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 کل کشور 1362( قانون بودجه سال 90الف( تبصره )های مذکور در بند )نصاب -الف 

 ( در20ر و از )در هزا(30( در هزار به )15موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از )

 .یابد( در هزار تغییر می50هزار به )

 تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیالت بانکی و -تبصره 

 های تولیدیبخش( در هزار و برای3های ایثارگران )تأمین اجتماعی به تعاونی

 غیر انتفاعی و صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان( و مؤسسات آموزشی)

 ( در هزار تعیین5احداث تاالرهای نمایش( )سازی وامور فیلمهای فرهنگی )فعالیت

 .شودمی

 ( قانون بودجه سال90های ثبتی قابل وصول موضوع بند)چ( تبصره )کلیه مبالغ هزینه -ب 

 .یابدکل کشور به دو برابر افزایش می 1362

 د( و )هالف( و )ب( و )ج( و )وضوع بندهای )الثبت قابل وصول مکلیه مبالغ حق -ج 

 ( افزایش%50پنجاه درصد )کل کشور به میزان 1363( قانون بودجه سال 77تبصره ) (-

 .شودداده می

 1310قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب تیر ماه  15الثبت عالمت موضوع ماده حق -د 

 :به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد

 هارنامه عالمت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازدهالثبت اظحق - 1

 .( لایر12000هزار )

 الثبت اظهارنامه عالمت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقهحق - 2

 .( لایر100000یکصد هزار )

 اً بیستالثبت عالمت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعحق - 3

 .( لایر28000و هشت هزار )

 الثبت عالمت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً حق - 4

 .( لایر1200000یک میلیون و دویست هزار )

 برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای - 5

 (5000) عالمت پنج هزارالثبتاظهارنامه و حق الثبتمتقاضیان ایرانی عالوه بر حق

 .لایر

 برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان - 6

 .( لایر30000عالمت سی هزار )الثبتالثبت اظهارنامه و حقغیر ایرانی عالوه بر حق

 الثبت اسناد رسمیبق تعرفه حقالثبت معامالت و انتقاالت مربوط به عالمت مطاحق - 7

 .خواهد بود

 قانون تجارت به شرح زیر دریافت 11الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده حق -ه 

 :خواهد شد

 الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سهحق - 1

 .( لایر3500هزار و پانصد )

 ( قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر54ماده ) درآمد صندوق "ب" موضوع - 2

 ( لایر که به1500هزار و پانصد )به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک 1318ماه 

 .شودحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می

 .شودکسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می - 3



 قانون ثبت عالئم و اختراعات 43و  41و  34و  32راعات موضوع مواد الثبت اختحق -و 

 و بودجه سال 1352اصالحی سال قانون بودجه 56نامه اجرائی قانون اصالح تبصره و آیین

 نامه اصالحی قانون ثبت عالئم وآیین 66و  47و مواد  1365.9.18کل کشور مصوب  1353

 .شودزیر تعیین میاختراعات به شرح

 الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سیحق - 1

 .( لایر35000و پنج هزار )

 الثبتالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول عالوه بر حقحق - 2

 .( لایر200000اظهارنامه دویست هزار )

 الثبترانی در ده ساله دوم عالوه بر حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایحق - 3

 .( لایر550000اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار )

 الثبت اسناد رسمیالثبت معامالت و انتقاالت مربوط به اختراع مطابق تعرفه حقحق - 4

 .خواهد بود

 .( لایر40000ها چهل هزار )ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی - 5

 .( لایر45000ها چهل و پنج هزار )الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانیحق - 6

 .( لایر50000الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار )حق - 7

 نامه اجرائی قانون( قانون ثبت و آیین121الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده )حق -ز 

 کل کشور مصوب 1353بودجه سال و 1352حی سال ( قانون بودجه اصال56اصالح تبصره )

 مجلس شورای اسالمی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم 1365.9.18

 .( لایر40000تجارتی چهل هزار)

 "و بند "ث 51.10.18( الحاقی به قانون ثبت مصوب 150هزینه تفکیک موضوع ماده ) -ح 

 .( لایر200قرار هر ده هزار لایر )کل کشور به 1362( قانون بودجه سال 90تبصره )

 ( قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون50( قانون ثبت و تبصره دو ماده )124ماده ) -ط 

 :شوداصالح میبه شرح زیر 1354سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 

 ند بهالثبت هر سها ممکن نباشد حقبرای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن - 1

 .( لایر وصول خواهد شد50000مأخذ پنجاه هزار )

 200الثبت فسخ یا اقاله معامالت یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله حق - 2

 .لایر

 .( لایر1000شود هر تصدیق یک هزار )برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می - 3

 .( لایر500پانصد )برای المثنی سند مالکیت عالوه بر بهای دفترچه  - 4

 :شود( قانون ثبت به شرح زیر اصالح می132ماده ) -ی 

 .( لایر500برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد ) - 1

 ( قانون ثبت61تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ) - 2

 .یه خواهد رسیدقوه قضائای خواهد بود که به تصویب رئیسنامهبه موجب آیین

 ( مبلغ%5( قانون ثبت پنج درصد )131االجرا موضوع ماده )االجرای اسناد الزمحق -ک 

 .شودمورد اجرا تعیین می

 نامه اصالحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف( آیین10حق حراج موضوع ماده ) -ل 

 :گرددمیبه شرح زیر تعیین 1331.12.21آن مصوب 

 .(%6) قول شش درصددر اموال من - 1

 ( و از ده%6( لایر شش درصد )10000در اموال غیر منقول از یک لایر تا ده هزار ) - 2

 .(%4) ( لایر به باال چهار درصد1001هزار و یک )

 ( به%10( لایر مبلغ فروش ده درصد )100000دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار ) - 3

 .مأخذ حق حراج صدی صد وصولی

 (200000) ( لایر تا دویست هزار100001د چوب زن حراج از یکصد هزار و یک )دستمز - 4



 یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صدلایر مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار لایر

 .وصولی

 ( لایر به باال نسبت به مازاد200001دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک ) - 5

 .حراج صدی صد وصولیصدم به مأخذ حق ( لایر یک200000دویست هزار )

 ( اصالحی قانون ثبت و بند "ب" تبصره128الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده )حق -م 

 ( لایر در250ممهور دویست و پنجاه )کل کشور برای هر بسته 1362قانون بودجه سال  90

 و اوراقی که به شود و برای اسنادالودیعه شش ماه قبال" دریافت میماه تعیین که حق

 الودیعه بیست سال به طور مقطوعشود معادل حقامانت داده میطور دائم به ادارات ثبت

 .شودقبال" دریافت می

 "( قانون ثبت و بند "پ130( و )129الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد )حق -ن 

 صفحه دویست و پنجاهاسناد ثبت شده هر برای 1362( قانون بودجه سال 90و "ت" تبصره )

 .شود( لایر تعیین می150لایر و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه ) (250)

 ( قانون ثبت کال" به119( و )12( و )11برای ثبت ملک در دفتر امالک موضوع مواد ) -س 

 الثبت امالک،مالک محاسبه حقشود.ازاء هر ده هزار لایر یک هزار لایر دریافت می

 ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابیای و در نقاطی که قیمت منطقهداقل قیمت منطقهح

 .ادارات ثبت خواهد بود

 الثبت موضوع این ماده در مورد امالک، ارزش معامالتی اعالم شدهمبنای وصول حق -ع 

 نقاطی که ارزش معامالتی تعیین نشدهباشد و درتوسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می

 .شد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بودبا

 های آن با احتساب هزینه( این قانون و تبصره2( و )1های مقرر در مواد )تعرفه -ف 

 قانون ثبت اسناد و امالکهائی است که در مواد دیگرمقدماتی و تمام اضافات و جریمه

 خ اجرای این قانونو سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاری

 حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه ونسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه

 ( این2( و )1اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد )

 .شودقانون لغو می

 ( در15ادل )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است عالوه بر وصول مع - 2ماده 

 ثبت اسناد و امالک مصوب سال( قانون اصالح و حذف موادی از قانون3هزار مذکور ده )

 در هزار نیز 35مجلس شورای اسالمی، معادل  1365.4.31و اصالحات بعدی آن مصوب  1310

 .در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایدبر مبنای تعیین شده

 ( درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای%3.5سه و نیم درصد )معادل  -الف 

 در قانون بودجه هر سال منظورواریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور

 شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارکمی

 .سانی هزینه شودنیروی انواحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب

 عالوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک -ب 

 ماه، معادل، پنجاه درصد( لایر در هر80000000000دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد )

 افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه (50%)

 ( لایر در سال بر5000000000مبلغ پنج میلیارد )شود، حداکثر تامی هر سال منظور

 شود، در اختیار سازمانای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینامهاساس موافقت

 گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین وامالک کشور قرار میثبت اسناد و

 اعتباروط بر آن که جمع مبالغی که از محل اینترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشر

 ( افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز%50شود از پنجاه درصد )تا پایان هر سال هزینه می

 .ننماید

 قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه - 3ماده 



 :نمایدزیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز

 در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات - 1

 جای حبس یا مجازات تعزیری حکمباشد از این پس بهتعزیری موضوع تخلفات رانندگی می

 ( لایر صادر1000000( لایر تا یک میلیون )70001به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک )

 .شودمی

 گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشدهر - 2

 نقدی از هفتاد هزار و یکدادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای

 .( لایر بدهد3000000لایر تا سه میلیون ) (70001)

 و مجازات تعزیریدر صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس  - 3

 .نقدی جمع خواهد شدجزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات

 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی عالوه بر حقوق مقرر - 4

 .باشدلایر می(1000مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار )

 تلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکتقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مس - 5

 .( لایر خواهد بود1000هزار )

 های حلها و هیأتبهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه - 6

 شود هر برگ یکصددادگستری تهیه میاختالف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف

 .گرددلایر تعیین می (100)

 الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیونندوق "درآمد ص - 7

 ( لایر20000000میلیون )( و نسبت به مازاد آن تا بیست%9لایر نه درصد ) (10000000)

 .شود( دریافت می%7( و مازاد آن هفت درصد )%8هشت درصد )

 .گردددرآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می - 8

 هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار - 9

 لایر و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب (1000)

 (2000) اصل در هر مورد دو هزار لایرگواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با

 .شودتعیین می

 تغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیرهزینه پروانه اش - 10

 .گرددمیتعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال

 .( لایر100000( یکصد هزار )1پروانه وکالت درجه ) -الف 

 ( کارگشائی مقیم مرکز استان در2پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه ) -ب 

 .( لایر50000مورد پنجاه هزار ) هر

 .( لایر40000( چهل هزار )3پروانه وکالت درجه ) -ج 

 .( لایر20000ها بیست هزار )پروانه کارگشائی در سایر شهرستان -د 

 .( لایر10000پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار ) - -ه 

 و ابطال تمبر به مبلغ دو تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق - 11

 .( لایر خواهد بود2000هزار )

 .گرددهزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می - 12

 :مرحله بدوی -الف 

 ( لایر تقدیم شده باشد معادل یک و10000000دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون )

 ( لایر، به نسبت10000000و بیش از مبلغ ده میلیون) ( ارزش خواسته%1.5نیم درصد )

 .( ارزش خواسته%2مازاد بر آن دو درصد )

 مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد -ب 

 .به نسبت ارزش محکوم به (3%)

 عتراض ثالث برمرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و ا -ج 



 :حکم

 (%3) ( لایر باشد سه درصد10000000احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ) -

 .( ارزش محکوم به%4ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد)

 در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صالحیت، ارزش -

 نماید. لکن از نظر هزینهمیاست که خواهان در دادخواست خود تعیینخواسته همان 

 دادرسی، باید مطابق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه

 .دادرسی پرداخت شود

 هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه - 13

 .شودمی( لایر تعیین5000نج هزار )مراجع قضائی مبلغ پ

 در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد - 14

 شود و بقیه هزینه دادرسی بعد ازمی( لایر تمبر الصاق و ابطال2000مبلغ دو هزار )

 ته را قبل ازتعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواس

 .مشخص نمایدصدور حکم

 .شودلایر تعیین می(500هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد ) - 15

 هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی - 16

 .شود( لایر تعیین می1000کشور یک هزار )

 ها و دیوان عدالت اداری واصل آنها در دفاتر دادگاههزینه تطبیق اوراق با  - 17

 (200) هر مورد دویستسایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در

 .شودلایر تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می

 ن( لایر تعیی1000هزینه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار ) - 18

 .شودمی

 (1000000) هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بالمحل تا مبلغ یک میلیون - 19

 ( لایر سه10000000میلیون )( لایر و نسبت به مازاد آن تا ده1000لایر یک هزار )

 ( هزار لایر10000( لایر ده )10000000( است و مازاد بر ده میلیون )3000هزار لایر )

 .شودتعیین می

 ( لایر و1000پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار )هزینه صدور گواهی عدم سوء - 20

 .شودمی( لایر تعیین200های بعدی دویست )برای نسخه

 ( لایر تعیین10000هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار ) - 21

 .شودمی

 ( اجاره بهای یک ماهه و%30ه سی درصد )هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجر - 22

 محکوم به آن تقویم نشده است و از دههزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که

 باشد. هزینه( لایر به تشخیص دادگاه می50000( لایر تا پنجاه هزار )10000هزار )

 محاسبه و وصول مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوقاجرای آراء و تصمیمات

 .خواهد شد

 های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقالب از معافیتدر مواردی که دستگاه - 23

 چنانچه حکم به نفع آنها صادر شدهقانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند

 کهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی باشد دادگاه

 .حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایندمقصر باشد وصول و به

 ( وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از%50معادل پنجاه درصد )

 شود در اختیارمنظور میمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال

 های جاری و احداث،به منظور تأمین کسری هزینهگیرد تا منحصراً دادگستری قرار می

 ها و ایجاد و توسعهدادگستری در مرکز و شهرستانهایخرید، تجهیز و تعمیر ساختمان

 هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهدنامهتشکیالت قضائی بر اساس موافقت



 .نمایدنمود، هزینه

 - 4ماده 

 و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران وها کلیه وزارتخانه -الف 

 ( سهام آنها متعلق به%100هائی که صد درصد)های تابعه قوه قضائیه و شرکتدستگاه

 ای وزارتدولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه

 ی و سازمان بهزیستی به ترتیبها و مؤسسات آموزش عالدانشگاهکار و امور اجتماعی و

 ریالی، از( ارزش%5( و پنج درصد )%10(، ده درصد )%10(، ده درصد )%25بیست و پنج )

 ماشین آالت و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود

 درمان وو آموزش عالی و بهداشت، های آموزش و پرورش و فرهنگرا در اختیار وزارتخانه

 های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آالت وآموزش پزشکی و سازمان

 ها و مؤسسات دولتی بهاقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانهقطعات یدکی مذکور

 نزد خزانههای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوطدرآمد عمومی کشور و در مورد شرکت

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به%50. معادل پنجاه درصد )واریز خواهد شد

 ها و مؤسساتدر اختیار وزارتخانهشودهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آالت و خرید قطعات یدکی هزینهدولتی مربوط قرار می

 شود. آیین

 های امور اقتصادی و دارایی،پیشنهاد مشترک وزارتخانهاین ماده به نامه اجرایی

 و امورآموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار

 .اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 ان و آموزشهای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درموزارتخانه -ب 

 امور اجتماعی و سازمان بهزیستیای وزارت کار وپزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه

 مکلفند ماشین آالت و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و

 مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقرراتگذاری نموده وشماره

 .حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند اقدام و وجوه

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون%100معادل صد درصد )

 های آموزش و پرورش، فرهنگوزارتخانهشود حسب مورد در اختیاربودجه هر سال منظور می

 ای وآموزش فنی و حرفهو آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان 

 های علمی وقرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزشسازمان بهزیستی

 .ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایندفنی و حرفه

 :شوداجازه داده می - 5ماده 

 فاده خود راهای قدیمی و غیر قابل استها و مؤسسات دولتی، ساختمانوزارتخانه -الف 

 .درآمد عمومی کشور واریز نمایندبا رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون%100معادل صد درصد )

 ها و مؤسسات دولتی مربوطوزارتخانهشود حسب مورد در اختیاربودجه هر سال منظور می

 .های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایندخواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانقرار 

 ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغالت خود را که از لحاظ محل استقراروزارتخانه -ب 

 کسب مجوز از هیأت وزیران وباشند بابرداری مناسب نمییا به دالیل دیگر برای بهره

 رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز رعایت مقررات مربوط، به فروش

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در%100نمایند. معادل صد درصد)

 شود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد درقانون بودجه هر سال منظور می

 ت خرید اراضی وها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهوزارتخانهاختیار

 .مذکور به مصرف برسدهایها و تأسیسات الزم متناسب با نیاز دستگاهایجاد ساختمان

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از کسب -ج 



 ها و سایرفروش عرصه و اعیان پادگانمجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به

 پس از اثبات مالکیت( و قرار گرفتن دردر تملک یا تصرف قانونی آنها بوده ) اماکن که

 .طریق مزایده اقدام نمایدمحدوده خدمات شهری از

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام

 .دریافت نمایدمربوطه را ( از حقوق و عوارض قانونی%20نموده و تنها بیست درصد )

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و5کمیسیون موضوع ماده )

 های مناسب وکاربریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی بهشهرداری

 .همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند

 ( وجوه واریز شده از%100داری کل واریز و صد درصد )درآمد حاصله تماماً به خزانه

 شود تخصیص یافتهبینی میپیشمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال

 های مصوب ستادگیرد تا در قالب طرحتلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می

 ختهای سازمانی و پرداها و مراکز نظامی و خانهساخت پادگانکل نیروهای مسلح در امر

 .دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود

 شود وجوه حاصل از ارائه خدماتبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می - 6ماده 

 هایهای پرورشی، اردوگاهکانونهای فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدیناشی از فعالیت

 ( مبالغ واریزی%100شور واریز نماید. معادل صد درصد )تربیتی را به درآمد عمومی ک

 شود درهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میفوق از محل اعتباری که به

 اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز

 و گسترش فعالیتهای فرهنگی،ها و توسعه الذکر و ورزشگاههای فوقو کانونهااردوگاه

 .هنری و ورزشی هزینه نمایند

 های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش ونامه اجرائی این ماده شامل تعرفهآیین

 .پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 :شودبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می - 7ماده 

 و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاهاهای قدیمی مدارس و ساختمان -الف 

 .احسن نموده و به فروش برساندبه فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به

 نماید جهتهایی که از آنها استفاده نمیاماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت -ب 

 .واگذار نمایدتبرداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقبهره

 شود، معادل صددرآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می

 همین منظور در قانون بودجه هر( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به%100درصد)

 شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث وسال منظور می

 تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهایس ابتدایی و راهنماییتجهیز مدار

 های آموزشی، به مصرف برساند. آنها جهت خرید ساختماناجاره به شرط تملیک با بانک

 های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقداز ساختماندسته

 .رسدت ثبتی به فروش میسند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررا

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی - 8ماده 

 :درآمدهای مالیاتی ذیل

 .مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی -الف 

 .مالیات بر درآمد مشاغل -ب 

 .مالیات نقل و انتقاالت و سرقفلی -ج 

 .مالیات تعاون ملی -د 

 درآمد مستغالتمالیات بر  -ه 

 .مالیات بر جمع درآمد -و 

 ( از مجموع افزایش درآمد%5شود معادل پنج درصد )که به درآمد عمومی کشور، منظور می



 کشور سال مربوط از محلبینی شده در قانون بودجه کلحاصله را نسبت به مبالغ پیش

 رسد برایتصویب می بینی و بهاعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش

 کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور بهخرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق

 الذکر نسبت به یک( افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق%5میزان پنج درصد )

 پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقیدوازدهم مبالغ

 موردمشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سالشود می

 ( ماهه درآمدهای12( مجموع افزایش وصولی )%5گیرد از پنج درصد )استفاده قرار می

 .مزبور، تجاوز ننماید

 های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یکگذاری و کمکسازمان سرمایه - 9ماده 

 دولت جمهوری اسالمی ایران را کههای خارجیگذاریحاصل از سرمایه ( سود%1درصد )

 شود از محل اعتباری که بهتوسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می

 وریشود در اموری که افزایش سطح بهرهبودجه هر سال منظور میهمین منظور در قانون

 رد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که بهها را به همراه داگذاریاین گونه سرمایه

 گذاری و یا تحصیل و وصول سوددر امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایهنحوی

 .مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید

 ( از حقوق گمرکی و سود بازرگانی%2گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد ) - 10ماده 

 شود را از محل اعتباری که بهمیمد عمومی کشور واریزکه توسط گمرک وصول و به درآ

 شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزاتبینی میهمین منظور در قانون بودجه هر سال پیش

 کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنانمورد نیاز و توسعه گمرکات

 در اختیار مؤسسه استاندارد ( فوق%2( از دو درصد )%5هزینه نماید. پنج درصد )

 .گیردتحقیقات صنعتی ایران قرار میو

 :شودبه وزارت امور خارجه اجازه داده می - 11ماده 

 های قدیمی و غیر قابلدرآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان -الف 

 ل صد درصدکشور واریز و معاداستفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی

 مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین (100%)

 شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهدمنظور میمنظور در قانون بودجه هر سال

 نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یاگرفت تا بر اساس موافقت

 های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارجساختمانتجهیز احداث و یا

 .از کشور به مصرف برسد

 های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود دروجوه حاصله از فروش اتومبیل -ب 

 .واریز نمایدخارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 .درآمد عمومی کشور واریز کند

 معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر

 هایجهت خرید اتومبیلشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تاسال منظور می

 .مصرف برسد جدید در خارج از کشور به

 گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به -ج 

 محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائههای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوانکمیسیون

 .خواهد شد

 :شودبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازه داده می - 12ماده 

 های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترسفروش ساختمان وجوه حاصل از -الف 

 در خارج از کشور به حسابهای فرهنگی خود راعموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف



 درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد ارزی مزبور را به حساباست معادل ریالی وجوه

 بودجه هر( مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون%100درصد )

 گیرد تا برایشود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار میسال منظور می

 در خارج از کشورفرهنگی مورد نیاز هایهای رایزنخرید یا احداث یا تجهیز ساختمان

 :به مصرف برساند

 هایهای اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنوجوه حاصل از فروش اتومبیل -ب 

 ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوریفرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 مد عمومی کشوراسالمی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآ

 .واریز کند

 معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال

 هایجهت خرید اتومبیلشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تامنظور می

 .جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد

 شود بر مبنایپزشکی اجازه داده میبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  - 13ماده 

 های وآزمایش فرآوردهرساند برایهای که تهیه و به تصویب هیأت وزیران میتعرفه

 ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور ومواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه

 ر واریزداخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشوهای بیولوژیک ساختفرآورده

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور%100نماید. معادل صد درصد )

 شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تاقانون بودجه هر سال منظور میدر

 .هزینه نمایدهای مرجع تشخیص طبیجهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه

 رمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمهوزارت بهداشت، د - 14ماده 

 (250)مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی

 شدگان دریافت( لایر از بیمه1000لایر و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار )

 از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده های مذکوربابت هر نسخه مصرفی دفترچهو همچنین

 ( مبالغ%100درصد )لایر کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد (10)

 واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور

 خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپشود در اختیار وزارتخانه مزبور قرارمی

 .های درمانی مذکور هزینه نمایدهای بیمهدفترچه

 شود درآمدهای حاصل از فروشبه سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می - 15ماده 

 عمومی کشور واریز نمایدهای خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمدفرآورده

 منظور در قانون بودجه معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین

 هایگیرد تا جهت هزینهسازمان مزبور قرار میشود در اختیارهر سال منظور می

 تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف

 .برسد

 سازی رازی اجازهبه انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم - 16ماده 

 ها و سایرها و واکسنسرمشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواعداده می

 های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمدفرآورده

 محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرنماید را، ازعمومی کشور واریز می

 .یافت و به مصرف برساندشود، درسال منظور می

 شود واحدهای تولیدی و خدماتی وبه وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می - 17ماده 

 قابل استفاده خود را به فروشهای قدیمی پراکنده و غیرهمچنین مستغالت و ساختمان

 .رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید

 ( مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی%100معادل صد درصد ) -الف 

 منظور در قانون بودجه هر سال منظورموضوع این ماده از محل اعتباری که به همین



 های صنایعشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحمی

 .هزینه گرددروستایی و عشایری

 های قدیمی( مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغالت و ساختمان%100) معادل صد درصد -ب 

 محل اعتباری که به همین منظور درپراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از

 شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تاقانون بودجه هر سال منظور می

 های غیر قابلاداری و یا نوسازی ساختمان ساختمانهای ضروریبرای احداث و یا تهیه

 .استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود

 شود درآمد واحدهای تولیدی وبه وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می - 18ماده 

 هزینه واحدهای تولیدی وخدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

 ( درآمدهای%90های عشایری معادل نود درصد )گردان تعاونیخدماتی و همچنین تنخواه 

 که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورموضوع این ماده از محل اعتباری

 .شود، پرداخت خواهد شدمی

 شود به منظور برقراری تسهیالت الزموترابری اجازه داده میبه وزارت راه - 19ماده 

 هااز طریق مشارکت بانکوترابریهای عمرانی بخش راهپروژه برای اجرای قانون احداث

 های، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان1366.8.24و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 

 عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور ازکشور را دریافت و به درآمد

 شود جهته هر سال منظور میمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودج

 ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهدهای مشارکت در احداث آزاد راهطرحاجرای

 اعتبار تخصیص یافته( از%20وترابری مجاز است به میزان بیست درصد )گرفت. وزارت راه

 ( جهت%15های وصول عوارض و پانزده درصد )( جهت هزینه%5این ماده را، پنج درصد )

 .به مصرف برساندهای موجودبهبود و نگهداری آزاد راه

 های راه و ترابری و اموردستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه

 .شوداقتصادی و دارائی تعیین می

 های اختصاصیشود بابت نگهداری راهبه وزارت راه و ترابری اجازه داده می - 20ماده 

 حقوقی غیر دولتی بر اساسولتی و شرکتهای دولتی و اشخاصها و مؤسسات دسازمان

 های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمدقراردادهایی که با دستگاه

 واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظورعمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ

 وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا شود در اختیاربینی میدر قانون بودجه هر سال پیش

 .ها به مصرف برسدراهجهت نگهداری

 شود در مقابل خدمات و اطالعاتیبه سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می - 21ماده 

 وجوهی را دریافت و به درآمد عمومیدهدکه بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می

 های کشور در ارتباط باقاطع مختلف دانشگاهکشور واریز نماید. کلیه دانشجویان م

 تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطالعات ازهاینامهگذرانیدن پایان

 از( مبالغ واریزی فوق%50باشند. معادل پنجاه درصد )سازمان هواشناسی کشور معاف می

 شود، در اختیار اینمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 آموزشی و تقویت کادر تخصصیهای تحقیقاتیسازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه

 .و تشویق کارکنان برسد

 ها وها و سازمانسازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه - 22ماده 

 ایی و خدمات مشاورهآزمون وروداشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای

 قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد

 از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظورمبالغ واریزی (100%)

 شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل ومی

 .ها هزینه شودات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمونخدمتعمیر



 های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته بهبه مرکز و سازمان - 23ماده 

 و تحقیقاتی وابسته بهها و مؤسسات آموزش عالیبه استثنای دانشگاهها )وزارتخانه

 25درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده  های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،وزارت خانه

 :شوداین قانون( اجازه داده می

 مدت کههای آموزشی خاص کوتاهاز طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره - 1

 ای وخدمات تحقیقاتی و مشاورهمنجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه

 رگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی واجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کا

 رسد، دریافتهائی که به تصویب هیأت وزیران میبر اساس تعرفهورزشی و رفاهی مبالغی

 .نمایند

 حق امتیاز فرآیند و محصوالت تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج - 2

 .را به فروش برساننددامداری تحقیقات فنی و اطالعات تولیدی و محصوالت کشاورزی و

 .( فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد2( و )1کلیه وجوه حاصل از بندهای )

 های فوق از محل اعتباری( مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه%100معادل صد درصد )

 شود، در اختیار همان دستگاهمیبینیکه به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش

 های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات موردر خواهد گرفت تا برای برگزاری دورهقرا

 .اشاره هزینه شود

 وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه - 24ماده 

 های مربوط بهمکلفند همه ساله وصولیهایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستنددستگاه

 مندان از مزایای آموزش رایگان که بابتدانشجویان انصرافی و آن دسته از بهرههزینه 

 کنند، را به درآمد عمومی کشورپرداخت هزینه تحصیلی اقدام میلغو تعهد خود نسبت به

 واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در

 های مذکور قرار خواهدحسب مورد در اختیار دستگاهشود بودجه هر سال منظور میقانون

 های دانشجویی وخوابگاهها وها، سلف سرویسگرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران

 .ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسدتعمیرات اساسی آن

 - 25ماده 

 هایتخانهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزاربه دانشگاه -الف 

 :شوداجازه داده میفرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مدت وهای کوتاههای آموزشی خاص، دورهدر قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره - 1

 شبانه و خدمات تحقیقاتی،هایبلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره

 مانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی،ای، اجرائی، کارشناسی، درمشاوره

 خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی،چاپ، تکثیر، انتشاراتی و

 آموزشمشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و

 آموزش عالی و تحقیقاتی ها و مؤسساتپزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه

 هائی که بنا به پیشنهاد مشترکتعرفهای وارد ننماید، مبالغی بر اساسمربوط لطمه

 .رسد، دریافت نمایندوزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می

 کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطالعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و - 2

 داری و نظایر آن را بهداممایشی و محصوالت کشاورزی ومحصوالت تولید شده نمونه آز

 .فروش برسانند

 هائی که توسط( بند الف باید به حساب2( و )1های )کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء -ب 

 شود، واریز گردد تا بهافتتاح میهای مشمول این مادهخزانه برای هر یک از دستگاه

 ( وجوه%100منظور شود. همه ساله معادل صد درصد )حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط 

 محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانونواریزی مذکور از

 تا باشود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفتبینی میبودجه هر سال پیش



 و مؤسسات آموزش عالی وها رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاه

 .مصرف برسدهای تحقیقاتی بهتحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه

 :شودبه وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می - 26ماده 

 در ازای صدور هر کارنامه شغلی بری ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی -الف 

 دریافت و به حساب بانکل رایج کشور مربوط( لایر به پو15000معادل پانزده هزار )

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نماید

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب

 .درآمد عمومی کشور واریز نماید

 درآمد عمومی ( مبالغی که از این بابت به حساب%100همه ساله حداکثر معادل صد درصد )

 منظور در قانون بودجه هر سالشود از محل اعتبار خاصی که به همینکشور واریز می

 شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدوربینی میپیش

 .ها به مصرف برساندو ارائه خدمات حمایتی به آنشناسنامه برای کارگران مزبور

 ( از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق%20درصد ) معادل بیست -ب 

 کارفرمایان بخش خصوصی مربوطشود ازکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میبیمه بی

 .دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید

 که به ( مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری%100همه ساله حداکثر معادل صد درصد )

 اختیار وزارت کار و امورشود دربینی میهمین منظور در قانون بودجه هر سال پیش

 های جدید شغلی هزینهاجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت

 .گردد

 (%50) شود حداکثر تا معادل پنجاه درصدبه وزارت کشاورزی اجازه داده می - 27ماده 

 نماید ازعمومی کشور واریز میفروش محصوالت تولیدی را که به درآمد وجوه حاصل از

 شود جهت توسعه ومحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 .کشاورزی به مصرف برساندتجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت

 ( از%100صد )شود معادل صد دربه سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می - 28ماده 

 که به 1350.3.24کشور مصوب ( قانون سازمان دامپزشکی14درآمد حاصل از اجرای ماده )

 نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانوندرآمد عمومی کشور واریز می

 ها ودریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهشودبودجه هر سال منظور می

 های دامی بههای ضروری مبارزه با بیماریامپزشکی و سایر هزینههای ددرمانگاه

 .برساندمصرف

 شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتریبه وزارت کشور اجازه داده می - 29ماده 

 ( لایر5000پنج هزار )مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ

 ( لایر و صدور دفترچه اقامت3000ی تردد سه هزار )هاو در ازای صدور و تمدید برگه

 ( لایر و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد10000موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار)

 ( لایر دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز25000مذکور مبلغ بیست و پنج هزار )

 .نماید

 وق از محل اعتباری که به همین( مبالغ واریزی ف%20حداکثر تا معادل بیست درصد )

 وزارتخانه قرار خواهدشود در اختیار اینمنظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 شدگان از کشورهایهای مربوط به پناهندگان سیاسی و راندهگرفت تا جهت انجام هزینه

 .دیگر به مصرف برسد

 - 30ماده 

 ها راهای شهرداریوارض تکافوی هزینهدر صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از ع -الف 

 صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویبننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود

 .رئیس جمهور خواهد بود



 هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد -ب 

 های دولتینهادها، مؤسسات و شرکتها،بینی شده در این قانون برای وزارتخانهپیش

 .باشدمنوط به تصویب شورای اقتصادی می

 شود از هر متقاضیبه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می - 31ماده 

 و به حساب درآمد عمومی کشور( لایر دریافت1500نگاری مبلغ یک هزار و پانصد )انگشت

 .واریز نماید

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین%20عادل بیست درصد )حداکثر تا م

 مزبور قرار خواهد گرفتشود در اختیار نیرویمنظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی وتا جهت ایجاد تسهیالت و تأمین نیازمندی

 .آموزشی به مصرف برساند

 و 1350خرداد  30نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب  قانون - 32ماده 

 :شودمذکور به شرح زیر اصالح میهای اجرایی قانوننامهاصالحات بعدی آن و آیین

 در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید - 1

 هایی که به همینبه حسابرج در اخطاریهجریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مند

 .منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد

 .جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود

 ( لایر به100000( لایر الی یکصد هزار )2000مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار ) - 2

 .شودتناسب جداول موجود تعیین می

 ها باید به حساب درآمد عمومیحاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جادهکلیه وجوه  - 3

 محل اعتباری که به همین منظور درکشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از

 :های مربوط قرار خواهد گرفتشود، در اختیار دستگاهقانون بودجه هر سال منظور می

 ه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که( وجو%50معادل پنجاه درصد ) -الف 

 الذکر به حساب شهرداریاعتبار فوقشود، از محلبه حساب درآمد عمومی کشور واریز می

 شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصالح و تعمیر و مرمت معابر ومربوط واریز می

 .هزینه نمایدهای زیرگذر و روگذرپل

 ( باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از%50صد )معادل پنجاه در -ب 

 حاصل از جرایم رانندگی در( کلیه وجوه%70شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد )

 شود، از محل اعتبار مذکور در اختیارها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میجاده

 ( آن را جهت تشویق به مأمورانی که%3)تا سه درصد نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت

 نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تالش وتخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می

 تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینهترغیب و

 یشگیرانه واقدامات پنماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش،

 تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و

 موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداریقطعات مخابراتی و وسایل نقلیه

 آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و عالئم، تهیه وسایل

 نی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به خارج ازهمگاآموزش

 التدریس برایپرداخت حقکشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزش و ترافیکی و

 آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد، همچنین معادل سی درصد باقی مانده وجوه

 حاصل از جرایم ران

 ر اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص وها دجادهندگی در

 .ها مصرف گرددخسارت و تأمین عالئم و تجهیزات ایمنی در راه

 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی - 33ماده 

 و به درآمد عمومیوصول شود در ازای عوایدی کهجمهوری اسالمی ایران اجازه داده می



 نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سالکشور واریز می

 :شود به شرح زیر استفاده نمایندمنظور می

 ها و( درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان%80معادل هشتاد درصد ) -الف 

 های کشاورزی وفعالیت،هاهای خدمات کامپیوتری، فروش نقشهها و پایگاهیگان

 های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری وبرداری و فعالیتهای نقشهدامپروری و فعالیت

 .وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزاتدرآمدهای حاصل از غرامت خسارات

 ( درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در%100معادل صد درصد ) -ب 

 .باشدپرسنل میت درمانی آنان بیش از نیازهایمواردی که امکانا

 ( درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک%50معادل پنجاه درصد ) -ج 

 .سپاه پاسداران انقالب اسالمیخاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و

 هایقویت پایگاه( بند ج جهت تجهیز و ت%50( بند الف و پنجاه درصد )%20بیست درصد )

 .گیرداسالمی قرار میمقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقالب

 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی - 34ماده 

 خارج از رده، مازاد برشود اقالم و تجهیزاتجمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

 یر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آالت و قطعات یدکینیاز، فرسوده و غ

 حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل( این قانون4فرسوده و خارج از رده موضوع ماد )

 نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز

 فوق از محل اعتباری که به همین منظور ( مبالغ واریزی%80هشتاد درصد )نمایند. معادل

 پشتیبانیشود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع ودر قانون بودجه و سال منظور می

 گیرد تا جهتنیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می

 نامه اجراییخود هزینه نمایند. آیینتعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات

 های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوریاین ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه

 .هیأت وزیران خواهد رسیدایران و کشور به تصویب

 (35) ( درآمد ناشی از اجرای ماده%90شود معادل نود درصد )اجازه داده می - 35ماده 

 که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور1363.10.18اصالحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 

 گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصالح اساسی سیستمواریز می

 شود دربینی میدر قانون بودجه هر سال پیش 1377پایان سال ثبت احوال کشور تا

 .اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد

 شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوطوزارت مسکن و  - 36ماده 

 مسکونی و تجاری موضوع قانون زمینفروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی وبه پیش

 های تابعه وزارت مذکور حاصلها و یا از طریق سایر شرکتشهری که مستقیماً توسط آن

 (%100) اریز نمایند و معادل صد درصدحساب درآمد عمومی کشور وشوند را بهشده یا می

 شودمیمبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور

 تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت

 ی، انتفاعی وهای احداث اماکن عمومهزینهقوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف

 .مسکونی و تجاری برساند

 سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این

 های بعد در ردیفاعتبار سالشود را نیز ضمنماده که به درآمد عمومی کشور واریز می

 .مذکور در قانون بودجه ساالنه منظور نماید

 های برنامه و بودجه و مسکن وچهار ماه یکبار به کمیسیون گزارش عملکرد این بند هر

 .شودمیشهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه

 به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده - 37ماده 

 هحقیقی و حقوقی ارائشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاصمی



 الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریزنمایند حقمی

 واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین( مبالغ%80نمایند. معادل هشتاد درصد )

 شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکزمنظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 .ن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایندساختمان و مسکتحقیقات

 مجلس شورای 1371قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب  19در اجرای ماده  - 38ماده 

 وزارت مسکن و شهرسازی اجازه دادهاسالمی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به

 ور توسط خزانه افتتاحشود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظمی

 ( وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به%100درصد )گردد واریز نماید. معادل صدمی

 شود در اختیار وزارت مزبور قرارهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظامخواهد

 آموزشی در سطوح مختلفهایهای نظام مهندسی و برقراری دورهکمک به سازمانمهندسی، 

 :مذکور به مصرف برسد

 بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار - 1

 .لایر ((60000)

 بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار - 2

 .لایر (300000)

 - 39ماده 

 برداری یا کارتکلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره -الف 

 معادل دو در هزار فروش خودهای صنایع و معادن و فلزات مکلفندشناسایی از وزارتخانه

 کل کشور لغو 1363قانون بودجه سال  64ی کشور واریز نمایند. تبصره را به درآمد عموم

 .شودمی

 :شوددرآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می -ب 

 معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در - 1

 عالی و بهداشت، درمان و آموزشآموزش های فرهنگ واختیار وزارت صنایع و وزارتخانه

 .پزشکی حسب مورد

 معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، - 2

 های فرهنگ و آموزش عالی ووزارتخانهمشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد

 های صنایع وهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانهای طرحاین درآمدها صرف اجر

 .گرددکشور میمعادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع

 واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش -ج 

 هایید وزارتخانهرسیده باشد و با تأیهای علمی کشورآنان به تأیید شورای پژوهش

 (2) ( از%50توانند حداکثر تا پنجاه درصد )حسب مورد( میصنایع و معادن و فلزات )

 ای خود هزینهبرای انجام تحقیقات کاربردی و توسعهدر هزار موضوع بند الف را

 .نمایند

 وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به - 40ماده 

 درآمد واریزی فوق از محل(%100آمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد )در

 شود در اختیار وزارتاعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 :هزینه نمایدمزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر

 نی که لیست آنها درهای عمرانی معد( جهت اجرای طرح%50معادل پنجاه درصد ) -الف 

 .گرددقانون بودجه هر سال ذکر می

 های عمرانی معدنی که در طول سال( جهت اجرای طرح%48معادل چهل و هشت درصد ) -ب 

 .نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجهموافقتیابد بر اساسها ضرورت میاجرای آن



 برداریدر امور اکتشاف و بهره( جهت اجرای امر نظارت مطلوب %2معادل دو درصد ) -ج 

 .از معادن

 (%100) شود معادل صد درصدشناسی کشور اجازه داده میبه سازمان زمین - 41ماده 

 فروش نشریات وصول و به درآمددرآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و

 نون بودجه هر سالنماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قاعمومی واریز می

 .شود دریافت نمایدمنظور می

 شود معادل صدبه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می - 42ماده 

 نماید را ازبه خزانه واریز می( درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و%100درصد )

 شود دریافت و جهتور میمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظ

 ها، تأمین تجهیزاتتحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاههای آموزشی،انجام هزینه

 الزم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف

 بینی شده در بودجه هر سال، جهتمازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیشبرساند.

 انجام سایرها و خرید تجهیزات الزم وعمرانی و توسعه آزمایشگاه هایانجام طرح

 شود تا حسب ضوابطی که بهای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده میهای سرمایههزینه

 .شودرسد، هزینهتصویب شورای عالی استاندارد می

 - 43ماده 

 و مسابقات استخدامی های مربوط به امتحاناتبه منظور تأمین قسمتی از هزینه -الف 

 دولت، به دولت اجازه دادههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکناندستگاه

 های آموزشی وشود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دورهمی

 های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاریهای دستگاهدانشکدهها وورود به آموزشگاه

 دارند، همچنینه را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت میدور

 ها،گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهارتقای

 برآوردرسد،ای که به تصویب هیأت وزیران مینامههای مزبور را بر اساس آیینهزینه

 .و از داوطلبان اخذ نماید

 های مربوط به امتحاناتبه حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینهوجوه وصولی 

 .قانون تأمین خواهد شدهای موضوع اینو مسابقات مذکور از بودجه دستگاه

 نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهآیین

 جایگزین قانون راجع بهز تاریخ تصویبتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این قانون ا

 .شودمی 1361.11.24دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت -ب 

 الف( این ماده وموضوع بند )نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت

 .ای و تحقیقات آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نمایدمات مشاورهانجام خد

 ( درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین%95معادل نود و پنج درصد )

 گیردسازمان مذکور قرار میشود، در اختیارمنظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمانالیتهای مربوط به فعتا به مصرف هزینه

 .مذکور برسد

 شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذبه مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می -ج 

 کوتاه مدت و در صورتآموزشی )هایشهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره

 های بلند مدت( وموزش عالی دورهاخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آ

 تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را بهای وارائه خدمات مشاوره

 ( آن از محل اعتبار%95داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد )حساب خزانه

 یریتمحل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مداز

 عمومی کشور و سایرگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسباتدولتی قرار می



 قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون

 مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء واز رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر

 .زشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شودهای آموتوسعه برنامه

 شود عواید حاصل از طریق فروش اوراقبه سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می -د 

 ها و مرمت ودولتی و شهرداریهایها، مؤسسات دولتی، شرکتامحایی کلیه وزارتخانه

 ود و پنج درصدفروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، ن

 اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظوردرآمد فوق از محل (95%)

 گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیزشود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار میمی

 .امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسدبایگانی و

 ( وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک%50به میزان پنجاه درصد )شود اجازه داده می -ه 

 محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط( قانون دیوان39ها موضوع ماده )مالی کلیه دستگاه

 که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان

 فروش، به حساب درآمد عمومی کشوررسد و وجوه حاصله از میمحاسبات کشور به فروش

 گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سالواریز می

 شود، در اختیار دیوانای دیوان محاسبات کشور منظور میجداگانه ذیل ردیف بودجهبطور

 یو تجهیز بایگانگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیازمزبور قرار می

 الذکر مشمول مقررات( بقیه وجوه فوق%50ها گردد. پنجاه درصد )اسناد و سایر هزینه

 .مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود

 :شودبه سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می - 44ماده 

 انعقادبرداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق حق بهره - 1

 .تشخیص خود واگذار نمایدقرارداد اجاره به متقاضیان واجد صالحیت بخش غیر دولتی به

 دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر - 2

 .و یا در داخل به فروش برساند

 واگذاری به غیر اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل - 3

 سازمان تربیت بدنی جمهوریباشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگاندولتی می

 اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت

 واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اماکنقوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً 

 .باشدممنوع می و تأسیسات

 های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکندر ازای اجازه نصب آگهی - 4

 .دریافت نمایدای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شدمبالغی طبق تعرفه

 ایبابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه - 5

 رسدایران به تصویب هیأت وزیران میزمان تربیت بدنی جمهوری اسالمیکه به پیشنهاد سا

 .دریافت نماید

 کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد

 اعتباری که به همین منظور در( درآمد واریزی فوق از محل%100و معادل صد درصد )

 شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهتمی قانون بودجه هر سال منظور

 اندازیورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راهتجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن

 های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازمهای نیمه تمام ورزشی و هزینهطرح

 اعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد والزحمه مربیان و داوران و اشو پرداخت حقورزشی

 .پرورش اسب به مصرف برسد

 - 45ماده 

 هایسازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه -الف 

 محیط زیست و بهای جانوران وحشی کهقانون حفاظت و بهسازی 8شکار و صید موضوع ماده 



 شود را به درآمدقررات شکار و صید دریافت میاز شکارچیان و متخلفین از قانون و م

 ( مبالغ واریزی فوق از محل%70نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد )عمومی کشور واریز

 سازمانشود در اختیاراعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 ان مزبور تهیه و بهای که توسط سازممزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه

 .شده پرداخت گرددرسد به مأمورین و مخبرین سازمان یادتصویب هیأت وزیران می

 الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری( مبالغ حق%100معادل صد درصد ) -ب 

 الزحمه کارشناسیآزمایشگاهی و حققانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات

 گرددمجلس شورای اسالمی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می 1361.11.3مصوب 

 شود در اختیاراعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میاز محل

 توسعهگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز وسازمان حفاظت محیط زیست قرار می

 .و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناس برسدهای مطالعاتی ها و انجام فعالیتآزمایشگاه

 ( مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن%100معادل صد درصد ) -ج 

 الزحمه مصوبقبال دریافت حقتاکسیدرمی( جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در)

 اعتباری کهشود از محل مجلس شورای اسالمی به حساب درآمد عمومی واریز می 1360.12.9

 شود در اختیار سازمان حفاظت محیطقانون بودجه هر سال منظور میبه همین منظور در

 های خشککارگاهها وگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاهزیست قرار می

 .های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسدتاکسیدرمی( و انجام فعالیتکردن جانوران )

 فراهم نمودن امکانات و تجهیزات الزم جهت پیشگیری و جلوگیری از به منظور -د 

 موظفند یک در هزار ازها وها و کارگاهکننده، کارخانهآلودگی ناشی از صنایع آلوده

 فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل

 ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شدهها و آلودگیها و جبران زیان ناشی ازآلودگی

 .های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شداز این محل جزو هزینه

 نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امورآیین

 .اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 شودها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میندانبه سازمان ز - 46ماده 

 و درآمد حاصل را بههای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رساندهساختمان

 ( مبالغ واریزی، از محل اعتباری%100درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد )

 شود در اختیار سازمان مزبور قرارظور میسال منکه به همین منظور در قانون بودجه هر

 ها هزینهها و تأسیسات زندانخواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان

 .نماید

 ( درآمدی%70شود معادل هفتاد درصد )به مرکز آمار ایران اجازه داده می - 47ماده 

 نماید راکشور واریز میعمومی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد

 شود دریافت و جهتاز محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه ساالنه منظور می

 .تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساندهای آماری،انجام فعالیت

 شود درآمد حاصل ازبرداری کشور اجازه داده میبه سازمان نقشه - 48ماده 

 عمومی کشور واریزخدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمدالنظاره و سایر امور حق

 ( مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور%70نماید. معادل هفتاد درصد )

 گیرد تادر اختیار سازمان مزبور قرار میشودبینی میدر قانون بودجه هر سال پیش

 برداری واث ساختمان آموزشکده نقشههای ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احدجهت هزینه

 های علمی و فنی با اساتید وتجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریتهیه وسایل و

 تحقیقات و مطالعات ومراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین

 .برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید

 ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه وبه مؤسسه عالی پژوهش در برنامه - 49ه ماد



 آموزشی و پژوهشی خود را وصولهایشود تا درآمد حاصل از فعالیتبودجه اجازه داده می

 .و به درآمد عمومی کشور واریز نماید

 ن منظور در( مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همی%100معادل صد درصد )

 گیرد تا جهتقرار میشود در اختیار مؤسسه مزبوربینی میقانون بودجه هر سال پیش

 .های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسدانجام فعالیت

 شود خدمات فنی و آزمایشی خودبه سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می - 50ماده 

 .عمومی کشور واریز نمایداید حاصل را به درآمدرا به متقاضیان ارائه نموده و عو

 ( مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون%100معادل صد درصد )

 اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرفشود دربودجه هر سال منظور می

 .های تحقیقاتی برساندهزینه

 موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی نامه اجرایی این ماده شاملآیین

 .رسداتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می

 وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی - 51ماده 

 اسالمی ایران و کشورهای همسایه درهای منعقده بین جمهوریکشور که بر اساس پروتکل

 ای که بهنمایند مبالغی بر اساس تعرفهد تأیید دولت تردد میمحدوده مجاز مور

 رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومیهیأت وزیران میپیشنهاد وزارت مزبور به تصویب

 کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در

 رت کشور قرار خواهد گرفت تا طبقشود در اختیار وزابودجه هر سال منظور میقانون

 تعمیر و تجهیز وگردد جهتای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینامهموافقت

 .های مرزی مذکور به مصرف برسدگسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه

 شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یکبه وزارت کشور اجازه داده می - 52ماده 

 تجدید آزمایش رانندگی ونامه رانندگی وشود بابت هزینه صدور گواهیمیروز انجام 

 ای که بهنامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفهتعویض گواهی

 و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادلرسد، دریافتتصویب هیأت وزیران می

 ه حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری( درآمد واریزی ب%50پنجاه درصد )

 شود، در اختیار وزارت کشور قراربه همین منظور در قانون بودجه در سال منظور میکه

 دریافت هر گونه وجه دیگریخواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.

 .باشدها مجاز نمیله شهردارینامه از جمدر ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهی

 شود بابت هزینه انتقال خودرو از محلبه وزارت کشور اجازه داده می - 53ماده 

 مزبور به تصویبای که به پیشنهاد وزارتگاه مبالغی بر اساس تعرفهممنوعه به توقف

 الغرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبهیأت وزیران می

 شودمنظور در قانون بودجه هر سال منظور میواریزی فوق از محل اعتباری که به همین

 در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه

 .شود

 شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامتبه وزارت کشور اجازه داده می - 54ماده 

 تابعیت، بقای بر تابعیتوادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیلساالنه و تمدید ر

 ای که به پیشنهاد وزارتپدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه

 دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزرسد،مزبور به تصویب هیأت وزیران می

 از محل اعتباری که به همین منظور در ( وجوه واریزی فوق%40نماید. معادل چهل درصد )

 شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهتهر سال منظور میقانون بودجه

 .های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسدهزینه

 شود وجوه ذیل را اخذ و بهبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازه داده می - 55ماده 

 :اریز نمایدداری کل وحساب خزانه



 - الف

 های یک الی پنج ستاره و( هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل%2دو درصد ) - 1

 .های ساحلیپالژهای عمومی و مجتمع

 های گروهی،درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت - 2

 .سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارجی از کشور

 .های فرهنگی، هنری و سیاحتیحاصل از فعالیتدرآمدهای  - 3

 ( لایر به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور50مبلغ پنجاه ) - 4

 جمهوری اسالمی ایران( و پانصدبه استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای)

 .لایر به ازای هر نوار ویدئو (500)

 .اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصریدرآمدهای حاصل از  - 5

 های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترشبه منظور توسعه و گسترش آموزش -ب 

 اندرکاران امور چاپ وبرای دستهای آموزشیهای چاپ و نشر و ایجاد دورهفعالیت

 ، به دولت اجازهفراهم ساختن تسهیالت برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر

 :داری کل واریز نمایدترتیب زیر اخذ و به حساب خزانهشود وجوه ذیل را بهداده می

 شامل لیتوگرافی،های انجام شده برای امور چاپی )( از کل هزینه%5پنج درصد ) - 1

 و کتب و نشریات که توسطهای چاپی و آموزشی دولتیچینی و چاپ( بجز فعالیتحروف

 .شودگ و ارشاد اسالمی اخذ میوزارت فرهن

 های وابسته به صنعت چاپ که از( از قیمت ماشین آالت چاپی و دستگاه%3سه درصد ) - 2

 توسط وزارت امور اقتصادی و داراییهای گمرکی کهشود بر اساس پروفرمخارج وارد می

 .شوداخذ می

 ابسته هنگام نقل ونیم درصد قیمت روی کلیه ماشین آالت چاپ و سایر تجهیزات و - 3

 اسالمی، توسط وزارتخانه مذکور راانتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد

 .داری کل واریز گردداخذ و به حساب خزانه

 الف" به( بند "2( و )1های )( درآمد ردیف%100شود معادل صد درصد )اجازه داده می

 ( درآمد%100ایرانگردی و صد درصد )و منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی

 های هدایتی و حمایتیالف" به منظور کمک به فعالیت( بند "5( و )4( و )3های )ردیف

 ( درآمد%100ها و صد درصد )ها و نمایشگاهبرگزاری جشنوارهفرهنگی و هنری نظیر

 هداف فرهنگیاموضوع بند "ب" به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت

 .جمهوری اسالمی ایران به مصرف برسد

 ( از بهای سیف وسایل سمعی و بصری%3شود سه درصد )به دولت اجازه داده می -ج 

 به استثنای نیازهای -فیلمبرداری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین

 ه را به درآمد عمومیدریافت و وجوه حاصل -سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 .کشور واریز نماید

 ( قانون45که حداکثر از پنجاه لایر تجاوز ننماید" از متن تبصره )عبارت " -د 

 .شودمی، حذف1343.5.4کل کشور مصوب  1342بودجه اصالحی سل 

 نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها بهآیین -ه 

 برنامه و بودجه و وزارت اموروزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید سازمان پیشنهاد

 .رسداقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران می

 های ارشاد و هنر اسالمی، امورگزارش عملکرد این ماده هر سه ماده یکبار به کمیسیون

 .گردداسالمی ارسال میاقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای

 کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطالعات در راستای انجام - 56ماده 

 ریالی و ارزی که از محل جرائمنماید و همچنین وجوههای قانونی خود کشف میمأموریت

 رهای درصدی، اخاذی، فروش اطالعات، ارتشاء و اختالس که داستفادهمختلف از جمله سوء



 آوری وقانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمعراستای انجام وظایف

 واریزشود بایستی به درآمد عمومی کشورفروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می

 .گردد

 ( وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در%50معادل پنجاه درصد )

 قرار خواهد گرفت تا جهتشود در اختیار وزارت مزبوربینی میپیشقانون بودجه هر سال 

 هاتقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن

 ها مقدور یا موافق مصلحت نباشدبه هر علت فروش آنباشد یابه موجب قانون ممنوع می

 الذکر درت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق( جرایم وصولی با رعای%50پنجاه درصد )

 .وزارت مزبور قرار خواهد گرفتاختیار

 به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن - 57ماده 

 ای بهتحقیقاتی و تخصصی و مشاورهشود درآمدهای حاصل از ارائه خدماتاجازه داده می

 به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران( و نیز درآمد فروش حق)اشخاص حقیقی و حقوقی 

 .ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایدتولیدات نمونهامتیاز و

 هر سالمعادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه

 گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهدمنظور می

 آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی وعلمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و

 تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به

 .کارآیی آنها به مصرف برسدمنظور افزایش

 - 58ماده 

 شود درآمدهای حاصل ازن زبان و ادبیات فارسی اجازه داده میبه فرهنگستا - 1

 انتشارات و نتایجای و کارشناسی و فروشهای تحقیقاتی و امور مشاورهفعالیت

 های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیزها و اطالعات تولید شده و دیگر فعالیتپژوهش

 داری کل افتتاحطریق خزانه حساب خاصی که ازهبه و هدایای برای مصارف عام را به

 .شود واریز نمایدمی

 همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین

 دستگاه مزبور قرار خواهدشود در اختیاربینی میمنظور در قانون بودجه هر سال پیش

 های یاد شده و نیز تحقیقاتتگرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالی

 همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجادمربوط به زبان و ادب فارسی و

 های زبان فارسی در خارجها و توسعه و احیای کرسیها و دیگر پژوهشمحل برای آموزش

 ضروریهای های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینهکشور و خرید کتاباز

 .به مصرف برسد

 به فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران - 2

 ای و کارشناسی وتحقیقاتی، مشاورههایشود درآمدهای حاصل از فعالیتاجازه داده می

 های آموزشی وها و اطالعات تولید شده و دیگر فعالیتفروش انتشارات و نتایج پژوهش

 نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریقشی و فرهنگی وپژوه

 شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یکداری کل افتتاح میخزانه

 های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همیندستگاهاز

 اختیار دستگاه مربوطشود دربینی میل( پیشهر سامنظور در قانون بودجه ساالنه )

 ها و نیز تحقیقاتقرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت

 .های ضروری به مصرف برسانندکتاب و سایر هزینههای کاری خود و خریدمربوط به حوزه

 باشد نیزای مزبور میهاصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان - 3

 شودبرای مصارف خاص اهداء میها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی کهها و هبهکمک

 .کننده قابل مصرف خواهد بودکننده و یا هدیهکننده یا هبهمطابق نظر واقف یا کمک



 شود وجوه حاصل از فروش کل،به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می - 59ماده 

 شهربازی را به حساب درآمدالمللی و اجارهره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بیناجا

 ریالی( واریزی -ارزی ( درآمدهای )%100عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد )

 شود درمنظور در قانون بودجه هر سال منظور میفوق از محل اعتباری که به همین

 رفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاریاختیار مرکز مزبور قرار خواهد گ

 هایهای مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینههزینهها و سایرنمایشگاه

 .ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بودمربوط به برگزاری نمایشگاه

 های قبل که در( مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال%1معادل یک درصد ) - 60ماده 

 در هر سال به خزانه برگشت داده( قانون محاسبات عمومی کشور64( و )63اجرای مواد )

 شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سالمی

 گیرد تا جهت خرید تجهیزاتمحاسبات کشور قرار میشود در اختیار دیوانبینی میپیش

 تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکورمورد نیاز و 

 ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ودارند به مصرف برسد. دانشگاهمیمبذول

 این ماده مستثنیهای رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکمصندوق

 .هستند

 شود در قبال ارائه خدماتای اجازه داده میرفهبه سازمان آموزش فنی و ح - 61ماده 

 های مربوط را بر اساسهزینهآموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی

 قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد

 .عمومی کشور واریز خواهد شد

 ریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در( درآمدهای وا%100معادل صد درصد )

 شود تا جهتمزبور قرار داده میشود در اختیار سازمانقانون بودجه هر سال منظور می

 های فنی وهای برگزاری مسابقات مهارت فنی و باال بردن کمیت و کیفیت آموزشهزینه

 ان و آموزش کارگران به مصرفپژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیهایای، انجام هزینهحرفه

 .برساند

 های خدمات آموزشی و فنی سازمان بهنامه اجرایی این ماده از جمله تعرفهآیین

 تصویب هیأتپیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به

 .وزیران خواهد رسید

 هایشود اماکن و اراضی و محلبه سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می - 62ماده 

 اجاره به متقاضیان ذیصالحهای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قراردادفرودگاه

 واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد

 اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سالوجوه واریزی فوق از محل (100%)

 هایشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیتمنظور می

 و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیالت رفاهیسازیآماده

 خود درهای دولتی که به اقتضای وظایف قانونیمسافران به مصرف برسد. دستگاه

 حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجارهباشند از شمول ها مستقر میفرودگاه

 .باشندبهای مربوط معاف می

 - 63ماده 

 شود به ازای ارائه خدمات بهبه سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می -الف 

 های کشور عبورفرودگاههایمقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون

 ا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومینمایند، وجوهی را به لایر یمی

 محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظورواریز نماید، معادل درآمد وصولی از

 خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز

 .های کشور به مصرف برسدپاویونو اداره



 شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی ران هواپیمایی کشوری اجازه داده میبه سازما -ب 

 میزانی که به تصویب هیأت وزیرانبه لایر یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و

 .داری کل واریز نمایدرساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهمی

 در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که

 تجهیز و مرمت و تکمیلاختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت

 .های کشور هزینه نمایدفرودگاه

 الف" این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرینمقررات بند " -ج 

 .خواهد بوددارند نایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی

 و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسالمینامه اجرایی این ماده توسط وزارت راهآیین

 تهیه و به تصویب هیأتایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه

 .وزیران خواهد رسید

 های بدوننشود به ازای هر بار توزین کامیوبه گمرک ایران اجازه داده می - 64ماده 

 توزین دریافت و به( لایر به عنوان هزینه2500بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد )

 ( وجوه واریز شده فوق از محل%100درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد )

 شود در اختیار گمرکبودجه هر سال منظور میاعتباری که به همین منظور در قانون

 های مربوط بههد گرفت تا جهت بهبود کمی وکیفی خدمات مزبور و هزینهایران قرار خوا

 .مصرف برساند

 ( درآمد حاصل از%100شود معادل صد درصد )به گمرک ایران اجازه داده می - 65ماده 

 بر طبق مقررات قانون امورالعاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیلخدمات فوق

 نماید راآن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نامه اجراییگمرکی و آیین

 شود دریافت و بردر قانون بودجه کل کشور منظور میاز محل اعتباری که به همین منظور

 نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوهآیین 13طبق مقررات ماده 

 .مستثنی است موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایرپرداختی

 - 66ماده 

 شرکت سهامی شیالت ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای -الف 

 اعم از منابع داخلی، ملی وشیالت )گذاری شرکتصیادی در بنادر صیادی که با سرمایه

 باشند، همچنین بابتاند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت میغیره( احداث شده

 رسدهایی که به تصویب هیأت وزیران میبر اساس تعرفهدور پروانه صید مبالغی راص

 .دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

 معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر

 گیرد تا بر اساسمیشود در اختیار شرکت سهامی شیالت ایران قرارسال منظور می

 نماید جهت حفظ و افزایشای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینامهموافقت

 .به مصرف برساندذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی

 هایشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکهبه وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می -ب 

 سازی شده نواحی صنعتی شیالتی وآمادهش آبزیان و اراضیآبیاری و زهکشی جهت پرور

 تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد

 را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه( آن%100درصد )

 اساسگیرد تا برازندگی قرار میگردد در اختیار وزارت جهاد سکل کشور منظور می

 نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی وموافقت

 اشخاص داوطلب قرارسازی در اختیارسازی اراضی به مصرف برسد که پس از آمادهآماده

 .دهد

 :شودبه وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می - 67ماده 

 های احداثهای ساختمانی و طرحهای مربوط به بررسی مدارک و نقشههزینه از بابت - 1



 .( قانون کار87ها موضوع ماده )و توسعه کارگاه

 های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششمهای مربوط به ثبت تشکلاز بابت هزینه - 2

 .قانون کار

 .از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران - 3

 رسدای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میلغی بر اساس تعرفهمبا

 ( وجوه واریز%100صد درصد )دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل

 شود درشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 های آموزشیاجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دورهاختیار وزارت کار و امور

 اعضاءمربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش

 .ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسدآن

 های در اختیار خود را که ازوزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاه - 68ماده 

 اند را بهاحداث شده-موضوع قانون کار -محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان 

 اعم از حقیقی و حقوقی( متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربریکارفرمایان )

 حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صدبه فروش رسانده و وجوه حاصل را به

 وق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه( وجوه واریز شده ف%100درصد )

 گیرد تا صرفشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میمنظور میهر سال

 .های جدید شودایجاد ورزشگاه

 وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش - 69ماده 

 های مصوب هیأت دولت مبالغیتعرفهاضای کارفرمایان، طبقایمنی و حفاظت کار، حسب تق

 ( وجوه%100را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد )

 محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورواریز شده فوق از

 د تا صرف تقویت بازرسیگیرشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میمی

 .شودکار

 شود با کسب مجوز از هیأتها و مؤسسات دولتی اجازه داده میبه وزارتخانه - 70ماده 

 را به فروش رسانده و وجوهوزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود

 وجوه واریز (%100حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد )

 حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانونها بهشده هر یک از دستگاه

 شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهتبودجه هر سال منظور می

 های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائههزینهانجام

 .ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید خدمات موضوع این

 هایکلیه اشخاصی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگ - 71ماده 

 ( فروش خود را به%5درصد )نمایند موظفند پنجساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می

 یز شده فوق از( وجوه وار%100حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد )

 شود، در اختیارمنظور در قانون بودجه هر سال منظور میمحل اعتباری که به همین

 های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویتفرمانداری

 .شود به مصرف برسدای که معدن در آن استخراج میمنطقهروستا یا

 شود هزینه انجام خدمات آموزشی،ودجه اجازه داده میبه سازمان برنامه و ب - 72ماده 

 برآورد و از متقاضیان اخذ واعم از دستی یا مکانیزه( راها )طراحی و ایجاد، سیستم

 ( درآمد واریز شده فوق%90به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد )

 شود در اختیارر سال منظور میمنظور در قانون بودجه هاز محل اعتباری که به همین

 ای که به پیشنهاد سازمان برنامهنامهسازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین

 .رسد به مصرف برسدتصویب هیأت وزیران میو بودجه به

 های( وجوهی که بر اساس آراء هیأت%2شود معادل دو درصد )اجازه داده می - 73ماده 



 هائییا بر اثر رسیدگی به پروندهدید نظر دیوان محاسبات کشور ومستشاری و محکمه تج

 گردد و به طور قطع وصول و بهکه از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می

 شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سالمیحساب خزانه واریز

 گیرد تاگردد، در اختیار دیوان مذکور قرارذیل ردیف بودجه دیوان محاسبات منظور می

 های مورددر جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه

 .نیاز به مصرف برساند

 ( لایر15کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه ) - 74ماده 

 شود به حسابدریافت میط وزارت کشاورزیتعیین و درآمد حاصل از این ماده که توس

 ( مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری%80گردد. معادل هشتاد درصد )خزانه واریز می

 شود در اختیار وزارت کشاورزیبینی میهر سال پیشکه به همین منظور در قانون بودجه

 نبه و پس ازهای عمرانی بهبود و توسعه کشت پقرار خواهد گرفت تا در قالب طرح

 ( قانون بودجه37نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره )موافقتمبادله

 .گرددکل کشور لغو می 1350( قانون بودجه سال 24و تبصره ) 1340سال 

 وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع الیحه قانونی اصالح - 75ماده 

 نامهجمهوری اسالمی ایران و آییناحیاء اراضی در حکومت الیحه قانونی واگذاری و

 را که تا تاریخ تصویب این -( 32( و )31به استثنای مواد ) - 1359اجرائی آن مصوب 

 هایتعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحقانون به صورت شرکت،

 صورتخواهد شد، فروخته یا بهاقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار 

 .المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایدطویل

 همه ساله به همین منظور در قانون( درآمد حاصل از محل اعتباری که%80هشتاد درصد )

 بگیرد تا در قالگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میبودجه کل کشور منظور می

 های آب و خاک و احیایبرنامه و بودجه جهت اجرای طرحنامه متبادله با سازمانموافقت

 این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات الزم جهت اجرای

 .ماده هزینه گردداین

 نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارتآیین

 .رسدکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می

 درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از - 76ماده 

 (8) ( قانون راجع به الحاق5و ماده ) 1354طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب

 گردد. معادله درآمد عمومی کشور واریز میب 1346نامه اصالحات ارضی مصوب ماده آیین

 ( وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در%75درصد )هفتاد و پنج

 خواهد گرفت تاشود در اختیار وزارت کشاورزی قراربینی میقانون بودجه هر سال پیش

 :یر به مصرف برسدنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زدر قالب موافقت

 ( اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنائی در قالب%87هشتاد و هفت درصد ) -الف 

 .گرددکشاورزی افزوده میهای عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارتطرح

 ( اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات الزم جهت اجرای این%13سیزده درصد ) -ب 

 .گرددمی بند هزینه

 شود در مواردی که بنا به ضرورت و بابه وزارت کشاورزی اجازه داده می - 77ماده 

 اراضی زراعی در خارج ازرعایت مقررات مربوط به تغیر کاربری، اجازه تجزیه و فروش

 های مختلف صنعتیها را برای اجرای طرحمحدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک

 های صنعتی و فرهنگینماید، در مورد طرححقیقی و حقوقی صادر میط اشخاصو عمرانی توس

 بهای روز( از%50های پنجاه درصد )( و در مورد سایر کاربری%25بیست و پنج درصد )

 ها وصول و به حساب درآمد عمومیاراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح

 واریز شده فوق از محل اعتباری که به( وجوه%100کشور واریز نماید. معادل صد درصد )



 گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرارهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می

 نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجامموافقتخواهد گرفت تا براساس

 سایر اراضی هزینهسازی اراضی بایر و موات و یا عملیات آب و خاک و احیاء و آماده

 سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزیپس از آمادهنماید و

 .قرار دهد

 ( قانون کار از154وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده ) - 78ماده 

 وی درفضای ورزشی، تفریحی کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار نتوانند نسبت به ایجاد

 ( لایر ساالنه10000داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار )

 (%100) داری کل واریز نماید. صد درصدنزد خزانهدریافت و به حساب درآمد عمومی کشور

 وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل

 گیرد تا برایدر اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میشود منظور میکشور

 .هزینه نمایدهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگرانایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه

 وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی - 79ماده 

 ( لایر و برای تمدید آن مبلغ جهل100000های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار)و کاریابی

 داری کل واریز( لایر دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه40000هزار )

 ( مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین%100نماید. صد درصد)

 تماعیاجشود در اختیار وزارت کار و امورمنظور در قانون بودجه کل کشور منظور می

 .ها در سراسر کشور، هزینه گرددگیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیقرار می

 وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور - 80ماده 

 :واریز نماید

 جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ -الف 

 .( لایر400000صد هزار )چهار

 (100000) فقط برای یک بار( مبلغ یکصد هزارجهت صدور کارت بازرگانی موقت ) -ب 

 .لایر

 گردد، مبلغدر ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می -ج 

 .های مربوط( لایر از طریق اتحادیه30000سی هزار )

 های مرزی مبلغ پنجاهوری یا تمدید آن در استانپیله در ازای صدور هر کارت -د 

 .لایر از متقاضی(50000هزار )

 آزادگان، جانبازان انقالب اسالمی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه

 از پرداخت مبالغاند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهداها بودهمتناوب در جبهه

 .باشنداف میمذکور در این ماده مع

 الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور( درآمد فوق%20معادل بیست درصد )

 گیرد تا بهبازرگانی قرار میشود در اختیار وزارتدر قانون بودجه کل کشور منظور می

 ها یا تشکیل دفاتر نمایندگیاندازی ادارات بازرگانی شهرستانمنظور تجهیز و راه

 .ها، هزینه نمایدی شهرستانبازرگان

 ( قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری59تبصره ) - 81ماده 

 سازندگان و واردکنندگاندر رابطه با دریافت وجه از 1373اسالمی ایران مصوب 

 االجراهای گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز الزمدستگاه

 .خواهد بود

 ( مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند%100صد درصد ) - 82ماده 

 حساب درآمد عمومی کشور نزدکل کشور که به 1364( قانون بودجه سال 51الف( تبصره ))

 داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانونخزانه

 حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرارشودمنظور میبودجه کل کشور 



 .های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسدگیرد تا به مصرف طرحمی

 سازیشود به منظور سالمبه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می - 83ماده 

 الملل،منطقه و بینکشور در سطح فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری

 ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را بهسیمکلیه درآمد حاصل از آبونمان بی

 نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباریدرآمد عمومی کشور واریز

 شود در اختیار وزارت مذکورکه به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می

 .گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گرددمیقرار

 :شودبه وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می - 84ماده 

 نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی( آیین31اراضی موضوع ماده ) - 1

 بشورای انقال 1359.2.31مصوب واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران

 برداری با اعمال حداکثر تاشود را پس از بهرهکه با رعایت ضوابط واگذار شده یا می

 نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را( تخفیف%50پنجاه درصد )

 .به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

 اصالح الیحه قانونینامه اجرایی الیحه قانونی ( آیین32اراضی موضوع ماده ) - 2

 شورای انقالب 1359.2.31مصوب واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران

 برداری با اعمال حداکثر تاشود را پس از بهرهکه با رعایت ضوابط واگذار شده یا می

 نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را( تخفیف%50پنجاه درصد )

 .به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

 های موضوع تبصرهدرآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح - 3

 مراتع کشور که بر مبنای ارزشها وبرداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره34ماده )

 کشور واریز گردد به حساب درآمد عمومیمعامالتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می

 .نماید

 ها که در اجرای مادهبرداری از جنگلداری و بهرههای مرتعدرآمد حاصل از طرح - 4

 گردد به حساباستحصال میها و مراتع کشوربرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره (3)

 .درآمد عمومی کشور واریز نماید

 ( مذکور، جهت اجرای4( تا )1( درآمد حاصل از اجرای بندهای )%100معادل صد درصد )

 تحقیقات منابع طبیعی و امور دام،های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری،طرح

 های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه سالههای امور دام و طیور و هزینهطرح

 زندگیشود در اختیار وزارت جهاد ساکل کشور منظور میبه همین منظور در قانون بودجه

 .گیردقرار می

 شود برای اشخاص حقیقی وبه وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می - 85ماده 

 ازاء صدور هر کارت اقتصادیشامل شماره اقتصادی( صادر و به حقوق کارت اقتصادی )

 ( لایر از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز5000مبلغ پنج هزار )

 .نماید

 ( درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه%100معادل صد درصد )

 وزارت امور اقتصادی وشود در اختیاربینی میساله در قانون بودجه کل کشور پیش

 های مربوط به صدور کارت اقتصادی بهدارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه

 .مصرف برساند

 عم از حقیقی و حقوقی که حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفکلیه اشخاص ا

 دستورالعملی که توسط وزارت مزبورشوند، مکلفند بر اساسبه اخذ شماره اقتصادی می

 گردد، برای انجام کلیه معامالت خود صورت حساب صادر و شمارهتهیه و ابالغ می

 .ا و اوراق مالی مربوط درج نمایندهها و فرمحساباقتصادی مربوط را در صورت

 عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت



 اعتباریعالوه بر بیهای صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائیدستورالعمل

 :دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود

 .برابر مبلغ مورد معاملهای معادل دو برای بار اول، جریمه -

 .برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه -

 برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص -

 .حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط

 ئی منوط به شکایت وزارت امورتعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضا

 .اقتصادی و دارائی است

 شودها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده میبه وزارتخانه - 86ماده 

 موقت میهمانانهای دولتی و اسکانهای در اختیار خود را که برای پذیراییساختمان

 اپیماهای خود را باشوند و همچنین هوها و نهادها استفاده میها، سازمانوزارتخانه

 تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برایاز یک روزرعایت صرفه و صالح برای مدت معین )

 (اعم از بخش دولتی و غیر دولتیسه ماه دیگر( و با انعقاد قرارداد به متقاضیان )

 به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادلاجاره داده و اجاره بهای دریافتی را

 ( درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون%100د درصد )ص

 گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرارکشور منظور میبودجه کل

 از رعایتگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانونمی

 هاییر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینهقانون محاسبات عمومی و سا

 ها و هواپیماها و پرداختساختمانبرداری و تعمیر و نگهداری این گونهبهره

 .های مربوط نمایندالزحمه و سایز هزینهحق

 سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم - 87ماده 

 و به حساب درآمد عمومی کشور( لایر دریافت70000غ هفتاد هزار )خارج از کشور است مبل

 ( درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه%80واریز نماید. معادل هشتاد درصد )

 نامهشود پس از مبادله موافقتبودجه کل کشور منظور میساله به همین منظور در قانون

 زمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا دربا سازمان برنامه و بودجه در اختیار سا

 :زیر هزینه گرددموارد

 المللی امام( جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین%60معادل شصت درصد ) -الف 

 .ره(خمینی )

 .های عملیاتی( جهت تجهیز فرودگاه%20معادل بیست درصد) -ب 

 عویض هر جلد گذرنامه در داخل کشورشود به ازای تبه دولت اجازه داده می -88ماده 

 گذرنامه مبلغ بیست هزار( لایر و به ازای تمدید هر جلد50000مبلغ پنجاه هزار )

 .لایر دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند (20000)

 ( درآمد%50( درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد )%50پنجاه درصد )

 ایران در خارج از کشور از محلهای جمهوری اسالمیگذرنامه در نمایندگی حاصل از صدور

 گیرد تاشود در اختیار دولت قرار میاعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می

 تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرایبرای خرید کاغذ و سایر ملزومات و

 .طرح تعویض گذرنامه هزینه شود

 سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را - 89ه ماد

 مورد در قالب اهداف قانونبه میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر

 بینی وبرنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران پیش

 .نمایدمنظور در الیحه بودجه کل کشور

 اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت - 90ماده 

 .شودهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی مینسبت



 ( اعتبارات%10خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد ) - 91ماده 

 محل تنخواه گردان خزانه درگردان از مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه

 های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت بهاختیار دستگاه

 .نمایداسترداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام

 و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجهعبارت " - 92ماده 

 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب(14" از قسمت اخیر ماده )اختصاصی را حذف نماید

 .شودحذف می 1366.6.1

 قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه 1374این قانون از اول سال  - 93ماده 

 .باشدقوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می

 بیست و هشتم قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه

 اسالمی تصویب و در تاریخاسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 1374.1.16

 اکبر ناطق نوریعلی -رئیس مجلس شورای اسالمی 


