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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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ نوبت 
صبح 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   

9/12/1401نوبت صبح مورخ     

 

 بخش درآمدي: 

: 11 تبصره   

  مورد   ایران   معماري   و   شهرسازي  عالی   شوراي   مصوبات  مطابق  است  مکلف   شهرسازي  و   راه   وزارت   - )  3بند الحاقی ( 
 هاي حوزه   و  پایگاه  کالنتري،  پاسگاه،  احداث  براي  نیاز  مورد  زمین  مصوب،  سرانه  براساس   و  متبوع   وزارت  تأیید 

طرحهاي مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهاي بازآفرینی شهري در   در بسیج ورزشی  فرهنگی هايسالن  و  مقاومت
 صورت رایگان در اختیار دستگاههاي ذینفع قرار دهد. برخوردار را به  مناطق کم 

هاي  نان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازي محله وزارت راه و شهرسازي مجاز است براي تشویق ساک  -  بند الحاقی
اي یا واحدهاي نوسازي یا اراضی  اي در فرآیند کلید به کلید واحدهاي این بافت فرسوده و حاشیه فرسوده و حاشیه 

 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهاي نوسازي یا اراضی مذکور اعمال کند.   40تحت مالکیت خود تا سقف  

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می شود در راستاي اجراي قانون جهش تولید مسکن و به    -   الحاقی   بند  
منظور اجراي پروژه هاي حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود  

وعه آن ها اختصاص  زیرمجم  اي ه  شرکت  و  غیربانکی  اعتباري   موسسات  ها،   را براي مشارکت با سازندگان، بانک
داده و سهم شرکت خود از واحدهاي مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک هاي پایین درآمدي به  

 ایشان اختصاص داده و یا به عنوان واحد استیجاري به اجاره واگذار نماید.

هاي زیرمجموعه آن ها از موضوعات بند  در راستاي اجراي این بند بانک ها، موسسات اعتباري غیربانکی و شرکت  
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی    17و    16قانون پولی و بانکی کشور و مواد    34یک ماده  

 کشور مستثنی هستند. 

: 12تبصره   

، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از  1402در سال  -بند و  
قبیل حقوق و مزایا (به استثناي عیدي و کارانه اعضاي هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص  

الزحمه، حق مشاوره،  حقکار،  ها، اضافه عاده البالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرري یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق 
التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه  التدریس، حق حق حضور در جلسات، پاداش، حق 



نمایند، چه از کارفرماي  دولتی تحصیل میغیر،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا  صورت نقدي و غیرنقدي به 
 :هاي مستقیم) باشد، به شرح ذیل است) قانون مالیات86) ماده ( 1اصلی (موضوع تبصره (اصلی و یا غیر

 1ردیف

  1402در سال  31/ 1394/4هاي مستقیم اصالحی  ) قانون مالیات84سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده ( -1
 .شود) ریال تعیین می 1,200,000,000مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (

 2ردیف

 :باشد نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می  -2

 1- 2ردیف

) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد  1,200,000,000نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( -2-1
 (%10درصد ( ) ریال، ده 1,680,000,000میلیون (

 2-2ردیف 

) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و  1,680,000,000هشتاد میلیون (نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و   -2-2
 (%15درصد (  ) ریال، پانزده 2,760,000,000شصت میلیون ( 

 3-2ردیف 

) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد  2,760,000,000نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ( -2-3
 (%20(درصد ) ریال، بیست  4,080,000,000میلیون (

 4-2ردیف 

 (30) ریال به باال، سی درصد (%4,080,000,000نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ( -2-4

نیز بدون تغییر تصویب شد که براساس آن؛ میزان معافیت مالیات    12همچنین با رأي نمایندگان بند ز تبصره  
و مالیات  1380/11/27هاي مستقیم اصالحی  مالیات  ) قانون57ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (

ساالنه به مبلغ چهارصد و  11/27/ 1380) قانون مالیاتهاي مستقیم اصالحی  101بر درآمد مشاغل موضوع ماده (
 شود.) ریال تعیین می 475,000,000هفتاد و پنج میلیون ( 

- 15تبصره   

 



مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي طرحهاي    اي ایران شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته   - بند (ب)  
اي، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با  هاي سرمایه تملک دارایی 

شده کاال و ها (شامل قیمت تمام قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه 
) قانون معادن  14عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(  -فته، اداري رخدمات فروش 

داري کل کشور واریز کند. درآمد  با اصالحات و الحاقات بعدي آن به حساب خاصی نزد خزانه 27/ 1377/2مصوب  
دولت و مالیات آن با نرخ  حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام  

 .شودصفر محاسبه می 

ین که با تأیید شرکتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (کنتور)  خودتأم  نیروگاههاي  سوخت  تعرفه   -بند (د)  
جداگانه باشند یا بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدي خود به شبکه سراسري  

اساس متوسط شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر کنند، به میزان سوخت مصرفی براي برق تحویل می 
 شود. تعیین می  1401بازدهی نیروگاههاي حرارتی سال 

گذاري خارجی، تأمین مالی  نیروگاههاي برق اتمی با استفاده از الگوي سرمایه تأمین مالی طرحهاي    - بند (هـ)  
 شود.اي انجام می هاي سرمایه نانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی خارجی (فای

شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهاي  -) بند(ز)  2جزء (
کان و وصول مطالبات مشتر کارور(اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسایی

  را   مربوط   هزینه  و   اقدام  هوشمند   هاي)کنتور(شمارشگر  نصب  همچنین  و   پرمصرف   عمده  با اولویت مشترکان
 . نمایند  دریافت مشترکین از اقساطی صورتبه 

) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و  %5شود تا سقف پنج درصد (به دولت اجازه داده می - بند (ح)  
ها گ سازي توسط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و سایر رسانه فرهن  هايبرنامه   پخش  از   ناشی برق

 .(به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد

رهاي  وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاري و نظارت بر توسعه تبادالت انرژي با کشو  -بند الحاقی یک  
پیاده  و  تفاهم همجوار  برنامه نامه سازي  مشترك،  آبهاي  درخصوص  همسایگان  با  متبادله  کاهش  هاي  و  ریزي 

خسارتهاي ناشی از تداوم خشکسالی هاي متوالی، بکارگیري فن آوري هاي نوین آب و برق و پیاده سازي حکمرانی  
اي اجراي این تکالیف کلیه شرکت هاي زیرمجموعه  (بخش درآمدي این بند نیز می گوید): بر آب و برق اقدام نماید.

) از درآمدهاي وصولی خود(عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب %7مکلفند با اعالم وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد(
 درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داري کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. 

صورت ارتقاء اشتراك و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترك    در   - بند الحاقی  
 باشد.تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترك تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی 



وع تنفیذ قانون بودجه  عبدالعلی رحیمی مظفري نیز در توضیح این پیشنهاد خود متذکر شده بود که این موض
 نیز رعایت شود.  1402بوده که الزم است در سال  1401

الحاقی   نیروگاه قانون مانع   10در اجراي ماده    - بند  بازدهی  ارتقاء  به منظور  و  از توسعه صنعت برق  ها و  زدایی 
هاي ذیربط خود، گاز  از طریق شرکت  1402جلوگیري از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتداي سال  

ط وزنی بهاي صادراتی و وارداتی  درصد متوس   95هاي تولید برق را با نرخ  طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه 
ها را براي ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حاملاین حامل

 همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوري و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. 

- 16تبصره   

بند الحاقی(1) -بانک هاي دولتی مجازند   در  سال 1402  معادل پانصد  هزار  میلیارد( 500.000.000.000.000)  
 .ریال اوراق  مالی  با سررسید  تا  پنج سال با ضمانت اصل  و سود  توسط  دولت  منتشر نماین د 

) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت  4بانک ها و موسسات اعتباري مکلفند حسب ماده(-  3بند الحاقی  
درصورت عدم   (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزي براي هر بانک) اقدام نمایند.تسهیالت مسکن  

) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات 4) ماده (5پرداخت تسهیالت مسکن مطابق تبصره (
) ریال 300.000.000.000.000) تعهد انجام نشده( تا سقف سیصد هزار میلیارد(%20به میزان بیست درصد(

  تأمین   و  مسکن  ملی  صندوق  به  تخصیص  جهت اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدي
 .د نمای  واریز جدید  شهرهاي ریلی خطوط تکمیل جهت اعتبار

 

- 17تبصره   

دانشگاههاي علوم پزشکی و بیمارستانهاي تحت   :بند(ب) تبصره (17)ماده واحده الیحه بودجه آمده است
پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از گردش  

 .خزانه واریز کنند 

)  500به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (   1402از ابتداي سال    -هـ
) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوي قلیان داخلی  1.000ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (

) ریال و  8.000عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (به ) ریال 200.000دویست هزار (
ت  عنوان حقوق ورودي دریافبه) ریال  350.000هر بسته پنجاه گرمی تنباکوي قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (

گردد. وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب  
 .) این قانون واریز نماید 5جدول شماره (  110515مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 



)  %1وده، درآمد حاصل از یک درصد() قانون مالیات بر ارزش افز 38) ماده(1در اجراي بند(: - )1بند الحاقی(
ارزش افزوده به عنوان مالیات سالمت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داري کل  
 .کشور واریز می گردد

پیچی الکترونیکی و نیز اجراي بهینه فرآیندهاي  نویسی و نسخه با توجه به لزوم اجراي طرح نسخه  -بند الحاقی  
اي و سایر کاالهاي سالمت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی   ت دارو و مصرف منطقه تجهیزا

اي کشور تعیین  هاي توسعه ) احکام دائمی برنامه 9و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (
 .خواهد شد 

 

 


