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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

نرخ صفر مالیاتی ط7

نقل و انتقال 

دارایی شرکت 

پروژه

ــالک و  ــاختمان، ام ــن و س ــتقیم و زمی ــرمایه گذاری غیرمس ــای س ــروژه(، صندوق ه ــام طرح)پ ــهامی ع ــرکتهای س ــه/ از ش ــی ب ــال دارای ــل و انتق ــه نق ۲-هرگون
مســتغالت مشــمول مالیــات نقــل و انتقــال بــا نــرخ صفــر اســت.

تکلیف وزارت الف11

راه برای 

انعقاد قرارداد 

با بانک و 

ارائه تسهیالت 

برای بافتهای 

فرسوده

۳-  وزارت راه و شهرســازی مکلــف اســت زمینهــای متعلــق بــه شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن ایــران و شــرکت 
بازآفرینــی شــهری ایــران را تــا ســقف پنــج هــزار میلیــارد )۵.000.000.000.000( ریــال طــی قراردادهایــی بــا بانکهــای عامــل و صندوق هــای تأمیــن مالــی در رهــن 
آنــان قــرار داده و متناســب بــا آن، تســهیالت الزم بــرای اجــرای طرحهــای جامــع، تفصیلــی، بافتهــای فرســوده و آماده ســازی مصــوب را أخــذ و منابــع حاصــل را 
صــرف تکمیــل ایــن طرحهــا نمایــد و از محــل فــروش عرصــه و اعیــان طرحهــای تکمیــل شــده بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و گــردش خزانــه، بــا بانکهــای عامــل 

تســویه کنــد و باقی مانــده را بــه اجــرای طرحهــای صدرالذکــر ایــن جــزء اختصــاص دهــد.

معافیت الف12

مالیاتی ساالنه 

حقوق 

ــون  ــاد و دو میلی ــصد و هفت ــغ شش ــال 1401 مبل ــتقیم اصالحی 1۳۹4/4/۳1 در س ــای مس ــون مالیات ه ــوع ماده)84(قان ــاالنه موض ــی س ــت مالیات ــقف معافی ۵-  س
ــود. ــن می ش ــال تعیی )۶۷۲,000,000( ری

الیحه بودجه ســـــــــال 1397

مفاد مرتبط صــــــــنعت احداث

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

قانون بودجه ســــــــــال 1401

مفاد مرتبط صــــــــنعت احداث
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
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 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 
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 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه
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سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
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هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
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د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح

قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

1 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

الف1

ز

سهم صندوق 

توسعه ملی از 

ارزش فروش 

نفت و ..

( تعییــن می شــود. بانــک  الــف-  ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابــع حاصــل از صــادرات نفــت، میعانــات گازی و خالــص صــادرات گاز چهــل درصــد )40
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت درطــول ســال و متناســب بــا وصــول منابــع، بالفاصلــه نســبت بــه واریــز ایــن وجــوه و ســهم چهــارده و 
( شــرکت ملــی نفــت ایــران از کل صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی)معــاف از تقســیم ســود ســهام دولــت( و نیــز ســهم چهــارده و  نیــم درصــد)14/۵
( شــرکت دولتــی ذی ربــط وزارت نفــت از محــل خالــص صــادرات گاز طبیعــی )معــاف از تقســیم ســود ســهام دولــت و مالیــات بــا نــرخ  نیــم درصــد )14/۵
( موضــوع ردیــف درآمــدی ۲1010۹ جــدول شــماره)۵( ایــن قانــون اقــدام کنــد. مبالــغ مذکــور بــه صــورت ماهانــه  صفــر( و همچنیــن ســهم ســه درصد)۳

ــز و از مــاه یازدهــم ســال، محاســبه و تســویه می شــود. واری

ز-  در ســال 1401 وزارت نفــت مکلــف اســت معــادل مبلــغ یکصــد و نــود هــزار میلیــارد )1۹0.000.000.000.000( ریــال نفــت خــام از محــل منابــع داخلی شــرکت 
ملــی نفــت ایــران در اختیــار پاالیشــگاهها قــرار داده و بــه میــزان آن، بــه صــورت ماهانــه از ابتــدای ســال 1401 مــواد اولیــه قیــر )وکیــوم باتــوم( در اختیــار 
ــی  ــا میانگیــن وزن ــال ب ــن ۷۵ میلیــون ری ــرار دهــد. وزارت نفــت مکلــف اســت مابه التفــاوت قیمــت هــر ت ــون ق ــن قان ــی موضــوع ای دســتگاه های اجرای
ماهانــه قیمت هــای معامالتــی مــواد اولیــه )وکیــوم باتــوم( در بــورس را بــا تعدیــل قیمــت ماهانــه خــوراک از طریــق شــرکت ملــی پخــش و پاالیــش جبــران 
و اعمــال حســاب نمایــد. در صــورت کاهــش قیمــت قیــر، مقــدار قیــر تحویلــی بــه دســتگاه های موضــوع ایــن بنــد افزایــش می یابد.ســهم دســتگاههای 
ــرای آســفالت راههــای فرعــی و روســتایی و عشــایری و آســفالت شــبکه راههــای اصلــی،  ــه شــرح زیــر می باشــد:1-  وزارت راه و شهرســازی )ب اجرائــی ب

) فرعــی، معابــر محــالت هــدف بازآفرینــی شــهری و طرحهــای مســکن مهــر و طرحهــای مســکن ملــی چهــل و هشــت درصــد)48
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح

قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

۲ 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

راه اندازی ک2

سامانه 

فاکتورینگ 

ــوان  ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث ــاده)8( قان ــوب م ــد در چهارچ ــی مکلفن ــادی و دارای ــور اقتص ــور و وزارت ام ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــزی، س ــک مرک ک-  بان
تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی مصــوب1۳۹8/۲/1۵، مقدمــات الزم اعــم از راه انــدازی ســامانه کارگــزاری )فاکتورینــگ(، ابــالغ قرارداد همســان 
ــوع  ــگ( )موض ــزاری )فاکتورین ــی کارگ ــای مال ــه نهاده ــب ب ــن طل ــال تضامی ــاز و کار انتق ــدن س ــم ش ــن فراه ــتورالعمل های الزم و همچنی ــه دس ــذاری، تهی واگ
تبصــره)۲( مــاده)8( قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی( را بــه منظــور اجرائــی شــدن تأمیــن مالــی کارگــزاری 
ــره)1( ــوع تبص ــه )موض ــون بودج ــرمایه ای قان ــای س ــک دارایی ه ــای تمل ــرای طرحه ــال ب ــارد )۳00.000.000.000.000(ری ــیصدهزار میلی ــقف س ــا س ــگ( ت )فاکتورین
مــاده)۳( آیین نامــه اجرائــی مــاده )8( قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی موضــوع نحــوه واگــذاری مطالبــات 
ــی  ــع داخل ــی، مناب ــر دولت ــی غی ــای عموم ــات و نهاده ــرای مؤسس ــال ب ــارد )۵00.000.000.000.000(ری ــزار میلی ــقف پانصده ــا س ــوب1۳۹۹/۷/1۶( و ت ــراردادی مص ق
شــرکتهای دولتــی، بانکهــا و ســایر مشــموالن در تبصــره)4( مــاده)۳( آیین نامــه اجرائــی مــاده )8( قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و 

حمایــت از کاالی ایرانــی موضــوع نحــوه واگــذاری مطالبــات قــراردادی را فراهــم نماینــد.

تسویه و ص2

تهاتر بدهی 

پیمانکاران 

و مشاوران 

وزارت نیرو و 

توانیر

ــات وزارت  ــل مطالب ــا، از مح ــن طرحه ــاورین ای ــکاران و مش ــات پیمان ــز مطالب ــی و نی ــی و حرارت ــای برق آب ــه طرحه ــوط ب ــی مرب ــی و مالیات ــای بانک ص-  بدهی ه
ــارد )  ــا ســقف یکصــد هــزار میلی ــه صــورت جمعــی-  خرجــی ت ــرق، ب ــت مابه التفــاوت قیمت هــای تکلیفــی و تمــام شــده ب ــت باب ــر از دول نیــرو و شــرکت توانی

ــود. ــل تســویه و تهاتــر خواهــد ب 100.000.000.000.000(ریــال قاب

میزان فاینانس الف3

در سال 1401

ــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1401 ســقف  ــا رعایــت بند)الــف( مــاده)4( قان الــف-  ب
ــود. ــن می ش ــورو تعیی ــارد )۳0.000.000.000( ی ــی میلی ــالی س ــادل ریـ ــی مع ــی و غیر دولت ــای دولت ــرای طرحه ــس( ب ــی )فاینان ــی خارج ــن مال ــهیالت تأمی تس

در مــورد کلیــه طرحهــای دولتــی و غیردولتــی متقاضــی اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجی)فاینانــس( أخــذ تأییدیــه دســتگاه اجرائــی ذی ربط)بــه منظــور تأییــد 
اولویــت بــرای اســتفاده از تأمیــن مالــی خارجــی(، وزارت امــور اقتصــادی و دارایی)بــه منظــور صــدور ضمانتنامــه دولتــی(، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
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 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
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 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 
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هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

۳ 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

 مشارکت الف 4

با بخش 

غیر دولتی 

برای اجرای 

طرحها

ــریعتر  ــه س ــام هرچ ــت اتم ــی جه ــش غیر دولت ــارکت بخ ــب مش ــور جل ــه منظ ــی و ب ــتگاههای اجرائ ــق دس ــررات از طری ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــود ب ــازه داده می ش ــت اج ــه دول ــال 1401 ب  در س
ــک  ــارات تمل ــرجمع اعتب ( از س ــد)10 ــا ده درص ــات ت ــی اطالع ــبکه مل ــای ش ــل طرح)پروژه( ه ــد( از قبی ــرداری و جدی ــاده بهره ب ــام، آم ــرمایه ای) نیمه تم ــای س ــک دارایی ه ــای تمل طرح)پروژه (ه

ــتا: ــن راس ــد. در ای ــارکت می نماین ــا مش ــی در آنه ــش غیر دولت ــه بخ ــد ک ــی کن ــت از طرح)پروژه  (های ــرف حمای ــی را ص ــتگاه اجرائ ــر دس ــه ه ــوط ب ــرمایه ای مرب ــای س دارایی ه
1ـ

1ـ1 کارگــروه  راهبــری مشــارکت بــا حضــور نماینــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ، نماینــده وزارتخانه هــای راه و شهرســازی، نیــرو،  اقتصــاد، نفــت و حســب مــورد ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و همچنیــن اعضــای ناظــر از دیــوان محاســبات کشــور و اتــاق بازرگانــی ایران)بــدون حــق رأی( تشــکیل می شــود و مکلــف اســت ظــرف دو مــاه، معیارهــا، روشــها 
ــازار الکترونیــک طرحهــای عمرانــی کــه در دســترس عمومــی قــرار دارد اعــالم  کنــد. مســؤولیت  ــا روش مشــارکت« را تدویــن و در ســامانه ب و فرآینــد بررســی »انــدازه  ســازگاری طرح)پروژه( هــا ب

دبیــری ایــن کارگــروه و اجــرای ایــن حکــم بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســت.
۲ـ1 دســتگاههای اجرائــی مکلفنــد بــرای تمــام طرح)پروژه( هــای تحــت مدیریــت خــود کلیــه  اطالعــات مقــرر در ســامانه را حداکثــر تــا پایــان خــرداد ســال 1401 در ســامانه بارگــذاری کننــد. ســازمان 

برنامــه و بودجــه صرفــًا متناســب بــا تکمیــل اطالعــات اعتبــارات تعمیــرات اساســی و تأمیــن تجهیــزات و ماشــین آالت دســتگاههای مذکــور را تخصیــص دهد.
ــتند و در  ــارکت هس ــا مش ــازگاری ب ــترین س ــامانه دارای بیش ــی س ــق خروج ــه طب ــام ک ــه تم ــای نیم ــرح )پروژه( ه ( از ط ــد )0/۵ ــم درص ــل نی ــت حداق ــف اس ــه مکل ــه و بودج ــازمان برنام ۳ـ1 س
ــه دســتگاههای اجرائــی مرتبــط اعــالم نمایــد. دســتگاههای اجرائــی مکلفنــد بالفاصلــه مطالعــات »مشــارکت پذیری طرح)پــروژه( «  ــد را تــا پانزدهــم تیــر مــاه مشــخص نمــوده و ب اولویــت قراردارن
)امکان ســنجی مشــارکت( و تهیــه  نمونه)مــدل( مالــی اولیــه را از طریــق مشــاور ذی صــالح یــا تســهیلگران مشــارکت اجــراء و نتیجــه  مطالعــات را در ســامانه بارگــذاری کننــد. ســازمان برنامــه و بودجــه 
( از ســرجمع اعتبــارات تملــک دارایی هــای مرتبــط بــا همــان دســتگاه )موضــوع بنــد الــف ایــن تبصــره(، اعتبــار الزم جهــت اجــرای ایــن حکــم را تأمیــن نمایــد.  مکلــف اســت از محــل ده درصــد )10

وزرای مربــوط مکلفنــد گــزارش اجــرای ایــن بنــد را بــه صــورت ســه ماهــه بــه کمیســیون های تخصصــی مرتبــط مجلــس شــورای اســالمی ارائــه نماینــد.
4ـ1 دســتگاههای اجرائــی مجازنــد از ظرفیــت تســهیلگران مشــارکت کــه نحــوه انتخــاب و ویژگی هــای آنهــا بــه موجــب آیین نامــه موضــوع ایــن بنــد تعییــن می گــردد اســتفاده نماینــد. حق الزحمــه 

تســهیلگر مشــارکت ضمــن پیش بینــی در اســناد فراخــوان توســط ســرمایه گذار پرداخــت خواهــد شــد. انعقــاد موافقتنامــه بــا چندیــن تســهیلگر بــرای یــک طرح)پــروژه(  بالمانــع اســت.
ــرارداد ســرمایه گذاری و مشــارکت از شــمول تعرفه گــذاری منــدرج در قوانیــن و مقــررات عــام و خــاص مســتثنی اســت، مگــر اینکــه از قبــل مابه التفــاوت آن  ــروژه(  در ق ۲-  بهــای محصــول طرح)پ

تأمیــن شــده باشــد.
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4-  اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح)پروژه( مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.
ــال  ــرداری و در ح ــاده  بهره ب ــام و آم ــد، نیمه تم ــای  جدی ــرداری از طرحه ــراء و بهره ب ــرای اج ــد ب ــن بن ــاز و کار ای ــاس س ــر اس ــود و ب ــی خ ــع داخل ــل مناب ــد از مح ــی می توانن ــرکتهای دولت ۵-  ش

ــد. ــتفاده نماین ــرداری اس بهره ب
۶-  وزارت راه و شهرســازی مجــاز اســت بــا أخــذ عــوارض از کاربــران، احــداث و نگهــداری،  بهســازی، بازســازی و بهره بــرداری طرح)پروژه (هــای بزرگراهــی و راه اصلــی و خــط آهــن را مطابــق قوانیــن 

مربــوط از جملــه مــاده)۲۷( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت)۲(، در چهارچــوب شــرایطی کــه دولــت تعییــن می کنــد، مشــمول ایــن بنــد نمایــد.
ــوه  ــا، نح ــرای طرح)پروژه( ه ــی اج ــت، چگونگ ــف قیم ــرمایه گذار، روش کش ــاب س ــت و انتخ ــراز صالحی ــوه اح ــی، نح ــرح توجیه ــب ط ــه و تصوی ــی تهی ــامل چگونگ ــد ش ــن بن ــی ای ــه اجرائ آیین نام
ــوه  ــر نح ــارت ب ــرد آن، نظ ــول و هزینه ک ــوه وص ــت و نح ــرد در پرداخ ــت و دیرک ــدم پرداخ ــم ع ــع جرائ ــرداری، وض ــات بهره ب ــرخ خدم ــن ن ــری، تعیی ــش خطرپذی ــزان پوش ــن می ــرداری، تعیی بهره ب
بهره بــرداری، تضامیــن طرفیــن، داوری و حــل اختــالف، ظــرف یک مــاه از تاریــخ ابــالغ قانــون بــه پیشــنهاد  ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه تصویــب هیــأت 

وزیــران خواهــد رســید.
۷-  جزء )1-  ۲( بند )د( تبصره )1۹( قانون بودجه سال 1۳۹۶ کل کشور مصوب 1۳۹۵/1۲/۲4 تنفیذ می گردد
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح

   
 

 7از    1 صفحه  |  1396دی ماه   |دبیرخانه اجرایی    |شرکت های ساختمانی ایران  سندیکای 

شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح

قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

4 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

ب،ج، 3
د،هـ،و،ز

ب-  بــه دولــت اجــازه داده می شــود بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات بابــت رد دیــون قطعــی و مســجل دســتگاههای اجرائــی بــه طلبــکاران همــان دســتگاه اجرائــی در  ادامه تبصره 
ســقف اعتبــار ردیــف مربوطــه، طرح)پروژه( هــای نیمه تمــام را بــه شــرط أخــذ تضمیــن الزم از طلبــکاران مبنــی بــر تکمیــل طرح)پــروژه( در مــدت زمــان معیــن و بــا رعایــت صرفــه و صــالح دولــت واگــذار 

نمایــد. أخــذ تأییدیــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در خصــوص دیــون فوق الذکــر الزامــی اســت.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج-  بــه دولــت اجــازه داده می شــود نســبت بــه تأمیــن مالــی طرحهــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای کــه اهمیــت و کارکــرد راهبــردی آنهــا بــا پیشــنهاد دســتگاه اجرائــی ذی ربط ظــرف یک مــاه پس از پیشــنهاد دســتگاه 
( اعتبــارات تملــک دارایی های ســرمایه ای  اجرائــی بــه تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور می رســد، از طریــق ابزارهــا و روشــهای بــازار ســرمایه اقــدام نمایــد. ســقف منابــع موضــوع ایــن بنــد حداکثــر ســی درصــد)۳0

مصــوب در هــر فصــل تعییــن می شــود.
د-  بــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی اجــازه داده می شــود از محــل منابــع خــود از جملــه منابــع حاصــل از واگــذاری دارایی هــای مــازاد در هــر یــک از طرح)پروژه( هــای بــزرگ زیربنایــی و طرحهــای تملک 

دارایی هــای ســرمایه ای نظیــر طرحهــای آزادراهــی و بزرگراهــی و راههــای اصلــی، صنعتــی و تولیــدی در قالب تأمیــن مالی و تملــک و ایجاد شــرکت و صنــدوق طرح)پــروژه( مشــارکت نمایند.
هـــ-  به منظــور فراهم ســاختن زمینــه ســرمایه گذاری عمــوم مــردم در انــواع طــرح )پروژه( هــای زیربنایــی و طرحهــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، حمــل و نقــل و تولیــدی صنعتــی و کشــاورزی 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــوز س ــا مج ــا ب ــی آنه ــه پذیره نویس ــروژه( ک ــرمایه گذاری طرح)پ ــای س ــه/ از صندوق ه ــی ب ــال دارای ــل و انتق ــه نق ــتقیم، هرگون ــرمایه گذاری غیرمس ــگ س ــویق فرهن ــز تش و نی

ــه مالیــات و عــوارض نقــل و انتقــال معــاف می باشــد. بهــادار انجــام می شــود، از پرداخــت هرگون
مالیــات نقــل و انتقــال و ســود ایجــادی در شــرکتهای مؤســس، ناشــی از انتقــال آورده غیرنقــدی بــه شــرکتهای ســهامی عــام در شــرف تأســیس کــه بــه منظــور ایجــاد و تکمیــل طرح)پروژه(هــای 
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
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 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 
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 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

۵ 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

ب،ج، 3
د،هـ،و،ز

ب-  بــه دولــت اجــازه داده می شــود بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات بابــت رد دیــون قطعــی و مســجل دســتگاههای اجرائــی بــه طلبــکاران همــان دســتگاه اجرائــی در  ادامه تبصره 
ســقف اعتبــار ردیــف مربوطــه، طرح)پروژه( هــای نیمه تمــام را بــه شــرط أخــذ تضمیــن الزم از طلبــکاران مبنــی بــر تکمیــل طرح)پــروژه( در مــدت زمــان معیــن و بــا رعایــت صرفــه و صــالح دولــت واگــذار 

نمایــد. أخــذ تأییدیــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در خصــوص دیــون فوق الذکــر الزامــی اســت.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج-  بــه دولــت اجــازه داده می شــود نســبت بــه تأمیــن مالــی طرحهــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای کــه اهمیــت و کارکــرد راهبــردی آنهــا بــا پیشــنهاد دســتگاه اجرائــی ذی ربط ظــرف یک مــاه پس از پیشــنهاد دســتگاه 
( اعتبــارات تملــک دارایی های ســرمایه ای  اجرائــی بــه تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور می رســد، از طریــق ابزارهــا و روشــهای بــازار ســرمایه اقــدام نمایــد. ســقف منابــع موضــوع ایــن بنــد حداکثــر ســی درصــد)۳0

مصــوب در هــر فصــل تعییــن می شــود.
د-  بــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی اجــازه داده می شــود از محــل منابــع خــود از جملــه منابــع حاصــل از واگــذاری دارایی هــای مــازاد در هــر یــک از طرح)پروژه( هــای بــزرگ زیربنایــی و طرحهــای تملک 

دارایی هــای ســرمایه ای نظیــر طرحهــای آزادراهــی و بزرگراهــی و راههــای اصلــی، صنعتــی و تولیــدی در قالب تأمیــن مالی و تملــک و ایجاد شــرکت و صنــدوق طرح)پــروژه( مشــارکت نمایند.
هـــ-  به منظــور فراهم ســاختن زمینــه ســرمایه گذاری عمــوم مــردم در انــواع طــرح )پروژه( هــای زیربنایــی و طرحهــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، حمــل و نقــل و تولیــدی صنعتــی و کشــاورزی 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــوز س ــا مج ــا ب ــی آنه ــه پذیره نویس ــروژه( ک ــرمایه گذاری طرح)پ ــای س ــه/ از صندوق ه ــی ب ــال دارای ــل و انتق ــه نق ــتقیم، هرگون ــرمایه گذاری غیرمس ــگ س ــویق فرهن ــز تش و نی

ــه مالیــات و عــوارض نقــل و انتقــال معــاف می باشــد. بهــادار انجــام می شــود، از پرداخــت هرگون
مالیــات نقــل و انتقــال و ســود ایجــادی در شــرکتهای مؤســس، ناشــی از انتقــال آورده غیرنقــدی بــه شــرکتهای ســهامی عــام در شــرف تأســیس کــه بــه منظــور ایجــاد و تکمیــل طرح)پروژه(هــای 
تولیــدی صنعتــی و کشــاورزی، زیربنایــی و طرحهــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و حمــل و نقــل شــکل می گیــرد و مجــوز عرضــه عمومــی و تأســیس آن از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار أخــذ 

ــد. ــر می باش ــرخ صف ــه ن ــات ب ــمول مالی ــردد، مش می گ
و-  بــه منظــور توســعه روشــها و الگوهــای تأمیــن مالــی و اســتفاده از ابزارهــای مالــی، جلــب ســرمایه های بخــش غیردولتــی و اهــرم ســازی منابــع عمومــی بــرای اجــرای طرحهــای تملــک دارایــی 
ــی  ــتگاه اجرائ ــران، دس ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــور، بان ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــی، س ــادی و دارای ــور اقتص ــب از وزارت ام ــی مرک ــران، کارگروه ــای پیش ــرح )پروژه (ه ــرمایه و ط س
ذی ربط)حســب مــورد( و نماینــدگان صنــدوق توســعه ملــی، شــورای هماهنگــی بانکهــا و کانــون بانکهــا تشــکیل می شــود. ایــن کارگــروه موظــف اســت بــا رعایــت موازیــن شــرعی و قانونــی نســبت 

ــه شــورای اقتصــاد اقــدام نمایــد. ــی طــرح )پروژه( هــای یادشــده ب ــه طراحــی و پیشــنهاد روشــها و ابزارهــای تأمیــن مال ب
پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح)پروژه( های فوق الزم الرعایه است.

ز-  در راســتای تســهیل اســتفاده از ظرفیــت مــاده)۵۶( قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )1( مصــوب 1۳84/8/1۵ جهــت تســریع در تکمیــل طرحهــای تملــک 
دارایی هــای ســرمایه ای، ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران مکلفنــد حداکثــر تــا یک مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون تــا 
ــه بانک هــای عامــل و  ــن تســهیالت را صــادر و ب ــک از بانک هــا و وزارتخانه هــا را تعییــن و تضمیــن بازپرداخــت اصــل و ســود ای ــال ســهم هــر ی ســقف پانصــد هــزار میلیارد)۵00.000.000.000.000(ری

ــد. ــالغ نماین ــع اب ــای ذی نف وزارتخانه ه
ــت  ــس از دریاف ــاه پ ــر یک م ــع، حداکث ــای ذی نف ــوی وزارتخانه ه ــهیالت از س ــت تس ــورت درخواس ــد درص ــل مکلفن ــای عام ــور، بانکه ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــط س ــن توس ــدور تضمی ــس از ص پ
درخواســت و قبــل از شــهریور ماه)فصــل کاری طرح)پروژه(هــا در مناطــق سردســیر( نســبت بــه پرداخــت ایــن تســهیالت در وجــه وزارتخانــه و یــا شــرکت تابعــه ذی نفــع اقــدام نماینــد. مجــوز مــاده 
)۲۳( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )۲( و مــاده )۵۶( قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )1( بــرای تشــخیص 

ــد. ــا را ندارن ــدد طرحه ــی مج ــی و کارشناس ــق بررس ــل ح ــای عام ــد و بانک ه ــت می کن ــر کفای ــی فوق الذک ــهیالت بانک ــورداری از تس ــه برخ ــرایط و توجی ش
سقف هر طرح)پروژه( پنج هزار میلیارد)۵.000.000.000.000(ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیالت تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیالت تا پایان سال بالمانع است.
( ســرجمع  ــه ســی درصــد)۳0 ( ب ــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )1( از ده درصــد)10 ــه قان ــون الحــاق مــوادی ب در ســال 1401 ســقف اســتفاده دســتگاهها از تســهیالت مــاده)۵۶( قان

ــد ــش می یاب ــول افزای ــه فص ــتگاهها در هم ــارات دس اعتب

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

 تأمین مالی الف5

داخلی از محل 

اوراق مالی 

اسالمی

در سال 1401 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الــف-  شــرکتهای دولتــی تــا ســقف یکصــد هــزار میلیــارد )100.000.000.000.000(ریــال اوراق مالــی اســالمی ریالــی بــا تضمیــن و بازپرداخــت اصــل و ســود توســط خــود، منتشــر کننــد، تــا بــرای اجــرای 
طرحهــای دارای توجیــه فنــی، اقتصــادی، مالــی و زیســت محیطی خــود کــه به تصویــب شــورای اقتصــاد می رســد، بــه مصــرف برســانند. ســهم هریــک از شــرکتها در آیین نامــه اوراق مالــی اســالمی 
کــه بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد، تعییــن خواهــد شــد. شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران 
ــه طرحهــای بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده، بافت هــای تاریخــی و ناکارآمــد شــهری، ســاماندهی و توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی و  ــه تهی ــرای انجــام طرحهــای خــود از جمل ب
شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد بــرای اجــرای طرحهــای قطــار حومــه ای و ســازمان مجــری ســاختمان ها و تأسیســات دولتــی و عمومــی بــرای تکمیــل مصــالی تهــران در اســتفاده 

از منابــع ایــن بنــد در اولویــت هســتند.

اجازه انتشار ب5

اسناد خزانه 

اسالمی  با حفظ 

قدرت خریدبا 

سررسید تا 1404

 بــه دولــت اجــازه داده می شــود بــرای تأمیــن مالــی مصــارف ایــن قانــون تــا ســقف هشــتصد و شــصت هــزار میلیــارد )8۶0.000.000.000.000( ریــال، انــواع اوراق مالــی اســالمی)ریالی-  ارزی( از جملــه 
اســناد خزانــه اســالمی کــه منطبــق بــر قوانیــن و مقــررات و در چهارچــوب عقــود اســالمی باشــد، را منتشــر و منابــع حاصــل از انتشــار نقــدی اوراق را بــه ردیــف شــماره ۳10108 جــدول شــماره)۵( 
ایــن قانــون واریــز و اســناد خزانــه اســالمی موضــوع ردیــف درآمــدی۳1010۳ جــدول شــماره )۵( ایــن قانــون را بــا حفــظ قــدرت خریــد و بــا سررســید تــا پایــان ســال 1404 منتشــر و بــه طلبــکاران 
ــت  ــل پرداخ ــی   و قاب ــون پیش بین ــن قان ــماره)8( و )۹( ای ــداول ش ــار اوراق در ج ــه انتش ــوط ب ــای مرب ــود و هزینه ه ــل، س ــت اص ــد. بازپرداخ ــذار کن ــات واگ ــه مطالب ــت تأدی ــی باب ــتگاههای اجرائ دس
اســت. تخصیــص اســناد و اوراق ایــن بنــد بــا رعایــت مــاده)۳0( قانــون برنامــه و بودجــه کشــور مصــوب 1۳۵1/1۲/10 توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور انجــام و مطابــق موافقتنامــه متبادلــه بــا 
ایــن ســازمان هزینــه می شــود. مبلــغ ســی و پنــج هــزار میلیارد)۳۵.000.000.000.000(ریــال از محــل منابــع ایــن بنــد بــرای پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران راههــای روســتایی و پیمانــکاران بهســازی 

معابــر روســتایی و خریــد تانکرهــای آبرســانی مــورد نیــاز ســازمان امــور عشــایر ایــران اختصــاص می یابــد.

تکلیف اوراق ج5

فروش نرفته 
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ــوال  ــد. ام ــتفاده کن ــره اس ــن تبص ــوع ای ــالمی موض ــی اس ــار اوراق مال ــتوانه انتش ــوان پش ــت به  عن ــات دول ــا و مطالب ــًا از دارایی  ه ــود رأس ــازه داده می ش ــی اج ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام 4-  ب
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــتوانه م ــوان پش ــد به عن ــز می توان ــادی دارد، نی ــند ع ــه س ــت ک ــه دول ــق ب متعل
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

۶ 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

مالیات نرخ و5

صفر برای 

معامله گران 

اوراق و اسناد

 اوراق و اســناد ایــن تبصــره و کارمــزد تعهــد پذیره نویســی و کارمــزد معامله گــران اولیــه اوراق مالــی اســالمی دولــت )منتشــره در ســال 1401( مشــمول مالیــات بــه 
ــه انتشــار اوراق موضــوع ایــن تبصــره، صرف  نظــر از اســتفاده  نــرخ صفــر می شــود. همچنیــن معامــالت بیــن ارکان انتشــار و دریافت هــا و پرداخت هــای مربــوط ب
یــا عــدم  اســتفاده از نهادهــای واســط، مشــمول معافیت هــا و مســتثنیات حکــم مــاده )14( قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت  پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور 
مصــوب 1۳۹4/۲/1 می شــود.کلیه کارمزدهــای انتشــار و معامــالت اوراق دولــت در بازارهــای اولیــه و ثانویــه بــه نحــوی تعییــن گــردد، کــه خریــد و فــروش روزانــه 

اوراق دولــت را اقتصــادی نمایــد.

 عدم مجوز ز5

برای ایجاد 

طلب از دولت

 ایجــاد طلــب جدیــد از دولــت در صورتــی مجــاز اســت کــه از قبــل، مجــوز آن در قالــب مبادلــه موافقتنامــه و یــا تعهــد و تضمیــن آن بــا مبنــای قانونــی توســط 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور صــادر شــده باشــد.

 مهلت ی5

واگذاری 

اوراق 

ــی از جملــه دســتگاههای  ــرای کلیــه دســتگاههای اجرائ ــه طلبــکاران( منتشــره در ســال 1401، ب ــی اســالمی غیرنقــدی )تحویــل ب ی-  مهلــت واگــذاری اوراق مال
اجرائــی موضــوع مــاده )1( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور، تابــع قانــون اصــالح مــواد )۶۳( و )۶4( قانــون محاســبات عمومــی کشــور اســت.

انتشار اوراق ل5

برای طرح 

های نیمه تمام 

و  تامین و مهار 

آب کشور 

ــه  ــالمی ک ــه اس ــناد خزان ــه اس ــالمی از جمل ــی اس ــواع اوراق مال ــال ان ــزار میلیارد)100.000.000.000.000(ری ــقف یکصده ــا س ــود ت ــازه داده می ش ــت اج ــه دول ل-  ب
منطبــق بــر قوانیــن و مقــررات و در چهارچــوب عقــود اسالمی باشــد را منتشــر نمایــد و بــه ردیــف درآمــدی شــماره ۳10108 جــدول شــماره ۵ ایــن قانــون واریــز 
ــداث و  ــت اح ــور جه ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــا س ــه ب ــه موافقتنام ــس از مبادل ــور پ ــه کش ــه و بودج ــون برنام ــاده)۳0( قان ــت م ــا رعای ــن اوراق ب ــردد. ای می گ
تکمیــل طرحهــای نیمــه تمــام مهــار و تأمیــن آب کشــور بــا اولویــت طرحهــای مــرزی گرمســیری و سردســیری و طرحهــای بــرق آبــی در اختیــار شــرکتهای وابســته 

ــرد ــرار می گی ــرو ق ــه وزارت نی و تابع
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 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
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سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
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هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

۷ 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

استفاده از س5

ابزارهای 

تامین مالی 

نوآورانه 

ــدن و  ــت، مع ــای صنع ــی، وزارتخانه ه ــت از کاالی ایران ــور و حمای ــی کش ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث ــرای قان ــریع در اج ــور تس ــه منظ س-  ب
تجــارت و جهــاد کشــاورزی مکلفنــد بــا تشــکیل کارگروهــی بــا حضــور وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، بانــک مرکــزی، ســازمان بــورس اوراق بهــادار و نمایندگانــی 
از فعــاالن بخش هــای پیشــران اقتصــاد ایــران ســاز و کار الزم جهــت بســط و توســعه تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن )اس.ســی.اف( بــا اســتفاده از روشــهای تنزیــل، 
ــی در طــول زنجیــره تأمیــن را  ــه تأمیــن مال ــا ابزارهــای نوآوران ــی، کارگــزاری )فاکتورینــگ( و کارگــزاری )فاکتورینــگ( معکــوس ب اعتبــار اســنادی داخلــی ریال

ــد. ــازی نماین ــران پیاده س ــب و پیش ــت منتخ ــل در ده صنع حداق

تسویه مطالبات ع5
شهرداری از 

طریق مبادله با 
اراضی 

ــه  ــبت ب ــا نس ــی و بانکه ــن اجتماع ــی، تأمی ــتگاههای اجرای ــا دس ــده ب ــی ش ــای قطع ــات و بدهی ه ــویه مطالب ــرای تس ــود ب ــازه داده می ش ــهرداری ها اج ــه ش ب
مبادلــه اراضــی و امــالک در چهارچــوب آیین نامــه ای کــه ظــرف دو مــاه بــه پیشــنهاد وزارت کشــور و بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه تصویــب 

ــد . ــدام نماین ــد، اق ــران می رس ــأت وزی هی

قطعی شدن ب6

پرونده های 

مالیاتی ارزش 

افزوده سالهای 

87تا 97

ــر  ــات ب ــان مالی ــای مؤدی ــی از پرونده ه ــال، آن بخش ــرف یک س ــود ظ ــازه داده می ش ــور( اج ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــادی و دارایی)س ــور اقتص ــه وزارت ام ب-  ب
ارزش افــزوده دوره هــای ســنوات 1۳8۷ تــا 1۳۹۷، کــه اظهارنامه هــای خــود را در موعــد مقــرر تســلیم نموده انــد و تاکنــون مــورد رســیدگی قــرار نگرفته انــد، بــر 
ــه پیشــنهاد ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ظــرف یک مــاه بعــد از ابــالغ قانــون تهیــه می شــود و به تصویــب وزیــر امــور اقتصــادی  اســاس دســتورالعملی کــه ب
و دارایــی می رســد، بــدون رســیدگی، قطعــی نمایــد. درآمدهــای وصولــی مرتبــط بــه ایــن بنــد مالیــات ســهم دولــت بــه ردیــف درآمــدی شــماره 110۵1۶جــدول 

ــز می شــود. ــوط واری ــه حســابهای مرب ــه داری کل کشــور و عــوارض ســهم شــهرداری ها و دهیاری هــا حســب مــورد ب ــزد خزان ــون ن ــن قان شــماره )۵( ای

پنج واحد درصد ن6

کاهش برای 

اشخاص حقوقی  

...

ــرداری از  ــه بهره ب ــی دارای پروان ــخاص حقوق ــتقیم اش ــای مس ــون مالیات ه ــاده )10۵( قان ــوع م ــات موض ــرخ مالی ــد، ن ــت از تولی ــت های حمای ــتای سیاس  در راس
ــا و  ــایر معافیت ه ــر س ــالوه ب ــودگی ع ــن بخش ــد. ای ــش می یاب ــد کاه ــد درص ــج واح ــادل پن ــال 1400 مع ــدی در س ــای تولی ــط در فعالیت ه ــای ذی رب وزارتخانه ه

ــد. ــور می باش ــخاص مذک ــی اش ــوق های قانون ــودگی ها و مش بخش

برخورداری از ع6

معافیت 

صادراتی و رفع 

تعهد ارزی 

ــت ارز  ــه بازگش ــوط ب ــی من ــوقهای صادرات ــزه و مش ــه جای ــات و هرگون ــا و خدم ــادرات کااله ــل از ص ــای حاص ــرای درآمده ــی ب ــای مالیات ــورداری از معافیت ه  برخ
حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور اســت.

ــورت  ــت ص ــس از دریاف ــال پ ــک س ــی ی ــی و مهندس ــات فن ــای خدم ــرح )پروژه(ه ــتفاده در ط ــورد اس ــزات م ــا و تجهی ــد ارزی کااله ــع تعه ــت رف ــر فرص حداکث
وضعیــت تأییــد شــده توســط ســازمان توســعه تجــارت اســت. درخصــوص طــرح )پروژه(هایــی کــه بــه صــورت )بی.اُ.تــی( و )بی.اُ.اُ.تــی( و )ای.پی.ســی.اف( و اعتبــار 
ــورت  ــر ص ــود. در ه ــد ب ــارت خواه ــعه تج ــازمان توس ــد س ــا تأیی ــروژه( ب ــرح )پ ــی ط ــل قطع ــس از تحوی ــد ارزی پ ــع تعه ــود، رف ــراء می ش ــده اج ــن کنن تأمی
صادرکننــده موظــف اســت در پایــان مهلــت فوق الذکــر ارز حاصــل از صــادرات را بــه هــر یــک از روشــهای قابــل قبــول از جملــه فــروش در ســامانه های »نیمــا« 

ــر صــادرات اقــدام نمایــد. و »ســنا« و واردات در براب
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شماره 
 تبصره

 شرح بند موضوع بند

 
1 

 
 الف
 
 
 
 ب

 
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش 

 فروش نفت و ..

 
 مركزي بانك. ميشود تعيين( %32) سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد

( %14.5) درصد نيم و چهارده سهم و وجوه اين واريز به نسبت بالفاصله منابع، وصول با متناسب و سال طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري
 مناطق( %3) درصد سه سهم همچنين و( دولـت سـهام سـود تقسـيم از معـاف)گازي ميعانـات و نفـت صـادرات كل از ايران نفت ملي شركت

 .نمايد اقدام قانون اين( 5) شماره جدول 210109 درآمدي رديف موضوع يافتهتوسعه كمتر و گازخيز خيز،نفت
( اين قانون معادل نهصـد 5جدول شماره ) 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 

( %3( ريال و منابع مربوط به سه درصد)959.314.403.000.000ـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون )و پنجـاه و نه ميلي
يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه

 .شود( ريال تعيين مي000،000،000،800،50( اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد )5جدول شماره ) 210109ف ششم توسعه مندرج در ردي
 

 
3 

 
 الف

 
 تأمین مالی خارجی)فاینانس(

 

سقف تسهيالت تأمين مالي  1397مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال  23/12/1395مورخ  0101/94344با رعايت مصوبه شماره  -الف
 شود.( دالر تعيين مي30.000.000.000ها عـالوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد ))فاينانس( براي طرحخارجي 

3 
 
 
 
 

 الف
 
 
 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه تضمين دولتمنوط به  مجوز قانونيدر مواردي كه استفاده از تسهيالت مالي خارجي با  مجوز قانونی تضمین دولت 
باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس المللي اي بينتسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه

ا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك هاي كلي و ياز تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه
 .ربط تفويض نمايدماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

د از تسهيالت مذكور تواننمي هاي عاملهاي الزم به بانكسپردن تضمينو تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با  هاي خصوصيهاي بخشطرح
  .هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شداستفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح
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قانون بودجه سال1401 و مفاد مرتبط با صنعت احداث

8 8فروردین 1401

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

نرخ صفر مالیاتی ط7

نقل و انتقال 

دارایی شرکت 

پروژه

ــالک و  ــاختمان، ام ــن و س ــتقیم و زمی ــرمایه گذاری غیرمس ــای س ــروژه(، صندوق ه ــام طرح)پ ــهامی ع ــرکتهای س ــه/ از ش ــی ب ــال دارای ــل و انتق ــه نق ۲-هرگون
مســتغالت مشــمول مالیــات نقــل و انتقــال بــا نــرخ صفــر اســت.

تکلیف وزارت الف11

راه برای 

انعقاد قرارداد 

با بانک و 

ارائه تسهیالت 

برای بافتهای 

فرسوده

۳-  وزارت راه و شهرســازی مکلــف اســت زمینهــای متعلــق بــه شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن ایــران و شــرکت 
بازآفرینــی شــهری ایــران را تــا ســقف پنــج هــزار میلیــارد )۵.000.000.000.000( ریــال طــی قراردادهایــی بــا بانکهــای عامــل و صندوق هــای تأمیــن مالــی در رهــن 
آنــان قــرار داده و متناســب بــا آن، تســهیالت الزم بــرای اجــرای طرحهــای جامــع، تفصیلــی، بافتهــای فرســوده و آماده ســازی مصــوب را أخــذ و منابــع حاصــل را 
صــرف تکمیــل ایــن طرحهــا نمایــد و از محــل فــروش عرصــه و اعیــان طرحهــای تکمیــل شــده بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و گــردش خزانــه، بــا بانکهــای عامــل 

تســویه کنــد و باقی مانــده را بــه اجــرای طرحهــای صدرالذکــر ایــن جــزء اختصــاص دهــد.

معافیت الف12

مالیاتی ساالنه 

حقوق 

ــون  ــاد و دو میلی ــصد و هفت ــغ شش ــال 1401 مبل ــتقیم اصالحی 1۳۹4/4/۳1 در س ــای مس ــون مالیات ه ــوع ماده)84(قان ــاالنه موض ــی س ــت مالیات ــقف معافی ۵-  س
ــود. ــن می ش ــال تعیی )۶۷۲,000,000( ری

الیحه بودجه ســـــــــال 1397

مفاد مرتبط صــــــــنعت احداث

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

قانون بودجه ســــــــــال 1401

مفاد مرتبط صــــــــنعت احداث



مسـتند پیش رو شامل مفاد مرتبط حوزه صنعت احداث در قانون 

بودجه سال 1401کشـــــــــور می باشد که جهت بررسی هاي 

کارشناسی کمیسـیون هاي سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران 

تدوین گشته است.

سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران

|تلفــن : 66464261       فــــاکس : 66464084 
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