتی معين میشود در

راستای اجرای قانون هـدفمند کردن یارانهها به خزانهداری کل کشور واریز مینماید.
) قانون هدفمندکردن یارانهها به شرح زیر اصالح میشود:١ـ تبصره بند (ب) ماده (۴

 واحدهای صنعتی، پاالیشی و پتروشيمیها را با رعایت وزارت نفـت مکلف اسـت قيمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بهتبصره ـ
معيارهای زیر تعيين کند:

ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قيمت محصول با١
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حفظ قابليت رقابتپذیری محصوالت توليدی در بازارهای بينالمللی و بهبود متغيرهای کالن اقتصادی
ـ ایجاد انگيزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی٢
%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهای٣٠ـ اعمال تخفيف پلکانی تا سیدرصد(٣

ميانی و نهائی توليد میکنند و زنجيره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که درپتروشيمی داخلی که محصوالت 
مناطق کمترتوسعهیافته راهاندازی میشوند، از تخفيف بيشتری برخوردار میگردند.

در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است
در مراحل بعدی خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی١۶/١١/١٣٩٠مستمر محيط کسب و کار مصوب ) قانون بهبود ٢۵برابر ماده (
جبران کند.

 است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرفکنندگاندر خرید محصوالت پتروشيمی توسط یا به دستور دولت، قيمت بورس مبنای عمل
داخلی در اختيار دستگاه ذیربط قرار میگيرد.

صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایرآیيننامه این تبصره مشتمل بر تخفيفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه 
نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اینضوابط مربوطه توسط وزارتخانههای

قانون تهيه میشود و به تصویب هيأت وزیران میرسد.
 حاصل از صـادرات نفت خام و مـيعانات گازی اعمب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذیربط، مکلف است دریافتیهای

موضوعبه هر صورت را پساز کسر بازپرداختتعهدات بيع متقابل بهعنوان علیالحساب پرداختهایاز صادرات هر سال و سالهای قبل 
به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریزاین ماده بالفاصله از طریق حسابهای مورد تأیيد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

نماید.
متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتیبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه بهطور 

بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانونتابعه ذیربط (با احتساب بازپرداختهای
تعيين میشود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد

خزانهداری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حسابهای آن شرکت

و موردتأیيد آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پيمانکاران، سازندگان و عرضهکنندگانمورد تأیيد خزانهداری کل کشور در داخل 
مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهيالت مالی خارجی

توثيق نماید.
ج ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکتهای پاالیش نفت داخلی و شرکتهای پتروشيمی موظفند در پایان هر
ماه بهای خوراک نفت خام و ميعانات گازی دریافتی خود و همچنين خوراک معادل فرآوردههای شرکتهای پتروشيمی تحویلی به شرکت

) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نمایند.٢ملی پاالیش و پخش را به قيمت مذکور در جزء(
پاالیشگاهها و شرکتهای از بهای خوراک  تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت  از طریق شرکتهای  وزارت نفت 
پایيندستی پتروشيمی را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهداری کل
کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پاالیش و پخش و پتروشيمی بهصورت علیالحساب برداشت میکند. در

اقتصادی و دارایی (خزانهداریصورت عدم واریز بهای خوراک پاالیشگاهها و پتروشيمیها به حساب خزانهداری کل کشور، وزارت امور 
 به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کلکل کشور) مکلف است با اعالم وزارت نفت رأساً نسبت

کشور اقدام کند.
 بهمنظور تضمين وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پاالیشگاهها و شرکتهای پتروشيمی، وزارت نفت از طریق شرکتتبصره ـ

 فروشواحدهای پاالیشی و پتروشيمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی بهدولتی تابعه ذیربط، نفت خوراک 
خواهد رساند.

طرحهای بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعدد ـ بـازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله 
شده و یا میشوند و همچنين هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بيمه (سيف) واز اجرای این قانون ایجاد

انبارداری بهعهده شرکتهای یادشده میباشد.
هـ در راستای اجرای بودجه عملياتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامههای طرحهای
سرمایهای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجههای سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سهماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و

برنامهریزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
وـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنين
نفت توليدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجيره توليد و توزیع آنها توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران (شرکتهای پاالیش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت
نيرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضالب شهری و روستایی استانی بر مبنای قيمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود.

) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب٣٩ماليات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(
 با اصالحات بعدی آن توسط سازمان امور مالياتی کشور واریز میگردد. مبنای قيمت فروش برای محاسبه عوارض آالیندگی١٣٨٧

تبصره( ماده(١موضوع  است.٣٨)  کشور  داخل  در  نهائی  مصرفکننده  به  فرآورده  فروش  قيمت  افزوده،  ارزش  بر  ماليات  قانون   (
پاالیشگاهها و واحدهای پتروشيمی آالینده نيز مشمول پرداخت عوارض آالیندگی هستند.

مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه
برق، آن را اعمال نماید.

%) آن براساس احکام١٠٠وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شهرداریها و دهياریها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (ـ ١تبصره
قانون ماليات بر ارزش افزوده بهصورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود.

گزارش وصـول درآمد، دریافتیها و عملکردسازمان امور مالياتی، خزانهداری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتيب،ـ ٢تبصره
شورای عالی استانها و کميسيونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امورموضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به

داخلی کشور مجلس شورای اسالمی ارائه کنند.
 حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریقزـ شرکـتهای دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به

خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح میشود، واریز کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط وح ـ آیيننامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با 

 نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عمليات نفت، گاز،همچنين قراردادی که وزارت نفت به
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پاالیش و پخش منعقد میکند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بهپيشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و
نحوی که آثار توليدبرنامهریزی کشور بهتصویب هيأتوزیران میرسد. دستورالعملهای حسابداری الزم بهدارایی و سازمان مدیریت و 

و فروش نفت خام و ميعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد
بهپيشنهاد وزارتنفت و تأیيد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه و ابالغ میشود.

شورای انقالب اسالمی نسخ میشود.۵/١٠/١٣۵٨ کل کشور مصوب ١٣۵٨) دائمی الیحه قانونی بودجه سال ٣٨ط ـ تبصره(
) قانون اساسی، سهم۴۴ی ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابير الزم و رعایت قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم(

برداشت ایران از نفت خام، ميعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به ميزان برداشت
کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنين دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی را به حداقل
یکصد ميليون تن در سال و ظرفيت پاالیش نفت خام و ميعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج ميليون بشکه در روز افزایش دهد.
ک ـ مابهالتفاوت قيمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای
پتروشيمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبيعی فروخته شده بهمصرفکنندگان داخلی با قيمت صادراتی یا
وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعالوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع، فروش، ماليات و عوارض
موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پاالیشنفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت

میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشورثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نيز ثبت 
به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور

حسابرسی با تأیيد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههایدر مقاطع زمانی سهماهه از پایان تيرماه پس از گزارش سازمان 
 و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد ونفت و امور اقتصادی

تسویه حساب نهائی فيزیکی و مالی حداکثر تا پایان تيرماه سال بعد انجام میشود.
شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسيمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرایـ ٢ماده

) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان۴۴سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (
خصوصیسازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای

 اقدام نماید. اجرائيات سازمان امور مالياتی کشور موظف١٣۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۴٨واگذارشده از طریق ماده(
است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند.

) قانون١٨) ماده(٣) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۵) و (۴شرکتهای دولتی موضوع مواد (ـ ٣ماده
) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بيمههای دولتی و سازمانهای توسعهای۴۴اجرای سياستهای کلی اصل چهلو چهارم (

شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و
)،٣١شهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد(

) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به حسابهای معرفیشده٧۶) و (٣٩(
)٧۶از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسبمورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(

قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خالف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غيرقانونی در اموال عمومی
محسوب میشود.

 بستن حسابهایی که خالف مقررات مذکور افتتاحبانکهای عامل حسب اعالم بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور موظفند نسبت به
شدهاند، اقدام کنند.

) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه۵کليه شرکتهای دولتی موضوع ماده (ـ ۴ماده
پيشبينی میشود موظف به واریز ماليات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه
میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز ماليات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک
دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعالم سازمان امور مالياتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از

درآمدهای عمومی کشور و عوارض را بهموجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب 
برمبنایحسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت  نام وزارت کشور حسب مورد   

) قانون مدیریت خدمات۵صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (
کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتی است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتی، مشمول پرداخت وجوه

 و اصالحات١٣۶۶موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال 
بعدی آن است.

) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و۵ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ـ۵ماده
مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صالحيت بخشهای خصوصی، تعاونی،
شهرداریها و دهياریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسيونهای

هيأتهای  و  بسيج  مقاومت  ردههای  وورزشی،  کاربری  بر  نظارت  نماید.  واگذار  اجاره  بهصورت  و شهرستانی  استانی  ورزشی 
بهرهبرداری و خدماترسانی این مؤسسات و همچنين رعایت حقوق مصرفکننده بهعنوان بخشی از قرارداد فیمابين براستانداردهای

عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمدـ هزینهای که در قوانين بودجه
سنواتی به صورت ملی یا استانی پيشبينی میشود، به دستگاههای اجرائی ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد تا در قالب

مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
به درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نحوهآیيننامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعيين و واریز وجوه اجارهبها 

به مصرفکنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزیتعيين صالحيت شرکتها و ارائه خدمات
کشور بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

 به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده میشود در صورت نياز به تغيير محل یا ـ۶ماده
ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغييرکاربری اموال غيرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع

 و١٣۵١) قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵استانی حسب مورد به دبيرخانه کميسيون موضوع ماده(
اصالحات بعدی آن در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کنند. کميسيون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه

) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعيت محل و امالک۵شهری با تشخيص دبيرخانه کميسيون ماده (
همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغيير کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و

مصوبه کميسيون را به دستگاه متقاضی ابالغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای برنامهریزی و توسعه استان هریک از استانها گزارش کنند. این دستگاهها
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موظفند پس از فروش امالک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
خزانهداری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابالغ تخصيص از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
معادل وجوه واریزشده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختيار دستگاه اجرائی ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک

) این قانون یا تکميل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نيمهتمام مصوب در همان شهرستان و در٢٣فروختهشده با رعایت ماده(
سقف درآمد حاصله نماید.

 و اصالحات بعدی١٣٨٧) قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن مصوب ٨ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(تبصره ـ
آن از شمول این حکم مستثنی میباشد.

دستگاه اجرائی ذیربط، بهمنظور تأمين پيشپرداخت به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود بهپيشنهاد ـ٧ماده
تأمين مالی خارجی(فاینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابهجایی اعتبارات طرحهای تملکریالی طرحهایی که از منابع تسهيالت

%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.٣٠داراییهای سرمایهای و کاهش تا سقف سیدرصد (
بهمنظور  ـ٨ماده قوانين مربوط  رعایت  با  داده میشود  اجازه  به صندوق توسعه ملی  برای  نقدینگی  تأمين  یا  صدور ضمانتنامه 

ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدورپيشپرداخت و تجهيز کارگاه پيمانکاران خصوصی
کاال یا خدمات فنی مهندسی میشوند، در بانکهای داخل و خارج سپردهگذاری ارزی نماید.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود با تصویب هيأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکاليف مقرر درـ ٩ماده
پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار
نفر جمعيت از محل ردیفهای پيشبينیشده در قوانين بودجه سنواتی بهصورت درآمدـ هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت

الکترونيک، بهاپراتورها بهمصرف برساند. بهمنظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و تحقق دولت 
متبادله در طرحهای توسعهای و کمکهای فنی ووزارتخانه مذکور اجازه داده میشود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه

اعتباری هزینه کند.
اجرائی موضوع ماده(ـ١٠ماده به دستگاههای  به۵  قانون مدیریت خدمات کشوری  داده)  اجازه  غيردولتی  نهادهای عمومی  جز 

مندرج در قوانين بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان خود را برمیشود که پروژههای نيمهتمام دولتی 
اساس آیيننامهاجرائی که بهپيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هيأت وزیران میرسد، با استفاده از مشارکت

خيرین تکميل نمایند.
 هيأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونهای عمل کنند تا ضمنـ١١ماده

بهرهگيری از امکانات و ظرفيتهای در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در
اختيار تأمين گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابالغی جلوگيری بهعمل آید.

 به هر یک از وزارتخانههای نفت و نيرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود مبلغی را که طبق قوانين بودجهـ١٢ماده
سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعيين میگردد، اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالی و جانی اعم از
فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسموميت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی

عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بيمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
حوزههای ـ١٣ماده دارالقرآنها،  قرآنی،  مؤسسات  مساجد، حسينيهها،  اصلی  امامزادهها،فضاهای  شهدا،  گلزارهای  علميه، 

خانههای عالم روستاها و اماکن مذهبی اقليتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضالب، برق
و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نيست.

خدمات موضوع این ماده تأمين میشود.اعتبارات موارد مذکور در قوانين بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائهکننده
به سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور اجازه داده میشود، زندانيانی که به مرخصی اعزام میشوند یا درـ ١۴ماده

زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونيکی
الکترونيکی عالوه بر سپردن تأمينهای مندرج در قانونقرار دهد. برخورداری زندانيان از امتياز مذکور و نيز صدور حکم نظارت و مراقبت 

به منوط  کيفری  دادرسی  ناحيهآیين  از  مذکور  تجهيزات  به  وارده  احتمالی  خسارات  است.  مربوط  تجهيزات  بابت  وثيقه  تودیع   
تجهيزات مذکور هرسال توسط هيأتوزیران تعيين و توسطاستفادهکنندگان از محل ودیعههای مأخوذه تأمين میشود. تعرفه استفاده از 

اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.سازمان مذکور از استفادهکننده
 محکوٌمبه احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکوميت یا استرداد اموال منقول و غيرمنقول درـ١۵ماده

اختيار نيروهای مسلح با رعایت کليه مهلتهای قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهای معوق نيروهای مسلح
 قانون بودجه قابل برداشت میباشد. درصورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستادکل نيروهای١١١١٠٠ـ۵موضوع اعتبار ردیف 

مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابالغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.
محکوٌمبه از محل سایر حسابهای محکوٌمعليه پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی میتواند نسبت به توقيف و برداشتتبصره ـ

اصلی اقدام نماید.
%) از محل صرفهجویی در اعتبارات١٠افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا معادل دهدرصد (ـ ١۶ماده

هزینهای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط بهپيشنهاد دستگاههای ذیربط و
تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آن دسته از طرحها و پروژههای عمرانی که عمليات اجرائی آن پایان
نيافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه میتواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و

پروژه برسد.
 سقف ریالی در اختيار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی برابر نصاب معامالتـ١٧ماده 

متوسط ساالنه اصالح میشود.
داراییهایـ١٨ماده در اجرای طرحهای تملک  برای شرکت  بهمنظور تشویق خيرین  اجرائی مجری  به دستگاههای   سرمایهای، 

) قوانين بودجه سنواتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای١طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پيوست شماره(
استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها اجازه داده میشود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر
طرح را برای تأمين سود و کارمزد تسهيالت دریافتی خيرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که بهمنظور اجرای همان طرح
در اختيار دستگاه اجرائی ذیربط قرار میگيرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهيالت اعطائی، توسط خيرین تضمين
میشود و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهيالت باقیمانده طرحهای خاتمه یافته،

ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پيشبينی کند.
این ماده مشتمل بر چگونگی اطالعرسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خيرین متقاضی مشارکت، آیيننامه اجرائی 

خيّرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پيمانکاران، بهپيشنهاد سازمانسازوکارهای واریز تسهيالت دریافتی توسط 
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مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هيأتوزیران میرسد.
شورای تخصصی توسعه فعاليتهای قرآنی شورایمعاونتهای امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و ـ ١٩ماده

اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سياستهای مورد نظر از طریق دستگاههایعالی انقالب فرهنگی مجازند فعاليتهای
در قوانين بودجه سنواتی به انجام رسانند.اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فیمابين از محل اعتبارات پيشبينیشده مربوط به خود 

و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذیربط اخذ وشورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان
هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسالمی تقدیم کنند.

 به وزارت نيرو و شرکتهای تابع اجازه داده میشود، خرید آب استحصالی و پساب تصفيهشده از سرمایهگذاران اعم از داخلیـ٢٠ماده
و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفهجویی حقآبهداران در بخشهای مصرف و هزینههای انتقال آب توسط بخش غيردولتی را حسب مورد

با قيمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمين کنند.
بهمنظور تنظيم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کاال و خدمات،ـ ٢١ماده

) قانون اساسی، قيمتگذاری را به کاالها و خدمات۴۴دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهلو چهارم (
عمومی و انحصاری و کاالهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.

دستورالعمل نحوه تعيين کاالهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قيمت این کاالها و خدمات به پيشنهادتبصره ـ 
کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نيرو، سازمان مدیریت و

برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.
اعضای هيأتعلمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی وـ ٢٢ماده

پژوهشی با اطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در هيأتمدیره شرکتهای دانشبنيان، مشمول قانون
 نيستند.١٣٣٧راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

پيشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است:ـ ٢٣ماده
) قانون برنامه و بودجه٢٣) و (٢٢الف ـ عناوین، اهداف کّمی و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید با رعایت مواد(

) قانون اساسی براساس گزارش توجيهی فنی۴۴ و رعایت قانون نحوه اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (١٣۵١مصوب 
(حجم کار و زمانبندی اجراء)، اقتصادی، مالی و زیست محيطی و رعایت پدافند غيرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیيد
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای یکبار و به قيمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولين بار در الیحه بودجه ساالنه

منظور میگردد، به تفکيک سالهای برنامههای توسعه و سالهای بعد بهتصویب مجلس شورای اسالمی میرسد.
 سازمان حفاظت محيط زیست موظف است ضوابط زیستمحيطی الزم برای طرحهای تملکدارایی سرمایهای را پس از تأیيدتبصره ـ

شورای عالی حفاظت محيط زیست طی ششماه بعد از الزماالجراء شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت
ابالغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسين مشاور بهمنظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

خود اعالم نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت
فيزیکی و مشخصات فنی مورد نياز فقط یکبار در دوران برنامههای توسعه انجام میپذیرد. این موافقتنامهها برای دوران اجراء معتبر و

مالک عمل خواهد بود. اطالعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصالحيه موافقتنامهها نيز درج میشود.
 اعتبارات مورد نياز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایبتبصره ـ

تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منظور میشود.
ج ـ موافقتنامههایی که برای انطباق ميزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله میشوند، جنبه اصالحی داشته و
نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغيير حجم عمليات یا تعداد پروژهها میشوند با
پيشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هيأتوزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده

بالمانع است.
د ـ مبادله موافقتنامههای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که بهپيشنهاد وزارت

دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تأیيد هيأتوزیران میرسد.
هـ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است خالصهای از گزارشهای توجيهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمين مالی
میشود، بهاستثنای طرحهای دفاعی و امنيتی را یکسال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطالعرسانی خود در دسترس عموم

کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
وـ تصویب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، منوط به پيشبينی
اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجرای

طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کميسيونهای اقتصادی و برنامه وتبصره ـ

بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ـ٢۴ماده

اجرائی، مشروط به رعایت شرح عمليات والف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامههای متبادله با دستگاههای
فعاليتهای موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درج میشود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر

قانون باشد.
ب ـ هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختيارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از
اعتبارات هزینهای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینهکرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مدیریت و

برنامهریزی کشور و تصویب هيأتوزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میشود.
ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق الزم االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی عليه دستگاههای اجرائی

) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و۵موضوع ماده (
 به هر دليل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را١٣۶۵عدم تأمين و توقيف اموال دولتی مصوب 

جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوٌمبه را بدون
رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقيماً

به محکوٌمله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هيأت وزیران تعيين میشود،۵) و (۴ شرکتهای دولتی موضوع مواد (ـ٢۵ماده

یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه از طریق سازمان حسابرسی و  برنامههای توسعه  مکلفند حداقل یکبار در طول سالهای 
حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعاليت شرکتها و افزایش قابليت اعتماد
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گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملياتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هيأت مدیره این شرکتها مسؤوليت
اجرای این ماده را برعهده دارند.

 شرکتهایی که براساس مصوبه هيأتوزیران دارای طبقهبندی میباشند، از شمول این ماده مستثنی میشوند.ـ١تبصره
سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملياتی را ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراءـ ٢تبصره

شدن این قانون تهيه و ابالغ نماید.
ـ٢۶ماده

ـ وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود١
بخش عمومی کشور (تدوینشده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعملهایرا براساس استانداردهای حسابداری 

حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهيه نمایند.
 سه سال) طبق آیيننامه اجرائی است که به پيشنهاد نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدتتبصره ـ

میرسد. مدیریت و برنامهریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هيأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان
فعاليتها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر این اساس،ـ در اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمامشده ٢

برق، آب، هـزینههای پستـی، مخابراتی و سایر هزینهها نظير دیون بالمحل، تعهدات زائد برایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک
اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

ـ افزایش اعتبار هر یک از فعاليتهای منظورشده در ذیل برنامههای دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعاليتهای همان برنامه،٣
%) در چهارچوب٣٠برنامههای آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداکثر به ميزان سی درصد (مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات 

) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت٧٩موافقتنامههای متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینهای برنامهها با رعایت ماده(
مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعاليت یا فعاليتها نيز بر همان اساس امکان پذیر میباشد.

ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی۴
بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانهداری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه

) قانون برنامه پنجساله پنجم٢٢۴سال بعد و در سقف تخصيصهای ابالغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده(
 و اصالحات بعدی آن صورت١٣۵١) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ٣٠ و ماده(١۵/١٠/١٣٨٩توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب

گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک داراییهای سرمایهای (اعم
از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

 عبارت «در مورد اعتبارات١۵/١٢/١٣٧٩) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۴) و(۶٣ در ماده واحده قانون اصالح مواد(تبصره ـ
هزینهای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانهداری کل کشور در
اختيار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور در اختيار ذیحسابی

دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گرفته باشند» میشود.
و دستگاههای اجرائی وصولکننده منابع،ـ حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده۵

حسابهای یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز وصاحب حساب تلقی نمیشوند. حق برداشت از 
خزانه معين استان در استانها میباشد و هيچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یادشده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت

 امکانپذیر١۵/٨/١٣۶۵دستگاههای اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتی مصوب 
است.
 به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را بهعمل آورد:ـ٢٧ماده

الف ـ واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نيمهتمام و تکميلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط
مورد تصویب شورای اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت

قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کيفيت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتی با حفظ کاربری
ب ـ واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نيمهتمام و تکميلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتی است

بهصورت نقد و اقساط به بخش غيردولتی با حفظ کاربری
اموال منقول و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نيز  ـ واگذاری مالکيت، حق بهرهبرداری و  ج 

غيرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نياز دولت با حفظ کاربری
درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظورـ ١تبصره

در قوانين بودجه سنواتی پيشبينی میشود و نيز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب تسهيالت و
وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهيالت و کمک و سایر روشهای تأمين مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهيزات سرمایهای و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل اختصاص است.
پرداخت ماليات بر درآمد نيست.کمکهای بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمولـ ٢تبصره

ـ٢٨ماده
، بعد از عبارت «شرکتهای١۵/٨/١٣٨۴) مصوب ١) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (٢الف ـ در ماده(

دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی
ریالی» اضافه میشود.

ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواهگردان
 مجاز است.١٣۵١) قانون برنامه و بودجه مصوب ٣٠خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(

) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پيشبينی۵ج ـ شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(
) این قانون به حساب درآمد۴%) سود پيشبينی شده را هر سال با ساز و کار ماده(۵٠شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (

عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتی است، به تناسب ميزان سهام بخش
%) سود ابرازی(سود ویژه)۵٠غيردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غيردولتی از پنجاه درصد (

مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در
 و اصالحات بعدی آن است.١٣۶۶قانون مالياتهای مستقيم مصوب 

د ـ اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانين بودجه
سنواتی بهشرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی بهشرح عناوین و ارقام مندرج در
جداول مربوط قوانين یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابالغ و

 قابل تعهد، پرداخت و١٣۵١) قانون برنامه و بودجه مصوب ٣٠تخصيص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(
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هزینه است.
) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت٧٠ (هـ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده

سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.
وـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تير ماه هـر سال، شرکتهای دولـتی زیانده که
ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی به دالیل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هيأتوزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده

اختيارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحالل شرکت وبا پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با استفاده از 
اقدام میشود.واگذاری اموال باقیمانده

زـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:
 هزینه مستقيم اعتبارات عمومیـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غيردولتی نسبت به١
ـ اولویت شيوه پرداخت تسهيالت نظير کمکهای فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بالعوض٢

ح ـ ایجاد و تحميل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای
مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خرید تضمينی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، یارانه نهادهها و
غير آن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است.
مسؤوليت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و

سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود.
ط ـ

%) از محل کاهش اعتبارات سایر١٠ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قوانين بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (١
طرحهای مندرج در قوانين مذکور با تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و

 انتخاب میشوند.١٣۵١) قانون برنامه و بودجه مصوب ٢٢عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده(
%) از١٠ـ اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک داراییهای مالی و هزینهای مندرج در قوانين بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (٢

محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در
سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

%) از اعتبارات١%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی تخصيصیافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یکدرصد (۵/٠ـ حداکثر نيم درصد (٣
هزینههای%) از مجموع ٢۵/٠تملک داراییهای سرمایهای تخصيصیافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بيست و پنج صدم درصد (

از اعتبارات۵٠%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵/٠شرکتهای دولتی، حداکثر نيم درصد (  (%
و بدونهزینهای و اختصاصی تخصيصیافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیالزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانين و مقررات عمومی کشور 
» هزینه میشود.١٣۶۴محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب که به موجب قانون از رعایت قانون

سياستها و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهشهای کاربردی در چهارچوبتبصره ـ
هزینه میشود.

ی ـ دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانين بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابالغی اعم از
هزینهای، مالی و تملک داراییهای سرمایهای جدید، متن پيشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانين برنامههای توسعه و
قوانين بودجه سنواتی و سایر قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابالغی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادی، ظرف مدت پانزده
روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابالغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به

اصالح و ابالغ موافقتنامه نهائی که الزماالجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
 در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههایتبصره ـ

علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، برای اعتبارات هزینهای، بودجه
تفصيلی مورد تأیيد هيأت امناء، مالک عمل میباشد.

ک ـ بهمنظور تأمين منابع ارزی مورد نياز طرحهای دارای توجيه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محيطی به شرکتهای دولتی اجازه داده
میشود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای
مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانين برنامههای توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یادشده
منوط به تأیيد بانک یادشده و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود این اوراق با شرکـتهای
مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی با سود تشویقی منوط به تأیيد شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند

) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.٨٧رعایت ماده(
به هر دليلی نتواند تعهدات سررسيد شده خود چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسيدتبصره ـ

را بپردازد، خزانهداری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و
تعهدات سررسيد شده را پرداخت کند.

میشود اعتباراتی که در پيوست قوانين بودجهل ـ به دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده 
و توسعه فعاليت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلیسنواتی بهمنظور تحقق اهداف سرمایهگذاری

تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پيشبينی شده است، برای پرداخت تسهيالت تلفيقی و یارانه سود تسهيالت بهصورت وجوه
ادارهشده از طریق قرارداد عامليت در اختيار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعهای دولتی قرار دهند. آیيننامه اجرائی این بند

یارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانکی و صندوقهایمشتمل بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرایط تسهيالت و ميزان حمایت در قالب 
مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هيأت وزیران میرسد.مورد اشاره با پيشنهاد مشترک سازمان

م ـ به دولت اجازه داده میشود بهمنظور پيشآگاهی، پيشگيری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسيبدیده از حوادث
فراگير محصوالت آفتهای  دریا،  آب  پيشروی  گردوغبار،  آتشسوزی،  طوفان،  تگرگ،  زلزله، سرمازدگی،  از جمله سيل،  غيرمترقبه 

) قانون تنظيم١٠کشاورزی و بيماریهای همهگير انسانی و دامی و حيات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده(
) قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران١٢%) و اعتبارات موضوع ماده(٣ را به سه درصد (١٣٨٠بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پيشنهاد وزارت کشور و تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی٢ را به دو درصد (١٣٨٧کشور مصوب 
 بخشی از اعتبارات مذکور بهترتيب و ميزانی١٣٩۵کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هيأتوزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 

که در قوانين بودجه سنواتی تعيين میشود بهصورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به جمعيت هاللاحمر و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبناین ـ تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغيير تشکيالت، تغيير ضرایب، 
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بارو بهکارگيری نيرو و مصوبات هيأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام
 طرح و تصویب و اجراء است که بار مالیمالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل

ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه
اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.

س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت میشود،
پس از ابالغ بهعنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میشود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و

مقررات مربوط هزینه کنند.
دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهای بيمه و بازنشستگی، نسبت به ـ ٢٩ماده

اصالح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی بهعمل آورد:
ـ کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت بهاستثنای سهم قانونی دولت در حق بيمه از طرق مختلف١

غيربيمهای صندوقها و انتقالاز جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمهای، کاهش حمایتهای 
 موقع حق بيمهها و تقویت فعاليتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویتآن به نهادهایحمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به

سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایهگذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
ـ ایجاد هرگونه تعهد بيمهای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات٢

تکليفشده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پيشبينی شده مندرج در٣

قوانين بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختيار آنها قرار میگيرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از
و موظفين  بازنشـستگان،  برای  را  اوالد  و  عائلهمـندی  هزینه  کمک  و  سال  طول  در  ماهانه  پرداختهای  سرمایهگذاریها، 

مستمریبگيران خود تأمين نمایند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث وـ ٣٠ماده

سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غيردولتی و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات
ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمين بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخيصی و درمانی به این مصدومان، معادل

درآمدهای١٠دهدرصد( به حساب  بهطور مستقيم طی قبض جداگانه  مازاد  و  ثالث، سرنشين  پرداختی شخص  بيمه  از حق   (%
اختصاصی نزد خزانهداری کلکشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز
ميشود. توزیع این منابع بين دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور براساس
عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفههای مصوب هر سه ماه یکبار صورت میگيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موظف است هزینهکرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گزارش کند. بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسؤول حسن اجرای

این ماده است.
ـ٣١ماده

الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در
حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غيرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عين، منفعت و مشابه
آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابالغی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز است. نسخهای از این فرمها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرائی خواهد
شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتی و مابهازاء یا

معوض آن، الزماالجراء است.
) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص۵ب ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(

حقيقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتی میباشند، موظفند با رعایت تخصيص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی
اشخاص حقيقی گيرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هيأتمدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی
گيرنده کمک و درج آن در بانک اطالعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس
مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختيار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نيز مشمول این حکم است.
انطباق هزینههای انجامشده توسط گردش عمليات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب ساالنه اشخاص حقوقی کمکگيرنده و 
قانونی کمکگيرنده بازرس  و  توسط حسابرس  باید  پرداختکننده کمک  اجرائی  توسط دستگاه  اعالمشده  اهداف  با  کمکگيرنده 
رسيدگی شود و نتيجه رسيدگی توسط دستگاه اجرائی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامهریزی

کشور ارسال شود.
مقررات مالی، معامالتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخشـ ٣٢ماده

فعاليتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و
امور تخصصی و غيرتخصصی و مقرراتاصالحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانين و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق

یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پيشنهاد سازمان مذکور و تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هيأت وزیران
میرسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

 سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسساتـ٣٣ماده
 ميزانی که(نزد خزانه داری کل) واریز کند. عالوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نيز بهتابع را به حساب درآمد عمومی کشور 

اکتشافی، امور  مقررات صرف  و  قوانين  تا طبق  قرار میگيرد  مزبور  اختيار سازمان  در  تعيين میشود  بودجه ساالنه  قوانين  در 
آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

وـ ٣۴ماده تابع  ایران، شرکتهای  اتمی  انرژی  در سازمان  کارکنان شاغل  به  داده میشود  اجازه  ایران  اتمی  انرژی  به سازمان 
دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا میباشند با تأیيد کميسيون تشخيص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در

برابر اشعه و آیيننامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوقالعاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.
 بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکميلی کشاورزی و اسناد منازلـ٣۵ماده

روستایی و عشایری را بهعنوان وثيقه وام و تسهيالت بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
١٣٩١) قانون تمرکز وظایـف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ١در اجـرای بند (الف) مـاده (ـ ٣۶ماده

، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است١٣٨٩) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوب ٣٣و ماده (
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در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهيالت الزم را برای خرید گندم و محصوالت اساسی و استراتژیک کشاورزی
توليد داخلی به ميزان اعتباری که با پيشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هيأتوزیران تعيين میشود، قبل از شروع فصل برداشت
در اختيار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفیشده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و

کارگزاران موظفند تسهيالت مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
قيمت خرید محصوالت کشاورزی مشمول قانون خرید تضمينی با درنظرگرفتن قيمت تمامشده اعم از هزینههای توليد هر محصول و

سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعيين و برای اجراء ابالغ میشود.
عالوه بر افزایش قانونی نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال بهعنوان ماليات سالمت به نرخ مالياتـ ٣٧ماده

بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقيماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانين بودجه سنواتی
%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانين بودجه١٠٠پيشبينی میشود، واریز میگردد. صددرصد (

سنواتی پيشبينی میشود، به پيشگيری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بيست هزار نفر جمعيت و
پایينتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکميل و تأمين تجهيزات
بيمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بيمارستانهای مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امنای ارزی و ارتقای سطح
بيمه بيماران صعبالعالج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای باالی بيست هزار نفر جمعيت اقدام

شود.
کارانه، مأموریت،  فوقالعادههای  پاداش،  رفاهی،  کمکهای  کار،  اضافه  مزایا،  و  نظير حقوق  پرسنلی  هزینههای  پرداخت  هرگونه 
بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظير اقالم مصرفی اداری و تأمين اثاثيه و منصوبات اداری از این

محل ممنوع میباشد.
های طرفارسالی از سوی بيمارستانصورتحسابهای%)۶٠سازمانهای بيمهگر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (ـ ٣٨ماده

قرارداد را قبل از رسيدگی ظرف مدت دو هفته بهعنوان علیالحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه
ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای

بيمهگر موظف به تأمين ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت میباشند.
پيشبينی میگردد حق بيمه سهم کارفرما،به دولت اجازه داده میشود از محل ردیفهایی که در قوانين بودجه سنواتی ـ ٣٩ماده

بيمه درمانی و هزینه حمایتی طالب و کمک به رزمندگان معسر دارای بيش از یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبههها، جانبازان
%)، جانبازان بسيجی و وظيفه غيرشاغل نيازمند را پرداخت کند.٢۴%) تا بيست و چهار درصد (۵معسر بين پنج درصد (

اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمين میشود و شکل حقوقی آنهاـ ۴٠ماده
) قانون محاسبات عمومی کشور نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای۵) و (۴)، (٣)، (٢منطبق با تعاریف مذکور در مواد(

مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی بهشمار میآیند.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، بهمنظور پوشش کامل تحصيلی دانشآموزان الزمالتعليم، در مناطقی کهـ ۴١ماده

ظرفيت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
 به مواردی که معامله١٣٨٣ اختيارات هيأتوزیران در مورد تعيين نصاب معامالت، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ـ۴٢ماده

بهصورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غيردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانشبنيانـ ۴٣ماده

%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام۴٩که حداکثر چهلو نه درصد (
متعلق به اعضای هيأتعلمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقيقات اعضای هيأتعلمی و دانشجویان
خود را تجاریسازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط بهتصویب هيأتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسيد.

١٣٣٧این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 
نيستند.

بهمنظور تمرکززدائی و افزایش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقهای استان اقدامات زیر صورت میگيرد:ـ ۴۴ماده
الف ـ بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاریداراییهای مالی و سرمایهای و
سهم از منابع ملی و همچنين مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی هرکدام بهصورت
تملک اعتبارات  توزیع سرجمع  و  هزینهای  اعتبارات  برنامه»  ـ  «دستگاه  توزیع  درج میشود.  بودجه سنواتی  قوانين  در  سرجمع 

داراییهای سرمایهای شهرستانها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
میگيرند بهطور مستقيم و توسط شورا بهصورت اعتبار پروژههایی که ماهيت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرارتبصره ـ

مجزا تعيين میشود.
ب ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابالغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها،

موضوع الیحه قانونیتملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای براساس پيشنهاد رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها (
 شورای انقالب) که ساختار تشکيالتی آن در سقف پستهای١۵/۴/١٣۵٩راجع به تشکيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 

و در چهارچوب اهداف وسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعيين و ابالغ میشود (بهعنوان دبير شورا) موجود دولت و استانها توسط 
سياستهای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و خطمشیها و دستورالعملهای ابالغی

%) اعتبارات ابالغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است بهشرح زیر توزیع کند:١٠٠سازمان صددرصد (
ـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بين فصول، برنامهها و دستگاههای اجرائی به تفکيک شهرستان١
توسعهنيافتگی و نقاط توسعهنيافته استانیـ اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی محروميت زدایی، بر اساس شاخصهای٢

به تفکيک شهرستانبين فصول و برنامههای مربوط به توسعهنيافتگی
%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفتخيز و گازخيز استان و سهم دوسوم استان٢ـ اعتبارات موضوع دودرصد (٣

صرفاً به مناطق توسعهنيافته) به تفکيک شهرستان
نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبير کميته) وج ـ کمـيته برنامهریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئيس کميته)، 

 اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژههای عمرانیعضویت رؤسای دستگاههای
شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط به

سازمان استان مذکور اعالم نمایند.
 فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکيل جلسات کميته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسالمی (ضمن ارائهتبصره ـ

مستندات دستورجلسه) بهعنوان ناظر در جلسات دعوت بهعمل آورند.
د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همزمان با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ میشود و
و (دبير)  دارایی استان  و  اقتصادی  امور  (رئيس)، مدیرکل  از رئيس سازمان استان مذکور  درآمد استان که متشکل  تجهيز  ستاد 
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دستگاههای اجرائی ذیربط، مکلف است ضمن تشکيل جلسات بهصورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

ه ـ بهمنظور تخصيص اعتبارات استانی در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خطمشیهای کلی ناظر بر بودجه
عمومی دولت، کميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبير) و رئيس

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکيل میشود.
) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،٧٧وـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط کميته تخصيص اعتبار استانی موضوع ماده (

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی٨٣اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تنفيذشده در ماده (
ایران مصوب   تخصيص اعتبار هزینهای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملک١١/۶/١٣٨٣جمهوری اسالمی 

داراییهای سرمایهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابالغ میشود.
 کميته تخصيص استانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصيص برای موارد سهگانهـ١تبصره

موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصيص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات
موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصيص، رعایت کنند.

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها،ـ ٢تبصره
وظایف و اختيارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.

%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محروميت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظيفه،٢زـ عالوه بر اعتبارات دو درصد (
%) کل٢٠%) تا سقف بيست درصد (٢اعتبار آن به استان اضافه میشود، سهم اعتبارات تملک داراییهای استانی ساالنه دو درصد(

اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور، افزوده میشود.
ح ـ سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را مشخص
میکند در قالب قراردادی تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذکور مبادله میشود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط

سازمان مذکور تهيه و ابالغ میشود.
ط ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانهداری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکيل میشود.
خزانهداری کل موظف است برای هر یک از خزانههای معين استان، یک حساب بهعنوان «حساب خزانهداریکل» (خزانهمعين استان)

با اعتبارات مصوب هزینهای و تملکدر مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هرسال نيز ميزان تنخواهگردان هر استان را  متناسب 
 و حداکثر تا بيستم فروردین ماه به «حساب خزانهداری کل» (خزانه معين استان) واریز کند.داراییهای سرمایهای آن استان محاسبه

) قانون٢٩ و ماده(٢٧/١١/١٣٨٠) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴۴ی ـ از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، ماده(
 نسخ میشود.١۵/٨/١٣٨۴) مصوب ١الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالیدولت (

دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پيوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعيت و تعالیـ ۴۵ماده
خانواده اقدام کند و گزارش ششماهه آن را به مجلسشورایاسالمی ارائه دهد.

 دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون پيوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامهزمانبندی پيوست فرهنگی تمامتبصره ـ
طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذیربط اجراء کند.

%)٣٠بهمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینههای مستقيم مردم به حداکثر معادل سیدرصد (ـ ۴۶ماده
هزینههای سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمين هزینههای تحملناپذیر درمان،
پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعالج، تقليل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و

%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند١٠کمک به تربيت، تأمين و پایداری نيروی انسانی متخصص مورد نياز، ده درصد (
کردن یارانهها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز

میشود.
) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصره آن بهشرح زیر اصالح میشود:٧٠ ماده(ـ۴٧ماده

%) افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفتهشده برای٢۵%) سهميه ورود به بيست و پنج درصد (٢٠بيست درصد (ـ ٧٠ماده«
.»%) تعيين میشود٧٠وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فناوری، هفتاد درصد (

و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارضهرگونه توليد و واردات و عرضه کاالها و خدمات آسيبرسان به سالمت ـ ۴٨ماده
 فهرست خدمات و اقدامات و کاالهای آسيبرسان به سالمت و داروهای با احتمالخاص تحت عنوان عوارض سالمت میباشد.

سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کاال) برای این کاالها در ابتدای هر
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی،سال توسط کارگروهی با مسؤوليت وزارت 

%)١٠٠کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعيين و ابالغ میشود. صددرصد(تعاون،
مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه بهصورت درآمد ـ هزینه در اختيار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار میگيرد.

) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابهالتفاوت خدمات بهداشتی و١٣در اجرای بندهای ماده (ـ ۴٩ماده
درمانیدرمانی ایثارگران برای کليه هزینههای مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و در تعهد صندوقهای بيمه 

 حساب بنياد شهيد و امور ایثارگران اضافه نماید.نمیباشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشموالن به
) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران حذف میشود.۴ماده ( ـ ۵٠ماده
اموال، داراییها و حقوق مالی دولت و مؤسسات ووزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه،  ـ ۵١ماده

بخشخزانه با درج در بودجههای ساالنه جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه شرکتهای دولتی وابسته پس از واریز به
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانیکشاورزی و تکميل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانهای، دامی، شيالتی) عالوه بر

مربوط اقدام کند.
 صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: ـ۵٢ماده

%) را جهت پرداخت تسهيالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی١٠الف) ده درصد (
غيردولتی به طرحهای دارای توجيه فنی، زیست محيطی ومالی و اهليت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب،
کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکميلی، منابع طبيعی و محيط زیست و صادرات محصوالت کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی
سپردهگذاری کند. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد.

تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت میگيرد.
%) را جهت پرداخت تسهيالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی١٠ب) ده درصد (

غيردولتی به طرحهای دارای توجيه فنی، زیست محيطی و مالی و اهليت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش
صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کاالهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی
سپردهگذاری کند. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد.
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تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت میگيرد.
%) از منابع این ماده با سياستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کميته امداد امام خمينی (ره)، سازمان۵ پنجدرصد (ـ١تبصره

بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهيالت اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و
متوسط تخصيص مییابد و بانکهای عامل مکلفند عالوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.
بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانهها را بهعنوان ضمانت بپذیرد و همچنين پانزده درصد

%) از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص مییابد.١۵(
بازار مصرف در قالب طرحـ ٢تبصره به منظور ساماندهی توليد و افزایش بهرهوری توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به 

%) از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در١پرواربندی دام عشایر با اصالح و افزایش بهرهوری زنجيره تأمين و توليد، یک درصد (
تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت اختيار بانک کشاورزی قرار میگيرد 

تسهيالت به طرحهای سرمایهگذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.
) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند بهمنظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و۵دستگاههای اجرائی مشمول ماده( ـ ۵٣ماده

)۶) و (١%) از بودجه خود باستثنای فصول(١توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتی یک درصد (
هزینهای وهزینههای مستقيم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهيه و

ابالغ میگردد، هزینه کنند.
%) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس میشود.٣٠ سی درصد (ـ١تبصره
%) از اعتبار برای تکميل فضاها و اماکنورزشی در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار میگيرد. حداقل سی٣٠سیدرصد(ـ ٢تبصره
%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها میشود.٣٠درصد(
 شرکتهای آب و فاضالب استانها میتوانند بهمنظور اجراء و تکميل پروژههای آبرسانی و شبکههای جمعآوری و تصفيه ـ۵۴ماده

فاضالب شهرها عالوه بر هزینههای معين شده، اعتبار مـورد نياز را با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان حسب مورد بهعنوان
پيش دریافت از متقاضيان اشتراک آب و فاضالب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض

مشترکان مستهلک نمایند.
احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط برای  ـ۵۵ماده

) قانون اجرای سياستهای کلی اصل٣با بخش غيردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده(پاالیشگاههای گاز و نفت و پتروشيمی
) قانوناساسی و سقفهای مشارکت تعيينشده نسبت به تضمين تسهيالت بانکی متناسب با قدرالسهم دولت۴۴چهل و چهارم(

اقدام نماید.
) قانون الحاق۵٠و دستگاههای موضوع ماده() قانون مدیریت خدمات کشوری۵ کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ـ۵۶ماده

دستگاه در مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل ١۵/٨/١٣٨۴) مصوب ١موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (
) و در مورد۶) و (١هزینهای به استثنای فصول(%) از اعتبارات تخصيصیافته١قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد (

را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.شرکتهای دولتی از هزینههای غيرعملياتی
 دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقيقاتی دستگاه ذیربط که بهتصویبتبصره ـ

شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری میرسد مکلفند نحوه هزینهکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم،
تحقيقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را

شورای اسالمی ارائه کند. همچنين مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعاتبهطور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس 
هزینهکرد تحقيق و توسعه را منتشر نماید.مربوط به

%) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی،١٠ به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود دهدرصد ( ـ۵٧ماده
سپردهگذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب
به مؤسسات عمومی وابسته  اقتصادی  بنگاههای  و  تعاونی  و  و صادراتی خصوصی  توليدی  واحدهای  در گردش  تأمين سرمایه 

غيردولتی بهصورت تسهيالت ارزی پرداخت میشود.
%) از سهم شهرداریها و٢٠ به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهياریها) اجازه داده میشود بيست درصد ( ـ۵٨ماده

دهياریها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را که در اختيار آن وزارتخانه قرار میگيرد، برای کمک و تأمين ماشينآالت
خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياریها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه
گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کميسيونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

شورای اسالمی گزارش کند.
 ـ۵٩ماده

الف ـ بهمنظور توسعه و پيشرفت حوزههای علميه با رعایت معماری اسالمی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه
پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فيزیکی حوزههای علميه در سراسر کشور باالخص در مناطقی از کشور که فاقد

)٢٣حوزه بوده و امکان راهاندازی و توسعه آن وجود دارد، بهپيشنهاد مراکز مدیریت حوزههای علميه از طریق سازوکار مندرج در ماده(
این قانون به تصویب میرسد.

همچنين برنامه احداث مراکز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيشبينی میشود.
ب ـ حوزههای علميه و مراکز خدمات حوزههای علميه از تسهيالت، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعيين شده یا

میشود، برخوردار هستند.
 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:٧١ متن زیر بهعنوان یک تبصره به ماده( ـ۶٠ماده

) قانون مدیریت خدمات کشوری و۵ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (تبصره ـ
خالف مفاد این مادهعمـومی باید در چهارچوب قوانين موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر) قانون محاسبات ۵ماده(

مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورددر حکم تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است. کليه مسؤوالن و 
مسؤول اجرای این حکم میباشند.

 افراد و رزمندگانـی که در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسيب جسمی، روحی و روانی شدهاند ـ۶١ماده
ولی صورت سانحه و مدارک بالينی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزامکننده و نهادهای متولی توسط کميسيون احراز بنياد
شهيد و امور ایثارگران و با نظر کميسيون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیيد قرار میگيرد و متناسب با ميزان جانبازی، تحت پوشش

بنياد شهيد و امور ایثارگران قرار میگيرند.
 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میشود: ـ۶٢ماده

%) و باالتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد٢۵) قانون عبارت «بيست و پنج درصد (٣) ذیل بند(ز) ماده(١) تبصره(١الف ـ در بند(
جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین میشود.
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 مکرر) قانون، فراز دوم به شرح زیر تغيير میکند: مبلغ تسهيالت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هرسال(از سال٣ب ـ در ماده (
) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و بهتصویب هيأت وزیران میرسد. نرخ این تسهيالت١٣٩٣

%) و بازپرداخت آن بيست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.۴چهاردرصد(
کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از ـ۶٣ماده

 و اصالحات بعدی آن میباشند. اعتبار الزم بابت١۶/١٢/١٣۶١پرداخت سهم بيمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 
 مندرج در قوانين بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ١۶٠١٣٢%) ردیف درآمدی ٢٠اجرای این حکم از محل بيستدرصد (

عوارض از واردات ميوه و سبزیجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت میشود.
 مجلس١٧/١٢/١٣٨٢عمومی کشور مصوب ) قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانههای۶ یک تبصره بهشرح زیر به ماده( ـ۶۴ماده

شورای اسالمی الحاق میشود:
%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)۵/٠ در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نيم درصد(تبصره ـ

مکلف است بر اساس فهرست اعالمی از طرف دبير کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط
) قانون ماليات بر ارزش افزوده از٣٩) و (٣٨به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(

سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانههای عمومی همان شهر اقدام کند.
گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبيعی ده درصد دولت مکلف است تا پایان تکاليف تعيينشده ذیل عالوه بر دریافت نرخ  ـ۶۵ماده

استثنای خوراک پتروشيمیها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور%) بهای گاز مصرفی به١٠(
واریز کند.

%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت٨٠الف ـ هشتاد درصد (
مناطق سردسير، نفتخيز، گازخيز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق

شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود.
 وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملياتتبصره ـ

گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
اولویت مدارس%) از منابع مذکور به تأمين و استانداردسازی سامانه گرمایشی٢٠ب ـ بيست درصد ( با  و سرمایشی مدارس 

روستاها، تجهيزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانين بودجه سنواتی و با مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهيز مدارس کشور اختصاص مییابد.

 منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول ماليات نيست.تبصره ـ
 و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست) قانون اساسی که واگذارشده۴۴ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم ( ـ۶۶ماده

 ایثارگران تبعيت نمایند.موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانين و مقررات مربوط بهواگذاری قرار گرفته و یا میگيرند، 
بهمنظور جلب مشارکت سرمایهگذاران و حمایت از سرمایهگذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه آهن ـ ۶٧ماده

جمهوری اسالمی ایران و شهرداریها اجازه داده میشود تا در مقابل اخذ تضمينهای الزم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد
سرمایهگذاری بخشهای غيردولتی در اینهرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيالت مربوط به

در ارز  نرخ  نوسانات  اثر  تضمين  و  نظر  مورد  طرحهای  کردن  اقتصادی  برای  اعتباری  و  فنی  کمکهای  ابزار  از  استفاده  و  بخش 
سرمایهگذاریهای مزبور اقدام کنند.

 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در صورت درخواست مالکان اعيانی نسبت به واگذاری قطعی زمينهای اجاره ـ۶٨ماده
%)١٠٠ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر به قيمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صددرصد (

درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای زیرساخت (تأسيسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان
مجموعهها و یا شهرهای جدید به مصرف میرسد.

 به دولت اجازه داده میشود: ـ۶٩ماده
الف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشيدنیهای قندی توليد داخل، توليد مشترک داخلی، خارجی و نوشيدنیهای وارداتی اقدام

بهنماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص میشود 
پيشگيری، آموزش، تغيير سبک زندگی و غربالگریپيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هيأت وزیران به منظور 

بيماران دیابتی و بيماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غيردولتی ذیربط، پيشگيری از بيماریهای مشترک انسان و دام،
توسعه، تکميل و تجهيز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته و روستاها هزینه شود.

ب ـ بهمنظور ارتقای سالمت جامعه و کاهش مصرف دخانيات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سيگار اقدام کند.
درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود به
پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور وتصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانيات و آموزش، پيشگيری و درمان بيماریهای
ناشی ازآن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش بهخصوص ورزش همگانی در مدارس در اختيار دستگاههای

ذیربط قرار گيرد.
 بهمنظور نگهداری راههای کشور و تالش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفيتـ٧٠ماده

و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفهجویی در مصرف سوخت،
%) قيمت نفت گاز(گازوئيل) بهاستثنای٢٠بيست درصد(کاهش آالیندگی محيطزیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای، 

عوارض توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محاسبه و دریافت میشود.مصارف بخش کشاورزی بهعنوان
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداریکل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانين بودجه سنواتی مشخص میشود به
بين موافقتنامه  از مبادله  راهها پس  نگهداری  و  ریلی  نقل  و  ناوگان شبکه حمل  و  توسعه، بهسازی خطوط  به  نسبت مساوی 

دستگاههای اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اختصاص مییابد.
%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایهای استان را بهمنظور١شورای برنامهریزی و توسعه استان یکدرصد(ـ ٧١ماده

احداث و توسعه و تجهيز به پایگاههای حوزههای مقاومت بسيج اختصاص دهد.
تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سيمادولت مکلف است برای گسترش، تکميل و پوشش کامل دیجيتالی شبکههایـ ٧٢ماده

در مدت زمان ششساله، نسبت به پيشبينی اعتبار الزم در قوانين بودجه سنواتی اقدام کند.
دولت مکلف است؛ بدهی خود به کليه بازنشستگان نيروهای مسلح را با احتساب مابهالتفاوت آن هر سال در بودجهـ ٧٣ماده

سنواتی پيشبينی نماید.
١۵٠ امتياز و حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۶۵٠٠در کليه دستگاههای اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج ـ ٧۴ماده

امتياز تعيين و پرداخت میشود.
 سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غيرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،ـ٧۵ماده
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) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود۵نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی، بانکها و بيمهها موضوع ماده(
ساالنه توسط هيأتوزیران تعيين میشود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در
اصالحيه بودجه ساالنه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غيرنقدی از قبيل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عيدی و نظایر
آن و همچنين کمکهای نقدی و غيرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هيأتمدیره نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی و شرکتهای
دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، عالوه بر پرداختهای قانونی منظورشده درسقف

بودجه مصوب ساالنه دستگاههای مذکور ممنوع است.
 به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده میشود بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی وـ٧۶ماده

تأیيد وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانين بودجه سنواتی تعيين میشود اوراق مشارکت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و
سود توسط شهرداریها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.

بهمنظور تأمين اعتبار برای پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند در محکوميتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی ازـ ٧٧ماده
قتل یا جرح غيرعمدی است و محکومان مالی نيازمند غير از موارد محکوميت ناشی از کالهبرداری، ارتشاء، اختالس، سرقت، خيانت
در امانت مبلغی که در قوانين بودجه ساالنه تعيين میشود از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص مییابد و در اختيار ستاد
مردمی رسيدگی به امور دیه و کمک به زندانيان نيازمند قرار میگيرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیيننامه اجرائی پرداخت
تسهيالت مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران میرسد. دولت مکلف است نسبت به

تضمين تسهيالت اعطائی این ماده اقدام نماید.
) قانون اساسی و تجهيز کليه آموزشگاههای آموزش و پرورش با٣٠بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (ـ ٧٨ماده

اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نيروهای مسلح و
ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون ماليات پرداخت نکردهاند، به استثنای مواردی که
اذن ولیفقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفاًجهت توسعه عدالت
آموزشی در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار میگيرد تا براساس آیيننامهای که به این منظور تهيه و به تصویب هيأت وزیران

میرسد، هزینه نماید.
 خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حقکمـيته امداد امام خمينی (ره) میتواند از محل منابع قابل پرداخت بهـ ٧٩ماده

به اعضای خانوارهای تحت پوشش  از  نفر  برای اشتغال یک  براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال  را  کارفرما  بيمه سهم 
کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.

 وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نيروهای مسلح نسبت به تهيه طرح جامع ـ٨٠ماده
درکشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محيطی، به منظور رعایت پراکندگینحوه استقرار نيروهای مسلح در سطح 

استقرار تأسيسات حساس و حياتی و صنایع دفاعی و همچنين انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانههای بزرگ صنعتی دفاعی از
شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نيروهای مسلح اقدام نماید.

دولت مجاز است نسبت به تأمين و واگذاری تسهيالت اعتباری، بانکی، زمين، تغيير کاربری در چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و
تفصيلی و ایجاد حریم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن

منتقلشده بازپرداخت میشود.
وزارتخانههای نيرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند، نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و ـ ٨١ماده

نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه
ویژه اقتصادی اقدام کنند.

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پيش بينی کند.
کليه بانکها موظفند ماندهوجوه ادارهشده و یارانه سود تسهيالتی را که حداکثر یکسال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل ـ ٨٢ماده

گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون
بودجه منظور میشود، واریز کنند. به کميتهای مرکب از رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی،
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئيسکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود وجوه الزم را از طریق
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبيعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه
بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه ادارهشده جهت توسعه و تبدیل زمينهای شيبدار به باغات مثمر،

توسعه عمليات آبخيزداری، جنگلکاری، احيای جنگلها و توسعه عمليات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
 صندوق تأمين اجتماعی موظف است کارگزاران و پيمانکاران حقيقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت ـ٨٣ماده

هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و میباشند را پس از واریز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و پيمانکار (کارگر) و
تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمين اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بيمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانههای

) قانون بودجه۶۴ (تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکالت اجرای بندارتباطات و فناوری اطالعات، 
 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بيمه و١٣٩١سال 

قرارداد مستقيم با کارگران، پيمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند.
 شرکتهای دولتی و غيردولتی که به نحوی از انحاء ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هيأت مدیره ـ٨۴ماده

وابسته به نهادهای عمومی غيردولتی میباشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورایعالی کار بيشتر نباشد.
ضمناً پاداش پایان سال اعضای هيأت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای
موظف هيأت مدیره بهغير از حقوق و مزایای تعيينشده فوق و اعضای غيرموظف بهجز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل

حقوق مصوب شورایعالی کار برای هرماه بيشتر نيست، هيچگونه مبلغی تحت هيچ عنوانی دریافت نمیکنند.
) قانون مالياتهای مستقيم الحاق میشود:١٣٩متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده ( ـ ٨۵ماده

) قانون تشکيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه١۴ مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقيق موضوع ماده(تبصره ـ
 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتی کشور ارائه شود،٢/١٠/١٣۶٣مصوب 

برای برخورداری از هرگونه معافيت مالياتی مقرر در این قانون یا سایر قوانين، بهمنزله اظهارنامه مالياتی مؤدی تلقی میشود.
 به سازمان امور مالياتی ارائه١٣٩۴همچنين در مورد سالهای قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 

شود، بهمنزله اظهارنامه مالياتی خواهد بود.
 و اصالحات بعدی آن» به «قانون١٣٨۴ عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ـ٨۶ماده

)» تغيير مییابد.١الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سيصد و نود و

 به تأیيد شورای نگهبان رسيد.۶/١٢/١٣٩٣سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
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