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 کشور کل 1400الیحه بودجه سال 
 

 قسمت اول 

کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و چهار میلیون و چهارصد  1400بودجه سال  -واحدهماده 

شرح زیر ) ریال به24,499,568,800,000,000و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون (
 است:

و مصارف  اي و مالیهاي سرمایهعمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراییمنابع بودجه  -الف
بالغ بر نه میلیون و چهارصد و چهل اي و مالی، هاي سرمایهها و تملک داراییبودجه عمومی دولت از حیث هزینه

 امل:) ریال ش9,440,706,991,000,000هزار و هفتصد و شش میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون (
منابع عمومی بالغ بر هشت میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار و نهصد و هفده میلیارد و سیصد و چهل  -1

 ) ریال 8,545,917,342,000,000و دو میلیون (

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هشتصد و نود و چهار هزار و هفتصد و هشتاد درآمد اختصاصی وزارتخانه -2
 ) ریال894,789,649,000,000چهل و نه میلیون (و نه میلیارد و ششصد و 

بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع  -ب
تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و شصت و دو 

ها بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و نوزده ها و سایر پرداختو از حیث هزینه ) ریال15,619,570,462,000,000(میلیون 
 ) ریال15,619,570,462,000,000هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (

 
 قسمت دوم 

هاي الیحه و بقیه احکام مندرج در تبصره استها به شرح زیر وارد اصالحی در تبصرهم -هااصالحیه تبصره
 .کماکان به قوت خود باقی است  1400بودجه سال 

 

 1تبصره 
(تا سقف یک میلیون  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي -الف

م و میعانات در روز نفت خاو مازاد بر یک میلیون بشکه  )%20و خالص صادرات گاز بیست درصد ( بشکه در روز)
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است با وصول منابع،  شود.تعیین می )%38گازي سی و هشت درصد (

) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات %5/14بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(
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) شرکت دولتی %5/14هام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(نفت خام و میعانات گازي(معاف از تقسیم سود س
تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) 

مبالغ  ) این قانون اقدام کند.5جدول شماره( 210109) موضوع ردیف درآمدي %3و همچنین سهم سه درصد (
از  )%20التفاوت سهم بیست درصد (شود. مابهسال محاسبه و تسویه مینه واریز و از ماه یازدهم مذکور به صورت ماها
صندوق توسعه ملی از محل ورودي  )%38تا سهم قانونی سی و هشت درصد( صادرات مذکور سقف یک میلیون بشکه

شود و بازپرداخت وام تلقی میه عنوان بدهی دولت و ب 1400این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 
 کند. آن به صندوق با سازوکاري است که هیأت امناي صندوق توسعه ملی مشخص می

ت امناي صندوق توسعه ملی،  تسهیالت سررسید شده از این صندوق دولت موظف است براساس گزارش هیأ
 ) این قانون پرداخت کند.8جدول شماره( 103000 -6را از محل ردیف  

) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت %5/14درصد (کرد وجوه سهم چهارده و نیمهزینهگزارش 
هاي برنامه و بودجه بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسالمی و کمیسیونماه یکدولتی تابعه وزارت نفت هر سه

 شود.ئه میو محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارا
 -ب 

 منتقل شد. )5(حذف و به بند (ب) تبصره  -2
هاي مصوب فوق الذکر، بانک ) این بند نسبت به ردیف1در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (  -3

) این قانون واریز 5جدول شماره ( 210112مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 
دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص براي تکمیل  نماید.
هاي حمل و نقل عمومی، تولیدي، دولت الکترونیک، اي این قانون به ویژه طرحهاي سرمایههاي تملک داراییطرح

 نماید.کاهش آثار منفی کرونا و همچنین  آموزش، سالمت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان

هاي نفت و امور اقتصادي این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه اجرائینامه آیین
 .رسدو دارایی تهیه و  به تصویب هیأت وزیران می

شش شودبه دولت اجازه داده می -4 سال در  ساس ارزیاب 1400ماهه اول  شرایط و بر ا صادي،  ی  اقت
سبت به اجتماعی و بین شور  ن شی از تغییر المللی ک سینرخ ترجیحی تمام یا بخ سا سامانه  کاالهاي ا به نرخ 

ــماره مابه) اقدام و ETS(معامالت الکترونیکی  ــولی را به ردیف درآمدي ش جدول  160136التفاوت منابع وص
) این قانون  9جدول شــماره ( 530000-71منابع واریزي از محل ردیف شــماره  ) این قانون واریز نماید.5شماره (

 شود حقوق ورودي  واردات را تعدیل نماید.به دولت اجازه داده می .شودصرف تامین معیشت و سالمت مردم می
 ) این بند است.1استفاده از منابع نفتی به هر شکل، منوط به تامین سهم دولت مندرج در جزء ( -5
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 )%5/14درصد (چهارده و نیمربط مکلف است از محل سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي -د
و اتمام  روســتاهاریال نســبت به گازرســانی به  )15,000,000,000,000پانزده هزار میلیارد (شــرکت مذکور تا میزان 

سانی بههاي نیمهطرح(پروژه) ستاها و تداوم گازر سانی به رو سازيعمل آورد. شهرها اقدامات الزم را به تمام گازر  به
 ربط باید در نظر گرفته شود.اقدامات فوق در قراردادهاي ذيهاي ناشی از بر و ترمیم آسیبمعا

 
 2تبصره

مین د بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأر هاي بازنشستگی،صندوق کمک به به منظور -و
، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بندي معلمان، رتبهاجرائیهاي کارکنان دستگاهیان خدمت بخشی از پاداش پا

هاي تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت بیمه
حمایت  مطالبات قانونت علمی، سازي حقوق اعضاي هیأشسته و همسانو متناسب سازي حقوق شهداي بازناشتغال 

شود تا سقف یک میلیون و دویست و به دولت اجازه داده می مین اجتماعی فراگیراز حقوق معلوالن و نظام تأ
، واگذاري االمتیاز، واگذاري سهام و حقوق مالکانه) ریال از محل ارائه حق1,250,000,000,000,000پنجاه هزار  میلیارد (
گذاري متعلق به دولت و شرکتهاي دولتی و همچنین اي و طرحهاي سرمایهایههاي سرمطرحهاي تملک دارایی

ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید واگذاري تأمین نماید. مازاد رمنقولیغ يهاییاموال و داراواگذاري 
دولت از این  ه عنوان مطالباتهاي بازنشستگی، بذاري ها از محل این بند به صندوقواگرسد. هیأت وزیران می

 شود.میها قلمداد صندوق
 

 4تبصره
 حذف شد. -د
سال د - ه ـــ) تبصره (به دولت اجازه داده می1400ر  ) قانون بودجه 4شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ
ــال  ــامانه معامالت الکترونیکی  1399س ــاص دهد. نرخ ارز روز س مبناي  (ETS)را  به همان طرح/ فعالیت اختص
 باشد. تسعیر این مبالغ به ریال می تبدیل و
 

 5تبصره 
هاي شود براي تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهاي تملک داراییبه دولت اجازه داده می -ب
) ریال، اوراق مالی 655,000,000,000,000اي موضوع این قانون تا مبلغ ششصد وپنجاه و پنج هزار میلیارد (سرمایه

 ) این قانون واریز کند.5جدول شماره ( 310108ارزي) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -اسالمی (ریالی
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براي تخصیص اعتبارات این قانون  10/12/1351) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب30یزي با رعایت ماده (منابع وار
هاي مربوط به انتشار اوراق اصل، سود و هزینه شود. ینهبا سازمان برنامه و بودجه کشور هز و مطابق موافقتنامه متبادله
 .قابل پرداخت است یا به پشتوانه فروش نفتشده و  بینی) این قانون پیش9) و (8مذکور در جداول شماره (

) این قانون را با حفظ 5جدول شماره ( 310103دولت اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدي  -ه
) ریال به 500,000,000,000,000صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد ( 1403یان سال قدرت خرید و با سررسید تا پا

 کل يدارو خزانهشود می ینیبیشکشور پ کل یه سنواتـبودج یندر قوان سنادا ینا بازپرداخت طلبکاران واگذار کند.
آن اقدام  یهنسبت به تسو قانون) این 8محل اعتبارات ردیفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (کشور موظف است از 

اساس شود و صرفاً بررائی به آنان واگذار میشده به طلبکاران دستگاههاي اجکند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی
هاي اي و تملک داراییهاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهابالغ اعتبار و تخصیص

شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی و ردیفها و جداول این قانون صادر می ايسرمایه
 شود.اسالمی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می

 ) حذف شد.2جزء ( –و 
صورتی مجاز  -ن ستایجاد طلب جدید از دولت در  عهد تو یا  موافقتنامه مبادله قالب در آن مجوزکه از قبل  ا

  و تضمین آن با مبناي قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
ــالمی« -ر ــالمی »اوراق مالی اس ــت که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اس ، اوراقی اس
 شود.منتشر می

 هاي دولت به صورت مرکب ممنوع است.به سود اوراق مالی اسالمی و بدهیمحاس
 
 6تبصره 
درصد یزان دهبه م 10/8/1394مصوب از صنعت برق کشور  یت) قانون حما5عوارض موضوع ماده ( -ج

شود و مشترکان یم یین) ریال تع24,000,000,000,000( بیست و چهار هزار میلیارددر سقف  ) مبلغ برق مصرفی10%(
منابع حاصله  باشند.کم این بند معاف میبرق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول ح

داري ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه )10,800,000,000,000سقف ده هزار و هشتصد میلیارد (صورت کامل تا به
داري کل ریال به حساب ساتبا نزد خزانه) 13,200,000,000,000سیزده هزار و دویست میلیارد (کل کشور و تا سقف 

شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و میکشور واریز 
 هاي برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك شود.نگهداري شبکه

  -ك
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 با اصــالحات و الحاقات بعدي تا 17/2/1387مصــوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشــی اجراي مدت -1
 .شودمی تمدید 1400 سال شدن این قانون در ءاالجرامالز

مطابق با قانون سال  1400نفع از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال هاي ذيهریک از دستگاه سهم -2
 است. 1399

 : و متن جدید زیر جایگزین گردیدحذف شد  2/10/1399ابالغ قانون در دلیل  به –ف 
  -جدید -ف

هاي مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدي ) قانون مالیات100ن تبصره ماده (در مت »ده برابر«عبارت  -1
 اصالح می شود. »سی برابر«به عبارت  1399آن براي عملکرد سال 

دیان مشمول قانون ات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤتواند مالیسازمان امور مالیاتی کشور می -2
ند. مقررات این با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین ک مالیات بر ارزش افزوده را

هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاري خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر بند در خصوص دوره
 رسد.یید وزیر امور اقتصادي میر به تأفعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشو

 

 8تبصره 
 )حذف شد.4(جزء  -ب 
هاي هاي غیررسمی و عشایري، بهسازي محیط اسکان حاشیه شهرها و بافتدهی سکونتگاهبراي سامان -ز 

فرسوده، تامین زیرساخت و بناي حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، 
ها موظفند معادل سهم جمعیت ها و دهیاريوستاها، شهرداريدر مناطق خارج از حریم شهرها و ر و کالنتريپاسگاه 

رسد از محل اجرائی که تصویب هیأت وزیران مینامه جمعیت هر استان را بر اساس آیین ساکن در این مناطق از کل
 صرف بهسازي مناطق فوق در همان استان نمایند.) قانون برنامه ششم توسعه 6اده () بند (ب) م1عوارض جزء (

 
 9صره تب

 حذف شد. -د
 حذف شد. -و 
 حذف شد. -ز

 این پاراگراف به انتهاي این بند اضافه شد. -ح 
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شود. سازمان برنامه و بودجه کشور  نسبت به تخصیص این وجوه مصرف نشده این بند به سال بعد منتقل می
 منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.

 

 11تبصره
 .) حذف شد4جزء ( -الف 

 
 12تبصره

 -الف
) قانون برنامه 29موضوع ماده ( اجرائی دستگاههاي در بگیرهاي مختلف حقوق حقوق گروهضریب  افزایش  -1

اتمی، (به استثناي مشمولین قانون کار جمهوري  انرژي سازمان و اطالعات وزارت مسلح، نیروهاي همچنین ششم توسعه و
پژوهشی و  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یعلم هیأت ياعضا ،کارکنان کشوري و لشکري از قبیلاسالمی ایران) 

به میزان بیست و پنج درصد بازنشستگی  هايبازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقو افزایش حقوق  قضات و
) قانون 71) ماده (3یق تبصره (ردد. تفاوت تطبگمی تعیین طور جداگانه توسط دولتبه ) است که ضریب ریالی آن 25%(

مدیریت خدمات کشوري  قانون) 78(تفاوت تطبیق موضوع ماده  مدیریت خدمات کشوري با ارتقاءهاي بعدي مستهلک و
 .ماندمی در حکم حقوق، بدون تغییر باقی

جمع   باید به نحوي باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و 1400اعمال ضریب فوق در سال 
حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهاي قراردادي، کار معین و مشخص از دو 

افرادي که احکام  1400) قانون مدیریت خدمات کشوري بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال 75برابر سقف تبصره ذیل ماده (
 خواهد بود. 1399بوده معادل سال  الذکر باالتراز سقف فوق 1399وقی آنها در سال حق

 حذف شد. -6
 .حذف شد –ب 
 -ج
ستگاه -1  ساختمان29موضوع ماده ( اجرائیهاي د ششم توسعه مکلفند اطالعات  ضاهاي ) قانون برنامه  ها، ف

و یا  ســند مالکیتال در اختیار خود (اعم از داراي هاي غیرمنقول از جمله انفاداري، غیراداري و ســایر اموال و دارایی
(سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران  اجرائیهاي فی) در سامانه جامع اموال دستگاه، وقايفاقد سند مالکیت، اجاره

  . نماینداطالعات استانی نظارت می نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی
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 14تبصره

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس  -6

تنخواه در  ) را به صورت14) جمع مصارف جدول تبصره (%1درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (
پس از دریافت از محل منابع جدول  ماهتنخواه مذکور باید حداکثر تا دو دهد. ها قراراختیار سازمان هدفمندسازي یارانه

داري کل ل تنخواه خزانهمذکورتسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه،  تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمو
 شود.کشور نمی
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