
١٣٩۴ اردیبھشت ٣٠چھارشنبه،
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٧٧٧شماره ویژه نامه: 

٢٠۴۴٨شماره سال ھفتاد و یک 

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

١٠٠٧٧/۴٩١٢٠/٢/١٣٩۴شماره
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
شماره  نامه  به  مورخ ۵۴٢٩٣/۵٠۵۴٧عطف   ١٩/۵/١٣٩٣) سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در  اساسی١٢٣  قانون   (

ایران قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه با عنوان الیحه یک فوریتی به مجلس شورایاسالمیجمھوری
 و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ١/٢/١٣٩۴اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 

میگردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٢١٩٢۵٢٧/٢/١٣٩۴شماره
 امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت

به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقایدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران 
 جلسهنظام مالی کشور» که در
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 به٩/٢/١٣٩۴علنی روز سهشنبه مورخ اول اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و نود و چھار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجراء٢٠/٢/١٣٩۴ مورخ ١٠٠٧٧/۴٩١تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره 

ابالغ میگردد.
رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دولت موظف است:ـ ١ماده

الف ـ ظرف مدت ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، «جدول بدھیھا و مطالبات دولت و شرکتھای دولتی» را در سه طبقه
بهشرح زیر تھیه و به کمیسیونھای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدھیھای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدھیھای نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدھیھای بانکھا و مؤسسات اعتباری بهتفکیک بانکھا
ب ـ جدول مزبور باید ھر سهماه یکبار بهروزرسانی شده، به کمیسیونھای مذکور ارائه شود.

 به بعد، ھمزمان با ارائه الیحه بودجه، جدول بدھیھا و مطالبات قطعیشده و تعھدات دولت به١٣٩۴پ ـ دولت موظف است از سال 
تأییدمؤسسات عمومی غیردولتی و بانکھا و مؤسسات اعتباری و تعھدات آنھا به دولت را که بهاشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و 

سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
 واحد جداگانهای در وزارت امور اقتصادی و١٣٩۵سال بهمنظور اجرای احکام مذکور در بندھای(ب) و (پ) این ماده، از ابتدایتبصرهـ 

دارایی ایجاد میشود. این واحد موظف است خالصه مطالبات، بدھیھا و تعھدات دولت را احصاء و ثبت کند و عالوه بر گزارشھای
تأیید سازمانساالنه جھت ارائه به رئیسجمھور و مجلس شورای اسالمی تھیه نماید. گزارشھای ساالنه باید بهفصلی، گزارشھای 

حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصالح
ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط

موظفوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تھیه و ابالغ میشود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروھای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد

ساالنه بودجه کشور تأمین کند.
آییننامه اجرائی این مادهظرف مدت دوماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت وزیران

میرسد.
 دولت موظف است:ـ٢ماده

الف ـ حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، بدھیھای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و
 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانھھا و مؤسسات دولتی) از١٣٩٢خصوصی را که در چھارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعھدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر
میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدھکار قرار میدھد. این اسناد صرفاً بهمنظور

استفاده قرار میگیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که بهموجب این ماده صادرتسویه بدھی اشخاص یادشده به دولت مورد 
اختیار طلبکاران قرار میگیرد، بهصورت جمعی ـ خرجی در بودجھھای سنواتی درج میشود.میشود و در

ب ـ ھمهساله بهمیزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتھای دولتی و بدھی
قطعیشده آنان به دولت و شرکتھای دولتی، در الیحه بودجه ساالنه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیشبینی نماید. اوراق مزبور

 مورد توسطثانویه است. آییننامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسبقابل معامله در بازار 
دولت و شرکتھای دولتی ذیربط، ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت

امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
مالکیت مشاع دارنده در منافع داراییاوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بھادار قابل نقل و انتقال که نشاندھنده

مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدھی شرکتھای دولتی به آنھا،
تھاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدھکار میشود، موظف است مبلغ بدھی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی

نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
) قانون اساسی قابل اجراء میباشد.۴۴) بند (د) سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (٢حکم این بند با رعایت جزء(

 دولت مجاز است احکام سهگانه این مادهرا درمورد اشخاص، نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکھا اجراء کند.ـ١تبصره
) قانون حمایت از آزادگان١٣تفسیر ماده(پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شھدا و مفاد قانونـ ٢تبصره
 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریھای مشمول قانون اجرای سیاستھای کلی اصل۴/١٢/١٣٨٩مصوب 

) قانون اساسی با تأیید ذیحساب دستگاه بنیاد شھید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.۴۴چھل و چھارم (
 به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجدـ٣ماده

) این قانون میباشند، تا مبلغ بدھی قابل تسویه طبق آییننامه اجرائی که به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و٢شرایط مذکور در ماده(
 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ١٣٩۵دارایی به تصویب ھیأت وزیران میرسد، تا پایان سال 

بدھیھای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.
 از ممنوعالخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشینآالت تولید و١٣٩۵ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال تبصرهـ

مواد اولیه خودداری کند.
%) آن بخش از ھزینهھای تحقیقاتی یا۵٠ به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجهھای سنواتی تا پنجاه درصد (ـ۴ماده

ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدھای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بھرهبرداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات
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یا ثبت اختراع از مراجع ذیصالح داخلی یا بینالمللی شده است، کمک نماید. آییننامه اجرائی این مادهظرف مدت سهماه از تاریخ
ابالغ این قانون بهپیشنھاد وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جھاد کشاورزی به تصویب ھیأت وزیران

میرسد.
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و ـ۵ماده

شھرکھای صنعتی ایران، شرکت شھرکھای کشاورزی و سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای
) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین۴۴سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (

مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بهجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی میباشند.
تسری قوانین به این سازمانھا مستلزم ذکر نام است.

 مواردی که بدھیھای شرکتھای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم ـ۶ماده
قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنھا شده است و ھمچنین بدھی شرکتھای مادرتخصصی ناشی از تعھدات دریافت تسھیالت
برای اجرای طرحھا و پروژهھای سرمایهگذاری که بعداً سھام آنھا یا به شکل دارایی در چھارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده
لیکن تعھدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سھام آنھا با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با

) این قانون و یا از محل١پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب ھیأت وزیران به بدھی دولت منتقل میشود و طبق ماده(
اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد.

سرمایه دولت در شرکتھای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدھیھای انتقالیافته موضوع این مادهبه دولت، افزایش مییابد.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورایگزارش اجرای این مادهھر ششماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به

اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
 ـ٧ماده
ـ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود تا با ھماھنگی وزارتخانهھا و شرکتھا و مؤسسات دولتی کاالھا و١

خدمات ناشی از اجرای طرحھا و پروژهھا و فعالیتھای مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف ھزینه یا قیمت تمام شده برای خود
با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و درصورت عدم نیاز به خرید، اجازه بھرهبرداری یا فروش

در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدھد.
ـ در مواردی که طرحھا، پروژهھا و فعالیتھای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در٢

آگھی مناقصه یا مزایده درج میشود.
برای٣ عمومی  مناقصه  برگزاری  و  فعالیتھا  و  پروژهھا  طرحھا،  خریداران  برای  عمومی  مزایده  برگزاری  و  رقابتی  شرایط  رعایت  ـ 

فروشندگان کاالھا و خدمات ناشی از اجرای طرحھا، پروژهھا و فعالیتھا الزامی است.
آییننامه اجرائی این مادهبا پیشنھاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه

پس از ابالغ این قانون بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
 دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان(برند)ھای تجاری داخلی محصوالت صنعتی و خوشهھای صادراتی حمایت کند و ـ٨ماده

صنعت، معدن و تجارت مکلف است آییننامه ساماندھی تبلیغات کاالھا و خدمات راظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت 
با ھمکاری سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران، وزارتخانهھای جھاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات، فرھنگ و

:ارشاد اسالمی و کشور با اھداف زیر تھیه کند و به تصویب ھیأت وزیران برساند
ـ افزایش رقابتپذیری کاالھای داخلی١
ـ ترویج فرھنگ مصرف کاالھای داخلی٢
ـ ترویج تغذیه سالم٣
ـ جلوگیری از تجملگرایی۴
 ـ تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشانھای برتر۵
 ـ محدودسازی تبلیغ کاالھای خارجی۶

) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ کلیه دستگاھھای موضوع ماده (ـ٩ماده
در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا
پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آییننامهای که با
پیشنھاد مشترک وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا مدت

دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدتدار یکجا وصول نمایند.
مذکور اجازه داده میشود به غیر از موارد مربوط بهب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدار یکجا، به دستگاھھای 

درآمدھای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول مینمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسھیالت بانکی
نمایند.برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه

) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتھا و۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده(ـ١٠ماده
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاھھایی که شمول حکم بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز
قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند قراردادھا، تعھدات، توافقات، واگذاریھا، مجوزھا و پروانهھای قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر

دھند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع میباشد.
به دستگاھھای اجرائی مجری طرحھای تملک داراییھای سرمایهای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه دادهـ ١١ماده

%) اعتبار٣٠میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (
مصوب طرح کاالھای مورد نیاز طرحھای خود را جھت تحویل به پیمانکاران طرحھای مذکور، بهعنوان بخشی از سھم کارفرما اقدام

نماید.
سود متعلقه به خرید این کاالھا که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیشبینی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود.
آییننامه اجرائی این مادهبه پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا سهماه پس از تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران
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میرسد.
به کلیه وزارتخانهھا بهویژه نفت و نیرو و شرکتھای تابعه و وابسته به آنھا و سازمانھا و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگانـ ١٢ماده

) دالر بهصورت ارزی و١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد (
)ریال بهصورت ریالی که ھر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میگردد، در موارد۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠پانصدھزار میلیارد (

مربوط به بندھای ذیل این مادهکه سرمایهگذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشھای خصوصی یا
تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفهجویی یا کاھش ھزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بھبود کیفیت محیط زیست و یا
کاھش تلفات جانی و مالی میانجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردهھای نفتی و کاالھا و خدمات قابل صادرات یا واردات به
قیمتھای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر ھزینهھای
متعلقه و برای سایر موارد با قیمتھای غیریارانهای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر ھزینهھای متعلقه قرارداد منعقد

کنند.
دولت مکلف است:

ـ کاال یا خدمت تولید شده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفهجویی، منافع یا ارزش١
حاصله خریداری کند.

ـ اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر ھزینهھای متعلقه یا منافع اقدام موضوع این مادهرا به آنان٢
پرداخت نماید.

مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و) از بودجه کل کشور، ضمن ٢) و (١درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزای (
برنامهریزی کشور از طریق خزانهداری کل کشور اقدام میشود.

اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش
حاصله از سرمایهگذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بھرهبرداری و استفاده از آنھا اقدام نمایند.

الف ـ طرحھای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت
پاالیش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصوالت پتروشیمی، ذخیرهسازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن
مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیرهسازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای
نفتوگاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام،
میعانات گازی و گاز و فرآوردهھای نفتی، جلوگیری از سوختن گازھای ھمراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با
فرآوردهھای نفتی ذیربط و کلیه طرحھایی که به افزایش تولید یا صرفهجویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآوردهھای

نفتی بیانجامد.
ب ـ طرحھای بھینهسازی مصرف انرژی در بخشھای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژیبر و حمل و نقل عمومی و ریلی
درون و برونشھری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژیھای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز
مایعشده با اولویت شھرھای بزرگ و مسیر راھھای اصلی بین شھری، تولید و یا جایگزین کردن خودروھای کممصرف و یا برقی با
خودروھای پرمصرف و فرسوده و کاھش ھزینهھای حمل بار و مسافر و کاھش دموراژ (خسارتتأخیر) کشتیھا و طرحھای حمل ونقل
ریلی، جادهای، دریایی، ھوایی اعم از زیرساختھا و وسایل حمل و نقل، طرحھایی که به کاھش گازھای گلخانهای منجر میشود،

ماشینآالت و واحدھای تولیدی بخش کشاورزی
پ ـ طرحھای احداث نیروگاه با بازدھی (راندمان) باال، افزایش تولید و بازدھی حرارتی نیروگاھھا که منجر به افزایش بازدھی حرارتی

) و ترکیب برق، سرما و گرما (CHPشود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاھھای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (
CCHP)و مولدھای مقیاس کوچک (DG،توسعه استفاده از انرژیھای تجدیدپذیر، کاھش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع (

بھینهسازی و صرفهجویی در مصرف برق و انرژی، برقیکردن چاھھای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژیھای نو از جمله
انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردهھای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سھم صادرات و

عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت ـ طرحھای احداث سد، بندر، آب و فاضالب، طرحھای جلوگیری از شوری و کاھش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب
شیرین با استفاده از روشھای مختلف با اولویت روشھای حرارتی بازیافتی، بھینهسازی و صرفهجویی در مصرف آب با کاھش تلفات آب
در انتقال وتوزیع، مھار و بھرهبرداری بھینه از آبھای داخلی، مشترک و مرزی و آبھایی که به دریا میریزد و طرحھای جمعآوری و دفع
و کشاورزی  اراضی  زھکشی  طرحھای  میانجامد،  آب  مصرف  کاھش  و  کیفیت  بھبود  به  که  طرحھایی  کلیه  و  فاضالب  بھداشتی 
صنعت، بھداشت،  و  شرب  جمله  از  موارد  کلیه  در  سرمایهگذاران  به  آب  فروش  اجازه  یا  آب  خرید  تضمین  آبیاری،  نوین  شیوهھای 

کشاورزی و آبیاری
ث ـ سایر طرحھایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کاالھا و خدمات تولیدی یا صرفهجویی و جلوگیری از ھدر رفتن سرمایهھای انسانی،

مالی، محیط زیست و زمان منجر میشوند.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعھد دولت در ھر یک از طرحھایی که نیاز بهـ ١تبصره

تعھد دولت دارد با پیشنھاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد میرسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یکماه پس
از وصول ھر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

 صندوق توسعه ملی و بانکھای عامل موظفند به طرحھای دارای توجیه فنی و اقتصادی این مادهبا اولویت، تسھیالت ارزی وـ٢تبصره
ریالی پرداخت نمایند.

بهـ ٣تبصره مادهمنجر  این  موضوع  اشخاص  اقدامات  یا  سرمایهگذاری  ھزینهھایدرمواردیکه  کاھش  یا  و  عمومی  درآمد  افزایش   
حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر ھزینهھای متعلقه یا منافع و عوایدعمومی شود، تعھد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و 

 عھده دولت است.حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد به
شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یاوزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده را مطابق مصوبه

وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانهھای ذیربط و شرکتھای تابعهقیمتھای صادراتی یا کاھش ھزینهھا، حسب مورد به
یا اقدامکننده، پرداخت کنند و ھمزمان به حساب بدھکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حسابموظفند به سرمایهگذار

http://rooznamehrasmi.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5000

4 of 15 12/24/16, 10:04 PM



نمایند. در مواردی که در اثر سرمایهگذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاھھای اجرائی یا شرکتھای دولتی کاھش یابد،
دولت مکلف به جبران معادل کاھش درآمد دستگاھھای اجرائی یا شرکتھای دولتی مربوط است.

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران نمیگردد.٨٢حکم این تبصرهشامل بندھای(الف) و(ب) ماده(
 بازپرداخت تعھدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدھای حاصل از اجرای طرحھا در قوانین بودجه سنواتی صورتـ۴تبصره

میگیرد.
 در اجرای بندھای این ماده اولویت با سرمایهگذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآوردهھای نفتی را برای ـ۵تبصره

تسویه تعھدات دولت قبول میکنند.
 ارزش سوخت و یا انرژی صرفهجوییشده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و ـ۶تبصره

طبق قیمتھای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور میشود.
 به وزارتخانهھای مذکور اجازه داده میشود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآوردهھای نفتی و سایر کاالھا و خدمات یارانهایـ٧تبصره

تولید یا صرفهجوییشده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتھای صادراتی یا وارداتی
یا سایر سرمایهگذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و(برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتھای غیریارانهای از آنان و 

. در صورت تمایل سرمایهگذار میتواندطرحھای تملک داراییھای سرمایهای در ھر استان و ھر شھرستان سرمایهگذاری کننداجرای 
کاال یا خدمت تولید یا صرفهجوییشده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

 به منظور کاھش ھزینهھا و تشویق به کاھش مصرف در کاالھا و خدمات یارانهای به وزارتخانهھای مذکور و شرکتھای تابعه ـ٨تبصره
و وابسته ذیربط به آنھا در این ماده اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآوردهھای
نفتی و سایر کاالھا و خدمات یارانهای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرفکنندگان، متناسب با کاھش مصرف

به حداقل قیمت و یا صفر کاھش دھد.
و وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو،چگونگی اجرای این تبصره با پیشنھاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 

جھادکشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرفکنندگان و مقدار وصنعت، معدن و تجارت و
قیمت مصرف تا دوماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسبآییننامه اجرائی این ماده به پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانهھای
مورد حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابالغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد.

کلیه پاالیشگاھھای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت ھرـ ١٣ماده
%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و بهصورت نقدی یا اعتبار اسنادی یکماھه به شرکت دولتی٩۵بشکه نود و پنج درصد (

ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآوردهھای نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است ساالنه سھم صندوق
توسعه ملی را پرداخت نماید.

استفاده از سازوکارھای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآوردهھای نفتی و انرژی برق در اولویتـ ١تبصره
قرار دارد.
 شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:ـ٢تبصره

%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.٩۵%) کمتر از نود و پنج درصد (٢ـ تا دو درصد (١
) برای توسعه پاالیشگاھھای موجود یا احداث پاالیشگاھھای جدید تا ده سال پس از بھرهبرداری،١%) کمتر از بند (٣ـ تا سه درصد (٢

تعیین کند.
 به وزارت نفت و سایر دستگاھھا اجازه داده میشود برای تشویق کشتیھای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازھایـ٣تبصره

خود در بنادر ایران از ابزارھای تشویقی و قیمتھای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازھا استفاده کنند.
) قانون مدیریت خدمات۵معامالت و دریافتھا و پرداختھای موضوع انتشار اوراق بھادار دستگاھھای اجرائی موضوع ماده(ـ ١۴ماده

) قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید بهمنظور تسھیل١ از طریق نھاد واسط موضوع بند(د) ماده(٨/٧/١٣٨۶کشوری مصوب 
) قانون اساسی بهمنظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بھادار در مواردی که خرید،۴۴اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (

خزانهداری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسباتفروش و اجاره دارایی جزء الینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید 
 مناقصات و مزایدهھا مستثنی است.عمومی کشور و قوانین مربوط به

سقف درآمدھای موضوع انتشار اوراق بھادار مذکور در این مادهضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.
آییننامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشھای تولیدی، ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنھاد وزارت امور

اقتصادی و دارایی بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
 صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمهـ١۵ماده

) قانون مالیات١٢) ماده(١١سرمایهگذاری فعالیتھای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، به جزء (
مصوب  افزوده  ارزش  تبصرهماده(١٧/٢/١٣٨٧بر  و  آن  بعدی  اصالحات  و  شمول١۴۵  از  و  اضافه  مستقیم  مالیاتھای  قانون   (

 و اصالحات بعدی آن مستثنی میشوند.١/۶/١٣۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ٧۶) و (۴١)، (۴٠)، (٣٩مواد(
 کلیه بانکھا و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون تا مدت سهسال:ـ١۶ماده

%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنھا و شرکتھای تابعه٣٣الف ـ ساالنه حداقل سی و سه درصد (
آنھا درآمده است و بهتشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از
شرکتھای تابعه مذکور، شرکتھایی ھستند که بانکھا و مؤسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاهدرصد

%) سھام آن باشند یا اکثریت اعضای ھیأتمدیره آن را تعیین کنند.۵٠(
ب ـ سھام تحت تملک خود و شرکتھای تابعه خود را در بنگاھھایی که فعالیتھای غیربانکی انجام میدھند، به استثنای طرحھای
نیمهتمام شرکتھای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاھھایی که بانکھا، مؤسسات اعتباری و شرکتھای تابعه،

سھامدار آنھا ھستند، برعھده بانکمرکزی جمھوریاسالمیایران است.
%) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییھای مازاد بانکھای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری١٠٠ معادل صددرصد (ـ١تبصره

و ھزینهھای فروش پس از کسر سھم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جھت افزایش سرمایه ھمان بانک
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تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سھم دولت معاف است.
 و٢۵/٣/١٣٨٧) قانون اساسی مصوب ۴۴با رعایت سیاستھای کلی و قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (ـ ٢تبصره

اصالحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سھام دولت در بانکھا و بیمهھای مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به
کشور و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران میرسد، در قالبتصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی 

سرمایه بانکھای دولتی اختصاص مییابد.بودجهھای سنواتی به افزایش
سهسال مطابق دستورالعملی که بهتصویب مجمعدر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدتـ ٣تبصره

بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکھای دولتی اقدام کند.عمومی بانکھا میرسد، نسبت به
) این قانون، مجازاتھای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال١۶ درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(ـ١٧ماده

میشود:
) قانون پولی و بانکی۴۴الف ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتھای قانونی از جمله ماده(

 و اصالحات بعدی آن اقدام میکند.١٨/۴/١٣۵١کشور مصوب 
 با١٣٩۵ب ـ سود بانکھا و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتھای غیربانکی شامل بنگاھداری و نگھداری سھام باشد در سال 

%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، ھرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به٢٨نرخ بیست و ھشت درصد(
%) برسد.۵۵پنجاه و پنج درصد (

 با١٣٩۵پ ـ عایدی امالک غیرمنقول مازاد بانکھا و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغالت، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 
%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، ھرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به٢٨نرخ بیست و ھشت درصد(

%) برسد. منظور از عایدی امالک در این مادهمابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتھای سال مالی است۵۵پنجاه و پنج درصد (
 به بعد، براساس نرخھای مقرر در١٣٩۵و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگھداری میکند موظف است از سال 

این ماده، ھمهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده،
مطابق آییننامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تھیه میشود و ظرف مدت

سهماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
) این ماده و یا حکم قضائی مبنیبر١ت ـ مدیرعامل و اعضای ھیأتمدیره بانکھا و مؤسسات اعتباری که به دالیلی جز موارد تبصره(

) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در ھیأت مدیره و١۶عدم واگذاری اموال و سھام موضوع ماده(
نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکھا و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم میشوند.

 موارد زیر از شمول مجازاتھای مقرر در این ماده مستثنی است:ـ١تبصره
الف ـ مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بھادار
اقدامات الزم برای واگذاری داراییھای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن

ممکن نشده باشد؛
ب ـ نگھداری اموال منقول یا غیرمنقول و سھامی که به تأیید بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به صورت قھری به تملک بانک یا
این موضوع  مجازاتھای  مشمول  تملک،  تاریخ  از  پس  یکسال  تا  سھام  و  اموال  اینگونه  نگھداری  باشد.  درآمده  اعتباری  مؤسسه 
مادهنیست. تعیین مصادیق قھری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که بهپیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه میشود و

ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
میباشد و وزارت مذکور موظف است ھر سهماه یکبارنظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ٢تبصره

کمیسیونھای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند.گزارش عملکرد حکم این مادهرا به
%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به١٠٠، صددرصد(١٣٩۵%) منابع و از سال ۵٠ پنجاهدرصد(١٣٩۴ تا پایان سال ـ١٨ماده

عاملیت بانکھای دولتی صرف اعطای تسھیالت به بخشھای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالھای آتی وصول میشود، پس از
کسر تعھدات قبلی به حساب خزانهداری کل کشور واریز و جھت افزایش سرمایه دولت در بانکھای دولتی با اولویت ھمان بانکھای

عامل منظور میشود.
) ریال به١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠برای این منظور به بانکھای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد ھزار میلیارد (

ارزی، ذخیره  حساب  محل  از  تسھیالت  اعطای  بابت  اشخاص  از  سررسیدنشده)  اعطائی  تسھیالت  (حصه  جاری  مطالبات  اتکای 
اوراقبھادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند.

%) وجوه مذکور با تصویب ھیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکھای دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق١٠٠صددرصد (
بھادار مذکور و تسویه حساب بانکھای عامل با خزانهداری کل کشور به موجب آییننامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ

تصویب این قانون به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
 بهمنظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدھای تولیدی کاال و خدمات و تسھیل در وصول مطالبات سررسیدـ١٩ماده

گذشته بانکھا و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدھا اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکھا و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت
درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت ھر بخش از تسھیالت پرداختی به واحدھای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقهھای مازاد و

یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسھیالت اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جھت تضمین با بانک است.
ب ـ دریافت وکالت بالعزل از تسھیالتگیرندگان و وثیقهگذاران بابت وثائق در رھن بانکھا و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع

است و وثیقهگیرندگان موظفند در قالب قراردادھای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقهھا عمل کنند.
) مکرر آن مصوب٣۴ و حذف ماده(١٣۵١ثبت مصوب ) اصالحی قانون٣۴) به ماده واحده قانون اصالح ماده(۴پ ـ متن زیر بهعنوان تبصره(

 الحاق میشود:٢٩/١١/١٣٨۶
 در راستای تسھیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکھا و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی ازـ۴تبصره

روشھای زیر عمل میشود:
ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسھیالتدھنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدھکار، به بازار فرابورس یا کارشناس١

رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییھای واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با ھدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه
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مالی و یا اعتباری بر روی درصد سھام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول
درصد کمتری از سھام واحد تولیدی بدھکار، تمام بدھی او را میپردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از
واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سھم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رھن آزاد

میشود.
درصورتیکه بدھکار از مجوز فوق برای تسویه بدھیھای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست
خریدار، بدھکار مکلف است به خریدار سھام واحد تولیدی بدھکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سھام
خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دھد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سھام این واحد تولیدی به قیمت قبلی،

سھام خود را تا سقف سھام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دھد.
وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستریـ در مورد معامالت بانکھا و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، ھرگاه مال مورد ٢

تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسھیالتگیرنده و راھن، مھلت دو ماھه داده میشود تامرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به
طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ

پایه مزایده فک رھن کند.
مبلغ پیشنھادی مشروط بر اینکه کمتر از ھفتادچنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین

رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتیکه در مزایده اول، مال مورد مزایده%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش٧٠درصد (
مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانکبه فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است. ھرگاه ارزش 

بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حقباشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار
پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشھای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصرهاستفاده از سازوکارھای بورس

کاال در اولویت قرار دارد.
 دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدھکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی ـ٢٠ماده

که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کاال(نھائی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود
محدودیتھای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسھیالت، وجود یا نبود منابع ارزی در

زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
گیرندگان تسھیالت موضوع این ماده از تاریخ ابالغ این قانون تا سهماه فرصت دارند تا بدھی خود به قیمت روز گشایش را باـ ١تبصره

بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدھکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدھی خود نموده باشند، مشمول
تسھیالت این ماده ھستند. تطابق شرایط این ماده با بدھکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میباشد.

کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکھای عامل تا ابالغ آییننامه اجرائی این مادهمتوقف میشود.
) تعیین میشود، بهپیشنھاد وزارت امور اقتصادی و١آییننامه اجرائی این مادهکه در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(ـ ٢تبصره

دارایی، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون با ھمکاری بانک مرکزی جمھوریـ٣تبصره

اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بھادار و بیمه مرکزی جمھوری اسالمی ایران، آییننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تھیه کند و
بهتصویب ھیأت وزیران برساند.

بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است بھمنظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدھای صنعتی، معدنی،ـ ٢١ماده
کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاھھای دانشبنیان و شرکتھای صادراتی درحالکار (که در این مادهبھاختصار «واحد» نامیده
میشوند)، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که

 و اصالحات بعدی آن با٨/۶/١٣۶٢بانکی بدون ربا (بھره) مصوب بھاختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چھارچوب قانون عملیات 
 شبکه بانکی کشور ابالغ نماید:شرایط و الزامات زیر تدوین و به

تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد بهالف ـ ھر واحد تنھا میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. 
این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختھای قانونی و خرید نھادھھای موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح

 نیست.«حساب ویژه» برای ھر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابھای بانکی توسط آن واحد
ھای موردنیاز تولید یا پرداختھای قانونی مرتبطب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نھاده

با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، بھمیزان
کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدھکار نماید.

تسھیالتی که از این طریق در اختیار واحدھا قرار میگیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حسابجاری بوده و متناسب با مبالغ
بازپرداختشده، قابل تکرار میباشد. این تسھیالت صرفاً در چھارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بھره) و
آییننامھھای آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسھیالت میتواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژه» واحد

انجام شود.
%) میانگین فروش سھساله آخر۶٠پ ـ حد اعتباری حساب ویژه ھر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (

فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
حد اعتباری حساب ویژه ھر واحد برای سالھای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران که به تصویب شورای

پول و اعتبار خواھد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شدھباشد، تعیین میشود.
ت ـ ھر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب میشود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و

محرومیت موقت یا دائم از تسھیالت حساب ویژه محکوم خواھد شد.
ث ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیھی الزم را برای الزام کلیه بانکھا و مؤسسات اعتباری در
و بانکھا  عملکرد  گزارش  یکبار،  ششماه  ھر  نموده،  ماده اتخاذ  این  مقررات  چھارچوب  در  واحدھا  درگردش  سرمایه  تأمین  راستای 

مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
بانکھا موظفند درخواستھای استفاده از تسھیالت ارزی و ریالی مورد نیاز طرحھای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی راـ ٢٢ماده

ھمزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. ھمچنین بانکھا درخصوص
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زمانبنـدی واریز کرده و اجرای طـرح یا پروژه موضـوعقراردادھا و تعھدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سھم آورده خود را طبق 
 صورت تعلیق تسھیالت تعھد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت ھرگونه سود در بازهقرارداد نیز شروع شده باشد، در

زمانی تعلیق و عدم ایفای تعھدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود میباشد.
کلیه بانکھا و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاھھای تولیدی که بهدلیل شرایط کشورـ ٢٣ماده

 دچار مشکل و دارای بدھی سررسید گذشته گردیدهاند و تاکنون برای تسھیالت اخذشده معوق از١٣٩٢ تا ١٣٨٩طی سالھای 
تمھیدات استمھال و یا امھال استفاده نکردهاند با تأیید ھیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس ششماھه و بازپرداخت سهساله اقدام
به تسویه حساب تسھیالت معوق نمایند. جریمهھای تسھیالت فوق بهصورت جداگانه محاسبه و در انتھای دوره بازپرداخت و درصورت
انجام تعھدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی میگردد. بنگاھھایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف

نمایند مشمول این مادهمیباشند.
به دولت اجازه داده میشود از محل صرفهجویی در ھزینهھا یا فروش طرحھای تملک داراییھای سرمایهای یا فروش اموالـ ٢۴ماده

%) بودجه کل٢مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملھای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، ساالنه تا دو درصد (
کشور را پس از واریز به خزانهداری کلکشور به افزایش سرمایه بانکھای دولتی اختصاص دھد. بانکھای مذکور موظفند حداقل معادل
سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحھای تملک داراییھای سرمایهای ملی و
استانی تسھیالت با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحھا و پروژهھا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی

کشور تعیین و اعالم میشود.
 خریداران طرحھا و پروژهھای مذکور تسھیالتبه صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده میشود تا از طریق بانکھای عامل ذیربط به

پرداخت نماید.
%) منابع مورد نیاز جھت تکمیل و بھرهبرداری از ھر طرح  و یا٢٠متقاضیان خرید طرحھا و پروژهھای مذکور مجازند حداقل بیست درصد(

پروژه را تأمین نمایند.
دستگاھھای اجرائی طرحھا و پروژهھا موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال
کاالھا و خدمات ناشی از اجرای طرحھا و پروژهھا را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنھا کمک زیان پرداخت
نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحھا و پروژهھا میتوانند کاال یا خدمات ناشی از اجرای طرحھا و یا پروژهھا را در داخل یا خارج

به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود طرحھای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیهدار و
سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحھا و پروژهھا و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید

کاالھا و خدمات ناشی از اجرای طرحھا و پروژهھا الزامی است.
آییننامه اجرائی این مادهبا پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک

مرکزی جمھوری اسالمی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابالغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
) قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران٢٧) و(٢۶ به سازمان بورس و اوراق بھادار اجازه داده میشود با رعایت مواد(ـ٢۵ماده
شرکتھای رتبهبندی اعتباری براساس رتبه اعالمی شرکتھای مزبور، مجوز انتشار اوراق پس از استقرار و راهاندازی ١/٩/١٣٨۴مصوب

 پیشنھاد وزارت امور اقتصادی ورا صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آییننامه اجرائی است که بهمشارکت 
دارایی و سازمان بورس و اوراق بھادار، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون تھیه میشود و به تصویب ھیأت وزیران

میرسد.
 کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بھادار اسالمی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمیـ٢۶ماده

صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران انجام میشود.
اوراق مرابحه، اوراق بھادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندھنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کاال، یا

خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکھای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایرـ ١تبصره

بانکھا (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکھای دولتی ممنوع است.
 انتشار اوراق بھادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران که با ھدف مدیریت نظام پولیـ٢تبصره

کشور انجام میشود، مجاز است.
 شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بھادارجمھوری اسالمی ایران کهـ٢٧ماده

) قانون مالیاتھای۴٨از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سھامداران افزایش سرمایه میدھند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(
مستقیم و تبصرهآن معاف میباشند.

 ـ٢٨ماده
الف ـ به منظور کنترل و کاھش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاھی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانھای مالی و اقتصادی و

و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه،اجرای سیاستھای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور 
صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نھاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بھادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس
میشود و طبق اساسنامه خود و در چھارچوب مصوبات ھیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی،
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس ھیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بھادار توسط ھیأت

عامل فعالیت مینماید.
 عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت اداره صندوق بر عھده ھیأت عامل آن خواھد بود و سازمان حسابرسی بهـ١تبصره

مینماید.
بھادار، میتواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سازمان بورس و اوراق بھادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق ـ ٢تبصره

%) از منابع ساالنه خود را از طریق١ دھد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (سپرده در اختیار این صندوق قرار
سپردهھای خود در بانکھای عامل در این صندوق سپردهگذاری کند.

مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحاللشرایط و معیارھای مخاطرات سامانهای، مخاطرات فرادستگاھی و بحرانھایـ ٣تبصره
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ھیأت امناء و ھـیأت عامل به موجـب اساسنامه صـندوق تثبیت بازار سرمایه است که بهصندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات 
تصویب ھیأت وزیران میرسد.پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سهماه پس از ابالغ این قانون به

 در صورت انحالل صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و داراییھای آن بعد از کسر تعھدات و بدھیھا به دولت تعلقـ۴تبصره
میگیرد.
 از ھرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد.١٣٩۵ فعالیتھای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال  ـ۵تبصره

ب ـ شرکتھای پذیرفتهشده در بورس و بازارھای خارج از بورس براساس میزان سھام شناور خود در ھر یک از بازارھای مذکور و
براساس مقرراتی که با پیشنھاد سازمان بورس و اوراق بھادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بھادار میرسد میتوانند تا

) از سھام خود را خریداری و تحت عنوان سھام خزانه در شرکت نگھداری کنند. مادامی که این سھام در اختیار%١٠سقف ده درصد (
شرکت است فاقد حق رأی میباشد.

پ ـ مابهالتفاوت ارزش اسمی و قیمت معامالتی پذیرهنویسی اوراق بھادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیرهنویسی میشوند
بهعنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

) قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور١٢) و (١١)، (٧ کلیه معافیتھای مقرر در مواد(١٣٩۵ از ابتدای سال ـ٢٩ماده
 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق٢۵/٩/١٣٨٨) قانون اساسی مصوب ۴۴تسھیل اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (

بھاداری که در چھارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران منتشر میشود، حاکم است.
اصالحات بعدی آن الحاق میشود: و٣/١٢/١٣۶۶ مکرر) به قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٨ متن زیر بهعنوان ماده(ـ٣٠ماده
 اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاھھای تولیدی را در قالب عقود مکرر ـ١٣٨ماده

مشارکتی فراھم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف
میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

 استفادهکننده از معافیت موضوع این مادهتا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاھش آوردهـ١تبصره
نقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.

 تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوطـ٢تبصره
است.
) قانون مذکور و تبصرهھای آن١٣٨) قانون مالیاتھای مستقیم و تبصرهھای آن میشود و ماده(١٣٢متن زیر جایگزین ماده(ـ ٣١ماده

حذف میگردد:
ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیتھای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدھای تولیدی یا معدنی که از تاریخ١٣٢ماده

اجرای این ماده از طرف وزارتخانهھای ذیربط برای آنھا پروانه بھرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و ھمچنین
درآمدھای خدماتی بیمارستانھا، ھتلھا و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط
برای آنھا پروانه بھرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بھرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق

کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
اظھارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارکتسلیم الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به

 ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشورحسابداری حسب مورد، برای درآمدھای خود به
و مدارک  مستندات،  براساس  مؤدیان  مالیات  مشمول  درآمد  تعیین  و  اظھارنامه  بررسی  به  مکلف  نیز  مذکور  سازمان  و  میباشند 

اظھارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنھا با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدھای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این مادهکه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل

 ازای%) افزایش دھند، به۵٠نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(ل باشند چنانچه در دوره معافیت، ھرسا
ھر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و ھمچنین افزایش اشتغال نیروی کار در ھر واحد با تأیید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فھرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت
کاھش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال

کاھش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاھش محسوب نمیگردد.
پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدھای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شھرکھای صنعتی یا مناطق
ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شھرکھای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت

سهسال افزایش مییابد.
فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیمت ـ شرط برخورداری از ھرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

اظھارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهایاظھارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.
است که توسط سازمان امور مالیاتی تھیه میشود.

ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریھای اقتصادی در واحدھای موضوع این مادهعالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ
صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

ـ در مناطق کمترتوسعهیافته:١
مالیات سالھای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشـمول مالیات واحد به دوبرابر

) این قانون و١٠۵سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخھای مقرر در ماده(
تبصرهھای آن محاسبه و دریافت میشود.

ـ در سایر مناطق:٢
%) باقیمانده با۵٠%) مالیات سالھای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد(۵٠پنجاهدرصد(

) قانون مالیاتھای مستقیم و تبصرهھای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد١٠۵نرخھای مقرر در ماده(
%) مالیات متعلقه با نرخھای١٠٠مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد(

) این قانون و تبصرهھای آن محاسبه و دریافت میشود.١٠۵مقرر در ماده(
) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی٢) و (١درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءھای(
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غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند
استفاده کنند.

ھرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدھای مذکور برای ایجاد
داراییھای ثابت بهاستثنای زمین ھزینه میشود، مشمول حکم این بند است.

حقوقی غیردولتی در واحدھای حمل و نقل، بیمارستانھا،ج ـ استثنای زمین مذکور در انتھای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص 
صرفاً به میزان تعیینشده در مجوزھای قانونی صادرشده از مراجع ذیصالح، جاری نمیباشد.ھتلھا و مراکز اقامتی گردشگری

چ ـ درصورت کاھش میزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این مادهبرای افزایش سرمایه استفاده
کرده باشند، مالیات متعلق و جریمهھای آن مطالبه و وصول میشود.

ح ـ درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این مادهبا مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکھای
 مشوق%) به١٠%) مشـارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان دهدرصد(۵بهازای ھر پنـجدرصد(اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد 

%) اضافه میشود.۵٠این مادهبه نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد(
تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنندخ ـ شرکتھای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدھای تولیدی داخلی در ایران نسبت به

%) از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد ھمکاری با واحد تولید ایرانی در دوره٢٠درصورتیکه حداقل بیست درصد (
%) تخفیف۵٠بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد(محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده 

 درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این مادهبرخوردار میباشند.در نرخ مالیاتی نسبت به
د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوقھای موضوع این مادهشامل درآمد واحدھای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری
مرکز استان تھران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفھان و سی کیلومتری مراکز سایر استانھا و شھرھای دارای بیش از سیصد ھزار

نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
این امتیاز  از  حال  ھر  در  رئیسجمھور  فناوری  و  علمی  معاونت  و  ذیربط  وزارتخانهھای  تأیید  با  اطالعات  فناوری  تولیدی  واحدھای 

واحدھای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شھرکھای صنعتی بهماده برخوردار میباشند. ھمچنین مالیات 
استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شھرکھای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تھران با نرخ صفر محاسبه میشود

و از مشوقھای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
محدوده دو یا چند استان یا شھر قرار میگیرند، مالکدرخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شھرکھای صنعتی یا واحدھای تولیدی که در 

است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد مشترک وزارتخانهھای صنعت،تعیین محدوده به موجب آییننامهای
معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تھیه و به تصویب ھیأت

وزیران میرسد.
ذ ـ فھرست مناطق کمترتوسعهیافته شامل استان، شھرستان، بخش و دھستان در سهماھه اول در ھر برنامه پنجساله، توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با ھمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصھای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید
تھیه میشود و بهتصویب ھیأت وزیران میرسد و تا ابالغ فھرست جدید، فھرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با

تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقھای مناطق کمترتوسعهیافته است.
از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدتر ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جھانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بھرهبرداری

%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند۵٠ششسال پس از تاریخ الزماالجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(
نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا١٠٠ز ـ صددرصد(
اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.

ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدھای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام
مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

پروانه دارای  صنعتی  و  تولیدی  واحدھای  در  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی  اشخاص  پژوھشی  و  تحقیقاتی  ھزینهھای  معادل  ـ  س 
بھرهبرداری از وزارتخانهھای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاھھا یا مراکز پژوھشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از
انجام کشور  علمی  جامع  نقشه  چھارچوب  در  که  پزشکی  آموزش  و  درمان  بھداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانهھای 
میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن بهتصویب شورای پژوھشی دانشگاھھا و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و

)ریال نباشد، حداکثر به میزان۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتھای تولیدی و معدنی آنھا کمتر از پنجمیلیارد (
%) مالیات ابرازی سال انجام ھزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور،١٠دهدرصد(

بهعنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواھد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنھاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت،

علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
 اجراء١٣٩۵ کلیه معافیتھای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این مادهاز ابتدای سال ـ١تبصره

میشود.
پس از ابالغ قانون توسط وزارتخانهھای امورآییننامه اجرائی موضوع این ماده و بندھای آن حداکثر ظرف مدت ششماهـ ٢تبصره

اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با ھمکاری سازمان امور مالیاتی کشور تھیه میشود و بهتصویب ھیأتوزیران میرسد.
کشور و تقویت آنھا در امر صادرات و اصالح) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای ١۶ماده(ـ ٣٢ماده
لغو میشود.١/۵/١٣٩١) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٠۴ماده(
) مکرر قانون مالیاتھای مستقیم الحاق میشود:١۴٣) به ماده(۵تبصرهزیر به عنوان تبصره(ـ ٣٣ماده
 نقل و انتقال اوراق بھادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بھادار در بورس و فرابورس از پرداخت ـ۵تبصره

%) این ماده، معاف است.۵/٠مالیات مقطوع نیمدرصد (
صادرکنندگان را از کاالھایی که از مبادی خروجیسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از ـ ٣۴ماده

رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمھوری
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اسالمی ایران از محل وصولیھای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.
 و اصالحات بعدی آن انجام میشود:٢٣/٣/١٣٧٧ الحاقات و اصالحات زیر در قانون معادن مصوب ـ٣۵ماده

) قانون اضافه میشود:١۴) به ماده (١١) و(١٠)، (٩)، (٨الف ـ چھار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرهھای (
 مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند. ـ٨تبصره
دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و مالک تعیین قیمتـ ٩تبصره

عرضه و تقاضا خواھد بود.
 بھرهبرداران معادنی که جھت پژوھشھای کاربردی به منظور ارتقای بھرهوری، فناوری، بھینهسازی مصرف انرژی یا تولیدـ١٠تبصره

معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاھھا و مراکز آموزشیعلم در حوزه معدن و فرآوری مواد 
%) و حداکثر١٠عالی و پژوھشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (

پنجاه میلیارد ریال در ھر سال معاف میباشند.
آییننامه اجرائی این تبصرهحداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط وزارتخانهھای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و

فناوری به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
) این ماده با پیشنھاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و٨مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره(ـ ١١تبصره

ابالغ میشود.
) قانون پس از عبارت «بھرهبرداری بھینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.١۴) ماده(۵ب ـ در تبصره(

) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و١۴پ ـ در صدر ماده(
تصویب شورای عالی معادن» جایگزین میگردد.

) اصالح میگردد:٣۶) به (٣۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده(٣۵ت ـ یک مادهبه شرح زیر به عنوان ماده(
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانھای تابعه و وابسته به آن از جملهـ٣۵ماده

) قانون اساسی، استخراج۴۴ایران و شرکتھای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (
و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و
فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجهھای سنواتی از طریق سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتھای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآوردهھای مواد معدنی و
پژوھشھای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحھای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن

میشود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کاال یا مزایده مجاز است.

معادن جدید که توسط سازمانھای مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواھی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.تبصرهـ 
 سود و زیان ناشی از تسعیر داراییھا و بدھیھای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد.ـ٣۶ماده
 به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کاالھای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کاالھای باـ٣٧ماده

ارزش افزوده باال از انواع مشوقھای الزم استفاده کند.
وضع ھرگونه عوارض بر صادرات کاالھا و خدمات غیریارانهای و مواد خام و کاالھای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد
توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سھم بازار جھانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت

ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کاالھای با ارزش افزوده پایین نباید به کاھش یا توقف تولید مواد خام یا کاالھای با ارزش افزوده پایین

بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کاالھای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کاالھای با ارزش افزوده باالی مرتبط با ھمان

مواد خام و کاالی با ارزش افزوده پایین در بودجهھای سنواتی منظور میشود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابالغ عمومی آن پس از حداقل سهماه نسبت به اخذ عوارض

اقدام کند.
آییننامه اجرائی این مادهبا پیشنھاد وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جھاد کشاورزی و سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور و اتاقھای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ششماه پس از ابالغ این

قانون بهتصویب ھیأت وزیران میرسد.
 به منظور حمایت از تولید داخلی و بھبود فضای کسب و کار و تسھیل در تشریفات گمرکی برای واحدھای تولیدی:ـ٣٨ماده

الف ـ دستگاھھای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسھیل و تسریع نمایند.
را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودیب ـ گمرک جمھوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کاالھای متعلق به واحدھای تولیدی

به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کاال تحت نظارت بانک منتقل و مُھر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده
مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کاالی مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.

واحدھای تولیدی میتوانند ظرف مھلتھای مقرر در قانون و آییننامه اجرائی قانون، امور گمرکی کاالی خود را به نزدیکترین گمرک محل
با ھمان تضمین اولیه، به دفعات اظھار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنھاد گمرک جمھوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران، تا یک ماه پس از ابالغ
این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

پ ـ بهمنظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور موظفند ھرساله مبلغ مورد
%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دھند و در١٠٠نیاز گمرک جمھوری اسالمی ایران را به صورت صددرصد (

تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذشده از عین مواد، قطعات و کاالھای مصرفی خارجی وارداتیپایان سال 
مصرفشده در تولید، تکمیل و یا بستهبندی کاالھای صادرشده را مسترد نماید.

ت ـ به گمرک جمھوری اسالمی ایران اجازه داده میشود، کاالھای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
ـ با حداقل اسناد و تعھدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات١
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اموال و سایر وثایق و تضمینھای معتبر بهـ با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه، ھرگونه اوراق بھادار و یا نگھداری بخشی از کاال و ٢
یک سال برای حقوق ورودیتشخیص گمرک جمھوری اسالمی ایران  حداکثر به مدت

باشند در موارد بعدی (ھمان کاال با ھمان مشخصات) باـ کاالھای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده ٣
اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقرراتتأیید سازمان مذکور بدون نیاز به

 آییننامه اجرائی این بند با پیشنھاد مشترک گمرک جمھوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران تا یک ماهتبصرهـ
پس از ابالغ این قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد.

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،١١٣) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده(٢٠ث ـ ماده(
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران به شرح زیر اصالح میشود:

 ورود موقت مواد اولیه و کاالھای متعلق به واحدھای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بھرهبرداری جھت پردازش موضوعـ٢٠ماده
 در حکم کاالی مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کاالھای مزبور صرفا٢٢/٨/١٣٩٠ً) قانون امور گمرکی مصوب ۵١ماده(

معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواھد بود.
چنانچه اینگونه کاالھا توسط سایر اشخاص غیر از واحدھای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدھای تولیدی جھت پردازشتبصرهـ 

) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این مادهخواھد بود.۵١موضوع ماده(
 در امور گمرکی در امر تجارت١۶/١١/١٣٩٠کار مصوب ) قانون بھبود مستمر محیط کسب و ٧ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(

ایران بوده و دستگاھھای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرفخارجی، گمرک جمھوری اسالمی
پس از ابالغ این قانون نمایندگان تام االختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمھوری اسالمی ایران) مستقر ویک ماه 

نسبت به صدور مجوزھای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن ھمراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و

) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعاتCBU) نسبت به حقوق ورودی واردات کاالھای کامل (High Techصنایع پیشرفته (
منفصله (مونتاژ) کاال در داخل تعیین میشود.

 جدول مربوط به میزان تسھیالت براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کاال در داخل توسط کارگروهـ١تبصره
مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانهھای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران)

تھیه و ابالغ میشود.
به مـنظور استفاده از تـسھیالت موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:ـ ٢تبصره

ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدھای تولیدی دارای پروانه بھرهبرداری١
معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرک جمھوری اسالمی ایران

ـ اعطای تسھیالت توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسھیالت با درصد ساخت و یا میزان اعالم شده٢
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدھای تولیدی جھت استفاده در ساخت کاالھای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و٣
%) حقوق ورودی متعلقه معاف میباشد.٢٠تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بیست درصد (

ـ ورود محصوالت کشاورزی و نھادهھای دامی و تجھیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی،۴
آرایشی، بھداشتی، دارویی و تجھیزات پزشکی که با سالمت و بھداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از
دستگاھھای ذیربط (وزارتخانهھای جھادکشاورزی و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام
میگیرد. دستگاھھای صادرکننده و یا استعالمشونده مکلفند ظرف مدت حداکثر ھفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه،

پاسخ استعالم را به گمرک جمھوری اسالمی ایران ارسال کنند.
 تصویب وزیر جھادکشاورزی یا وزیر بھداشت، درمانفھرست کاالھای خاص که بررسی آنھا نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به

و آموزشپزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتدای ھرسال به گمرک جمھوری اسالمی ایران اعالم میشود.
) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشینآالت خط تولید، به شرح زیر اصالح میشود:١١٩ح ـ بند(غ) ماده(

غ ـ واردات ماشینآالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمھوری اسالمی ایران، مورد نیاز واحدھای
تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز میباشد.

 اطالعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدھی قطعیشده را١٣٩۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ـ٣٩ماده
بهصورت برخط در اختیار دستگاھھایی که براساس قانون ملزم به استعالم از این سازمان ھستند قرار دھد.

 و اصالحات بعدی آن الحاق میشود:٣/۴/١٣۵۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣٨ یک تبصرهبه شرح زیر به ماده(ـ۴٠ماده
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانھایی که دارای کارگاھھای صنعتی و خدمات  تولیدی یا فنی مھندسی ثابت میباشندتبصرهـ 

و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در ھمان کارگاه انجام میشود، بر اساس فھرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از
اعمال ضریب حق بیمه جھت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادھای پیمان را

صادر کند.
 و اصالحات بعدی آن صورت میگیرد:٢٩/٨/١٣۶٩اصالحات زیر در قانون کار مصوب ـ ۴١ماده
) قانون، الحاق میشود:٧ـ دو تبصرهبهشرح زیر به ماده(١

باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادھای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصیـ٣تبصره
در چھارچوب قوانین و مقررات تھیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.

کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایانکار را به مأخذ ھر سال یکماهـ ۴تبصره
آخرین مزد پرداخت نمایند.

) قانون الحاق میشود:١٠ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده(٢
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

) قانون الحاق میشود:٢١ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده(٣
ز ـ فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
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) قانون الحاق میشود:٢١ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده(۴
ح ـ بهمنظور جبران کاھش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند برمبنای نوآوریھا و فناوریھای جدید و افزایش قدرت
رقابتپذیری تولید، اصالح ساختار انجام دھند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سهجانبه
(تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش
بیمه بیکاری قرار دھد و بعد از اصالح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان

) قانون برنامه سوم١١٣) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده(٩می توانند مطابق مفاد ماده(
 و اصالحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب٢۶/۵/١٣٨٢توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران مصوب 

 عمل کنند.١٣۶٩/٢۶/۶
،۵/٨/١٣٨٩تجاریسازی نوآوریھا و اختراعات مصوب ) قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانشبنیان و ٩) و (٣در مواد (ـ ۴٢ماده

 ترتیب به انتھای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکھای علم و فناوری» اضافه میشود.عبارت «و شھرکھای فناوری» به
دولت موظف است بهمنظور افزایش تولید محصوالت دانشبنیان و کسب و گسترش سھم بینالمللی ایران در صادرات اینـ ۴٣ماده

محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت، حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید
محصوالت دانشبنیان را تدوین کند و فھرست انواع حمایتھا از شرکتھای تولیدکننده این محصوالت را بهخصوص در حوزه فناوریھای

نوین از قبیل: ھوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیستفناوری (بایو) و زیست مھندسی را منتشر کند.
و١/۶/١٣۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵کلیه دستگاھھای موضوع ماده(  

اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در
ماده( اصالح  و  صادرات  امر  در  آنھا  تقویت  و  کشور  نیازھای  مصوب ١٠۴تأمین  مستقیم  مالیاتھای  قانون  برگزاری١٣٩١/۵/١)  در   ،

مناقصهھا از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی بهلحاظ قیمت و کیفیت بین
تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی ھستند.

) قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریھا و اختراعات۵) ماده(١متن زیر به انتھای تبصره(ـ ۴۴ماده
 اضافه میشود:۵/٨/١٣٨٩مصوب 

به منظور ایجاد زمینهھای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتھای پژوھشی و فناوری،
باالخص پژوھشھا و فناوریھای کاربردی توسعهای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقھای غیردولتی پژوھشی و فناوری موضوع

 مشارکت کند و١٧/١/١٣٧٩) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران مصوب ١٠٠ماده(
موظف به تقویت صندوقھای دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوقھا مجاز به استفاده از وجوه اداره شده
دستگاھھای اجرائی و سود تسھیالت مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آییننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی
و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اھداف و وظایف این صندوقھا به پیشنھاد مشترک سازمان مدیریت و
وزیران ھیأت  تصویب  به  قانون  این  تصویب  از  پس  یکسال  مدت  ظرف  حداکثر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  کشور  برنامهریزی 

میرسد.
) قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب٣٢) و ماده(٩) ماده(٢) و (١ اصالحات زیر در تبصرهھای (ـ۴۵ماده

 صورت میگیرد:١٣٨٩/۴/٢٣
) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصالح و عبارت «عکسھای٩) ماده(١ـ عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره(١

 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتھای تبصرهاضافه میشود.١٣۴۶ھوایی سال 
ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شھرکھای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و٢

) قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی و٩) ماده(٢طرحھای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(
منابع طبیعی مستثنی میشود. آییننامه اجرائی این مادهتوسط وزارتخانهھای جھادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تھیه میشود

و به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
) پس از عبارت «در قالب بودجهھای سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه میشود.٣٢ـ در صدر ماده (٣

داراییھایـ۴۶ماده خالص  ارزیابی  از  حاصل  مازاد  حساب  محل  از  میشود  داده  اجازه  ایران  اسالمی  جمھوری  مرکزی  بانک  به   
پایانخارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعھدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کاالھا و خدمات تا 

به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کاال ١٣٩١سال 
توسط دریافتکننده تسھیالت، تأمین نماید.

 گزارش اجرای این مادهشامل جزئیات اطالعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییھای خارجی، اقالمتبصره ـ
تشکیلدھنده تعھدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعھدات ھر سهماه یک بار توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی

ایران به کمیسیونھای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
 کلیه بانکھای عامل غیرتخصصی موظفند سھمی از تسھیالت اعطائی خود را حداقل معادل سھم بخش کشاورزی در اقتصادـ۴٧ماده

کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص دھند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این
به ششماھه  بهصورت  بانکھا  تفکیک  به  را  ماده  این  عملکرد  گزارش  ایران  اسالمی  جمھوری  مرکزی  بانک  و  کنند  ابالغ  را  اقدام 

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ارائه مینماید.
 دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون اقدامات الزم را برای ایجاد سامانه دادهھا به منظورـ۴٨ماده

امکانشناسایی دقیق واحدھای تولیدی محصوالت کشاورزی به عالوه میزان تولید ھر یک از محصوالت توسط آنھا انجام دھد تا 
حمایت دارند فراھم شود.پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصوالتی که در بخش کشاورزی نیاز به

) قانون تنظیم١٠ و ماده(٣١/٢/١٣٨٧) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب١٢دولت مکلف است از محل ماده(ـ ۴٩ماده
 و اصالحات بعدی آن اعتبارات الزم را بهصورت کمک بالعوض، یارانه حق بیمه٢٧/١١/١٣٨٠بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

زیربخشھای ھمه  در  ترکیبی  بهصورت  یا  شده  اداره  وجوه  تسھیالت،  کارمزد  و  سود  مابهالتفاوت  دامی،  و  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزی بهطور مستقیم یا از طریق بانکھا و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و صندوقھای
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) قانون افزایش بھرهوری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد،١٧موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده(
پرداخت، ھزینه و مصرف نماید.

بیمهگذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه%) سھم خود را متناسب با سھم پرداختی١٠٠ دولت مکلف است صددرصد (تبصرهـ
سنواتی پیشبینی و ردیف مستقلی جھت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

 به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنھاد وزارت جھاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب ـ۵٠ماده
وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتھای متراکم گلخانهای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آییننامه

اجرائی این مادهششماه پس از ابالغ این قانون به پیشنھاد وزارت جھاد کشاورزی به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
ـ ۵١ماده قراردادھای  کشاورزی،  طرحھای  اجرای  محل  و  کشاورزی  اراضی  مشاع  و  مفروز  مالکیت  رسمی  اسناد  مکلفند  بانکھا 

واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جھاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه
وامھای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. ھمچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاھھای کشاورزی مجاز دارای پروانه

 تبادل و تنظیم شده باشد در جھت١٣٩٢بھرهبرداری و سھام آنھا که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 
خدماترسانیھای مربوطه صرفاً نزد وزارتخانهھای نیرو، جھاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.

مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدھای صنعتی و معدنی دارای مجوز ـ ۵٢ماده
از مرجع ذیصالح حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تکمیل مدارک اعالم نظر نماید.

در صورت عدم پاسخ در مھلت مقرر، احداث یا توسعه واحدھای مذکور در اراضی دیم درجه چھار و باالتر که امکان تبدیل آن به کشت
آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیستمحیطی و پس از تأیید وزارت جھادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بالمانع است.

آییننامه اجرائی مربوطه به پیشنھاد وزارتخانهھای جھاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب
ھیأت وزیران میرسد.

) قانون اتاق بازرگانی١٣) و(١٢) قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار و اصالح مواد(١بهمنظور تحقق تبصره بند(الف) ماده( ـ ۵٣ماده
جھاد کشاورزی موظف ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت ١۵/١٢/١٣۶٩و صنایع و معادن جمھوری اسالمی ایران مصوب 

بخش کشاورزی را در ھیأت نمایندگان استانی و ملی و نیزاست با مشورت و ھمکاری اتاق ایران، آییننامه امکان حضور نمایندگان
نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جھاد کشاورزی) تھیه کند و به تصویب ھیأت وزیران برساند.

و منابع طبیعی اضافه میگردد:) قانون افزایش بھرهوری بخش کشاورزی٩یک تبصرهبه شرح زیر به ماده( ـ ۵۴ماده
 وزارت جھادکشاورزی مکلف است با ھمکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع تداخالت ناشی از اجرایتبصرهـ

قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختالفی نسبت به اصالح اسناد
مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آییننامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت ھزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن
اراضی کشاورزی، با پیشنھاد وزارت جھادکشاورزی با ھمکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سه

ماه پس از ابالغ قانون به تصویب ھیأت وزیران میرسد.
 ادامه فعالیت واحدھای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شھرھا و کالنشھرھا و محدوده ـ۵۵ماده

روستاھا درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آالینده نباشد بالمانع است.
و ویژه اقتصادی شبیه به واحدھای آالینده واحدھای تولیدی کاال و خدمات آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  ـ۵۶ماده

شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات بعدی آن مشمول عوارضمستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص
آالیندگی میشوند.

) قانون اساسی به۴۴کلی اصل چھل و چھارم () قانون اجرای سیاستھای٧) و (۶)، (١) قانون اصالح مواد(٣) ماده(٣ تبصره( ـ۵٧ماده
) به این ماده الحاق میشود:٧) و (۶)، (۵شرح زیر اصالح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرهھای (

و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزھایی را که صادر کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط ـ٣تبصره
ظرف مدت یکماه پس از ابالغ این قانون، تھیه و به «ھیأت مقرراتزدایی و تسھیل صدورمیکنند به ھمراه مبانی قانونی مربوطه

مجوزھای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تاماالختیار یا باالترین مقام
کشور،دستگاه اجرائی ارسال کنند. این ھیأت ھر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تاماالختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسالمی،
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده

) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده(
عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود. این ھیأت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابالغ این قانون، شرایط
و مراحل صدور مجوزھای کسب و کار در مقررات، بخشنامهھا، آییننامهھا و مانند اینھا را بهنحوی تسھیل و تسریع نماید و ھزینهھای
آن را به نحوی تقلیل دھد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل ھزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و
راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات ھیأت مذکور درمورد بخشنامهھا، دستورالعملھا و آییننامهھا
پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامهھای ھیأت وزیران پس از تأیید ھیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور

مجوزھای کسب و کار و کلیه دستگاھھا و نھادھا که در صدور مجوزھای کسب و کار نقش دارند الزماالجراء میباشد.
فعالیت این ھیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اھداف به اصالح قوانین نیاز داشته باشد،

ھیأت مذکور موظف است پیشنھادھای الزم را برای اصالح قوانین تھیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
جمھوری)۶٢ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده( ـ۵تبصره توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون 

)۶)، (١«ھیأت مقرراتزدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسبوکار» موضوع قانون اصالح مواد (» به١۵/١٠/١٣٨٩اسالمی ایران مصوب 
) قانون۶٢ منتقل میشود و ماده(١/۴/١٣٩٣) قانون اساسی مصوب ۴۴) قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (٧و (

برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران لغو میشود.
 در مورد آن دسـته از فعالیتھای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاھھای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع ـ۶تبصره

فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچـه، ھماھنـگی و اداره امـور اخذ و تکـمیل و صدور مجـوز را برعھـده خـواھد داشت و از طریق ایجاد پنجره
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واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاھھای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل
ھمزمانی صدور مجوزھا، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط ھیأت «مقرراتزدایی و تسھیل صدور

مجوزھای کسب و کار» تجاوز ننماید.
 ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تاماالختیار در محلدر ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاھھای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به

پنجرهھای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و ھمکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعملھای مربوطه شامل رویهھا و ضوابط و نحوه
برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید ھیأت وزیران رسیده است و ھمچنین فھرست دستگاھھای اصلی در صدور

)٣مجوز در فعالیتھای مختلف متناسب با شرایط توسط ھیأت «مقرراتزدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار» موضوع ماده(
) قانون اساسی تھیه و ابالغ میشود. از تاریخ۴۴) قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (٧) و (۶)، (١قانون اصالح مواد (

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران لغو میشود.٧٠تصویب این قانون، ماده(
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات٧۶ مصوبات کمیته مذکور در ماده(ـ٧تبصره

ھیأت مقرراتزدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار میباشد به این ھیأت ارسال میشود.
 تا رفع کامل تحریمھا علیه ملت ایران مصوبات ھر یک از شوراھای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، ـ۵٨ماده

مالی و مرتبط با سرمایهگذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چھل و ھشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت
شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه ھر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و
درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی

امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خالف قوانین موضوعه کشور باشد.
 شھرداریھا مکلفند حداکثر تا یک ھفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهصورت نسیه نسبت به ـ۵٩ماده

صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.

%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواھد بود که به تصویب شورای اسالمی شھر میرسد. در١٠٠پرداخت صددرصد (
پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شھر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب

شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.
) قانون مدیریت خدمات۵شـھرداریھا مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نیاز دستگاھھای اجرائی موضوع ماده(

کشوری تا پایان مھلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و
بھای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

) قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آییننامهھای اجرائی این قانون الزامی است.٣) و (٢ رعایت مواد( ـ۶٠ماده
قانون فوق مشتمل بر شصت مادهو سی و پنج تبصرهدر جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اردیبھشتماه یکھزار و سیصد و نود و

 به تأیید شورای نگھبان رسید.٩/٢/١٣٩۴چھار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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