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وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط، تمامی دریافتی -3
( را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق 39های)منابع( مندرج در جدول تبصره )

حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
نه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف حساب سازمان هدفمندسازی یارا

(، نسبت به 39است به ازای هر ردیف از دریافتی های)منابع( مندرج در جدول تبصره)
افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور 

ه پس از وصول، دریافتی اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بالفاصل
 ( را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند.39های)منابع( تبصره)

خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعالمیه های صادر شده از سوی شرکت های 
تابع وزارتخانه های یادشده، بالفاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع 

( را به حساب سازمان 39( پرداختی های )مصارف( جدول تبصره )9(و)1(،)5،)(3ردیف های )
امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.به استناد 

(،سازمان امورمالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از 39(بند)الف(تبصره)1جزء)
ریز نماید تا به شهرداری ها و وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور وا

 دهیاری ها پرداخت گردد.
(، منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به 39(بند)الف(تبصره)5به استناد جزء ) -تبصره

، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و 31/1 قیمت قبل از سهمیه بندی در سال
 می شود.( شرکت ملی نفت ایران ن53902سهم چهارده ونیم درصد)

1- 



 های جایگاه خدمات هزینه ،پرداخت(39)تبصره جدول ذیل(1)بند استناد به–پ 
(( به روش حق CNG)فشرده طبیعی وگاز هوایی سفیدسوخت گاز،نفت بنزین،نفت)سوخت

العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت 
الیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ برداشت می شود.پرداخت عوارض و م

ارزش خدمات آنها،بر عهده جایگاه های یادشده بوده و سازمان امورمالیاتی کشور موظف 
است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.میزان هزینه خدمات)حق العمل( 

مان حمایت از جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، ساز 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان )برنامه و بودجه کشور( تعیین و به تصویب 

 هیئت وزیران می رسد.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مالیات بر  -ث

ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گازطبیعی و برق را متناسب با واریز منابع 
مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امورمالیاتی 

شور واریز نماید. مسئولیت تسویه عوارض و مالیات بر ارزش کشور نزد خزانه داری کل ک
افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امورمالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمندسازی 

 یارانه ها می باشد.
( معوقات مربوط به 39( جدول پرداختی های)مصارف( تبصره )31( و )31در ردیف های ) -ج

بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت مالیات بر عملکرد، مالیات 
های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب 

 شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد.
( 11( ماده)3( عوارض آالیندگی مندرج در تبصره )53پرداخت عوارض موضوع یک درصد) -2

 ماخذ. باشد می آالینده شرکتهای برعهده – 3116مصوب –ه قانون مالیات بر ارزش افزود
 فروش ارزش اساس بر گاز و نفت تولید های شرکت برای آالیندگی عوارض محاسبه
 .باشد می آنها( کارمزد) خدمات

 محمود علیزاده
 معاون حقوقی و فنی مالیاتی
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