اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

عملکرد بودجه عمومی دولت
واگذاری
دارایی های
مالی

()18.4

در بهار 6931

واگذاری
دارایی های
سرمایه ای

تملک
دارایی های
سرمایه ای

تملک
دارایی های
مالی
()0.97

()19

()0.82
پرداخت های
هزینه ای (جاری)
()54.9

درآمدها

()24

مصارف بودجه عمومی دولت در بهار ( 1396هزار میلیارد تومان)

منابع بودجه عمومی دولت در بهار ( 1396هزار میلیارد تومان)
میزان تحقق منابع در سه ماهه

مقایسه نسبت تملک دارایی های سرمایه ای ،سه ماه

میزان تحقق مصارف در سه ماهه

نخست ( 1396درصد)

نخست ،سه سال متوالی(درصد)

نخست ( 1396درصد)

84.9

134.8
6.4
62.6

5.3

53.3
17.7

1.5

درآمدها

0.4

عملکرد سه ماهه 1396

عملکرد سه ماهه 1395

0.6 0.1

پرداخت های هزینه ای (جاری)

عملکرد سه ماهه 1394

واگذاری دارایی های سرمایه ای

نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام

واگذاری دارایی های مالی

نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به پرداخت های هزینه ای

تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی)

افزایش نسبت تملک دارایی های سرمایهای (هزینه های عمرانی) به فروش نفت خام :عملکرد دولت در هزینه کرد درآمدهای نفتی رو به بهبود است.
افزایش نسبت تملک دارایی های سرمایهای به پرداخت های هزینه ای :اولویت دهی دولت به هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

4.5

تملک دارایی های مالی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مجموع درآمدهای مالیاتی
8.83

(هزار میلیارد تومان)
کل کشور18.18 :
استان تهران7.6 :

9.35

4.2
3.4

کشور

تهران
مالیات غیرمستقیم

مالیات مستقیم

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران

مالیات اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمدها
غیردولتی
مالیات حقوق کارکنان بخش
مشاغل
مالیات
خصوصی
جمع مالیاتهای مستقیم
مالیات بر واردات
حقوق ورودی سایر کاالها
مالیات واردات خودرو
مالیات بر کاالها و خدمات
جمع مالیاتهای غیر مستقیم
جمع کل مالیات ها
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

واحد :هزار میلیارد تومان

عملکرد سه ماهه 1396

مصوب سه ماهه 1396

درصد تحقق

درصد تغییر




















9.35






14.49






64.53






7.4





8.83
18.19



15.18
29.67



58.17
61.31



5.3
1.6
تهیه کننده :راحله قریشی
شهریور ماه 1396

