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تاریخ تصویب : 1395/12/24 شماره ابالغیه : 106080/220 تاریخ ابالغیه : 1395/12/25

قانون بودجه سال 1396 کل کشور

  

 
25/12/1395                                                               106080/220شماره

 
حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

 
ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395/9/14 در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون بودجه سال 1396 کل کشور 

که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1395/12/24 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست 

 
ابالغ می گردد.

 
رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

 
28/12/1395                                                                     166431شماره

 
سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 

بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1395/12/25 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 

 
220/106080 مورخ 1395/12/25 مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد.
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قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده واحده ـ بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه 

میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه 

میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارایی هاي سرمایه اي و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی هاي 

سرمایه اي و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (3.988.531.335.000.000) ریال 

شامل:

1ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (3.467.521.000.000.000) ریال

2ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (521.010.335.000.000) ریال

ب ـ بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک 

میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و 

هشت میلیون (8.005.021.048.000.000) ریال

تبصره1ـ الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین می شود. بانک مرکزي 

جمهوري اسالمی ایران مکـلف است در طـول سـال و متناسب با وصول مـنابع، بالفاصـله نـسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14/5%) شرکت ملی 

نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازي (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و کمترتوسعه یافته موضوع 
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ردیف درآمدي 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی توسط وزارت نفت ارائه می گردد.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و 

نهصد و چهار میلیارد (1.001.904.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازي براي مناطق و شهرستان هاي نفت خیز، 

گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش 

میلیارد (48.096.000.000.000) ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه 

ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود تا براي مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات 

مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3%) استان هاي نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1396 کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد 

(1.050.000.000.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه درصد(50%) منابع حساب ذخیره ارزي براي تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي ربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازي و فرآورده هاي نفتی و تأمین 

منابع مالی سهم دولت در توسعه پاالیشگاهها و زیرساخت هاي تأمین، ذخیره سازي و توزیع فرآورده  اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به 

قیمت هر لیتر فرآورده هاي نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داري 

کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
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ه  ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد 

(30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور)، جهت خاك پوش(مالچ) با 

قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (54%) در اختیار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت و آسفالت راههاي روستایی و معابر محالت هدف بازآفرینی 

شهري، هفده درصد (17%) در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه) هاي مشارکتی با دهیاري ها، سیزده 

درصد(13%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت 

نوسازي مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهاي فی مابین خود و خزانه داري کل کشور 

اعمال و با آن از محل خوراك تحویلی تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههاي اجرائی ذي ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند 

با رعایت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابالغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائی ذي ربط به کمیسیون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه 

می گردد.

چنانچه کمیته برنامه ریزي شهرستان بودجه اي براي راههاي روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداري هاي زیر بیست هزار نفر جمعیت و 

دهیاري هاي شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و ـ در سال 1396، نود درصد(90%) مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکتهاي دولتی تابعه 

وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه هاي امهال بر عهده شرکت ذي نفع است.

ز ـ اجازه داده می شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارتخانه هاي ذي ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت 

شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
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1ـ تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سالهاي 1391ـ 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه 

هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب (29.924) میلیارد ریال، (46.010) میلیارد ریال و (44.195) میلیارد ریال براي 

سالهاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازي در سالهاي 1390 و 1391 به مبلغ (109.688) میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت 

فروش داخلی فرآورده هاي نفتی با قیمتهاي تحویل روي کشتی(فوب) خلیج فارس طی سالهاي 1388 ـ 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد 

(32.038.000.000.000)ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داري کل کشور اقدام کند.

2ـ تسویه بدهی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با 

رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤوالن ذي ربط وقت، جمع بندي خود را حسب مورد به تفکیک 

هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور 

موظف است پیگیري هاي الزم درمورد متخلفان را انجام دهد.

ح ـ به منظور اجرائی نمودن سیاست هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با 

استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهاي همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوري اسالمی ایران ندارند، 

اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داري کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف 

دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.

ط ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است کلیه وجوه ارزي ناشی از طرح دعاوي در مراجع بین المللی و کشورهاي خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد 

(40.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدي 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

تبصره2ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتی موضوع جزء (2)  بند (د) سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

(44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی را از محل واگذاري اموال و 
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دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2)  بند (د) سیاست هاي کلی اصل 

چهل وچهارم(44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

ب ـ شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 

می باشند.

تبصره3ـ الف ـ با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی 

(فاینانس) براي طرحها عالوه بر باقیمانده سـهمیه سـال  قبل،  معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دالر تعیین می شود. شوراي اقتصاد با رعایت 

اولویت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیالت مذکور را به طرحهاي بخش دولتی که داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست محیطی باشند، 

اختصاص می دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین هاي الزم به بانکهاي عامل می توانند از تسهیالت مذکور 

استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهاي مصوب که منابع آنها از محل تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذي ربط (به منظور 

تأیید اولویت براي استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادي و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران(به منظور 

کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً براي کنترل طرحهاي بخش دولتی شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک 

دارایی هاي سرمایه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی  شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد.

در مواردي که استفاده از تسهیالت مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوري اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه هاي تسهیالت مالی 

اخذشده از منابع بانکهاي کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه اي بین المللی  باشد، وزیر امور اقتصادي و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به 

نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه هاي کلی و یا اختصاصی مورد نیاز براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضاي آن را با تصویب 

هیأت وزیران به مقام مسؤول ذي ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می شود در صورتی که امکان ایفاي تعهد توسط بانک عامل براي طرحهاي بخش خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. 

این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی باشد.

در خصوص طرحهاي غیردولتی، وزارت امور اقتصادي و دارایی پس از اخذ تضمین الزم از بانکهاي عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها 
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صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می نماید.    

ب ـ به دولت اجازه داده می شود براي طرحهاي زیربنایی و توسعه اي با اولویت طرحهاي دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزي، آب و خاك، زیست محیطی و فرهنگ 

و هنر با رعایت سقف مقرر در  بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیالت مالی و اعتباري یا کمک بالعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دالر از 

دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیالت تصویب شده از بانک توسعه اسالمی، بانک سرمایه گذاري زیرساخت هاي آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، 

دستگاههاي استفاده کننده از تسهیالت مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهاي مربوطه این قانون نسبت 

به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهاي مذکور اقدام نمایند.

د ـ دولت مکلف است جهت جذب نیروهاي انسانی و سرمایه هاي ایرانیان  مقیم آمریکا در سال 1396 مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال در اختیار وزارت 

امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) این قانون قرار دهد تا با همکاري وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور 

اقتصادي و دارایی اقدامات الزم را انجام دهد.

تبصره4ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد 

عمومی نزد خزانه داري کل کشور موضوع ردیفهاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزي به 

اعتبارات مشخص شده در جداول (7) و (9) این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند براي صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.
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ب ـ به بانکهاي عامل اجازه داده می شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک 

سپرده گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهیالت ارزي به سرمایه گذاران بخشهاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی براي طرحهاي توسعه اي 

باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین  مشترك و جمع آوري گازهاي همراه در راستاي افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیاي چاههاي قدیمی با داشتن ذخایر نفتی 

درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدي از آنها، اقدام کنند.

ج ـ به بانکهاي عامل اجازه داده می شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک 

سپرده گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهیالت  ارزي به سرمایه گذاران بخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي انواع مختلف حمل و 

نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازي و تضمین سازمان ها و شرکتهاي تابعه و ذي ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با 

تضمین سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهالك اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

د ـ عـبارت «یک درصد(1%)» منـدرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت «یک واحد درصد» 

اصالح می شود.

هـ ـ در سال 1396 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیالت توسط بانکهاي عامل براي خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و 

کارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000)ریال، وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال، دانشگاه فنی و حرفه اي دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد 

(4.000.000.000.000) ریال، دانشگاه فرهنگیان یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال، دانشگاه آزاد اسالمی دو هزار میلیارد 

(2.000.000.000.000)ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردي هشتصدمیلیارد (800.000.000.000)ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي چهارهزار میلیارد 
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(4.000.000.000.000)ریال، جهاد دانشگاهی یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان هاي آموزش و پرورش دو هزار 

میلیارد (2.000.000.000.000)ریال و پارکهاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد میلیارد (2.800.000.000.000)ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه هاي 

مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می شود. این تسهیالت پس از تنفس دو ساله از محل 

درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندي مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.

تجهیزات آزمایشگاههاي تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردي که بنا به اعالم معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی 

ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.

و ـ هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

ز ـ تبدیل دالر به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صورت می گیرد.

ح ـ تسهیالت گیرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (20) قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می باشند.

تبصره5 ـ الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهاي دولتی 

وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نیرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، 

جهادکشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري و سازمان هاي انرژي اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري اجازه داده 

می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1384/9/1 در مجموع تا سقف 

یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال براي اجراي طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی خود با اولویت اجراي طرح (پروژه) هاي میادین نفت و گاز 

مشترك با همسایگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مکران ـ سراوان و استان خراسان رضوي و 

وسائط نقلیه برقی، مسکن وتوسعه شهري و روستایی، طرحهاي آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزي و احیاي قنوات، احداث و تکمیل طرحهاي آب شیرین کن، 

تکمیل شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب، طرحهاي زیربنایی آب و خاك(زهکشی)، تصفیه خانه هاي آب و فاضالب، نیروگاههاي برق با اولویت طرح(پروژه) هاي با 

راندمان باال مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژي هاي نو و 

تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهاي نیمه تمام ورزشی، اجراي طرحهاي ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، 
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پارکهاي علم و فناوري، خوابگاهها و بیمارستان هاي نیمه تمام وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري، تبدیل گاز به فرآورده هاي 

شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهاي کشاورزي و دامپروري با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوك اسالمی با رعایت ماده 

(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 براي طرحهایی که به تصویب شوراي اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط 

خود، منتشر کنند.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسالمی (اسناد، مشارکت و صکوك) به صورت ریالی و ارزي 

منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزي به طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي نیمه تمام و طرحهاي 

ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذي حساب ذي ربط و سازمان برنامه و 

بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها است.

د ـ به شهرداري هاي کشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده می شود به  طور مشترك یا انفرادي با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران و قانون 

نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق 

مشارکت و صکوك اسالمی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این 

بند به طرحهاي قطارشهري اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطارشهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و 

پنجاه درصد (50%) شهرداري ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(5%) تعیین می گردد.

شهرداري هایی که مدارك مورد نیاز را تا پایان سال1395 به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سالهاي قبل 

استفاده کنند.
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ه  ـ در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور  تسویه بدهی 

مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصوالت کشاورزي با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و 

پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و  به  عنوان ابزار مالی موضوع قانون 

بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران محسوب شده و با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه 

برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک 

مرکزي جمهوري اسالمی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه هاي سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داري کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهاي فصل 

مربوطه و جداول(8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

و ـ به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهیهاي قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی 

ـ خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادي و دارایی، اسناد تعهدي خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و 

حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور  تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههاي اجرائی و شرکتها و مؤسسات 

دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور به 

شرکتهاي دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهاي مذکور بابت مواردي چون یارانه قیمتهاي تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق 

تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهاي وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهاي 

تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)

ز ـ به منظور استمرار جریان پرداخت هاي خزانه داري کل  کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه 

اسالمی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص هاي اولویت دار ابالغی از سوي سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از 
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پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت هاي خزانه داري کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به 

اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح ـ به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق 

بهادار اسالمی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه هاي مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه هاي سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي ربط اجازه داده می شود با تصویب شوراي اقتصاد به منظور  سرمایه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولویت 

میادین مشـترك نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزي ـ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت 

اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

ي ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي ربط اجازه داده می شود  به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزي ـ ریالی سررسیدشده، تسهیالت 

بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهاي سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهاي بیع متقابل طرحهاي باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه 

میلیارد (3.000.000.000)دالر از محل انتشار اوراق مالی ارزي ـ ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 با اصالحات و الحاقات بعدي و 

یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1384/9/1 با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهاي مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را 

حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ك ـ به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و امالك متعلق به خود را که واگذاري آنها مشمول سیاست هاي کلی اصل  چهل وچهارم(44) قانون اساسی نیست و 

مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند(د) سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد 

(50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داري کل براي بازپرداخت بدهی هاي خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص 

دهد.
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در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسالمی بلندمدت تأمین نماید. در 

صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد.

ل ـ 1ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی براي بازارهاي پول و سرمایه کشور، کمیته اي متشکل از یک نفر از اعضاي کمیسیون اقتصادي 

مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس کل بانک مرکزي و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی 

موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

نرخهاي سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزي و شرکتهاي وابسته به بانکها و بانک مرکزي توسط این کمیته تعیین می شود. 

انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس از تأیید کمیته از طریق مجاري قانونی ذي ربط و بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.

2ـ سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهاي صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)، استفاده از اوراق فروش نرفته 

و نیز تمدید مجوز هاي تبصره هاي (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 کل کشور می باشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (345.000.000.000.000)ریال 

می باشد.

3ـ انتشار اوراق مربوط به بندهاي (ط) و (ي) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه صرفاً به صورت ارزي مجاز است.

4ـ اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهاي (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است.

5  ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمی شود نیز مشمول جزء (1) این بند می باشد.

تبصره6 ـ الف ـ سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصالحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون 
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(240.000.000)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد (%10) 

و به نسبت مازاد آن بیست درصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات هاي مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون 

(180.000.000)ریال تعیین می گردد.

ب ـ مدت اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصالحات بعدي آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود.

ج ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهاي  شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد 

و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داري کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال 

از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایري اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود 

آب شرب سالم بین استان هاي کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهاي 

سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهاي آب و فاضالب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر 

است.

د ـ دستگاههاي اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمایند.

هـ  ـ عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان پنجاه (50) ریال به ازاي هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار 

میلیارد (11.000.000.000.000) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و ـ 1ـ به  وزارت کشور  (سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور) اجازه داده می شود در سال 1396 بیست  درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون  مالیات 

بر ارزش افزوده معادل  هفت  هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، براي تأمین ماشین آالت خدماتی و عمرانی و تأمین 

بخشی از هزینه هاي طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي شهر هاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(%30) 

به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آالت مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
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2ـ حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می گردد.

ز ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال 

ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاري خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر 

فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.

ح ـ وزارت کشور (استانداري ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي موضوع ماده (99) 

قانون شهرداري ها مصوب 1334/4/11 با اصالحات و الحاقات بعدي که داراي طرح هادي مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال 

اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال از محل ردیف 162ـ 530000 

جدول شماره (9) این قانون به نسبت سهم واریزي هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه ریزي شهرستان ذي ربط قرار می گیرد تا پس از تصویب دستگاههاي مربوطه 

صرف بهسازي روستاها گردد.

ط ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(0/27%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهاي 110512، 

110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق 

ردیف، هزینه نماید.

ي ـ به منظور اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) 

مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهاي مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی(غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، 

مالیات مشاغل و مالیات بر مستغالت) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و امالك) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور 

اقتصادي و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید 

میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعالمی توسط بانک مرکزي یا مرکز آمار ایران براي سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود 

و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینه هاي موضوع ماده(217) قانون مالیات هاي مستقیم (یک درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی 

هر استان به میزان بیش از پنج درصد(5%) بدون افزایش نرخهاي مالیاتی است.
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تبصره7ـ الف ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران 

(ایمیدرو) و شرکتهاي تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق تا پایان سال 1395 (موضوع بند (55) ماده  واحده قانون بودجه سال 1392 

کل کشور، تبصره (10) قوانین بودجه سالهاي 1393و 1394 کل کشور و تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 

جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داري کل کشور پرداخت کنند.

ب ـ گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتی که در کاالهاي صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع 

مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق 

انحصار محصوالت دخانی از تاریخ 1391/4/27 تا 1392/12/28 براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی 

دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول 

شماره (5) این قانون واریز کند.

د ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهاي وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار وسیصدوسی میلیارد 

(13.330.000.000.000)ریال را وصول و به ردیف درآمدي 110515 نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهاي حاصل، از محل ردیف 

92ـ530000 در اجراي حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امورمالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع 

محصوالت دخانی را فراهم نماید.

ه  ـ به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فوالد، دولت مکلف است در سال 1396 نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در 

ردیف (19) جدول شماره(18) و همچنین ردیفهاي 151ـ 530000 و 98 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام 



12/21/2020 مرکز پژوھشھا - قانون بودجھ سال ١٣٩۶ کل کشور

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1013103 17/40

نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهاي فوق الذکر دولت می تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی ردیف

6 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهاي فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می گردد.

و ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال  1396  سازمان هاي گسترش و نوسازي صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی 

ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان هاي مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها 

از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی 

ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

ز ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر 

منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به 

کمیسیون هاي بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.

تبصره8 ـ الف ـ وزارت نیرو کل هزینه هاي مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههاي مجاز کشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل بخشی، 

تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (1) این قانون، پرداخت کند.

ب ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههاي سوخت(فسیلی)، انبارهاي ذخیره علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات مربوطه را که 

متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهاي تعاونی عشایري و اتحادیه هاي مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و 

مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه هاي بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب مربوط نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود. 

معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف 163ـ 530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در 

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي و عشایري هزینه کند.
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ج ـ دولت مکلف است در سال 1396 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادي و عمرانی الزم را در چهارچوب اعتبارات 

مصوب به عمل آورد.

تبصره9ـ الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده می شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به اخذ 

تسهیالت از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود 

اقدام کنند.

ب ـ صندوق  رفاه دانشجویان وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت 

وامهاي شهریه سالهاي 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد 

(900.000.000.000)ریال از محل ردیف 141ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه 

دانشجویان منظور  گردد.

ج ـ صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق هاي رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذکور 

و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت هاي  صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال پس از واریز به خزانه داري کل در قالب درآمد 

اختصاصی براي پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق 

صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.

هـ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازي کاربري بخشی از امالك و فضاهاي آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت 

مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام کند. تغییر کاربري موضوع این بند به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان یا 

شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري، نقل و 

انتقال امالك، اخذ گواهی بهره برداري، احداث، تخریب و بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف می باشد.
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و ـ دولت موظف است به نحوي اقدام نماید که کلیه پرداخت هاي نیروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداري و استخدامی 

کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش بینی شده پرداخت گردد.

ز ـ کاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشی توسط دستگاههاي اجرائی، ممنوع است.

ح ـ در اجراي بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نیروهاي حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه اي منتقل از آموزش و پرورش (قبل از 

سال 1390) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف 

138 ـ 550000 دانشگاه قابل تأمین است.

تبصره10ـ شرکتـهاي بیمه اي مکلـفند مبلغ دوهزار و پانصـد میلـیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس 

فروش بیمه (پرتفوي)  هر یک از شرکتها تعیین و به  تصویب شوراي عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون 

نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند. وجوه واریزي در اختیار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار می گیرد تا در 

امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي 

این تبصره است. وجوه واریزي شرکتهاي بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور و نیروي انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزي جمهوري 

اسالمی ایران گزارش نمایند.

تبصره11ـ الف ـ به منظور تأمین کسري اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردي که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر 

دادگستري مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت هاي بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد ساالنه 

موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات 

ردیف 5 ـ 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستري مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع 

سه ماهه در اختیار وزارت دادگستري قرار دهد.
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ب ـ به دولت اجازه داده می شود کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و 

اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می شود، معاف کند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافیت هاي مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود و تا 

سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 130 ـ 530000  جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوي به ردیفهاي ذي ربط تقویت 

بنیه دفاعی نیروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.

میزان جریمه مشموالن غایب براي صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

 

1ـ به ازاي هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.
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2ـ براي مشموالن متأهل، پنج درصد(5%) و براي مشموالن داراي فرزند نیز به ازاي هر فرزند، پنج درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

3ـ مشموالن غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدي براي صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، می توانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.

4ـ محرومیت هاي مندرج در بند(ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجراي حکم بند مذکور از ابتداي سال 

1396 لغو می گردد.

5 ـ فرزندان ایثارگران مشمول ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی عالوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی 

پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد(50%) تخفیف می شوند.

6 ـ مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(50%) تخفیف بهره مند می شوند.

ج ـ در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه هاي رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1396، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1395 

بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و از محل ردیف 148 ـ 

530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می رسد.

د ـ در راستاي اجراي بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف 2ـ 530000 مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال آن در اختیار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می گیرد تا با رعایت سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) 

قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهاي نیمه تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.

هـ ـ یک درصد(1%) از اعتبار ردیف هزینه اي 130 ـ 530000 در جدول شماره (9) جهت آموزش هاي مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و 
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حرفه اي اختصاص یابد.

و ـ صندوق تأمین خسارت هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر 

می برند و قبل از الزم االجراء شدن قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 زندانی شده اند را 

تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام کند.

ز ـ به منظور ارتقاي سطح فرهـنگ ترافیکی کشور، پنج درصد(5%) از ردیفهاي 65 ـ 530000 و 66 ـ 530000 موضوع درآمدهاي حاصل از جرائم رانندگی، جهت 

فرهنگ سازي رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی به منظور کاهش آسیبهاي ناشی از تصادفات به 

سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد.

تبصره12ـ الف ـ افزایش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون 

انجام می گیرد به نحوي که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.

ب ـ دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال 1396 را به گونه اي اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی باال از حداقل 

درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.

ج ـ دستگاههاي اجرائی مجاز می باشند از محل فروش اموال و دارایی هاي غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زیر نظر مقام معظم 

رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت 

پاداش پایان خدمت به افرادي که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف 171ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین نامه 

اجرائی که توسط سازمان هاي «برنامه و بودجه کشور» و «اداري و استخدامی کشور» تهیه می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

د ـ به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود براي تأمین نیروي انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک 

متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
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هـ ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف 120 ـ 550000 جدول شماره(9) این قانون را براي افزایش و همسان سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 

کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح با اولویت کسانی که دریافتی  ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(20.000.000)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی 

که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاههاي ذي ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

1ـ در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور، دولت می تواند از محل پرداخت نقدي موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) این 

قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

2ـ صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1396 بازنشستگان ذي نفع ناشی از اجراي این حکم را از 

1396/1/1 اعمال نمایند.

و ـ صندوق هاي «نوآوري و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال 1396 به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 

1373/4/19 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ز ـ به منظور پیشگیري از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیري هاي موجود کلیه دستگاههاي اجرائی و شرکتهاي دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص 

سازمان پدافند غیرعامل داراي زیرساختهاي حیاتی حساس و مهم می باشند مکلفند تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي خود را براي اجراي طرحهاي 

پدافند غیرعامل مصون  سازي زیرساخت هاي همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.

تبصره13ـ الف ـ در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  مبالغ زیر اختصاص می یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل 
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سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران.

چهل درصد(40%) از اعتبارات مذکور براي خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل  درصد(40%) هزینه اي و شصت درصد(60%) تملک 

دارایی هاي سرمایه اي براي نوسازي، بازسازي، خرید و احداث پایگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرائی، خودروهاي امداد و نجات 

و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران مصوب 1367/2/8 و اصالحات بعدي آن به منظور  پیشگیري و 

آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران چهل ودودرصد(42%) از درآمد ردیفهاي 160157 و 140141 به جز درآمدهاي 

موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هالل احمر ذیل ردیف 131000 منظور می گردد.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل 

سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت (2) اختصاص می یابد.

ج ـ در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت 

صندوق  بیمه محصوالت کشاورزي از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 

اختصاص می یابد.

د ـ منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین می گردد. زلزله زدگان 

سالهاي قبل که تسهیالت دریافت نموده اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید.

هـ ـ مبلغ یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت 

بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور) اختصاص می یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش نشانی هاي سراسر کشور نماید.
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ز ـ در طرحهاي شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی که با مشارکت مالی بهره برداران و استفاده از تسهیالت بانکی اجراء شده و به دالیل عدم تأمین آب، تغییرات 

اهداف طرح یا عدم اجراي شبکه هاي اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره برداري نشده و در آینده نیز بهره برداري از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه 

کشاورزان مشارکت کننده بدون اینکه قصوري داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می شوند، دولت موظف است وام را تا زمان 

بهره برداري امهال نماید و هیچگونه جریمه براي دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 

کشور می باشد.

تبصره14ـ الف ـ در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب1388/10/15 به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصالح قیمت 

کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزارمیلیارد(480.000.000.000.000)ریال و ردیفهاي یارانه اي این قانون با استفاده از انواع روشهاي 

پرداخت نقدي و غیرنقدي نسبت به حمایت از خانوارهاي هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
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ـ جابه جایی ردیفهاي مصارف این جدول تا حداکثر بیست درصد(20%) مجاز می باشد.

ـ به دولت اجازه داده می شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما براي فارغ التحصیالن لیسانس و باالتر دانشگاهی که در سال 1396 براي 

اولین بار در واحدهاي متوسط و کوچکتر تولیدي، خدماتی به کارگرفته می شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.

ب ـ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه هاي اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت هاي عمومی و فعالیت هاي عام المنفعه در 

حوزه هاي علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههاي پانصد نفري مردمی با رضایت نسبت به 

اهداي یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستاي مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام 

نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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سازمان هدفمندي یارانه ها موظف است همزمان با تصویب آیین نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب براي اعالم رضایت متقاضیان جهت اهداي یارانه خود به موضوعات 

مذکور اقدام کند.

تبصره 15ـ الف ـ

1ـ شرکتهاي تولید نیروي برق حرارتی دولتی و شرکتهاي برق منطقه اي مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی 

تولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاري در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

2ـ شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به شرکت بهره برداري نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه هاي 

بهره برداري پرداخت کند.

3ـ شرکتهاي فروشنده برق نیروگاههاي آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه هاي تولید براي سرمایه گذاري در توسعه نیروگاههاي 

برق آبی به مصرف برسانند.

ب ـ نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهاي به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهاي توزیع نیروي برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام 

ابرازي معاف می باشد.

تبصره16ـ الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است ایران چک هاي مورد نیاز کشور را پس از تصویب شوراي پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل 

ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانکهاي ملی، سپه و کشاورزي را با رعایت اساسـنامه بانکهاي مذکور حداکـثر تا پنجاه هـزار میلیارد 
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(50.000.000.000.000)ریال از محل حسابهاي پرداختی آنها به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط 

اعتباري دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزي همزمان و پس از تأیید 

اقالم مذکور نسبت به کاهش و اصالح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و 

سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.

ج ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از 

مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاري و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در 

اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

طی سه ماهه اول سال 1396 تمامی پرونده هاي تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیالت مذکور قرار می گیرند.

1ـ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج براي هریک از زوجها در سال 1396 یکصدمیلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.

2ـ بانک مرکزي وظیفه نظارت بر اجراي این قانون و جریمه بانکهاي متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزي در بازه هاي زمانی ششماهه توسط بانک مرکزي به کمیسیون هاي فرهنگی و برنامه و 

بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی اعالم خواهد شد.

3ـ کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیالت مذکور را پرداخت نمایند.

د ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهاي عامل مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مانده سپرده هاي قرض الحسنه 
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بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه هزار میلیارد 

(9.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههاي ذي ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهاي اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که 

هریک از دستگاههاي مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذرماه 1396 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههاي مشمول تعلق 

می گیرد.

هـ ـ در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع 

قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می گیرد.

و ـ حکم تبصره(35) قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 کل کشور براي سال 1396 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه هاي 

وامهاي کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال نمی شود و حکم تبصره (36) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد 

(175.000.000.000.000)ریال براي سال 1396 تمدید می شود.

ز ـ به هریک از وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال 

اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاري آن مشمول سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش 

برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داري کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران براي افزایش سرمایه بانکهاي توسعه تعاون و پست 

بانک اختصاص یابد.

تبصره17ـ الف ـ به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداري منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده براي کلیه اقشار که براساس آزمون وسع 

به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار می گیرند، حتی االمکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندي از سطح 

خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق 

سرانه بیمه خواهد بود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، راهنماي بالینی براي حداقل پنجاه مورد از پرهزینه ترین 

خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان هاي بیمه گر جهت اجراء ابالغ نماید.
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ج ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7)  این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد 

درآمد که بر اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق 

کارکنان دولت پرداخت کند.

د ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره(7)  این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع 

قانونی ذي ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماري صعب العالج نیاز به نگهداري دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا 

افرادي از آنها نگاه داري کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه داري به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

هـ ـ دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سالمت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند 

بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) ردیفهاي 23ـ 129000 و 25 ـ 129000 پرداخت نماید.

و ـ در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف به 

تأمین تسهیالت الزم براي هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیالت از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) 

تأمین می گردد.

1ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت ارزان قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000)ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده اند، 

می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگري قانون بودجه سال 1396 بهره مند شوند.

2ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1396 را مجدداً براي ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیالت 

استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن داراي مشکالت اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط براي ساخت یا 

خرید مسکن معرفی نماید.
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تبصره18ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود براي مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازي مشارکت اقتصادي، بهره گیري مؤثر از ظرفیت هاي عظیم جمعیت فعال کشور 

(جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و براي بهره برداري مؤثر از مزیت هاي نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسالمی(با اولویت مناطق روستایی و 

عشایري و محروم) نسبت به برنامه ریزي و سیاستگذاري مناسب براي ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت هاي مناطق، از 

طریق حمایت هاي نهادي، اعتباري، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست هاي مصوب شوراي  عالی اشتغال انجام دهد:

1ـ تدوین و ارائه اولویت هاي سرمایه گذاري به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههاي اجرائی با همکاري بخش خصوصی و تعاونی با توجه به 

قابلیت ها و محدودیت هاي محیطی و اقتصادي منطقه و  تحلیل پویاي(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت هاي موجود

2ـ ظرفیت سازي براي مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی

3ـ تسهیل گري و ظرفیت سازي نهادي در مناطق روستایی و گروههاي هدف و احیاء و توسعه کشاورزي در مناطق مرزي و نقاط محروم کشور

4ـ اطالع رسانی شفاف مشوقهاي مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههاي اجرائی

5 ـ ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

6 ـ اولویت تخصیص مشوقهاي مالی به طرح(پروژه) ها، به ترتیب براي ایجاد و توسعه بنگاههاي کوچک، متوسط و صنایع دستی

ب ـ یارانه سود تسهیالت سرمایه گذاري و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره 118 ـ 550000  جدول شماره (9) این قانون تأمین 

می شود.
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حداکثر بیست درصد(20%) اعتبار این ردیف به تعاونی هایی اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

آیین نامه اجرائی بندهاي (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیالت، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري دستگاههاي اجرائی ذي ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران 

می رسد.

ج ـ

1ـ به شرکتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد 

(1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و براي کمک به سرمایه گذاري هاي خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)هاي ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه 

بخشها، حمایت از طرح(پروژه) هاي توسعه اي اشتغال آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره  شده 

براساس آیین نامه اي که به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، 

اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

2ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می شود از طریق سازمان هاي توسعه اي و شرکتهاي تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و 

خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) هاي دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاري بخش دولتی از محل اعتبارات 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلی شرکتهاي تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

تبصره19ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي توجیه اقتصادي و مالی با اولویت طرحهاي 

نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاري و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
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1ـ حداقل بیست درصد(20%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می شود.

2ـ بیست و پنج درصد(25%) از محل اعتبارات طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد 

مشخص نزد بانکهاي عامل تودیع می شود.

3ـ مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می شود.

4ـ بانکهاي عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیالت بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهاي 

یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذي ربط پرداخت می کنند.

5 ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیالت توسط بخش خصوصی براي تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین الزم از جمله خرید حداقلی از 

خدمات دوران بهره برداري از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجراي طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی مصوب 1386/4/5 

اقدام نماید.

6 ـ بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می گردد مکلفند قراردادهاي مشارکت از قبیل خرید تضمینی کاالها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف 

دولتی را به عنوان تضمین هاي قابل قبول براي اعطاي تسهیالت بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیالت اعطائی از سوي بانکهاي 

عامل از طریق درآمدهاي طرح صورت می گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهاي طرح را در قبال 

اقساط تسهیالت، تا زمان تسویه کامل دریافت می نماید.

7ـ مدت زمان الزم براي دوره سرمایه گذاري تا بهره برداري از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیالت اعطائی با احتساب 

مجموع دوره سرمایه گذاري، بهره برداري و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.
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آیین نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس 

از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدي گري درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است 

در سال 1396 تا ده درصد(10%) از فعالیت هاي خود را که در بخش دولتی انجام می شود بر اساس سازوکارهاي پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوري واگذار 

کند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیالت در نظر گرفته شده براي بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت ها و شاخصهاي کمی و کیفی 

که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجري قرار گیرد توسط سازمان هاي «برنامه و بودجه کشور» و «اداري و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ دولت از طریق خزانه داري کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم (     ) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهاي 

دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را تا مبلغ سی وهفت هزار و یکصد میلیارد (37.100.000.000.000)ریال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب 

درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

د ـ به منظور بسترسازي عملی براي بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهاي سنتی به روشهاي نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاري به بخش 

خصوصی»:

1ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهاي عمرانی و سرمایه گذاري زیرساختی را ایجاد نماید و 

ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح(پروژه)  مستقل داراي حداکثر امکان بهره گیري از روشهاي مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطالعات پایه  آنها 

را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح(پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.



12/21/2020 مرکز پژوھشھا - قانون بودجھ سال ١٣٩۶ کل کشور

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1013103 35/40

1ـ1ـ حداقل اطالعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاري و فهرست دارایی هاي مشهود و نامشهود اطالعات این 

طرح(پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را براي عموم داوطلبان فراهم کند.

2ـ1ـ سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادي، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب هاي نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه)  را 

نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطالعات در 

این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیري بعدي باشد.

2ـ در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به روزرسانی اطالعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی دارایی هاي هر یک از این 

طرح(پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهاي داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و 

پرداخت حق الزحمه از محل اعتبارات آن طرح(پروژه)  را به انجام رساند.

3ـ تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهاي موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطالع رسانی بند(1) همراه پاسخگویی و با 

قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.

4ـ تمامی مراحل گردآوري و تکمیل اطالعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید عالوه بر 

اطالع رسانی، به طور کامل مستندسازي شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش ها و فرصتهاي درونی و محیطی هر طرح(پروژه)  از جمله شناسایی تمامی 

قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههاي نظارتی و گزارش دقیق اجراي این تبصره هر سه ماه یکبار به کمیسیون هاي عمران و برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس ارائه می شود.

تبصره 20ـ در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همکاري سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ دستگاههایی که داراي اجازه قانونی براي دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مکلفند 
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درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 160120 تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال نزد خزانه داري کل واریز و 

متناسب با سهم واریزي خود از محل ردیف 7ـ 102500 دریافت نمایند.

تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و مجازات هاي مالی ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات هاي 

بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصالحات و الحاقات بعدي براي آنان اعمال می شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول این بند مستثنی هستند.

ب ـ دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهاي درآمدي و هزینه اي خود را از 

طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه کرد تمامی مصارف باید بر مبناي احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف 

در اموال عمومی است و مشمول مجازات هاي مالی ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصالحات 

و الحاقات بعدي است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی باشد.

ج ـ تمامی دستگاههاي اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که داراي درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهاي 

مفتوح شده در خزانه داري کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادي و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذي ربط خود، 

موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثناي بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان 

حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههاي ذي صالح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را ساالنه به 

سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، دادگستري، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس 

از ابالغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد.

د ـ مهلت اجراي آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوري با کلیه اصالحات آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود.

تبصره 21ـ الف ـ حکم مندرج در بند(د) تبصره(1)، حکم مندرج در تبصره(5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور، 
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بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

ب ـ حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (4)  در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور، بر بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور و حکم 

ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (6) این قانون، حاکم می باشد.

ج ـ حکم مندرج در بند (ح) تبصره(6)، حکم مندرج در بندهاي (ب) و (ج) تبصره (11) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر ماده (118) قانون برنامه 

ششم توسعه حاکم است.

د ـ حکم مندرج در بند (الف) تبصره(7) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر بند (پ) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم 

است.

هـ ـ حکم مندرج در بند (د) تبصره (9) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

و ـ حکم ذیل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور براي سال 1396 تنفیذ می گردد.

ز ـ در بندهاي (الف) و (ب) تبصره (20) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه حاکم 

است.

تبصره22ـ آیین نامه هاي اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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تبصره23ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.

ظرفیت هاي مالی پیش بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در الیحه بودجه سال 1396

 
بخش دهم (ب) ـ درآمدهاي استانی 1396
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تاریخ تهیه 1395/12/9

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمی 

تصویب شد و در تاریخ 1395/12/25 به تأیید شوراي نگهبان رسید.(1)
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رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی
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1ـ جهت مشاهده  ضمائم و جداول پیوست قانون بودجه سال 1396 به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.
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