
1401خالصه مباحث مهم مالی و مالیاتی قانون بودجه سال 

حسابدار مستقل-حسابدار رسمی-مصطفی باتقوا

موضوعبندتبصرهردیف

ب12
واریز ]میباشند، ( 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 4) مشمول حکم ماده 1401 شرکتهاي در فهرست واگذاري در سال 

[مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بصورت یک دوازدهم 

د22
را صرف افزایش سرمایه دولت  (با نرخ صفر مالیاتی ) به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی داراییهاي بانکهاي دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله 

.................در این بانکها نماید و 

3/ه32
و دستور العمل ساماندهی حقوق و ................................... تکالیف به سازمان اداري و استخدامی مبنی بر ابالغ دستور العمل احراز مدیران عامل و هیات مدیره و 

.........................مزایاي مدیران عامل و هیات مدیره و

ه/425

قانون مدیریت خدمات  (5)قانون مدیریت خدمات کشوري و معاون آنان و مدیران دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 71)عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 

 و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پستهاي مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و 1366/6/1قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (5)کشوري و ماده 

سازمانها و . سایر مدیریتهاي اجرائی شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است

شرکتهاي دولتی و سازمانها و شرکتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء 

اشخاصی که براساس .شرکتهاي زیرمجموعه نیروهاي مسلح تابع قوانین و مقررات خود میباشند. عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند

قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان براي شرکت در جلساتی که براساس قانون 

.موظف به حضور در آن هستند را ندارد

ح52
هرگونه توثیق سهام شرکتهاي دولتی مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالی و اعتباري جهت اخذ تسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادي و دارایی ممنوع 

میباشد

3الحاقی 62

از جمله تهیه صورتهاي .... انجام برخی اقدامات به منظور اصالح ساختار و ارتقاي شفافیت بودجه شرکتهاي دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و

، افشاي خالص آثار کمی ناشی از ارایه خدمات وکاال به قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهاي ...و(غیر تلفیقی) ماهه 6مالی میان دوره اي 

.............والزام شرکتهاي دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه و...ابالغی سازمان حسابرسی و 
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6الحاقی 72
بدهیهاي بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهاي برقآبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از 

.دولت بابت مابه التفاوت قیمتهاي تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود

7الحاقی 82

به منظورایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورسهاي کاالیی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامالت کاال در بورسهاي ذیربط بر مبناي اسناد اعتبار نظیر 

دستورالعمل این بند توسط . برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباري قانونی و همچنین ایجاد ابزار الزم براي تبدیل اسناد اعتباري فوق الذکر به ریال اقدام نمایند

.وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ میگردد

8الحاقی 92

به منظور تشویق سرمایه گذاري در شركتهاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتري از سود اكتسابی 

 مالیات درآمد 1401و استفاده از منابع حاصل براي افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهاي تولیدي و ایجاد فرصتهاي جدید شغلی در سال 

 قانون مالیاتهاي مستقیم 105موضوع ماده )آن بخش از سود تقسیم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمایه انتقال مییابد

.مشمول نرخ صفر مالیاتی است( 3/12/1366مصوب

9الحاقی 102

به منظور حمایت از توسعه ابزارهاي مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهاي مبتنی بر کاال، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده 

در . کاالیی در بورسهاي کاالیی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورسهاي کاالیی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند

صورتی که کاالي پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کاال پس از کسر 

.اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالي پشتوانه گواهی سپرده کاالیی میباشد

2الحاقی 114

هاي (پروژه)به بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري داراییهاي مازاد در هر یک از طرح

بزرگ زیربنایی و طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي نظیر طرحهاي آزادراهی و بزرگراهی و راههاي اصلی، صنعتی و تولیدي در قالب تأمین مالی و تملک و 

.مشارکت نمایند (پروژه)ایجاد شرکت و صندوق طرح
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3الحاقی 124

هاي زیربنایی و طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي، حمل و نقل و تولیدي (پروژه)به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاري عموم مردم در انواع طرح

که پذیره نویسی  (پروژه)از صندوقهاي سرمایه گذاري طرح/ صنعتی و کشاورزي و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاري غیرمستقیم،هرگونه نقل و انتقال دارایی به

.آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد

2الحاقی 135

كلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با 

مدیران . به سهامداران پرداخت نمایند (سجام)همكاري شركت سپرده گذاري مركزي و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان

متخلف از اجراي این حكم با شكایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههاي اجرائی و شركتهاي سهامی عام به مدت 

وزارت امور اقتصادي و داریی . سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي این بند نظارت كند. شش ماه تا دو سال محكوم میشوند

.مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر سه ماه یكبار به كمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

3الحاقی 145
در راستاي اجراي سیاستگذاري پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ً صرفا مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار 

.ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوي دولت یا شرکتهاي دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است

5الحاقی 155

توسط صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوقهاي پژوهش و فناوري، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوقهاي  (انواع صکوك)ضمانت اوراق بدهی

بازنشستگی و پسانداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوري و لشکري، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و 

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد مجاز میباشد و ضمانت مؤسسات و صندوقهاي مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی 

محسوب میشود
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ب166

اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پرونده هاي مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده  (سازمان امور مالیاتی کشور) به وزارت امور اقتصادي و دارایی 

 ،که اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که 1397 تا 1387دورههاي سنوات 

.به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابالغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید

1-د176
شاخصهاي مناطق و شهرستانهاي غیربرخوردار از اشتغال »: قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور اضافه میشود( 32)ماده  (پ)بند ( 1)متن زیر به جزء 

«.موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد

2-د186

هاي واقع در ا ستان به حساب ا ستان  محل استقرار واحد تولیدي با رعایت (پروژه)مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهاي تولیدي و پیمانکاران طرح

سـازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پرونده هاي واحدهاي .   منظور میشود1400/3/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 39)و ماده ( 38)ماده ( 2)جزء 

تولیدي و خدماتی با شـخصـیت حقیقی یا حقوقی داراي یک محل فعالیت را که محل اسـتقرار واحد تولیدي یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر 

.مرکزي آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدي و خدماتی ارسال نماید

و196

،وزارت امور اقتصادي و دارایی از طریق 1399/01/20قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ( 6)در اجراي ماده 

سازمان امور مالیاتی کشـور موظف اسـت یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قسـمتی از آنها قابل بازیافت اسـت را اخذ و منابع حاصـله 

................................... واریز نماید و160189را به ردیف درآمدي شماره 
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1-ح206

از حق %(10)کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصــوصــی، وابســته به نهادهاي عمومی، نیروهاي مســلح، خیریه ها و شــرکتهاي دولتی مکلفند ده درصــد 

الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحسابهاي ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب 

مالیات علی الحساب این بند . مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از و صول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند

این قانون پرداخت و مالیات آن کســر میشــود، نخواهد ( 12)تبصــره  (الف)بند ( 5)شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء 

..........................قانون مالیاتهاي مستقیم در اجراي این بند جاري میباشد و ( 199)حکم ماده . بود

2-ح216

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازي و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند 

 توسط 1401مستنکفین ازاجراي این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال . از پایانه فروشگاهی استفاده کنند

با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه  (سازمان امور مالیاتی کشور)وزارت امور اقتصادي و دارایی

.پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم میشود

.اصالح میشود« سی برابر»به عبارت « ده برابر» عبارت 1400قانون مالیاتهاي مستقیم براي عملکرد سال ( 100)در تبصره ماده ع226

ف236

قانون مالیاتهاي مستقیم اشخاص حقوقی داراي پروانه بهره برداري از ( 105)در راستاي سیاستهاي حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 

این بخشودگی عالوه بر سایر معافیتها و .  معادل پنج واحد درصد كاهش می یابد1400وزارتخانه هاي ذیربط در فعالیتهاي تولیدي در سال 

بخشودگیها و مشوقهاي قانونی اشخاص مذكور میباشد

1-ق246

و تهیه کنندگی، نشر و  (کنسرت)معافیت مالیاتی فعالیتهاي مربوط به انتشارات کمک درسی حذف میشود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجراي صحنه خوانندگی

قانون مالیاتهاي مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون ریال در ( 139)ماده « ل»تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنري موضوع بند 

.سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهاي مستقیم مشمول مالیات است
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2-ق256

به منظور حمایت از تولید و صاحبان كسب و كارهاي آسیب دیده از كرونا، واحدهاي صنفی با درآمد مشمول مالیات كمتر از یک میلیارد ریال 

 از پنج واحد درصد بخشودگی از 1400 عالوه بر معافیتهاي قانونی و بخشودگی و مشوقهاي مالیاتی، براي مالیات بر عملكرد سال 1400در سال 

.نرخ مالیاتی برخوردار میشوند

، حذف میشود(کارشناسی ارشد و دکتري)معافیتهاي مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسري و کنکورهاي تحصیالت تکمیلی4-ق266

5-ق276

برخورداري از معافیتهاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از صادرات كاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهاي صادراتی منوط به بازگشت ارز 

هاي خدمات (پروژه)حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كاالها و تجهیزات مورد استفاده در طرح . حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است

هایی كه به (پروژه)درخصوص طرح . فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است

با تأیید  (پروژه)و اعتبارتأمین كننده اجراء میشود، رفع تعهد ارزي پس از تحویل قطعی طرح  (اف.سی.پی.اي)و  (تی.اُ.اُ.بی)و  (تی.اُ.بی)صورت 

در هر صورت صادركننده موظف است در پایان مهلت فوق الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از . سازمان توسعه تجارت خواهد بود

.و واردات در برابر صادرات اقدام نماید« سنا»و « نیما»روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانههاي 

6-ق286

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است در راستاي هدفمندسازي معافیتهاي مالیاتی و گمرکی و شفافسازي حمایتهاي مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی 

با نرخ صفر را جایگزین معافیتهاي قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهاي مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهاي مالیاتی و گمرکی و 

این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیتها و . میزان معافیت آنها را مشخص نماید

.استناد قانونی این معافیتها باشد

ر296
 ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی  و حقوقی بیش از ده 1401 در سال 

.................ماخذ محاسبه مالیات خودرو : .........................................میلیارد ریال مشمول مالیات ساالنه خودرو  به شرح جدول زیر میباشد
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ت306

به منظور اجراي سیاستهاي كلی ابالغی مقام معظم رهبري و نیز تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام 

فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزي و غیرفلزي از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصوالت نفتی،گازي 

. و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط كشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود

 هیأت وزیران به 59156تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام عالوه بر موارد مذكور و همچنین عالوه بر مواردمندرج درتصویب نامه شماره 

پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزي ایران و معاونت 

......................علمی و فناوري ریاست جمهوري، تهیه میشود و حداكثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد

ث316

بیش ازیکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد مشمول مالیات به میزان دو  (با احتساب عرصه و اعیان) واحدهاي مسکونی و باغ ویالهایی که ارزش آنها 1401در سال 

 1401این مالیات برعهده شخصی است که در ابتداي سال . واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي درحال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند -2. درهزارمیشوند

...........................مالک واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي مذکور خواهد بود و

ذ326

قانون مالیاتهاي مستقیم مكلفند در هر مورد كه بابت خدمات ( 95)اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرائی ماده

به استثناي كارمزد پرداختی به بورسها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و كاال در بورسها و بازارهاي )دریافتی

 بورس، بانكها، بیمه مركزي جمهوري اسالمی ایران و شركتهاي بیمه بازرگانی، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غیربانكی مجاز، 46خارج از 

تسهیالت اعطایی بانكها و تعمیر و تكمیل یک واحد مسكونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه كه بابت 

بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی كه به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یكماه پس از ابالغ این قانون اعالم 

مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت میكنند دو درصدآن ( اعم از نقدي و غیرنقدي)وجوهی را به هر عنوان (میشود

كسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی  (دریافت كنندگان وجوه)را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدي

كشور واریز و رسید آن را به مؤدي تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت كنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه 

احكام . ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعالم میكند بهاداره امورمالیاتی ذیربط ارسال دارند

قانون مالیاتهاي مستقیم دراجراي این حكم جاري میباشد (199و 197)مواد
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حسابدار مستقل-حسابدار رسمی-مصطفی باتقوا

موضوعبندتبصرهردیف

ض336

قانون مالیاتهاي مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثناي صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوري و ( 145)ماده ( 2) حكم بند1401در سال 

شكوفایی، بیمه مركزي ایران، شركتهاي بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصوالت كشاورزي، 

.صندوقهاي بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی، جاري نمیباشد

8الحاقی 346
قانون مالیات برارزش افزوده ) 9)ماده (ب)بند) 3) مشمول حكم جزء1401تبلیغات كاالها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 

.نمیباشد

1-ه357
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهاي وارداتی در همه موارد از جمله محا سبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزي نرخ سامانه 

.قانون امور گمرکی میباشد( 14)در روز اظهار و مطابق ماده  (اِس.تی.اي)مبادله الکترونیکی

2-ه367
قانون امور گمرکی براي کاالهاي اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات م ( 1)ماده  (د)حقوق گمرکی مذکور در صدر بند %( 4) نرخ چهاردر صد 1401در سال 

.تقلیل مییابد%( 1)صرفی پزشکی و همچنین نهاده هاي کشاورزي و دامی به یک درصد 

ط/3772
، (پروژه)، صندوقهاي سرمایه گذاري غیرمستقیم و یا صندوقهاي سرمایه گذاري اعم از طرح(پروژه)از شرکتهاي سهامی عام طرح/ هرگونه نقل و انتقال دارایی به

.زمین و ساختمان، امالك و مستغالت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است

2الحاقی 387
قانون مالیاتهاي مستقیم و آیین (95)ارزش خرید مواد معدنی براي واحدهاي فرآوري مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده

.............................و. نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود
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4/1الحاقی 399

هزینه کرد اشخاص حقوقی درخصوص تولید و انتشار محتواي فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهاي گردشگري جمهوري اسالمی ایران به زبانهاي خارجی، با 

هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمینها و سالن هاي ورزشی با هماهنگی 

.وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد میشود

الف4010

هر یک از  (پرتفوي)شرکتهاي بیمه اي مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که برا ساس فروش بیمه 

این قانون نزد خزانه داري کل ( 5) جدول شماره 160111شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میر سد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 

.......................................وجوه واریزي شرکتهاي بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی محسوب میشود و. کشور واریز کنند

4الحاقیه 4110
 در راستاي طرح تقویت پلیس فتا ،کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند دو درصد از درآمد حاصل از هزینه هاي دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداري 

. ................................ نزد خزانه داري کل کشور واریز نمایند160164 به ردیف درآمدي 1400الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال 

5الحاقیه 4210
و پایگاههاي بسیج و  (با تأیید فرماندهی نیروي انتظامی استان)وجوهی که توسط خیّرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کالنتریها و پاسگاهها 

.میشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود (با تأیید سپاه استان)هاي عمرانی جهادگران (پروژه)حوزههاي بسیج و طرح

الف/43124-1
 با اصالحات و الحاقات بعدي که در وزارتخانه ها و شرکتهاي دولتی مشغول به کار 26/12/1337حقوق، مزایا و فوق العاده هاي کارکنان تابع قانون کار مصوب 

.هستند ده درصدافزایش می یابد
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5/الف4412

 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون 1401 در سال 1394/4/31قانون مالیاتهاي مستقیم اصالحی ( 84)سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده

نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج دراحكام كارگزینی شامل حق شغل، حق . ریال تعیین میشود

: شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و كارانه به استثناي عیدي پایان سال به شرح زیر میباشد

.................................و

.خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت میگیرده4515

1الحاقیه 4615
وزارت نیرو مکلف است متوسط بهاي انرژي برق تحویلی به صنایع فوالدي، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهاي فلزي، واحدهاي پاالیشگاهی و پتروشیمی 

..............................محاسبه و دریافت نماید (اي.ِسی.اي)را بر مبناي متوسط نرخ خرید انرژي برق ازنیروگاههاي داراي قرارداد تبدیل انرژي 

ه4717
 139)ماده  (ط)برخورداري هزینه هاي حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و  خصوصی به ا شخاص، از معافیتهاي مالیاتی بند  ....................................... 

.....................................قانون مالیاتهاي م ستقیم عالوه بر تکالیف مو ضوع این ماده ، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است و(

ز4817

با كلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها  "هما"موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه كاركنان شركت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران 

از جمله اموال منقول و غیرمنقول ، سهام ، امتیازات، موجودي، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به 

......................................................................صندوق بازنشستگی كشوري منتقل میگردد و
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6الحاقی 4917

در راستاي مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، 

فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازي مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با أخذ پروانه فعالیت از 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري جهت اعالن عمومی 

/ باالترین مقام دستگاه. تغییرات در موارد مذکور میبایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد. به ثبت برسانند

بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجراي این حکم بوده و درصورت عدم اجراي این حکم عالوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور 

مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس خواهد بود

2الحاقی 5018

وزارت امور اقتصادي و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهاي آن دسته از مؤدیان مالیاتی که داراي کارت بازرگانی میباشند اصل 

واریزي سه درهزار درآمد مشمول مالیاتی کهبه حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاقها رسیده است را دریافت  (فیش)رسید

.نماید

3الحاقی 5118

قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهاي تولیدي منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهاي تولیدي مزبور از سوي 

وزارتخانه هاي نفت و نیرو مکلفند گزارش میزان قطع یا کاهش عرضه خدمات موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به . شرکتهاي ارائه کننده خدمات میباشد

قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند( 44)کمیسیون هاي انرژي، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم

 است1401جراي احکام مندرج در این قانون مربوط به سال و5220
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