مصوبات مهم مجلس در سال 1400
 -1قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ()1400/07/24
ارائه تسهیالت متنوع ازدواج  ،فرزندآوری ،مسکن ،آموزشی و مشوق های اقتصادیپوشش بیمه های درمان زوجین نابارور و حمایت های مادران در دوران بارداری و شیردهیحمایت از مادارن غیرشاغل  ،دانشجو و طلبه -2قانون مالیات بر خانههای خالی و خودروهای لوکس ()1399/05/15
صاحبان خودروهای لوکس می بایست نسبت به ارزش ریالی خودرو  ،بدین ترتیب مالیات بدهند
- 1تا مبلغ  1.5میلیارد تومان ارزش خودرو نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد
-2تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد  1.5میلیارد تومان؛ دو درصد
- 3تا مبلغ  4.5میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد
- 4نسبت به مازاد  4.5میلیارد تومان؛ چهار درصد

تخصیص هزار میلیارد تومان از محل درآمد این قانون جهت محرومیت آبادانی مناطق محروم -3حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا ()1400/12/4
«به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا ،بر اساس اعالم ستاد ملی کرونا ،واحدهای صنفی
با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ( )1.000.000.000ریال در سال  1400عالوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی
و مشوقهای مالیاتی ،برای مالیات بر عملکرد سال  1400از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار میشوند.

 -3حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور انتشارات کمک درسی ()1400/12/4
 -درآمد ناشی از این محل صرف کیفی سازی سیستم آموزشی کشور

 -4قانون جهش تولید مسکن ()1400 /5 /17
افزایش اعتبار بانکی تسهیالت مسکن از  360هزار میلیارد تومان به  400هزار میلیارد تومان تصویب پرداخت  220میلیون تومان تسهیالت ودیعه ،خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر ساله برای خانواده هایفاقد مسکن که در سال  1392به بعد صاحبفرزند سوم یا بیشتر شده اند
 مجوز به وزارت مسکن جهت بازافرینی بافتهای فرسوده و حاشیه شهرها با اعتبار  23هزار میلیارد تومان -5قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ()1399/09/
 تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای توقف نظارت فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی در صورت عدم تعهدغنی سازی و ذخیره سازی و بهره برداری از ساخت های سلح آمیز -6قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها ()1400/11/10
براساس ماده  7مکرر "تمامی مجوزهای کسب وکار که سالمت ،محیط زیست ،بهداشت  -عمومی اجتماعی  -یا امنیت ملیرا تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند ،به تشخیص هیأت مقررات
زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون در درگاه ملی
مجوزهای کشور ثبت شوند ،به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و
فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده ( )7این قانون است.
از چهارماه پس از الزم االجرا شدن این قانون ،سایر مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته میشوند.اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
 برگزاری آزمون کارشناسان رسمی و آزمون پروانه وکالت هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش انحصار شکنی و کاهش فرآیند صدور کلیه مجوزهای کسبوکارتأییدیه و صدور مجوزصرفاً از طریق درگاه ملی کشوری با بارگذاری مدارک در سامانه و دریافت شناسه یکتا در  3روز -7اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده ()1400/01/22
در قانون جدید مالیات ارزش افزوده سهم درآمد دهداری و شهرداری  ،از تخصیص  9واحد درآمد بر مالیات بر ارزشافزوده 4 ،درصد برای شهرداریها و دهداریها 4 ،درصد برای خزانه و یک واحد درصد به موضوع سالمت اختصاص خواهد
یافت .برآورد می شود براساس قانون جدید درآمد پایدار شهرداریها و دهداریها نسبت به قانون قبلی  33درصد رشد یابد

 خدمات ورزشی با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح و همچنین آب مصرفی محصوالت کشاورزی و بیمه آنها ،هتلهای 3ستاره و پایینتر و مهمانپذیرها از این مالیات معاف شدند ،البته قند و شکر که پیشتر مشمول معافیت بود به شمول مالیات
اضافه شده است
 در قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال  ،13۸۸شرکتهای هواپیمایی مشمول عوارض  5درصدی بودند که با اجرایقانون جدید که خدمات هوایی نیز مشمول مالیات میشوند ،این عوارض  5درصدی حذف میشود و 9درصد مالیات ارزش
افزوده ،جایگزین 5درصد عوارض خاص میشود
 در قانون جدید مالیات ارزش افزوده ،اصل طال ،جواهر و پالتین به کار رفته در آنها از پرداخت این مالیات معاف میشود،اما اُجرت ساخت ،سود و کارمزد مشمول 9درصد مالیات ارزش افزوده خواهد بود
درقانون جدید معامالت اقساطی و نسیه به رسمیت شناخته شده است .زمان پرداخت مالیات این گونه معامالت را متفاوت ازمعامالت نقد تعریف شده است.
 صادرکنندگان براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اعتبار مالیاتی یا همان مالیاتهایی که پرداخت کردند در مراحلقبل به آنها مسترد شود و یا اگر تولیدکنندهای مازاد پرداخت مالیات داشته باشد ،باید به آن مسترد شود.
-واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار

 -۸اصالح ساختار بودجه()1400/04/01
تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی مدیریت هزینه ها و مصارف عمومیاصالح فرایندهای تهیه ،تدوین ،تصویب ،اجرا و نظارت بودجهاصالح ساختار و رویه های بودجه شرکت های دولتی -9تقویت بُعد نظارتی مجلس به وسیله تحقیق و تفحص(در طول 20ماه از شروع بکار مجلس)
اعالم وصول  112سوال و  24تحقیق و تفحص توسط هیئت رئیسه مجلسنهاد ریاست جمهوری ،وزارت نفت  ،سازمان استاندارد ،صنعت خودرو ،اتاق بازرگانی ،بانک مرکزی،سازمان خصوصی
سازی ،مناطق آزاد ،شرکت دخانیات ،پتروشیمی و تولیدی های مهم کشور...
 -10قانون رتبه بندی معلمان()1400/12/15
تخصیص  40هزارمیلیارد تومان به قانونرتبه بندی معلمان ( 6ماهه دوم  1400و کل سال )1401معلمان براساس شایستگیهای .1عمومی .2تخصصی .3حرفهای .4تجربه در رتبههای پنجگانه به ترتیب :آموزشیار معلم،مربی معلم ،استادیار معلم ،دانشیار معلم و استاد معلم قرار میگیرند.
 -11قانون مالیات بر درآمد اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران پردرآمد فضای مجازی()1399/12/05
 درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از  500هزار دنبال کننده در رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات -12طرح مدیریت تعارض منافع()1399/10/23
 قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع.1 :مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی.2تصدی مشاغل همزمان .3سهامداری در شرکت های خصوصی .4تابعیت مضاعف .5دریافت هدایا .6سفرهای خارجی
 -13افزایش حقوق سربازان()1400/12/16
افزایش  ۸برابری حقوق سربازان طی دو سال در مجلس یازدهمتعیین حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیر عملیاتی حداقل  ،% 60در مناطق عملیاتی حداقل  % 75و حقوق سربازانمتاهل  %90حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری
حقوق دریافتی عموم سربازان حداقل  3میلیون و  360هزار تومان و سربازان متاهل حداقل  5میلیون تومان -14معافیتهای کامل بیمهای بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی ()1400/12/17
معافیتهای کامل بیمهای درخصوص قالیبافان ،بافندگان فرش-معافیت شاغالن صنایع دستی شناسهدار(کددار)

 -15تسهیالت خرید ماشین آالت کشاورزی ،واردات خودرو ()1400/11/13
 پرداخت 100هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید ماشین آالت کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی بازپرداخت پنج ساله  10درصد از منابع حاصل از محل واردات خودروهای سنگین و راهداری حمایت از اشتغالزایی و توسعه راه و آب روستاییدر مناطق محروم
  10درصد از محل منابع حاصل از واردات خودرو را برای کمک به فعالیتهای دانشگاهی و خرید تبلت دانشآموزی برایمناطق محروم و روستاها
 اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای بهسازی راههای روستایی و طرحهای هادی روستاییپنج درصد از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصدکمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد سازمان بهزیستی اختصاص مییابدتخصیص  6هزار میلیارد تومان برای کمک به آب ،راه طرح هادی و بهسازی روستاها -16قانون جهش تولید دانش بنیان()140/12/22
 در بند (الف) تبصره ( )1۸آمده است: -1به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقاء بهرهوری و توسعه سرمایهگذاریها ،تکمیل واحدهای نیمه تمام
و ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژههای دانش بنیان و پیشران و بسط و
عدالت سرزمینی.
 تا سقف بیست هزار میلیارد ( )20.000.000.000.000ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی مستمریبگیرانکمیته امداد امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ،به نسبت  70درصد کل کشور و  30درصد به صورت تسهیالت
بانکی قرض الحسنه تخصیص مییابد.
 تا سقف سی هزار میلیارد ( )30.000.000.000.000ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی ومحروم جهت ایجاد طرحهای خرد ،کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان امام (ره) اختصاص مییابد.
 به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفههای مورد نیاز کشور ،دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان فنی وحرفهای  5درصد از این منابع را میتوانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیالت برای اشتغالزایی فارغ التحصیالن و تجهیز
و به روزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایند.
 براساس بند الحاقی  2اصالحی تبصره  16ماده واحدههمچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خالق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( )50.000.000.000.000ریال از محل
منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکت های دانش
بنیان و خالق اختصاص دهد .شرایط و سقف تسهیالت پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی
تعیین می شود.
حمایت از شرکتهای دانش بنیان با معرفی به صندوق نوآوری و شکوفائی(ارائه خدمت در چهار دسته .1تسهیالت.2ضمانتنامه .3توانمندسازی .4سرمایهگذاری)

 -17تعیین سازوکار بخشودگی جریمه تسهیالت اعطایی()1400/12/16
 تکلیف بانک مرکزی به بخشودگی جریمه اقساط تسهیالت زلزله و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها -21موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران()1400/11/1۸
شامل ایثارگران و رزمندگان موظفی که مدت سه چهارم خدمت شان در شهرها جنگی و یا منطقه جنگی بیش از  6ماه-کارکنان با عناوین رابطه شغلی(پیمانی ،قرارداد انجام کار معین یا شرکتی ) مشمول وضعیت استخدام رسمی مششوند

مصوبات مهم کمیسیون تلفیق در سال :1400
 -1جلوگیری از حذف ارز ترجیحی
 -2لغو مصوبه ناعادالنه خرید سربازی
 -3واگذاری پروژههای نیمه تمام به مردم در قالب شرکت های سهامی عام
 -4جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی
 -5کاهش ناترازی بودجه صندوقهای بازنشستگی با اختصاص  90هزار میلیارد تومان
 -6اختصاص بودجه برای تکمیل مدارس خیرساز
 -7افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان از  445میلیون تومان به  472میلیون تومان
 -۸افزایش حقوق جانبازان فاقد شغل
 -9افزایش حداقل حقوق از  4میلیون و  500به  5میلیون و  600هزار تومان
 -10معاف شدن مدارس دولتی از پرداخت هزینه آب ،برق و گاز
 -11موافقت با واردات  50هزار خودرو
 -12معافیتهای کامل بیمهای درخصوص قالیبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی
 -13مبلغ صدهزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید ماشین آالت مربوطه از تولیدکنندگان داخلی
 -14پنجاه هزار میلیارد ریال با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکت های دانش بنیان و خالق
 -15مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی

