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(الف) تٌس 2تثػطُ 1

 (44)سیاست ّای ولی اغل چْل ٍ چْاضم   (ز)تٌس  (2) هػاضف هطتَط تِ ٍاگصاضی تٌگاّْای زٍلتی هَضَع جعء  1395تِ زٍلت اجاظُ زازُ هی ضَز زض سال 

ایي لاًَى ٍ تسّی ذَز تِ ترطْای ذػَغی ٍ تؼاًٍی ٍ ًْازّای ػوَهی غیطزٍلتی ضا اظ هحل ٍاگصاضی سْام ٍ   (13)لاًَى اساسی ضا اظ عطیك جسٍل ضواضُ 

لاًَى  (44)سیاست ّای ولی اغل چْل ٍ چْاضم  (ز)تٌس   (2)سْن الططوِ هتؼلك تِ زٍلت ٍ هؤسسات ٍ ضطوتْای زٍلتی تِ استثٌای هَاضز هٌسضج زض جعء 

.ایي لاًَى پطزاذت وٌس (18)اساسی ضا اظ عطیك جسٍل ضواضُ 

هؼاًٍت هالی ٍ التػازی

3تثػطُ 2

 1389/10/27 هَضخ 0101/66631تا تَجِ تِ توسیس هست اجطای لاًَى تطًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسؼِ جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ تا ضػایت هػَتِ ضواضُ 

ػالٍُ تط تالیواًسُ سْویِ سالْای لثل، هؼازل ضیالی پٌجاُ  (فایٌاًس) سمف تسْیالت تأهیي هالی ذاضجی1395هجوغ تطریع هػلحت ًظام زض سال 

.زالض تؼییي هی ضَز (50.000.000.000)هیلیاضز 

لاًَى هسیطیت ذسهات وطَضی ٍ ترطْای ذػَغی ٍ تؼاًٍی ٍ ًْازّای ػوَهی غیطزٍلتی تا سپطزى تضویي ّای  (5) زستگاُ ّای اجطایی هَضَع هازُ 

لاًَى تطًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسؼِ جوَْضی  (82)ضَضای التػاز تط اساس هفاز هازُ . الظم تِ تاًىْای ػاهل هی تَاًٌس اظ تسْیالت هصوَض استفازُ وٌٌس

، ایي تسْیالت ضا تِ عطحْای زاضای تَجیِ فٌی، التػازی، هالی ٍ ظیست هحیغی تا اٍلَیت ترص ّای ذػَغی ٍ 1389/10/15اسالهی ایطاى هػَب 

تأهیي هی ضَز تایس تا تأییس زستگاُ اجطائی  (فایٌاًس)ولیِ عطحْای هػَب وِ هٌاتغ آًْا اظ هحل تسْیالت تأهیي هالی ذاضجی. تؼاًٍی اذتػاظ هی زّس

ِ ضیعی وطَض زاضای تَجیِ فَق الصوط تاضس ٍ  شی ضتظ، ٍظاضت اهَض التػازی ٍ زاضایی، تاًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاه

تاظپطزاذت اغل ٍ سَز هٌاتغ ّط یه اظ عطحْا غطفاً اظ هحل ػایسات عطح زض زٍضاى تْطُ تطزاضی ٍ یا هٌاتغ پیص تیٌی ضسُ عطح زض لاًَى تَزجِ ظهاى تػَیة 

.عطح ٍ زض غَضت ػسم وفایت اظ سْن اػتثاضات آتی استاى هحل اجطای عطح لاتل پطزاذت هی تاضس

زٍلت هىلف است . هوٌَع است (فایٌاًس) تطزاضت ٍ پطزاذت اظ هحل هٌاتغ هَجَز جوَْضی اسالهی ایطاى ًعز وطَض تأهیي وٌٌسُ تسْیالت هالی ذاضجی

.تضویي ّای وافی ضا تطای اعویٌاى اظ تاظپطزاذت ترص غیطزٍلتی أذص ًوایس

.اظ اػتثاضات ایي تثػطُ جْت عطحْای زفاػی ضاهل غٌایغ زفاػی ٍ تٌیِ زفاػی ّعیٌِ هی گطزز (%10) زُ زضغس

           هؼاًٍت هالی ٍ التػازی                  

ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هطاضوت ّای هطزهی    

     ساظهاى لغاض ضْطی

(ج) تٌس 4  تثػطُ 3
ِ گصاضاى ترص ذػَغی ٍ یا تؼاًٍی تطای عطحْای 1395تِ غٌسٍق تَسؼِ هلی زض سال   اجاظُ زازُ هی ضَز ًسثت تِ اػغای تسْیالت اضظی تِ سطهای

ِ ای هَاضز هرتلف حول ٍ ًمل زضٍى ٍ تطٍى ضْطی تسٍى اًتمال هالىیت ٍ تا هؼطفی ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطساظی ٍ تضویي ساظهاى ّا ٍ ضطوتْای تاتؼِ ٍ  تَسؼ

.شی ضتظ ایي ٍظاضتراًِ زض لثال اذص حك زستطسی تا استْالن اغل سطهایِ ٍ سَز آى اظ استفازُ وٌٌسگاى السام وٌس

           هؼاًٍت حول ٍ ًمل ٍ تطافیه         

ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هطاضوت ّای هطزهی    

                ساظهاى اتَتَسطاًی                     

ساظهاى تاوسیطاًی

کل کشور1395احکام مربوط به شهرداری ها در قانون بودجه سال 



شرح اقداماتواحد پیگیریشرحتبصره و بندردیف

(ز) تٌس 5تثػطُ 4

ِ  عَض هطتطن یا اًفطازی تا هجَظ تاًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ تا تأییس  تِ ضْطزاضی ّای وطَض ٍ ساظهاى ّای ٍاتستِ تِ آًْا اجاظُ زازُ هی ضَز ت

ضیال اٍضاق هطاضوت ٍ غىَن اسالهی تا تضویي ذَز (70.000.000.000.000)تا سمف ّفتاز ّعاض هیلیاضز  (ساظهاى ضْطزاضی ّا ٍ زّیاضی ّا)ٍظاضت وطَض 

 (%50)حسالل پٌجاُ زضغس . تا تاظپطزاذت اغل ٍ سَز آى تا ضػایت لاًَى ًحَُ اًتطاض اٍضاق هطاضوت ٍ آییي ًاهِ اجطایی آى تَسظ ضْطزاضی ّا هٌتطط وٌٌس

.اظ سمف اٍضاق هَضَع ایي تٌس تِ عطحْای لغاض ضْطی اذتػاظ هی یاتس

تضویي تاظپطزاذت اغل ٍ سَز اٍضاق هطاضوت تطای .  ًافص است1395 هجَظ فطٍش اٍضاق هطاضوت سٌَات گصضتِ تا سمف تؼییي ضسُ سال غسٍض زض سال 

 (%50)ضْطزاضی ّا تا ًطخ هالیاتی غفط است ٍ تضویي پٌجاُ زضغس  (%50)زٍلت ٍ پٌجاُ زضغس  (%50)اجطای عطحْای لغاض ضْطی تِ ًسثت پٌجاُ زضغس 

ِ ضیعی وطَض هی تاضس .سْن زٍلت تطػْسُ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاه

             هؼاًٍت حول ٍ ًمل ٍ تطافیه            

            هؼاًٍت هالی ٍ التػازی             

ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هطاضوت ّای هطزهی    

 ساظهاى لغاض ضْطی

(ب) تٌس 6تثػطُ 5

 توسیس هی ضَز1395 ٍ اغالحات تؼسی آى تا پایاى سال 1387/02/17 هست اجطای آظهایطی لاًَى هالیات تط اضظش افعٍزُ هػَب 

              هؼاًٍت هالی ٍ التػازی                 

ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هطاضوت ّای هطزهی

18تثػطُ 6

لاًَى هسیطیت ذسهات وطَضی ٍ لطاضزازّای پیواًىاضی هىلفٌس حساوثط تا پایاى هاُ تؼس اظ تاضید زضیافت  (5)زستگاّْای اجطایی هَضَع هازُ 

زض غیط ایي غَضت، حسة . غَضت ٍضؼیت یا غَضتحساب حسة هَضز، هالیات هتؼلك تِ لطاضزازّای پیواًىاضی هطتَط تِ پیواًىاض ضا پطزاذت ًوایٌس

ِ ّای هتؼلك اظ عطیك ػولیات اجطایی اظ واضفطها ٍغَل ٍ تِ حساتْای تؼییي ضسُ ساظهاى اهَض هالیاتی (پیواًىاض)زضذَاست هؤزی  ، اغل هالیات ٍ جطیو

.زض ایي غَضت اغل هالیات ٍغَلی تِ حساب هؤزی شی ضتظ هٌظَض ٍ حسة همطضات هطتَط تِ هؤزی هعتَض هستطز ذَاّس ضس. وطَض ٍاضیع هی ضَز

ّوچٌیي تأذیط زض پطزاذت هالیات ّای هَضَع ایي . هالیات پطزاذت ًطسُ هحاسثِ ٍ هغالثِ هی ضَز (%10) جطیوِ استٌىاف واضفطها، هؼازل زُ زضغس 

زض هاُ ًسثت تِ هالیات پطزاذت ًطسُ اظ ظهاى اًتظاض هْلت تسلین اظْاضًاهِ یا سطضسیس  (%2)تثػطُ زض هَاضز همطض هَجة تؼلك جطیوِ تِ هیعاى زٍ زضغس 

زض ایي غَضت پیواًىاضاى ٍ هٌْسساى هطاٍض زض ضاتغِ تا پطزاذت هالیات هتؼلك ٍ جطائن هصوَض هسؤٍلیتی . پطزاذت هالیات، ّطوسام وِ همسم تاضس، است

ًرَاٌّس زاضت

             هؼاًٍت هالی ٍ التػازی                   

                  هسیطیت هالی                     

شیحساب عطح ّای ػوطاًی


