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 1400مهم ترین مصوبات مجلس در بودجه 

 رویکرد: 5مبتنی بر 

o ضیکاهش تبع 

o تیو رفع محروم شتیاز مع تیحما 

o دیاز تول تیحما 

o یو انضباط مال تیشفاف 

o از سالمت و خانواده تیحما 

 

 

 

 

 1400کمیته رسانه بودجه 

 1400 فروردین

 همنویرایش 
 

 مالحظات:

 محتوای هبنسبت  پیوستاشکالی در  در صورت وجود هرلذا ا رویکرد رسانه ای تدوین شده است؛ مفاد این پیوست ب -

 است.   این اشکاالتخبرگزاری خانه ملت آماده اصالح آن، مصوبه و ابعاد حقوقی 
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  تبعیضکاهش 
 تومانی  4200 رانتی ارز تاریکخانه به ورود 

تومانی اجازه هدر رفت منابع ارزی بیش از نیاز کشور را  4200 ارز برای یلیارد دالرم 8 سقف مجلس با تعیین

 ناظر کرد. مجلس همچنین با ایجاد یک کارگروه1400 سال در تدریجی این ارز حذف گرفت و دولت را ملزم به

ترجیحی نظارت و گزارش آن را ماهانه به مجلس ارائه  ارز کرد هزینه تا تخصیص این کارگروه را موظف کرد بر

 کند. 

 )جزء4/بند ب/تبصره یک(

 

 ها حقوق افزایش در تبعیض کاهش 

مدیران از افزایش افسارگسیخته شکاف حقوق بین  حقوق افزایش برای تومانی میلیون 2.5سقف  تعیین مجلس با

 کمترین تا بیشترین دستمزد جلوگیری کرد. 

 )جزء یک/بند الف/تبصره 12(

 

 لوکس هایخانه بر مالیات وضع  

براساس جدول ارائه  میلیارد تومان( 10قیمت )باالتر از  گران باغ ویالهای و مسکونی واحدهای 1400 سال در

متغیر در هزار  5تا رخ مالیات به نسبت قیمت هر واحد مسکونی از یک نشده مشمول مالیات بر درامد می شوند. 

 است. 

 )الحاقی 11/تبصره 6(

 

 لوکس خودروهای بر مالیات وضع 

با ارزش باالتر از یک میلیارد تومان مشمول مالیات ساالنه  کابین دو وانت و خودروهای سواری انواع مالکین کلیه

 درصد متغییر است.  4رخ مالیات به نسبت قیمت خودرو از یک تا نخودرو می شوند. 

 )بند الحاقی 7/ تبصره 6(
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 مدیران حقوق سقف درصدی 30 کاهش 

دستمزد  حقوق و شورای مصوب حقوق برابر حداقل 21کارکنانش را تا   مزایای و حقوق ناخالص سقفدولت بنا 

 برابر کاهش داد.  15برابر به  21درصدی از  30تعیین کند اما مجلس این سقف را با کاهش 

 )الحاقی به جزء 7/ بند الف/ تبصره 12(

 مدیران حقوق بر پلکانی درصدی 35 مالیات وضع 

میلیون تومان برای درامد ساالنه معاف از مالیات کارکنان دولت افرادی که بیشتر ازاین رقم  48با تعیین سقف 

 درصد مالیات پرداخت می کنند. 35تا  10دریافتی دارند با جدول پلکانی که تعیین شده بین 

 )جزء4/ بند الف/ تبصره 12(

 ها سلبریتی مالیاتی معافیت لغو 

 و است اعمال قابل سال در میلیون تومان 200 تا سقف صرفاً بازیگری قبیل از هنری فعالیت های مالیاتی معافیت

 .میشود مالیات مشمول آن از بعد

 )بند الحاقی 3/تبصره 6(

 کنکور مافیای مالیاتی معافیت لغو 

 است اعمال قابل سال در تومان میلیون 200 سقف تا صرفاً بازیگری قبیل درسی از کمک انتشارات مالیاتی معافیت

 .میشود مالیات مشمول آن از بعد و

 )بند الحاقی 3/تبصره 6(

 اینفلوئنسرها بردرامد مالیات وضع 

 هزار نفر فالوور و عضو دارند مشمول 500پیج های اینستاگرام و کانال های تلگرامی که بیش از  1400در سال 

 . بود خواهد درآمد بر مالیات

 )بند الحاقی 22/ تبصره 6(
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 پُز دستگاه از استفاده به وکال و پزشکان الزام 

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و کلیه اشخاص شاغل در کسب و 

 . کارهای حقوقی اعم  از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند

 )جزء الحاقی /بند ح/ تبصره 6(

 محرومیت رفع و معیشت از حمایت 
 اجتماعی تامین بازنشسته ها میلیون حقوق سازی همسان با عدالتی بی رفع 

 از بخشی رد و اجتماعی تامین بگیران مستمری و بازنشستگان حقوق سازیمتناسب برای 1400سال در مجلس

 معلمان بندی رتبه و کشوری و لشگری حقوق سازی متناسب همچنین و اجتماعی تأمین سازمان به دولت بدهی

 هزار میلیارد تومان تعیین و مقرر کرد که این رقم از محل فروش دارایی ها دولت تامین شود.  150

 )بند و/تبصره 2(

 جامانده افراد به یارانه پرداخت به دولت تکلیف 

ها به کلیه  پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانهنام و  نسبت به ثبت 1400شد در سال  مکلف دولت

 . تخلفکنداند اقدام  اند و افرادی که منصرف شده افراد از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده

 .قابل رسیدگی در مراجع ذیصالح است از این تکلیف

 )بند ب/تبصره 14(

 تسهیالت تومان میلیارد هزار 13  تعیین و خانوار سرپرست زنان برای زایی اشتغال 

 انداز پس های سپرده منابع از اشتغال از حمایت بابت میلیارد هزار 25 مبلغ تخصیص با مجلس در مردم نمایندگان

 سرپرست زنان اشتغالی خود برای تومان میلیارد هزار 13 میزان، این از. کردند موافقت بانکی الحسنه قرض جاری و

 . یافت خواهد اختصاص خانوار
 )جزء یک/بند ب / تبصره 16(
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 خانوار میلیون 6 حدود شامل محرومان گاز و برق آب، شدن رایگان 

برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصالح  تعرفه 1400دولت مکلف شده است که در سال 

نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم)از جمله افراد تحت 

 شود.  پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی( برابر صفر

 )بند الحاقی 3/تبصره 8(

 خوزستان استان از مجلس حمایتی مصوبه 

 که دولتی بخش طرحهای به را خارجی مالی تسهیالت که کردند مجاز را دولت ملت، خانه در مردم نمایندگان

 نکرده استفاده اعتبار از تاکنون که هایی استان اولویت با باشند، محیطیزیست و مالی اقتصادی، فنی، توجیه دارای

 خوزستان استان و کشور کل ریلی های طرح و ها سیالب مهار و فاضالب و آب های طرح اولویت با و اند

 دهند.  اختصاص
 )بند الف/ تبصره 3(

 اینترنت تعرفه افزایش ممنوعیت 

پس از پایان قراردادها  مخابراتی خدمات دهنده ارائه اپراتورهای از دولت السهم حق و االمتیاز حق 1400 سال در

 و پرسرعت ثابت اینترنت زیرساخت توسعه  برای السهم حق این محل از و یابد می افزایش درصد ده میزان به

 افزایش اجازه آینده سال در اپراتورها اما شد خواهد هزینه دولت سوی از مجازی فضای در محتوا تولید از حمایت

 .ندارند 1400 سال در را مصرفی اینترنتی تعرفه

 )جزء 2/ بند ی/ تبصره 6(

 روستاها به آبرسانی برای پرمصرف مشترکان آب هزینه اختصاص 

 مشترکان از دریافتی مازاد مبالغ از حاصل منابع درصد صد تا کردند مصوب ملت، خانه در مردم نمایندگان

 .شود عشایری و روستایی شرب آب های زیرساخت توسعه صرف پرمصرف،
 )بند الف/تبصره 6(
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 خیز نفت های استان و بلوچستان و سیستان به گازرسانی برای تومان دمیلیار هزار 2اختصاص 

 2و نیم درصد خود تا سقف  چهارده سهم محل از است مکلف ذیربط تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت

 خیز نفت های استان و بلوچستان و سیستان ستانبا اولویت ا روستاها و شهرها به گازرسانی برایهزار میلیارد تومان 

 هزینه کند.  گازخیز و
 )بند د/تبصره یک(

 

 پزشکی تجهیزات و دارو ها، نهاده اساسی، کاالهای گمرکی حق داشتن نگه ثابت 

 نهاده و پزشکی مصرفی ملزومات و تجهیزات دارو، اساسی، کاالهای ورودی حقوق ریالی مبلغ 1400 سال در

 .یابد افزایش نباید 1399 سال به نسبت دامی و کشاورزی های

 )جزء3/بند الحاقی یک/ تبصره 7(

 استان همان به استان هر تولیدی واحدهای مالیات اختصاص  

 حساب به استان در واقع پیمانکاران طرح های و تولیدی واحدهای از دریافتی افزوده ارزش عوارض و مالیات

  .میشود منظور تولیدی واحد استقرار محل استان

 )جزء2/بند »د«/ تبصره 6(

 محروم مناطقمدارس  توسعه به اجرائی ستاد و قدس آستان مالیات از بخشی اختصاص 

 فرمان اجرائی ستاد و مسلح نیروهای زیرمجموعه اقتصادی بنگاههای و مؤسسات از دسته آن و رضوی قدس آستان

کنند و  اقدام کشور کل داری خزانه حساب به خود مالیات از بخشی واریز به نسبت موظفند )ره( امام حضرت

 مدارس برای تجهیزات خرید و مقاومسازی نوسازی، آموزشی، عدالت توسعه منظور به واریزی درآمد معادل

 و آموزش وزارت اختیار در  خمینی امام امداد کمیته آموزی دانش های خوابگاه و محروم مناطق و روستایی

 . میگیرد قرار پرورش
 )بند »ط«/ تبصره 9(

 محروم مناطق اولویت با کالس هزار 100 گرمایشی سیستم نوسازی 

درصد  50به  20 از دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون »« ماده «ب» بند سهم

 اولویت با مدارس درس کالس هزار یکصد گرمایشی سامانه استانداردسازی و تأمین برای صرفاًافزایش یافته و 

 . یابد می اختصاص عشایری و روستایی محروم مناطق
 )بند »هـ«/ تبصره یک(
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 تولید از حمایت 
 کشور اصناف و  تولیدی های شرکت مالیات درصدی 20 کاهش 

درصد، صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از  20درصد به  25عالوه بر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از 

های قانونی و بخشودگی و عالوه بر معافیتتومان در سال میلیون  100کرونا، با درآمد مشمول مالیات کمتر از 

 .شونداز پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می 1399های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال مشوق

 (بند الحاقی 4/ تبصره 6)

 کشاورزی محصوالت بیمه تقویت 

 بیمهگذاران به خسارت پرداخت برای ریال میلیارد هزار 30 مبلغ کردند مصوب ملت خانه در مردم نمایندگان

 در دامها کلیه اجباری بیمه برای دولت سهم پرداخت جهت ریال میلیارد 3200 مبلغ تا و کشاورزی محصوالت

 .یابد اختصاص اسالمی خزانه اسناد یا و نقدی صورت به واگیردار و مشترک بیماریهای مقابل

 (جزء 2/ تبصره 13)

 اشتغال و کارگر حامی کارفرمایان اجتماعی تامین جرائم بخشودگی 

م تأمین اجتماعی کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و نمایندگان مجلس با بخشودگی جرائ

های خود اقدام اصنافی را که حداقل به مدت یک سال نسبت به حفظ و افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه

 .اند، موافقت کردندکرده
 (بند الحاقی4/ تبصره 5)

  عشایربخشودگی سود و جریمه وام کشاورزان، دامداران و 

 1394دولت مکلف است در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه تسهیالت دریافتی از ابتدای سال 

تکمیلی بخش کشاورزی( خسارت  -کشاورزان )دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی

 .سه سال اقدام نمایددیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال اصل آن به مدت 

 (بند الحاقی 2 بند »و«/ تبصره 2)

  هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال 32اختصاص 

 (جزء یک / بند الف/ تبصره18)
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 مالی انضباط و شفافیت 
 سازیمشروط شدن پرداخت حقوق ها به ثبت حقوق و مزایا در سامانۀ شفاف 

متناوباً و  1400کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند در طول سال 

روزرسانی کلیه اطالعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر بار نسبت به ثبت و بهماه یکهر سه

رچه اطالعات شرکت های دولتی و نهادهای اطالعات نیروی انسانی، بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپا

مدیره و مدیران عامل شرکت دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.اعضای هیأتعمومی غیر

در های مشمول این جزء نیز باید در زمان مقرر دریافت هرگونه پاداش ساالنه را از طریق این سامانه اعالم کنند، 

 .مجازات حبس محکوم خواهند شدغیر این صورت به 

 (جزء یک/ بند »هـ«/ تبصره یک)

 ارزی ذخایر افزایش و نفت به وابستگی کاهش 

 صادرات خالص و روز در بشکه میلیون یک سقف تا گازی میعانات و خام نفت صادرات از حاصل منابع از دولت

 ملی توسعه صندوق به را درصد 38 گازی میعانات و خام نفت روز در بشکه میلیون یک بر مازاد و درصد 20 گاز

 .کند می واریز

 (بند الف/تبصره یک)

 اپراتورها از دولت پنهان درامد شدن آشکار 

هزارمیلیارد تومان را اعالم کرده بود که با بررسی های  7دولت در اعالم درامد خود از محل سود اپراتورها رقم 

میلیارد تومان است. مجلس برای رقم مخفی شده توسط دولت هزار  14تا  10مجلس مشخص شد این رقم بین 

  .محل هزینه کرد تعیین کرد

 )6تبصره «/ی»بند )
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 های اجرایی از خزانه تا های دولتی و دستگاههای شرکتردگیری تمامی پرداخت

 کنندۀ نهاییدریافت

حسابهای نزد بانک مرکزی و  صرفاً از طریق 1400کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از ابتدای خردادماه سال 

 .سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهائی انجام میشود

 (20جزء الحاقی یک/تبصره (

 

  شفافیت تعداد واقعی شرکت های دولتی با الزام وزراء به اعالم فهرست شرکتهای

 زیرمجموعه

شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای فهرست  1400وزرا مکلفند تا پایان خردادماه سال 

دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت 

 .امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند

 (20تبصره «/ج»بند )
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 خانواده و سالمت از حمایت 
 مسکن بدون فرزند صاحب خانوارهای برای ویژه هایوام  

صاحب فرزند سوم یا بیشتر  1400یا  99میلیون تومان و خانوارهایی که در سال  100خانوارهای صاحب دو فرزند 

  .میلیون تومان تسهیالت دریافت می کنند 150شوند 

 (16تبصره «/هـ»بند )

 تومان میلیون 200 و 140 به ازدواج وام افزایش  

میلیون  100سال،  25های زیر ؛ هر یک از زوج1400با مصوبه مجلس وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 

  .میلیون تومانی خواهند گرفت 70گیرند. سایر زوج ها نیز تسهیالت تسهیالت می
 (16تبصره «/و»جزء یک/ بند )

 نابارور زوج درمانی های هزینه کل درصد 90  پوشش 

درصدی  90های درمان ناباروری با پوشش نمایندگان مجلس دولت را مکلف به تشکیل حساب حمایت از هزینه

 روش های کمک باروری و پوشش هزینه های دارویی و پاراکلینیک کردند ازهزینه ی یکی 
 (17تبصره /3بند الحاقی )

 1400 متولدان به سهام تومان میلیون یک اختصاص 

میلیون  10متولد می شود،  1400مجلس، دولت را مکلف کردند به ازای هر فرزند که از ابتدای سال نمایندگان 

 .ریال سهام به نام فرزند اختصاص دهد

 (2بند الحاقی یک/تبصره )

 پزشکی تجهیزات و دارو تأمین برای دولتی ارز تخصیص در مجلس سازی شفاف 
 و اتصال به ملزم را مرکزی بانک پزشکی، تجهیزات و دارو تأمین برای دولتی ارز تخصیص در مجلس نمایندگان

 .کردند موضوع این با مرتبط های سامانه برخط اطالعات تبادل و برقراری
 )الحاقی جزء 9/ بند الحاقی 6/تبصره 17(

 


