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”موارد قانون بودجه سال  ،1937مرتبط با شرکتهای آب و فاضالب “

تبصره -6
ب  -وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت نرخ
آببهاي شهري ،به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب ،مبلغ يكصد و پنجاه ( )051ريال از
مشتركان آب دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز كند .صددرصد( )011%وجوه دريافتي تا
سقف هفتصد و پنجاه ميليارد ( )751011101110111ريال از محل حساب مذكور در رديف معين
در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مييابد .بيست
درصد( )01%اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاددرصد( )%01براي آبرساني شرب
روستائي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع
سهماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه
بين سازمان برنامه و بودجه استانها و شركتهاي آب و فاضالب روستائي استانها و يا سازمان
امور عشاير ايران هزينه شود .وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ي -در سال  0937كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي آب ،برق و
گاز در سقف يکهزار ميليارد ( )0،111،111،111،111ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف
ميباشند .سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانههاي نيرو ،نفت و آموزش و
پرورش تدوين و اجرا ميشود.
ع -در راستاي اجراي جزء( )0بند (چ) ماده ( )01قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت پوشش
كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكنساز براي هر كدام از افراد تحت
پوشش نهادها و سازمانهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني ،عوارض
شهرداري و دهياري و هزينههاي انشعاب آب ،فاضالب ،برق و گاز براي واحدهاي مسكوني
اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يکبار معافند.

تبصره -11
الف -در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب  0900/01/05و با هدف تحقق عدالت،
كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنين معطوفنمودن پرداخت يارانه
نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده ( )93قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي
هدفمندي يارانهمندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها نزد خزانه داري كل
كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور ،مطابق جدول ذيل هزينه ميگردد.
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رديف
0
0
9

دريافتيها (منابع)
دريافتي حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي
دريافتي حاصل از فروش داخلي گازطبيعي
دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي
برق و ساير دريافتها

مبلغ
(ميلياردريال)

رديف

570،217

0

ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي

51،111

075،305

0

سهم چهاردهو نيم درصد()%0205شركت ملي نفت ايران از محل
فروش داخلي فرآورده هاي نفتي

93،303

007،705

9

هزينه و كارمزد حمل و نقل ،توزيع و فروش(كارمزدجايگاهها)
فرآورده هاي نفتي

70،003

دريافتي حاصل از فروش آب
2

پرداختيها (مصارف)

مبلغ
(ميلياردريال)

00،039

2

واردات فرآورده هاي نفتي ،سهم چهارده و نيم درصد ( )%0205شركت
ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي نفتي  ،بازپرداخت
تعهدات طرحهاي گازرسانبي و بهينه سازي مصرف انرژيموضوع ماده
( )00قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي
كشور،افزايش بهرهوري و كاهش شدت انرژي

31،111

5

هزينه هاي توليد ،انتقال ،توزيع و فروش گاز طبيعي

79،920

3

كارمزد جايگاههاي سي ان جي

3،011

7

عوارض گازرساني سي ان جي موضوع ماده ( )35قانون الحاق برخي
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ()0

9،900

0

ماليات بر ارزش افزوده سي ان جي

0،795

3

هزينه توليد ،انتقال و توزيع ،فروش و خريد برق از نيروگاههاي
بخش خصوصي(*)

01

واردات برق

00

هزينه توليد ،انتقال ،توزيع و فروش آب(**)

000،905
5،230
00،039

مصارف هدفمندي:

جمع كل دريافتيها

0

پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها

0

كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به
خانوارهائي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي كميته امداد امام
خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ميباشد(.طبق ماده ( )73قانون
برنامه ششم توسعه اقدام گردد).

9

ماده ()23قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت ()0موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم سالمت مردم،
ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني ،كمک به
تامين هزينههاي تحمل ناپذير درمان،پوشش دارو ،درمان بيماران
خاص و صعبالعالج

2

يارانه نان و خريد تضميني گندم

300،921

911،111

71،111

97،111

99،111

جمع

221،111

جمع كل

300،921

* كل هزينه توليد ،انتقال و توزيع ،فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي براساس اين قانون معادل  027،132ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق زيان صنعت برق معادل 92،733
ميليارد ريال لحاظ نشده است.
** وجوه دريافتي از فروش آب جهت حمايت از صنعت آب مجدداٌ به شركتهاي آب و فاضالب برگشت داده ميشود.
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تبصره  - 11مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  0907/0/07و
اصالحات بعدي آن تا زمان الزم االجرا شدن قانون جديد در سال  0937تمديد ميشود.

