آييننامهاجراييجزء()1بند(و)تبصره()19قانونبودجهسال1386كلكشور

ماده1ـ ثِ هٌظَس ايجبد ّوبٌّگي دس پشداخت حوَم ٍ هضايبي كبسكٌبى دستگبّْبي اجشايي هلي هشوَل جضء ( )1ثٌذ
(ٍ) تجظشُ ( )11هبًَى ثَدجِ سبل ; 183كل كشَس ،كبسگشٍّي هشكت اص ًوبيٌذگبى تبماالختيبس سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي
كشَسٍ ،صاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي ٍ دستگبُ اجشايي دس سغح هلي (حست هَسد) ،حذاكثش تب پبيبى كشٍسديي هبُ سبل ;،183
اػتجبسات هَضَع ايي آيييًبهِ شبهل حوَم ٍ هضايبي هستوش (اجتٌبةًبپزيش) كبسكٌبى سسوي ٍ پيوبًي اػن اص حوَم ،اًَاع
كَمالؼبدُّبي هستوش ،حن ػبئلِهٌذي ٍ اٍالد ٍ پبداش پبيبى سبل (ػيذي) شبؿليي ٍ كسَس ثبصًشستگي ٍ حن ثيوِ ٍ حن
دسهبى سْن دٍلت (كبسكشهب) كبسكٌبى يبدشذُ سا اص سوق اػتجبسات ّضيٌِاي هظَة اػن اص ثشًبهِاي ٍ يب سديق هتلشهِ
دستگبّْبي اجشايي هلي كسش ٍ ثِ سوق اػتجبس سديق  :38188هٌظَس دس هسوت چْبسم هبًَى ثَدجِ سبل ; 183كل كشَس
اضبكِ ًوَدُ ٍ هشاتت تَسظ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس ثِ دستگبّْبي اجشايي ريسثظ ٍ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ
داسايي اثالؽ هيشَد.
تبصره1ـ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس هَظق است ثب كست ًظش اص سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي استبى
هشثَط ،اػتجبسات هَضَع ايي آيييًبهِ سا دس هَسد دستگبّْبي اجشايي استبًي ثِ طَست يكجب اص سوق اػتجبسات ّضيٌِاي ّش
استبى كسش ٍ ثِ سوق اػتجبس سديق  :38188هٌظَس دس هسوت چْبسم هبًَى ثَدجِ سبل ; 183كل كشَس اضبكِ ًوبيذ.
تبصره2ـ دستگبّْبي اجشايي هَظلٌذ دس اػالم اػتجبس هَضَع ايي آيييًبهِ ثِ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس ٍ
استبى دهت الصم سا ثِ ػول آٍسدُ ٍ هلبد ثٌذ (ص) تجظشُ ( )03هبًَى ثَدجِ سبل; 183كل كشَس سا ثِ گًَِاي سػبيت ًوبيٌذ
كِ ثب اػوبل هذيشيت هٌبست دس هبلت سوق اػتجبسات ّضيٌِاي اثالؽ شذُ ،دس پبيبى سبل ّيچگًَِ كسشي اػتجبسي ثبثت
پشداختْبي

هَضَع

ايي

آيييًبهِ

ًذاشتِ

ثبشٌذ.

تبصره3ـ دس طَست ػذم تكبكَي سوق اػتجبسي هَضَع جضء ( )1ثٌذ (ٍ) تجظشُ هزكَس ثب اػالم ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ
داسايي ،سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس هَظق است دس هَسد تأهيي كسشي اػتجبس سديق يبدشذُ ثِ تشتيت هوشس دس هبدُ
( ٍ )1تجظشُ ( )1آى ثِ ششح يبدشذُ اص هحل اػتجبسات ّضيٌِاي هظَة دستگبّْبي اجشايي هشوَل ايي آيييًبهِ اهذام ٍ
كسشي هزكَس سا تأهيي ًوبيذ
هبدُ2ـ دستگبّْبي اجشايي ٍ هلي ٍ استبًي هَضَع ايي آيييًبهِ هكلفٌذ ليست ٍ يب لَح فششدُ ( )CDحمَق ٍ
فَقالعبدُّبي هستوش ٍ حك عبئلِهٌذي ٍ اٍالد هبّيبًِ كبسكٌبى هزكَس ٍ اص جولِ هطبلجبت پشداخت ًشذُ سبل6831
آًبى (تفبٍت احكبم سبل ٍ ) 6831كسَس ثبصًشستگي ٍ حك ثيوِ ٍ حك دسهبى سْن دٍلت ٍ سبيش كسَس سا ثب ركش كذ هلي
آًبى ثِ تفكيك ثِ اًضوبم ليست ٍ يب لَح فششدُ ( ) CDتغييشات هبُ ٍ يك ًسخِ اص احكبم حمَلي هشثَط (ثشاي يك
ثبس) ،حذاكثش تب ثيستن ّش هبُ تْيِ ٍ ثب اهضبء ثبالتشيي همبم اجشايي دستگبُ ٍ يب همبم هجبص اص طشف ٍي ٍ اهضبء ريحسبة
يب هسئَل اهَس هبلي هشثَط حست هَسد ،اص ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسايي ـ خضاًِداسي كل (اداسُ كل خضاًِ دس
هشكض ٍ يب خضاًِ هعيي استبى حست هَسد) دسخَاست ٍجِ ًوبيٌذ .هسئَليت صحت ليست حمَق ٍ فَقالعبدُّبي هستوش
ٍ سبيش پشداختْبي يبدشذُ ثب هسئَليي دستگبّْبي اجشايي يبدشذُ است.

ماده3ـ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي ـ خضاًِداسي كل (اداسُ كل خضاًِ دس هشكض ٍ يب خضاًِ هؼيي استبى حست هَسد)
پس اص اًجبم ثشسسيْبي الص م هجبلؾ هشثَط ثِ هبليبت ،كسَس ثبصًشستگي سْن دٍلت ٍ كبسكٌبى ،حن ثيوِ تأهيي اجتوبػي سْن
دٍلت ٍ كبسكٌبى ٍ حن ثيوِّبي خذهبت دسهبًي سْن دٍلت ٍ كبسكٌبى ،سا ثب سػبيت هوشسات حست هَسد ثِ حسبثْبي توشكض
ٍجَُ ًضد ثبًك هشكضي جوَْسي اسالهي ايشاى دس هشكض (دس استبًْب ًضد ثبًك هلي ايشاى) كِ ثذيي هٌظَس ثِ تشتيت ثِ ًبم
سبصهبى اهَس هبليبتي كشَس ،سبصهبى ثبصًشستگي كشَسي ،سبصهبى تأهيي اجتوبػي ،سبصهبى ثيوِ خذهبت دسهبًي ٍ طٌذٍهْبي
ثبصًشستگي ٍ حوبيتي دستگبّْبي اجشايي هشثَط اكتتبح هيًوبيذ ٍاسيض ٍ ضوي ٍاسيض هجلؾ سبيش كسَس ثِ حسبة ثبًك
پشداخت اػتجبسات ّضيٌِ دستگبُ اجشايي ريسثظ ،ثشاي ٍاسيض ثِ حسبثْبي هشثَط ،چك سْن هبثل پشداخت ثِ كبسكٌبى سا ّوشاُ
ليست ٍ يب لَح كششدُ ( )CDيبدشذُ ٍ حذاكثش تب ثيست ٍ ّشتن ّش هبُ دس ٍجِ شؼجِ اطلي ثبًك پشداختكٌٌذُ حوَم ٍ
هضايبي كبسكٌبى يبدشذُ طبدس تب شؼجِ ثبًكي هزكَس ًسجت ثِ ٍاسيض خبلض حوَم ٍ هضايبي كبسكٌبى ثِ حسبة ثبًكي آًبى ًضد
آى شؼجِ ٍ يب حَالِ آى ثِ سبيش شؼت كِ حسبثْبي ثبًكي سبيش كبسكٌبى آى دستگبُ دس آى هلتَح است دس اسشع ٍهت اهذام ٍ
هشاتت ٍاسيض ٍجِ ثِ حسبة كبسكٌبى ثِ دستگبُ اجشايي ريسثظ اػالم ًوبيٌذ.
تبصره1ـ خبلض حوَم ٍ هضايبي هستوش كبسكٌبى سسوي ٍ پيوبًي ٍصاست اهَس خبسجِ ٍ سبيش دستگبّْبي اجشايي
هَضَع ايي آيييًبهِ كِ دس ًوبيٌذگيْبي خبسج اص كشَس دستگبّْبي يبدشذُ خذهت هيًوبيٌذ ٍ حوَم ٍ هضايبي هبّبًِ آًبى
ثِ

اسص

پشداخت

هيشَد

ثِ

حسبة

ثبًك

پشداخت

دستگبّْبي

اجشايي

هشثَط

ٍاسيض

هيشَد.

تبصره2ـ ثبًك هشكضي جوَْسي اسالهي ،ثبًك هلي ايشاى ٍ سبيش ثبًكْبي پشداختكٌٌذُ حوَم ٍ هضايبي كبسكٌبى
دستگبّْبي اجشايي يبدشذُ هَظلٌذ دس اجشاي ايي آيييًبهِ ّوكبسي الصم سا ثب ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي هجزٍل ٍ تشتيجي
اتخبر ًوبيٌذ كِ ٍجَُ هشثَط ثِ حوَم ٍ هضايبي كبسكٌبى دستگبّْبي اجشايي هضثَس ثذٍى ٍهلِ ٍ دس اسشع ٍهت ثِ حسبة
ثبًكي

كبسكٌبى

ٍاسيض

ٍ

هشاتت

سا

ثِ

دستگبّْبي

اجشايي

هشثَط

اػالم

ًوبيٌذ.

تبصره3ـ ثبًك هشكضي جوَْسي اسالهي ايشاى دس هشكض ٍ ثبًك هلي ايشاى دس استبًْب (حست هَسد) ثبيذ اػالهيِ ٍاسيض
ٍجَُ كسَس يبدشذُ ٍ طَستحسبة هبّيبًِ حسبثْبي هزكَس سا ثشاي سبصهبًْب ٍ طٌذٍهْبي يبدشذُ ٍ ّوچٌيي اداسُ كل خضاًِ
دس هشكض ٍ خضاًِ هؼيي دس استبى حست هَسد اسسبل ًوبيٌذ تب سبصهبًْب ٍ طٌذٍهْبي هزكَس ثب ّوبٌّگي دستگبّْبي اجشايي
ه شثَط اهذاهبت الصم دسخظَص اػوبل حسبة ثِ هَهغ ٍجَُ هبليبت ،ثبصًشستگي ،ثيوِ تأهيي اجتوبػي ٍ ثيوِ خذهبت دسهبًي
كبسكٌبى يبدشذُ سا هؼوَل داسًذ .سبصهبى ثبصًشستگي كشَسي ،سبصهبى تأهيي اجتوبػي ،سبصهبى ثيوِ خذهبت دسهبًي ٍ
طٌذٍهْبي حوبيتي دستگبّْبي اجشايي هشثَط حن ثشداشت اص حسبثْبي يبدشذُ خَد سا خَاٌّذداشت .سبصهبى تأهيي
اجتوبػي هَظق است تشتيجي اتخبر ًوبيذ تب هشاتت ٍاسيض ٍجَُ ثيوِ تأهيي اجتوبػي سْن كبسهٌذ ٍ سْن دٍلت (كبسكشهب) ثِ
حسبة يبدشذُ سا دس اسشع ٍهت ثِ شؼت ٍطَلكٌٌذُ تبثؼِ دس استجبط ثب دستگبّْبي اجشايي هشثَط اثالؽ ًوبيذ.
تبصره4ـ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي ـ خضاًِداسي كل (اداسُ كل خضاًِ دس هشكض ٍ خضاًِ هؼيي استبى حست هَسد)
هلكق است ثشاي پشداخت حوَم ٍ هضايبي هَضَع ايي آيييًبهِ دس كشٍسديي هبُ سبل; ،183ثشاسبس دسخَاست ٍجِ
دستگبّْبي اجشايي هشثَطٍ ،جِ الصم سا ثِ حسبة ثبًكي آًبى تحت ػٌَاى تٌخَاُگشداى حسبثذاسي ٍاسيض ٍ هتؼبهجبً هجبلؾ
پشداختي اص ايي ثبثت سا اص اػتجبسات هظَة دستگبّْبي اجشايي ريسثظ كسش ٍ ثِ سشجوغ ٍجَُ پشداختي اص هحل سديق

اػتجبسي  :38188هبًَى ثَدجِ سبل ; 183كل كشَس اضبكِ ًوبيذ ٍ هشاتت سا حست هَسد ثِ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي
كشَس

استبى

ٍ

داسًذ.

اػالم

ماده4ـ حوَم ٍ كَمالؼبدُّبي هستوش اكشاد خشيذ خذهت ٍ اًجبم كبس هشخض ٍ كبسكٌبًي كِ حوَم ٍ كَمالؼبدُّب ٍ
يب حنالضحوِّبي آًبى اص عشين پيوبًكبساى پشداخت هيشَد ٍ ّوچٌيي كَمالؼبدُّبي ؿيشهستوش كبسكٌبى اص هجيل اضبكِكبس
سبػتي ،حنالتذسيس هؼلوبى آهَصش ٍ پشٍسش ،حنالتذسيس ٍ حنالتحوين اػضبي ّيئت ػلوي داًشگبّْب ٍ هؤسسبت
آهَصش ػبلي ٍ تحويوبتي ٍ پژٍّشي ،پشسٌل ٍظيلِ ،ػيذي پبيبى سبل ٍ ػبئلِهٌذي ثبصًشستگبى ٍ هستوشيثگيشاى ،حسبة
پساًذاص ،طٌذٍم رخيشُ كشٌّگيبى ،پبداش پبيبى خذهت ٍ هشخظيْبي استحوبهي استلبدًُشذُ ثبصًشستگبى ،پبداش ٍ هشخظي
هٌبعن هحشٍم ٍ ؿيشُ اص شوَل هوشسات ايي آيييًبهِ خبسج است ٍ كوبكبى اص هحل اػتجبس هظَة ٍ تخظيضيبكتِ دستگبّْبي
اجشايي ريسثظ ثب سػبيت هوشسات هشثَط هبثل تأهيي ٍ پشداخت خَاّذثَد ،ثِ ًحَي كِ ثب ّيچگًَِ كسشي اػتجبس دس پشداخت
ٍ

حوَم

كبسكٌبى

هضايبي

خَد

ًشًَذ.

هَاجِ

ماده 5ـ ٍصاست اهَساهتظبدي ٍ داسايي ـ خضاًِداسي كل (اداسُ كل خضاًِ دس هشكض يب خضاًِ هؼيي استبى حست هَسد)
هَظق است ػولكشد ٍجَُ پشداختي هبّيبًِ دستگبّْبي اجشايي سا ّش هبُ يك ثبس ثِ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس ٍ يب
استبى حست هَسد اػالم ًوبيذ .دستگبّْبي اجشايي هلي ٍ استبًي كوبكبى هسئَل طحت طذٍس احكبم طبدسُ هشثَط ثِ
كبسكٌبى خَد هٌغجن ثب هَاًيي ٍ هوشسات استخذاهي ٍ ايجبد ثبسهبلي هتٌبست ثب اػتجبس دستگبُ خَاٌّذثَد .سبصهبى هذيشيت ٍ
ثشًبهِ سيضي كشَس ٍ استبًذاساى هَظلٌذ گضاسش ًظبستي خَد سا ّش سِ هبُ يك ثبس ثِ ّيئت ٍصيشاى ٍ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ
داسايي

ًوبيٌذ.

اسسبل

ماده 6ـ كليِ ٍصاستخبًِّب ٍ هؤسسبت دٍلتي اص جولِ ٍصاستخبًِّب ٍ هؤسسبت دٍلتي هَضَع هبدُ ( )1;3هبًَى ثشًبهِ
چْبسم تَسؼِ اهتظبدي ،اجتوبػي ٍ كشٌّگي جوَْسي اسالهي ايشاى كِ شوَل هوشسات ػوَهي ًسجت ثِ آًْب هستلضم ركش ًبم
يب تظشيح ًبم آًْب است ٍ ّوچٌيي داًشگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلي تحويوبتي ٍ پژٍّشي هَضَع هبدُ ( )91هبًَى يبدشذُ،
هشوَل ايي آيييًبهِ ّستٌذ ٍ ايجبد ّشگًَِ تؼْذ ٍ پشداخت هـبيش ثب سبص ٍ كبس هٌظَس شذُ دس ايي آيييًبهِ دسخظَص
پشداختْبي

هستوش

ؿيشهستوش

ٍ

كبسكٌبى

تَسظ

هوٌَع

آًْب

خَاّذثَد.

تبصرهـ ًيشٍّبي هسلح جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ ٍصاست اعالػبت اص شوَل هوشسات ايي آيييًبهِ هستثٌي ّستٌذ ٍ
دستگبّْبي يبدشذُ هكللٌذ اػتجبسات هشثَط ثِ حوَم ٍ هضايبي كبسكٌبى هشثَط سا كوبكبى اص هحل ثَدجِ هظَة ٍ دس سوق
تخظيض سبليبًِ ثِ ًحَي هذيشيت ًوبيٌذ كِ ثب ّيچگًَِ كسشي اػتجبس دس پشداخت حوَم ٍ هضايب كبسكٌبى خَد هَاجِ ًشًَذ.
ماده7ـ هجبلـي كِ اص هحل اػتجبس سديق  :38188هَضَع جضء ( )1ثٌذ (ٍ) تجظشُ ( )11هبًَى ثَدجِ سبل ; 183كل
كشَس پشداخت هيشَد ،ثِ استٌبد هبدُ ( )91هبًَى الحبم هَادي ثِ هبًَى تٌظين ثخشي اص هوشسات هبلي دٍلت ـ هظَة
1839ـ ثِ تشخيض ٍ تَسظ دستگبُ اجشايي ريسثظ ثِ سوق اػتجبس ثشًبهِ هشثَط اضبكِ ٍ ثِ حسبة ّضيٌِ هٌظَس هيگشدد ٍ
ػولكشد

آى

ًيض

ثِ

ّويي

تشتيت

تٌظين

ٍ

اسايِ

هيشَد.

ماده8ـ تخلقّبي احتوبلي هسئَليي ريسثظ دس دستگبّْبي اجشايي ٍ ريحسبة هشثَط اص هوشسات ايي آيييًبهِ ٍ يب
اػالم اعالػبت ًبطحيح ثِ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس ٍ استبًْب ٍ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي حست هَسد ثب اػالم
دستگبّْبي يبدشذُ خبسج اص ًَثت ثبيذ دس ّيئتْبي ثذٍي سسيذگي ثِ تخللبت اداسي دستگبّْبي اجشاي ريشثظ هَسد

سسيذگي

ٍ

طذٍس

حكن

هشاس

گيشد.

ماده9ـ دس اجشاي هوشسات ايي آيييًبهِ تشخيض هظبدين هؤسسبت دٍلتي دس اًغجبم ثب تؼشيق هبدُ( )8هبًَى
هحبسجبت ػوَهي كشَس ـ هظَة;;18ـ هشتشكبً ثؼْذُ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي ٍ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كشَس
است ٍ دس طَست اختالف ًظش ،عجن ًظش هؼبٍى حوَهي ٍ اهَس هجلس سييس جوَْس اهذام خَاّذشذ.
ماده11ـ دستَسالؼولْبي اجشايي ايي آيييًبهِ حست ضشٍست تَسظ ٍصاست اهَس اهتظبدي ٍ داسايي تْيِ ٍ تٌظين ٍ
اثالؽ هيگشدد.

