
حه  تحلیل کلیات  الی

1401بودجه 

:  تهیه و تدوین
یدکترابراهیم بهادران

1400آذر 
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ه ،کشامل واژه ها وارقامی برنامه ای یکساله  است :تعریف بودجه 

.ارتباط می دهدهزینه ها  را به اهداف  معین -

از وعده های سیاستگذاران:سند دخل وخرج ساالنه است که -

طریق مدیریت منابع ومصارف رابازگو میکند 

منابع مالی  به اهداف عبارت است از ،  تبدیل : بودجه ریزی

.انسانی

مقدمه 
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1401اهداف اساسی  بودجه سال 

: باتمرکز بردرصد  ، 8رشداقتصادی -1

تسهیل فضای کسب وکار-ارتقای بهره وری                    -

توسعه صادرات -اشتغالزایی                                 -

ایجاد ثبات اقتصادی-2-

عدالت محوری ومبارزه با فساد-3

تغییرساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد-4
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1401الیحه بودجه سال با 1400صورت مقایسه الیحه بودجه مصوب سال -الف 
(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه مصوب سال 

1400
الیحه 

1401بودجه

درصد رشد بودجه 
ه به بودجنسبت1401

1400

2802363129/6بودجه کل کشور

1571223142بودجه شرکتهای دولتی

13727/36*1278(درصد46/27بارشد 938سقف)دولتی بودجه عمومی 

9613339درآمد اختصاصی دستگاهها

-(106)(63)دوبار منظور شدهاقالمکسرمیشود

137415059/57بودجه عمومی دولت با محاسبه درآمد اختصاصی 

همت مابقی به شر ط اطمینان از تحقق منابع 340همت می باشد و938مبلغ قابل ابالغ برابر1400برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 
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1400/5/15لغایت 1400گزارش منابع ومصارف سال 
(به هزار میلیارد تومانمبالغ :)مرکز پژوهشهای مجلس : منبع 

شرح
بودجه 

مصوب سال 
1400

بودجه 
مصوب 

139/365

عملکرد
5/15تا

درصد 
139وصول

روزه
(بیش بر آوردی)دالیل عدم تحقق

127848622646منابع –الف 

45517212772در آمدها-1

3251229376درآمدهای مالیاتی وگمرکی-1-1

های لوکس وخانه های خالیعدم اجرای مالیات برخانه ها وماشین-27110386841آمد مالیاتیدر-1-1-1
تحقق پایین مالیات بر شرکتها -2

عدم اجرای حکم اصالح ترخ ارز  مبنای محاسبه حقوق ورودی-54217221در آمد گمرکی-2-1-1
کاهش ورودی کاالها-2

120503469سایر در آمدها=2-1
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(مرکز پژوهشهای مجلس)منبع1400/5/15لغایت1400گزارش عملکرد منابع سال 

(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه 

مصوب سال 
1400

بودجه 
مصوب 

139/365

عملکرد
5/15تا

درصد 
139وصول

روزه
(بیش بر آوردی)دالیل عدم تحقق

396151128واگذاری  دارائیهای سرمایه ای-2

حاصل ازنفت ، منایع-1-2
گازوفرآورده ها 

صادرات اندک نفت در نیمه اول سال -34913311151
تومانی برای کاالهای اساسی 4200ارز استفاده از-2

227/51618653واگذاری دا راییهای مالی-3

از کسری از طریق فروش اضافه بربودجهتامین بخشی132/55072142واگذاری انواع اوراق اسالمی1-3

0-25698شرکتهای دولتیواگذاری2-3
بازار سرمایه برای فروش مناصب نبودن-1
توثیق بخش مهمی ازسهام  نزد بانکها وعدم امکان فروش-2
میلیارد تومان واگذار شده است198کال -3

ه شده عدم فروش نفت به میزان مصوب ازمنابع صندوق استفادباوجود-361413921استفاده از صندوق توسعه ملی-3—2
است
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(مرکزپژوهشهای مجلس:)منبع 1400/5/15لغایت1400گزارش عملکرد منابع سال 

(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه 

مصوب سال 
1400

بودجه 
مصوب 

139/365

عملکرد
5/15تا

درصد 
139وصول

روزه
(بیش بر آوردی)دالیل عدم تحقق

127848622646منابع –الف 

45517212772در آمدها-1

3251229376درآمدهای مالیاتی وگمرکی-1-1

های لوکس وخانه های خالیعدم اجرای مالیات برخانه ها وماشین-27110386841آمد مالیاتیدر-1-1-1
تحقق پایین مالیات بر شرکتها -2

عدم اجرای حکم اصالح ترخ ارز  مبنای محاسبه حقوق ورودی-54217221در آمد گمرکی-2-1-1
کاهش ورودی کاالها-2

120503469سایر در آمدها=2-1
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(مرکز پژوهشهای مجلس)(همت 937)پیش بینی تحقق منابع تا آخر سال در سقف اول
(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

(منابع حاصله)شرح 
بودجه 

مصوب سال 
1400

پیش بینی
درصدتحقق

پیش 
بینی 
مبلغ
تحقق

مالحظات کسری

3259530916در آمد مالیاتی وگمرکی-1

123759231سایر در آمدها-2

1991530169درآمد نفت،گاز وفرآورده ها -3
ستی نظر میرسد میزان تحقق به دربه

برآورد نشده است 

255223لاموال منقول وغیر منقوفروش-4

-132100132اوراق بدهی-5

96302967فروش شرکتهای دولتی -6

-3610036ی استفاده از صندوق توسعه مل-7

93767630307جمع منابع-8

8



(مرکزپژوهشهای مجلس:)منبع 1400/5/15لغایت1400مصارف سال گزارش

(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه 

مصوب سال 
1400

بودجه 
مصوب 

139/365

عملکرد
5/15تا

درصد 
139وصول

روزه

بر بیش)دالیل عدم تحقق
(آوردی

127848728058مصارف -ب 

91935021160پرداخت اعتبارت هزینه ای

176676294ه ایپرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمای

18370710پرداخت اعتبارات تملک داراییهای مالی

.میلیارد تومان شرکت واگذار شده است198کالً * 
.همت از تنخواه خزانه استفاده شده است55تفاوت مصارف و منابع به میزان ** 
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1401نکات مهم کالن الیحه بودجه سال 
بایستی برابربند ب ماده واحده قانون 1400/5/15درصدی منابع بودجه تا تاریخ 46با توجه به تحقق -1

همت در نظر گرفته شود درحالیکه درالیحه نسبت به سقف 938مبنای بودجه برای مقایسه 1400بودجه سال 
همت مقایسه شده که امر صحیحی نمی باشد 1278

همت بوده 571که منابع ومصارف برابر 1399همت در نظر گرفته شود نسبت به سال 938حتی اگر -2
1278درصد رشد را نشان میدهد که در شرایط فعلی کشور قابل توجیه نیست تاچه رسد به  64حدود  

(درصد124رشد)برابر می شود2/24همت که 
همت مقایسه شده که این امر باعث  178متاسفانه منابع ومصارف الیحه بودجه سال آینده در جداول با -3

غیر شفاف شدن بودجه خواهد شد
درالیحه بودجه ردیفها ی دستگاهها حذف شده وبودجه دستگاهها به صورت تجمیعی آورده شده است -4
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درآمدهای مالکیت 
87: دولت

(6/3)%

: درآمدها

664

(48/4%)

درآمدهای مالیاتی

526(38/4)%

واگذاری
دارائیهای

408:سرمایه ای
(29/8)%

واگذاری 
دارائیهای 

299:مالی
(21/8)%

88فروش اوراق
(6/4)%

هزار میلیارد تومان

تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است ودرصد نسبت به کل منابع میباشد

فروش شرکتهای
:  دولتی

71(5/2)%

استفاده از صندوق
: توسعه ملی

137(10)%

2: سایر
(2)%/

51: سایر
(3/7)%

:  فروش نفت

199(27/8)%

منقولفروش اموال 
26/1و غیر منقول

فروش %(2)

/.5:طرحها

منابع عمومی 

1372: دولت
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1401الیحه بودجه سال جدول در آمدهای  -
(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه 

1400سال 
الیحه بودجه

1401سال 

صد حدود در 
نسبت1401رشد 

1400به بودجه 

45566446ها در آمد-الف 

32552762در آمد های مالیاتی -1

488781در آمد ناشی از مالکیت دولت -2

8250(فروش گاال،جرایم وخسارات،متفرقه)سایر-3
39%-
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ر آ م هد ا

261.1د

درآمدهای
527مالیاتی

(درصد79) درآمدهای ناشی
از کمکهای
اجتماعی

0

درآمدهای
حاصل از مالکیت

87دولت
درآمد حاصل از(درصد13)

فروش کاال و
18خدمات

(درصد3)

درآمدهای
حاصل از جرایم

10و خسارات
(درصد2)

درآمدهای
22متفرقه

(درصد3) 
664درآمدها

48/4%

هزار میلیارد توماندرآمدها-1: منابع الیحه بودجه

14.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است



1400با بودجه 1401الیحه داراییهای سرمایه ای واگذاریصورت مقایسه -
(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه 

1400سال 
الیحه بودجه

1401سال 

1401درصد رشد 
ه نسبت به بودج

1400

3954083/26(100)واگذاری دارائیهای سرمایه ای-ب

درصد3493829/32گازی،گازومیعاناتازصدور نفت حاصلمنابع

درصد-452642/35(10)منقول و غیر منقولفروش و واگذاری اموال

/.15(1)واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
50-
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ر آ م هد ا

261.1د

درآمدهای
382صدور نفت 

(درصد94)

0
درآمدهای

فروش اموال منقول 
26وغیر منقول

(درصد6)

درآمدهای
حاصل از جرایم

و خسارات
8

واگذاری داراییهای 

408سرمایه ای

درصد29/8

هزار میلیارد توماندرآمدها-1: منابع الیحه بودجه

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است

واگذار طرحها
5./
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1401با الیحه 1400بودجه سال الیحه مالی مقایسه واکذاری داراییهای-
(مبالغ به هزار میلیارد تومان)

شرح
بودجه 

مصوب سال 
1400

الیحه بودجه 
1401سال 

درصد رشد 
به نسبت 1401

1400بودجه 

-42729930/02(100)واگذاری دارائیهای مالی -ج

-1328833/58(41/9)فروش اوراق

-2567172/25(31/9)فروش شرکتهای دولتی

36137279/44(25/3)استفاده از صندوق توسعه ملی 

17-33/.(9)سایر واگذاری دارائیهای مالی



ر آ م هد ا

261.1د

وراق 1
88
درصد29/44

0
فروش 

شرکتهای دولتی
71
درصد23/75

سایر واگذاری 
دارائیهای مالی 

3
درصد1/01

استفاده از صندوق 
137توسعه ملی  

درصذ45/82

واگذار ی دارائیهای 

299مالی 

درصد2/8

هزار میلیارد توماندرآمدها-1: منابع الیحه بودجه

18.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است



ملک کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکتها ،نشاندهنده ادامه ت-1•
پوشیده دولت بر شرکتهامی باشئد که مضرات مدیریت دولتی برکسی

.نیست
ر برابری از صندوق توسعه ملی ،در شرایطی که د4استفاده حدود-2•

اعث  آمد ناشی از صدور نفت به صورت غیر واقعی برآورد شده است ، ب
کاهش بیشتر منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و•
هد ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی ،مانند حساب ذخیره ارزی خوا•

شد
کتها در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت ومنابع واگذاری شر-3•

کسری از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت
.را افزایش خواهد دادسالهای آتی را دچار مشکل خواهد نمود
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ر آ م هد ا

261.1د

هزینه های 
965جاری

(درصد70)

0
هزینه های 

252عمرانی
(درصد18)

درآمدهای
حاصل از جرایم

و خسارات
8

جمع مصارف 

1372عمومی 

هزار میلیارد تومانمصارف –2: منابع الیحه بودجه

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است

تملک دارائیهای مالی 
155

(درصد12)
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1401والیحه بودجه 1400صورت مقایسه هزینه های بودجه 

رصد رشدد 1401الیحه بودجه  1400دجه بو شرح

5/04 965 919 هرینه ها 

27/31 279 204 کار کنان جبران خدمت

- 329 329 رفاه اجتماعی

18/56./- 60 74 استفاده ازکاالها وخدمات

- 49 - هزینه اموال ودارایی

42./- 29 50 یارانه وکمکهای بالعوض

16/97- 219 262 سایرهزینه ها
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هزینه ها
965
70/3%

جبران خدمات
279کارکنان

(درصد29) رفاه اجتماعی 

329
(درصد 34)

7/5یارانه
(درصد1)

کمکهای بالعوض
22

(درصد2)

استفاده از کاال 
60وخدمات 

(درصد6)

سایر هزینه ها
218

(درصد23)

هزار میلیارد تومانهزینه ها-2-1: مصارف الیحه بودجه

.تفاوت ها ناشی از گردکردن ارقام است ودرصدها نسبت به کل هزینه ها می باشد

هزینه اموال 
49ودارایی 

(درصد5)
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هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیااتی301حدود 1401در سال -1-4

باه که در حقیقت کسر بودجه واقعی است وباتوجه(هزینه جاری -درآمد)

م ، مالکیت ،فاروش کااال،جرایمالیات )احتمال عدم تحقق منابع درآمدی

، احتمال افزایش این کسری  وجود دارد(وغیره 

:که پبش بینی شده است -

تاً عمد)از محل واگذاری دارائیهای سرمایه ایهزارمیلیارد تومان 156-

هزار 8محل صندوق توسعه وهزارمیلیارد تومان از137و ( فروش نفت

میلیارد تومان از سایر درآمدها،  تامین شود 

تراز عملیاتی الیحه-
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منابع

1372

156: خالص دارائیهای سرمایه ای
درصد16

-301:تراز عملیاتی

هزار میلیارد تومان

د  م آ ر 6د 6 4
هزینه ها (  درصد 69)

واگذاری دارایی

408سرمایه ای 

واگذاری دارایی مالی
299

مصارف

1372

ا ه ه  ن ی ز ه
965

تملک دارایی سرمایه ای
252

تملک دارایی مالی
155

198: خالص دارائیهای مالی
درصد15

1401تراز الیحه

درصد از طریق   استقراض از صندوق توسعه ملی تامین شده است15درصد ازطریق فروش نفت  و16درصد ازطریق د ر آمدهاو69هزارمیلیارد تومان هزینه های جاری 965از
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1401ارزیابی وضعیت الیحه بودجه سال 

: وضعیت تنظیم بودجه-1

انجام شود گه خبری از آن وجود نداردبودجه ریزی برمبنای عملکرد قرار بود -

- در سالهای گذشته همواره اعداد بودجه با اعداد سه سال قبل در جدول ذکر -

باالترین رقم  سال قبل مقایسه شده استمی شد که در بودجه پیشنهادی با 

دربودجه پیشنهادی ،ردیفهای مختلف حذف شده وبودجه دستگاههای مختلف به -

باعث عدم شفافیت ، آورده شده که صورت تجمیعی دربودجه دستگاه مافوق 

خواهد شد
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1401ارزیابی وضعیت الیحه بودجه سال 

درصد ازافزایش بهره وری 3/5درصد در نظر گرفته شده است که8هدف رشد اقتصادی -2

درصد با افزایش سرمایه گذاری این رشد محقق خواهد شد واین در حالیست که بهره وری 4/5و

درصدی 8ساله اخیر به شرح جدول زیر بوده است بنابراین رشد 9ووضعیت سرمایه گذاری در طول 

ن الزم به دکر است بیشتر موسسات بیامکانپذیر نبوده وباعث عدم تخصیص بهینه  منابع خواهد شد 

درصد پیش بینی نموده اند 2المللی رشد اقتصادی را حدود 
میانگین 
حسابی 

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391
سال

رشد

1/7- 11./ 05./- 10./- 0 0.10 08./- 05./ 08./- 11./- بهره وری کل

5/97- 1/5 9/3- 9/4- 2/1 3/7- 12- 7/8 6/9- 23/8- سرمایه گذاری  

46./ 2/9 1/8- 3/5- 2/3 12/5 1/6- 2 1.9- 6/8- اقتصاد
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1401ارزیابی اعداد پیشنهادی درالیحه بودجه سال 
نانه  پیشنهاد می شود سناریوهای مختلف به صورت خوش بینانه ، واقع بینانه وبد بی

طبق برای رشد اقتصاد ی در نظر گرفته شود تا با توجه به شرایط، براساس سناریو من

واقعیت بودجه تخصیص انجام شده واز هدر رفت منابع جلوگیری شود با 

چرا مبنای مشخص نیست که 1400با توجه به کسری عملکرد بودجه سال -3

همت در نظر گرفته شده است 1278همت ،938بجای 1400بودجه سال 

درصد 46/27همت مقایسه کنیم 938درصورتیکه میزان بودجه را نسبت به 

الزم به ذکر است که برابر گزارش.بودجه رشد داده شده است که قابل توجیه نیست
28



1401ارزیابی اعداد پیشنهادی درالیحه بودجه سال 

درصد رقم مصوب سقف دوم 46ماهه اول سال معادل4/5مرکز پژوهشهای مجلس در 

تحقق یافته است (همت 938)درصد سقف اول58و( همت1278)

38به ( درصد استقراض از صندوق توسعه ملی20با محاسبه )استفاده از در آمد نفت -4

اجازه 1میلیاردیورو نیزدر بند ی تبصره 4/5درصد بودجه عمومی رسیده است بعالوه 

همت اثر این  مجوز 115تهاتر داده شده که درردیفها وجداول مشاهده نمی شود بامحاسبه

درصد خواهد رسید که باالترین میزان وابستگی را در 42/8، استفاده از در آمد نفتی به

سال اخیررا نشان می دهد در حالیکه براساس سیاستهای مقاومتی قرار بود 10طول 

29وابستگی کم شود



1401ارزیابی اعداد پیشنهادی درالیحه بودجه سال 

وپیشنهاد شده که )همت می باشد 634مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت حدود-

به نظر می رسد ( اگر مبلغ پیش بینی شده محقق نشود از طریق فروش اوراق تامین شود 

فرض کرده اند  الزم به ذکر است هزینهبودجه وضعیت تحریم را بی االثرتنظیم کنندگان 

بگونه ای تنظیم شده، که اگر تحریم هم برداشته شود وضعیت آن متعادل 1401های بودجه 

نخواهد بود

به )آمدهادر ازطریق %48/4معادل (همت )664کل منابع عمومی (همت ) 1372از -4

اموال و استقراض از طریق فروش نفت ، فروش (% 51/6)مابقی(همت)708و( شرط تامین

نشان دهنده شرایط نامطلوب بودجه کشور است تامین خواهد شد که از صندوق توسعه ملی  
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به بعد ، به شرح جادول 91از سال درصد  وابستگی بودجه به در آمد های نفتی -
زیر می باشد  گه سال آینده باالترین وابستکی را نشان می دهد

عملکرد 
91929394959697989914001401سال

درصد 
درآمد 
ل نفتی به ک
بودجه

4042/436/835/127/129/926/131/322/44142/8

در صد وابستگی بودجه به نفت-

42/84=634/1487(=1372+115(/)382+137+115)
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1401ارزیابی وضعیت مالیاتی  پیشنهادی در بودجه سال 
روزه 139عملکرد  رشدداده شده که باتوجه به درصد 62حدود آمد مالیاتی در -4

درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است می توان 75/7سالجاری که معادل 

درصد مالیات وصول شود که  80گفت که  نسبت به عملکرد سالجاری بایستی  بیش از 

دبا توجه به شرایط رکودی، کروناوتحریم، تحقق این امربسیار بعید به نظر میرس

قانونبهنسبتالیحهدر(همت112/1)غیردولتیحقوقیاشخاصمالیاترشد-

ایطشردلیلبهخصوصیهایبنگاهکهشرایطیدر.استدرصد1400،125/7بودجه

رشدیبینپیشودارندقرارمالیتنگنایددرورکوکرونااقتصادیتبعاتوتحریم
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این میزان افزایش به معنای فشار درصد است، 2اقتصادی در سال جاری، حدود •

.بیشتر بر کسب و کارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود

بیشترین سهم را در درصد 38.7با سهمی معادل (همت204)مالیات بر کاال و خدمات،•

مالیات بر ارزش . بر عهده دارد1401منابع درآمدی مالیاتی در الیحه بودجه 

از منابع این پایه مالیاتی را تشکیل می دهدگهدرصد 73، بیش از (همت149)افزوده

درصد رشد یافته است گه درتحقق آن در شرایط موجود بعید بنطر می رسد69/2

یحه از درآمدهای مالیاتی ال( اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت)سهم مالیات های مستقیم •

از درآمدهای ( واردات کاال و خدمات)وسهم مالیات های غیرمستقیم % 47: بودجه

می باشد% 53: مالیاتی الیحه بودجه

1401ارزیابی وضعیت مالیاتی  پیشنهادی در بودجه سال 
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1401پیشنهادی در بودجه سال (  6تبصره)ارزیابی وضعیت مالیاتی

- 20نرخ مالیات اشخاص حقوقی تولیدی درراستای سیاستهای حمایت ازتولید ، -

(بند ف)درصدتعیین شده است 

- واحدهای صنفی بادرآمد بهمنظور حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا ، -

(2بندق جزء)پنج درصدبخشودگی خواهند داشت 1400میلیون تومان در سال  100کمتراز 

- منوط شدن معافیت مالیاتی وجوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل ازصادرات -

بایستی با توجه به عملکرد ممیزین مالیاتی صریحا قید شود (5بند ق حزء) به اقتصاد کشور،

گه مالیات برارزش افزوده مشمول این بند نمی باشد
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1401پیشنهادی در بودجه سال (  6تبصره)ارزیابی وضعیت مالیاتی
باارزش بیش از یک میلیارد تومان:( بندر)اخذ مالیات ساالنه از خودروهای سواری  ووانت دوکابین-

مالحظات  به باال4/5 3—4/5 1/5-3 1-1/5 ( میلیاردتومان)ارزش روز

4 3 2 1 نسبت بهمابه (درصد)نرخ مالیات
التفاوت

(  بند ر)حذف مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری وصنعتی ومناطق ویژه اقتصادی -

- (بند ت)اخذ مالیات از در آمد حاصل از صادرات موادخام ونیمه خام معدنی،نفتی ،گازی وپتروشیمی
- (بندث)باارزش روز بیش از ده میلیارد تومان : اخذ مالیات از واحدهای مسکونی وباغ ویالهای گرانقیمت 

مالحظات به باال60 60-40 40-25 25-15 15-10 10-0 ارزش 
(میلیاردتومان)

ایه باعث فرار بیشتر سرم
خواهد شد

5 4 3 2 1 0 مالیاتنرخ
(درهزار)
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1401ارزیابی وضعیت مالیاتی پیشنهادی درالیحه بودجه سال 
سال از تاریخ پایان کار آنها 3که ) درصد از اولین نقل وانتقال امالک نوسازاشخاص حقیقی2/5اخذ -

شد  باعث رکود ملک و صنایع وابسته وخروج سرمایه بیشترخواهد ( بند خ) (  نگذشته است

بیش از درصدی از دریافت کنندگان خدمات2اخذ مالیات تکلیفی علی الحساب -

:گروه اول شامل(به استثنا ء برخی خدمات بانکی  وبورسی)هزار تومان 500

صاحبان کارخانه ها، واحدهای تولیدی -2کلیه وارد کنندگان وصادر کنندگان  -1

- صاحبان هتل های سه ستاره وباالتر-4بهره برداران معادن                         -3

- صاحبان بیمارستانها ،زایشگاهها،در مانگاهها، کلینیک های تخصصی-5

- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای-6صاحبان مشاغل صرافی                        -6

- صاحبان موسسات حسابرسی،حسابداری ودفترداری،خدمات مالی وارائه دهندگانخدمات مدیریت،مشاوره،انفورماتیک وطراحیسیستم-7

(بند ذ)میلیارد تومان میباشد5/5وصاحبان حرف ومشاغل که در آمد آنها بیش از -9صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری    -8

36درصد افزایش قیمت خواهد شد2این امر به منزله 



1401ارزیابی وضعیت مالیاتی پیشنهادی الیحه  بودجه سال 
- (بند ض)اشخاص حقوقیبانکی حذف معافیت مالیاتی  از سود سپرده های -

- قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورتوجه به اینکه چندین سال است که با -

وقرار بود که کسبه از صندوقهای فروش استفاده نمایند که مالیات جاری است 

اقدامی در این نیزپیش بینی  آنها قابل محاسبه باشد ، لیکن در سال آینده 

به عمل نیامده است رابطه درالیحه بودجه 

- شور در الیحه پیشنهادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی که به گفته مسئولین ک-

.همت می باشدانجام اقدامی  پیش بینی نشده است 100حدود 
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1401درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
ارقام به هزار میلیارد تومان

رشد نسبت به قانون 1401سهم در الیحه 1401الیحه بودجه 1400قانون بودجه  شرح

62 526.8 325.2 درآمدهای مالیاتی و گمرگی

125.7 25.4 133.6 59.2 مالیات اشخاص حقوقی

145.8 21.3 112.1 45.6 مالیات شرکت های غیردولتی

83 1.4 7.5 4.1 مالیات شرکت های دولتی

55.3 16.0 84.2 54.2 مالیات بر درآمدها

19.5- 5.2 27.5 34.2 مالیات بر ثروت

0 700 700 (میلیارد تومان)مالیات واحدهای مسکونی لوکس 

24.2- 5000 6600 )میلیارد تومان(مالیات خودروهای لوکس 

0 2000 2000 میلیارد تومان(مالیات بر خانه های خالی 

66.1 46.6 245.4 147.7 مالیات های مستقیم

42.5 14.8 77.8 54.6 مالیات بر واردات

65.7 3807 203.7 122.9 مالیات بر کاالها و خدمات

69.2 28.4 149.4 88.3 مالیات بر ارزش افزوده

58.5 53.4 281.4 177.5 مالیات های غیر مستقیم
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سهم پایه های مالیاتی مختلف از مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی

1401الیحه بودجه 

1400قانون بودجه 
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، از محل انتشار وفروش انواع اوراق مالیهزار میلیارد تومان فروش 88معادل -7

ت هزار میلیارد تومان نیز بابت  باز پرداخ128حدود پیش بینی شده است و در مقابل،  

سات کاه در نظر گرفته شده است لیکن پیشنهاد شاده ااصل اوراق ، سالهای گذشته  

بینای پایشکسری در آمد نفت وفروش شرکتها از طریق فروش اوراق تامین شود که 

می شود مبلغ زیادی بشود

ص مصرف هزینه های جاری اختصادر سال آینده مبلغ زیادی از فروش اوراق  به -8

.وده خواهد نمرا درسالهای آتی با مشگل مواجمنابع درآمدی دولت خواهد یافت که 

1401ارزیابی اجزاءپیشنهادی تملک داراییهای سرمایه ای درالیحه سال -
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تحلیل هزینه ها-

تمدید شده است لیکن به اهاداف قاانون 1401برای سال قانون برنامه ششم -9

نظیر

کاهش حجم دولت-

واگذاری کارها به بخش خصوصی ، تعاونی-

.صالح نظام بانکی ، توجه زیادی نشده استا-
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خروج از شرایط رکود تورمی و رونق تولید در الیحه بودجه ،برای -10
راهکار جدی ارائه شود

برای حذف بودجه دستگاهها ی موازی  ودستگاههایی که وظایف -11

آنهابه دولت ربطی ندارند ، راهکاری،دربودجه در نظر گرفته شود

:سایر پیشنهادات-
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پییشنهادات-

- بودجه شرکتهای دولتی در الیحه بودجه، فاقد توجیه به درصدی 42رشد -12

کارگروهی متشکل از نمایندگان  وزارت :  پیشنهاد می شود کهنظر می رسد 

امور اقتصادی ودارایی،مرکز پژوهشهای مجلس ، اتاق بازرگانی، سازمان 

حسابرسی وسازمان برنامه وبودجه ،بودجه این شرکتها را بازنگری نموده 

واصالحات الزم را ارائه نمایند
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ه نیما)جهت جلب مشارکت بخش غیر دولتی در پروژه هاای عمرانای :بند الف❑
درصد از سر جمع اعتبارات تملاک دارایای 10تا ( تمام، آماده بهره برداری و جدید

د که های مربوط به هر دستگاه اجرایی صرف حمایت از طرح هایی میشوسرمایه های 
.بخش خصوصی درآن مشارکت می کند

استنحوه اجرای این تبصره مشروط به آیین نامه اجرایی شده ✓
:مجموعه حمایت های در نظر گرفته شده در این تبصره❖
رفه از شمول تعبهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت ، ✓

که از مگر این. گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است
.قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد

مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح ها-4تبصره 
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مین را تضا( پروژه)برنامه و بودجه به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح سازمان ✓
.می کند

اهد خواز مالیات معاف مذکور، صورت گرفته در طرح اصل و فرع سرمایه گذاری ✓
.بود
ستگاه بابت رد دیون قطعی و مسجل ددولت مجاز است با رعایت قوانین و مقررات :بند ب✓

د را باه شارط تعهاهای اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح های نیمه تمام
یدیاه اخاذ تای. در مدت زمان معین واگذار نماید( پروژه)طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح 

نحاوه اجارای )سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوق الذکر الزامی اسات 
(تبصره مشروط به آیین نامه اجرایی شده است
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هزار 86انتشار انواع اوراق مالی اسالمی از جمله اسناد خزانه اسالمی تا سقف ❑

ه، دولات میلیارد تومان درنظر گرفته شده است وعالوه بر رقم در نظر گرفته شاد

تا 1401مجاز شده است برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 

در آمد هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر کند لیکن در بخش10سقف 

روش حاصل از صادرات نفت وفروش شرکتها ،حکم جبران میزان عدم تحقق را با ف

د با اوراق آورده است که بسیار میزان فروش اوراق را افزایش خواهد داد که بعی

ساتی در شرایطی که در بازار سرمایه بوجود آمده امکانپذیر باشد بنا باراین بای

بودجه راهکارهای دیگری برای این امر در نظر گرفته شود

تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی-5تبصره 
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در هماه ماوارد از نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی : بند ه1جزء ❑
امانه جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی سا

.امورگمرکی میباشد(14)در روز اظهار و مطابق ماده(اسِ.تی.ای)مبادله الکترونیکی
( 1)مااده(د)درصد حقوق گمرکی در صدر بناد4نرخ 1401در سال : بند ه2جزء ❑

شکی و قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پز
معافیات ماذکوربرای .            درصد تقلیل می یابد1نهاده های کشاورزی و دامی به 

(داخلیبه ضرر رقابت تولید.)استمواد اولیه مورد نیاز تولید در نظر گرفته نشده 
ی دولت مکلف است در واردت محصوالت کشاورزی و دامی در شرایط مسااو: بند م❑

قرار از شرکت های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینیاولویت خرید خود را 
.دهد

صنعت، معدن و ارتباطات-7تبصره 
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هازار میلیاارد 470مجموع منابع هدفمندسازی یارانه ها بر اساس مفروضات فوق ❑
. تومان می باشد

:یارانه هامفروضات منابع هدفمندسازی 
ثابت ماندن قیمت خوراک پتروشیمی ها ✓
معادل قیمت خوراک پتروشمی : قیمت سوخت پتروشیمی✓
معادل قیمت خوراک: قیمت سوخت گاز صنایع عمده✓
درصد قیمت خوراک بدون تغییر10از : قیمت سوخت گاز سایر صنایع✓
درصاد 20اصالح پلکان مصرف معاادل متوساط از طریق اصالح قیمت گاز خانگی ✓

. در دامنه الگوی مصرف افزایش نخواهد یافتقیمت مشترکین 
.بقیه موارد از قبیل فراوده های نفتی همانند سال قبل است✓

هدفمندسازی یارانه ها-14تبصره 
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:مهمترین اجزا در بخش مصارف هدفمندسازی یارانه ها

، جبران اصالح نرخ کاالهاای اساسای، داروهزار میلیارد تومان برای 106رقم ✓

یارانه نان و خرید تضمینی گندم 

صندوق پیشرفت و عدالت ایرانهزار میلیارد تومان برای 66رقم ✓

هدفمندسازی یارانه ها-14تبصره 
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وساعه به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهاره وری و ت: بند الف❑

ان و سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های داناش بنیا

غییار ناام صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تپیشران، 

.صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد31یافته و با 

مرجع تصویب طرح ها و پروژه ها در سطح استان و نظارت بر حسان اجارای ❑

.میباشدشورای برنامه ریزی و توسعه استان آنها، 

تولید و بهروری-18تبصره 
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تگاه به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دس: بند ز( 1)جز ❑

های اجرایی دارای اعتبار از محل مصاارف عماومی دولات از جملاه صاندوق 

لی نفت بازنشستگی کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده شده از طریق شرکت م

فی شاده ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معر

و بار توسط دستگاه های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفات

تبصاره ( ب)اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند 

.این قانون اقدام نماید( 1)

بودجه-19تبصره 
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:1401سال به منظور پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی از ابتدای: بند د❑

زان تمامی مستخدمین مرد و زن به هار میاحداقل و حداکثر سن بازنشستگی -1

. سال افزایش مای یاباد( 2)دوسابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، 

ین حکام احکام قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از ا

.مستثنی است

کشاوری، اعم ازمحاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی -2

اشتغال ، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمانلشکری، سازمان تأمین اجتماعی

.خواهد بود

منابع انسانی-20تبصره 
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