ظرفیتهای قانون بودجه سال 1399
مرتبط با دانشگاه

معاونت طرح و برنامه
اداره کل بودجه و اعتبارات
1

فروردین 1399

2

تبصره  :2تامین مابه التفاوت فروش نفت
ج-چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال  ۱۳۹۹کمتر از
سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد ،به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده ( )۱۷و جزء ()4
بند (ح) ماده ( )۱6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۱۳۹5/۱0/۱۱با اصالحات و الحاقات
بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند .در صورت تحقق درآمد
مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره ،درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده ( )۱۷قانون احکام دائمی
برنامه های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
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تبصره  :۳تأمین مالی خارجی (فاینانس) بهمنظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها
الف -با رعایت بند "الف" ماده ( )4قانون برنامه ششم توسعه ،در سال  ۱۳۹۹سقف تسهیالت تأمین مالی
خارجی (فاینانس) برای طرحها عالوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل ،معادل ریالی سی میلیارد

( )۳0,000,000,000دالر تعیین می شود .دولت مجاز است یک میلیارد ( )۱,000,000,000دالر از تسهیالت
تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی
بهمنظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین
دولت و بازپرداخت آن ،از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.
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تبصره  : 4تسهیالت بابت تجهیزات آزمایشگاههای دانشگاهها و طرحهای نوآورانه
د -محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود ،با نرخ سامانه نظام یکپارچه

مدیریت ارزی(نیما) است.
ه -به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و سیصدو هفتاد و پنج میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹
صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیالت ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره  ۱این تبصره برداشت کرده
و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:
برای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تا سقف  ۳0میلیون یورو-برای طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف  ۷0میلیون یورو
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تبصره  : 4تسهیالت بابت تجهیزات آزمایشگاههای دانشگاهها و طرحهای نوآورانه
-برای طرحهای شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف  ۳5میلیون یورو

برای کارخانه های نوآور معاونت علمی  25میلیون یوروبازپرداخت تسهیالت مذکور در بودجه های سنواتی  ۱400تا  ۱405منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز
شود .بازپرداخت تسهیالت تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها صورت پذیرد.
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تبصره  : 5انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دانشگاه

بابت اجرای طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زیست محیطی

الف -شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ( )65,000,000,000,000ریال اوراق مالی اسالمی
ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد
میرسد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود ،منتشر کنند.
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تبصره  : 5انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت

بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها

ب -دولت تا مبلغ دویست و نود هزار میلیارد ( )550,000,000,000,000ریال اوراق مالی اسالمی

(ریالی -ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  ۳۱0۱08جدول شماره ( )5این قانون واریز کند.
منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج
در پیوست شماره ( )۱و همچنین اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی و ردیفهای

متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون
اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود .سود و
هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره ( )8و ( )۹این قانون پیشبینی و قابل پرداخت

میباشد.
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تبصره  :5انتشار اسناد خزانه اسالمی بابت پرداخت بدهیهای مسجل دولت
ج -اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای الف و ب این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان

طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب-مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه قابل
واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران ،مشاوران ،تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر
هزینه های تعهدشده اعتبارات این قانون ازجمله تملک اراضی) می باشد.
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تبصره  :5انتشار اسناد خزانه اسالمی بابت پرداخت بدهیهای مسجل دولت
ه-دولت اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی  ۳۱0۱0۳جدول شماره ( )5این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد
( )200٫000٫000٫000٫000ریال به طلبکاران واگذار کند .بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش
بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصلی مربوطه و جدول شماره ( )8این قانون
نسبت به تسویه آن اقدام کند .این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت
به دانشگاه آزاد اسالمی به آنان واگذار می شود و صرفا براساس ابالغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می شود .مانده
منتشر نشده اسناد موضوع این بنده به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود.
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تبصره  :5تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
و ۱-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ،بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی ،خصوصی و نهادها و
مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹8
ایجاد شده ،با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (
 )50.000.000.000.000ریال (موضوع ردیف درآمدی  ۳۱0۱06جدول شماره ( )5و ردیف  5۳0000 -62جدول شماره

( ))۹به صورت جمعی  -خرجی تسویه کند.
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تبصره  :5تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
و - 2-به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان ،مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و
تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال  ۱۳۹8ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی
غیردولتی ،صندوق های بازنشستگی ،بانکها ،قرارگاه خاتم االنبیاء ،پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم االنبیاء،
پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ،شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز

شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  ۱۳۹6ایجاد شده
است ،را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال  ۱۳۹8ایجاد شده

است ،از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ( )2بند (و) تبصره ()5
قانون بودجه سال  ۱۳۹8کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد ( )۳00.000.000.000.000ریال به صورت جمعی  -خرجی
از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
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تبصره  :5مهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غیرنقدی
ف -مهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال  ۱۳۹۹برای کلیه
دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
کشور ،تابع قانون اصالح مواد ( )6۳و ( )64قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ۱۳۷۹/۱2/۱5است.
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تبصره  :6مالیات معامالت پیمانکاری
م -در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه ششم
توسعه است ،کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت ،مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به
پیمانکار پرداخت کند .تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد،
سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد .در مواردی
که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می شود در صورت درخواست
پیمانکار ،کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد .سازمان امور

مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسنادمذکور را به خزانه
داری کل کشور ارائه می کند .خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی
را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
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تبصره  :۷افتتاح حساب در بانک مرکزی
الف 2-کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )2۹قانون
برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و
تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفا از طریق
خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند .دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و
پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند .نگهداری

هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در
اموال عمومی است .نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع
عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود ،مشمول حکم این جزء میشوند.
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تبصره  :۹دریافت تسهیالت بابت احداث خوابگاهها و طرحهای تملک سرمایهای
الف-به دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب
هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال  ۱۳۹8نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها از محل
توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود با
اولویت ساخت ،خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده ( )۱0۳قانون برنامه ششم
توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند .صندوقهای رفاه
دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار الزم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و
کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت
مفاد این بند ،از تسهیالت بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و
کارگاههای خود استفاده نمایند.
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تبصره  :۹مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش

ج -مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد
قرار میگیرد .اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد ،پرداخت میشود.
دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
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تبصره  :۹ساماندهی و بهینه سازی کاربری
د -به وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از امالک و فضاهای آموزشی،
ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی ،نسبت به احداث ،بازسازی و بهره برداری
از آنها اقدام کند .تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و
همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده ( )5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران مصوب  ۱۳5۱/۱2/22با اصالحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و از پرداخت کلیه
عوارض شامل تغییر کاربری ،نقل و انتقال امالک ،أخذ گواهی بهره برداری احداث ،تخریب ،بازسازی و
سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.
پهنه های بزرگ از جمله پردیسهای دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی شوند.
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تبصره  :۹ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی

ه ۱-در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور ،کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط

دستگاههای اجرائی ،ممنوع است.
ه 2-کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه
پژوهش های کاربردی استفاده می کنند ،مکلفند حداقل معادل ده درصد این اعتبارات را با اعالم

فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود ،از طریق پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز
پژوهشی هزینه کنند.

19

تبصره  :۹استفاده از قانون متوازن-اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای به امور پژوهشی

و-

بهمنظور ارتقای شاخصهای علمی ،پژوهشی و فناوری ،اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر

توسعه یافته مصوب  ۱۳۹۳/0۷/۳0قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی
مستقر در استان است.

ز-

در راستای اجرای بند (ب) ماده ( )۱2قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد ( )۱٪از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته

به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول  ۱و  )6به امور پژوهشی و توسعه فناوری ،شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات

موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویتها و سیاست
های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های
علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود ،برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی
استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
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تبصره  :۹استفاده از هزینههای پژوهشی شرکتها

ح -شرکتها ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( )۳این قانون،

مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط ،حداقل چهل درصد ( )%40از هزینه امور پژوهشی خود مندرج
در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد ( ،)%25به حساب خاصی نزد
خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی،
عناوین پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش
آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
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ادامه تبصره  :۹استفاده از هزینههای پژوهشی شرکتها
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد
اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به
سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور ،توسط خزانهداری کل کشور به موسسات آموزش
عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود به طوری که تا پایان سال مالی
کل مبلغ توافقنامهها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند ،در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به
صورت امانی هزینه می شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان ،پژوهشگران پسادکتری ،دانش آموختگان پژوهشگر و
نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد ( )% 60خواهد بود.
22

تبصره  :۹حذف قانون متوازن درآمد اختصاصی

ل -به منظور ارتقای شاخصهای علمی ،پژوهشی ،فناوری و مهارتی ،درآمدهای اختصاصی دانشگاهها،

مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای

ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند.
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تبصره  :۱2افزایش حقوق و مزایا
الف -۱-در سال  ۱۳۹۹حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن ،حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه
بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت مصوب  ۱۳۷0/06/۱۳با اصالحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران
دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمریها و سایر
حمایتهای متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد ( )۱5افزایش می یابد و
تفاوت تطبیق موضوع ماده ( )۷8قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوقی ،بدون تغییر باقی می
ماند.
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تبصره  :۱2معافیت مالیاتی
الف - 2-سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ( )86قانون مالیاتهای مستقیم در سال  ۱۳۹۹ساالنه مبلغ
سیصد و شصت میلیون ( )۳۹0٬000٬000ریال تعیین میشود .نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی
و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های ( )۱و ( )2ماده ( )8۹قانون
مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ( )5قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی
مصوب  ۱۳68/۱2/۱6با اصالحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن
مشمول مالیات ساالنه ده درصد ( )۱0٪و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول
مالیات ساالنه پانزده درصد ( )٪۱5و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه
بیست درصد ( )20٪و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد ( )25%میباشد.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ( )5۷و ( )۱0۱قانون مالیاتهای مستقیم ساالنه مبلغ دویست
و هشتاد و هشت میلیون (  )288.000.000ریال تعیین میشود .اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی
موضوع تبصره ( )۱ماده ( )86قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ()84
قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمیشوند.
25

تبصره  :۱2پاداش پایان خدمت

الف -۳-پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری

به کارکنان دولت مصوب  ۱۳۷5/02/26با اصالحات و الحاقات بعدی آن و پاداشهای مشابه به
مقامات ،رؤسا ،مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه ششم توسعه
و همچنین وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل

حقوق و مزایای موضوع ماده ( )۷6قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی
سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالک محاسبه قرار میگیرد ،خواهد بود .هر گونه پرداخت خارج از
ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
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تبصره  :۱2سامانه سادا
د-دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال
 ،۱۳۹۹اطالعات ساختمانها ،فضاهای اداری ،غیراداری و سایر اموال و دارایی های غیر منقول را در سامانه
جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند .تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و
ماشین آالت و تجهیزات در سال  ۱۳۹۹منوط به ثبت اطالعات موضوع این بند است .استانداریها مکلفند
ضمن صحت سنجی اطالعات استانی موضوع این بند ،با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه
پیشنهاد مولدسازی دارایی های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .شرکتهای دولتی
مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق
به شرکت را به مجمع عمومی ساالنه در سال  ۱۳۹۹ارائه نمایند .مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند
موظفند تصمیمات الزم را در خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه
کشور ،استانداری ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال  ۱۳۹۹اقدام نماید.
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تبصره  :۱2هزینههای اجتناب ناپذیر
ه -کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس ،حق الزحمه ،ساعتی ،حق نظارت و
پاداش شوراهای حل اختالف ،هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و باید به صورت ماهانه پرداخت
شود.

28

تبصره  :۱2دریافت سود از حسابهای بانکی

ز-۱-دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود
از حسابهای بانکی (حساب جاری ،پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی
نیستند.
ز-2-از ابتدای سال  ۱۳۹۹سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها ،بیمه ها،
سازمان بورس و اوراق بهادار ،صندوقها ،نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان در

آمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صددرصد
( )۱00٪دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود .هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در
وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
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تبصره  :۱4هدفمندی یارانهها

و -اختصاص چهارهزار میلیارد ریال بابت تغذیه و امور رفاهی دانشجویان دربخش مصارف از محل

هدفمندی یارانهها

30

تبصره  :۱۹واگذاری طرحهای نیمه تمام در قالب سازوکار مشارکت عمومی -خصوصی
به منظور اجرائی نمودن ماده ( )2۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (،)2
دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات الزم را برای اجرای طرح

جدید ،نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با
بخشهای خصوصی ،تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
 -۱به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون را کسر و به

ردیف شماره ۳8ـ  550000واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست
شماره ()۱این قانون ،در قالب یارانه سود ،وجوه اداره شده و یا کمک بالعوض ،برای قراردادهای مذکور
اختصاص دهد .سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص مییابد.
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تبصره  :20بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

الف  -در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت
خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی ،مکلفند در سال  ۱۳۹۹با شناسایی هزینهها به تفکیک
حقوق و دستمزد ،غیرنیروی انسانی(مستقیم و غیرمستقیم) و هزینههای مراکز فعالیتهای پشتیبانی نسبت به
استقرار و تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ب -مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف  ۱025۳0در قانون

بودجه سال  ۱۳۹۹با تایید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط
همان دستگاه قابل هزینه است.
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تبصره  :20بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
ج -در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده ( )۷قانون برنامه ششم توسعه

 -۱دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجیها(کاال و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه
بودجهریزی مبتنی برعملکرد (برنامهریزی ،هزینهیابی و مدیریت عملکرد) که اطالعات وروردی آن
از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرایی بدست میآید ،انجام دهد.

 -2دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها،
خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است ،اعتبارات واحد مجری را در
سامانه(سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارشگیری

رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.
تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیرواحد مجری خواهد بود.
33

تبصره  :20بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
 -۳به دستگاههای اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند،
اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ،نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابالغی
همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده()۷۹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
 -4در اجرای حکم بند ( )۱6سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده ( )28قانون برنامه ششم توسعه ،در صورتی که

واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد ( ))۱0٪نسبت به انجام مأموریتهای خود مازاد تشخیص دهد،
میتواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مذکور ،وفق قوانین و
مقررات مربوط(جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه ،جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و
جابجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و
موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید .در صورت عدم موافقت مستخدم ،وفق مقررات مربوط ،در خصوص
نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی
آنها اقدم کند.
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 -5دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق ،فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی ،پیمانی و

قراردادی خود را در اختیار سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار
دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را
برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه
و پرداخت کنند.
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 -6دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده

و هزینه های قطعی فعالیت با محصول در همان دوره تفاهم نامه ،مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار ،بیست درصد ( )20٪را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب
پرداخت های غیر مستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغیسازمان های برنامه و بودجه کشور و
اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد ( )80٪دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده ( )۳0قانون برنامه و
بودجه کشور ،هزینه کند.
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 -۷به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی ،دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد ،مفدار و قیمت تمام شده

فعالیتهای ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره ( )4این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه
تغییری ایجاد نشود ،با پیشنهاد مشترک با باالترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه
کشور ،در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح کلیه آیین نامه اجرائی این بند ،به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و
اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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الف -به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
 -۱دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و
شرکتهای دولتی مندرج در جزء ( )۱بند (ه) تبصره ( )2این قانون مکلفند اطالعات کارکنان رسمی ،پیمانی و قرارداد کار معین
(مشخص) ،کارگری و کارکنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۹در سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایای ثبت یا به روزرسانی نمایند.

 -2از تیرماه سال  ،۱۳۹۹تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی ،صرفا بر
اساس اطالعات سامانه کارمند ایران صورت می گیرد.
 -۳از ابتدای خردادماه سال  ۱۳۹۹هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات

هزینهای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطالعات آنان در سامانه کارمند ایران ،از اعتبارات تخصیص یافته یا
درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهائی انجام میشود .درج این
اطالعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.
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ج -دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )2۹قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری با
کمک هزینه معیشت وجه دریافت می کنند ،مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت
پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعالم نمایند.
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د -به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد ( )۳و ()5
قانون برنامه ششم توسعه:
 -۱دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال  ۱۳۹۹برنامههای
عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانهای
برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند .دستگاههای اجرائی مکلفند در
موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور ،اعتبارات الزم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری»

پیش بینی نمایند .تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره
وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
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با تشکر از توجه شما
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