
تکرار مفاد 

قانون بودجه / 

اصالح /الحاق  

 ردیف متن پیشنهادی مستندات قانونی اثر آن بر بازار سرمایه

 

 

 تکرار

 

 

 

عدم تقسیم سود انباشته در شرکت 

های بورسی و فرابورسی و تخصیص 

 آن به اجرای طرح های توسعه

 

 

قانون بودجه سال  2بند ف تبصره 

1401 

به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و 

بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل  ترغیب آن ها به عدم تقسیم بخش

برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش تولیدی و ایجاد فرصت های جدید 

سود تقسیم نشده شرکت های مذکور مالیات درآمد آن بخش از  1402شغلی در سال 

قانون مالیات های مستقیم  105که به حساب سرمایه انتقال می یابد )موضوع ماده 

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

 

 

 

 

تامین مالی طرح )پروژه( های 

زیربنایی و شرکت پروژه از عموم مردم 

غیر و تشویق فرهنگ سرمایه گذاری 

 مستقیم

 

 

 

 

 

قانون بودجه سال  4بند هـ تبصره 

1401 

به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح )پروژه( های 

زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و 

هرگونه نقل و انتقال کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیر مستقیم، 

دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاری طرح )پروژه( که پذیره نویسی آنها با مجوز 

سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و 

 انتقال معاف می باشد.

انتقال آورده  مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های موسس، ناشی از

غیرنقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس که به منظور ایجاد و تکمیل 

های تملک دارایی  طرح )پروژه( های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح

های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تاسیس آن از 

ی گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ م  
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 الحاق

 

 

 

حمایت از ایجاد و راه اندازی 

گذاری بازنشستگیهای سرمایهصندوق  

 

 

ماده یک قانون بازار اوراق  19بند 

 بهادار

گذاری بازنشستگی موضوع های سرمایهبا هدف حمایت از ایجاد و راه اندازی صندوق

گذار که درصد از حقوق و مزایای سرمایه 30قانون بازار اوراق بهادار، ماده یک  19بند 

شود مشمول واحد صندوق به نام وی یا به نفع وی، توسط کارفرما خریداری می

 شود. مالیات با نرخ صفر می

در صورتی که اعمال این نرخ موجب رسیدن به حداقل دستمزد معاف از مالیات  :تبصره

   گذار از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.سرمایه یا کمتر از آن گردد،
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 الحاق

 

 

 

 

مدیریت زمانبندی و مبلغ انتشار اوراق 

 مالی اسالمی

 هیپول و سرما یدر بازارها یاسالم یانتشار اوراق مال یتبعات احتمال تیریمنظور مدبه  

و  یامور اقتصاد ریسازمان برنامه و بودجه کشور، وز سیمتشکل از رئ یاتهیکشور، کم

 یجمهور یکل بانک مرکز سیسازمان بورس و اوراق بهادار و رئ سیرئ ،ییدارا

 ی. نرخ سود اسمکنندیقانون نظارت م نیموضوع ا وراقبر نحوه انتشار ا رانیا یاسالم

 نیمواز تیبا رعا یاسناد خزانه اسالم دیاوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خر

 .شودیم نییعت تهیکم نیتوسط ا یشرع

. دولت و کلیه دستگاههای اجرایی دارای مجوز انتشار اوراق مالی اسالمی 1تبصره 

( مجوز ساالنه انتشار، برنامه زمانبندی انتشار اوراق %5مکلفند مازاد بر پنج درصد )

در کمیته مذکور مصوب نمایند. کمیته  1402مالی اسالمی را تا پایان خرداد ماه 

مذکور مکلف است در نیمه اول تیر ماه برنامه زمانبندی انتشار اوراق مالی اسالمی 

رسانی مبتنی بر قانون بودجه ساالنه را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع

 نماید. 

احلی در سایر . در مواردی که انتشار اوراق مالی اسالمی مستلزم طی مر2تبصره 

مهلت تصویب برنامه  ،مراجع باشد، با تشخیص کمیته تعیین شده در این بند

 زمانبندی، حداکثر تا پایان شهریور قابل تمدید خواهد بود.
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 اصالح

 

  

 تبصره 16 قانون بودجه 1401

 

از سوی مجلس تعیین و برای بانک ها و موسسات اعتباری  کلیات تسهیالت تکلیفی

، رئیس سازمان برنامه و اقتصادی و داراییامور ای با عضویت وزیر جزئیات آن به کمیته

بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دو عضو ناظر از کمیسیون 

 می شود.محول برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسالمی های 
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 الحاق

 

 

 

پرداخت مطالبات سنواتی شرکت های 

 تولیدی 

 

قانون تنظیم  1بند الف ماده  4جزء 

(2مقررات مالی دولت )  

 

هیات  08/06/1394مصوبه مورخ 

 وزیران

 

تی شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره )پس از به منظور تسویه مطالبات سنوا

حسابرسی یارانه ای( و در صورت درخواست شرکت های مذکور، دولت مکلف است تا 

( از محل تحویل 1ر300ر000ر000سقف مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون یورو )

نفت خام و میعانات گازی صادراتی و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت 

سویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه داری کل کشور اعمال تران ای

حساب نماید. آیین نامه اجرایی این بند بصورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه 
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 31/05/1396مورخ  505رای شماره 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 18/07/1398تصویب نامه مورخ 

 هیات وزیران

ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران  3و وزارت نفت تهیه و حداکثر 

 می رسد.

را به  یمیپتروش یهاشرکت یفروش کود اوره از سو متیق لدلی هر به دولت چنانچه

کند، مکلف است  فیتکل رانیا یماه گذشته آن در بورس کاال نیانگیکمتر از م یمتیق

 نیا یاز بده ایقانون  نیو از محل اعتبارات و منابع دولت در ا نییالتفاوت آن را تعمابه

به اعتبار  ایو  دینمایا با بهای گاز خوراک آن ها تهاتر کسر  (اتیبنگاهها به دولت )مال

 ها اضافه کند.آن یاتیمال

شورای عالی بورس موظف است طراحی ابزار مالی جدید به منظور بهادارسازی  :تبصره

ها را های دولت به این شرکتاعتبار مالیاتی یا سایر اوراق بهاداری که واگذاری بدهی

 به تصویب رساند. کند را بررسی وتسریع می

 

 

 

 الحاق

 

 

 

 

جبران کاهش درآمد شرکت های 

 تولیدی در نتیجه قطع عوامل انرژی

 

 

 

قانون بهبود مستمر محیط  25ماده 

 کسب و کار

 

 ،یفلز یهایفلزات، کان دیتول یواحدها ،یفوالد ،یمیپتروش ،یشگاهیپاال عیدر صنا

ستاد  ایاقتصاد  یشورا شنهادیبا پ)آن  قیکه مصاد ییبنگاهها ریو سا یمانیس

انشعابات  یچنانچه قطع رسد،یم رانیوز ئتیه بیدولت( به تصو یاقتصاد یهماهنگ

 ایمناسب موجب کاهش  نیگزیجا ینیبشیعدم پ لیو ... بدل ازاز جمله برق، گ یانرژ

و از محل  نییاز آن را تع یوارده ناش انیگردد، دولت مکلف است ز دیتوقف تول

 نیا یاز بده ای ،اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء )قانون بودجه( پرداخت کند

یا با بهای خوراک آن ها تهاتر  کسر)مالیات یا بهای انرژی مصرفی( ها به دولت بنگاه

 اضافه کند. هاآن یاتیبه اعتبار مال ایو  دینما

همکاری سازمان بورس و اوراق  تبصره: وزارت اقتصاد و امور دارایی موظف است با

جویی انرژی یا اوراق بهادارسازی جبران ای برای استفاده از گواهی صرفهبهادار، برنامه

 نماید. تدوینزیان ناشی از قطع انشعابات را 
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 الحاق

 

شرکت های  جبران کاهش درآمد

 سهامی عام

عام را به  یسهام یهاخدمات شرکت ایفروش کاالها  متیق لدلی هر به دولت چنانچه 

و  یفیتکل متیالتفاوت قمکلف است مابه د،ینما فیبازار تکل متیکمتر از ق یمتیق

و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء قانون بودجه  نییتمام شده را تع نهیهز

 یاتیمعادل آن به بنگاه اعتبار مال ایبنگاهها به خود کسر کند  نیا یاز بده ایپرداخت 

 .دیاعطا نما
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حمایت از بازار سرمایه و اختصاص  الحاق

های بین نسلی صندوق توسعه ملی دارایی

 به سرمایه گذاری مولد

قانون رفع موانع  28ماده  2تبصره 

تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

 کشور

خود در گذاری مستقیم منابع ریالی است نسبت به سرمایه مکلف صندوق توسعۀ ملی

 بازار سرمایه اقدام نماید.

 

9 

 

 

 تکرار/ الحاق

 

 

کنترل و کاهش مخاطرات در بازار سرمایه 

و بهبود شرایط رقابت منصفانه، حمایت از 

 سرمایه گذاران خرد حقیقی 

 

 9جدول شماره  550000-33ردیف  -

 کل کشور  1401قانون بودجه سال 
 

م رئیس دفتر /38544نامه شماره  -

 معاون اول رئیس جمهور 

 

ای یا فرا دستگاهی بازار به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهدولت مکلف است 

 هایهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستسرمایه کشور در شرایط وقوع بحران

عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و با هدف حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در 

به میلیارد ریال  150،000مبلغ  ،حمایت و صیانت از سرمایه گذاران بازار سرمایه و

  اختصاص دهد. صندوق تثبیت بازار سرمایه
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 الحاق

صیانت از حقوق سهامداران و کشف 

قیمت های منصفانه محصوالت 

 تولیدی شرکت ها

قانون توسعه ابزارها و  18ماده 

نهادهای مالی جدید در راستای 

 44اجرای سیاست های کلی اصل 

 قانون اساسی

درصد از مجموع محصوالت پر تیراژ خود  50های خودروسازی مکلفند حداقل شرکت

و کار را از طریق بورس کاال واگذار نمایند. محصوالت عرضه شده در بورس کاال، از ساز 

گذاری کمیتۀ حمایت گذاری بورس کاال استفاده خواهند کرد و ساز و کار قیمتقیمت

 یا شورای رقابت برای آنها مصداق ندارد.
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 اصالح

 

 

  

 

 

 

قانون بودجه سال  5بند م تبصره 

1401 

کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور 

سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با مشارکت و هماهنگی شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و با استفاده از اطالعات سامانه جامع 

 طریق از سود پرداخت اطالعات مشتریان )سجام( پرداخت نمایند. هزینه های احتمالی

 نمایندگان مدیره، هیأت عضو حقیقی اشخاص. است بهادار اوراق ناشر عهده بر فوق

 حکم این اجرای از مستنکف مدیرعامل همچنین و مدیره هیأت عضو حقوقی اشخاص

 و تعزیری حبس سال دو تا یک به ذینفع هر یا بهادار اوراق و بورس سازمان شکایت با

 مدت به تجاری یا محرومیت از تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های

 .گردند می محکوم سال دو تا یک

 بهادار اوراق ناشران مسئولیت نافی تبصره : عدم امکان پرداخت سود از طریق این بند

 از مقتضی طرق به را سهامداران سود موظفند ناشران و نیست مصوب سود پرداخت در
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ل دریافت شماره حساب سهامداران پس از اعالن عمومی از طریق روزنامه های قبی

 .نمایند پرداخت ها آن به کثیراالنتشار، سامانه کدال و تارنمای شرکت

 

 

 

 الحاق

آورده ها در بورس فر ونفت خام  عرضه

انرژی ایران در راستای کمک به پیش 

بینی پذیری اقتصاد کشور و ارائه 

نشانگرهای شفاف به سرمایه گذاران و 

افزایش شفافیت صنعت پاالیشی به 

از صنایع بسیار با اهمیت عنوان یکی 

در بورس می باشد. ضمن آنکه در 

حمایت از تامین مالی صنعت نفت 

کند نقش موثر و حیاتی را ایفا می

تامین مالی با روشهای مدرن ضمن 

کمک به افزایش ظرفیت تولید صنعت 

نفت چرخه درآمدزایی این صنعت را 

 دهد.افزایش می

( سیاست های کلی اقتصاد 13بند )

( قانون 4بند )ح( ماده )تی، مقاوم

برنامه ششم توسعه ، سند تحول دولت 

قانون برخی احکام مربوط به مردمی و 

 اصالح ساختار بودجه کل کشور

 

صادرات  باشند یممکلف وزارتخانه  نیوابسته و تابعه ا یشرکتها هینفت و کل زارتو

 را ها فرآوده ریسا و ژهیو ،یاصل از اعم ینفت یها فرآورده هیکلزمینی و فروش دریایی 

 استمکلف  رانینفت ا یشرکت مل نیهمچن .دهند انجام رانیا یانرژ بورس قیطر از

 عاناتیبشکه انواع  نفت خام و م ونیلی)ده( م 10ماهانه  به طور منظم و مستمر حداقل 

 بورس مقررات طبق و عرضه یارز ای یالیر صورتبه  رانیا یبورس انرژ قیرا از طر یگاز

 مربوطه نفعانیذ حساب به کشور کل یدار خزانه اعالم طبق حاصله وجوه .ندینما هیتسو

 .شودیم زیوار
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 الحاق

در راستای کاهش مطالبات اشخاص از 

دولت به ویژه صنعت بانکداری با 

استفاده از گواهی سپرده کاالیی نفت 

خام به عنوان یک طبقه دارایی جدید 

ترازنامه این کار سبب بهبود وضعیت 

اشخاصی می شود که از دولت طلبکار 

 هستند و در بازار سرمایه حضور دارند.

( سیاست های کلی اقتصاد 13بند )

 مقاومتی و 

( قانون برنامه ششم 4بند )ح( ماده )

 توسعه

شود نسبت به تسویه بدهی قطعی خود با اشخاص حقوقی و به دولت اجازه داده می

یک بودجه از طریق واگذاری گواهی سپرده نفت خام  تعاونی تا سقف مصوب در تبصره

یا میعانات گازی اقدام نماید. اوراق مذکور قابل معامله در بورس انرژی ایران و معاف از 

مالیات بر ارزش افزوده بوده و شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل نفت خام و 

 د.باشمیعانات به مقاصد صادراتی به درخواست دارنده گواهی می
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تامین مالی بر پایه دارایی پایه نفت 

خام و میعانات گازی که پیشران 

اقتصاد و مهم ترین اقالم صادراتی 

کشور هستند سبب افزایش میزان 

( قانون برنامه ششم 4بند )ح( ماده )

 توسعه

 

بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند تمهیدات الزم جهت انتشار اوراق 

تامین مالی ارزی با دارایی پایه نفت خام و میعانات گازی، قابل معامله در بورس انرژی 

 رای پول و اعتبار به عمل آوردند.ایران را تا سقف مصوب در شو
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تولید فرآورده و خوراک در کشور شده  الحاق

و ریسک تامین خوراک برای صنایع 

کاهش می یابد ضمن آنکه اثرات 

این دارایی پایه تورمی ابزار مبتنی بر 

 پایین تر است.

 

 

 

 الحاق

افزایش شفافیت و استفاده از روشهای 

( سیاست 13نوین فروش براساس بند )

های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد 

شده است  که در نهایت به کاهش 

هزینه مبادله در اقتصاد و بازار سرمایه 

 منجر خواهد شد.

پاالیشگاه بزرگ کشور در  بازار  8

سرمایه پذیرفته شده هستند و به 

واسطه عدم ارائه اطالعات به موقع و 

عدم شفافیت در خرید خوراک 

مشکالت زیادی را پیش روی سرمایه 

گذاران قرار داده اند. عرضه خوراک 

پاالیشگاه ها در راستای قانون رفع 

موانع تولید و همچنین اجرای 

ی اقتصاد مقاومتی سبب سیاستهای کل

شفافیت در صورتهای مالی پاالیشگاه 

ها و افزایش سودآوری آنها ناشی از 

اعمال تخفیف دو درصدی خواهد شد. 

ضمن انکه در راستای قانون اصالح  

ساختاری بودجه موجب بهبود رابطه 

 مالی دولت و وزارت نفت می شود.   

( قانون رفع 13( ماده )2تبصره )

 :1394مصوب سال موانع تولید 

ـ شرکت دولتی ذی ربط 2تبصره 

تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت 

پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه 

 بورس را: شده در

( کمتر از نود و %2ـ تا دو درصد )1

تحویل روی کشتی  (%95پنج درصد )

 .)فوب( خلیج فارس تعیین کند

( کمتر از بند %3تا سه درصد ) -2

( برای توسعه پاالیشگاه های 1)

موجود یا احداث پاالیشگاه های 

جدید تا ده سال پس از بهره برداری، 

 د.تعیین کن

وزارت نفت و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه این وزارتخانه مکلفند نفت خام، میعانات 

های خصوصی و دولتی، گازی  و گاز طبیعی تحویلی به هر یک از پاالیشگاه

پتروپاالیشگاه ها، پاالیشگاه های کوچک  و پتروشیمی های  کشور را به صورت منظم 

و مستمر با تناوب عرضه ماهانه از طریق بورس های کاالیی ایران عرضه نموده و به 

پذیر و ارتقای نظام مالی قانون رفع موانع تولید رقابت 13ماده  2استناد مفاد تبصره 

نسبت به اعمال تخفیف دو درصدی در فروش نفت خام و میعانات گازی به کشور، 

خریدارانی که از طریق ساز و کار مورد اشاره در این مصوبه نسبت به تامین خوراک 

 نمایند، اقدام نماید.مصرفی خود مبادرت می

. پاالیشگاهها مکلفند کلیه فرآورده های تولید شده از خوراک تحویلی را از 1تبصره 

 طریق بورس های کاالیی عرضه کنند.

. وزارت نفت مکلف است سهمیه تولید تهاتری مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( 2تبصره 

ای تا پایان ماه سوم سال بودجه تعیین و ابالغ نماید. نفت هر پاالیشگاه را طی ابالغیه

ق بورس خام مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین و از طری

 های کاالیی تخصیص می یابد.

درصد ظرفیت ارزش تولید  10تواند بیش از . سقف سهمیه هر پاالیشگاه نمی3تبصره 

 آن واحد پاالیشگاهی در آخرین سال مالی باشد.

های مالی . در صورت وجود مطالبات تسویه نشده واحد پاالیشگاهی در سال4تبصره 

شرکت پخش و پاالیش یا تولید تهاتری وکیوم باتوم، های تحویلی به قبل بابت فرآورده

 معادل ارزش آن از سقف سهمیه تولید تهاتری وکیوم باتوم کسر خواهد شد.
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. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی دولت به پاالیشگاهها از محل درآمدهای 5تبصره 

درصد از میزان  50بودجه، دولت موظف است از محل گواهی سپرده نفت خام تا 

 مطالبات را به عنوان روش قطعی تسویه تعهدات خود استفاده کند.

 

 

 

 

 

 

 

 الحاق

بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد 

مقاومتی، ایران به عنوان یکی از 

بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی 

در جهان باید اقدام به طراحی شاخص 

بومی قیمت گذاری گاز نماید. عرضه 

عالوه بر شفافیت گاز طبیعی در بورس 

در ساختار مالی شرکتهای بورسی و 

شرکت ملی گاز ایران به اصالح رابطه 

مالی شرکت های تابعه وزارت نفت هم 

 کمک می کند.

 
اقتصاد  یکل یها استی( س13بند )

( قانون 4بند )ح( ماده ) ،یمقاومت

برنامه ششم توسعه، سند تحول دولت 

و قانون برخی احکام مربوط  یمردم

 صالح ساختار بودجه کل کشوربه ا

 

در راستای تجدید ساختار صنعت گاز در کشور و شکل گیری بازار متشکل و شفاف در 

این زمینه و به منظور کشف قیمت عادالنه گاز طبیعی، وزارت نفت مکلف است حداکثر 

ظرف مدت دو ماه از ابالغ این قانون نسبت به راه اندازی بازار گاز طبیعی در بورس 

های گاز طبیعی مکلف به عرضه و فروش ی اقدام نماید. به نحوی که تمامی پاالیشگاهانرژ

های گاز استانی و گاز تولیدی خود از طریق سازوکارهای بورس انرژی ایران به شرکت

 کنندگان بزرگ گاز طبیعی باشند. مصرف

کل کشور  1400ماده واحده قانون بودجه سال  1نامه اجرایی بند ک تبصره آیینتبصره: 

 مصوب هیات وزیران برای این ماده الزم االجراست.
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 الحاق

جویی اندازی بازار گواهی صرفهراه

انرژی در ایران با توجه به مزایای 

وری گسترده آن همانند افزایش بهره

های مختلف اقتصاد انرژی در بخش

آوری در کشور و در نتیجه افزایش تاب

اقتصاد، بهبود کارایی انرژی و کاهش 

شدت انرژی، تضمین عرضه انرژی و 

ردن افزایش توان صادراتی، فراهم ک

گذاری در منابع مالی برای سرمایه

 ها و ... ضروری است. سایر بخش

سازی نامه ایجاد بازار بهینهآیین

سازمان برنامه  -انرژی و محیط زیست

  1396و بودجه کشور مصوب سال 

 سند تحول دولت مردمی 

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تمهیدات الزم برای انجام معامالت گواهی صرفه 

ها و سایر جویی انرژی در بورس انرژی را برای آن دسته از صنایع، نیروگاه

جویی انرژی و مصرف انواع سوخت طبق ضوابط و کنندگان که نسبت به صرفهمصرف

های کنند فراهم نمایند. همچنین وزارت نفت و شرکتهای مصوب اقدام میشاخص

معادل آن مندرج در گواهی جویی شده یا فرآورده صرفه تابعه آن مکلفند سوخت

جویی را به دارندگان گواهی صرفه جویی جهت صادرات یا مصرف داخلی تحویل صرفه

 نمایند.
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بخش عمده ای از نیروگاه های 

غیردولتی در بورس یا فرابورس 

پذیرفته شده اند کشف قیمت واقعی 

( قانون برنامه 44بند )ب( ماده )

قیمت خرید برق را با  ششم توسعه: 

ساز و کار بورس ساعت از طریق مگاوات  کی بیش از نیمشترک هیکل ازیبرق مورد ن

و انتقال  عیتوز یشبکه ها رساختیتوسعه ز یمجاز است برا رویوزارت ن و انرژی تامین

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 الحاق

برق در بورس همراه با امکان تامین 

پایدار برق برای صنایع یکی از ریسک 

های ناشی از قطعی برق صنایع در 

تابستان را کاهش و در عین حال 

موجب شفافیت و افزایش سوداوری 

نیروگاه ها می شود. ضمن آنکه با 

توجه به اصالح نرخ سوخت نیروگاه ها 

سبب باالرفتن انگیزه جهت افزایش 

ان نیروگاهها و کاهش اتالف راندم

سوخت کشور در این بخش و تامین 

سوخت صنایع در زمستان خواهد 

 شد. 

 

توجه به ساز و کار بازار در بورس 

 تعیین نماید

از ریال  2.000عوارض تا سقف  افتیساعت نسبت به در توا لویبرق کشور به ازاء هر ک

 ینزد خزانه دار ریبند اقدام و پس از گردش در حساب شرکت توان نیموضوع ا مشترکین

. گزارش دیشبکه برق اقدام نما ریو توسعه و تعم زاتیتجه دینسبت به خر ،کل کشور

مجلس  یانرژ ونیسیکم بودجه و و هبه سازمان برنام یبند به صورت فصل نیا کردنهیهز

 .شودیارائه م

مکلف به تامین برق پایدار مشترکین بوده و ماده  نیمشمول ا یروگاههای(: ن1) بند

رق مشترکینی که به صورت مستقیم از بورس خرید می کنند وزارت نیرو مجاز به قطع ب

نمی باشد. در صورت عدم تامین برق توسط نیروگاه ها یا قطع برق توسط وزارت نیرو، 

نیروگاه یا شرکت توانیر )حسب مورد( مکلف به پرداخت جریمه به مشترکین به میزان 

 باشند. دو برابر قیمت قراردادهای خرید تضمینی برق )ای سی ا( می 

برق از  شده یداریخر متیبا ق یو کشاورز یالتفاوت تعرفه برق خانگ(: مابه2) بند

-یم نیتبصره تام نیا یروگاههایناز محل منابع حاصل از فروش سوخت به  نیروگاهها

 .شود

درصد از سود خالص خود را در حسابی  30تبصره: نیروگاه های مشمول این ماده مکلفند 

توسعه نگهداری و آن را صرف توسعه و تکمیل ظرفیت نیروگاهی  تحت عنوان اندوخته

 فعلی یا احداث نیروگاه جدید نمایند.
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 الحاق

در حال حاضر انحصار صادرات برق 

توسط شرکت توانیر انجام شده و 

نیروگاه های پذیرفته شده در بورس از 

 این حق محرومند. 

 

منظور صادرات برق توسط نیروگاه های  وزارت نیرو مکلف است اقدامات الزم به

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را از طریق بورس انرژی 

درصد از صادرات برق از این طریق انجام  25ایران انجام دهد. به نحوی که حداقل 

 پذیرد.

تا سقف قیمت ها، توسط وزارت نفت و ای نیروگاه: قیمت سوخت غیر یارانه1تبصره 

 گردد.سوخت شرکت های پتروشیمی تعیین می
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: هزینه ترانزیت برای صادرات و واردات برق، بسته به بازار هدف، حداکثر 2تبصره 

معادل دو برابر سقف هزینه مذکور برای تبادالت داخلی برق در کشور در نظر گرفته 

 می شود.

 

 

 

 الحاق

در  ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری

تولید برق تجدیدپذیر و تامین پایدار 

برق کشور و کاهش ریسک صنایع 

 برای تامین برق

پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت

ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه 

 بازار بهینه سازی مصرف انرژی

های های سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاهبه منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه

قانون رفع موانع  12تجدیدپذیر و اتمی، وزارت نفت مکلف است در چارچوب ماده 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با تصویب شورای اقتصاد، گواهی تولید رقابت

جویی انرژی موضوع آیین نامه بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست را صرفه

یند. وزارت نفت می تواند دارایی پایه گواهی ها واگذار نماگذاران این طرحبه سرمایه

صرفه جویی موضوع این بند را نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی یا معادل آن از 

فرآورده های نفتی اصلی قرار دهد. صادرات دارایی پایه گواهی مذکور طبق ساز و کار 

 بورس انرژی مجاز است.
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سپرده رفع ابهام از مالیات گواهی  اصالح

 کاالیی

 تبصره( س) بند مفاد دستورالعمل

 کل 1401 سال بودجه قانون( 2)

 کشور

انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس 

و اوراق بهادار )از جمله صندوق پروژه، گواهی سپرده کاالیی و گواهی صرفه جویی 

یات بر ارزش افزوده معاف می باشند. سازمان امور مالیاتی انرژی( از شمول قانون مال

مکلف است صرفاً یک بار مالیات ارزش افزوده دارایی پایه موضوع معامالت گواهی 

سپرده کاالیی را در زمان تحویل و به نرخ خرید انجام شده توسط خریدار متقاضی 

 تحویل، محاسبه و دریافت نماید.
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 اصالح

تعیین مصادیق واقعی فهرست مواد 

خام در کارگروه تخصصی و حمایت از 

شرکت های تولیدی از طریق اعمال 

معافیت صادراتی و حفظ مزیت رقابتی 

 شرکت ها 

قانون بودجه سال  6بند ص تبصره 

1401 

به منظور اجرای سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق تولید 

ه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از دانش بنیان و توسع

غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت  -صادرات مواد معدنی فلزی

خام و یا با ارزش افزوده پایین که دارای توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری و ایجاد 

شود. تعریف و فهرست ارزش افزوده بیشتر در داخل می باشد، مشمول مالیات می 

مواد خام و مواد با ارزش افزوده پایین به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور 

اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به 

 سد.تصویب هیات وزیران می ر
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 الحاق

حذف هاب های اروپایی مصرف کننده 

گاز طبیعی و حفظ مزیت رقابتی 

 شرکت های پتروشیمی

 

وزارت نفت مکلف است قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی به 

درصد معدل وزنی  75عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل حاصل جمع، 

درصد میانگین قیمت گاز هنری هاب  25وارداتی به عالوه  قیمت داخلی، صادراتی و

روز پس از پایان هر ماه به  5آمریکا و آلبرتای کانادا در ماه گذشته محاسبه و حداکثر 

شرکت های پتروشیمی ابالغ نماید. سقف بهای گاز خوراک شرکت های پتروشیمی به 

   ریال می باشد. 40ر000ازای هر متر مکعب معادل  

وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده معدل 

منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی )خانگی، 

تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها 

نیز کل پرداختی برای به عنوان خوراک( به عالوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و 

واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی )خانگی، 

تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی ها( به عالوه 

مقدار صادرات گاز است. این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه 

 ک عمل قرار خواهد گرفت.گذشته سال محاسبه و مال

بهای گاز سوخت شرکت های پتروشیمی، پاالیشگاهی، فوالد، صنایع فلزی و سایر 

درصد بهای گاز خوراک شرکت های پتروشیمی، بهای گاز  40صنایع حداکثر معادل 

درصد و صنایع  15سوخت شرکت های پتروشیمی تامین کننده یوتیلیتی معادل 

درصد بهای گاز  10بلور و کاشی و سرامیک معادل سیمان، قند و شکر، شیشه و 

 خوراک شرکت های پتروشیمی می باشد.
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 الحاق

  

فروش کلیه کاالها در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس های کاالیی  -ج "عبارت 

قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. در صورتی که کاال مشمول  10به ماده 

ارض فروش باشد، تحویل گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس های مالیات و عو

کاالیی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کاال بر اساس قیمت اعالمیه خرید 

خود با سازمان امور مالیاتی است. اعالمیه خرید از آنجا که سند فروش کاال محسوب 

 می شود، در حکم صورت حساب است. 
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 تکرار
 

قانون بودجه سال  8تبصره « ز» بند

1401 

 

 

 33مــاده  یو اجــرا یاساســ یکاالهــا یهــادر نهــاده ییخودکفــا یارتقــا یراســتا در

ــزا ــانون اف ــره ور شیق ــاورز یبه ــش کش ــابع طب یبخ ــیو من ــان ،یع ــرکت بازرگ  یش

 کیاسـتراتژ ریمصـارف خـود از جملـه ذخـا یامـور دام بـرا یانیو پشـت رانیـا یدولت

 ییسـپرده کـاال یدر قالـب گـواه یو ذرت دامـ یاجـو دانـه دیـمجازند نسبت بـه خر

ــابع بودجــه عمــوم ــر من ــد. عــالوه ب ــدام کنن ــه الت ی،اق ــماب و  ینیتضــم مــتیاوت قف

بنـد بـه کشـاورزان پرداخـت  نیـکشف شده کـه توسـط شـرکت در سـازوکار ا متیق

ــه عنــوان مالدشــو یمــ ــ؛ ب ــ اتی ــه  یشــرکت هــا یپرداخت ــل انتقــال ب مــذکور و قاب

 مـتین بنـد از جملـه قایـ دسـتورالعمل. گـردد یلحـا  مـ رمجموعـهیز یشرکت ها

ــم ــت حما ینیتض ــوالت تح ــمحص ــورا تی ــتیق یتوســط ش ــذار م و اتخــاذ  یگ

 .گردد یو ابالغ م بیتصو یمحصوالت کشاورز یتیحما یها استیس
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 تکرار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

قانون بودجه سال  2 ع تبصره بند

1401 

 

بــه  ،اعتبــار بــه پشــتوانه کاالهــا در کشــور یو اعطــا قیــبســتر توث جــادیمنظــور ا بــه

مکلـف اسـت حـداکثر تـا شـش مـاه  دولـتیـی، و دارا یوزارت امور اقتصـاد شنهادیپ

مربـوط بـه  ینامـه قـانون بیتصـو 16و  12نامـه مـواد  نیـیقـانون آ نیـپس از ابالغ ا

ــ ــا سیتاس ــوم یانباره ــم یعم ــدو  06/06/1340وب ص ــات بع ــالحات و الحاق  یاص

ــو ــد بیآن را تص ــارچوب در .کن ــل  چ ــ 85اص ــانون اساس ــنامه  یق ــرکت »اساس ش

گـر میبـه عنـوان نهـاد تنظـ «یعمـوم یقبض انبار و توسـعه انبارهـا یمرکز تیریمد

کـارمزد  قیـکـه منـابع آن از طر یردولتـیغ ینهـاد عمـوم تیـعموم بـا ماه یانبارها

ــر انبارهــا ــام یعمــوم ینظــارت ب ــه پ نیو خــدمات توثیــق ت  شــنهادیخواهــد شــد ب

ــاد ــور اقتص ــارت و وزارت ام ــدن و تج ــنعت، مع ــترک وزارت ص ــیو دارا یمش ــه  ی ب

ــوز اتیــه بیتصــو ــه تصــو میتنظــ ینهادهــا یرســد. کارمزدهــا یمــ رانی  بیگــر ب

خواهـد  ینامـه قـانون بیتصـو 12مـاده  موضـوع یعمـوم ینظـارت بـر انبارهـا اتیه

 .دیرس
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 تکرار
 

قانون بودجه سال  16 ز تبصره بند

1401 

 

 

ــاال در ر عرضــه ــدگان ک ــگیکنن ــادرات ن ــا یص ــورس ه ــاال یب ــورت ییک ــه  یدر ص ک

ــدیفرا ــو ن ــوه و در هیتس ــتیوج ــالغ ر اف ــمب ــات  یالی ــا و موسس ــک ه ــط بان را توس

اقـدام بـه  زانیـبـه همـان م ایـانجـام دهنـد  یداخلـ یمجاز و در حساب ها یاعتبار

ــخر ــا دی ــ یکااله ــا یواردات ــورس ه ــاال یدر ب ــ ییک ــارج یداخل ــبدر قا یو خ  ل
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 یشـده تلقــ فــایآنهـا ا یتعهـدات ارز نــدیمقـررات سـازمان بــورس و اوراق بهـادار نما

 .خواهد شد

 

 

 

 الحاق
 

 دیقانون رفع موانع تول 20ماده  

 کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت

 

ــاده ( 3تبصــره ) یراســتا در ــع تول 20م ــع موان ــانون رف ــق ــت دی ــذرقاب ــا ریپ  یو ارتق

نامـه مربوطـه حـداکثر نیـیآ نیکشور، دولت مکلـف اسـت نسـبت بـه تـدو ینظام مال

 تـیارز و بـازار آ یاقـدام کنـد کـه بـازار نقـد یقـانون بنحـو نیـتا سه مـاه از ابـالغ ا

ــورس ــاآن در ب ــاال یه ــادیا ییک ــود ج ــک .ش ــزی بان ــوان  مرک ــه عن ــت ب ــاز اس مج

ــازارگردان در ا ــب ــر اســاس مصــوبات ه نی ــازار ب ــب ــز اتی ــک مرک ــل بان ــدام  یعام اق

 .دینما
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