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 ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ساله پنجقانون برنامه 
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مخاطبین/ 
 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران
 ادارات کل امور مالیاتی

( 84اجرایی بند )پ( ماده ) نامه آیینهیات محترم وزیران در خصوص  نامه تصویبارسال  موضوع
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ساله پنجقانون برنامه 

 ایران
  

هیأت محترم  24/22/1398هـ مورخ 00402/ت 29304شماره  نامه تصویبضمن ارسال تصویر 
ششم توسعه  ساله پنج( قانون برنامه 29اجرایی بند )پ( ماده ) نامه آیین در خصوصوزیران 

در روزنامه رسمی کشور به شماره  منتشرشده) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
( و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطالع و 3( از ماده )1(، بند )01/20/1398مورخ  1192  نامه ویژه

 گردد. اقدام الزم اعالم می
 نامه به شرح زیر است: های موضوع این آیین منابع مالی اجرای فعالیت -3ماده » 

د و توسعه ای شرکت مادر تخصصی تولی از فروش برق هسته شده وصولتا پنج در هزار درآمد      -1
 انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

مالیاتی موضوع ماده  قبول قابلهای  عنوان هزینه به یادشدههای پرداختی شرکت  هزینه -تبصره
 «شود.  و اصالحات بعدی آن تلقی می - 1344مصوب  -مستقیم  های مالیات( قانون 121)

  
 نادر جنتی

 مستقیم های مالیاتمعاون 
  

 :تاریخ اجرا
 مطابق بخشنامه

 :مدت اجرا
 مطابق بخشنامه

 مرجع ناظر:
 دادستانی انتظامی مالیاتی

 :نحوه ابالغ
 فیزیکی/سیستمی

 

 



 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران 

 :دولت مکلف است -۸۴هماد

برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادين نفتي و تأسیسات صنعت  آوری، مهار، کنترل و بهره کلیه طرحهای جمع -الف

االجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و  ماه از تاريخ الزم ا ظرف مدت حداکثر سهنفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنه

 .گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد( ۰۹%ای که تا پايان برنامه حداقل نود درصد ) بخش غیردولتي واگذار نمايد به گونه

و خدمات جانبي آن در خلیج فارس و دريای عمان ضمن انجام ها )بانکرينگ(  رساني به کشتي منظور افزايش خدمات سوخت به -ب

ها و صدور  گذاری فرآورده، شرايط، تسهیالت، مشوق های الزم از بخش غیردولتي در خريد شناورهای مخصوص، قیمت حمايت

ساالنه، ( ۰۹%درصد) نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده ها را به رساني به کشتي مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت

 .برسد( ۰۹%ها در منطقه خلیج فارس و دريای عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد ) رساني به کشتي سهم کشور از بازار سوخت

افزايی در  ها و پذيرش اجتماعی و مشارکت از طريق سازمان انرژی اتمی ايران در راستای ارتقای آگاهی -پ

ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانين و مقررات مربوطه  ر برق هستهدستيابی به توسعه پايدا

 .عمل آورد ای به در اين خصوص، با اولويت مناطق دارای ساختگاه هسته

 .رسد نامه اجرائی مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژی اتمی ايران به تصويب هيأت وزيران می آيين -تبصره

گذاری  یرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزايش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايهاز طريق وزارت ن -ت

صورت روشهای متداول  مؤسسات عمومي غیردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شرکتهای تابعه يا به

اقدام نمايد. خريد تضمیني  (BOT) برداری و انتقال و ساخت، بهره (BOO) تصرف برداری و گذاری از جمله ساخت، بهره سرمايه

 .برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود

ای  از اعتبارات طرحهای توسعه( ۹%درصد) منظور افزايش و ارتقای توان علمي، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل يک به -ث

دار نفت، گاز و پتروشیمي  های اولويت ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری

مصرف سازی آنها وکاهش شدت  های موجود و بومي کارگیری آنها در صنايع مرتبط و ارتقای فناوری های تجديدپذير و به و انرژی

های انرژی و آموزش، تحقیقات  انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد اين بند را ساالنه به کمیسیون

و فناوری مجلس شورای اسالمي ارائه نمايد. همچنین به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به 

، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجرای اين قانون، برنامه جامع صیانتي و ازدياد برداشت از مخازن ۹(%درصد) میزان يک

بندی مخازن به تفکیک نواحي خشکي و مناطق دريايي تهیه کند و پس از تصويب آن توسط مراجع  هیدروکربوری را با رعايت اولويت

 .عمل آورد قانوني، اقدامات الزم را به



های شرکتهای بخش خصوصي و تعاوني و  ها و توانمندی نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیتوزارت  -%-ج

ويژه  برداری )نه مالکیت( میادين نفت و گاز به های اکتشاف، تولید و بهره گذاری در فعالیت نهادهای عمومي غیردولتي برای سرمايه

 .عمل آورد قانون اساسي به( ۴۴اصل چهل و چهارم )های کلي  میادين مشترک در چهارچوب سیاست

منظور اثرگذاری در بازار جهاني نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه  وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردی نفت و گاز به -۲

 .ش دهدويژه در میادين مشترک را تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه افزاي های تولید نفت و گاز به ظرفیت

های کلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش  شدن سیاست در جهت اجرائي -۳

گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص دارای خدمات  وری، کارآفريني، سرمايه افزوده، تولید ثروت، بهره

ای و  ويژه در محیطهای علمي، آموزشي و رسانه سازی آن به تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانبرجسته در اين زمینه را 

 .تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج ملي را تبیین و ترويج نمايد

 حاکم است( ۲دولت ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي( ۵%اين قانون بر حکم ماده )  (۴۴حکم ماده )
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