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دّلت اص ساٍ ُبی هختلف دسآهذ کغت هیکٌذ کَ ثبیذ ایي دسآهذُب سا ثشای اداسٍ کؾْس خشد کٌذ . ثٌبثش ایي دّلت دسآهذُبیی داسد ّ اص 

ثشای ایٌکَ ًظن هبلی دس کؾْس ایجبد آى اعت( درآمدهایًکتَ)ػبهل تؼییي کٌٌذٍ هخبسد دّلت هیضاى       ُضیٌَ ُبیی ُن داسد .طشفی 

هخال دس عبل جذیذ اص چَ ساٍ ُبیی دس آهذ کغت ؽْد ّ ایي دسآهذ ُب چگًَْ ّ دس چَ  کَشًبهَ سیضی هیؾْد ثؽْد لجل اص عبل جذیذ 

))عٌذ پیؼ ثیٌی ذ؟ثْدجَ سا تؼشیف کٌی              *ذ ثْدجَ تٌظین هی ؽْد م عٌشًبهَ سیضی دس عٌذی ثَ ًبایي ثجبُبیی خشد ؽْد .

 دسآهذ ُب ّ هخبسد دّلت ّ ثشًبهَ کبس ثشای عبل آیٌذٍ اعت((

شًبهَ ُب اص ثْدجَ ،هیضاى اّلْیت ّ اُویت ثب ثشسعی عِن ُش ثشًبهَ ث-2ظن هبلی کؾْس سا هوکي هی عبصد ً-1)):دلیل اُویت ثْدجَ*

 ((ش دّلت اعتثْدجَ اثضاس کٌتشل هجلظ ث 3 هؾخـ هی ؽْد

ًظبست ثش -4اجشای ثْدجَ   -3تقْیت ثْدجَ  -2تٌظین ّ پیؾٌِبد ثْدجَ  -1ثْدجَ اص آغبص تب اًجبم چَ هشاحلی سا طی هی کٌذ))*

 اجشای ثْدجَ((

هتي ))الیحَ ثْدجَ : *    .(   دّلت )لٍْ هجشیَ (هغئْل تٌظین ّ پجؾٌِبد ثْدجَ اعت ،لبًْى اعبعی 52ثَ هْجت افل )ًکتَ:

الیحَ ثْدجَ ثَ هجلظ تمذین هی ؽْد  ،پیؾٌِبدی ثْدجَ کَ تْعط عبصهبى هغئْل اهْس ثْدجَ گشد آّسی هی ؽْد ّ پظ اص تبییذ دّلت

 ًبم داسد(

ثْدجَ  الیحَ کَ(     ًکتَ)دّلت هْظف اعت ًکتَ)ثَ هْجت لبًْى ،هجلظ ًوبیٌذگبى )لٍْ همٌٌَ (ّظیفَ تقْیت ثْدجَ سا ثَ ػِذٍ داسد

ثبیذ ْدجَ عبل ثؼذ سا تب لجل اص پبیبى عبل ث ،ك لبًْى)هجلظ ًیض طجَ هجلظ تمذین کٌذ(     ًکتَ عبل آیٌذٍ سا تب آرس هبٍ ُش عبل ث

 تقْیت کٌذ(

ُبی  ثَ تقْیت سعیذ ایي الیحَ ثَ لبًْى ثْدجَ تجذیل هی ؽْد ّ دس توبهی دعتگبٍ))ّلتی الیحَ ثْدجَ دس هجلظ لبًْى ثْدجَ*

م )هجلظ ًوبیٌذگبى گشُّی سا اًتخبة هی کٌٌذ ثَ ًبًظبست ثش اجشای ثْدجَ ثَ ػِذٍ چَ ًِبدی اعت:)*       دّلتی الصم االجشاعت((

 ،کَ ًظبست ثش اجشای ثْدجَ ّ اسائَ عٌذ تفشیغ سا ثَ ػِذٍ داسد((دیْاى هحبعجبت 

تب ُش ایي دیْاى ّظیفَ داسد ثَ توبم حغبة ُبی ّصاست خبًَ ُب ّ هْعغبت ّ...کَ اص ثْدجَ کل کؾْس اعتفبدٍ هی کٌٌذ سعیذگی کٌذ *

 ّجِی دس هحل خْد ثَ هقشف ثشعذ ّ تخلفی فْست ًگیشد

ت تخویٌی تؼییي هی ؽْد .دس ))اسلبم ثْدجَ ثَ فْسعٌذ تفشیغ چیغت؟*یکی دیگش اص ّظبیف دیْاى هحبعجبت اسائَ عٌذ تفشیغ اعت . 

 پبیبى عبل پظ اص اجشای ثْدجَ تفبّت اسلبم پیؾجیٌی ؽذٍ ثب دس آهذُب ّ هخبسد ّالؼی دس عٌذی ثَ ًبم عٌذ تفشیغ هؾخـ هی ؽْد((

 :اریخسانه دعٌذ تفشیغ چَ چیضی سا ًؾبى هی دُذ ))ًؾبى هیذُذ کَ دعتگبٍ ُبیی دّلتی چمذس ثَ تکبلیف ثْدجَ پبیجٌذ ثْدٍ اًذ((*

کلیَ دسیبفت ُب دّلت دس حغبة خضاًَ داسی خضاًَ داسی چیغت؟))*   .(یکی اص اسکبى اعبعی ّ هِن هبلی کؾْس خضاًَ داسی اعت))ًکتَ:

                                                                                                                                    ثَ هْضْع خضاًَ داسی لبًْى اعبعی  53افل  ًکتَ:))کل هتوشکض هی ؽًْذ ّ ُوَ پشداخت ُب طجك لبًْى اص خضاًَ اًجبم هی ؽْد((   

داسی سا  هذیش کل خضاًَ ًکتَ:)    (اعت دارایی امورّ  اقتصاد وزارتاداسٍ کل خضاًَ داسی  دس   ًکتَ:)اختقبؿ پیذا کشدٍ اعت(   

 1 صفحه                       ؼییي هی کٌذ(ت ادصاقت وزیر



اعتمشاك   -3دسآهذ ؽشکت ُبی دّلتی ّ عشهبیَ گزاسی  -2ثِبی کبالُب ّ خذهبتی کَ دّلت اسائَ دادٍ اعت  -1))دسآهذُبی دّلت *

 ((هبلیبت  -4

 کٌذ((خبسد اعتمشاك )لشك(کفبف ُضیٌَ ُبی دّلت سا ًکٌذ ،دّلت هی تْاًذ اص داخل یب ، ))اگش دس آهذُباعتمشاك چیغت؟*

اگش ثشای اهْس هْلذ ثبؽذ هی تْاًذ ساُگؾب ثبؽذ(   شای ُضیٌَ ُبی جبسی)ػبدی (ثبؽذ کبس هؼمْلی ًیغت اهب ًکتَ:)اگش اعتمشاك ث

بًک ًکتَ:)ثذتشیي ساٍ اعتمشاك لشك گشفتي اص ثًکتَ)ثِتشیي ساٍ اعتمشاك ،لشك گشفتي اص هشدم اص طشیك اّساق هؾبسکت اعت(        

)دسیبفت ّام اص کؾْس ُبی دیگش ًیض هْجت ّاثغتگی کؾْس هی :هشکضی اعت چْى هْجت افضایؼ ًمذیٌگی کؾْس هی ؽْد(         ًکتَ

 (ؽْد

 مالیات:

سفغ -2بالُب ّ خذهبت )هخل اهٌیت (سا هغتمیوب دسیبفت ًوی کٌذ چْى دّلت ثِبی ثشخی اص ک-1چشا دّلت ُب هبلیبت هی گیشًذ؟))*

 ثیي افشاد کن دسآهذ ّ پش دس آهذ سا ّظیفَ خْد هی داًذ((ًبثشاثشی 

ثبس هبلیبتی *ك لبًْى ثَ پشداخت هبلیبت هْظف ُغتٌذ((     اؽخبؿ حمیمی یب حمْلی ُغتٌذ کَ طجهبلیبت کیغت؟))پشداخت کٌٌذٍ *

پشداخت هبلیبت سا دّػ فشد هوکي اعت پشداخت کٌٌذٍ افلی ّ ًِبیی هبلیبت ًجبؽذ ّ چیغت؟))کغی کَ ثبیذ هبلیبت پشداخت کٌذ 

 اگشدّلت ثشای هغکي اعتیجبسی هبلیبت تؼییي کٌذ ،ثبس هبلیبتی ثَ هغتبجش افبثت هی کٌذ((دیگشی ثگزاسد ثَ ػٌْاى هخبل   

 ّضغ ؽْد طال پبیَ هبلیبتی هی ؽْد))ُش آًچَ هبلیبت ثش آى ّضغ هی ؽْد(( هخال اگش سّی طال هبلیبت پبیَ هبلیبتی*

هبلیبت ثش دس آهذ -1اًْاع هبلیبت هغتمین))  *هبلیبت غیش هغتمین((           -2هبلیبت هغتمین -1اًْاع هبلیبت ثش اعبط پبیَ هبلیبتی))*

-4ػْاسك   -3ػْاسك گوشکی    -2هبلیبت ثش ًمل ّ اًتمبل داسایی   -1اًْاع هبلیبت غیش هغتمین))*        هبلیبت ثش داسایی ّ حشّت(( -2

 ت ثش فشّػ((هبلیب

هبلیبتی اعت کَ ثَ طْس هغتمین اص افشاد گشفتَ هی ؽْد .دس ایي هبلیبت دّلت هیتْاًذ افشاد هبلیبت هغتمین چگًَْ هبلیبتی اعت؟))*

ى کن شا دس ایي ًْع هبلیبت اهکبى اًتمبل ثبس هبلیبتی ثَ دیگشاصیپشدسآهذ ّ کن دسآهذ سا اص ُن جذا کٌذ ّ فمط اص گشٍّ خبفی هبلیبت ثگیشد 

))ایي هبلیبت ثَ هیضاى سفتبس یب فؼبلیت التقبدی ثغتگی داسد )هبًٌذ هبلیبت غیش هغتمین چگًَْ هبلیبتی اعت؟  *اعت((                      

دس ایي ًْع هبلیبت ّاسدات یب خشیذ(ثَ ایي هؼٌی کَ ُش کظ ایي فؼبلیت ُب سا ثیؾتش اًجبم دُذ ثبیذ هبلیبت ثیؾتشی پشداخت کٌذ 

 ((بس هبلیبتی صیبد اعت ًِبیی هؾخـ ًیغت ّ اهکبى اًتمبل ثپشداخت کٌٌذٍ 

هبلیبتی اعت کَ ثَ کبالُبی فبدس یب ّاسد ؽذٍ تؼلك هی گیشد یؼٌی هبلیبت ثش تجبست حمْق ّ ػْاسك گوشکی چگًَْ هبلیبتی اعت؟))*

 بؽذ.((ُبی کٌتشل فبدسات ّ ّاسدات ًیض ث سآهذی اعت هی تْاًذ یکی اص اثضاسشای دّلت هٌجغ داعت .ایي هبلیبت ػالٍّ ثش ایٌکَ ثخبسجی 

آخش تْعط خشدٍ فشّؽبى ثَ دعت هقشف کٌٌذٍ ًِبیی هبلیبت ثش فشّػ چیغت؟))ایي هبلیبت ثَ کبالُبیی تؼلك هی گیشد کَ دس هشحلَ *

حغبة کٌٌذ ثَ گًَْ ای کَ هقشف کٌٌذٍ اص هجلغ کبال  فشّؽگبٍ ُب هْظف ُغتٌذ هجلغ هبلیبت سا جذا اص لیوت ،هی سعذ.دس ایي هبلیبت

ُذف دّلت اص دسیبفت هبلیبت ثش   *((            (هی ًْیغٌذ هقشف کٌٌذٍ ساهیضاى هبلیبت پشداختی ،)هخال سّی کبال .هبلیبت هطلغ ؽْد

اًگیضٍ افشاد ثشای اًجبم یک سفتبس خبؿ سا کبُؼ دُذ )هخال سّی پبکت عیگبس هیضاى هبلیبت ثش -2دس آهذ صایی  -1فشّػ چیغت؟))

 2 صفحه                   ثشای کؾیذى عیگبس کوتش ؽْد(فشّػ سا هی ًْیغٌذ تب اًگیضٍ 



       ًشخ تقبػذی هبلیبتی (( -2ًشخ حبثت هبلیبتی     -1اًْاع ًشخ ُبی هبلیبتی سا ًبم ثجشیذ؟))*

.ثشای هخبل دّلت اػالم هی کٌذ کَ افشاد عت ّ تغییشی ًوی کٌذ یي ًْع هبلیبت ،ًشخ هبلیبت حبثت ادس اًشخ حبثت هبلیبتی چیغت؟))*

دسفذ هبلیبت پشداخت کٌذ ّ کغی ُن کَ یک 11ُضاس دس آهذ داسد ثبیذ 111دسفذ ثبیذ هبلیبت پشداخت کٌٌذ . حبال کغی کَ 11

 ((دسفذ هبلیبت ثبیذ پشداخت کٌذ. 11 دسآهذ داسد ،هیلیْى 

کَ .11111هی ؽْد سا حغبة هی کٌین ،111111داسد چمذس اعت؟         دٍ دسفذ  ُضاس دس آهذ111حبال هبلیبت پشداختی کغی کَ 

 هبلیبت پشداختی ایي فشد اعت

کَ .111111هیؾْد سا حغبة هیکٌین ، 1111111هیلیْى دس آهذ داسد چمذس هیؾْد؟       دٍ دسفذ  1حبال هبلیبت پشداختی کغی کَ 

 هبلیبت پشداختی ایي فشد اعت

کن هیؾْد . ایي ،صیبد هی ؽْد ّ ثب کبُؼ دسآهذ  ،ًشخ تقبػذی هبلیبت چیغت؟))دس ایي ًْع هبلیبت گیشی ،ًشخ هبلیبت ثب افضایؼ دسآهذ*

 ًشخ هبلیبتی دس هتؼبدل کشدى ّ ُوغبى عبصی دس آهذ ّ داسایی افشاد هْحش اعت.((

دسفذ 8دس آهذ داسًذ ثب ًشخ 4111111اهب کغبًی کَ تب    ،دسفذ   5دس آهذ داسًذ ثب ًشخ 2111111هخال دّلت اػالم هی کٌذ کغبًی کَ

 ثبیذ هبلیبت پشداخت کٌٌذ.

 ُضیٌَ ُبی دّلت:

ع ُضیٌَ ُبی جبسی سا اًْا*ُضیٌَ ُبی عشهبیَ ای((       -2ُضیٌَ ُبی جبسی -1ُضیٌَ ُبی دّلت ثَ چٌذ دعتَ تمغین هی ؽًْذ؟))*

اًْاع ُضیٌَ ُبی عشهبیَ ای سا *پشداخت ُبی اًتمبلی((                        -3ُضیٌَ ُبی اداسی     -2ُضیٌَ ُبی کبسکٌبى -1ًبم ثجشیذ؟))

 عشهبیَ گزاسی اجتوبػی(( -3عشهبیَ گزاسی صیش ثٌبیی -2عشهبیَ گزاسی هْلذ -1ًبم ثجشیذ؟))

 )ُضیٌَ ُبی ػبدی ًیض ثَ آًِب گفتَ هیؾْد(یٌَ ُبیی ُغتٌذ کَ ُویؾَ ّجْد داسد ًکتَ :ُضیٌَ ُبی جبسی ُض

 ِب پشداخت ُبی اًتمبلی چگًَْ ُضیٌَ ُبیی ُغتٌذ؟))ُضثٌَ ُبیی کَ دّلت ثالػْك ّ ُذفوٌذ ثشای ایجبد تْاصى اجتوبػی ّ سفغ ًبثشاثشی*

ؽِیذ سجبیی ّ یبساًَ ُبی شح کوک ثَ سّعتبییبى تحت پْؽؼ طشاخت . هخال کوک ثَ اعیت دیذگبى حْادث طجیؼی یب پپشداخت هیکٌذ

 ((جض پشداخت ُبی اًتمبلی ُغتٌذ. دّلت ،

کَ ػوش هفیذ آًِب ثیؼ ثَ ُضیٌَ ُبیی کَ فشف عبختي ثٌب یب خشیذ کبالیی هیؾْد ))ُضیٌَ ُبی عشهبیَ ای چگًَْ ُضیٌَ ُبیی ُغتٌذ؟*

 اعتفبدٍ هی ؽْد.(( اص یکغبل اعت ّ تب صهبًی کَ ّجْد داسًذ اص آًِب

ایي گًَْ عشهبیَ گزاسی ُب ثبػج ایجبد کبسخبًَ ُب ّ فٌبیؼی هی ؽْد کَ کبال ّ خذهبت هْسد ًیبص هشدم عشهبیَ گزاسی هْلذ چیغت؟))*

 ّ...((عبصی  سّسا تْلیذ هی کٌٌذ .هبًٌذ کبسخبًَ ًغبجی ،کبسخبًَ خْد

کؾْس هی ؽْد ّ ثشای ثَ حوش سعیذى ثمیَ )ایي عشهبیَ گزاسی ثبػج تمْیت ثٌیَ ّ تْاى التقبدی عشهبیَ گزاسی صیش ثٌبیی چیغت؟)*

 3 صفحه             فؼبلیت ُبی التقبدی ضشّسی اعت  هبًٌذ عذ عبصی  جبدٍ عبصی   خطْط ساٍ آُي ّ...((



صهیٌَ تْلیذ عبیش کبالُب سا فشاُن هی کٌذ  ،ُوبًٌذ عشهبیَ گزاسی صیش ثٌبیی ،عشهبیَ گزاسی اجتوبػی چیغت؟))ایي عشهبیَ گزاسی*

)ایي عشهبیَ گزاسی ثبػج تشثیت ًیشّی اًغبًی هبُش ّ ًکتَ:      هبًٌذ عشهبیَ گزاسی دس آهْصػ ّ پشّسػ  ،اهْس فشٌُگی ّ ٌُش .((

 هتخقـ هی ؽْد.(

گزاسی اجتوبػی ،صیشا ثذّى داؽتي ًیشّی اًغبًی هتخقـ سعیذى ثَ  عشهبیَهِوتشیي عشهبیَ گزاسی دّلت کذام اعت ّ چشا؟))*

 اعتمالل التقبدی فشاُن ًخْاُذ ؽذ.((

 بد داًبى ُضیٌَ ُبی آهْصػ ّ پشّسػ سا ًْػی عشهبیَ گزاسی هیذاًٌذ؟)) صیشا هغتمیوب ثبػج افضایؼ تْلیذ هی ؽًْذ((چشا التق*

 4 صفحه

 تِیَ کٌٌذٍ: ))دیٌبسًّذ((             پبیبى دسط ثْدجَ                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


