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بسمه تعالی

جناب آقای زمانی
معاونت محترم امور حقوقی و مجلس اتاق ایران

با سالم،

احتراماً با توجه به احصای مواردی از قانون بودجه سال ١٣٩٩ که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به وظایف و 

اهداف اتاق و فعالین اقتصادی اشاره دارد بشرح ذیل، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایید موارد مذکور 

جهت اطالع هیأت رئیسه اتاق ایران و اتاقهای شهرستان به واحدهای ذیصالح منعکس گردد؛

تبصره ١

و- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی 
ذیربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به 
اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٨ ایجاد 
شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل 
تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای، تسویه و از طریق منابع و 
مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (٢١) این قانون با خزانهداری کل اعمال حساب کند. اجرای 
این حکم، منوط به اجرائیشدن سقف تعیینشده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند 
مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق 
مالی اسالمی با سررسید زودتر از خردادماه سال ١٤٠٠، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد 
(١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی 

اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
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تبصره٢

الف-
١- به دولت اجازه داده میشود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (٢) بند (د) سیاستهای 
کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی ابالغی مورخ ١٣٨٤/٣/١ را پس از احراز صالحیت حرفهای و 
اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ٣١٠٥٠١، مصارف مربوط را از 

طریق جدول شماره (١٣) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای 
اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول 
واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی 
مصوب ١٣٨٧/٣/٢٠ با اصالحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ٣١٠٥٠٢ واریز 
کند. عالوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس 
(ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به 
روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است: ... (بدلیل طوالنی بودن، از ذکر شرایط مربوطه خودداری 

شده است)
٣- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال 
و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد 
و سوم (٨٣) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (٤٤) 

قانون اساسی از طریق جدول شماره (١٨) این قانون قابل پرداخت است.

تبصره ٣

الف- با رعایت بند (الف) ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه در سال ١٣٩٩ سقف تسهیالت تأمین 
مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی عالوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل 
ریـالی سی میلیارد (٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دالر تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی 
(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیالت 
مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای 
کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه صادر و یا اختیار امضای 

آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) أخذ 
تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (به منظور پایش 
(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور (به منظور تأیید پیوست 
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فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش 
(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده 
و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این 

قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (٤) قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت مذکور را 
به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، اختصاص میدهد. 
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات و 
شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء نیز با سپردن تضمینهای الزم به بانکهای عامل میتوانند از 
تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحهای مذکور از محل 
عایدات طرح تأمین و پرداخت میشود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
موظف است پس از اخذ تضمین الزم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان 

طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دالر از تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) 
فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها 
و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز 
آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت 

آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

تبصره٤

الف- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت 
به اعطای تسهیالت ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

١- تا مبلغ سه میلیارد (٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دالر به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و 
نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء برای طرحهای توسعهای باالدستی نفت و گاز با 
اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعآوری گازهای 

همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
٢- طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن و بخش برق با 
مشارکت حداقل پنجاه و یکدرصدی (٥١%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر 

توسعهیافته براساس مزیتهای منطقهای
٣- سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع 

تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت 
به اعطای تسهیالت ارزی- ریالی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای 
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توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل 
دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها 
و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و 
دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهالک اصل سرمایه و 

سود آن اقدام کنند. ...
٨- رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای 

بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.

تبصره ٥

و-
١- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، 
خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء که در چارچوب قوانین و 
مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٨ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت 
اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال (موضوع ردیف 
درآمدی ٣١٠١٠٦ جدول شماره (٥) و ردیف ٤٢- ٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩)) به صورت جمعی- خرجی 

تسویه کند. 
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید 
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤/٢/١ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به 

شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

تبصره ٦

و- بهمنظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (٣٨) 
قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کاالهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست 
میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره  ١٦٠١٨٩ واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده 
هزار میلیارد (١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از محل ردیف ٣٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون در اختیار 
سازمان حفاظت محیطزیست (صندوق ملی محیطزیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان 
برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کاالهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل 

پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (١%) هر کاال،  فهرست کاالهای 
مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کاالها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد 
مشترک سازمان حفاظت محیطزیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی 

و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
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ک-
١- هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله 
کاالهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ با اصالحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات 
اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ قابل اعمال 
نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان 
استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣٤) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات 

یاد شده میباشد.
٢- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت 
ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران میباشد.
ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ با اصالحات و الحاقات 

بعدی تا پایان مهره ماه سال ١٣٩٩ تمدید میشود.
ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- 
خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابالغ میشود. گمرک جمهوری اسالمی 
ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر ششماه یکبار گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی ارائه میکنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود. بهمنظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و 
بودجه کشور موظف است پیشبینی میزان معافیتهای مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه 

سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره٧

ب- گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق 
ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (٦٦) تا (٦٨) 
قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ با اصالحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (٢) ماده 
(٤٥) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه 

مینماید، اقدام کند.

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/


تهران- کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹- خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵ صندوق پستی ۴۶۷۱- ۱۵۸۷۵ 
 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

تهران، کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵، صندوق پستی ۴۶۷۱- ۱۵۸۷۵
 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۶/۱/۴۰۱۰/د

ندارد

اتوماسیون اداری

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

تبصره ٨

د- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون مهلت 
برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداختها به صادرکننده و با 

هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعالم کند.

تبصره ١٨

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (١.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از محل 
منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائهکننده 
خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات 
کاال و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس 
آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور 
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن 

پرداخت کنند.

تبصره ١٩

دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (٢٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت (٢)، از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات الزم را برای اجرای 
طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای 
با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده 
فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم 

کنند.
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