
 1400در سال  مصوبات مهم مجلس 
 

 (24/07/1400) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -1

 ارائه تسهیالت متنوع ازدواج ، فرزندآوری، مسکن، آموزشی و مشوق های اقتصادی -

 پوشش بیمه های درمان زوجین نابارور و حمایت های مادران در دوران بارداری و شیردهی-

 مادارن غیرشاغل ، دانشجو و طلبه حمایت از -

 ( 15/05/1399) لوکس خودروهای  و های خالیقانون مالیات بر خانه  -2

 بدین ترتیب مالیات بدهند نسبت به ارزش ریالی خودرو ، می بایست  لوکس یصاحبان خودروها 

  نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد خودرو ارزش  میلیارد تومان  1.5تا مبلغ - 1

 میلیارد تومان؛ دو درصد  1.5تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد -2

  میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد 4.5تا مبلغ - 3

 میلیارد تومان؛ چهار درصد  4.5نسبت به مازاد - 4

 

 مناطق محروم یآبادان تیجهت محروم این قانوناز محل درآمد  تخصیص هزار میلیارد تومان  -

 (4/12/1400) از کرونا  دهیدب یآس یو صاحبان کسب و کارها  دیاز تول تیحما -3

  ی صنف  یکرونا، واحدها   یاز کرونا، بر اساس اعالم ستاد مل  دهیدبی آس  یو صاحبان کسب و کارها  دیاز تول  تی»به منظور حما

  یو بخشودگ  یقانون  ی هاتیعالوه بر معاف  1400در سال    الی( ر1.000.000.000)  اردیلیم  کی کمتر از    اتیبا درآمد مشمول مال

 .شوندی برخوردار م  یاتیاز نرخ مال  یبخشودگ از پنج واحد درصد 1400سال  عملکردبر  اتی مال یبرا ،یاتیمال ی هاو مشوق

 

 



 (4/12/1400) حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور انتشارات کمک درسی -3

 ر سیستم آموزشی کشو ی ساز یفیمحل صرف ک نیاز ا   یدرآمد ناش -

 

 ( 1400/ 5/ 17)  قانون جهش تولید مسکن -4

 تومان اردیلیهزار م 400تومان به  ارد یلیهزار م  360مسکن از  التیتسه ی بانک اعتبار شی افزا-

  ی خانواده ها   یساله برا  ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر  ای  دی ،خر  عهیود  التیتومان تسه  ونیلیم  220  پرداخت  بیتصو  -

 شده اند  شتریب ایبه بعد صاحبفرزند سوم    1392فاقد مسکن که در سال 

 مان  هزار میلیارد تو  23با اعتبار  شهرها هیفرسوده و حاش یهابافت  ینیمسکن جهت بازافر  وزارتمجوز به  -

 ( 09/1399/) هاقانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  -5

 ای  در خصوص توافق هسته یشروط نه گانه مقام معظم رهبر نیتأم -

 صورت عدم تعهد در  یلحاقا پروتکل و نظارت فراتر از پادمانتوقف  -

 بهره برداری از ساخت های سلح آمیزغنی سازی و ذخیره سازی و  -

 (10/11/1400) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها -6

  ملی   امنیت  یا  -  اجتماعی   عمومی -  بهداشت  زیست،   محیط  سالمت،  که   وکار   کسب  مجوزهای   تمامی"مکرر    7براساس ماده  -

  مقررات   هیأت  تشخیص  به  هستند،  کشاورزی   اراضی  کاربری  تغییر  یا  طبیعی  برداری از منابعکنند یا مستلزم بهره ا تهدید می ر

  ملی   درگاه  در   قانون  این شدن  االجراء  الزم  از   پس  ماه  سه  تا  اگر  وزیران  هیأت  تأیید  و  وکار  کسب  محیط  بهبود و  زدایی

که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و    ای تأییدمحورمجوزه  عنوان  به  شوند،  ثبت  کشور  مجوزهای

 .این قانون است  (7)  ماده اساس  بر مجوز أخذ مراحل طی نیازمند  آنها فعالیت در

. شوندمی  شناخته محور  ثبت مجوزهای عنوان به وکار  کسب مجوزهای سایر قانون، این   شدن از چهارماه پس از الزم االجرا-

 .است  مجوز صدور منزله  به کشور مجوزهای مراحل ثبت نام در درگاه ملی اتمام

 سازمان سنجش آموزش   قیهرساله از طر  و آزمون پروانه وکالت یآزمون کارشناسان رسم یبرگزار  -

 وکارکسب یمجوزها  هیکلکاهش فرآیند صدور انحصار شکنی و  -

 روز   3و دریافت شناسه یکتا در بارگذاری مدارک در سامانه  با ی کشور  یدرگاه مل  قی و صدور مجوزصرفاً از طر ه یدییتأ-

 (22/01/1400) اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده -7

افزوده سهم درآمد دهداری و شهرداریقانون جدید  در  - ارزش  ارزش    9   تخصیص   از  ، مالیات  بر  مالیات  بر  واحد درآمد 

خزانه و یک واحد درصد به موضوع سالمت اختصاص خواهد  درصد برای    4ها،  ها و دهداری درصد برای شهرداری   4افزوده،  

 د یابدرصد رشد  33ها نسبت به قانون قبلی ها و دهداری براساس قانون جدید درآمد پایدار شهرداری برآورد می شود  .یافت



  3  یهاها، هتلآن   مه یو ب  ی محصوالت کشاورز  ی آب مصرف  نیو همچن  صالحی با اخذ مجوز از مراجع ذ   یخدمات ورزش   -

پا و  مهمانپذ  ترن ییستاره  ا  هار یو  پ  اتیمال  نی از  و شکر که  قند  البته  معاف  ترش یمعاف شدند،  مال  تیمشمول  به شمول   ات یبود 

 اضافه شده است 

مال  - افزوده مصوب سال    اتیدر قانون  با اج  ی درصد  5مشمول عوارض    یی مایهواپ  یها، شرکت13۸۸ارزش    ی را بودند که 

ارزش    اتیدرصد مال9و    شودیحذف م  یدرصد   5عوارض    نیا  شوند،یم  اتیمشمول مال  زین  ییکه خدمات هوا  دیقانون جد

 شود ی درصد عوارض خاص م 5 نی گزی افزوده، جا

 شود، یمعاف م  اتیمال  ن یها از پرداخت ابه کار رفته در آن   نیارزش افزوده، اصل طال، جواهر و پالت  اتیمال  دی در قانون جد  -

 ارزش افزوده خواهد بود  اتیدرصد مال9ود و کارمزد مشمول اما اُجرت ساخت، س

گونه معامالت را متفاوت از    نی ا  اتیشناخته شده است. زمان پرداخت مال  تیبه رسم  هیو نس  یمعامالت اقساطدرقانون جدید  -

 شده است. فی معامالت نقد تعر

که پرداخت کردند در مراحل    یی هاات یهمان مال  ا ی  یاتیاعتبار مال  د ی بر ارزش افزوده با  اتیصادرکنندگان براساس قانون مال  -

 به آن مسترد شود. دیداشته باشد، با اتیمازاد پرداخت مال یادکنندهیاگر تول ایها مسترد شود و قبل به آن 

 به حساب استان محل استقرار  یدیتول یاز واحدها   یافتیو عوارض ارزش افزوده در  اتیمالواریز -

 

 
 



 

 ( 04/1400/ 01)اصالح ساختار بودجه -۸

 ی بودجه عموم یپایدار برا ی منابع درآمد نیتأم-

 ی ا و مصارف عمومه مدیریت هزینه  -

 دوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجهت  ه،یته یح فرایندها الصا-

 یدولت ی اه بودجه شرکت ی ها  ساختار و رویه اصالح-

 ماه از شروع بکار مجلس( 20)در طولبه وسیله تحقیق و تفحص مجلس  عد نظارتیتقویت بُ -9

 مجلس  توسط هیئت رئیسهتحقیق و تفحص  24سوال و  112اعالم وصول -

استاندارد، وریجمه  ریاست  نهاد سازمان   ، نفت  وزارت  خودرو  ،  خصوصی  مرکزی،  بانک  بازرگانی،  اتاق ،صنعت  سازمان 

 ... مهم کشور پتروشیمی و تولیدی هایسازی، مناطق آزاد، شرکت دخانیات ،

 ( 15/12/1400) معلمانبندی رتبه قانون  -10

 ( 1401و کل سال  1400ماهه دوم 6هزارمیلیارد تومان به قانونرتبه بندی معلمان )   40خصیص ت-

شا- براساس  رتبه    تجربه.4  ی احرفه.3  یتخصص.2  یعموم.1  یهای ستگیمعلمان  ترت  یهادر  به  آموزشبیپنجگانه  معلم،    اری: 

 .رندیگیمعلم و استاد معلم قرار م  اریمعلم، دانش اریمعلم، استاد یمرب

 ( 05/12/1399)پردرآمد فضای مجازیتاثیرگذاران یا اینفلوئنسرها   بر درآمد قانون مالیات -11

 غاتیکاربر محور از محل تبل یهاهزار دنبال کننده در رسانه  500از  شیب ی دارا ینفلوئنسرهایدرآمد ا  -

 ( 23/10/1399)طرح مدیریت تعارض منافع -21

        یاثرگذار بر منافع خصوص یگیری رسم تصمیم شارکت در فرآیندهای م.1:    قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع -

.سفرهای خارجی 6.دریافت هدایا  5.تابعیت مضاعف  4.سهامداری در شرکت های خصوصی  3.تصدی مشاغل همزمان   2  

 13- افزایش حقوق سربازان)1400/12/16(  

در مجلس یازدهم  طی دو سال  برابری حقوق سربازان ۸افزایش -  

-تعیین حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیر عملیاتی حداقل 60 %، در مناطق عملیاتی حداقل 75 % و حقوق سربازان  

 متاهل 90% حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری 

 -حقوق دریافتی  عموم سربازان حداقل 3 میلیون و 360 هزار تومان و سربازان متاهل حداقل 5 میلیون تومان

 ( 17/12/1400) ی اجتماع  نیبدون کارفرما در سازمان تأم شدگانمهیب ی امه یکامل ب یهاتیمعاف -14

 بافندگان فرش   بافان،یدرخصوص قال یامه یکامل ب یهاتیمعاف-

 دار)کددار(شناسه ی دست ع یشاغالن صنامعافیت -

 

 



 ( 13/11/1400) واردات خودرو ،یآالت کشاورز نیماش د یخر التیتسه -15

بازپرداخت پنج ساله ی داخل دکنندگانیاز تول  یآالت کشاورز نیماش دیخر  یبرا  التیتسه الی ر  اردیلیهزار م100پرداخت  -  

  ییو توسعه راه و آب روستا ییاز اشتغالزا تیحما  یو راهدار نیسنگ یواردات خودروها  محل درصد از منابع حاصل از  10 -

 در مناطق محروم 

  برای یآموز تبلت دانش  د یخری و دانشگاه  یهاتیکمک به فعال یدرصد از محل منابع حاصل از واردات خودرو را برا  10 -

 مناطق محروم و روستاها 

یی روستا  یهاد  یهاو طرح  ییروستا  یهاراه   یبهساز  ی تومان برا اردیلیهزار م سهاختصاص  -  

 یابد کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی درصد سازمان بهزیستی اختصاص میمنابع حاصله به نسبت هفتاد درصد پنج درصد از -

 روستاها   یو بهساز  یهاد کمک به آب، راه طرح ی تومان برا اردیلیهزار م 6 صیتخص-

 16- قانون جهش تولید دانش بنیان)140/12/22( 

 ( آمده است: 1۸در بند )الف( تبصره ) -

ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام گذاری وری و توسعه سرمایه به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقاء بهره   -1

های دانش بنیان و پیشران و بسط و های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه های خالی بنگاه ظرفیتو  

 عدالت سرزمینی.

بگیران ( ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی مستمری 20.000.000.000.000تا سقف بیست هزار میلیارد )  -

درصد به صورت تسهیالت   30درصد کل کشور و  70و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، به نسبت  نیکمیته امداد امام خمی

 .یابدمی  تخصیص   بانکی قرض الحسنه

-  ( میلیارد  هزار  سی  سقف  طرح 30.000.000.000.000تا  اجرای  برای  ریال  و  (  روستایی  مناطق  اولویت  با  اشتغالزایی  های 

 یابد.)ره( اختصاص می ارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان امام های خرد، کمحروم جهت ایجاد طرح 

ای و سازمان فنی و  ز کشور، دانشگاه فنی و حرفه نیا   مورد  هایحرفه   و  مشاغل  سمت  به   هدایت عرضه نیروی کاربه منظور    -

یالت برای اشتغالزایی فارغ التحصیالن و تجهیز توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهدرصد از این منابع را می   5ای  حرفه 

 خود استفاده نمایند. های آموزشی و به روزرسانی کارگاه 

 ماده واحده  16تبصره  یاصالح  2 یبراساس بند الحاق -

  یمناطق محروم، بانک مرکز  تیاستانها با اولو  ی خالق در سراسر کشور و تمام  عی و صنا  انیدانش بناشتغال    یدر راستا   نیهمچن

از محل    الی( ر50.000.000.000.000)  ارد یلیعامل مبلغ پنجاه هزار م  یبانک ها   قیمکلف است از طر   رانی ا  ی اسالم  یجمهور 

دانش    ی به شرکت ها  یو شکوفائ  یصندوق نوآور   یرا با معرف   ینظام بانک   الحسنهقرض    یپس انداز و جار  یمنابع سپرده ها

  یی و دارا   یبند توسط صندوق و وزارت امور اقتصاد  نیدر ا   یپرداخت  التیو سقف تسه  طیو خالق اختصاص دهد. شرا  انیبن

 شود. یم نییتع

شرکت- از  بنیانحمایت  دانش  معرف  های  نوآور به    یبا  شکوفائ  یصندوق  دیو  خدمت  دسته  )ارائه  چهار     التیتسه.1ر 

 ( یگذارهیسرما.4 ی توانمندساز.3  نامهضمانت.2

 
 

 



 ( 16/12/1400)ییاعطا   التیتسه مه یجر یسازوکار بخشودگ  نییتع -71

 زدگان مناطق محروم و روستاها   لیزلزله و س التیاقساط تسه مه یجر یبه بخشودگ یبانک مرکز  فیتکل -

 ( 1400/ 1۸/11)ثارگرانیا  یاستخدام ت یوضع لیموافقت با تبد -21

 ماه  6از  شی ب یمنطقه جنگ ایو   یجنگ که مدت سه چهارم خدمت شان در شهرها یو رزمندگان موظف ثارگرانیاشامل -

   مششوند یاستخدام رسم تی مشمول وضع ( یشرکت ای نیقرارداد انجام کار مع ،یمانیپ)یرابطه شغل کارکنان با عناوین - 

 

 : 1400در سال   مصوبات مهم کمیسیون تلفیق
 

 ترجیحیجلوگیری از حذف ارز  -1

 ی سرباز خرید  ناعادالنه  مصوبه لغو  -2

 م سهامی عا های شرکت قالب در  مردمبه  تمام نیمه  هایپروژه  واگذاری  -3

 جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی  -4

 هزار میلیارد تومان  90های بازنشستگی با اختصاص کاهش ناترازی بودجه صندوق -5

 خیرساز اختصاص بودجه برای تکمیل مدارس   -6

 میلیون تومان  472 به تومان  میلیون 445 از بازنشستگان خدمت پایان پاداش افزایش -7

 لشغ فاقد جانبازان  حقوق  افزایش  -۸

 هزار تومان  600میلیون و  5به  500میلیون و  4افزایش حداقل حقوق از  -9

 برق و گاز  ،ن مدارس دولتی از پرداخت هزینه آبشد معاف  -10

 هزار خودرو    50موافقت با واردات  -11

   یدست عی بافندگان فرش و شاغالن صنا بافان،یدرخصوص قال ی امه یکامل ب یهاتیمعاف -12

 ی داخل  دکنندگانیآالت مربوطه از تول ن یماش دیخر  یبرا  التیتسه الیر  اردیلیمبلغ صدهزار م -13

 و خالق انیدانش بن یبه شرکت ها  یو شکوفائ یصندوق نوآور  یبا معرف الیر  اردیلیپنجاه هزار م -14

 ی د یدر استان به حساب استان محل استقرار واحد تول یدیتول ی از واحدها  یافتیو عوارض ارزش افزوده در اتیمال -15


