
1401مروری بر الیحه بودجه 
(بودجه عمومی)

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی
ااتق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
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1401اهم رویکردهای الیحه بودجه 

وریرشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره•
o 1401درصدی برای سال 8رشد اقتصادی
o تعیین سهم هر استان در رشد اقتصادی هدفگذاری شده
oدارتدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت
o(توجه به اقتصاد دیجیتال)دار دهی بر نیازهای صنایع اولویتهای فناورانه با اولویتها به سمت طرحهدایت حمایت
oایهای تعرفهاستفاده موثر از سیاست
o (فکتورینگ)حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره
oهای عمرانی بزرگخصوصی به ویژه برای طرح-های استقرار نظام مشارکت عمومیایجاد زمینه
oتوسعه صادرات
oوریارتقای بهره
o تسهیل فضای کسب و کار
oزاییاشتغال

ثبات اقتصادی•
o جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم
oازتدوین اصالحات نظام بانکی با هدف حفظ ارزش پولی ملی و مدیریت نرخ ارز و انتظارات تورمی و انجام عملیات بازار ب
oگذاری برای ایجاد ثبات در سطح خرد و بازارهاکاهش مداخالت دولت در اقتصاد و قیمت

عدالت محوری•
oتوجه به معیشت افراد به خصوص اقشار فقیر
oها به هدف جلوگیری از کسری بودجه مزمن و ایجاد فشار تورمیرشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و کاهش فاصله

محور و تامین مالی اقتصادتغییر ساختار بودجه به بودجه برنامه•
oهای مالیاتی جدید، هوشمند سازی اخذ مالیات و استفاده از ابزار تشویقی شناسایی پایه
oربطها با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه ذیفروش، واگذاری و مولدسازی امالک و اراضی ساختمان



روند بودجه عمومی دولت
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(هزار میلیارد تومان)مصارف بودجه عمومی دولت /روند منابع

منابع حاصل از نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی رقم بودجه 

133)و درآمد اختصاصی ( هزار میلیارد تومان1372)، شامل منابع عمومی 1401منابع بودجه عمومی دولت در الیحه 
.شودمی( هزار میلیارد تومان



روند بودجه عمومی دولت
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(درصد)نرخ رشد ساالنه بودجه عمومی دولت 

نرخ رشد اسمی بودجه  نرخ رشد واقعی بودجه 

کنندهارقام واقعی؛ تعدیل شده بر اساس تورم مصرف* 
استفاده شده است2021المللی پول در اکتبر بینی صندوق بیناز پیش1401و 1400های برای تورم سال**



13991400شرح
الیحه 
1401

درصد تغییرات بودجه 
به بودجه1400

1399

درصد تغییرات الیحه
نسبت به مصوب1401

1400

28945566457.446درآمدها

1073954082693ایسرمایههایداراییواگذاری 

30-17542729944مالیهایداراییواگذاری 

571127813721237جمع منابع عمومی دولت

هزار میلیارد تومان

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

تمنابع بودجه عمومی دول



13991400شرح
الیحه 
1401

ه درصد تغییرات بودج
1399به بودجه 1400

1401درصد تغییرات الیحه
1400نسبت به مصوب 

43691996510.85هاهزینه

8817625210043ایهای سرمایهتملک دارایی

15-47183155289های مالیتملک دارایی

571127813721237جمع مصارف عمومی دولت

هزار میلیارد تومان

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

مصارف بودجه عمومی دولت



1401تراز الیحه بودجه -مصارف و منابع
بودجه عمومی دولت

مصارف

هاهزینه

965

های تملک دارایی
ایسرمایه
252

های مالیتملک دارایی

155

منابع

درآمدها

664

های واگذاری دارایی
ایسرمایه
408

های مالیواگذاری دارایی

299

:  ایهای سرمایهخالص دارایی
156

:تراز عملیاتی
301-

:های مالیخالص دارایی
144

هزار میلیارد تومان هبرادولتوابستگینوعیبهعملیاتی،تراز
وگازونفتقبیلازایسرمایهدرآمدهای
ازتراینبودنمنفی.دهدمینشانمالیدرآمدهای

دولتکهمعناستبدین1401بودجهالیحهدر
یرغدرآمدهاییازراخودایهزینهاعتبارتواندنمی

انجبرگازونفتفروشجملهازهاداراییفروشاز
1401الیحهدرعملیاتیترازاستذکرشایان.کند

شابهمرقمبهنسبت(تومانمیلیاردهزار301منفی)
تا(تومانمیلیاردهزار464منفی)1400بودجهدر

.استیافتهبهبودحدی
ترازمازادبا،1401الیحهعملیاتیترازکسری
52باً،تقری.استشدهدادهپوششمالیوایسرمایه
هاییدارایترازتوسطعملیاتیترازکسریازدرصد

ترازتوسطنیزمابقیدرصد48وایسرمایه
.استشدهدادهپوششمالیهایدارایی



درآمدها

664

درآمدهای 

مالیاتی

527 درآمدهای ناشی 

های از کمک

اجتماعی

0

درآمدهای 

ت حاصل از مالکی

دولت

درآمد حاصل از 86.6

فروش کاال و 

خدمات

18.3

درآمدهای 

حاصل از جرایم 

و خسارات

10.3

درآمدهای 

متفرقه

22.4

هزار میلیارد تومان

.ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت

درآمدها -1401اجزای منابع الیحه بودجه 

عمومیمنابعازمالیاتیدرآمدهایسهم

مصوببودجهدردرصد25.3ازبودجه

الیحهدردرصد38.4حدودبه1400

تدولدهدمینشانکهاسترسیده1401

یدرآمدهاتحققبرایقبل،سالازبیش

.استکردهتمرکزمالیاتبرخود



هزار میلیارد تومان

مالیات-درآمدها-اجزای منابع الیحه بودجه

قانون شرح
1400

الیحه
1401

درصد تغییر
1401الیحه 

1400به

سهم در 
رشد

32552762.262.2درآمدهای مالیاتی

59.2135127.923.3مالیات اشخاص حقوقی

45.6113147.820.7یمالیات اشخاص حقوقی غیردولت

54.28556.79.5مالیات بر درآمدها

مالیات حقوق کارکنان بخش 
عمومی

16.92547.92.5

مالیات حقوق کارکنان بخش 
خصوصی

15.62453.82.6

1734100.05.2مالیات مشاغل

1.9-18.4-34.328مالیات بر ثروت

54.58046.87.8مالیات بر واردات

12320566.725.2مالیات بر کاالها و خدمات

88.314968.718.7مالیات بر ارزش افزوده

،1400بودجهقانونطبقشدهبینیپیشمالیاتیدرآمدهای
آمارهایاساسبرکهبودهتومانمیلیاردهزار325حدود

ماهههفتطیآنازدرصد51حدودمالیاتی،امورسازمان
اتروندایناستمرارفرضبا.استشدهمحقق1400نخست

هزار286معادلیعنی)آنازدرصد88تقریباً،1400سالپایان
رقمکهاستحالیدراین.شدخواهدمحقق(تومانمیلیارد

تومانمیلیاردهزار527حدود،1401الیحهدرشدهبینیپیش
1400سالبرایشدهبرآوردعملکردبرابر1.8تقریباًکهاست

62.2رشدنیز1400مصوببودجهبهنسبتحتی!بودخواهد
.استشدهگرفتهدرنظرمالیاتیدرآمدهایبرایدرصد
نسبترامالیاتیدرآمدهایترکیب،1401الیحهدردولت
کهایگونهبهاست؛دادهتغییرحدیتا1400مصوببودجه
حدودبهافزایشدرصدواحد7باحقوقیاشخاصمالیاتسهم

درصدواحد5باثروتبرمالیاتسهمورسیدهدرصد26
.استیافتهتغییردرصد5.3حدودبهکاهش



هزار میلیارد تومان

مالیات-درآمدها-اجزای منابع الیحه بودجه

قانون شرح
1400

الیحه
1401

درصد تغییر
1401الیحه 

1400به

سهم در 
رشد

32552762.262.2درآمدهای مالیاتی

59.2135127.923.3مالیات اشخاص حقوقی

45.6113147.820.7یمالیات اشخاص حقوقی غیردولت

54.28556.79.5مالیات بر درآمدها

مالیات حقوق کارکنان بخش 
عمومی

16.92547.92.5

مالیات حقوق کارکنان بخش 
خصوصی

15.62453.82.6

1734100.05.2مالیات مشاغل

1.9-18.4-34.328مالیات بر ثروت

54.58046.87.8مالیات بر واردات

12320566.725.2مالیات بر کاالها و خدمات

88.314968.718.7مالیات بر ارزش افزوده

ودجهبالیحهدرشدهبینیپیشمالیاتیدرآمدهایمنابعمیاندر
حقوقیاشخاصمالیاتبرابری2.5ازبیشافزایش،1401

چشمبهتومانمیلیاردهزار113رقمبهآنرسیدنوغیردولتی
میلیاردهزار53.4حدود،1400نخستماهههفتدر.خوردمی

تاروندایناستمرارفرضباکهشدهمحققمالیاتنوعاینازتومان
غیردولتیحقوقیاشخاصمحلازمالیاتیدرآمد،1400سالپایان
مرقازباالترتوجهیقابلطوربهوتومانمیلیاردهزار92حدود
بهتوجهبا.بودخواهد1400مصوببودجهدرشدهگذاریهدف
مالیلسادرشدهمحققدرآمدبرمبتنیمزبورمالیاتیدرامداینکه
میلیاردهزار113مالیاتدرامدکسبهدفگرفتندرنظراست،قبل

کسبهبمنوطآینده،سالبرایغیردولتیحقوقیاشخاصتومانی
نیزالیاتمپایهنرخ.بودخواهدجاری،سالپایانتاتولیدمناسبرشد

کهاستکردهپیداکاهشدرصد20به25از1401الیحهدر
الیاتیمدرآمدهایافزایشوکارهاوکسببیشتررونقبهتواندمی

.کندکمک



هزار میلیارد تومان

مالیات-درآمدها-اجزای منابع الیحه بودجه

قانون شرح
1400

الیحه
1401

درصد تغییر
1401الیحه 

1400به

سهم در 
رشد

32552762.262.2درآمدهای مالیاتی

59.2135127.923.3مالیات اشخاص حقوقی

45.6113147.820.7یمالیات اشخاص حقوقی غیردولت

54.28556.79.5مالیات بر درآمدها

مالیات حقوق کارکنان بخش 
عمومی

16.92547.92.5

مالیات حقوق کارکنان بخش 
خصوصی

15.62453.82.6

1734100.05.2مالیات مشاغل

1.9-18.4-34.328مالیات بر ثروت

54.58046.87.8مالیات بر واردات

12320566.725.2مالیات بر کاالها و خدمات

88.314968.718.7مالیات بر ارزش افزوده

تومانمیلیاردهزار80حدود،1401الیحهدروارداتبرمالیاترقم
رشددرصد47حدود،1400مصوبرقمبامقایسهدرکهشدهبینیپیش
بهنسبتوارداتبرمالیاتاجزایدرتغییراتی،1401الیحهدر.دارد

حذفبهتوانمیآنهاجملهاز.استشدهایجاد1400مصوببودجه
600ازبیشقیمتبا)موبایلهایگوشیورودیحقوقایبودجهردیف
کرداشارهخودروورودیحقوقایبودجهردیفحذفهمچنینو(دالر
گذاریهدفونیامدهدراجرابه،1400سالدرعمالًرسدمیبنظرکه

وجهتقابلافزایش.استنشدهمحققآنبرایتومانیمیلیاردهزار8.3
محلازچیزهرازبیش،1401الیحهدرشدهبینیپیشوارداتبرمالیات

کاالهاستسایرورودیحقوقایبودجهردیفدرصدی95حدودافزایش
بهرزاترجیحینرخازورودیحقوقمحاسبهمبنایتغییراساسبرکه

.استیگمرکاظهارروزدر(استیای)الکترونیکیمبادلهسامانهارزنرخ
اقالمواساسیکاالهایشدهتمامبهایافزایشاحتمالبهتوجهبا

افزایشبتناسبهاستالزممزبور،مبنایتغییربدلیلوارداتیایواسطه
سودبازرگانیوگمرکیحقوقورودی،حقوقمحاسبهمبنایارزنرخ

.یابدکاهشنیزوارداتیکاالهای



هزار میلیارد تومان

مالیات-درآمدها-اجزای منابع الیحه بودجه

قانون شرح
1400

الیحه
1401

درصد تغییر
1401الیحه 

1400به

سهم در 
رشد

32552762.262.2درآمدهای مالیاتی

59.2135127.923.3مالیات اشخاص حقوقی

45.6113147.820.7یمالیات اشخاص حقوقی غیردولت

54.28556.79.5مالیات بر درآمدها

مالیات حقوق کارکنان بخش 
عمومی

16.92547.92.5

مالیات حقوق کارکنان بخش 
خصوصی

15.62453.82.6

17341005.2مالیات مشاغل

1.9-18.4-34.328مالیات بر ثروت

54.58046.87.8مالیات بر واردات

12320566.725.2مالیات بر کاالها و خدمات

88.314968.718.7مالیات بر ارزش افزوده

بهتنسبمشاغلبرمالیاتبرایشدهبینیپیشرقم،1401الیحهدر
تومانمیلیاردهزار34حدودبهوشدهبرابردوتقریبا1400ًمصوببودجه
سازمانآمارهایاساسبر،1400نخستماهههفتطی.استرسیده

شدهگرفتهدرنظردرآمدازتومانمیلیاردهزار9.5حدودمالیاتی،امور
پایاناتروندایناستمرارفرضباکهشدهمحققمشاغلبرمالیاتبرای
معادلکهشدخواهدمحققتومانمیلیاردهزار16.3تقریباً،1400سال
.است1400مصوببودجهدرشدهبینیپیشرقمدرصد95ازبیش

میلیاردهزار149حدودتقریباً،1401الیحهدرافزودهارزشبرمالیات
69حدود،1400بودجهمصوبرقمبهنسبتکهشدهگذاریهدفتومان
هزار54حدود،1400نخستماهههفتطی.استداشتهرشددرصد
باکهشدهمحققافزودهارزشبرمالیاتدرآمدهایازتومانمیلیارد
محققتومانمیلیاردهزار92تقریباً سال،پایانتاروندایناستمرارفرض
بنابراین.استباالتر1400سالمصوببودجهرقمازکهشدخواهد

.رسدمینظربهمنطقیحدیتا1400الیحهدرمتناظررقمافزایش
درآمدهایازافزودهارزشبرمالیاتومشاغلبرمالیاتسهمضمناً

کهاستدرصد28ودرصد6حدودترتیببه،1401الیحهمالیاتی
.تاسنداشتهچندانیتغییراتقبلسالمصوببودجهبهنسبت



ای  های سرمایهواگذاری دارایی-اجزای منابع الیحه بودجه

هزار میلیارد تومان

ای های سرمایهواگذاری دارایی

منابع حاصل از واگذاری طرح تملک 

ایهای سرمایهدارائی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال

منقول و غیر منقول
تیهای نفمنبع حاصل از نفت و فرآورده

سه درصد صادرات نفت خام ، 
میعانات گازي و خالص 

صادرات گازطبیعی
و صادرات میعانات گازی

گاز طبیعی
صادرات نفت مازاد منایع حاصل از صادرات 

نفت و فرآورده نقتی

منایع موضوع تحویل نفت خام و 
میعانات گازی صادراتی به اشخاص 

در مقابل دیون ... حقیقی و حقوقی و 
دولت به این اشخاص

0.5

408

26.1 382

21 46 3158 28

34945

395

1

3%

42%- 9.4%50%-

162% 64% 153 106%

1401الیحه 

1400قانون 

درصد تغییرات

:نفتیهایفرآوردهونفتازحاصلمنابعتخصیص•
ملیتوسعهصندوق--------(تومانمیلیاردهزار76.4)%20
(وام)ملیتوسعهصندوقبهدولتبدهی--------(تومانمیلیاردهزار76.4)%20

: در صورت تحقق مازاد•
واریز به حساب ذخیره ارزی پس از کسر 

سهم صندوق توسعه ملی
و اجازه کاهش سقف انتشار اوراق مالی

:  فدر صورت تحقق کمتر از سق•
ه ارزی تامین مابه التفاوت از منابع حساب ذخیر

و اجازه افزایش سقف انتشار اوراق مالی

1 60 - 1 90 -



های مالی  واگذاری دارایی-اجزای منابع الیحه بودجه

های مالیواگذاری دارایی

منابع حاصل از فروش و
واگذاری انواع اوراق مالی 

و اسالمی

منابع حاصل از دریافت
هااصل وام

منابع حاصل از واگذاری 
شرکت های دولتی

ی منابع حاصل از برگشت
های قبلسال

ه از منابع حاصل از استفاد
صندوق توسعه ملی

منابع حاصل از سایر 
هاواگذاری

هزار میلیارد تومان

1401الیحه 

1400قانون 

درصد تغییرات

299 427 30%-

137 36.2 278% 0.1 0.1 01.1 1.6 0.3%-71 256 72%-1.6 1.2 33%88 132 33%-

خارج ایدلیل باال بودن این رقم، اضافه کردن یک ردیف بودجه
و از سقف بودجه تحت عنوان ارائه حق االمتیاز، واگذاری سهام

.  در مجلس بوده است1400حقوق مالکانه در اصالحیه بودجه 



ها هزینه-1401اجزای مصارف الیحه بودجه 

هاهزینه

965

جبران 

خدمات 

کارکنان

279
استفاده از 

کاال و خدمات

60.1

هزینه های 

اموال و 

دارایی ها

49.3

یارانه

7.5

کمک های 

بالعوض

21.7

رفاه اجتماعی

329

اسایر هزینه ه

218

هزار میلیارد تومان

براییافتهتخصیصهایهزینهسهم

زااجتماعیرفاهوکارکنانخدماتجبران

،1401الیحهجاریهایهزینهمجموع

درصد34ودرصد29حدودترتیببه

.استبوده



ای  های سرمایهتملک دارایی-1401اجزای مصارف الیحه بودجه 

ای های سرمایهتملک دارایی

252

ساختمان و سایر 
مستحدثات

200

ماشین آالت و 
تجهیزات

33.7

های سایر دارایی
ثابت

0.2

زمین

0.9

های سایر دارائی
تولید نشده

16.6

هزار میلیارد تومان

.استدرصد79.4ودرصد13.4ترتیببهعمرانی،هایهزینهمجموعازساختمانسهموتجهیزاتوآالتماشینسهم،1401الیحهدر



های مالی  تملک دارایی-اجزای مصارف الیحه بودجه

های مالیتملک دارایی

155

بازپرداخت اصل وامهای 
خارجی و تعهدات

21

تعهدات پرداخت نشده 
سالهای قبل

0.5

بازپرداخت اصل تسهیالت 
بانکی

0.3

باز پرداخت اصل اوراق مالی
128

اعتبارات موضوع واگذاری 
سهام
4.9

هزار میلیارد تومان

هایسالنشدهپرداختتعهداتبه،1401الیحهدرمالیهایداراییتملکبرایشدهدرنظرگرفتههایهزینهازدرصد0.3حدود

.استیافتهاختصاصقبل



های تحلیلی بودجهنسبت

قانون هانسبت
1400

الیحه 
1401

در مقایسه با قانون 1401رویکرد الیحه 
1400مصوب 

%69%50ایهای هزینهنسبت درآمدها به پرداخت
های جاری از طریق افزایش میزان پوشش هزینه

کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و)درآمدهای جاری 
(های مالیگاز و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی

فتت ای به فروش نهای سرمایهنسبت تملک دارایی
کرد درآمدهایتر شدن رویکرد دولت در هزینهمنطقی%80%115خام

های عمرانینفتی در پروژه

ای هتای به پرداختهای سرمایهنسبت تملک دارایی
ی های عمرانرویکرد دولت در توجه بیشتر به هزینه%26%19ایهزینه

های جاری در مقایسه با سال قبلنسبت به هزینه

هتتای نستبت مجمتتوع درآمتدها و واگتتذاری دارایتی
ای و تملکهای هزینهای به مجموع پرداختسرمایه
ایهای سرمایهدارایی

78%88%
های جاریای از هزینهدهی بخش قابل مالحظهپوشش

های عمرانی از طریق درآمدهای مالیاتی و و هزینه
درآمدهای نفتی



های تحلیلی بودجهنسبت

قانون هانسبت
1400

الیحه 
1401

در مقایسه با قانون 1401رویکرد الیحه 
1400مصوب 

%38%25سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه دولت
برای دهی بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتیاولویت

1401تامین بودجه عمومی 

ط های جاری توسپوشش بخش بیشتری از هزینه%55%35ایهای هزینهها به پرداختنسبت مالیات
درآمدهای مالیاتی 

GDPنسبت درآمدهای مالیاتی به 
(2022و 2021برای سال IMFتخمینی GDPبا فرض مقدار )

6.4%8%

ای بینی افزایش قابل توجه نسبت درآمدهپیش
GDPمالیاتی به 

توسعه میانگین این نسبت برای اقتصادهای در حال)
، OECDدرصد و بترای اقتصتادهای 15و نوظهور 

(درصد است34حدود 

ات بر بینی شده برای مالیعدم تغییر نقش پیش%28%27افزوده از کل درآمدهای مالیاتیسهم مالیات بر ارزش 
ارزش افزوده در وصول درآمدهای مالیاتی



بودجه و بخش خصوصی

1401های مرتبط با بخش خصوصی در الیحه بودجه تبصره



بخش بودجه و 
خصوصی

فتنپاالیشگاهاحداثجهتنفتوزارتبادولتیغیربخشمشارکت•
(1تبصرهطبندموضوع)روزدربشکههزار300ظرفیتبهسنگین

اهلیتوایحرفههایصالحیتاحرازازپسدولتیهایبنگاهواگذاری•
وازیسخصوصیسازمانبانکی،نظامبهمعوقبدهیعدمومالیوفنی

الفبندموضوع)هاتعاونینقویتبرتاکیدبابازنشستگیهایصندوق
اقاوریاسهامانتقالیاواگذاریبرایدولتاجازههمچنین----(2تبصره
ورتصدراجراییهایدستگاهبهنرفتهفروشسهاممعادلاسالمیمالی
سهامجذبدرسرمایهبازارآمادگیعدم

برخیالحاققانون4مادهدر1401سالواگذاریهایشرکتمشمولیت•
علیمالیاتواریزجهتدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهمواد

همدوازدیکصورتبهمصوببودجهالحسابعلیسهامسودوالحساب
(2تبصرهببندموضوع)ماههردر

برنامهقانون(29)مادهموضوعدستگاههایذیربطرؤسایووزراالزام•
هرستفارسالبهفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجساله
دولتیهایشرکتودولتسهاممجموعکهخودزیرمجموعههایشرکت

ولتدتملکتحتسهاممیزانهمراهبهاست،درصدپنجاهازکمترآنهادر
هبودجوبرنامهسازمانوداراییواقتصادیاموروزارتبهشرکت،هردر

(2تبصرهجبندموضوع)کشور

گاهمشارکت بخش خصوصی در احداث پاالیش•

های دولتیواگذاری شرکت•



بخش بودجه و 
خصوصی

مدیریتقانون71مادهموضوعمقاماتهمزمانعضویتممنوعیت•
قانون5مادهموضوعاجراییهایدستگاهمدیرانوآنهامعاونانوکشوری
آنهاکارکنانهمچنینوکشورعمومیمحاسباتقانونوکشوریخدمات

وغیردولتیعمومینهادهایودولتیهایشرکتمدیریتیسطوحدر
موضوع)هادستگاهسایرزیرمجموعهوخودزیرمجموعهازاعمهاسازمان

(2تبصرههبند

زواریبهشهرسازیوراهوزارتتابعهدولتیهایسازمانیاشرکتالزام•
میلیاردهزار1سقفتا)خودهایفعالیتازناشیساالنهتقسیمقابلسود

برایصندوقبهاجازهونقلوحملتوسعهصندوقحساببه(تومان
اساسنامهچارچوبدرآنهابهمربوطهایپروژهوهاطرحمالیتامین

(2تبصرهوبندموضوع)

وکشوردامراموپشتیبانیایران،دولتیبازرگانیشرکتسهاستفادهاجازه•
به؛بمصوسقفازفراتربانکیتسهیالتازکشاورزیحمایتیخدمات
(2تبصرهزبندموضوع)اساسیکاالهایمناسبتدارکوپشتیبانیمنظور

ساتمؤسنزدواگذاریمشمولدولتیهایشرکتسهامتوثیقممنوعیت•
قتصادیااموروزیرکتبیتأییدباجز،تسهیالتاخذجهتاعتباریومالی

(2تبصرهحبندموضوع)داراییو

های دولتیواگذاری شرکت•



بخش بودجه و 
خصوصی

یجارهایهزینهدوازدهمیکازدرصددوماهانهواریزبرایدولتتکلیف•
که)تدولبهوابستهغیرانتفاعیموسساتوهابانکدولتی،هایشرکت
وعموض)کشورکلداریخزانهنزدعمومیدرآمدحساببه(هستندسودده

(2تبصرهطبند

خارجیمالیتأمینتسهیالتیورومیلیاردهزار26ریالیمعادلسقف•
غیردولتیودولتیهایطرحبرای(فاینانس)

بهداراییواقتصادیاموروزارتالزام؛غیردولتیهایطرحخصوصدر•
کهملعاهایبانکازالزمتضمیناخذازپسبازپرداختضمانتنامهصدور

ستاشدهصادرهاطرحمالکانازکافیومناسبوثایقاخذپشتوانهبه
(3تبصرهالفبندموضوع)

دالرمیلیارد5مبلغتاروسیهدولتازواماخذبرایدولتمجوزتمدید•
 آهن،راهنیرو،ای،هستهنو،هایانرژی اولویتباعمرانیهایطرحبرای

بدبنموضوع)آبانتقالهایطرحوآبیاری هایشبکهسدها،ها،بزرگراه
(3تبصرهب

سرجمعازدرصد10سقفتاهاطرحازحمایتبرایدولتبهاجازه•
بجلمنظوربهاجراییدستگاههربهمربوطعمرانیهایطرحاعتبارات
یمهنعمرانیهایطرحسریعترهرچهاتمامجهتغیردولتیبخشمشارکت

(4تبصرهالفبندموضوع)جدیدوبرداریبهرهآمادهتمام،

های دولتیواگذاری شرکت•

تامین مالی خارجی•

ا همشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح•



بخش بودجه و 
خصوصی

میلیاردهزار8سقفتااسالمیمالیاوراقانتشاربرایدولتیهایشرکتبهاجازه•
هایطرحاجرایمنظوربهآنهاتوسطسودواصلبازپرداختوتضمینباتومان
(5صرهتبالفبندموضوع)محیطیزیستومالیاقتصادی،فنی،توجیهدارای

خزانهاسنادجملهاز(ارزی-ریالی)اسالمیمالیاوراقانتشاربرایدولتبهاجازه•
ببندموضوع)داخلیمالیتامینبرایتومانمیلیاردهزار86سقفتااسالمی
(5تبصره

؛ارانطلبکتمامیبهدولتیهایشرکتودولتنرفتهفروشاوراقواگذاریاجازه•
هاینههزیسایرهمچنینوتجهیزاتکنندگانتأمینمشاوران،پیمانکاران،ازاعم

(5هتبصرجبندموضوع)اراضیتملکجملهازقانونایناعتباراتتعهدشده

داکثرحتاوابستههایسازمانوشهرداریبهریالیاسالمیمالیاوراقانتشاراجازه•
دندبموضوع)شهریزیرساختونقلوحملتوسعههدفباتومانمیلیاردهزار8

(5تبصره

رایبدولتتوسطریالیاسالمیمالیاوراقتومانمیلیاردهزار10حداکثرانتشار•
(5تبصرههبندموضوع)1401سالدرشدهسررسیدارواقسودواصلبازپرداخت

احداث،برایاسالمیمالیاوراقتومانمیلیاردهزار2انتشاربرایدولتبهاجازه•
پرورشوآموزشوزارتورزشیوپرورشیآموزشی،فضاهایتجهیزوتکمیل

بندوعموض)فرهنگیاندانشگاهو(کشورمدارستجهیزوتوسعهنوسازی،سازمان)
(5تبصرهب

قتامین مالی داخلی از محل انتشار اورا•



بخش بودجه و 
خصوصی

هرازایبهدرصد15میزانبهبهاآبنرخافزایشبراینیرووزارتبهاجازه•
وزیرانأتهیتوسطشدهتعیینمصرفالگویازباالترشربآبفروشمترمکعب

(6تبصرهالفبندموضوع)شهریبهایآبنرخدریافتبرعالوه

هایهپروندازبخشیآنکردنقطعیبرایداراییواقتصادیاموروزارتبهاجازه•
هایاظهارنامهکه1397تا1387سنواتهایدورهافزودهارزشبرمالیاتمؤدیان

اندهنگرفتقراررسیدگیموردتاکنونواندنمودهتسلیممقررموعددرراخود
(6تبصرهببندموضوع)

10میزانبهکشوربرقصنعتازحمایتقانون(5)مادهموضوععوارضتعیین•
برقمشترکانمعافیتوتومانمیلیاردهزار6سقفدرمصرفیبرقمبلغدرصد

صرهتبجبندموضوع)حکماینازکشاورزیهایچاهبرقوعشایریوروستایی
حساببهدرصد80وتوانیرشرکتحساببهحاصلهمنابعدرصد20واریزو(6

(6تبصرهجبندموضوع)برقانرژیوریبهرهوتجدیدپذیرهایانرژیسازمان

مسکونیواحدهرازتومان200ماهانهاخذبراینیروونفتوزارتبهاجازه•
ازتومان1000وبرقمشترکانمسکونیواحدهرازتومان100،گازمشترکان

(6تبصرههبندموضوع)برقوگازمشترکانتجاریواحدهایازیکهر

به1401سالدربرقانشعابدارایمسکونیواحدهرساالنهبیمهحقتعیین•
حوادثهمگانیبیمهصندوقتاسیسقانوناجرایبرایتومانهزار100میزان
(6تبصرههبندموضوع)طبیعی

مالیات و عوارض•



بخش بودجه و 
خصوصی

وقطعاتاولیه،موادارزشهزاردریکاخذبهداراییواقتصادیاموروزارتالزام•
محیطزمانساتعیینبا)استبازیافتقابلآنهاازقسمتییاتمامکهکاالهایی

باعادیپسماندهایساماندهیبهکمکقانون(6)مادهاجرایمنظوربه؛(زیست
(6تبصرهوبندموضوع)غیردولتیبخشمشارکت

ومحیطیزیستهایآلودگیکاهشبرایمالیهایحمایتوتسهیالتاعطای•
ازحاصلمنابعدرصد20محلازشهرستانهرزیستمحیطتخریبازجلوگیری
افزودهارزشبرمالیاتقانون(27)مادهسبزعوارضموضوعآالیندگیعوارض
(6تبصرهزبندموضوع)1400سالمصوب

ی،عمومنهادهایبهوابستهخصوصی،دولتی،ازاعمدرمانیمراکزکلیهالزام•
یاالزحمهحقازدرصد10واریزبهدولتیهایشرکتوهاخیریهمسلح،نیروهای

(6صرهتبحبندموضوع)مالیاتیامورسازمانحساببهپزشکیگروهالعملحق

بهرسانآسیبخدماتوکاالهاارزشدرصد10اخذبهمالیاتیامورسازمانالزام•
اریزووبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(48)موادموضوعسالمت

کشورکلداریخزانهحساببه

پیامکهرازایبهتومان3اخذبهمخابراتیخدماتدهندهارائههای(اپراتور)الزام•
(6تبصرهیبندموضوع)کاربراناز

مالیات و عوارض•



بودجه و بخش 
خصوصی

صورتبههاآزادراهکلیهدرایجادهعوارضاخذبهشهرسازیوراهوزارتالزام•
(6تبصرهکبندموضوع)غیردولتیبخشمشارکتباالکترونیکی

هایبازیانواعفروشازدرصدی10عوارضاخذبهارشادوفرهنگوزارتالزام•
ایتحمصرفجهتعوارضیکنسولوهمراههایتلفنیارانه،درنصبقابلخارجی

(6تبصرهمبندموضوع)داخلتولیدهایبازیتوسعهاز

ال،وکمرکزومالیاتیامورسازمانبرخطدسترسیایحادبهقضاییهقوهالزام•
ادقراردتنظیمسامانهبهراقضائیهقوهخانوادهمشاورانورسمیکارشناسان
(6تبصرهسبندموضوع)مالیاتیدرآمدهایافزایشمنظوربهالکترونیکی

رونیکیالکتپرداختبرایالزمزیرساختایجادبرایمالیاتیامورسازمانتکلیف•
(6تبصرهسبندموضوع)ماهسهظرفکشوردرحسابمفاصاومالیات

وسبکدامراسهرصادراتازایبهتومان53700اخذبرایدولتبهاجازه•
(6رهتبصصبندموضوع)سنگیندامکیلوگرمهرصادراتازایبهتومان16700

تومانمیلیون200سقفتادرسیکمکانتشاراتمالیاتمعافیت•

واحدهایبرای1400سالعملکردبرمالیاتبرایمالیاتیبخشودگیدرصد5•
(6تبصرهقبندموضوع)تومانمیلیون100ازکمترمالیاتمشمولدرآمدباصنفی

مالیات و عوارض•



بخش بودجه و 
خصوصی

(6تبصرهقبندموضوع)کنکورموسساتمالیاتیمعافیتحذف•

ازبرخورداریبرایاقتصادیچرخهبهصادراتازحاصلارزبازگشتبهالزام•
هجایزهرگونهوخدماتوکاالهاصادراتازحاصلدرآمدهایمالیاتیهایمعافیت

(6تبصرهقبندموضوع)صادراتیهایمشوقو

صفرنرخابگمرکیومالیاتیاعتبارسیاستبهداراییواقتصادیاموروزارتالزام•
قانونومستقیمهایمالیاتقانوندرمصرحمالیاتیقانونیهایمعافیتجایبه

(6تبصرهثبندموضوع)گمرکیامور

باقیحقووحقیقیاشخاصدوکابینوانتوسواریخودروهایبرایمالیاتوضع•
تومانمیلیارد1ازبیشارزش

برتمالیاپرداختبهاقتصادیویژهمناطقوصنعتی-تجاریآزادمناطقالزام•
(6تبصرهشبندموضوع)1401سالدراصلیسرزمینمشابهافزودهارزش

عصنایومعدنیمحصوالتوموادصادراتازحاصلدرآمدمالیاتیمشمولیت•
تمامدرخامنیمهوخامصورتبهپتروشیمیوگازینفتی،محصوالتمعدنی،

ترکمشپیشنهادبهمذکورخامنیمهوخامموادفهرستوتعریف)کشورنقاط
،بازرگانیاتاقوتجارتومعدنصنعت،دارایی،واقتصادیامورهایوزارتخانه

تبندموضوع)-(وزیرانهیأتتوسطتصویبوکشاورزیومعادنوصنایع
(6تبصره

مالیات و عوارض•



بودجه و بخش 
خصوصی

برایمنطقهروزهایقیمتمیانگینماخذبهدرصد2.5نرخبهمالیاتتعیین•
سکونیمازاعمحقیقیاشخاصنوسازهایساختمانقطعیانتقالونقلاولین

باشدتهنگذشآنهاکارپایانگواهیصدورتاریخازسالسهازبیشکهغیرهو
(6تبصرهخبندموضوع)

وجوهیازدرصد2واریزبهاولگروهمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصالزام•
500ازبیشارزشبهمجموعاً )کنندمیپرداختدریافتیخدماتبرایکه

مالیاتالحسابعلیعنوانبهمالیاتیامورسازمانحساببه(تومانهزار
(6تبصرهذبندموضوع)مؤدی

حقوقیاشخاصبرایمستقیمهایمالیاتقانون145ماده2بنداجرایعدم•
بهمتعلقجوایزیاسودمالیاتیمعافیتعدممعنایبه؛1401سالدر

هایبانکنزدحقوقیاشخاصمختلفسپرده هایوپس اندازحساب های
(6تبصرهضبندموضوع)مجازغیربانکیاعتباریموسساتیاایرانی

ایهشرکتاز/بهداراییانتقالونقلهرگونهمالیاتپرداختازمعافیت•
یاوغیرمستقیمگذاریسرمایههایصندوق،(پروژه)طرحعامسهامی
وامالکساختمان،وزمین،(پروژه)طرحازاعمگذاریسرمایههایصندوق

(7تبصرهطبندموضوع)انتقالونقلمالیاتپرداختازمستغالت

مالیات و عوارض•



بخش بودجه و 
خصوصی

(اسِ.تی.ای)الکترونیکیمبادلهسامانهنرخمرکزیبانکشدهاعالمارزنرختعیین•
دروارداتیکاالهایگمرکیارزشمحاسبهمبنایعنوانبهگمرکی؛اظهارروزدر

(7تبصرههبندموضوع)ورودیحقوقمحاسبهجملهازمواردهمه

ملزوماتوتجهیزاتدارو،اساسی،کاالهایبرایگمرکیحقوقنرخکاهش•
درصدیکبهدرصد4ازدامیوکشاورزیهاینهادههمچنینوپزشکیمصرفی

(7تبصرههبندموضوع)

خدماتواحدپنجره"اندازیراهبهعمومینهادهایواجرائیهایدستگاهالزام•
اتحداکثراطالعاتفناوریاجراییشورایمصوبالزاماتاساسبر"هوشمند

(7تبصرهوبندموضوع)1401سالماهبهمن

رزیوابنیهدادنقراراختیاردربهعمومینهادهایواجرائیهایدستگاهالزام•
نصبمناسبفضاهایوهاداکتها،کانالانتقال،تیرهایقبیلازخودهایساخت

بندضوعمو)مصوبهایتعرفهاساسبرمخابراتیاپراتورهایبهارتباطیتجهیزات
(7تبصرهح

سرمایهبازارطریقازمعادنومجوزهاواگذاریبرایصمتوزارتبهاجازه•
(7تبصرهطبندموضوع)

تجارت•

صنعت و ارتباطات•



بودجه و بخش 
خصوصی

تأمینبهخوزستانبرقوآبسازمانوهااستانایمنطقهآبهایشرکتالزام•
آبهایچاههوشمندوحجمیهای(کنتور)شمارشگرنصبوخریدهایهزینه

وصولیاقساطدرصد100تخصیصواعتباراتوداخلیمنابعمحلازمجازکشاورزی
ستانخوزبرقوآبسازمانزیرزمینیآبمنابعبخشیتعادلواحیاءهایطرحاجرایبه
(8تبصرهجبندموضوع)

وخودمازادغیرمنقولومنقولاموالفروشبهکشاورزیجهادوزارتوزارتالزام•
برایآنتخصیصوتومانمیلیاردهزار20حداکثرارزشبهتابعههایدستگاه
کشت،الگویاجرایاولویتبامحصولونهادهیارانهاعتباری،وفنیهایکمک

ملیاتعزهکشی،وآبیاریفرعیهایشبکهنوین،کشاورزیتوسعهقراردادی،کشاورز
ادراتصوگذاریسرمایهتضمینوتکمیلیوتبدیلیصنایعتوسعهوخاکوآب

(8تبصرهحبندموضوع)کشاورزیمحصوالت

وزنجیرهایضمانتدام،چرایپروانهپذیرشامکانایجادبهمرکزیبانکالزام•
هایبانکازایرعشدریافتیتسهیالتبازپرداختتضمینووثیقهبعنوانرایارانهحساب
(8تبصرهلبندموضوع)غیربانکیاعتباریموسساتوخصوصیدولتی،

کشاورزیحوزهدرفعالایرانیهایشرکتازخودخریددردهیاولویتبهدولتالزام•
ندبموضوع)دامیوکشاورزیمحصوالتوارداتدرمساویشرایطتحتفراسرزمینی

(8تبصرهم

اعتباراتمحلازکشاورزیمحصوالتصادراتهوایینقلوحملیارانهتامین•
ورهایکشبهویژهبهکشاورزیمحصوالتصادراتتوسعهازحمایتمنظوربهایهزینه

(8تبصرهنبندموضوع)اوراسیااتحادیهوهمسایه

کشاورزی•



بخش بودجه و 
خصوصی

ازدرصد40حداقلواریزبهدولتبهوابستهانتفاعیمؤسساتوهابانکها،شرکتالزام•
عالیشورایصندوقحساببهدرصد25میزانبهماههسهمقاطعدرپژوهشیامورهزینه
(9تبصرهوبندموضوع)داریخزانهنزدفناوریوتحقیقاتعلوم،

پژوهشگراندانشجویان،به(پروژه)طرحهرمبلغازدرصد60حداقلپرداختبهالزام•
(9تبصرهوبندموضوع)کارورزنیروهایوپژوهشگرآموختگاندانشپسادکتری،

مدرکدارایمعلمانبازنشستگیانداختنتعویقبهبرایپرورشوآموزشوزارتبهاجازه•
یبندموضوع)معلمانرضایتصورتدروسالگی65سنتاباالتروکارشناسیتحصیلی

(9تبصره

تبصرهجبندموضوع)معلمان1401سالدررانندگیهایجریمهتعرفهدرصدی5افزایش•
10)

اضیارحدنگاریمالکیتاسنادصدوربرایکشورامالکواسنادثبتسازمانبهاجازه•
موضوع)تومانمیلیارد600سقفتاغیردولتیبخشهایظرفیتازاستفادهباکشاورزی

(10تبصرهدبند

یصتخصوحکومتیتعزیراتقانوناصالحقانونموضوعهایجریمهاخذبهدولتالزام•
برظارتنوبازرسی،بازارتنظیمبهمربوطهایسامانهارتقایواندازیراهبرایآنازبخشی

کسریتأمینومحولههایمأموریتانجامبابتتجارتومعدنصنعت،وزارتوبازار
هایحطرمشمولاقالمکلیهبازاروتوزیعتأمین،برنظارتوبازرسیبهمربوطهزینه

(10تبصرهزبندموضوع)نظارتی

آموزش و پژوهش •

امور انتظامی•



بخش بودجه و 
خصوصی

برایتومانمیلیاردهزار10حداکثرصرفبرایشهرسازیوراهوزارتبهاجازه•
ردموجودتاریخیوفرسودههایبافتاحیایوشهریبازآفرینیهایطرحاجرای
قانوندرهشدبینیپیشمواردسایرومسکنهایطرحتهران،مصلیفرسوده،بافت

واراضیتهاتریاوداخلیمنابعمحلاز1400سالمصوبمسکنتولیدجهش
(11تبصرهالفبندموضوع)امالک

وخودغیرمنقولومنقولاموالمولدسازیبرایشهرسازیوراهوزارتبهاجازه•
میلیاردهزار10سقفتااختیاردرمازادهایزمینفروشوکاربریتغییرهمچنین

حملایهزیرساختنگهداریوتوسعهتکمیل،بهحاصلمنابعتخصیصوتومان
بصرهتببندموضوع)ناوگانوتجهیزاتودریاییهوایی،ریلی،جادهای،نقلو

11)

یهادستگاهتمامیدربگیرحقوقمختلفهایگروهحقوقدرصدی10افزایش•
(12بصرهتالفبندموضوع)بیشتردرصدازترپایینطبقاتبرخورداریواجرائی

(12تبصرهالفبندموضوع)تومانیهزار500ومیلیون4حقوقحداقلتعیین•

زنوردممستخدمینتمامیبازنشستگیبرایقبولموردخدمتسنواتافزایش•
(20تبصرهدبندموضوع)سال2مدتبهمعتبرکارشناسیمدرکحداقلدارای

تغالاشزمانآخرسالسهحقوقمتوسطبراساسبازنشستگیحقوقمحاسبه•
(20تبصرهدبندموضوع)

مسکن•

حمل و نقل•

حقوق و دستمزد نیروی انسانی•



بخش بودجه و 
خصوصی

بندیسهمیهازقبلبهنسبتبنزینقیمتاصالحازحاصلمنابعمشمولیتعدم•
شرکتدرصدی14.5سهموافزودهارزشبرمالیاتوعوارضاز،1398سال
(14تبصرهالفبندموضوع)نفت

کلیهدرآمدیبندیدهکبهاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتوزاتالزام•
رآمددپرخانوارهایمعیشتیطرحونقدییارانهحذفوبگیریارانهخانوارهای

پذیرآسیباقشارازحمایتبرایحاصلمنابعتخصیصمنظوربهماه3ظرف
(14تبصرهببندموضوع) یارانه•

(هزار میلیارد تومان)مبلغ منابع یارانه 

75.4دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی

186دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی

84.7وده دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افز

7شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایرانLPGصادرات

ین دستی ، منابع حاصل از اصالح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع پای
ا، مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط به آنها  معادل نرخ خوراک گازپتروشیمی ه

درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها10صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 
94.4

23معوقات و مازاد درآمد

470.7مجموع 

.  ها ناشی از گردکردن ارقام استتفاوت



بخش بودجه و 
خصوصی

اختالف)1401بودجهالیحهدرشدهدرجیارانهمنابعومصارفهمخوانیعدم•
(تومانیمیلیاردهزار900

یارانه•

(هزار میلیارد تومان)مبلغ مصارف یارانه
34عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی و گاز طبیعی

76هزینه های تولید، توزیع و انتقال فرآورده های نفتی

25حمایت از تولید بخش انرژی

0معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز مصرفی

74(31)و اجرای طرح معیشت( 42.8)پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی 

36کاهش فقر مطلق خانوارها تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

32....قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 46) ماده 

1یارانه شیر مدارس

3حق بیمه سهم دولت اقشار خاص-سازمان تامین اجتماعی

1006جبران اصالح نرخ کاالهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم

4یارانه نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط

0یارانه کتب درسی–سازمان پژوهشی و برنامهریزی آموزش 

3اجرای حمایت از معلولین

3قانون هدفمند کردن یارانه ها( 11) تا ( 8) اجرای سایر مواد 

0خرید تضمینی چای

5صندوق ملی مسکن بابت تأمین مسکن محرومین

66(توزیع ملی و استانی)صندوق پیشرفت و عدالت ایران 
و خرید برق خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی و و تامین

جزایر جنوب کشور
3

1371مجموع مصارف 



بودجه و بخش 
خصوصی

ویمعدنموادفروشبهایرانایهستهسوختواولیهموادتولیدشرکتالزام•
ازحاصلمنابعواریزوجداسازیازپسپرتوزاموادباهمراهجانبیمحصوالت

درگذاریسرمایهجهتکشورداریخزانهحساببه(هزینهکسرازپس)آن
(15تبصرهجبندموضوع)ایسرمایههایداراییتملکهایطرح

رقراریبمصرف،هوشمندسازیبهتوانیرشرکتوایرانگازملیشرکتالزام•
مدهعمشترکاناولویتبامشترکانمطالباتوصولوشناساییوارتباط

دبند)دولتیغیربخشطریقازهوشمندکنتورهاینصبهمچنینوپرمصرف
(15تبصره

مشارکتباپروژهصندوقهایشرکتتاسیسبراینیرووزارتبهاجازه•
وحداثامنابع،تجهیزمنظوربهدولتیغیربخشگذارانسرمایهومتقاضیان

مترکومحروممناطقاولویتبابرقنیروگاهمگاواتهزارپنجازبرداریبهره
ونقدیازاعم)دولتیبخشدرصدی49نقدیآوردهحداکثربایافتهتوسعه

نیروگاهتکمیلازپسدرصد20بهبخشاینسهمکاهشو(غیرنقدی
(15تبصرهزبندموضوع)

ازبرقتولیداتمینیروگاهمگاواتهزار10احداثبرایبرایدولتبهاجازه•
تبصرهحدبنموضوع)داخلیصنایعوالمللیبینسازندگانبامشارکتطریق

16)

برق •



بودجه و بخش 
خصوصی

درصد100محلازالحسنهقرضتسهیالتپرداختبهمرکزیبانکالزام•
بانکیشبکهجاریهایسپردهدرصد50والحسنهقرضهایسپردهمانده
(16تبصرهموضوع)قانونیسپردهکسرازپس

سقفردغیردولتیودولتیتعرفهالتفاوتمابهازبخشیپرداختامکان•
آنهاهمسافزایشقالبدرسالمتپایهگربیمههایسازمانمصوباعتبارات

(17تبصرهالفبندموضوع)قبلیتعهداتکاهشبدونو

هربههکبنیادهاوغیردولتیعمومینهادهایجملهازهادستگاهکلیهالزام•
وهاحمایتتمامیثبتبهکنند،میحمایتپذیرآسیباقشارازشکل
ردفملی(کد)شمارهتفکیکبهآنمحرمانگیلحاظباراخودهایکمک

یحمایتهایسیاستکارآمدسازیوساماندهیمنظوربهکنندهدریافت
(17تبصرههبندموضوع)

پرداختازمعافیت"قانونمشمولهایکارگاهدرصدی20معافیتاستمرار•
با1361مصوبدارندکارگرنفرپنجحداکثرکهکارفرمایانیبیمهسهم

معافیتمشمولآنازکمتروسال5که"آنبعدیالحاقاتواصالحات
.اندبودهمذکور

های حمایتی سیاست•



بودجه و بخش 
خصوصی

آغازورانایعدالتوپیشرفتصندوقبهامیدکارآفرینیصندوقنامتغییر•
تابعهاستانیصندوق31بافعالیت

جداولوهاردیفمحلازآناستانیواحدهایوصندوقاینمنابعتامین•
همسمازاد،منقولغیرومنقولاموالفروشجملهاز)سنواتیبودجهقانون
اعتبارازدرصد20واستانیدرآمدهایمازادمعادن،دولتیحقوقازهااستان
ارتقایوضتبعیرفعوعادالنهتوزیعوکشورامکاناتازمتوازناستفادهقانون
ازحمایتاتاعتبارعدالت،وپیشرفتتحققویافتهتوسعهکمترمناطقسطح
بخشبالعوضهایکمکبعنوان(هایارانههدفمندسازیقانونتولید

(18تبصرهالفبندموضوع)غیردولتی

عادلماجراییدستگاههرتولیدورشدبامرتبطهایپروژهوهاطرحازحمایت•
اموالوشفربابتایرانعدالتوپیشرفتصندوقبهدستگاههرواریزیوجوه

(18تبصرهببندموضوع)دولتیمازادغیرمنقولومنقولداراییو

وسطتاجراییهایدستگاهنشدهثبتغیرمنقولاموالفروشوشناسایی•
داریخزانهحساببهوجهواریزوداراییواقتصادوزارت

وریهرهبارتقایبرایخودعملیاتیبرنامهارائهبرایاجراییهایدستگاهالزام•
(18تبصرهزبندموضوع)1401خردادپایانتا

وریبهره•



بودجه و بخش 
خصوصی

غالاشتایجادوتوسعهازحمایتقانونموضوععاملموسساتوهابانکالزام•
وسعهتصندوقمنابعمحلازبرداشتی)عشایریوروستاییمناطقدرپایدار
بندموضوع)هدفمناطقدرزاییاشتغالطرحهایبهتسهیالتاعطایبه(ملی

(18تبصرهج

انکیبشبکهپرداختیتسهیالتازاقتصادیهایبخشسهمشدنمشخص•
موضوع)قانوناینابالغازپسماهیکتا،1401سلدراشتغالوتولیدبرای

(18تبصرهدبند

الشرکهسهموسهامازتومانمیلیاردهزار30حداکثرصرفبرایدولتبهاجازه•
شافزایبرایمنقولغیرومنقولاموالهمچنینودولتیهایشرکتدرخود

(18تبصرههبندموضوع)دولتیهایبانکدردولتسرمایه

وارتباطاتهایوزارتخانهتابعهایتوسعههایسازمانوهاشرکتبهاجازه•
صتخصیبهنفتوکشاورزیجهادتجارت،ومعدنصنعت،اطالعات،فناوری
گذاریسرمایهبهکمکبرایبهخودداخلیمنابعازتومانمیلیاردهزار1حداکثر

ساختازحمایتخدمات،وکاالصادراتتولید،ورشدتحققهایبرنامهدر
ودبنموضوع)تعاونیوخصوصیهایبخشتوسطایتوسعههایطرحوداخل

(18تبصره

های حمایتی تولید سیاست•


