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بسمه تعالي
طرح اصالح قانون بودجه سال  7931کل کشور

مقدمه
م صوبه حا ضر كه در واقع با ادغام سه طرح «ا صالح قانون بودجه سال  1931كل ك شور و «ا صالح بند  111تغييرات متفرقه
قانون بودجه سال  1931كل كشور و همچنين «طرح اصالح بند «هـ ـ» تبصره « »5قانون بودجه سال  »1931به تصویب رسيده
است در قالب  11بند به موضوعاتی از قبيل:
 تهاتر هزینههاي آسفالت ،قير اندود و ...از محل قير اختصاص یافته به این موضوع در بند «هـ» تبصره «»1؛
 مجوز استفاده از اسناد خزانه اسالمی براي تملك اراضی؛
 افزایش سقف انت شار اوراق مو ضوع بند «هــــ» تب صره « »5از محل كاهش سقف انت شار اوراق بند «ب» این تب صره
(طرحهاي تملك داراییهاي سرمایهاي ملی و استانی) به ميزان  51هزار ميليارد ریال؛
 دریافت سود سهام و ماليات علیالح ساب از بانك مركزي بر ا ساس ماده ( )4قانون تنظيم بخ شی از مقررات مالی
دولت 2؛
 واریز بالفاصله وجوه دریافتی بابت آببها و بهاي برق مصرفی به شركتهاي ذیربط؛
 اختصاص  921هزار ميليارد ریال موضوع ماده ( )93قانون ماليات بر ارزش افزوده به شهرداريها؛
 تكليف ســـازمان برنامه و بودجه به واریز ســـيزده ونيم درصـــد حق بيمه كليه رانندگان حمل ونقل عمومی درون و
برون شهري به مبلغ  22هزار ميليارد ریال از محل جابه جایی بين م صارف تب صره « »14قانون بودجه (هدفمند كردن
یارانهها)؛
 ا صالح بند «و» تب صره « »11در مورد عدم احت ساب جريمه به ميزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأدیه دین با نرخ
سود؛
پرداخته است .ذیالً مفاد این مصوبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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شرح و بررسي
بند -1
مطابق این بند پيمانكاران براي طلب خود قير دریافت كرده و عمالً به عر ضهكننده در این بازار مبدل می شوند .نكته مهم در
رابطه با كليت مو ضوع اخت صاص قير این ا ست كه این مو ضوع رابطه مالی غير شفاف شركت ملی نفت با منابع بودجه
عمومی را تشدید خواهد كرد.
بند -2
مطابق این بند ا صالحاتی در موعد مطالبات ا شخاص حقيقی و حقوقی خ صو صی و تعاونی كه م شمول حكم مو ضوع جزء
اصالحی قرار میگرفتهاند صورت گرفته است و براساس آن موعد «تا پایان سال  »1935جهت این اشخاص به «تا پایان سال
 »1931اصــالح شــده اســت و مطالبات نهادهاي عمومی غيردولتی و نيز شــركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد
كشاورزي كماكان تا پایان سال  1935مشمول حكم این جزء قرار گرفتهاند.
فراز اول جزء « »1فعلی

اصالحیه

به دولت اجازه داده می شــود در صــورت درخواســت

به دولت اجازه داده میشــود در صــورت درخواســت

متقاضـــيان ،مطالبات قطعی اشـــخاص حقيقی و حقوقی و مت قاضـــ يان ،م طال بات قطعی اشـــ خاص حقيقی و حقوقی
خصـــوصـــی و تعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی و نيز خ صو صی و تعاونی ،كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا
شركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي پایان ســال  1931ایجاد شــده و همچنين مطالبات نهادهاي
با بت یارا نه قيمت هاي تكليفی از دو لت ،كه در چ هارچوب عمومی غيردولتی و نيز شـــركــتهــاي دولتی تــابعــه
قوانين و مقررات مربوط تا پایان ســـال  1935ایجاد شـــده وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت یارانه قيمتهاي
اســت با بدهی اشــخاص یاد شــده به بانكها و مؤســســات تكليفی از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط
اعت باري غير بانكی از طریق تســـو یه بدهی هاي بانك ها و تا پایان سال  1935ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد
مؤســـســـات اعت باري غير بانكی به با نك مركزي كه در شـــده به بانكها و مؤســـســـات اعتباري غيربانكی كه در
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چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پایان ســـال  1935چارچوب قوانين و مقررات تا تاریخ هاي یاد شـــده ایجاد
ا یجــاد شــــده  ،تــا م ب لغ یــك م ي ل يون م ي ليــارد شـــده از طریق تســـویه بدهیهاي بانكها و مؤســـســـات
( )1/ 111/111/111/111/111ریال به صـــورت جمعی  -غير بانكی به با نك مركزي ،تا مبلغ یك ميليون ميل يارد
خرجی از طریق انتشــار اســناد تســویه خزانه ،به شــرح زیر ( )1/ 111/111/111/111/111ریال به صـــورت جمعی -
خرجی از طریق انتشــار اســناد تســویه خزانه ،به شــرح زیر

تسویه نماید.

تسویه نماید:
بند -3
باتوجه به اینكه حكم جزء « »1بند «و» تبصره «( »5موضوع اصالح بند « »2همين مصوبه) شامل بدهی اشخاص خصوصی از
شــركتهاي دولتی نمیگردید ،براســاس اصــالح صــورت گرفته در بند « »9مصــوبه ،مطالبات شــركتهاي توليد كننده برق
(بهعنوان بخش خصوصی) از شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت دولتی) بهعنوان مطالبات آنها از دولت تلقی شده است.
در نتيجه اینكه در چنين حالتی این شركتها نيز م شمول صدر حكم ا صالحی شده و مطالبات آنها تا پایان سال  1931با
بدهی آنها به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه خواهد شد.
نكتهاي كه در این خصـوص وجود دارد این اسـت كه با چنين حكمی درواقع بدهی شـركتهاي تابعه وزارت نيرو (بهعنوان
شـركت دولتی) به اشـخاص حقوق خصـوصـی به دولت منتقل میگردد و مشـخ

نيسـت با عنایت به اسـتقالل بودجهاي

شركتهاي دولتی ،شركتهاي مزبور به چه نحوه بدهی منتقل شده را با دولت ت سویه خواهند نمود .لذا عالوهبر ابهام مزبور
به جهت اینكه بهنوعی تعهد مالی دولت افزایش مییابد ،بند حاضر واجد بار مالی بوده و به جهت عدم پيشبينی طریق جبران
آن ،مغایر اصل  15قانون اساسی تلقی میگردد.
بند  -4بند «ف» الحاقی :مطابق بند «ج» تبصره « 1»5اجازه داده شده است كه از اوراق در قالب تملك اراضی براي طرحهاي
تملك دارایی سرمایهاي ملی و استانی استفاده شود.

 .7ج  -اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره ،در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي ،ذي حساب ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشـور
قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران ،مشاوران ،تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينههاي طرحها و پروژهها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي
ساماندهي دانشگاهها) است.
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نكتهاي كه درخصوص بند اصالحی وجود دارد این است كه مطابق «الیحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و امالك براي
اجراي برنامه هاي عمومی ،عمرانی و نظامی دولت» مالكان اراضـــی مكلفند ،ملك خود را جهت اجراي طرح هاي عمرانی
دولت مطابق ت شریفات این قانون از جمله ضوابط مربوط به قيمتگذاري به دولت واگذار نمایند .حال در صورتی كه دولت
مجاز باشـــد بهجاي پرداخت بهاي اراضـــی مورد نياز خود جهت اجراي طرحهاي عمرانی ،اقدام به پرداخت اســـناد خزانه
ا سالمی 2نماید ،در واقع مالكان جهت فروش الزامی ارا ضی خود مكلف به دریافت ا سناد مزبور شدهاند كه باتوجه به هزینه
بردار بودن نقد نمودن این اســناد (به جهت تفاوت ارزش اســمی و ارزش واقعی بههنگام نقد نمودن) ،متحمل ضــرر خواهند
شد و چنين امري بدون رضایت مالكان اراضی مغایر حقوق اشخاص تلقی میگردد.
بند «ص» الحاقی :مسئلهاي كه درخصوص این بند الحاقی وجود دارد این است كه منابع حاصل از واگذاري اوراق موضوع
بند «هـ» 35 9هزار ميليارد ریال میباشد كه در سمت منابع عمومی منعكس شده است (ردیف  911119جدول  5قانون بودجه
سال )1931

ولی در اصالحات جداول مصوب مجلس تحت عنوان «بخش چهارم :تغييرات اعتبارات هزینهاي» ذیل ردیف «»591111-51
مربوط به اعتبارات موضوع بند «هـ تبصره « ،»5یعنی در قسمت مصارف ،عدد  1درج شده است:

 .2اسناد خزانه اسالمي ،اوراق بهادار با نامي است كه دولت به منظور تصفيه بدهيهاي خود بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران
غيردولتي واگذار ميكند .اين اوراق بدون سود ميباشد.
 .9ه  -دولت ،اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايهاي ،خريد تضميني محصوالت راهبردي (استراتژيك)
كشاورزي ،مابه التفاوت قيمت تضميني محصوالت با قيمت فروش ،بيمه محصوالت كشاورزي ،تأديه بدهيهاي سازمان هاي بيمه پايه سالمت و مطالبات توليدكنندگان برق ) تا سقف نود و
پنج هزار ميليارد (  ) 59/ 000/ 000/ 000/ 000ريال واگذار كند .بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني ميشود و خزانهداري كل كشور موظف است از
محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول ( )۸اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (  ) 74/ 900/ 000/ 000/ 000ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سالمت ايران اختصاص مي يابد.
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بخش چهارم :تغییرات اعتبارات هزینهای
شمممم مممار

مبلغ م ندرج در

عنوان

طبقهبندی
591111-51

الیحه
اعتبارات موضوع (بند (هـ) تبصره ())5

1

مصممممو
مجلس
1

بنابراین مبلغ حاصل از بند «هــــ» تبصره « »5در سقف مصارف عمومی بودجه لحاظ نشده است و این موضوع سبب خواهد
شـــد علیرغم عملكرد منابع عمومی (تحقق آن) ،ميزان تخصـــي

به ردیفهاي مصـــوب كاهش یابد .لذا با عنایت به این

توضـيحات اصـالح صـورتگرفته به منزله مجوز هزینه حدود  51هزار ميليارد دیگر (عالوهبر  35هزار ميليارد فعلی مقرر در
بند «هـ») خارج از سقف مصارف عمومی خواهد بود.
الزم به ذكر است شوراي نگهبان در اظهارنظر خود درخصوص الیحه بودجه سال  1931كل كشور ،عدم درج مبلغ در برخی
ردیفها را واجد ابهام دانســـته بود .مطابق این اظهارنظر «در الیحه تقدیمی دولت در جدول شـــماره  ،5ردیف  911111در
مقابل انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود ،مبلغ تعيين نشده است عالوه بر این كه بهتر است تكليف این امور
در تبصــره مشــخ

شــود ،الزم اســت ق ــيه روشــن شــود تا اظهارنظر ممكن گردد .همچنين در موارد متعدد از جمله در

ردیفهاي  211211 ،111112 ،111413و  211212از جدول شماره  5اشكال مشابه وجود دارد»
بند -5
مو ضوع این بند ناظر به تخ صي

عوارض مو ضوع ماده ( )5قانون حمایت از صنعت برق ك شور (م صوب  4)1934/3/11به

صورت صددرصد به شركت ذيربط است.
بند -6
درخصوص اصالح موضوع این بند باید گفت كه در الیحه بودجه سال  1931كل كشور ،از محل مابهالتفاوت نرخ فروش ارز
حاصــل از فروش نفت خام و ميعانات گازي 111 ،هزار ميليارد ریال در ردیف  111193ذیل «جدول شــماره  -5در آمدها،
واگذاري داراییهاي سرمایهاي و واگذاري دارایی هاي مالی برحسب قسمت ،بخش ،بند ،اجزا در سال  »1931پيش بينی شده

 .7ماده  –9دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع الزم جهت اجراي طرحهاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك عوارض مصرف هر كيلو وات
ساعت برق را در بودجه ساالنه پيش بيني نمايد .وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز و صد در صد (  ) %000آن صرفاَ بابت كمك به اجراي طرحهاي
مذكور هزينه ميشود.
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بود كه به نظر میرسد در فرایند تصویب قانون بودجه این منابع در قالب  45هزار ميليارد ریال ماليات و  31هزار ميليارد سود
ســهام بانك مركزي منعكس گردیده اســت .از ســوي دیگر اگرچه مطابق ماده (« )4قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم
بخشی از مقررات مالی دولت ( 5»)2بانك مركزي نيز به عنوان یك دستگاه اجرایی ،مشمول ماده ( )4قانون مزبور می شد لكن
مطابق بند «« »9بخش شانزدهم :تغييرات متفرقه» مقرر شد« :مبالغ اضافه شده به ماليات و سود سهام بانك مركزي جمهوري
اسالمی ایران در بخش سوم تغييرات الیحه بودجه سال  ،1931مشمول حكم ماده ( )4قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم
بخ شی از مقررات مالی دولت ( )2ني ست» لذا عمال و صول منابع مذكور به صورت ماهانه قابل انجام نبوده و به انتهاي سال
موكول میشــد و به نظر میرســد باتوجه به اینكه دولت در طول ســال به منابع مزبور نياز دارد ،حكم مزبور در این راســتا
پيشبينی شده است.
بند -7
جزء الف .1 :مطابق جدول تبصره « »14دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتها و وجوه دریافتی
از فروش آب در سمت منابع هدفمندي منعكس شده و در سمت م صارف نيز این وجوه به شركتهاي مربوطه اخت صاص
یافته است .لذا بهنظر میرسد فراز اول الحاقی این بند در مقام تسریع پرداخت سهم شركتهاي مربوطه میباشد.
 .2در جدول منابع و مصارف هدفمندي یارانهها 1درآمد حاصل از فروش فراوردههاي نفتی كه بخشی از آن مربوط به ماليات
بر ارزش افزوده این فراورده ها ست در سمت منابع منعكس شده ا ست و متناظر با آن و با توجه به ميزان فروش فراوردهها
میبایست ميزان ماليات سهم دولت  51هزار ميليارد ریال 1و ميزان عوارض سهم شهرداريها  92هزار ميليارد ریال در سمت
م صارف منعكس می شد كه به دليل كمبود اعتبار براي پرداخت یارانه نقدي ،عمال سهم شهرداريها در جدول تب صره «»14
دیده نشد (و صرفاً به سهم دولت اشاره شد) و در بند « »111تغييرات متفرقه به این امر (عدم تعلق ماليات ارزش افزوده سهم

 .5ماده  - 7كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ( )9قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني ميشود موظف به واريز ماليات علي
الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه ميباشند .به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به
صورت علي الحساب و يك دوازدهم  ،عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعالم سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركتهاي دولتي و بانكها ،از موجودي حساب آنها نزد
خزانه داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز
نمايد .تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد .شركتهاي دولتي موضوع ماده ( )9قانون مديريت خدمات كشوري كه
قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است ،به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي ،مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند .وصول مبالغ ياد شده تابع احكام مربوط و
مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  0611و اصالحات بعدي آن است.
 .6جدول منابع و مصارف هدفمندي ذيل تبصره « »07به پيوست ميباشد.
 .1مطابق رديف  000900از «جدول شماره  -9در آمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي برحسب قسمت ،بخش ،بند ،اجزا در سال  ،»0654حدود مبلغ  90هزار ميليارد
ريال بهعنوان درآمد دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده فراوردههاي نفتي پيشبيني شده است.
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شهرداريهابه آن ها) تصریح شد .مطابق این بند «معادل  92هزار ميليارد ریال از عوارض فرآوردههاي نفتی سهم شهرداريها
به مصارف هدفمندي اختصاص مییابد»
جزء

 :با عنایت به اینكه براساس ماده ( )1قانون هدفمند كردن یارانه ها ،3یكی از موارد مصرف منابع حاصل از هدفمندي،

اجراء نظام جامع تأمين اجتماعی براي جامعه هدف از قبيل گســترش و تأمين بيمه هاي اجتماعی بوده اســت ،در این راســتا
مطابق توافق دولت (بدون وجود قانون مشخصی در اینخصوص)  1935درصد از  21درصد حق بيمه رانندگان برعهده دولت
قرار گرفت .لكن باتوجه به محدودیت منابع هدفمندي ،حق بيمه مربوط كامل پرداخت نشـد .لذا این بند درواقع بهنوعی الزام
دولت به پرداخت سهمی میبا شد كه پي شتر با پرداخت آن موافقت كرده ا ست .بهنظر میر سد این حكم به دليل اینكه الزام
دولت به پرداخت سهم مزبور فاقد من شأ قانونی میبا شد و منجر به افزایش هزینههاي عمومی میگردد ،مغایر ا صل  15قانون
اساسی باشد.
الزم به ذكر اســت مطابق ذیل بند «الف» تبصــره « »14كه در واقع محل تأمين منابع این هزینه میباشــد مقرر شــده «به دولت
اجازه داده ميشود تا سقف دهدرصد مجوز بند (ط) ماده (« )23قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی
دولت( ،3»)2نســبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصــارف این جدول 11جهت پرداخت یارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها
اقدام نماید».

 .8ماده  -4دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد ( )%90خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف -يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

-1
.... -2

گسترش و تأمين بيمههاي اجتماعي ،خدمات درماني ،تأمين و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعبالعالج.

 .3ماده ... -8۸
ط-
 - 0اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (  ) %00از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (  ) 88قانون برنامه و بودجه مصوب  0690انتخاب مي شوند
.
 - 8اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه  ،تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (  ) %00از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه  ،اعتبار
تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است .
 - 6حداكثر نيم درصد (  ) %0 /9از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت  ،حداكثر يك درصد (  ) %0از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تخصيص يافته
بودجه عمومي دولت  ،حداكثر بيست و پنج صدم درصد (  ) %0 /89از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي  ،حداكثر نيم درصد (  ) %0 /9از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و
پنجاه درصد (  ) % 90از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بدون الزام به رعايت
قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات
عمومي دولت مستثني هستند مصوب  » 0617هزينه مي شود .
 .70جدول منابع و مصارف هدفمندي ذيل تبصره « ،»07به پيوست ميباشد.
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بند -8
بند «و» تبصــره « »11قانون بودجه ســال  1931كل كشــور 11به جهت ابهامات و ایراداتی كه داشــته اســت به عقيده طراحان
اصـــالحيه این بند ،تاكنون امكان عملياتی شـــدن نداشـــته اســـت 12.لذا مجلس ســـعی نموده با پيشبينی برخی جزئيات و
سازوكارهاي مشخ

امكان تحقق بند مزبور را فراهم آورد .درخصوص بند مزبور نكات ذیل حائز اهميت است:

 .1مفاد بند ا صالحی بهنوعی واجد امتيازي جهت افرادي ا ست كه بدهیهاي خود را به نظام بانكی پرداخت ننمودهاند.
(بهخ صوص باتوجه به جزء « »4این بند كه امتياز مقرر حتی تا سقف  4ميليارد تومان شامل ك سانی كه بيش از این
مبلغ نيز ت سهيالت أخذ نمودهاند شده ا ست) درحالیكه نوع ت سهيالت و ميزان ت سهيالتی كه م شمول حكم این بند
میگردد شامل افراد دیگري كه سرموعد اقدام به بازپرداخت بدهی خود نمودهاند نيز میگردد .لذا حكم مزبور (فارغ
از اینكه می تواند مشــوقی جهت عدم پرداخت بدهی محســوب شــود و بدهكاران بانكی هر ســال منتظر چنين مشــوقی
باشند) نوعی تبعيض جهت ت سهيالت گيرندگان برقرار نموده است كه فاقد وجه میباشد .الزم به ذكر است كه بند «و» فعلی
صرفاً توليد كنندگان مشمول این حكم شدهاند ولذا تبعيض پيشبينی شده جهت این افراد داراي وجه بوده است ولكن مطابق
مصوبه حاضر مطلق تسهيالت گيرندگان مشمول این امتياز شدهاند و این میتواند به عنوان مثال شامل فردي كه تسهيالت را
جهت انجام امور تشریفاتی و یا خرید و فروش أخذ كرده نيز بشود.
 .2در جزء « »1این بند ،اطالق و عموم ابطال «قراردادهاي بعدي» در صورتیكه مطابق ت شریفات قانونی منعقد گردیده و مبتنیبر
ر ضایت طرفين با شد مغایر حقوق ا شخاص و ایجاد امنيت ق ائی تلقی میگردد ولذا اجزاء بعدي این بند نيز مبنیبر همين
ایراد واجد ایراد میباشند.

 .77بند و-
به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال  0651سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان
شهريورماه  0654تسويه نمايند ،بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.
 .72برخي از ابهامات و ايرادات بند مربوطه بدين شرح ميباشد:
 .0مقصود از عبارت «توليدكنندگان» در صدر اين بند و معيار تمييز «توليدكننده» از «غيرتوليدكننده» چندان مشخص نبود.
 .8مقصود از عبارت «بدهي معوق» نيز روشن نبود .چراكه بر اساس ضوابط بانك مركزي و ضوابط جاري شبكه بانكي« ،بدهي معوقي» صرفاً يكي از اقسام طبقات بدهي غيرجاري
يعني بدهي سررسيد  8تا  1ماه را شامل ميشود و بقيه موارد يعني «بدهي سررسيد گذشتهـ (تا  8ماه) و بدهي مشكوكالوصول ( 1تا  )0۸را شامل نميشود .لذا معلوم نبود منظور
از «بدهي معوق» در بند واو تبصره « »01كدام يك از اقسام بدهي تلقي ميگرديد.
 .6منظور از واژه «تسويه» در عبارت «چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را  ...تسويه نمايند» از اين حيث كه مشخص نيست آيا مقصود اين است كه كل بدهي را تسويه نمايند يا
بدهيهاي سررسيد شده واجد ابهام بود.
 .7چالش يا ابهام ديگر اجراي اين حكم مربوط به تسويه بدهي براساس قرارداد اوليه بين مشتري و بانك بود .با توجه به اينكه در سالهاي اخير ،براساس احكام بودجه و ساير قوانين
(احكام مربوط به استمهال بدهيها) و رويه بانكها در كاهش مطالبات غيرجاري ،قراردادهاي فيمابين مشتريان و بانكها بازبيني شده و مانده بدهي مشتري (اعم از اصل و سود
و وجه التزام) در يك قرارداد جديد منظور شده است ،لذا بازگشت به قرارداد اوليه كه بعضاً ممكن است به سالهاي خيلي قبل نيز برگردد و عموم ًا مختومه شده است ،چالش و
پيچيدگي زيادي در مقام اجرا بهوجود ميآورد .مضافاً اينكه قراردادهاي اوليه به ويژه در مواردي كه به چندين سال قبل بازميگردد ،از نظر ارزش بسيار كمتر از بدهي فعلي مشتري
است و بخشش كل بدهي در طول اين سالها ،زيان زيادي را متوجه بانك (يا در صورت جبران از سوي دولت ،متوجه دولت) مي نموده و در عين حال منطقي هم نيست كه بدهي
مشتري بعد از گذشت چندين سال براساس مبلغ اوليه بازپرداخت شود.
 .9در حكم مربوط ،منبع تأمين هزينههاي اجراي اين حكم مشخص نشده بود و شمول اجراي اين حكم نسبت به تسهيالت ارزي نيز واجد ابهام بود.
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 .3باتوجه به اینكه علیاالصول قراردادهاي بعدي در ماهيت جایگزین «قرارداد اوليه» شدهاند و در ظاهر قراردادي مستقل هستند
كه به صورت مشخ

بدهی هر فرد به بانك و سود متعلقه را فارغ از قرارداد قبلی مشخ

كرده است ،مفهوم «قرارداد اوليه»

واجد ابهام ا ست .بهخ صوص باتوجه به اینكه برخی از این قراردادها ناظر به احكام قانونی مجلس مبنیبر ا ستمهال ت سهيالت
میباشد كه براساس آن بانكها مكلف بودهاند مطابق قراردادهاي جدید به دریافت كنندگان تسهيالت مهلت بدهند.
 .4جزء « »2-1فاقد ایراد میباشــد .چراكه به نظر میرســد برخی از بانكها در بع ــی ســالها از ضــوابط ابالغی بانك مركزي
درخصوص نحوه محاسبه سود و جریمه تخطی كرده و اقدام به اخذ وجه التزام مركب در قالب قراردادهاي جدید یا نظایر آن
كردهاند كه نتيجه آن افزایش قابل توجه مانده بدهی تسهيالت گيرندگان بوده است.
 .5حكم جزء « »1این بند كه در واقع در مقام تعيين محل تأمين هزینه اجراي این بند می باشـــد ،به دليل اینكه منجر به كاهش
درآمدهاي مالياتی دولت میگردد ،واجد بار مالی بوده و مغایر اصل  15قانون اساسی تلقی میشود.
بند -9
حكم الحاقی موضوع این بند ناظر به سه موضوع است:
 .1افزایش سقف بخشودگی سود تسهيالت از پنجاه هزار ميليارد تومان به هفتاد و سه هزار و دویست ميليارد ریال.
 .2حذف ستون «حداكثر تسویه مطالبات بانك مركزي از بانكها» در جدول ضميمه تبصره « »95قانون اصالح بودجه سال .1935
 .9تأكيد بر تسهيالت اتحادیه مركزي تعاونیهاي عشایري ایران.
تو ضيح آنكه در جدول ضميمه تب صره « »95قانون بودجه سال  1935جهت ت سویه مطالبات بانك مركزي جمهوري ا سالمی ایران از
بانكها حداكثري تعيين گردیده بود و لذا بانكها صــرفاً در ســقف مزبور امكان بخشــودگی تســهيالت داشــتند كه این محدودیت در
اصالحيه حاضر رفع شده است.
جدول ش ار ( )1مربوط به تبصر ()35
( مبالغ به هزار ميليارد ریال )
نام بانكها

حداكثر تسممو یه م طال بات با نك

حداكثر ت سویه مطالبات قانونی

مركزی ج هوری اسممالمی ایران از بانكها از دولت

حداقل افزایش سممرمایه
دولت

بانكها
ملی ایران

39/3

39/3
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نكته دیگري كه در اینخ صوص وجود دارد این ا ست م شخ

ني ست برچه ا سا سی «اتحادیه مركزي تعاونیهاي ع شایري ایران» به

صورت خاص مشمول مزایاي این حكم شده اند.
تذكر :باتوجه به اینكه هماكنون مطابق جزء « »2-1بند «ط» تب صره « »11مقرر شده « سقف بخ شودگی سود ت سهيالت تا سقف یك
ميليارد ( )1/ 111/ 111/ 111ریال (منوط به بازپرداخت ا صل ت سهيالت و بخ شش جریمه هاي متعلقه) پنجاه هزار ميليارد (111/ 111
 )51/ 111/ 111/ریال ا ست» الزم بود فراز اول عبارت الحاقی جایگزین این جزء میگردید .چراكه فراز مذكور واجد همين حكم بوده
و صرفاً سقف بخشودگی سود تسهيالت را افزایش داده است.

بند -11
جدول شماره ( )1-2ناظر به «توزیع اعتبارات ستون متفرقه مندرج در جدول شماره ( )1دستگاههاي اجرایی» میباشد:
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