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 درصدی نرخ مرجع بار تورمی باالیی برای اقتصاد خواهد داشت100حذف نرخ ارز حمایتی و افزایش بیش از.



کلیات

رشد نسبت به قانون 1401الیحه بودجه سال  1400قانون بودجه سال  منابع

5% 965 919 هزینه ها

43% 252 176 یتملک دارایی های سرمایه ا

15%- 155 182 تملک دارایی های مالی

7/3% 1372 1278
جمع مصارف عمومی 

دولت

1401تصویر مصارف عمومی الیحه بودجه 



کلیات



کلیات



کلیات

1401نحوه تراز بودجه در الیحه 

روزدرگازیمیعاناتونفتبشکهمیلیون1/2صادراتفرضبا*
باودالرمیلیارد3/5گازصادراتخالصهمچنینودالر60نرخبا

(ترجیحیارزحذف)تومانهزار23نرخبهدالراحتساب

کسری بودجه ساختاری
:(بدون نفت)

704

هزار میلیارد تومان

منابع 
(:درآمدهای پایدار و سایر)

هزار میلیارد تومان 668

:مصارف

هزار میلیارد تومان 1372

هزار میلیارد تومان 382
،منابع حاصل از نفت، میعانات

خالص صادرات گاز و 
*پتروشیمی 

نحوه تراز 

کردن بودجه 

در الیحه 

1401بودجه 

هزار میلیارد تومان 137
سهم درصدی20کاهش 

صندوق توسعه ملی

هزار میلیارد تومان 98 اوراق مالی اسالمی

هزار میلیارد تومان 71 واگذاری شرکت ها

هزار میلیارد تومان 26 فروش اموال



کلیات

سقف اول-1400نحوه تراز بودجه در قانون 

کسری بودجه ساختاری
:(بدون نفت)

488

هزار میلیارد تومان

منابع 
(:درآمدهای پایدار و سایر)

هزار میلیارد تومان 449

:مصارف

هزار میلیارد تومان 937

هزار میلیارد تومان 199
و منابع حاصل از نفت، میعانات

خالص صادرات گاز

نحوه تراز 

کردن بودجه 

در قانون 

1400بودجه 

هزار میلیارد تومان 36 لیصندوق توسعه مبرداشت از 

هزار میلیارد تومان 132 اوراق مالی اسالمی

هزار میلیارد تومان 96 واگذاری شرکت ها

هزار میلیارد تومان 25 فروش اموال



کلیات

1401نقاط قوت الیحه بودجه سال 

 کسری بودجه احتمالي تامين نشدهکاهش

 بودجه عمومياز ( عمراني)ای سرمایه دارایي های سهم اعتبارات تملك افزایش

 رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عموميکنترل

 پلكاني حقوقافزایش

 ترجيحيسياست ارز اصالح

پيش بيني منابع قابل توجه برای رشد اقتصادی در الیحه بودجه

 يمالياتدر حوزه ماليات های لوکس و کاهش معافيت های 1400بودجه قانون تداوم مصوبات



کلیات

1401نقاط ضعف الیحه بودجه سال 

ارزياستساصالحجبرانوحمایتيسياست هایبهیافتهاختصاصمنابعکفایتدمع

ترجيحي

نفتيومالياتيدرآمدهایبرآوردیبيش

اقتصادیشدرایجادبهیافتهاختصاصمنابعازاستفادهدرکارآمدومشخصالگویفقدان

وایراندالتعوپيشرفتصندوقایجادبرمبنيشدهپيشنهادکارهاوسازنبودنمناسب)

(آناصالحلزوم



مالیات



مالیات



مالیات

مالیاتهايقانون(105)مادهموضوع)تولیدیحقوقیاشخاصمالیاتنرختولید،ازحمایتسیاستهايراستايدر:فبند

مذکوراصاشخقانونیهايمشوقوهابخشودگیوهامعافیتسایربرعالوهبخشودگیاین.میشودتعییندرصد20(مستقیم

.باشدمی

ازرکمتمالیاتمشمولدرآمدباصنفیواحدهاي،کروناازدیدهآسیبکسبوکارهايازحمایتبهمنظور:2جزقبند

درصدواحدپنجاز،1400سالعملکردبرمالیاتبرايقانونیمعافیتهايبرعالوه1400سالدرتومانمیلیون100

.میشوندبرخورداربخشودگی



مالیات

صاداقتبهصادراتازحاصلارزبازگشتبهصادراتیجوایزومالیاتیمعافیت هایشدنمنوط:5جزقبند

کشور

تومانمیلیارد1ازبیشدوکابینوانتوسواريخودروهايازساالنهمالیاتاخذ:ربند

اقتصاديویژهمناطقوصنعتی-تجاريآزادمناطقافزودهارزشبرمالیاتمعافیتحذف:شبند

امخنیمهوخامصورتبهپتروشیمیوگازينفتی،معدنی،محصوالتوموادصادراتازحاصلدرآمدازمالیاتاخذ:تبند

بیشتروتومانمیلیارد10ارزشباویالهاباغومسکونیواحدهايازمالیاتاخذ:ثبند

حقیقیاشخاصنوسازامالکانتقالونقلاولینازدرصدی2.5مالیاتاخذ:خبند

رخیباستثنايبه)دریافتیخدماتبابتاولگروهمشاغلصاحبانوحقوقیاشخاصازدرصدی2تکلیفیمالیاتاخذ:ذبند

تومانهزار500ازبیشهايپرداختبراي(بورسیوبانکیخدمات

حقوقیاشخاصبانکیهايسپردهسودازمالیاتیمعافیتحذف:ضبند



اوراق



اوراق

دولت، )1400مجموع اوراق ریالی الیحه بودجه سال 
(شرکت های دولتی و شهرداری ها

1401الیحه 1400قانون 1399قانون 1398قانون 

مجموع اوراق ریالی
69148181.5115(دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها)

مجموع مجوز انتشار اوراق ریالی توسط دولت و 
64101.5171.5106شرکت های دولتی

4895134.598مجموع مجوز انتشار اوراق ریالی توسط دولت 

98-5099-52مجموع اوراق ریالي داراي بار مالي براي دولت 
136.7-

138.2
98

استتومانمیلیاردهزار50سقفتابودجهدراوراقواگذاريازحاصلمنابعازاستفادهمجوزتوسعهششمبرنامهدر.

استتومانمیلیاردهزار88برابر1401بودجهالیحهکالنجداولدراوراقواگذاريازحاصلمنابعازاستفادهسقف.

داردافزايشقابليتنفتازحاصلمنابعتحققعدممیزانبه۱۴۰۱بودجهاليحهدراوراقانتشار.
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هیحه بودجتحلیل و ربرسی  ال



کلیات تحلیل و 
بررسی

هکمیشودبینیپیش،آتیهايدرسالآنتداومصورتدرو1401سالدربودجهالیحهرویکردتغییربا
.یابدکاهشآیندهچهارسالافقدرتوجهیقابلمیزانتاتورمنرخ
نسبتانتظارابلقسطحازباالتربلندمدت،رشدبهروروندیكدرنیزغیرنفتیتولیدوکلگذاريسرمایه

.گرفتخواهدقرار1400سالبودجهرویهبه

که بانکی و حاصل از ناترازی شبکنترل رشد پایه پولی البته فرض مهم این روند کاهشی،
...(  ی گندم و های بازنشستگی، خریدتضمیننظیر صندوق)تراز عملیات خارج ازبودجه دولت 

.  است

ودراتصاتوسعهکسبوکار،فضايتسهیلبهرهوري،ارتقايبرتمرکزبادرصد8اقتصاديرشددولت
هدفراصاداقتمالیتامینوبودجهساختارتغییرفساد،بامبارزهوعدالتمحورياقتصادي،ثباتایجاد
.استدادهقرار



مالیات تحلیل و 
بررسی

(بوددرصد25سهماین1400سالدر)استرسیدهدرصد38ازبیشبهبودجهعمومیمنابعکلازمالیاتیدرآمدهایسهم.
اخذو(حقوقیاشخاصنفعبه)%20به%25ازمالیاتنرخکاهشبهمربوطحقوقیاشخاصمالیاتدراتفاقترینمهم

.است(اندازپسهایحسابسودمالیاتیمعافیتلغو)اشخاصاینسپردهسودبر%20مالیات

هاسپردهسودبر%20مالیاتاخذوریالمیلیاردهزار200حدودکاهشبهمنجر%20به%25ازمالیاتنرخکاهش:برآورد•
(ریالمیلیاردهزار475حدودافزایشبهمنجر

تغییراتحلمازهاشرکتاینبورسی،تولیدیهایشرکتاطالعاتبودندسترسدربهتوجهبا:اقدامایناثربررسي•
27معادلسپردهسودبرمالیاتاخذمحلازومنتفعریالمیلیاردهزار42،%20به%25ازمالیاتنرخکاهشمحلازمذکور،

هایشرکتنفعهباندکیآیندهسالبودجهالیحهدرمالیاتیقوانینتغییربرآیندلذاداشت،خواهندضررریالمیلیاردهزار
.گرددمیبرآوردتولیدی

قرارشرکتیهافعالیتچرخهدرراخودمدتبلندهایسپردهمصوبه،اینراستایدرتجاریوتولیدیهایشرکت:تحليل•
هایشرکتمجموعهبرایاقداماین.گرددمیتبدیلدیداریهایسپردهبهمدتبلندهایسپردههابانکدردرنهایتاودهندمی

.گرددمیارزیابیمثبتنیزقدسآستاناقتصادی

نظربهپائینمالیاتیایدرآمدهتحققاحتمالکرونا،اقتصادیتبعاتوتحریمشرایطدلیلبهاقتصادرکودیوضعیتبهتوجهبا
.یرندگقرارمالیتنگنایدرآتیسالدردرخصوصیهایبنگاهدارداحتمالکروناشرایطادامهصورتدرلذا.رسدمی



مالیات ارزش افزوده  تحلیل و 
بررسی

ومالیاتپرداختمشمولاصلی،سرزمینمشابهنیزصنعتی-تجاریآزادمناطق1401سالبودجهالیحهبراساس
.گردندمیافزودهارزشعوارض

مالیاتیآمدهایدربرتواندمیافزوده،ارزشبرمالیاتمشمولینتعدادگسترشباتصمیماینشدناجراییچهاگر
بهگذارانمایهسرترغیببرایشدهگرفتهنظردرهایمشوقوهامعافیتکهداشتنظردربایدامابیفزایددولت

اجرای.تاسشدهتعیینصنعتی-تجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانونقالبدرومناطقایندرگذاریسرمایه
.استصنعتی-اریتجآزادمناطققانونباتناقصدرسنواتی،بودجهقانوندرتبصرهیکقالبدرتصمیماتیچنین

گرفتهقراررادافبلندمدتگذاریسرمایهمبنایکهدولتتعهداتجانبهیکطوربهاقدامیچنیناجرایباهمچنین
.گرددمیدارخدشهدولتهایگذاریسیاستبهاقتصادیفعاالناعتمادوشودمینقضاست،

شدواهدخروبرومشکلبامصوبهاینتصویبصورتدرسرخس،اقتصادیویژهمنطقهبحثدرقدسآستان.



تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی  تحلیل و 
بررسی

مبناارزنرختغییر:
درآمد. هزینهافزایشموجبافزوده،ارزشبرمالیاتووارداتیهاینهادهقیمتافزایشواسطهبهودهدمیافزایشرادولت1

اینواستایواسطهوایسرمایهکاالهایحاضرحالدرکشوروارداتعمدهکهداشتتوجهباید.شدخواهدتولید
.استاثرگذارکاالهاشدهتمامقیمتبرمستقیمبطورتصمیم

چون. خواهدزایشافنیزکاالهااینافزودهارزشبرمالیاتمیزانشود،میاخذگمرکیمبنایبرنیزافزودهارزشبرمالیات2
.کردخواهدایجادایجداگانهتورمیجریانخودکهیافت

حجم. ،نشودانجاماعتباریترخیصکهمواردیدرودهدمیافزایشراکاالهاترخیصبراینیازموردریالیمنابع3
.دهدافزایشرامالیتامینهزینهتواندمیکههستندبانکینظامبهرجوعبهمجبورتولیدکنندگان

مصرفقدسانآستمجموعهکلیبطوروتولیدکنندهرضویقدسآستاناقتصادیهایشرکتحوزهآنکهداشتننظردربا-

حوزهدررضویقدسآستانوشدهتمامبهایافزایشابفوق،قیمتیتغییراتناحیهازاقتصادیهایشرکتهستند،کننده
.شدخواهدروبروهاهزینهگیرچشمافزایشبارضویمطهرحرمدرخدماتارائهومدیریت



رشد هزینه های عمومی تحلیل و 
بررسی

درصدی37رشددولتکارکنانخدمتجبران،1400قانونبهنسبتالیحهدرهاهزینهدرصدی5رشدوجودبا
نظربه.استیافتهکاهشدرصد75هایارانهمقابلدروداشته(درصد10متوسططوربهکارمنداندستمزدرشد)

هزینهدرصدی37افزایشچراکهندارد،تولیدیوحمایتیهایسیاستخصوصدرایویژهبرنامهدولترسدمی
اقشاربرارفشارهایارانهکاهشمقابلدروداشتخواهدخصوصیبخشبرایهزینهفشارتحمیلبهکارکنان

.کردخواهدبیشترپذیرآسیب



حذف یارانه ها تحلیل و 
بررسی

باتصاداقشرایطولیهستیمیارانهحذفموافقبشدتما.استدولتمدنظرهایسیاستجملهازهایارانهحذف
نگینقدیوضعیت.شودنمیبرآوردمناسبطرحاجراجهتکرونا،بیماریوجودازناشیهایآسیببهتوجه
.نمایدمیسختبسیاررااقتصادیجراحیچنینانجامکوچکهایشرکتوهابانک

ایناجرایباکوچکواحدهایاینهستند،کوچکرضویقدسستانآتولیدیواحدهایبیشترکهاینبهتوجهبا
مطهرحرممدیریتدرشدتبههاهزینهشدگفتهقبالکههمانطوراینبرعالوه.بودخواهندپذیرآسیبقانون

.کردخواهندرشد(الثناءوتحیهآالفعلیه)رضاحضرت



سیاست های انقباضی دولت تحلیل و 
بررسی

انجامجدیدذاریگسرمایهمنابع،کمبوداینباطبیعتاکهاستشدهجذبدولتسویازهابانکمنابعتماماکنون
انجامزرگیبکارکنند،حفظراخودسرمایهاگربلکهکنندنمیاجراایمگاپروژهتنهانهیعنیواحدهاشود،نمی
.اندداده

بلندیبانکمنابعکاهشبهمنجردولت،بدهیاوراقخریدوهابانکنزدهاشرکتگذاریسرمایهسپردهکاهش
برایمنابعتامینعدموهابانکاعتباراتکاهشباعثامراینکهشدخواهدهابانکگذاریسرمایهیاومدت
.شودمیکوچکهایبنگاه



عدم واگذاری شرکت های دولتی  تحلیل و 
بررسی

کهالیحدرآنهاستبردولتتملکتداومتمایلادامهنشان دهندهشرکت ها،واگذاریمنابعتوجهقابلکاهش
درملی،توسعهصندوقازبرابری4حدوداستفادهحال،عیندر.نیستپوشیدهکسیبردولتیمدیریتمضرات
منابعربیشتکاهشبهمنجراست،شدهبرآوردغیرواقعیصورتبهنفتصدورازناشیدرآمدکهشرایطی

.شدخواهدملیتوسعهصندوقشدنناکارآمدوتولیدبخشسرمایه گذاری
اوراقدورصطریقازبودجهکسریشرکت ها،واگذاریمنابعونفتصادراتمنابعتامینعدمصورتدرهمچنین

.یخترخواهدهمبهنيزراسرمایهبازارقطعااوراق،میزاناینفروشپیش بینیکه،شدخواهدتامین

لککهدارددرخواستدولت،ازخودشدهقطعیمطالباتبابترضویقدسآستانکهاستحالیدراین
رعیشرعایتبرعالوهاقداماینبانماید،دریافتدولتازدولتیهایشرکتواگذاریمحلازراخودمطالبات

مدیریتراتمضکشوراستراتژیکصنایعوهاشرکتدررضویقدسآستانمثلنهادیسهامداریباوقف،غبطه
.شودمیکنترلنیزدولتی



حوزه فرهنگ   تحلیل و 
بررسی

مالیاتوعوارض-6تبصره
لفن هایترایانه،درنصبقابلخارجیبازی هایانواععرضه کنندگانازاستموظفاسالمیارشادوفرهنگوزارت-ز

اریزوکلداریخزانهنزدقانونایندرآمدیحساببهوأخذرافروشقیمتدرصددهمعادلعوارضیکنسول،وهمراه
ازتحمایصرفتامی گیردقراراسالمیارشادوفرهنگوزارتخانهاختیاردرقانوناینمحلازحاصلهوجوه.نماید

.شودداخلتولیدبازی هایتوسعه

صنایعشرکتورسانهوارتباطاتمرکزوهنریهایآفرینشموسسهدرتولیدیهایبازیجهتحمایتدریافت
خالق

ونههرگوخدماتوکاالهاصادراتازحاصلدرآمدهایبرایمالیاتیمعافیتگونههرازبرخورداری:قبند:5ماده
.استکشوراقتصادیچرخهبهصادراتازحاصلارزبازگشتبهمنوطصادراتیمشوق هایوجایزه

وصخص)فرهنگیمحصوالتوقرآنوچاپخدماتصادراتموضوعدرمالیاتیمعافیتظرفیتازبرخورداری
محصولوچاپخدماتصادراتزمینهدرمقدسهاعتابظرقیتازاستفاده



حوزه فرهنگ   تحلیل و 
بررسی

فرهنگوپژوهشآموزش،-۹تبصره
ازدرصدچهلحداقلقانونی،تکالیفاجرایدرمکلفنددولت،بهوابستهانتفاعیمؤسساتوبانک هاشرکت ها،-و

لوم،ععالیشورایصندوقحساببهدرصد،پنجوبیستمیزانبهسه ماههمقاطعدرراخودپژوهشیامورهزینه
ازشرکت هانهمامشکالتومسائلحلراستایدرصرفاتاکنندواریزکشورکلخزانه دارینزدفناوریوتحقیقات

پارک هایهی،دانشگاجهاد،غیردولتیودولتیازاعمپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتودانشگاه هاباتوافقنامهطریق
رح هایطتکمیلی،تحصیالتنامه هایپایانعناوینکاربردی،طرح هایقالبدروعلمیهحوزه هایوفناوریوعلم

.برسانندمصرفبه.....وپسادکتری

میاسالعلومدانشگاهو)ع(رضاامامدانشگاه،)ص(محمدآلعالمفقاهتعالیمدرسهویژهدرآمدیهایفرصت
رضوی

رایبراخودهزینه هایبودجهازدرصددوتامجازندآنپیوست هایوقانونایندرمندرجاجراییدستگاه های-ز
نشرنوین،ایسانهرمطبوعاتی،نمایشی،قرآنی،موضوعاتقبیلازفرهنگیتولیداتوفعالیت هاارتقایوافزاییهم

.دهنداختصاصگردشگریوکتابو

فرصت های درآمد زایی برای مرکز قرآن کریم و موسسه آفرینش های هنری، به نشر و چاپ و انتشارات



لبات مذاکره و پیگیری وصول مطا



مالیات جمعی خرجی   وصول 
مطالبات

۹شمارهو5شمارهجداولتطابقعدم
(رجیخجمعی)رضویقدسآستانبهوابستهموسساتوشرکت هامالیاتدریافتدولت1401سالبودجهالیحهدر
میلیارد۹،35/1شمارهجدولدرراآنبازپرداختواعالمتومانمیلیارد۹0مبلغ110111ردیف5شمارهجدولدررا

.بودکردهاعالمتومان

 میلیارد تومان تغییر یافت۹0به مبلغ ۹در جدول شماره شده ردیف آستان قدس رضوی با پیگیری انجام  .



مطالبات    وصول 
مطالبات

5تبصره"ز"بند:1400سالبودجه:
بدهی هاباتهاترمنظوربهرضویقدسآستانبرایتسویهاوراقتومانمیلیارد1000گرفتننظردر

1401سالبودجهالیحه:
استهگرفتنظردرپیمانکارانتسویهجهتخزانهاوراقانتشارتومانمیلیاردهزار80مبلغ5تبصرهدرکلیبطور.

.(استنشدهبودجهالیحهدرقدسآستاننامذکرکلیبطور)

 دس رضوی و در خصوص واگذاری نفت به آستان ق"ی"در کمیسیون تلفیق مجلس، در بند شده با پیگیری انجام
.  خصوص واگذاری شرکت های دولتی ذکر نام آستان قدس رضوی خواهد شد2تبصره 



ه شمابا تشکر از توج


