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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ نوبت عصر 
و شب جهت استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. . خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را 

به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



1402گزارش جلسه بررسی الیحه بودجه سال   

6/12/1401مورخ   عصر و شب نوبت   

 

 بخش درآمدي: 

- 1تبصره   

 وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهاي تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:   -  1بند الحاقی  

از    - 1 تابعه،  فعالیت کلیه واحدهاي عملیاتی شرکتهاي  از  ناشی  ازاي هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر)  به 
) ریال عوارض  5.000جمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پاالیش و فرآوري گاز، معادل پنج هزار (

 داري کل کشور واریز نماید.آالیندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه 

نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهاي محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد    - 2
هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسري بیش    ) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازاي4%(

) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه  500از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پانصد ( 
 داري کل پرداخت نماید.

رت عدم اعالم  توسط وزارت نفت (و در صو  2و    1خزانه داري کل کشور مکلف است با اعالم میزان مقادیر جزء  
درصد    14.5) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع  1401وزارت نفت، مطابق مقادیر سال  

) این قانون  5درصد شرکت هاي تابعه ذیربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدي شماره ............. جدول شماره (
سویه نماید. مجموع وجوه حاصله از محل ردیف............... جدول  واریز نماید و در پایان سال با شرکت هاي مذکور ت

)  %70) این قانون، صرفاً جهت سرمایه گذاري در حوزه بهینه سازي مصرف انرژي، به میزان هفتاد درصد (9شماره (
  اولویت   با)  بیشتر  و  انرژي  برچسب B صرف کمک هزینه جایگزینی بخاري و آبگرمکن هاي با راندمان باال (رتبه 

مایه گذاري براي اجراي  سر  صرف )  %30(   درصد   سی  میزان  به   و   برخوردار   کم  هايدهک  اولویت  با  و   سردسیر  مناطق
ماه با    2طرح افزایش کارایی موتورخانه هاي موجود در کشور خواهد شد. آیین نامه اجرایی این حکم ظرف مدت  

 پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد. 

بند الحاقی  6  -به منظور حداقل سازي نوسانات بازار ارز، بانک مرکزي مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ  
 .حداکثر دو درصد (2%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند 

 تبصره 2- 

 بند ج-حذف شد 



بند (د)  -به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر   
مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از سهام دولت در شرکتها را در  
اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند(الف) ماده( 28) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام  

 مالی کشور مصوب2/1/ 1394 قرار دهد 

بند ح-  به منظور حمایت از توسعه ابزارهاي مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهاي مبتنی بر کاال، مالیات بر  
ارزش افزوده کلیه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی در بهابازار(بورس)هاي کاالیی کشور پذیرش  
می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)هاي کاالیی مو رد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر  

مالیاتی می باشند. درصورتی که کاالي پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات  
مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کاال پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه  

 .پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کاالي پشتوانه گواهی سپرده کاالیی می باشد 

جز (2) بند الحاقی ( 1)  -  دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت هاي دولتی، ظرف پنج ماه از ابالغ  
این قانون نسبت به واگذاري شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست  

درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44)  
قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهاي سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روش هاي واگذاري از  

 .طریق بازار سرمایه واگذار نماید 

  در   خود الشرکه سهم و سهام) %20(درصد  بیست واگذاري محل شوداز می  داده اجازه دولت  به - ) 5(  الحاقی بند  
 .خوزستان جانبی صنایع و نیشکر  توسعه شرکت

هاي دولتی در بنگاه هاي  دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت  - )  6بند الحاقی (
) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در  44صل چهل و چهارم( هاي کلی اقابل واگذاري قانون اجراي سیاست

 310500سقف ردیف درآمدي 

بند الحاقی  8  -دولت مکلف است بنگاههاي دولتی مشمول گروه هاي 1  و  2 موضوع ماده 2  قانون اجراي  
سیاستهاي کلی اصل 44  قانون اساسی را پس از احراز صالحیت حرفه اي و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم  
بدهی معوق به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازي و صندوقهاي بازنشستگی با رعایت ماده  63 قانون رفع موانع  

تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با رعایت جزء ( 2) بند (د) سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی 
 .واگذار نماید 

بند الحاقی-  به قوه قضائیه اجازه دا ده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با  
رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصل از فروش  



پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداري از  
 .پروژه هاي نیمه تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروري اختصاص می یابد 

هاي دولتی،  هاي جاري شرکت ) از یک دوازدهم هزینه %2دولت مکلف است ماهانه معادل (   - )  ح(بند   به  الحاقی  بند 
) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته  3ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (بانک

به استثناء هزینه  باشد،  از  هاي استهالك و هزینه عملآخرین صورت مالی حسابرسی شده  را  بیمه  و  بانک  یاتی 
 این قانون واریز کنند.  5جدول شماره  130425هاي آنها برداشت و به ردیف  حساب

- 3تبصره   

بند الف -سقف تسهیالت مالی خارجی براي طرحهاي دولتی و غیر دولتی در سال 1402 معادل ریـالی سی  
 .میلیارد ( 30،000،000،000) یورو تعیین می شود

بند ج-    اجراي تبصره (38) قانون اصالح قانون بودجه سال 1395  کل  کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1402  
 .در سقف سی میلیارد (30،000،000،000) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید میشود

بند (هـ) - به  دولت اجازه  داده  می شود تا سقف  دو  میلیارد  (2.000.000.000) یورو،  کمکهاي بالعوض  بین المللی  
از سوي  مؤسسات و  سازمانهاي بین المللی دریافت و  پس از تسعیر  و  واریز  آن  به  خزانه داري کل کشور صرف  

 .هزینه هاي مرتبط نمایند 

 تبصره 4- 

) (الف)  3جزء  بند    قانون )  132(  ماده )  ث(  بند )  2(  و )  1(  جزءهاي   مشمول  تبصره   این  موضوع   هايطرح  - ) 
مصوب  رقابت   تولید   موانع  رفع  قانون )  31(  ماده  موضوع   مستقیم   هايمالیات کشور  مالی  نظام  ارتقاي  و  پذیر 

 .باشند با اصالحات و الحاقات بعدي آن می  1/2/1394

- 5تبصره   

بند (الف) - شرکتهاي دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ( 100,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسالمی  
ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا براي طرحهایی که به تصویب  شوراي  

 اقتصاد  رسیده باشد، به مصرف برسانند 

شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد  وابسته به آنها اجازه داده می به شهرداریهاي کشور و سازمانهاي    -بند (د)  
)ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت  180,000,000,000,000و هشتاد هزار میلیارد (

  اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. 



شهرداري  آنهبه  به  وابسته  سازمانهاي  و  کشور  می هاي  داده  اجازه  میلیارد  ا  هزار  بیست  و  یکصد  سقف  تا  شود 
 ) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. 120,000,000,000,000(

شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد  به شهرداریهاي کشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده می   -بند (د)  
)ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت  180,000,000,000,000و هشتاد هزار میلیارد (

  اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. 

شهرداري  می به  داده  اجازه  آنها  به  وابسته  سازمانهاي  و  کشور  میلیارد  هاي  هزار  بیست  و  یکصد  سقف  تا  شود 
 ضمین خود منتشر نمایند. ) ریال اوراق مشارکت با ت120,000,000,000,000(

(و)    2جزء   دارایی به   - بند  تملک  اعتبار طرحهاي  تأمین  در  براي مناطق  هاي سرمایه منظور تسریع  ویژه  به  اي 
  برنامه شود با هماهنگی سازمان  میداري کل کشور) اجازه داده  سردسیر، به وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه 

مهوري اسالمی ایران، از طریق اسناد اعتباري و اوراق مالی اسالمی با استفاده از  بودجه کشور و بانک مرکزي جو 
با اتکاء به منابع موضوع ماده (  ) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند(ب) این  125ظرفیت نظام بانکی کشور 

 تبصره منابع الزم را تجهیز نماید. 

گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت  نویسی و کارمزد معامله یره اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذ     - بند (ز)
ها و  شود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافت ) مشمول مالیات به نرخ صفر می 1402(منتشره در سال  

واسط،  استفاده از نهادهاي  نظر از استفاده یا عدم  هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفپرداخت
پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  ) قانون رفع موانع تولید رقابت14ها و مستثنیات حکم ماده (مشمول معافیت 

 شود.می  1/ 1394/2

اي هاي سرمایه هاي تملک دارائی هاي ناشی از اجراي طرح دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی   - بند (ط)  
) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام  11اجراي بند «هـ» تبصره ( اجرائی که در  هاي  دستگاه
) ریال از  100،000،000،000،000اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ( نموده 

جدول شماره    310106خرجی از محل ردیف درآمدي شماره    - صورت جمعیبه طریق صدور اسناد تسویه خزانه  
 .) اقدام نماید 9جدول شماره ( 530000ربط مندرج ذیل سرفصل اي ذي ) و ردیف هزینه 5(

) ریال در سقف بند (ب)  600.000.000.000.000شود تا ششصد هزار میلیارد (به دولت اجازه داده می   - بند (ي)  
چوب  این تبصره، انواع اوراق مالی اسالمی از جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار

 .) این قانون واریز کند 5شماره ( جدول  310108باشد را منتشر و به ردیف درآمدي شماره  عقود اسالمی  

بدهی هاي قطعی نیروهاي مسلح را بابت پرداخت بدهی هاي آب، برق، گاز و مخابرات به   بند الحاقی  4 ؛  
شرکت هاي خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با  



مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد ( 43.000.000.000.000) ریال از  
 طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی  – خرجی تسویه می شود 

بند الحاقی( 5)-قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) و شرکتهاي وابسته و تابعه مجازند تا سقف یکصدهزار     :
میلیارد ( 100.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسالمی براساس توافقنامه اي که با وزارت امور اقتصادي و  

 .دارایی امضاء می کند، منتشر نماید 

 تبصره 6- 

بند (الف)-   وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر نرخ آب بها به  
ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(15%) نرخ آب بها 

را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازاي هر متر مکعب مازاد، سی و پنج  
درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داري کل کشور واریز کند . وجوه فوق مشمول مالیات بر  

 درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود 

) این قانون  5جدول شماره (   110516درآمدهاي وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدي شماره    - بند (ب)  
ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان  ها و دهیاري داري کل کشور، عوارض سهم شهرداري نزد خزانه 

 .شودحسب مورد به حساب مربوط واریز می 

درصد  به میزان ده   8/1394/ 10) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  5عوارض موضوع ماده (  - بند (ج)  
شود.  ) ریال تعیین می 66.000.000.000.000) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (10(%

 باشند. ف می مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم این بند معا 

بند (د)-به  استناد 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 شرکت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی  

مشترکان گاز مبلغ سه هزار( 3.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2.000) ریال و از  
هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار ( 20.000) ریال اخذ و  به عنوان منابع داخلی  

نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند. براي مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه  درصد (50% ) است  
و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر  

 ارزش افزوده نخواهد بود 

(هـ)     5/8/1399  مصوب  طبیعی  حوادث  همگانی  بیمه  صندوق  تأسیس  قانون)  4(   و)  2(   مواد  اجراي  در -بند 
  میلیون   یک  مبلغ   1402  سال  در  برق  قانونی  انشعاب  داراي  مسکونی  واحد   هر  ساالنه  پایه   بیمه  حق  حداکثر

) ریال توسط  240.000مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (  سهم  که   شودمی  تعیین  ریال )  1.000.000(



داري کل  وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهاي مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه 
شود. مالکان واحدهاي مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و  ر واریز می کشو

 .سایر افرادي که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند 

ل یک در  شود. معادنرخ تعرفه شرکتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شوراي اقتصاد تعیین می  -و
واریز می    110519افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدي شماره  هزار مالیات و عوارض ارزش 

 شود.

درآمد کسب و کارهاي اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)هاي داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و    - )  ط(  بند  
  . شوداند مشمول نرخ صفر مالیاتی می فاقد پرونده مالیاتی بوده  1401فناوري اطالعات که تا پایان سال 

رجی که کاال و خدمات مورد  آن بخش از کاالها و خدمات شرکتهاي ایرانی طرف قرارداد با شرکتهاي خا  -بند (ي)  
را در طرح  تأمین مینیاز شرکتهاي پیمانکاري خارجی  با تصویب شوراي  هاي مورد تعهد طرف خارجی،  نمایند 

 .باشند می  1400افزوده مصوب  ) قانون مالیات بر ارزش 10) ماده (3اقتصاد، مشمول تبصره ( 

 بند ل-ارجاع به کمیسیون 

بند (ح) -  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهاي (ط)، (هـ)، (ك)، (د)، (ي)،  
(ح) و فعالیت هاي قرآنی موضوع بند (ل) ماده ( 139) قانون مالیات هاي مستقیم که به علت عدم تسلیم  

اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد براي عملکرد سالهاي 1390 لغایت 1399 مشمول  
برخورداري از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارك در سال  
1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی براي مواردي که تمام مالیات هر سال از سال هاي مذکور آنها  

کال پرداخت نشده است، اقدام و کلیه  جریمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی)  
 .اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند مورد بخشودگی قرار دهد 


