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 نکیبدهی های دولت با مطالبات مالیاتی و با تهاتر -1

  5پیشنهاد الحاق به تبصره 

 های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی و خصوصی( و نهادها دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی

االنبیاء )ص( و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم

هزار  50ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ  1400مقررات مربوط تا پایان سال 

الذکر که در اجرای بند مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق .خرجی تسویه کند –میلیارد ریال به صورت جمعی 

حات و الحاقات با اصال 1۳۹4/2/1پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت( 2)پ( ماده )

 .های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه استشرکتهای دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکتبعدی به 

 

   شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به دولت اجازه داده می

ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای  1400ن سال و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایا

ولتی های غیردهای بخشهای بازنشستگی، بانکها )از جمله بابت یارانه سود به بنگاهعمومی غیردولتی، صندوق

ی سازندگ زدایی قرارگاه، پیمانکاران محرومیت(االنبیاء )صدیده از شیوع بیماری کرونا(، قرارگاه سازندگی خاتمآسیب

های دولتی شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتاالنبیاء )ص(، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و خاتم

های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ها بابت یارانه قیمتتابعه وزارتخانه

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا نک مرکزی یا بانکایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به با 1400

هزارمیلیارد ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به  ۳50ایجاد شده است، تا سقف  1400پایان سال 

 .ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تسویه کندبانک مرکزی، بانک

 

 پیمانکاریمالیات در قراردادهای  پرداخت در شفافیتایجاد  -2

  6پیشنهاد الحاق به تبصره 

در معامالت پیمانکاری کارفرما موظف استتت همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناستتب با آن را به  

سازمان امور     شد،  پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده با

ستعالم بانکه       سایر       مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به ا سناد رسمی و  ا و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر ا

ستگاه  شت. در مواردی که بدهی  د های اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد دا

سالمی پرداخت می     سناد خزانه ا صورت ا ست پیمانکار، کارفرما موظف     کارفرما به پیمانکار به  صورت درخوا شود در 
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۳ 

سمی          ا شور معادل مبلغ ا سازمان امور مالیاتی ک شور تحویل دهد.  سازمان امور مالیاتی ک ست این اوراق را عیناً به 

سناد مذکور را به خزانه    سر و ا شور ارائه می  داری کلاوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار ک داری کند. خزانهک

 عنوان وصولی مالیات منظور کند.تحویلی را به کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه

 

 توسعه و نوسازی شبکه،سرمایه گذاری، انرژی های تجدید پذیر و دانش بنیانمالی منابع تامین  -3

 15پیشنهاد الحاق به تبصره 

 یو کان یمس، فلزات اساس   وم،ینیآلوم ،یفوالد عیبه صنا  یلیبرق تحو یانرژ یمکلف است متوسط بها   رویوزارت ن

 یدارا یهاروگاهیبرق از ن یانرژ دیمتوستتط نرخ خر یرا برمبنا یمیو پتروشتت یشتتگاهیپاال یواحدها ،یفلز یها

 عیصتتنا نیبرق ا یبها شی. منابع حاصتتل از محل افزادینما افتی( محاستتبه و دری.اِی.ستتی)ا یانرژ لیقرارداد تبد

شرکت توان  به شترک . شود یم زیکل کشور وار  یدارنزد خزانه ریحساب   نیبا قدرت کمتر از دو مگاوات و همچن نیم

. باشتتندیبند نم نیاز دو مگاوات مشتتمول حکم ا شیبا قدرت ب نیمصتتارک کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشتتترک

صورت ماهانه و  را به الیر اردیلیهزار م120تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف     یهارکتش  قیاز طر روینوزارت

 ییشبکه فرسوده برق کشور و جابجا    یصورت کامل، صرک توسعه و نوساز     الذکر بهمتناسب با وصول درآمد فوق  

ستا  یرهایت صو   ییبرق رو صرک اعطا    یشورا  بیو با ت صاد  سه    ارانهی یاقت  دیولتوان ت شیفزاجهت ا التیسود ت

برق و پرداخت مطالبات     یها روگاه ی( نتمام مه ین یها طرح لی توستتتعه و تکم  جاد، ی)ا یگذار هی ستتترما  قیبرق از طر

رق و تا سقف  صنعت ب  زاتیتجه کنندگاننیو تأم مانکارانیو پ ،یآببرق یهاروگاهیبرق و ن یخصوص   دکنندگانیتول

فعال در حوزه  یهاصتتنعت برق و شتترکت  انیبندانش یهاشتترکتبه  ریخطرپذ التیتستته الیر اردیلیهزار م 10

 . دیاعطا نما یمصرک انرژ یاصالح الگو

  سته به وزارت نیرو اجازه داده می شرکت به شود با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاری   های تابعه و واب

های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده برق کشور         بخشی از امالک و دارایی 

ریال ( ۷0.000.000.000.000یافته و طرحهای نیمه تمام تا ستتقف هفتاد هزار میلیارد )مناطق کمتر توستتعهازجمله 

 اقدام کنند.


