
 کل کشور 1400در قانون بودجه سال  (خاص و عام)تکالیف گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 
 (6)تبصره  (ز)بند 

 ٍ اضاكِ%( 15 )ؼـغؽ  پاًكؼُ هدوَػاً آـايطي لَاقم ٍاـؼات تاقـگاًي سَؼ ٍ گوفًي ػَاـؼ تِ 1400 سال ؼـ

 هطل اق آى هؼــاؼل ٍ هي ضَؼ ٍاـيك 160188 ؼـآهؽي ـؼيق تِ%( 100 )غؽؼـغؽ غَـت تِ ضاغلِ هٌاتغ

ِ اي ـؼيق ِ خَيي اهٌاي ّيأت تِ( 9 )ضواـُ خؽٍل 530000-38 ّكيٌ  اغتػاظ تيواـاى هؼالدِ ؼـ اـقي غفك

ِ ّاي ٍ ؼـهاى خْت ًيك ٍ ضٌَايي ضلكٍى ًاضت( پفٍتك )هػٌَػي ػضَ غفيؽ خْت تا هي ياتؽ  ؼاـٍيي ّكيٌ

 كيثفٍقيس، سيستيي ،(تي.اي )پفٍاًِ تال ٍ هتاتَليي سلياى، گَضِ، اٍتيسن، خولِ اق ًاؼـ تيواـي ّاي

 ايوٌي ًوع تيواـي ٍ( ؼياليكي)ًليَي تيواـي ٍ( تاالسوي سل سيٌل آًوي، سل سيٌل )ؼاسي ضٌل ًن غًَي

 .ضَؼ ّكيٌِ( اِي.ام.اس )هاؼـقاؼي ًػاػي ػضالًي تطليل تيواـي ٍ تاؼي آًتي تَليؽ ؼـ هاؼـقاؼي

 

 (6)تبصره  (م)بند 
 ػتثات قائفاى تفاي اككٍؼُ، اـقش تف هاليات هاًَى( 45 )هاؼُ هَضَع ًطَـ اق غفٍج ػَاـؼ ،1400 سال ؼـ- 1

 تا 24/12/1395 هػَب ًطَـ ًل 1396 سال تَؼخِ هاًَى اساس تف سال عَل ؼـ يي تاـ تفاي هفقًطيٌاى ٍ

 ساًي ًِ هي ضَؼ اعالم ًساًي تِ خكء ايي هَضَع هفقًطيي اكفاؼ. هي ضَؼ أغؿ آى تؼؽي الطاهات ٍ اغالضات

 هفقًطيٌاى اعالػات تاًي ساهاًِ تفاساس هَضَع ايي تأييؽ ٍ تفـسي. ّستٌؽ هفقي ضْفّاي ٍ ـٍستاّا ؼـ

. است هؿًَـ اكفاؼ پستي( ًؽ )ضٌاسِ ٍ هلي ضواـُ تف هثتٌي ًطَـ ٍقاـت

 قهيٌي هفقّاي اق 1400 سال هْف  هاُ  ؼٍم ٍ تيست تا 1400 سال ضْفيَـهاُ زْاـم تاـيع اق ًِ اـتؼيي قائفاى- 2

. هؼاكٌؽ غفٍج ػَاـؼ پفؼاغت اق هي ضًَؽ، غاـج ًطَـ اق ػفام ًطَـ هوػؽ تِ

 اػكام تفٍى هفقي هساتوات تِ خَاًاى ٍ ٍـقش ٍقاـت هدَق تا ًِ هلي تين ّاي ٍـقضٌاـاى غفٍج ػَاـؼ- 3

. هي ضَؼ أغؿ ٍ هطاسثِ غفٍج اٍل هفضلِ ػَاـؼ ًفظ تا غفٍج، هفضلِ ّف تفاي هي ضًَؽ

 تأييؽ تا تَؼُ اًؽ تِ ًاـ هطـَل ّودَاـ ًطَـّاي ؼـ ًاـگف تِ ػٌَاى گؿضتِ يٌسال عَل ؼـ ًِ ًاـگفاًي- 4

 پفؼاغت اق ضْفستاى ّا ٍ استاى ّا اختواػي ـكاُ ٍ ًاـ تؼاٍى، اؼاـات يا ٍ اختواػي ـكاُ ٍ ًاـ تؼاٍى، ٍقاـت

 .هي تاضٌؽ هؼاف ًطَـ اق غفٍج ػَاـؼ

 

 (6)تبصره  (ن)بند 
 ؼـ غفخي- خوؼي غَـت تِ ـا هاًًَي گوفًي ٍ هالياتي تػليلات ٍ هؼاكيت ّا هَظلٌؽ اخفائي ؼستگاّْاي

 ٍغَلي ٍاـؼات تف هاليات ػٌَاى تِ گوفًي تػليلات ٍ هؼاكيت ّا ػولٌفؼ. ًٌٌؽ ثثت غَؼ تِ هفتَط ضساتْاي

 .هي ضَؼ هطسَب ايفاى اسالهي خوَْـي گوفى



 

 (6)تبصره  (ف)بند 
 تَليؽ سيگاـ ًع ّف غفؼُ كفٍضي هيوت تِ 1400 سال اتتؽاي اق تَسؼِ، ضطن تفًاهِ هاًَى( ۷3)هاؼُ اخفاي ؼـ

( 500 )پاًػؽ هثلؾ تيي الوللي( تفًؽ)ًطاى تا ؼاغل تَليؽ ـيال،( 250 )پٌداُ ٍ ؼٍيست هثلؾ ايفاًي ًطاى تا ؼاغل

 سي ؼاغلي هلياى تٌثاًَي گفهي پٌداُ تستِ ّف ٍ ـيال( 1500 )پاًػؽ ٍ يٌْكاـ هثلؾ ٍاـؼاتي سيگاـ ًع ّف ـيال،

 ـيال( 100.000 )يٌػؽّكاـ ٍاـؼاتي تٌثاًَي گفهي پٌداُ تستِ ّف ٍ هاليات ػٌَاى تِ ـيال( 33.000 )ّكاـ سِ ٍ

 .هي گفؼؼ اضاكِ ٍـٍؼي ضوَم ػٌَاى تِ

 

( 6)تبصره ( ق)بند  (3)جسء 

 ايي تِ ؿيفؼٍلتي تيي الوللي ساقهاى ّاي ّؽاياي ٍ ًطَـ اٍـلاًس ساقهاى تَسظ آهثَالًس غَؼـٍي ٍاـؼات

 .است هؼاف گوفًي ػَاـؼ ٍ ٍـٍؼي ضوَم پفؼاغت اق ساقهاى

 

 

( 6)تبصره ( ق)بند  (11)جسء 

 ٍ گوفًي ٍ هالياتي هؼاكيت ّاي ّؽكوٌؽساقي ـاستاي ؼـ است هَظق ؼاـايي ٍ اهتػاؼي اهَـ ٍقاـت

 هالياتي هاًًَي هؼاكيتْاي خايگكيي ـا غلف ًفظ تا گوفًي ٍ هالياتي اػتثاـ سياست هالي، ضوايتْاي ضلاكساقي

 ٍ گوفًي ٍ هالياتي هؼاكيتْاي تواهي كْفست ٍ ًوَؼُ گوفًي اهَـ هاًَى ٍ هستوين هاليات ّاي هاًَى ؼـ هػفش

 ايي. ًوايؽ اـائِ اسالهي ضَـاي هدلس تِ هاًَى ايي اتالؽ اق پس سِ هاُ ظفف ٍ هطػع ـا آًْا هؼاكيت هيكاى

هؼاكيت  ايي اثف ؼـ زطن پَضي ضؽُ گوفًي ٍ هالياتي ؼـآهؽ هيكاى اضػاظ، كؼاليت ضَقُ ضاهل تايؽ كْفست

 .تاضؽ هؼاكيت ّا ايي هاًًَي استٌاؼ ٍ ّا

 

 (7)تبصره  (ب)بند 
 ٍ هَاؼ ٍـٍؼي ضوَم استفؼاؼ تِ ًسثت هفتَط، اسٌاؼ تأييؽ اق پس است هَظق ايفاى اسالهي خوَْـي گوفى

ِ اًؽ، هفاـ استلاؼُ هَـؼ غاؼـاتي ًاالّاي ؼـ ًِ ٍاـؼاتي هغؼات  اهَـ هاًَى( 68 )تا( 66 )هَاؼ هَضَع گفكت

( 45 )هاؼُ( 2 )تثػفُ هَضَع اًثاـؼاـي ّكيٌِ ٍ تؼؽي الطاهات ٍ اغالضات تا 1390/ 8/ 22 هػَب گوفًي

 سال پاياى تا ًِ ًطَـ ًل غكاًِ ؼاـي اق ؼـياكتي تٌػَاُ هطل اق ـٍق، پاًكؼُ هؽت ظفف گوفًي، اهَـ هاًَى

 .ًٌؽ اهؽام هي ًوايؽ، تسَيِ

 

 



 (7)تبصره  (و)بند 
 هػفكي تدْيكات ٍ ؼاـٍ اساسي، ًاالّاي استثٌاي تِ ٍاـؼاتي ًاالّاي گوفًي اـقش هطاسثِ اـق ًفظ- 1

 تاًي اػالم ضؽُ اـق ًفظ تفاتفي اساس تف ٍـٍؼي، ضوَم هطاسثِ خولِ اق هَاـؼ ّوِ ؼـ 1400 سال ؼـ پكضٌي

  گوفًي اهَـ هاًَى( 14 )هاؼُ هغاتن ٍ اظْاـ ـٍق ؼـ( اِس.تي.اي)الٌتفًٍيٌي هثاؼلِ ساهاًِ ًفظ هفًكي

. هي تاضؽ

 گوفًي اهَـ هاًَى( 1 )هاؼُ( ؼ )تٌؽ غؽـ ؼـ هؿًَـ گوفًي ضوَم%( 4 )زْاـؼـغؽ  ًفظ 1400 ؼـسال- 2

 تِ  ؼاهي ٍ ًطاٍـقي ًْاؼُ ّاي ّوسٌيي ٍ پكضٌي هػفكي هلكٍهات ٍ تدْيكات ؼاـٍ، اساسي، ًاالّاي تفاي

. هي ياتؽ توليل ًاال گوفًي اـقش%( 2 )ؼـغؽ ؼٍ تِ ًاالّا سايف تفاي ٍ%(  1 )ؼـغؽ يي

 ٍ پكضٌي هػفكي هلكٍهات ٍ تدْيكات ؼاـٍ، اساسي، ًاالّاي ٍـٍؼي ضوَم ـيالي هثلؾ 1400 سال ؼـ- 3

. ياتؽ اككايص ًثايؽ 1399 سال تِ ًسثت ؼاهي ٍ ًطاٍـقي ًْاؼُ ّاي

 تاضؽ، ضؽُ عي آى هاًًَي هفاضل ٍ ضؽُ سلاـش ثثت هاًًَي هْلت ؼـ ًِ سَاـي غَؼـٍي ٍـٍؼي ضوَم- 4

 .هي ضَؼ تؼييي آى گوفًي اـقش%( 86)ؼـغؽ ضص ٍ ّطتاؼ هيكاى تِ ضؽاهل

 

 (8)تبصره ( ح)بند  (2)جسء 
 ؼٍاقؼُ تفاتف ؼالـ( 600)ضطػؽ تاالي غاـخي ساغتِ ضؽُ( هَتايل)ّوفاُ گَضي ّاي ٍاـؼات ٍـٍؼي ضوَم

 .هي ضَؼ ٍاـيك هاًَى ايي( 5 )ضواـُ خؽٍل 110410 ـؼيق تِ ضاغلِ هٌاتغ. هي گفؼؼ تؼييي%( 12 )ؼـغؽ

 
 (12)تبصره  (ج)بند 
 ٍقاـت هسلص، ًيفٍّاي اهاًي استثٌاي تِ تَسؼِ ضطن تفًاهِ هاًَى( 2۹ )هاؼُ هَضَع اخفائي ؼستگاّْاي- 1

 اهَال سايف ٍ اهالى ؿيفاؼاـي، ٍ اؼاـي كضاّاي ساغتواى ّا، اعالػات هٌللٌؽ اتوي اًفلي ساقهاى ٍ اعالػات

 هالٌيت، سٌؽ كاهؽ يا ٍ هالٌيت سٌؽ ؼاـاي اق اػن )غَؼ اغتياـ ؼـ اًلال خولِ اق ؿيفهٌوَل ؼاـايي ّاي ٍ

ُ اي،  ٍ ثثت( ساؼا )اخفائي ؼستگاّْاي اهَال خاهغ ساهاًِ ؼـ 1400 سال اـؼيثْطت هاُ اًتْاي تا ـا( ٍهلي اخاـ

. هي ًوايٌؽ ًظاـت استاًي اعالػات غطت سٌدي ٍ تٌويل ثثت، تف استاًؽاـاى. ًوايٌؽ تٌويل

 ؼـ تفم ٍ آب ّكيٌِ تدْيكات، ٍ آالت هاضيي ٍ اساسي تؼويفات عفضْاي خولِ اق اػتثاـات ّفگًَِ پفؼاغت

 اغتػاغي، ؼـآهؽّاي هطل اق ّكيٌِ ّا سايف ٍ ًگْؽاـي تدْيك، تفاي پفؼاغت گًَِ ّف ّوسٌيي ٍ 1400 سال

. است هوٌَع ساؼا ساهاًِ ؼـ ًطؽُ ثثت هَاـؼ تفاي ؼٍلتي ضفًتْاي هٌاتغ ٍ اػتثاـات يا ٍ هٌاتغ سايف

. است ػوَهي ٍخَُ ٍ اهَال ؼـ ؿيفهاًًَي تػفف هٌكلِ تِ ؼستگاّْا ًاـًٌاى تَسظ تٌؽ ايي اخفاي ػؽم

 تا ٍ ًٌؽ اهؽام ؼٍلتي اـاضي ٍ اهالى ضٌاسايي تِ ًسثت ـأساً است هداق ؼاـايي ٍ اهتػاؼي اهَـ ٍقاـت

 ًطَؼ ثثت ساؼا ساهاًِ ؼـ 1400 سال ضْفيَـهاُ پاياى تا زٌاًسِ ًطَـ اهالى ٍ اسٌاؼ ثثت ساقهاى ّوٌاـي



 اهَـ ٍقاـت. ًوايؽ اهؽام ايفاى اسالهي خوَْـي ؼٍلت ًام تِ آى ساقي هستٌؽ يا ٍ هالٌيت سٌؽ اغالش تِ ًسثت

 ٍ اهَال هدوَع اـقش تفآٍـؼ گكاـش اـائِ تِ ًسثت ضص هاِّ هواعغ ؼـ است هٌلق ؼاـايي ٍ اهتػاؼي

 ٍ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى تِ آًْا تْفُ تفؼاـ ؼستگاّْاي ٍ ساؼا ساهاًِ ؼـ ثثت ضؽُ ؿيفهٌوَل ؼاـايي ّاي

. ًوايؽ اهؽام اسالهي ضَـاي هدلس هطاسثات ٍ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ًويسيَى

 اق ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى خولِ اق هٌاى هطَـ اـاضي ٍ اهالى ساهاًِ ؼاـاي اخفائي ؼستگاّْاي- 2

 تاتؼِ ساقهاى ّاي ٍ ضفًتْا ًطاٍـقي، خْاؼ ٍقاـت  هسلص، ًيفٍّاي خـفاكيايي ساقهاى ؾي ـتظ، ساقهاى عفين

 خوَْـي پست ٍ ضْفؼاـي ّا هسٌي، ٍ قهيي هلي ساقهاى ًطَـ، ٍاهالى اسٌاؼ ثثت ساقهاى ًيفٍ، ٍقاـت

 الٌتفًٍيٌي غَـت تِ اعالػات تثاؼل تفاي ؼاـايي ٍ اهتػاؼي اهَـ ٍقاـت تا ّوٌاـي تِ هٌلق ايفاى اسالهي

 .ّستٌؽ هؿًَـ ساهاًِ تا ـايگاى ٍ

 

 (19)تبصره  (ج)بند 
1 - ُ  ٍ هي گفؼؼ هٌؼوؽ 1400 تيفهاُ پاياى تا ًِ هدفي ٍاضؽ تا تلاّوٌاهِ هثٌاي تف است هٌلق اخفائي ؼستگا

 است، عفكيي تؼْؽات تؼييي ٍ آًْا توام ضؽُ هيوت ٍ( غؽهات يا ًاال )غفٍخي ّا كؼاليت ّا، ضدن ضاهل
ِ غَـت غَؼ ضساتؽاـي ساهاًِ ؼـ ـا هدفي ٍاضؽ اػتثاـات ِ اي تِ خؽاگاًِ ت ِ  ًٌؽ ًگْؽاـي گًَ  اهٌاى ً

ِ غَـت هدفي ٍاضؽ هالي ـٍيؽاؼّاي گكاـش گيفي  ؼـ غفج اًدام تطػيع. تاضؽ ؼاضتِ ٍخَؼ هدكا ت
. است هدفي ٍاضؽ هؽيف تا هٌؼوؽُ تلاّوٌاهِ زْاـزَب

 ٍ ًاـگكيٌي ضٌن ؼـ هٌؽـج هفاـؼاؼي ٍ پيواًي ـسوي، ًاـًٌاى هكاياي ٍ ضوَم هَظلٌؽ هدفي ٍاضؽّاي
 ـا ًاـًٌاى تِ هفتَط ؿيف هستوف پفؼاغت ّاي سايف ٍ هفتَط هوفـات ٍ هَاًيي تفاتف ـا هٌؼوؽُ هفاـؼاؼّاي

. ًٌٌؽ پفؼاغت ٍ هطاسثِ آًْا ًاـآيي ٍ ػولٌفؼ تِ هؼغَف
ِ ًفؼ ؼـ ًِ اخفائي ؼستگاّْاي تِ- 2 ِ اي اػتثاـات ّكيٌ ِ ـيكي زْاـزَب ؼـ غَؼ ّكيٌ  ػولٌفؼ تف هثتٌي تَؼخ

 كػَل اػتثاـات خاتدايي تِ ًسثت ًطَـ، تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى هَاكوت تا هي ضَؼ ؼاؼُ اخاقُ هي ًٌٌؽ، اهؽام
. ًٌٌؽ اهؽام ؼستگاُ ّواى اتالؿي اػتثاـات سوق ؼـ ٍ ّكيٌِ

ُ ٍـي اـتواي ػولٌفؼ، هستوف تْثَؼ تفاي است هٌلق اخفائي ؼستگاُ- 3 ِ ّا، ًاّص ٍ تْف  ٍ اـقياتي ًظام ّكيٌ
 ضاغل هٌاتغ%( 100 )غؽؼـغؽ تا ًوايؽ هْيا ـا ساهاًِ ّا تا آى اـتثاط اهٌاى ٍ پياؼُ ساقي ـا ػولٌفؼ هؽيفيت

ِ خَيي اق  تػػيع سوق ؼـ ٍ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى تَسظ هغلَب ػولٌفؼ تأييؽ تِ هطفٍط ، غفك
ِ اي ؼاـايي ّاي تولي عفضْاي اػتثاـ  ًويتِ هػَب اػتثاـات تػػيع سوق تف هاقاؼ ؼستگاُ، آى سفهاي

 الطاهات ٍ اغالضات تا 10/12/1351 هػَب ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ هاًَى( 30 )هاؼُ هَضَع اػتثاـات تػػيع
. ًٌؽ ّكيٌِ تؼؽي،

 سٌدِ غفٍخي، ػٌَاى اخفائي، ؼستگاُ پيطٌْاؼ اساس تف هي ضَؼ ؼاؼُ اخاقُ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى تِ- 4
ِ ّاي ؾيل غفٍخي ّاي توام ضؽُ هيوت ٍ هوؽاـ ػولٌفؼ،  ـا هاًَى ايي( 4 )ضواـُ پيَست ؼـ هٌؽـج هػَب تفًاه



 تفًاهِ ّواى هػَب اػتثاـ سوق ؼـ ًطَؼ، ايداؼ تـييفي تفًاهِ آى ّكيٌِ اػتثاـات خوغ ؼـ آًٌِ تِ هطفٍط
. ًٌؽ اتالؽ ٍ اغالش

ِ ـيكي اخفاي ؼـ- 5  ،1400 سال تيفهاُ اق ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ هاًَى( 30 )هاؼُ ٍ ػولٌفؼ تف هثتٌي تَؼخ
ِ اي اػتثاـات پفؼاغت ٍ تػػيع ِ ّاي اساس تف ّكيٌ  يا ًاال )غفٍخي ّا تطون تا هتٌاسة ٍ اخفائي تفًاه
.  گيفؼ غَـت ػولٌفؼ ضاغع ّاي اـقياتي ٍ( غؽهات
ِ ّاي ػولياتي ٍ هالي گكاـش ّاي است هٌلق اخفائي ؼستگاُ  سِ هاِّ هواعغ ؼـ ـا غفٍخي ّا ٍ اخفائي تفًاه

. ًوايؽ اـسال ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى تِ

 ٍقاـت ٍ ًطَـ استػؽاهي ٍ اؼاـي ٍ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى ّاي پيطٌْاؼ تِ تٌؽ، ايي اخفائي آييي ًاهِ

 .هي ـسؽ ٍقيفاى ّيأت تػَية تِ ٍ هي ضَؼ تْيِ ؼاـايي ٍ اهتػاؼي اهَـ

 

 (19)تبصره  (د)بند 
ِ اي اػتثاـات پفؼاغت ٍ تؼْؽ هْلت تؼْؽي، ضساتؽاـي ًاهل اخفاي ـاستاي ؼـ- 1  ؼاـايي ّاي تولي ٍ ّكيٌ

ِ اي  هالي سال پاياى تا ٍ تاضؽ ضؽُ تأهيي اغتػاغي يا ػوَهي تَؼخِ هٌاتغ هطل اق ايٌٌِ اق اػن هالي ٍ سفهاي
ِ ؼاـي تَسظ  سال ّواى پاياى تا تاضؽ، گفؼيؽُ ٍاـيك ؾي ـتظ ؼستگاّْاي هفتَعِ ضساتْاي تِ ًطَـ ًل  غكاً

 اغالش هاًَى ؼـ تؼييي ضؽُ هْلت ّاي پاياى تا ٍ هٌتول تؼؽ سال تِ سال، پاياى هػفف ًطؽُ ٍخَُ هاًؽُ. هي تاضؽ
 ايي ػولٌفؼ. تَؼ غَاّؽ هػفف هاتل 15/12/1379 هػَب ًطَـ ػوَهي هطاسثات هاًَى( 64 )ٍ( 63 )هَاؼ

. ضؽ غَاّؽ ؼـج 1401 سال تَؼخِ ػولٌفؼ غَـتطساب ؼـ ٍخَُ
 هاًَى( 100 )ٍ( 99 )،(95 )هَاؼ هَضَع ًْائي پفؼاغت ٍ ؼـياكت غَـتطساب اـائِ ٍ تْيِ هْلت آغفيي- 2

 هَضَع ؼٍلتي ضفًتْاي هالي غَـتْاي اـسال. است تؼؽ سال اـؼيثْطت  هاُ پاياى تا ًطَـ ػوَهي هطاسثات
 پاياى تا ضؽاًثف هَـؼ، ضسة ػاهل ّيأت يا ّيأت هؽيفُ گَاّي ّوفاُ تِ تْيِ اق پس هؿًَـ هاًَى( 98 )هاؼُ

. است الكاهي تؼؽ سال غفؼاؼهاُ

( 103 )هاؼُ هَضَع ًطَـ، ًل  1400 سال تَؼخِ ػولٌفؼ غَـتطساب ؼاـايي، ٍ اهتػاؼي اهَـ ٍقاـت- 3

 .هي ًٌؽ اـسال ؾي ـتظ هثاؼي تِ تؼؽ سال ضْفيَـهاُ پاياى تا ضؽاًثف ـا ًطَـ ػوَهي هطاسثات هاًَى

 

 (19)تبصره  (هـ)بند 
ِ ّا، ؼاـايي ّا ٍ تؽّي ّاي غَؼ  ؼستگاّْاي اخفائي هطوَل، هٌللٌؽ ًسثت تِ ضٌاسايي ًاهل ؼـآهؽّا، ّكيٌ

ؼيَاى هطاسثات ًطَـ هَظق تِ ضساتفسي . تفاساس استاًؽاـؼّا ٍ ًظام ضساتؽاـي تػص ػوَهي اهؽام ًٌٌؽ

هاًَى الطام تفغي هَاؼ تِ هاًَى تٌظين تػطي اق هوفـات هالي ؼٍلت  (26)هاؼُ  (1)غَـتْاي هالي هَضَع تٌؽ 

.  تا اغالضات ٍ الطاهات تؼؽي است11/11/1361هاًَى ؼيَاى هطاسثات ًطَـ هػَب  (2)، ؼـ اخفاي هاؼُ (2)

 

 



 (19)تبصره  (ح)بند 
 اخفائي ؼستگاّْاي تٌليق تف هثٌي ًطَـ تَسؼِ تفًاهِ ّاي ؼائوي اضٌام هاًَى( 37 )هاؼُ( ذ )تٌؽ اخفاي ؼـ

 تِ )غَؼ ّكيٌِ اي اػتثاـات اق%( 1 )يي ؼـغؽ ّكيٌِ ًفؼ تِ ًطَـي غؽهات هؽيفيت هاًَى( 5 )هاؼُ هطوَل
 ٍ كفٌّگ ساقي خْت تفًاهِ تَليؽ تفاي سيوا ٍ غؽا ساقهاى تا هطػع هفاـؼاؼ عي( 6 ٍ 4،1كػَل استثٌاي

 ّف ؼـ هٌاسة ساقًٍاـ تٌظين تا است هٌلق ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى اعالع ـساًي، ٍ آگاّي تػطي
 اخفائي ؼستگاُ اػتثاـ تػػيع تا هتٌاسة ـا تٌؽ ايي هَضَع اػتثاـات ّكيٌِ اي، اػتثاـات تػػيع اق هفضلِ

 هَظلٌؽ ؾيفتظ اخفائي ؼستگاّْاي ٍ سيوا ٍ غؽا ساقهاى. ؼّؽ اغتػاظ سيوا ٍ غؽا ساقهاى تِ ٍ ًسف هطوَل
 تٌؽ ايي ػولٌفؼ گكاـش ٍ اهؽام آى اخفاي ٍ هفاـؼاؼ توؽيؽ يا اًؼواؼ تِ ًسثت هفتَط هوفـات ٍ هَاًيي تفاساس

.  ًوايٌؽ اـائِ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى تِ ـا

ِ ّاي پػص خؽٍل ٍ قهاى تَليؽ، هالة  ٍ غؽا ساقهاى تطػيع تِ آًتي ًياق ٍ تٌَع اساس تف تٌؽ ايي هَضَع تفًاه

 .هي گفؼؼ ضٌاسايي ساقهاى ايي ؼـآهؽّاي خكء كَم اػتثاـ. هي ضَؼ هطػع ايفاى اسالهي خوَْـي سيواي

 

 (20)تبصره  (الف)بند 
: هي ضَؼ هوفـ هالي اًضثاط ايداؼ ٍ ؼٍلت ًاـًٌاى ٍ اًساًي ًيفٍي ساهاًؽّي هٌظَـ تِ- الق

 ؼـ آًْا ًام ًِ ؼٍلتي ضفًتْاي ًليِ خولِ اق تَسؼِ ضطن تفًاهِ هاًَى( 29 )هاؼُ هَضَع اخفائي ؼستگاّْاي

 هفاـؼاؼ يا ًاـگكيٌي اضٌام ٍ استػؽاهي ٍ كفؼي اعالػات هٌللٌؽ ضؽُ است، ؾًف هاًَى ايي( 3 )ضواـُ پيَست

 تفاساس سالهت ضَقُ ًاـًٌاى ٍ ًاـگفي ،(هطػع )هؼيي ًاـ هفاـؼاؼ ٍ پيواًي ـسوي، ًاـًٌاى هٌؼوؽُ

 هَخة تِ هفتَط هوفـات ٍ ضَاتظ اساس تف ًِ ًاـًٌاى سايف ٍ پيفاپكضٌاى ٍ پكضٌاى غؽهت تِ هفتَط هاًَى

 پايگاُ ساهاًِ ؼـ ـا هي ضًَؽ پؿيفكتِ غؽهت تِ اخفائي ؼستگاُ يي ؼـ غالضيت ؼاـ هوام هفاـؼاؼ يا ضٌن

ِ ـٍقـساًي يا ثثت( پاًٌا )اؼاـي ًظام ًاـًٌاى اعالػات  تفاي ضوي ّير  گًَِ اعالػات ايي ؼـج. ًوايٌؽ ت

ِ ًاـگيفي ٍ استػؽام  .ًوي ًٌؽ ايداؼ اضػاظ ت

 

 (20)تبصره ( الف)بند  (3)و  (2)جسء 
 پايگاُ تفاساس غفكاً تٌؽ، ايي( 1 )خكء ؼـ هؿًَـ ًاـًٌاى ضوَم اػتثاـ تػػيع ،1400 سال غفؼاؼهاُ اق- 2

. هي گيفؼ  غَـت(پاًٌا )اؼاـي ًظام ًاـًٌاى اعالػات

 ؼستگاّْاي ًاـًٌاى ًليِ تِ ؿيفهستوف ٍ هستوف ٍ هستوين پفؼاغت ّفگًَِ 1400 سال غفؼاؼهاُ اق- 1-2

ِ اي اػتثاـات هطل اق اخفائي  پايگاُ ؼـ آًاى اعالػات ثثت اق پس غفكاً اغتػاغي ٍ ػوَهي هٌاتغ اق ٍ ّكيٌ

 هطون ضؽُ اغتػاغي ؼـآهؽ يا ػوَهي هٌاتغ تػػيع ياكتِ اػتثاـات اق ،(پاًٌا )اؼاـي ًظام ًاـًٌاى اعالػات

ِ ؼاـي تَسظ ؾي ـتظ اخفائي ؼستگاُ . هي ضَؼ اًدام ًْائي ؾي ًلغ تِ ًطَـ ًل غكاً



 آى اخفاي اق استٌٌاف غَـت ؼـ ٍ است هَضَع ايي اخفاي هسؤٍل اخفائي، هوام تاالتفيي ٍ ؾيطساب- 2-2

.  هي ضَؼ هطٌَم اسالهي هداقات هاًَى( 19 )هاؼُ هَضَع پٌح تا سِ ؼـخِ تؼكيفي هداقاتْاي اق يٌي تِ

 ؼـ هي ضَؼ تلوي هطفهاًِ هلي اهٌيت ضَـايؼالي تطػيع تِ ًِ هَاـؼي ؼـ خك تِ اخفائي ّكيٌِ ّاي سايف- 3-2

 ًل غكاًِ ؼاـي اغتياـ ؼـ اعالػات ايي ٍ گفكتِ غَـت( ضوَهي ٍ ضويوي اضػاظ )ًْائي ؾي ًلغ ضٌاسِ هالة

. هيگيفؼ هفاـ ًطَـ

 ؼـ تٌؽ ايي تٌاليق سايف اخفاي ٍ تٌؽ ايي( 2 )ٍ( 1 )خكءّاي هَضَع اًساًي ًيفٍي اعالػات ثثت زگًَگي- 3

ُ  اعالػات ضلاظت اعالػات، ٍقاـت هسلص، ًيفٍّاي هسلص، ًيفٍّاي پطتيثاًي ٍ ؼكاع ٍقاـت غػَظ  هَ

 تطٌيل هاًَى( 3 )هاؼُ هَضَع ًاـًٌاى هلي، اهٌيت ضَـايؼالي ؼتيفغاًِ ٍ ايفاى اتوي اًفلي ساقهاى هضائيِ،

ِ ّاي ؼـ تؼييي ضؽُ اخفائي ًٍاـ ساق تفاساس اهَـغاـخِ ٍقاـت ًاـًٌاى ٍ ًطَـ ًل تاقـسي ساقهاى ُ ًاه  ضيَ

 ٍ اهتػاؼي اهَـ ٍقاـت ٍ ًطَـ استػؽاهي ٍ اؼاـي ٍ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى ّاي تَسظ ًِ هستولي

.  هي گفؼؼ تؼييي هي ضَؼ، تؽٍيي هؿًَـ اخفائي ؼستگاّْاي ّوٌاـي تا ؼاـايي

 استػؽاهي ٍ اؼاـي ٍ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى ّاي پيطٌْاؼ تِ تٌؽ ايي( 2 )ٍ( 1 )خكءّاي اخفائي آييي ًاهِ

ِ تػَية ٍ هي ضَؼ تْيِ ؼاـايي ٍ اهتػاؼي اهَـ ٍقاـت ٍ ًطَـ  .هي ـسؽ ٍقيفاى ّيأت ت

 

 (20)تبصره  (ب)بند 
ِ اي غَؼ ـا اق  (29)هَضَع هاؼُ  اخفائي توام اغتياـات ؼستگاّْاي هاًَى تفًاهِ ضطن تَسؼِ ًِ اػتثاـات ّكيٌ

هطل ايي هاًَى ٍ پيَست ّاي آى ؼـياكت هي ًٌٌؽ ٍ ؼاـاي هوفـات غاظ اؼاـي ٍ استػؽاهي هي تاضٌؽ تِ 

ٍ ًيك هَاـؼ هستثٌيطؽُ ؼـ هاؼُ هؿًَـ، ؼـ  ؼاـًؽ غاظ هوفـات اساسي هاًَى  ؼستگاّْايي ًِ تِ ضٌناستثٌاي 

ّفگًَِ استػؽام ٍ تِ .  هَهَف االخفاء هي ضَؼ1400غػَظ استػؽام ٍ تِ ًاـگيفي ًيفٍي اًساًي ؼـ سال  

ًاـگيفي ًيفٍي اًساًي ؼـ توام ؼستگاّْاي هطوَل ايي تٌؽ، غفكاً تف اساس هدَق غاؼـُ اق سَي ساقهاى 

. اؼاـي ٍ استػؽاهي ًطَـ ٍ أغؿ تأييؽيِ ساقهاى تفًاهِ ٍ تَؼخِ ًطَـ هثٌي تف پيص تيٌي تاـ هالي ؼـ هاًَى است

ؼستَـالؼول ايي تٌؽ هٌغثن تف ضٌن هٌؽـج ؼـ ايي تٌؽ، ضؽاًثف تا يي هاُ پس اق تػَية ايي هاًَى تا ّوٌاـي 

. ساقهاى ّاي هؿًَـ تْيِ ٍ پس اق تأييؽ ؼتيفغاًِ ضَـايؼالي اهٌيت هلي اتالؽ هي ضَؼ

 

 (20)تبصره  (ج)بند 
ُ ٍـي اـتواي تِ هٌظَـ ِ ّاي اًدام ٍ اّؽاف تِ ؼستياتي ٍ اخفائي ؼستگاّْاي ؼـ تْف  هَاؼ ؼـ پيص تيٌي ضؽُ تفًاه

 ًطَـي غؽهات هؽيفيت هاًَى( 5 )هاؼُ هَضَع اخفائي تَسؼِ ؼستگاّْاي ضطن تفًاهِ هاًَى( 5 )ٍ( 3)
ِ ّاي 1400 سال غفؼاؼهاُ پاياى تا هَظلٌؽ  ضاغػْاي اـتواي ٍ هؽيفيت زفغِ استوفاـ تفاي غَؼ ػولياتي تفًاه

ُ ٍـي  ساقهاى تِ ٍاتستِ ؾيفتظ ساقهاى ٍ ًطَـ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى  تِ ـا غَؼ تاتؼِ ٍاضؽّاي ٍ ستاؼ ؼـ تْف
ِ ّاي ؼـ هٌللٌؽ اخفائي ؼستگاّْاي. ًٌٌؽ تٌويل يا ٍ اـائِ ًطَـ استػؽاهي ٍ اؼاـي  ساقهاى تا هتثاؼلِ هَاكوتٌاه



ِ اي ؼـ ـا هَضَع ايي تِ القم اػتثاـات ًطَـ، تَؼخِ ٍ تفًاهِ ُ ٍـي اـتواي »ػٌَاى تا تفًاه . ًوايٌؽ پيص تيٌي «تْف
ِ هاِّ اػتثاـ تػػيع  تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاى تِ ؼستگاّْا سَي اق ػولٌفؼ گكاـش اـسال تِ هٌَط تفًاهِ ايي س

 أغيفالؿًف ساقهاى سَي اق ػولٌفؼ تأييؽ ٍ ًطَـ استػؽاهي ٍ اؼاـي ساقهاى تِ ٍاتستِ ؾيفتظ ساقهاى ٍ ًطَـ
 .است

 
 (20)تبصره  (د)بند 

غؽهات  خاهغ هاًَى( 2 )هاؼُ هطوَل ؼستگاّْاي تَسؼِ، ضطن تفًاهِ هاًَى( 87 )هاؼُ( ؾ )تٌؽ اخفاي ـاستاي ؼـ
 هاًَى( 21 )هاؼُ هطوَالى ًليِ  استػؽاهي ٍضؼيت تثؽيل ًيك ٍ استػؽام تِ ًسثت هٌللٌؽ، ايثاـگفاى تِ ـساًي
 ٍ ّستٌؽ ضاؿل هؿًَـ هاًَى هَضَع ؼستگاّْاي ؼـ هػتلق ػٌاٍيي تا ًِ ايثاـگفاى تِ غؽهات ـساًي خاهغ
 ٍ خاـي اػتثاـات هطل اق يا ٍ هي تاضؽ  ضفًتي يا هؼيي ًاـ اًدام هفاـؼاؼ پيواًي، غَـت تِ آًْا ضـلي ـاتغِ

 اق ػٌاٍيي سايف يا ٍ ػوفاًي عفضْاي اػتثاـات ٍ ًطَـي غؽهات هؽيفيت هاًَى( 17 )هاؼُ ٍ( 32 )هاؼُ تثػفُ
 ًطَـي غؽهات هؽيفيت هاًَى( 45 )هاؼُ( ب )ٍ( الق )تٌؽّاي هَضَع تػؽي گفي ٍ ضاًويتي خولِ

 پٌدسالِ تفًاهِ هاًَى( 44 )هاؼُ( ٍ )تٌؽ( 2 )تثػفُ ـػايت تا گكيٌص هفاضل عي تا هي ًوايٌؽ يا ٍ ًوَؼُ غؽهت
 هَـؼ اػتثاـ. ًوايٌؽ اهؽام ـسوي استػؽام غَـت تِ 15/10/1389 هػَب ايفاى اسالهي خوَْـي تَسؼِ پٌدن

 اغتياـ ؼـ ـيال( 5.000.000.000.000 )هيلياـؼ ّكاـ پٌح هثلؾ تِ 550000-88 ـؼيق هطل اق ضٌن ايي ًياق
. هي گيفؼ هفاـ ؾيفتظ اخفائي ؼستگاّْاي

 ًطَـ، استػؽاهي ٍ اؼاـي ٍ تَؼخِ ٍ تفًاهِ ساقهاًْاي ػْؽُ تِ هاًَى ايي تف ًظاـت ٍ اخفاء ضسي هسؤٍليت

 هوام ػاليتفيي ٍ هسلص ًيفٍّاي پطتيثاًي ٍ ؼكاع ٍقاـت ـقهٌؽگاى ساقهاى ايثاـگفاى، اهَـ ٍ ضْيؽ تٌياؼ

 .هي تاضؽ ؾيفتظ ؼستگاّْاي

 

 (20)تبصره  (ی)بند 

اق اػتثاـات غَؼ ـا ؼـ قهيٌِ پؽاكٌؽ ؿيفػاهل ّكيٌِ  (%2)تِ ؼستگاّْاي اخفائي اخاقُ ؼاؼُ هيطَؼ تا ؼٍؼـغؽ 

. ًوايٌؽ


