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تاریخ تصویب : 1398/12/26 شماره ابالغیه : 687/95604 تاریخ ابالغیه : 1398/12/28

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

   

شماره687/95604                                                                     1398/12/28 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی 

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران 

عطف به نامه شماره 117858 مورخ 1398/9/16 در اجراي اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوري اسالمی  ایران قانون بودجه سال 1399 کل

کشور  که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، براساس إذن مقام معظم رهبري (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم

(85) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می

گردد. 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 

شماره166249                                                                          1398/12/29 

سازمان برنامه و بودجه کشور 

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1399 کل کشور» که براساس أذن مقام معظم رهبري

(مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت

کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1398/12/28 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 687/95604 مورخ 1398/12/28 مجلس

شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد. 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی 

قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
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ماده واحده ـ بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی  و چهار میلیارد و سیصد و

هفتاد و یک میلیون (20.266.534.371.000.000) 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 شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (6.498.093.921.000.000) ریال شامل: 

1ـ منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (5.710.136.460.000.000) ریال 

2ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (

787.957.461.000.000 ) ریال 

ب ـ بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار

و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (14.363.264.575.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهارده میلیون و

سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (14.363.264.575.000.000) ریال 

تبصره1

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین می شود. بانک مرکزي جمهوري

اسالمی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم  درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از

کل صادرات نفت خام و میعانات گازي (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم  درصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص

صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه  درصد (3%) موضوع ردیف درآمدي 210109 جدول شماره (5) این

قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) تعیین شده تا سهم قانونی

سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودي این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می

شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاري است که هیأت امناي صندوق توسعه ملی مشخص می کند. 

گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت

نفت به مجلس شوراي اسالمی و کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود. 

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و

چهار هزار 

و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه  درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و

هشت هزار میلیارد (28.000.000.000.000) ریال تعیین می شود. 
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ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده

می شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصالحات و الحاقات بعدي

نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزي اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر

اساس حکم بند (ب) ماده(17) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور به حساب ذخیره ارزي واریز می گردد. 

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد

(15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) هاي نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها

و روستاهاي استان هاي سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان هاي خور و بیابانک اقدامات الزم را به عمل آورد. هزینه هاي

مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهاي گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است. 

هـ ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذي ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

دولت (2) مصوب 1393/12/4، سی درصد (30%) از هشتاد درصد (80%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد سازي سامانه گرمایشی یکصدهزار

کالس درس مدارس اختصاص دهد. 

و ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائی ذي ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از

خالص بدهی هاي قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجراي

تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژي یا قیمت منطقه اي،

تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داري کل اعمال حساب کند. اجراي این حکم، منوط به اجرائی شدن

سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضاي اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی

داراي انواع اوراق مالی اسالمی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام

صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژي تسویه نماید. 

متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست درصد (20%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14/5%) به عنوان سهم

شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش

درصد (36%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی هاي این شرکت به

بانکها به عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می شود. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارایی و صنعت،

معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

تبصره2

ـ  الف 

1ـ به دولت اجازه داده می شود، واگذاري بنگاههاي دولتی موضوع جزء (2)  بند (د) سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم  (44) قانون اساسی ابالغی مورخ
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1384/3/1 را پس از احراز صالحیت حرفه اي و اهلیت متقاضی واگذاري انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول

شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند. 

2ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی هاي دولتی دستگاههاي اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به

دولت و شرکتهاي دولتی در بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب

1387/3/20 با اصالحات و الحاقات بعدي واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. عالوه بر روشهاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق هاي

سرمایه گذاري قابل معامله در بورس ( ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی براي بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش

با شرایط زیر نیز مجاز است: 

1ـ 2ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سهام شرکتهاي تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههاي اجرائی یا شرکتهاي

تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهاي مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس، پس از

ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري، انتقال سهام مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق هاي یادشده به

عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق هاي سرمایه گذاري تا سقف سی درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان

تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود. 

2ـ2ـ وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکتهاي دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد

(در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند. 

3ـ 2ـ بانکهاي دولتی مکلفند همکاري هاي الزم در اخذ سفارش هاي خرید و فروش واحدهاي سرمایه گذاري صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق

شعب خود انجام دهند. 

4ـ 2ـ شوراي عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجراي این جزء و اساسنامه صندوق هاي مذکور را براي تصویب در هیأت وزیران به گونه اي پیشنهاد نماید که

وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق

مالکانه واحدهاي سرمایه گذاري را برعهده داشته باشد. 

3ـ بدهی دولت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی از محل واگذاري اموال و دارایی هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به

استثناي موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون

اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است. 

ب ـ شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند. 

ج ـ وزراء و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب

1395/12/14 مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399 فهرست شرکتهاي زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتی در آنها کمتر از پنجاه  درصد

(50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهاي مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان

برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. 
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وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه داري کل  کشور) با همکاري دستگاههاي اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهاي فوق الذکر را در

چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیري و پس از وصول به ردیف شماره  130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. دولت (خزانه داري

کل  کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش هاي عملکرد مالی دولت منعکس و به

روزرسانی کند. 

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطالعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است،

به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزي و اطالعات عملکردي به صورت مستقل در پیوست ذي ربط الیحه بودجه سال 1400 کل کشور درج و ارائه کند. 

د ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سیاست هاي کلی

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی هاي مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازي و بهسازي

بنگاههاي تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون

هزینه کند. 

هـ ـ 

1ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتی

را تکمیل کند. کلیه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول

قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعیت باالي یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی

موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند پس از ابالغ این قانون، در طول سال 1399

متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطالعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطالعات پایه، اطالعات نیروي انسانی (از طریق

سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهاي مالی و گزارشهاي عملکردي در سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی مستقر در

وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط براي سازمان برنامه

و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. 

وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامی کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالك

کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند. 

پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت مدیره و مدیران شرکتهاي مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این

صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. 

وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکتهاي موضوع این جزء را به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و

اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. 
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2ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8و معاونان و مدیران دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5) قانون

مدیریت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهاي مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت

عاملی و سایر مدیریت هاي اجرائی شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. 

سازمان ها و شرکتهاي دولتی و سازمان ها و شرکتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شهرداري ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع

این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند. 

3ـ تمامی شرکتهاي دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا

مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم

ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان

گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه مکلفند: 

1ـ 3ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 براي اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج

در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند. 

2ـ 3ـ مجامع عمومی خود را براي تصویب صورتهاي مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1399 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا

سی ام مهرماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی برسانند. 

4ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده براي شرکتهاي دولتی ممنوع است. 

5 ـ مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصالح

بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه هاي نیروي انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی هاي رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه

هاي سرمایه گذاري اجتناب کنند. 

و ـ در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و  با رعایت قانون اجراي سیاست   هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد

بدهی خود به سازمان هاي تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح پس از اقدام الزم در اجراي جزء (1ـ 2) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه

بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهاي زیر اقدام کند

به نحوي که تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود: 

1ـ ارائه حق   االمتیاز و واگذاري سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت   وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات   دقیق

کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق 

2ـ تأمین خوراك و انرژي با قیمت ترجیحی براي مصرف جاري کلیه واحدهاي تولیدي مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی 
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3ـ واگذاري طرحها و زیرطرحهاي تملک دارایی   هاي سرمایه   اي و طرحهاي سرمایه گذاري متعلق به دولت و شرکتهاي دولتی 

4ـ واگذاري خانه   هاي سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود. 

سازمان هاي تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند سی درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازي حقوق بازنشستگان و

مستمري بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهاي فی مابین منظور نمایند. 

مسؤولیت اجراي این حکم به عهده وزیر امور اقتصادي و دارایی است. وزیر امور اقتصادي و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیش بینی شده در اصل یکصد و

سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات الزم مربوط به اجراي این بند را به عمل آورد. 

تبصره3

الف ـ با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) براي طرحهاي دولتی و غیر دولتی عالوه بر

باقی مانده سـهمیه سـالهاي قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دالر تعیین می شود. در مواردي که استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) منوط

به تضمین دولت جمهوري اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه هاي تسهیالت مالی أخذ شده از منابع بانکهاي کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و

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 کند. 

در مورد کلیه طرحهاي دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) 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 پایش(کنترل) تعادل

و مدیریت تراز ارزي کشور)، معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور (به منظور تأیید پیوست فناوري و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه

و بودجه کشور (صرفاً براي پایش (کنترل) طرحهاي بخش دولتی شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و

سود تسهیالت هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد. 

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 و شرکتهاي دانش بنیان و مؤسسات و شرکتهاي تابعه

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء نیز با سپردن تضمین هاي الزم به بانکهاي عامل می توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر

یک از طرحهاي مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می شود. در خصوص طرحهاي غیردولتی، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است پس از اخذ

تضمین الزم از بانکهاي عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. 

دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دالر از تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را براي استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه

اي بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري، مراکز آموزش فنی و

حرفه اي دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند. 

ب ـ اجراي تبصره (38) قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 کل  کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1399 تمدید می شود. 
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ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیالت تصویب شده از بانکهاي توسعه اي از جمله بانک توسعه  اسالمی، بانک سرمایه گذاري زیرساختهاي آسیایی ( AIIB ) و

بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفاده کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند (الف)  این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در

چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه

متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. 

د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان

دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دالر از تسهیالت مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار

شهري و طرحهاي کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه هاي حمل و نقل ریلی شهري و حومه مصوب

1385/5/22 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند. 

تبصره4

الف ـ به بانکهاي تجاري و تخصصی اجازه داده می شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطاي تسهیالت ارزي ـ ریالی به موارد زیر اقدام کنند: 

1ـ تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دالر به سرمایه گذاران بخشهاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء براي

طرحهاي توسعه اي باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین  مشترك براي افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیاي میادین قدیمی و جمع آوري گازهاي همراه بدون

انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدي از آنها 

2ـ طرحهاي توسعه اي و زیربنایی سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه ویک درصدي (51%) بخشهاي خصوصی و

تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیتهاي منطقه اي 

3ـ سرمایه گذاران بخشهاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی براي طرحهاي صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند 

ب ـ به بانکهاي تجاري و تخصصی اجازه داده می شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطاي تسهیالت  ارزي ـ ریالی به سرمایه گذاران بخشهاي

خصوصی و تعاونی و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري و همچنین حمل و نقل

دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان هاي توسعه اي و 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. 

ج ـ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی الزم را براي تأمین سهم پانزده درصد  (15%) تسهیالت مالی خارجی

(فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و براي طرحهاي ریلی هزینه کند. 

د ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزي (نیما) است. 
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ه ـ ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (2.795.000.000) یورو از منابع ورودي سال 1399 صندوق توسعه ملی را به صورت

تسهیالت ارزي با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:   

جدول منابع 

ردیف 

  

عنوان 

  

مبلغ اختصاص داده شده 

 1

  

طرح آبیاري تحت فشار و نوین 

  

تا سقف 100 میلیون یورو 

 2

  

آبخیزداري و آبخوانداري 

  

تا سقف 100 میلیون یورو 

 3

  

مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه هاي برق 

  



12/21/2020 مرکز پژوھشھا - قانون بودجھ سال ١٣٩٩ کل کشور

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1490053 10/47

تا سقف 20 میلیون یورو 

 4

  

تقویت بنیه دفاعی در اجراي ماده(106) قانون برنامه ششم توسعه 

  

تا سقف2 میلیارد یورو 

 5

  

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  

تا سقف 30 میلیون یورو 

 6

  

طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهی 

  

تا سقف 15 میلیون یورو 

 7

  

طرحهاي نوآورانه معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور 

  

تا سقف 70 میلیون یورو 

 8
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سازمان صدا و سیما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه هاي تولیدي، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال 

  

تا سقف 150 میلیون یورو 

 9

  

طرحهاي آبرسانی روستایی و عشایري و توسعه شبکه هاي آن 

  

تا سقف 100 میلیون یورو 

 10

  

شرکتهاي دانش بنیان معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور 

  

تا سقف 35 میلیون یورو 

 11

  

کارخانه هاي نوآوري معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور 

  

تا سقف 25 میلیون یورو 

 12

  

افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات 
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تا سقف 100 میلیون یورو 

 13

  

طرح فاضالب شهر اهواز 

  

تا سقف 50 میلیون یورو 

1ـ برنامه  عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجه ریزي عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهاي الزم براي سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی براي

تحقق اهداف راهبردي طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود. 

2ـ تخصیص مرحله اي منابع به صورت ریالی و ارزي(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه  داري کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و

صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد. 

3ـ اصالحات ساختاري و نهادي و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44)

قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجراي طرحهاي مشمول این مجوز در سالهاي آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع

صندوق توسعه ملی) ضروري است. 

4ـ بازپرداخت تسهیالت مذکور در بودجه هاي سنواتی 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیالت از درآمدهاي حاصل از

اجراي طرحها تا حد امکان صورت پذیرد. 

5 ـ گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت  نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود. 

6 ـ تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج

تأمین شود. 

7ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف(5) جدول مذکور) که حسب

مورد بنا به اعالم معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود. 

8 ـ رعایت سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و استفاده حداکثري از ظرفیت هاي بخش خصوصی و تعاونی در اجراي طرحها ضروري است. 
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9ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1399 کل کشور براي استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است. 

10ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزي(نیما) مبناي تبدیل این مبالغ به ریال می باشد. 

تبصره 5 ـ اجازه داده می شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات: 

الف ـ شرکتهاي دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود،

منتشر کنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شوراي اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند. 

شرکت بازآفرینی شهري و شرکت مادرتخصصی شهرهاي جدید براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه اي و بازآفرینی شهري در بافتهاي فرسوده، تاریخی

و پیرامون حرمهاي مطهر و سازمان مجري ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی براي مصالي تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند. 

ب ـ به دولت اجازه داده می شود براي تأمین مالی طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد

(550.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسالمی (ریالی ـ ارزي) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع

واریزي با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351/12/10 براي تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان

برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه هاي مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش بینی   شده و قابل پرداخت است. 

ج ـ اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) این تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذي حساب ـ مدیر امور مالی ذي

ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه هاي تعهد شده

اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد. 

ـ  د 

1ـ شهرداري  هاي کشور و سازمان  هاي وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی ـ اسالمی ریالی 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 قطار

شهري و حمل و نقل شهري و بیست و پنج درصد (25%) به بازآفرینی شهري بافت فرسوده پیرامون حرمهاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت

عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می  یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري

و بازآفرینی شهري بافت فرسوده پیرامون حرمهاي مطهر 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 است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و

بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح می باشد. 

2ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی ـ اسالمی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت براي

خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند. 

ه  ـ دولت اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدي 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با
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سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل

کشور پیش بینی می شود و خزانه داري کل  کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.

این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههاي اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسالمی به آنان واگذار می شود و صرفاً بر اساس ابالغ

اعتبار و تخصیص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي و ردیفها و جداول این قانون صادر

می شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود. 

و ـ 

1ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهاي قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی

خاتم االنبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب

طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدي 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42ـ 530000 جدول شماره (9)) به

صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. 

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق  الذکر که در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 به

شرکتهاي دولتی منتقل  شده با بدهی دولت به شرکتهاي مذکور به  وسیله این اسناد قابل تسویه است. 

2ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا

پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهاي عمومی غیردولتی، صندوق هاي بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم االنبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی

قرارگاه خاتم االنبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازي و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهاي دولتی تابعه

وزارتخانه هاي نیرو و جهاد کشاورزي و شرکتهاي آب و فاضالب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران بابت یارانه قیمتهاي تکلیفی از دولت که در

چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزي یا بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی که تا

پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهاي بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزي تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه

سال1398 کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند: 

1ـ 2ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه براي اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذکر است و

باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهاي نهادهاي عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهاي دولتی تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزي (صرفاً بابت

یارانه قیمتهاي تکلیفی)، شرکتهاي آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می

رسد. 

تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهاي تابعه و وابسته آن اختصاص  می یابد. 

2ـ 2ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1ـ 2) را با بدهیهاي بخشهاي دیگر تسویه کند. 

3ـ 2ـ بانک مرکزي مکلف است به منظور استفاده حداکثري بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از

اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزي از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه اي است که ظرف مدت دوماه
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از ابالغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزي به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

4ـ 2ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت

ضوابط قانونی مطابق آیین نامه اي است که با پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

5 ـ 2ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته و یا

افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود. 

6 ـ 2ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات

عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. 

7ـ 2ـ مطالبات شرکتهاي تولید کننده برق از سازمان ها و شرکتهاي تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می باشد. 

8 ـ 2ـ مبلغ ناشی از اجراي این جزء به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزي ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر

بانک و مؤسسه اعتباري به بانک مرکزي توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین می شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهاي

دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزي را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزي منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهاي دولتی منظور

کند. 

مسؤولیت اجراي این بند برعهده وزیر امور اقتصادي و دارایی است. وزیر امور اقتصادي و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش بینی شده در اصل یکصد و

سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات الزم مربوط به اجراي این حکم را به عمل آورد. 

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه می شود. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت

وزیران می رسد. 

ز ـ به منظور پوشش هاي بیمه اي و همچنین بهادارسازي خطرپذیري (ریسک)هاي بیمه اي، به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه

داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی ـ اسالمی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین

اصل و سود اقدام کنند. 

ح ـ دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1399 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسالمی ریالی بر

اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه هاي مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه هاي سنواتی کل  کشور پیش بینی می شود. 

ط ـ وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصویب شوراي اقتصاد، اوراق مالی اسالمی (ریالی یا ارزي) در

سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند، تا به منظور  سرمایه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولویت میادین مشـترك وزارت نفت و
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طرحهاي زیربنایی و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهاي مذکور از محل

افزایش تولید همان میادین (براي طرحهاي وزارت نفت) و عایدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند. 

ي ـ وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دالر اوراق مالی اسالمی (ریالی یا ارزي) با تصویب هیأت

وزیران منتشر کند.  این اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي ـ ریالی سررسیدشده تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهاي

سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهاي بیع متقابل طرحهاي باالدستی نفت تعلق می گیرد و شرکتهاي مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج

سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران/ طلبکاران

طرحها می باشد. 

ك ـ 

1ـ به  منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهاي پول و سرمایه کشور، کمیته  اي متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور

اقتصادي و دارایی و رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهاي سود اسمی اوراق منتشره و نرخ

حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط این کمیته تعیین می  شود. 

2ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. 

3ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می باشد. 

4ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهاي انتشار اولیه اوراق از

جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري

اسالمی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسالمی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات الزم

براي استفاده از کلیه روشهاي انتشار اقدام کنند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت بوده و از

نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستاي سیاست گذاري پولی خود اختیار کامل دارد. 

5 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهاي واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه

ابزارها و نهادهاي مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسیس نهاد مولدساز دارایی هاي دولت براي انتشار

اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نماید. 

6 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی  ها و مطالبات دولت به  عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این تبصره استفاده

کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادي نیز دارند می توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به

تصویب هیأت وزیران می رسد. 

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسالمی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معامالت

بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف  نظر از استفاده یا عدم  استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافیت ها و
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مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور می شود. 

م ـ 

1ـ به منظور اجراي سیاست پولی و مدیریت نرخهاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستاي اجراي عملیات بازار باز و اعطاي اعتبار

در قبال وثیقه، به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را وثیقه دار

نماید به گونه اي که در پایان سال حداقل پنجاه   درصد (50%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان

بورس اوراق بهادار مکلف به همکاري در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزي است. 

2ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است با تصویب شوراي پول و اعتبار بابت درصدي از سپرده هاي قانونی بانکها و مؤسسات اعتباري، اوراق مالی

اسالمی منتشره از سوي دولت را بپذیرد. 

ن ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبناي قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزي

از طریق بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابالغ این قانون، اطالعات مربوط به تسهیالت و تعهداتی را که بر اساس تضامین

صادره از سوي هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نموده اند در سامانه تضامین دولت درج کنند. 

س ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی هاي موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی

کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین می شود. 

ع ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهاي

آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در

جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصیص هاي صادره به مصرف می رسد. 

ف ـ مهلت واگذاري اوراق مالی اسالمی غیرنقدي (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، براي کلیه دستگاههاي اجرائی از جمله دستگاههاي اجرائی موضوع

ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور، تابع قانون اصالح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 است.  

ص ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسالمی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی) مشمول ماده (27) قانون

بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1384/9/1 با اصالحات و الحاقات بعدي است. 

ق ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجراي عملیات بازار باز توسط بانک مرکزي، ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز

نسبت به پیاده سازي الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج  به نحوي که حداقل سی درصد (30%) از اوراق مالی اسالمی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در

عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند. 

ر ـ در اجراي بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهاي دولت به

سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده به طور ساالنه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
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مصوب1383/2/21 با اصالحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهاي موصوف و تغییرات حسابهاي فی مابین دولت و سازمان مزبور را به طور

مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شوراي

اسالمی ارائه نماید. 

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

تبصره 6 

الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهاي  شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب

باالتر از الگوي مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه داري کل  کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول

مالیات به نرخ صفر است. 

صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی

آب و فاضالب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایري و اصالح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. بیست درصد (20%) اعتبار مذکور براي

آبرسانی شرب عشایري و هشتاد درصد (80%) براي آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و 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 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها و شرکتهاي آب و

فاضالب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. 

ب ـ به وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده هاي مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

دوره هاي سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه

انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابالغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد، بدون

رسیدگی قطعی نماید. 

ج ـ عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد

میلیارد (21.500.000.000.000) ریال تعیین می شود و مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم این بند معاف می

باشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (9.675.000.000.000) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داري کل کشور و

تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (11.825.000.000.000) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود تا پس از مبادله موافقتنامه

با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداري شبکه هاي برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك شود. 

ـ  د 

1ـ متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور اضافه می شود: 

«شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.» 
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2ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي تولیدي، محل استقرار واحد تولیدي است. 

3ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در

نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایري آنها توزیع می شود. 

ه  ـ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه هاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه ذي

ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر

یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) این

قانون نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند. براي مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه  درصد (50%) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر

است. 

منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه

و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت  وزیران می رسد. 

و ـ به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کاالهایی که مصرف

آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدي شماره  160189 واریز می شود.  منابع وصولی تا سقف ده هزار

میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 39ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست)

قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازیافت پسماندهاي حاصل از کاالهاي مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه اي تبدیل پسماند

به مواد و انرژي) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. 

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1%) هر کاال،  فهرست کاالهاي مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کاالها و فرآیند اجرائی

ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد مشترك سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه هاي کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی و

سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

ز ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازي و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام

پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی

و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصالحات و الحاقات بعدي از پایانه فروشگاهی

استفاده کنند. 

ح ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهاي عمومی، نیروهاي مسلح، خیریه ها و شرکتهاي دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا

حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب هاي ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات

کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه

پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199)

قانون مالیات هاي مستقیم در اجراي این بند جاري می باشد. 
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ط ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههاي اطالعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات هاي مستقیم نسبت به تعیین تکلیف

مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی  درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدي ذي ربط

مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون

مالیات هاي مستقیم و آیین نامه اجرائی آن عالوه بر جریمه هاي مزبور در قانون مالیات هاي مستقیم مشمول جریمه اي معادل دودرصد (2%) حجم سپرده هاي

اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباري در هرسال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهاي بیمه مکلفند

اطالعات هویتی، مالی و اقتصادي اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. 

شرکتهاي بیمه درصورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمه هاي مزبور در قانون مالیات هاي مستقیم مشمول جریمه اي معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی

در پایان سال 1398 خواهند بود. 

ي ـ کلیه واحدهاي آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه هاي آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوي مصرف) معاف

هستند. سقف الگوي مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه هاي نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابالغ می

شود. 

ك ـ 

1ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت هاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهاي غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و

عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصالحات و الحاقات بعدي، در مواردي که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی

بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور برگردانده نشود، براي عملکرد سالهاي 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزي و خدمات فنی ـ مهندسی از

شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی

کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادي کشور مطابق مقررات یادشده می باشد. 

2 ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی براي صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشور

براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می باشد. 

ل ـ مدت اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصالحات و الحاقات بعدي تا پایان مهره ماه سال 1399 تمدید می شود. 

م ـ در معامالت پیمانکاري که کارفرما یکی از دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت،

مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی

کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وي را ندارد. در مواردي که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می شود در

صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق

تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داري کل  کشور ارائه می کند. خزانه داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه

تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. 

ن ـ سی و پنج درصد (35%) از عوارض آالیندگی وصول شده از محل یک درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان
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حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق

مذکور صرف اعطاي تسهیالت مالی براي کاهش آلودگی هاي زیست محیطی و جلوگیري از تخریب محیط زیست شود. 

س ـ به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف کاالها و خدمات یارانه اي به وزارتخانه هاي نفت و نیرو و شرکتهاي تابعه و وابسته ذي ربط آنها اجازه

داده می شود با پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه هاي نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي و تصویب شوراي اقتصاد، مصارف

کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده هاي نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانه اي را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با

کاهش مصرف، بهاي مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند. 

ع ـ درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف 140206 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود

و به مصرف هزینه هاي مورد نیاز آن سازمان می رسد. 

ف ـ در مواردي که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهاي آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهاي دولتی ذي ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد

وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است. 

ص ـ دستگاههاي اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهاي مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل

اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابالغ می شود. گمرك جمهوري اسالمی ایران و

سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها

و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوري اسالمی ایران محسوب می شود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه

و بودجه کشور موظف است پیش بینی میزان معافیت هاي مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد. 

ق ـ تعرفه آب شرب مناطق عشایري مانند آب شرب روستایی محاسبه می شود. 

ر ـ در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه هاي

صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و دهیاري و هزینه هاي انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز براي واحد هاي مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس

الگوي مصرف،  فقط براي یک بار معافند. 

ش ـ به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات هاي مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدي و به منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر

مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازي

کند. از زمان راه اندازي این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکالي عضو مراکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون هاي وکالي دادگستري

موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي

شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجراي این بند طبق قوانین

مربوطه برخورد می شود. 

ت ـ 
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1ـ در سال 1399 واحدهاي مسکونی و انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی (ساالنه) می شوند: 

1ـ 1ـ واحدهاي مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهاي زیر: 

1ـ 1ـ 1ـ نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال          یک در هزار 

2ـ 1ـ 1ـ نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال           دو در هزار 

3ـ 1ـ 1ـ نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال          سه در هزار 

4ـ 1ـ 1ـ نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600  میلیارد ریال       چهار در هزار 

5 ـ 1ـ 1ـ نسبت به مازاد 600  میلیارد ریال به باال                          پنج در هزار 

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. 

2ـ 1ـ انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابین داراي شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با

نرخ دودهم درصد (%0/2) 

2ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند: 

1ـ 2ـ واحدهاي مسکونی در حال ساخت 

2ـ 2ـ واحدهاي مسکونی و خودروها در سال تملک 

3ـ 2ـ خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات هاي مستقیم 

4ـ 2ـ خودروهاي تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 

5 ـ 2ـ خودروهاي واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی 

3ـ وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداري ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطالعات مالکیت

امالك و نیروي انتظامی موظف است اطالعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور

مکلف است نسبت به تعیین دارایی هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول

برساند. 
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4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و خودرو هاي مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر

تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پالك خودروها و ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از

پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت

تضامنی دارد. 

5 ـ اخذ مالیات بر خانه هاي خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات هاي مستقیم از واحدهاي مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست. 

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می شود و به تصویب هیأت

وزیران می رسد. 

ث ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاري شهرداري هاي سراسر کشور واحدهاي مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهاي با جمعیت بیش از یکصد هزار

نفر جمعیت در سال هاي 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات هاي مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند،

اخذ کند. معافیت هاي مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات هاي مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی شود. 

پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داري کل کشور و پنجاه درصد

(50%) باقی مانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداري  شهرهاي محل اخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه هاي راه و

شهرسازي و نیرو و دیگر وزارتخانه هاي ذي ربط این حکم مکلفند کلیه  اطالعات الزم جهت شناسایی خانه هاي خالی از سکنه را در اختیار شهرداري هاي کشور قرار

دهند. 

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازي و شوراي عالی استان ها با همکاري وزارت کشور

(سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

خ ـ سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي بانک مشترك ایران و ونزوئال درسالهاي 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است. 

ذ ـ مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، گاز و برق معاف هستند. 

تبصره7

ـ  الف 

1ـ در راستاي اجرائی  نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داري کل  کشور» در این ماده به عبارت

«واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتی نزد خزانه داري کل  کشور» اصالح می شود. 

2ـ کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر یا
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تصریح نام مانند شرکتهاي اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران

(ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهاي ریالی خود (درآمدي و هزینه اي) را صرفاً از طریق خزانه داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند. دستگاههاي یادشده موظفند

کلیه دریافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طریق حساب هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در

بانکی غیر از بانک مرکزي در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهاي عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی

یا کمکهاي مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند. 

ب ـ گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، 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 22 /8 /1390 با اصالحات و الحاقات بعدي و هزینه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45)

قانون امور گمرکی، 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 درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی

سال 1399 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. 

د ـ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضالب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهاي مالی همان سال) با بدهی طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي به بهره برداري رسیده بخش

آب، فاضالب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصالحات و الحاقات بعدي از محل ردیف درآمدي 310404 و

ردیف هزینه اي 33ـ 530000 به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکتهاي دولتی ذي ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهاي مالی خود اعمال کنند. سرمایه

شرکتهاي مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجراي این حکم افزایش می یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال 1399 به

کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه می کند. 

هـ ـ به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 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 وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت

سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را

با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7.800.000.000.000) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه

تهاتر کند. 

تبصره 8 

الف ـ در راستاي اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهاي ذیل برنامه هاي 1306012000 و

1307002000 به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا

کارکرد وسایل راهسازي و نقلیه و یا نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذیرش است. 

ب ـ به دولت اجازه داده می شود براي عملیات آماده سازي، محوطه سازي، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهاي مسکن مهر، طرحهاي بازآفرینی

شهري و احیاي بافتهاي فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد: 
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1ـ وزارت راه و شهرسازي (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد

(15.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالك متعلق به شرکتهاي فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط

به حفظ کاربري و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق  کند. 

2ـ در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهاي مسکن مهر، شرکت

مادرتخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاري قطعی زمینهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصله

پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داري کل  کشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد. 

3ـ وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمینهاي متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد

(30.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهاي عامل و صندوق هاي تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیالت الزم براي اجراي

طرحهاي جامع، تفصیلی و آماده سازي مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها  نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهاي تکمیل شده با

رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهاي عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذکر این بند اختصاص دهد. 

4ـ وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمین مورد نیاز براي احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداري و

خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاههاي دولتی ذي ربط در طرحهاي مسکن مهر قرار دهد. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و

بودجه کشور تهیه  می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ شرکتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی

در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه هاي خرید و نصب کنتورهاي حجمی و هوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز، اقدام کنند و به صورت اقساطی با روشی

که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می شود، اصل این تسهیالت را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد  درصد (100%) اقساط وصولی براي اجراي طرحهاي

احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد. 

د ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر

حسب نوع قرارداد، پرداخت ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعالم کند. 

هـ ـ در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1361/12/16 با اصالحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صیانت از آبخوان هاي کشور و افزایش

اطمینان پذیري تأمین آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و کشاورزي، شرکتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با

توجه به شرایط اقتصادي و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداري آنها و

براي چاههاي مجاز داراي کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب

با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نیرو و جهاد کشاورزي، دریافت و به ردیف شماره  160112 جدول شماره (5) این

قانون نزد خزانه داري کل  کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزي پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون براي تحقق

اهداف برنامه هاي تعادل بخشی و بهبود بهره برداري آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهاي پیشگیري و برگرداندن

آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه هاي نیرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و
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بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

درخصوص چاههاي غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب

تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر یک هزار (1.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسري مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می

شود، دریافت می گردد. 

و ـ به منظور تأمین بخشی از کسري منابع مورد نیاز طرحهاي ساماندهی و الیروبی رودخانه هاي در معرض یا مستعد وقوع سیالب، به شرکتهاي آب منطقه اي استان

ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و

منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجراي اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهاي مذکور و بازسازي و رفع خسارات ناشی از

سیالب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ می گردد. 

تبصره 9 

الف ـ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده می شود با تصویب هیأت امناي خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال

1398 نسبت به اخذ تسهیالت از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي خود با اولویت

ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههاي متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی

خود اقدام کنند. صندوق هاي رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار الزم در فعالیت هاي خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت

تسهیالت مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلین اقدام کنند. 

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري اعم از دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیالت بانکی براي خرید تجهیزات صرفاً

تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههاي خود استفاده نمایند. 

ب ـ صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد میلیارد

(1.500.000.000.000) ریال به خزانه داري کل  کشور واریز می شود. وجوه مذکور به صندوق هاي رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق

هاي مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت هاي رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از

محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسالمی بالمانع است. 

ج 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. دانشجویان

تحت پوشش نهادهاي حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند. 

د ـ به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 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 ترتیب به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امناي هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شوراي

عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 1351/12/22 با اصالحات و الحاقات بعدي صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري، نقل و انتقال
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امالك، اخذ گواهی بهره برداري، احداث، تخریب، بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف می باشد. 

پهنه هاي بزرگ از جمله پردیس هاي دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی شوند. 

ـ  هـ 

1ـ در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشی توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع است. 

2ـ در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش هاي تقاضامحور، کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5) قانون

مدیریت خدمات کشوري، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش هاي کاربردي) استفاده می کنند،

مکلفند حداقل معادل ده درصد (10%)  این اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز

پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري هزینه کنند. 

و ـ به منظور ارتقاي شاخصهاي علمی، پژوهشی، فناوري و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه یافته

مصوب 1393/7/30 با اصالحات و الحاقات بعدي قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهاي علم و فناوري و مراکز آموزش فنی و حرفه اي و

جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است. 

ز ـ در راستاي اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه اي تخصیص یافته به دستگاههاي اجرائی (به

استثناي فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوري، شوراي برنامه ریزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه اي

استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههاي اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست هاي پژوهشی مصوب و نیازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی

سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، براي امور پژوهشی و

توسعه فناوري به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههاي اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. 

دستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شوراي  عالی علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شوراي عالی

علوم، تحقیقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است

ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. 

ح ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجراي تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل  درصد (40%) از

هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه داري کل  کشور واریز کنند تا در

راستاي حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب

طرح(پروژه) هاي کاربردي ، عناوین پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی، طرح(پروژه) هاي پسادکتري و طرح(پروژه) هاي تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیالت

تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. 

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داري کل کشور اجازه داده می شود

رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. 
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این مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از

تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داري کل  کشور، توسط خزانه داري کل  کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد

دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوري که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه  شود. 

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوري و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهاي مشخص هزینه می

شود. 

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهاي کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت  درصد (60%) است. 

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد  (10%) از مبلغ چهل درصد  (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و

مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنند. 

آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهاي مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي

و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي پس از ابالغ این قانون تهیه می شود و به تصویب

هیأت  وزیران می رسد. 

ط ـ در راستاي تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجراي اصل سی ام(30) قانون اساسی، آستان

قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي که إذن ولی فقیه

مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف  110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزي از

محل ردیفهاي هزینه اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازي، مقاوم سازي و خرید تجهیزات براي مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههاي

دانش آموزي کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد. 

ي ـ درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور مربوط به خدمات آموزشی و  فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه

هاي مهارت مندرج در ردیفهاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی می شود  و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

قابل هزینه است. 

ك ـ به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلفند درآمدهاي تبلیغاتی ناشی

از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدي شماره 140184 نزد خزانه داري کل  کشور واریز نمایند. وجوه واریزي از محل ردیف  49ـ 530000 مندرج در جدول

شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (براي کمک به فدراسیون هاي مربوطه) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا

و سیماي جمهوري اسالمی ایران قرار می گیرد. 

ل ـ به منظور ارتقاي شاخصهاي علمی، پژوهشی، فناوري و مهارتی، درآمدهاي اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات

و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهاي علم و فناوري و مراکز آموزش فنی و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی

از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند. 
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تبصره 10 

الف ـ شرکتهاي بیمه اي مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) 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 شرکتهاي بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداري

و حمل و نقل جاده اي کشور، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهاي مربوط به این دستگاهها در جدول شماره

(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي این بند است. سازمان

راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور، نیروي انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه

مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. 

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت می پذیرد. 

ب ـ در مورد آراي حل اختالف مراجع بین دستگاههاي اجرائی که در اجراي اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در

اجراي قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذي ربط از اجراي تصمیم مرجع حل اختالف خودداري کند، با مستنکف یا

مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 برخورد می شود. 

سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر

و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذي نفع اضافه می کند. در خصوص شرکتهاي دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجراي تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها

و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داري کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه داري کل  کشور) می باشد. 

ج ـ در سال 1399 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده  درصد (15%) اضافه و به ازاي هر نخ سیگار وارداتی ده (10) ریال اخذ و

منابع حاصله به صورت صددرصد (100%) به ردیف درآمدي 160188 واریز می شود و معــادل آن از محل ردیف هزینه اي  38 ـ 530000 جدول شماره (9) به هیأت

امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه هاي دارویی

بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاك، متابولیک و بال پروانه ( EB )، سیستیک فیبروزیس و بیماري نقص ایمنی مادرزادي در تولید آنتی بادي و بیماري تحلیل عضالنی

نخاعی مادرزادي ( SMA ) هزینه شود. 

د  ـ درسال 1399 تعرفه جرایم رانندگی دودرصد (2%) افزایش می یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدي 150101 نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود. معادل مبلغ

واریزي تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال جهت هزینه هاي معلوالن شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیري از

معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد. 

تبصره 11 

الف ـ به منظور تأمین کسري اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردي که پرداخت خسارات ناشی

از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستري مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت هاي بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد
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(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 110600 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. وزارت دادگستري مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه

ماه یک بار به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. 

ب ـ صندوق تأمین خسارت هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق

مذکور در زندان به سر می برند و قبل از الزم االجراء شدن قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص  ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند،

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

ج ـ در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه،  نیروهاي مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه هاي سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و

به حساب خزانه داري کل  کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزي را در ردیفهاي نیروهاي مسلح براي

هزینه هاي تعمیر و نگهداري خانه هاي سازمانی اختصاص دهد. 

د ـ 

1ـ در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشینان براي یک بار در طول سال بر اساس

قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصالحات و الحاقات بعدي آن اخذ می شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطالق می شود که

ساکن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطالعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد)

پستی افراد مذکور است. 

2ـ زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان  ماه سال 1399 از مرزهاي زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت

عوارض خروج معافند. 

هـ ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو

هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدي شماره 150113 واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 28 ـ 730000 جدول

شماره  (2ـ 7) این قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود تا صرف انجام مأموریت هاي محوله و

تأمین کسري هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقالم، مشمول طرحهاي نظارتی گردد. 

و ـ به منظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد (10%)  از منابع ردیفهاي درآمدي (جریمه هاي وصولی

راهنمایی و رانندگی) و (هزینه هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000)

ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه  داري کل  کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه اي در اختیار وزارت دادگستري قرار می گیرد. منابع و

مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهاي (الف) و (ب) این تبصره است. 

ز ـ دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادي که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه

ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1398 شده اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید. 
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افرادي که تا پایان سال 1399 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می شوند. 

ح ـ درآمد شوراهاي حل اختالف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می شود. 

ط ـ در اجراي ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصالحات و الحاقات بعدي تخلفات و جریمه هاي رانندگی براساس اعالم پلیس

راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم می شود. 

کارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند. 

ي ـ عوارض خروج ورزشکاران تیم هاي ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام می شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله

اول خروج محاسبه و اخذ می شود. 

ك ـ در سال 1399 عالوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصالحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 با اصالحات و الحاقات بعدي معادل نیم درصد (0/5%) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجراي طرح

حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف شماره 160200 درآمدي واریز می شود. صددرصد (100%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد

(18.500.000.000.000) ریال از محل ردیفهاي اعتباري مربوط بابت اجراي طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می شود. 

ل ـ وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از

مرز که توسط یگانهاي ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با

معرفی ارتش جمهوري اسالمی ایران تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 64ـ 530000 اقدام نماید. 

م ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاري نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی ها و وجوه نقدي و سپرده هاي بانکی

محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال 1398 به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به

حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند. 

تبصره12 

ـ  الف 

1ـ در سال 1399 حداقل حقوق و مزایاي مستمر شاغالن، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل حقوق

کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصالحات و الحاقات بعدي و سایر حقوق بگیران دستگاههاي اجرائی و

صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی و مستمري ها و سایر حمایت هاي متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (%15)

افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند. 
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دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22ـ 550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد: 

1ـ 1ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) براي گروههاي مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوري و لشکري

شاغل در تمام دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمی و حقوق

بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوري، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (براي کارکنان

رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (براي کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت

قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد. 

2ـ 1ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایاي کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش

هاي قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24.000.000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51.000.000) ریال است، اختصاص دهد به نحوي که اشخاص با

حقوق باالتر از ضریب افزایشی کمتري برخوردار شوند. 

آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

2ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات هاي مستقیم در سال 1399 ساالنه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می شود. نرخ

مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایاي فوق العاده (به استثناي تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات هاي مستقیم و با رعایت

ماده (5) قانون اصالح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصالحات و الحاقات بعدي) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم

برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و

نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد. میزان معافیت

مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات هاي مستقیم ساالنه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می شود. 

اشخاصی که از معافیت هاي مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات هاي مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات

این جزء نمی شوند. 

3ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصالحات و الحاقات

بعدي و پاداش هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات،

نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایاي موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوري در ازاي هر سال خدمت تا

سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالك محاسبه قرار می گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه

در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. 

ب ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف 22ـ 550000 جدول شماره (9) این قانون را براي افزایش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی

کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح با اولویت کسانی که دریافتی  ماهانه آنها کمتر از سی  میلیون (30.000.000) 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. صندوق

بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذي نفع ناشی از اجراي این حکم را از تاریخ

1399/1/1 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند. 
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ج ـ استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع هاي اداري شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان هاي ملکی دستگاههاي اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه

مستقر در شهرستان هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ریزي

و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه داري کل  کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از

مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداري همان شهرستان ها می شود. 

شمول این حکم درمورد دستگاههاي زیر نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ایشان است. 

د ـ 

1ـ دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطالعات ساختمان ها، فضاهاي اداري، غیراداري و سایر

اموال و دارایی هاي غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهاي تعمیرات اساسی و ماشین آالت و

تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطالعات موضوع این بند است. استانداري ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطالعات استانی موضوع این بند، با همکاري دستگاه

اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازي دارایی هاي مازاد به وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند. شرکتهاي دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازي اموال

غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی ساالنه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهاي

موضوع این بند موظفند تصمیمات الزم را در خصوص مولدسازي دارایی ها اتخاذ نمایند. 

وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی براي سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداري ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا

پایان سال 1399 اقدام نماید. 

2ـ به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطالعات اموال غیرمنقول دولتی

اقدام کند و نسبت به مولدسازي دارایی هاي دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزار صکوك اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر

نیاز دستگاههاي اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به  صورت کلی یا جزئی (بخشی از

ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین نامه اي که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و وجوه حاصل را

به ردیف درآمدي 210220 واریز کند. دستگاههاي اجرائی مکلف به همکاري با این وزارتخانه هستند. 

3ـ به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود مطابق آیین نامه اي که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد تا سقف

چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی هاي منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و

سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک

دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي که با

مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدي 210221 واریز کند. دستگاههاي اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاري کنند. 

4ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (50%) از مبالغ واریزي جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل

طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي نیمه تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف 47ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون ابالغ نماید. 
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ه  ـ کلیه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختالف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می

شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود. 

و ـ شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ها و کمیته برنامه ریزي شهرستان ها مجازند تا پنج درصد  (5%) از اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استان موضوع

جدول (1ـ 10) را براي احداث، تکمیل، بازسازي و تجهیز رده هاي انتظامی با اولویت پاسگاهها و کالنتري ها هزینه کنند. 

ز ـ 

1ـ دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهاي بانکی (حساب جاري، پشتیبان

و سپرده گذاري کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهاي دولتی و غیردولتی نیستند. 

در اجراي این حکم بانکهاي دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائی که فاقد قوانین و مقررات براي دریافت سود هستند، نمی

باشند. بانکها، شرکتهاي بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر یک

از دستگاههاي اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند. 

2ـ از ابتداي سال 1399 سود دریافتی ناشی از سپرده هاي داراي مجوز دستگاههاي  مشمول به استثناي بانکها، بیمه ها، سازمان  بورس و اوراق  بهادار، صندوق ها،

نهادهاي عمومی غیردولتی و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد

اختصاصی واریز می شود و به صورت صددرصد (100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در

وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. 

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید. 

تبصره13 

 اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر

صورت پذیرد: 

1ـ پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (4.290.000.000.000) ریال به جمعیت هالل  احمر جمهوري اسالمی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست

میلیارد (1.720.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي و تا مبلغ یکهزار و

هفتصد و بیست میلیارد (1.720.000.000.000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي براي تولید و ارتقاي کیفیت انواع واکسن هاي مورد نیاز انسان،

دام و طیور 

2ـ در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد

(21.480.000.000.000) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (1.290.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزي

به صورت نقدي و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله 
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3ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

4ـ تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهاي هوانیروز جمهوري اسالمی ایران 

تبصره 14 

الف ـ در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصالحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و

سالمت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهاي نیازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در

جدول ذیل به استثناي عوارض شهرداري ها و دهیاري ها به حساب سازمان هدفمندسازي یارانه ها نزد خزانه داري کل  کشور واریز می شود و پس از تخصیص

سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود: 

1ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهاي اطالعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می

گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالي درآمدي از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرك به افراد، اقدام کند. 

2ـ منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد

(14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 

3ـ عوارض شهرداري ها و دهیاري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از

وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداري ها و دهیاري ها پرداخت شود. 

4ـ سازمان هدفمندسازي یارانه ها مکلف است امکان ثبت نام براي افرادي که موفق به ثبت نام براي بهره مندي از یارانه نشده اند را فراهم کند. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه  هاي امور اقتصادي و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه

می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

ب ـ بدهی سازمان هدفمندسازي یارانه ها به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بابت تنخواه دریافتی براي اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1389 تا

سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزي تلقی می گردد. 

تبصره 15 

الف ـ شرکتهاي تولید نیروي برق حرارتی دولتی و شرکتهاي برق منطقه اي مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به

شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاري (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور

پرداخت کنند. 
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ب ـ 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. 

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته اي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي، مواد معدنی و محصوالت

جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کاال و خدمات فروش

رفته، اداري ـ عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایه گذاري

در طرحها و ردیفهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت

براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم

سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. 

د ـ به منظور اصالح الگوي مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذي ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)هاي مجازي و شرکتهاي نوآور

نسبت به برقراري ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها

اقدام نمایند. 

ه ـ ـ تعرفه سوخت نیروگاههاي خودتأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدي خود به شبکه سراسري می کنند، به میزان سوخت

مصرفی براي برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههاي حرارتی سال 1397 می باشد. 

و ـ به منظور فرهنگ سازي و مدیریت مصرف آب، شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهاي آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههاي اجرائی

مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه هاي عمومی و بیمارستان هاي دولتی در صورت مصرف باالتر

از الگوي مصرف مشمول حکم این بند هستند. 

ز ـ کارور (اپراتور)هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی

ردیف 160154 نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال جهت اجراي مواد (5) و (8)

قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1396/12/20 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می گیرد. 

تبصره16 

الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض

الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1396/1/1 می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیالت

قرض الحسنه ازدواج براي هر یک از زوجها در سال 1399 پانصد میلیون  (500.000.000) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. 

ب ـ در اجراي بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف

است از طریق بانکهاي عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال از محل منابع  سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکی را به

تفکیک چهل و نه  هزار میلیارد (49.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال به سازمان

بهزیستی کشور با معرفی دستگاههاي ذي ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهاي اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیالت قرض
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الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههاي مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذرماه سال 1399

استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههاي مشمول تعلق می گیرد.

مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این

منابع اضافه می کند و براي اشتغال در مناطق محروم هزینه می نماید. 

ج ـ در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع قرض

الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود. 

د ـ دولت از طریق خزانه داري کل  کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از یک  دوازدهم هزینه هاي جاري شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی

وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده می باشند به استثناي هزینه هاي استهالك را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی

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

هـ ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهاي عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد

(50.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه و جاري بانکها براي پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدي پنج

کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد میلیون (500.000.000) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام کند.

مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون

پرداخت می شود. مسؤولیت نصب و راه اندازي این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد. استفاده از تسهیالت این بند منوط به ارائه

قرارداد خرید تضمینی برق از سوي شرکت تابعه وزارت نیرو است. 

و ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهاي عامل از محل سپرده هاي جاري و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در

بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه براي موارد زیر اقدام نماید: 

1ـ 

1ـ 1ـ مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تسهیالت بلندمدت (حداقل ده ساله) براي پرداخت هفتصد میلیون (700.000.000) ریال ودیعه مسکن،

دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ضروري براي هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهاي

عامل 

2ـ 1ـ مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل منابع عادي بانکها براي پرداخت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد

(1.000.000.000) ریال براي هر فرد با نرخ سود نه درصد (9%) و با ضمانت نیروي انتظامی با  بازپرداخت بیست ساله 

2ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العالج، سرطانی و زوجهاي نابارور 

دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیالت و مشموالن یادشده با همکاري بانک مرکزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود. 
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3ـ 

1ـ3ـ مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و

پشتیبانی نیروهاي مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان هاي مذکور براي پرداخت تسهیالت قرض الحسنه جهیزیه دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج

پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان 

2ـ3ـ مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال تسهیالت از محل منابع عادي بانکها براي هریک از سازمان هاي مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا

سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال براي هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست ساله 

مابه التفاوت سود تسهیالت مذکور در توافق هر یک از سازمان ها با بانکهاي عامل تأمین می شود. 

4ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهیالت و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور براي پرداخت به متقاضیان روستایی 

5 ـ مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از منابع عادي بانکها براي پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدي پنج کیلوواتی به ازاي هر

نفر چهارصد میلیون (400.000.000) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (%8) 

مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون

پرداخت می شود. استفاده از تسهیالت این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوي شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می باشد. 

ز ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیالت مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از

بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیالت خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز به سپرده

گذاري، پرداخت کند. 

نرخ سود این تسهیالت در تهران نه درصد (9%)، در مراکز استان ها هفت درصد (7%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (4%) است؛ این حکم شامل کلیه

بازنشستگان اعم از کشوري، لشکري و تأمین اجتماعی که مستمري بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (30.000.000) ریال در ماه است، می شود. منابع استفاده

نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه می شود. سقف تسهیالت مزبور و نحوه اولویت بندي متقاضیان در آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت

وزیران می رسد، معین می شود. 

تبصره 17 

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداري منابع، در سال 1399 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، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می شود. 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
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خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تأمین می شود.  روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهاي زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک

خانواده می باشند. 

در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سالمت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک

خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان پذیر است. 

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی باشند. 

ب 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. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت

وزیران می رسد. 

ـ  ج 

1ـ به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع،

کلیه شرکتها و صندوق هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري، از جمله

سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان هاي بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی

پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهاي الکترونیکی به جاي دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق

سنجی سازمان بیمه سالمت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه اي و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. 

2ـ سازمان بیمه سالمت ایران از طریق شرکتهاي وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارك بسترهاي الکترونیکی الزم، هنگام مراجعه بیمه شدگان موضوع این بند

براي دریافت خدمات سالمت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه اي، بررسی همپوشانی بیمه اي و پایش(کنترل) قواعد بیمه اي خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق

سامانه(سرویس) استحقاق سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سالمت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و

از مراجعه کننده (بیمه شده) دریافت می شود و هزینه هاي قانونی تبادل اطالعات و استفاده از داده هاي سایر مراجع از این محل تأمین می شود. 

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

الزم براي هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیالت مذکور از ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون تأمین می شود. 

هـ ـ از ابتداي سال 1399 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم

توسعه می شود. 

و ـ دانشگاههاي علوم پزشکی و بیمارستان هاي داراي ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را

منحصراً جهت بازپرداخت هزینه هاي تأمین و تدارك دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهاي پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان

هاي بیمه اي مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه اي که دانشگاه اعالم می نماید واریز کنند. تخلف از اجراي این بند در حکم
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تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. 

ز ـ سازمان هاي بیمه گر پایه درمان موظفند فقط نسخه هاي الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردي بیمار،

مشخصات فردي و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتاي مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه

(کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماري است. 

شوراي عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و براي اجراء به تمامی افراد و نهادهاي ذکرشده در بند (ج) این تبصره

ابالغ نماید. در صورتی که شوراي عالی بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال 1399 اقدام به این کار ننماید، سازمان هاي بیمه گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت

یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند. 

ح ـ کلیه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند،

مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهاي خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور

ساماندهی و کارآمدسازي سیاستهاي حمایتی، اطالعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههاي فوق قرار می گیرد. 

پس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعالم استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهاي حمایت کننده

قرار دهد. 

1ـ آن بخش از هزینه هاي مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت هاي مالیاتی برخوردار می شوند. 

2ـ بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند. 

3ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات حمایت هاي انجام شده و همچنین استعالم استحقاق سنجی افراد را براي مؤسسات خیریه مردم

نهاد نیز فراهم نماید. 

تبصره18 

ـ  الف 

1ـ به دولت اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود ، کمک بالعوض و همچنین تسهیالت بانکی

ترکیب و براي اجراي برنامه هاي ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجراي سیاست هاي بازار کار و تکمیل اجراي برنامه هاي بند (الف) تبصره (18) قوانین

بودجه سالهاي 1397 و 1398 کل  کشور هزینه کند. 

2ـ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه هاي موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور براي

افزایش سرمایه صندوق هاي ضمانت سرمایه گذاري و همچنین به منظور تحقق برنامه هاي موضوع این حکم در بخش کشاورزي براي افزایش سرمایه صندوق بیمه

کشاورزي و صندوقهاي حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي و عشایري استفاده شود. 
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3ـ عبارت «یک درصد (1%)» مندرج 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. 

برنامه هاي موضوع این بند به پیشنهاد مشترك هر یک از دستگاههاي اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه

کشور می رسد. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري

اطالعات، جهاد کشاورزي، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می

رسد. 

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

(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 با پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می

رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. 

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه اي و شرکتهاي تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به منظور انجام طرح(پروژه) هاي دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع

ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاري بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلی شرکتهاي تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف 149000 جدول

شماره (7) این قانون به مصرف می رسد. 

د ـ دولت مجاز است از طریق سازمان هاي توسعه اي به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستاي توسعه سرمایه گذاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي و

زیربنایی و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجراي طرحهاي سرمایه

گذاري، زیرساختی و نوسازي صنایع از جمله نوسازي ناوگان هواپیماي تجاري و با در نظرگرفتن مزیتهاي منطقه اي و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه

یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهري با به کارگیري ابزارهاي متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شرکتهاي

وابسته به سازمان هاي توسعه اي تسهیالت بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3)  این قانون) اقدام کند. 

تبصره 19 

دستگاههاي اجرائی مکلفند در اجراي ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (2)، از محل منابع بودجه کل  کشور و دارایی

هاي خود تمهیدات الزم را براي اجراي طرحهاي  جدید، نیمه تمام و آماده  بهره برداري و در حال بهره برداري اعم از طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي با منابع

عمومی و اختصاصی و طرحهاي شرکتهاي دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري ها و دهیاري ها با

اولویت بخشهاي خصوصی و تعاونی فراهم کنند . 
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1ـ به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره  38 ـ

550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهاي همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره

شده و یا کمک، براي قراردادهاي مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1)  این قانون و اولویت بندي

آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه )هاي استانی توسط شوراي برنامه ریزي و توسعه استان تعیین می شود. 

بخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري ها و دهیاري ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)

، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیالت ریالی و ارزي صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند. 

یک درصد (1%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده سازي سالنهاي فرهنگی، ورزشی و امدادي بسیج هزینه می شود. 

2ـ اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل  کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود. 

3ـ دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداري از طرحهاي حوزه  سالمت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سیاست

هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ظرفیت این تبصره با

رعایت قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی استفاده کند. 

4ـ شوراي برنامه ریزي و توسعه استان تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استان را براي طرحهاي جدید استانی اختصاص دهد و براي

طرحهاي جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجاز می باشد. خرید

محصول طرحهاي مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي و هزینه اي استان طرحهاي استانی مصوب شوراي برنامه ریزي و توسعه استان امکان

پذیر می باشد . 

5 ـ بهاي محصول طرح(پروژه)  در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی،

دخالت در نظام تعرفه گذاري و یا جلوگیري از دریافت تعرفه براي بهاي محصول طرح(پروژه) ، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبناي روشهاي تأمین

مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههاي تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

دولت (2) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهاي تأ مین مالی مذکور اصالح می شود. 

6 ـ در طرح(پروژه )هاي جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداري،  بهسازي، بازسازي و

بهره برداري با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است. 

7ـ درآمد حاصل از حق اشتراك طرح(پروژه) هاي مشارکتی آب در اجراي ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به سرمایه گذار

تعلق می گیرد. 

8 ـ دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش هاي مورد نیاز براي فراخوان و ظرفیت سازي توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی هاي

سرمایه اي و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه هاي آماده سازي طرح(پروژه) براي فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعالم نماید
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تا سرمایه گذار در الگوي مالی خود، لحاظ و پرداخت کند. 

9ـ تغییر کاربري اصلی طرح(پروژه )هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذي

ربط امکان پذیر می باشد. 

10ـ دستگاه  اجرائی ملی مجاز است براي طرح(پروژه) هاي ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و

اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی ـ خصوصی طرح(پروژه)  اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار،

راهبري اجراي مشارکت عمومی ـ خصوصی طرح(پروژه) هاي مذکور را برعهده دارد. 

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

تبصره 20 

الف ـ در اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  (5) قانون مدیریت خدمات کشوري از جمله بانکها و شرکتهاي دولتی، مکلفند

در سال 1399 با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروي انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه هاي مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و

استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداري قیمت تمام شده اقدام کنند. 

ب ـ مازاد درآمدهاي اختصاصی دستگاههاي اجرائی در سقف رقم پیش بینی  شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و

بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است. 

ج ـ در اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه: 

1ـ دستگاه اجرائی مکلف است هزینه یابی خروجی ها (کاال و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزي، هزینه یابی و مدیریت

عملکرد) که اطالعات ورودي آن از تبادل داده با سایر سامانه هاي دستگاه اجرائی به دست می آید، انجام دهد. 

2ـ دستگاه  مجري مکلف است بر مبناي تفاهم نامه منعقده با واحد مجري که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است،

اعتبارات واحد مجري را در سامانه(سیستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري کند که  امکان گزارش گیري رویدادهاي مالی واحد مجري به

صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجري است. 

3ـ به دستگاههاي اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه اي خود براساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجري اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان

برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابالغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت اقدام کنند. 

4ـ در اجراي حکم بند (16) سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجري بخشی از کارکنان خود را

(حداکثر تا ده درصد (10%)) نسبت به انجام مأموریت هاي خود مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذي ربط قرار دهد تا پس از تأیید
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باالترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگري در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگري در همان شهر یا

شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان هاي دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههاي اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداري و

استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهاي رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدي و در

مورد نیروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدي آنها اقدام کند. 

5 ـ دستگاههاي اجرائی مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق، فوق العاده هاي مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي خود را در اختیار سازمان هاي

برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی قرار دهند. 

واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزایاي کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهاي منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر

پرداخت هاي غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند. 

6 ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی هاي حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه هاي منعقده و هزینه هاي قطعی فعالیت یا

محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20%) را به منظور

ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجري در قالب پرداخت هاي غیرمستمر و ارتقاي کیفی خدمات و محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان هاي برنامه و بودجه

کشور و اداري و استخدامی کشور و هشتاد  درصد  (80%) دیگر را براي افزایش اعتبارات طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي دستگاههاي ذي ربط و مازاد بر

سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند. 

7ـ به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههاي اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت هاي ذیل برنامه هاي مصوب

مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییري ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترك با باالترین مقام دستگاه اجرائی و

دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح کند. 

آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت

وزیران می رسد. 

ـ  د 

1ـ در راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه

عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داري کل  کشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان

سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می شود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پایان سال

جدید قابل مصرف است. 

2ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت  ماه سال بعد

است. ارسال صورتهاي مالی شرکتهاي دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان

خردادماه سال بعد الزامی است. 
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3ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 کل  کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه

سال بعد به مبادي ذي ربط ارسال می کند. 

ه  ـ دستگاههاي اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش

عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهاي مالی مذکور در اجراي ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است. 

تبصره 21 

الف ـ به منظور ساماندهی نیروي انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود: 

1ـ دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتهاي دولتی مندرج در جزء (1) بند

(ه ـ) تبصره (2) این قانون  مکلفند اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگري و کارکنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به خدمت

پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند. 

2ـ از تیرماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي داراي شناسه دستگاههاي اجرائی، صرفاً بر اساس اطالعات سامانه کارمند ایران

صورت می گیرد. 

3ـ از ابتداي خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههاي اجرائی از محل اعتبارات هزینه اي و از منابع عمومی و اختصاصی

صرفاً پس از ثبت اطالعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذي ربط توسط خزانه داري کل

کشور به ذي نفع نهائی انجام می شود. درج این اطالعات هیچ  گونه حقی براي استخدام و به کارگیري اشخاص ایجاد نمی کند. 

4ـ چگونگی ثبت اطالعات نیروي انسانی (پرسنلی) موضوع اجزاي فوق و اجراي سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، ستادکل نیروهاي

مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه قضائیه، سازمان انرژي اتمی و دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه

مستقلی که با همکاري ستاد کل نیروهاي مسلح تدوین می شود، تعیین می گردد. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت

وزیران می رسد. 

ب ـ تمام اختیارات دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه اي خود را از محل این قانون و پیوست هاي آن دریافت می

کنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامی می باشند به استثناي دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیري

نیروي انسانی در سال  1399 موقوف االجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در تمام دستگاههاي مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از

سوي سازمان اداري و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه

پس از تصویب این قانون با همکاري سازمان هاي مذکور تهیه و ابالغ می شود. 

ج ـ دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور براي پرداخت هرگونه مستمري یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت می
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کنند، مکلفند براي پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داري کل  کشور اعالم نمایند. 

د ـ به منظور ارتقاي بهره وري در دستگاههاي اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه هاي پیش بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه: 

1ـ دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند تا پایان خردادماه سال 1399 برنامه هاي عملیاتی خود براي استقرار چرخه مدیریت و

ارتقاي شاخصهاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وري ایران) ارائه

کنند. دستگاههاي اجرائی مکلفند در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم این موضوع را در برنامه اي با عنوان «ارتقاي بهره وري»

پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به سازمان ملی بهره وري ایران و سازمان برنامه و بودجه

کشور و تأیید عملکرد از سوي سازمان ملی بهره وري ایران است. 

2ـ کلیه شرکتهاي دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهاي دولتی تابعه

وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و دریانوردي، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازي

صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره وري سرمایه، نیروي کار و سایر عوامل تولید و

تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري را به صورت مستقل

پیش بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذي ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1399 به سازمان هاي

برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وري ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وري ایران موظفند بر

تحقق این بند و اهداف و شاخصهاي پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را براي شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت

هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهاي بهره

وري و تأیید سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور قابل اقدام است.

3ـ سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وري کشور در راستاي تحقق اهداف پیش بینی شده در

قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وري در نظام اجرائی و اقتصادي کشور اقدام نمایند. 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان هاي اداري و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

هـ ـ اجراي احکام مندرج در این  قانون مربوط به سال 1399 است. 

و ـ آیین نامه هاي اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه  ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبري (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون

اساسی در جلسه روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ

1398/12/28 به تأیید شوراي نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی 
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