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امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران(- 9022
)9962مصوب 9961/94/90مجلس شورای اسالمی جهت اطالع و بهره برداری ابالغ می گردد:
ماده 6
بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینه های عمومی ،اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی
بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الؾ  -برقراری هرگونه تخفیؾ ،ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع
است.
ب  -عوارض موضوع ماده ( )93قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  9931/4/91و بندهای آن و
نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره ( )9ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و
عوارض شمارهگذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الؾ)( ،ب) و (ج) ماده مذکور توسط
سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
 - 9عوارض وصولی بند(الؾ)ماده( ) 93قانون مالیات بر ارزش افزوده ،با رعایت ترتیبات قانونی و
پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل
کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل
کشور افتتاح میگردد ،به نسبت هفتاددرصد( )%12شهرها و سیدرصد( )%92روستاها و مناطق
عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد .سهم روستاهای
فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره  -عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم
ماه بعد با تخصیص صددرصد( )%922به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
- 4عوارض موضوع بندهای (ب)( ،ج) و (د) ماده ( )93قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین
عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای
موضوع بند (ج) ماده ( )09قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد
خزانهداری کل کشور واریز میشود .وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت
دوازدهدرصد( )%94سهم کالنشهرها ،پنجاهوسهدرصد( )%19سایر شهرها و سیوپنجدرصد()%91
روستاها و مناطق عشایری
براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ میشود،
محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع میگردد .سهم روستاهای فاقد
دهیاری و مناطق عشایری ،به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات
و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرؾ امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق

عشایری شود .همچنین سیدرصد( )%92عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از
واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساختها و ارائه
خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان ،در اختیار
شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد .این سهم از مبلػ مربوط به شهرهای استان به نسبت
کسر میگردد.
تبصره  -پنجدرصد( )%1از مبلػ موضوع سهم سیدرصد ( )%92شهرکهای استان جهت ارائه خدمات
مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری ،مالکیت و اداره
امور شهرکهای ص نعتی مصوب  9931/4/99قرار می گیرد .شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی
صنعتی ؼیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء ( )4بند (ب) این ماده در بخش مؽایرت بر تبصرههای ( )9و ( )4ماده ()96
قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
- 9عوارضآالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره( )9ماده( )93قانون مالیات بر ارزش افزوده در
هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها ،دهیاریها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد
دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد .در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ
تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند ،عوارض آلودگی
براساس سیاست های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری ،در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان
و فرمانداران شهرستانهای ذیربط ،مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین
شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
تبصره  -در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ،اعضای
کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان،
روسای سازمان استانهای ذیربط ،نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور
مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند
کرد.
ماده 7
چ  -وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث ،تکمیل و تجهیز فضاها،
اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با
تأیید وزارت مذکور به عنوان
هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
ماده 81
ب  -بانک مرکزی موظؾ است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز،
امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمهای مورد نیاز ،جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از
مراجع ذی ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی ،بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و موسسات
اعتباری ؼیربانکی فراهم کند.
تبصره  - 9تمامی مراکز ذیربط که بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات
نیازمند استعالم از آن
می باشند ،موظفند امکان اخذ استعالم های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط ،فراهم نمایند.
ماده 42
به منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و
خارجی ،تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ) 00قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی

دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی ،،اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی باشند.
زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و م یزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به
ظرفیت ها ،امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در
تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده( )920قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  9969/1/9و اصالح بعدی آن» و اصالح ماده ( )920قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 9960/0/99باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده 46
بهمنظور رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی ،افزایش انگیزه وصول
درآمد استانی:
الؾ  -دولت موظؾ است:
- 0درسال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایؾ قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به
واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند .
ماده 46
تبصره  - 9دولت مکلؾ است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات
پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون ن ماید که اختالؾ حقوق و مزایای بین مقامات،
روسا ،مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاؼل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از
بیستدرصد( )%42تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
ماده 33
ر  -مراحل بستهبندی ،انجماد ،پاک کردن ،درجه بندی ،پوستگیری مانند شالیکوبی و خشک کردن مانند
چای و تفت دادن مانند نخودپزی ،فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمیشود.
خدمات مزبور ،از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاؾ میباشد.
ماده 36
ب  -به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون ،دولت مکلؾ است دریافتها و پرداختهای مرتبط با
قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانهای حاوی اقالم زیر همراه با بودجههای سنواتی به
مجلس شورای اسالمی تقدیم کند:
 - 9کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
 - 4مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
- 9سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
 - 0سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و ؼیرنقدی به
خانوارها ،کمک به بخش
سالمت و حمایت از تولید و اشتؽال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی
مصرؾ انرژی مصوب  9936/94/0و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرؾ سوخت مصوب
9932/6/93
ماده 23
الؾ  - 0-حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی ،باید در

استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر
میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می شود و شورای معادن استان موظؾ است بر
اجرای این جزء نظارت کند.
ت  -جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده
سازمانهای توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری
آنها ،ناشی از تجدید ارزیابی ،مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ماده 26
ث  -دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ها ،محاکم دادگستری ،نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیند های داخلی و زیرساختهای
نرمافزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و
عوارض دولتی مانند بیمه ،مالیات ،حقوق مالکانه و جریمه های آنها ،جریمهها و عوارض شهرداری و
نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی
هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل
محاسبات به صورت برخط(آنالین) به متقاضی اعالم و پرداختها و دریافت ها از طریق الکترونیکی
انجام شود.
ماده 24
الؾ  -سرمایه گذاری بخش ؼیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلیدرونشهری و
برون شهری مانند
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه
گذاری در
مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
ب  -مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیتهای مذکور در بند ( )94ماده
( ) 94قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
ماده 23
ت  -به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی ،تمامی شرکتهای فعال در
این صنعت در حوزه های طراحی  ،ساخت  ،سرهم ( مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و
متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای
شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.
تبصره  -صالحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس
جمهور خواهد بود.
تبصره بند ( ت) ماده ( ) 19قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مؽایرت بر ماده
( )1قانون حمایت از
شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.
ماده 63
ج  -هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ؼیردولتی در احداث ،توسعه ،تکمیل و تجهیز فضاهای
آموزشی و پرورشی ،خوابگاههای شبانهروزی ،کتابخانه ها ،سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش
و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان
توسعه ،نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

تبصره  -آیین نامه اجرائی این بند ظرؾ سهماه پس از الزماالجراء شدن این قانونتوسطسازمان -
باهمکاریوزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
ماده 62
ث  -دولت موظؾ است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود ،بهگونهای برنامهریزی نماید تا
سهم وقؾ و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش
یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوریهای فناورانه به
انجام برسانند ،مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.
در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی ؼیردولتی برای احداث ،توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای
آموزشی و کمک آموزشی ،پژوهشی ،ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و
پژوهشی هزینه نمایند اینهزینههابهعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 67
پ  -دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهاوخدمات با قابلیت الکترونیکی
وتکمیل
بانکهای اطالعاتی مربوط ،تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.دستگاههای اجرائی میتوانند
به منظور
الکترونیکی کردن فرآیندهاوخدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند .دستگاههای اجرائی
مکلفندکلیه خدمات قابل ارائه درخارج ازمحیط اداری خودوقابل واگذاری یا برون سپاری رابه
دفاترپستی و د فاتر پیشخوان خدمات دولت ودفاتر ارتباطات وفناوری اطالعات( )ICTروستایی حسب
مورد واگذارکنند .تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم
مقررات برسد .وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات موظؾ است هرششماه یکبارگزارش عملکرد این
بند را به کمیس یون صنایع ومعادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ث  -کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ،امکان تبادل
الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را
حسب شرح وظایؾ آنان درچهارچوب قوان ین خاص وموضوعی ،به صورت رایگان فراهم نمایند.
ماده 61
ح  -دولت مکلؾ است ،تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه های مالیات الکترونیکی ،معامالت دولتی
الکترونیکی(شامل مناقصه ،مزایده ،خرید کاال) و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر
و بهره برداری نماید .وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات (شورای اجرای فناوری اطالعات) موظؾ به نظارت و پیگیری مستمر اجرای
طرحهای(پروژه های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.
ماده 66
وزارت ارتباطات و فناوری ا طالعات(سازمان فناوری اطالعات) با رعایت مصوبات شورای عالی
فضای مجازی مکلؾ است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه
هوشمندسازی مدارس ،امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری  -نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی،
کمک آموزشی ،رفع اشکال ،آزمو ن و مشاوره تحصیلی ،بازیهای رایانهایی آموزشی ،استعدادسنجی،
آموزش مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه

دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید .دولت
برای تأمین هزینههای این ماده میتوا ند از مشارکت بخش ؼیردولتی استفاده نماید .هزینههای مذکور
بهعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
ماده 73
الؾ  -از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات
و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  9922/94/9و قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب  ، 9931/4/91مشمول مالیات به شرح زیر است:
 - 9مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد ( )%92قیمت درب کارخانه و تولید
مشترک
بیست درصد( ،)%42تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) بیست و پنج درصد( )%41قیمت درب
کارخانه و وارداتی به میزان
چهل درصد ( )%02قیمت کاال ،بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیؾ  ( Cifتعیین میگردد.
 - 4مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرؾ تولید داخلی به میزان ده درصد ( )%92قیمت
درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد ( )%02قیمت کاال ،بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیؾ (
 Cifتعیین میگردد.
جزءهای ( )9و ( )4بند (الؾ) ماده ( )19در طول اجرای قانون برنامه در بخش های مؽایرت بر ماده
( )14قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  9931/4/91حاکم هستند.
ب  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ابتدای سال  9962موظؾ است:
- 9قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به
مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعالم نماید.
 - 4امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطالعاتی واردات ،تولید و
توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده ( ) 19این قانون در موارد مؽایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ -مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ
مضاعؾ مالیات این ماده خواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور مکلؾ است مالیات موضوع این ماده
را وصول و آن را به ردیؾ درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ت  -با الزم االجراء شدن این قانون ،عالوه بر عوارض موضوع بند(الؾ) این ماده ،مالیات عملکرد،
مالیات بر ارزش افزوده ،حقوق ورودی ،حق انحصار و بند(ب) ماده( )26قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )4نیز به محصوالت دخانی اعمال میگردد.
تبصره  -صددرصد ( )%922درآمدهای حاصل از اجرای بند (الؾ) این ماده طی ردیفهایی که در
بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرؾ دخانیات ،پیشگیری و درمان بیماریهای
ناشی از آن ،بازتوانی و درمان عوارض حاصلهاز مصرؾ آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده
( ) 26قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )4مصوب 9969/94/0
در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان ،آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
قرار میگیرد.
احکام مواد ( )14( ،)12و ( ) 19این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی
مصوب  9939/4/49حاکم است.

ماده 11
ذ  -به ماده ( )12قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور
در جبهه اضافه میگردد.
] ماده ( )12قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران :
صد درصد (  )% 922حقوق و فوق العاده شؽل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و ؼیرمستمر شاهد
 ،جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاؾ می باشند] .
ز -فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلؾ برای شخص جانباز
پنجاه درصد( )% 12و باالتر به استثنای تسهیالت خودرو ،حق پرستاری ،کاهش ساعت کاری و حالت
اشتؽال برخورداند.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود.
ماده 62
دولت مکلؾ است بیست و هفت صدم درصد ( )%2/41از کل نه درصد ( )%6مالیات بر ارزشافزوده را برای توسعه ورزش مدارس ،ورزش همگانی ،فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و
کشتی پهلوانی ،ورزش روستایی و عشایری ،ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزه
معلوالن و جانبازان اختصاص دهد .این مبلػ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و
وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این
وزراتخانهها قرار میگیرد.
تبصره  - 9این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.
تبصره  - 4پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش
حرفه ای مم نوع است و در حکم تصرؾ ؼیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تبصره  - 9از مجموع عوارض و مالیات نهدرصدی ( )%6موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده،
قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان ،مبلػ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
تبصره  - 0دولت مکلؾ است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ( )60و یک پنجم از منابع درآمدی ماده
( ) 19این قانون را برای ازدواج و اشتؽال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق
بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.
ماده 61
الؾ  - 4 -تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای
معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.
ماده 822
الؾ  -سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مکلؾ است تا پایان سال اول اجرای قانون
برنامه ،سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری
از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید .دولت موظؾ است تمهیدات زیر را بهعمل
آورد:
 - 4اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی
به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.
تبصره  -آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگردی و با

همکاری وزارتخانه های
کشور  ،جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیات
وزیران می رسد.
ماده 887
الؾ  -قوه قضائیه مکلؾ است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای ال کترونیک ایجاد نماید که
امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصالح در خصوص اموال
اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از
طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم
شود تا توقیؾ اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد .تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در
مورد اموال اشخاص دارند ،مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،شهرداریها ،سازمان امور
مالیاتی ،نیروی انتظامی ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی
و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران امالک مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد
اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تؽییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را ،به
نحوی که این اطالعات به صورت برخط (آنالی ن) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد ،در
اختیار قوه قضائیه قرار دهند .اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه
است و صرفا با تأیید قضات منصوب
رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد
اسناد رسمی در اختیار آنان
قرار می گیرد .نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرؾ مدت ششماه پس از
الزماالجراء شدن این قانون به

وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری ،ارتباطات و فناوری اطالعات و امور
اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 844
ب  -حکم ماده ( )92قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم
توسعه بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  9922/94/9با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
ماده 842
این قانون از تاریخ الزم اال جرا شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت موظؾ است شش ماه قبل
از پایان اعتبار این قانون الیحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید9/96- 9 .
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