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 پیشگفتار
ن اسـت. ایـ توسعه و پیشرفت معنوي و مادي کشور غیرقابل تردیدریزي از ضروریات برنامه

ونـاگون گمـدت نـاظر بـر جوانـب مـدت و کوتاههاي زمانی بلندمـدت، میانریزي در دورهبرنامه
بـه  ریزي در کشـورپـذیرد. سـابقه برنامـهفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و ... صورت می

گـردد کـه رمیبساله و ساالنه ساله، پنجهاي هفتشکل حاضر به چند دهه قبل و در قالب برنامه
ساله هاي پنجساله، برنامهانداز بیستپس از پیروزي انقالب اسالمی نیز به شکل تهیه سند چشم

 و ساالنه ادامه یافته است. 
هاي سال از حیث محلهاي مختلف را در طول یکفعالیت دستگاه ،بودجه ساالنه کل کشور
المی بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهـوري اسـکند. درآمد و مصرف مشخص می

ي لـس شـوراباشد که به شکل الیحه بـه مجایران، تهیه بودجه ساالنه کشور برعهده دولت می
 نماید.مقننه نیز به رسیدگی و تصویب آن مبادرت میشود و قوهاسالمی تقدیم می

، معاونـت 27/12/1397یخ کـل کشـور در تـار 1398 با توجه به ابالغ قانون بودجه سال
ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهـوري در راسـتاي انجـام تدو

فروردین ماه سال جاري به انتشار این قانون مبـادرت هفته نخست وظایف خود، بالفاصله در 
شد که در آن باشده در این معاونت میکتاب حاضر، مجموعه تفصیلی و تنقیحی تهیه  )1(کرد.

کـل  1398اجرایی قـانون بودجـه سـال  کل کشور، ضوابط 1398عالوه بر قانون بودجه سال 
هاي مستند به قانون که تا زمـان تهیـه ایـن مجموعـه هاي اجرایی و تصویبنامهنامهکشور، آیین

تعددي رج شده است. ضمناً از آنجا که در قانون بودجه به قوانین و مقررات مابالغ گردیده نیز د
منظور دسترسی سریع و آسان مخاطبان به قوانین و مقررات مذکور، موارد ه و استناد شده، بهاشار

هاي مربوط ذکر شده است. همچنین به دلیل آن کـه ها و تبصرهیادشده در زیرنویس بندها، جزء
کـل کشـور در ایـن کتـاب میسـر  1398امکان درج تمامی ضمایم و جداول قانون بودجه سـال 

کـاربرد عمـومی، اسـتخراج و درج شـده  باشد، صرفاً موارد مشتمل بر احکام قانونی یا دارايینم
تواننـد از است؛ مخاطبان محترم جهت دسترسی به تمامی ضـمایم و جـداول قـانون بودجـه می

 
اسالمی نین و مقررات جمهوريبراي مالحظه این قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط به سامانه ملی قوا  ـ 1

هاي اجرایی، از طریق نشانی ذیل قابل دسترسی رایگان براي ایران که عالوه بر سایت اینترانتی دولت براي دستگاه
 . www.qavanin.irباشد مراجعه شود: عموم مردم و عالقمندان می

http://www.qavanin.ir/
http://www.qavanin.ir/
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  طریق سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
وان هاي دیگـر تـا حـد تـمجموعـه شنگري در تهیه ایـن مجموعـه وظیفه روبراي اینکه و

ر رت داشـته، نظـصورت کامل اجرا گردد، در مواردي که بیان نظر تنقیحی یا توضـیحی ضـروبه
 رقی آمده است.) در پاومذکور با درج نشان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (

بـرداري از من بهرهنظران و عمـوم مـردم ضـامید است مسؤوالن و کارگزاران نظام، صاحب
ها و پیشـنهادهاي خـویش، ایـن معاونـت را در هرچـه مجموعه حاضر، با ارایه نظرات، راهنمایی

 )1(هاي بعدي یاري نمایند.پربارتر شدن مجموعه
 

 لعیا جنیدي
 جمهورن حقوقی رییسمعاو

 
ـ خیابان پاستور ـ نهاد ریاست جمهوري ـ کـد پسـتی  ظرات، انتقادات و پیشنهادهاي خود را به نشانی: تهرانن ـ 1

ین، تنقیح و انتشـار قـوانین و مقـررات معاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوري یـا پسـت معاونت تدو -1316843311
نیـز  021ـ  64455511و تلفـن  021ـ 64455575گاررنارسال فرمایید. در ضمن دو law@iripo.ir الکترونیک

 .باشدمینظران دریافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحب هآماد
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان
 4 پيشگفتار

 7 هاي قانون بودجهفهرست تبصره

 7 (هامندرج در زيرنويس) و مقررات قوانين فهرست تاريخي

 10 21/12/1397مصوب كشور  كل1398قانون بودجه سال 

 116 كل كشور 1398ضمايم قانون بودجه سال از 

 118 (5ي درآمدهاي موضوع جدول شماره )هاتعرفه -16جدول شماره 

 132 كل كشور 1398ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 

در خصوص ميزان معافيت ساالنه حقوق و همچنين نرخ ماليات برر  4/98/200بخشنامه شماره 
 كل كشور 1398قانون بودجه سال  6تبصره ( الف)وفق مقررات بند  1398درآمد حقوق سال 

151 

 153 كل كشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12( بند )الف( و بند )ي( تبصره )1) جزءتصويبنامه 

 157 كل كشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12نامه اجرايي بندهاي )ج( و )ي( تبصره )آيين

 158 كل كشور 1398قانون بودجه سال  ( ماده واحده9بند )ح( تبصره ) يياجرا نامهنييآ

 160 كل كشور 1398قانون بودجه سال  ( ماده واحده7بند )هر( تبصره ) يياجرا نامهنييآ

 163 كل كشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 9بند )ک( تبصره ) يياجرا نامهنييآ
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 هاي قانون بودجهفهرست تبصره

 صفحه تبصره
 10 ماده واحده

 10 1تبصره 
 14 2تبصره 

 23 3تبصره 

 26 4صره تب
 31 5تبصره 
 39 6تبصره 
 47 7تبصره 
 53 8تبصره 
 57 9تبصره 
 63 10تبصره 

 صفحه تبصره
 65 11تبصره 
 68 12تبصره 
 74 13تبصره 
 78 14تبصره 
 88 15تبصره 
 89 16تبصره 
 94 17تبصره 
 98 18تبصره 
 104 19تبصره 
 108 20تبصره 
 113 21تبصره 

 (هامندرج در زيرنويس)ات و مقررقوانين فهرست تاريخي 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 قوانين

 10/12/1351 از قانون برنامه و بودجه كشور  1
51-86-

110-134-
135 

2  
نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولرت موضروع نييآاز 

 كشور  هقانون برنامه و بودج 30ماده 
15/2/1353 149 

 52 3/4/1354 از قانون تأمين اجتماعي  3

4  
هراي دولتري و يحه قرانوني نحروه اسرتفاده از اتومبيلاز ال

 ديهاي زافروش اتومبيل
27/6/1358 141 

 63-62-15 12/9/1358 از قانون اساسي ج.ا.ا با اصالحات بعدي  5

 1/6/1366 قانون محاسبات عمومي كشوراز   6

19-23-34-
70-71-87-
111-112-
141-145 

-45-40-39 3/12/1366 صالحات بعديبا ا هاي مستقيمقانون مالياتاز   7
56 

 76 8/2/1367 يراناحمر جمهوري اسالمي اقانون اساسنامه جمعيت هاللاز   8



 كل كشور و مقررات آن 1398تنقيحي قانون بودجه سال مجموعه 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

9  
وق اي از مقررات مربرو  بره پايره حقرقانون اصالح پارهاز 

موزشي و پژوهشي( شرالل و )آ رسمي هيأت علمي ياعضا
 عاليها و مؤسسات آموزشدانشگاه بازنشسته

16/12/1368 40 

 157 11/10/1373 از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل   10
 72 2/3/1375 ه(هاي بازدارنداز قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات  11

12  
برا الحاقرات و  لتقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دواز 

 اصالحات بعدي
27/11/1380 

71-75-
108-113-

139 

 143 21/2/1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعياز   13

14  
 قررانون اساسرري جمهرروري 44هاي كلرري اصررلسياسررتاز 

 اسالمي ايران
1/3/1384 15 

 8/7/1386 از قانون مديريت خدمات كشوري  15
16-22-59-

68-69-
137-143 

16  
( 44) هاي كلي اصل چهل و چهارمسياستاجراي قانون از 

 اساسي قانون
28/11/1386 106-161 

-66-55-43 17/2/1387 از قانون ماليات بر ارزش افزوده  17
87 

 146 25/2/1387 از قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن  18
 76 31/2/1387 از قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  19

20  
عالي شهرسرازي و معمراري ايرران از قانون تأسيس شوراي

 1351مصوب 
23/1/1388 58 

21  
منظرور  از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مرالي جديرد بره

( 44)هاي كلي اصل چهل و چهرارم تسهيل اجراي سياست
 قانون اساسي

25/9/1388 38 

 86-79 15/10/1388 هاقانون هدفمند كردن يارانهاز   22

 136-66 8/12/1389 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگياز   23

 50 22/8/1390 مركياز قانون امور گ  24
 96 2/10/1391 رساني به ايثارگراناز قانون جامع خدمات  25
 77 12/11/1393 از قانون جامع حدنگار )كاداستر( كشور  26

27  
از قانون الحراق برخري مرواد بره قرانون تنظريم بخشري از 

 (2مقررات مالي دولت )
4/12/1393 

13-15-20-
21-44-54-
62-75-83-
85-90-96-

97-98-



 ها(تاريخي قوانين و مقررات )مندرج در زيرنويسفهرست 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف 

102-104-
112-132-
133-147 

28  
مرالي  پریير و ارتقراي نظرامرفع موانع توليد رقابتاز قانون 
 كشور

1/2/1394 
32-38-39-
47-55-81-

154 

 99 9/4/1394 هاي كلي برنامه ششم توسعه از سياست  29
 42 10/8/1394 از صنعت برق كشور يتقانون حمااز   30
 67 16/9/1394 از قانون شوراهاي حل اختالف   31

32  
در  ن بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالثقانواز 

 اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
20/2/1395 65 

 93-25 3/6/1395 كل كشور 1395از قانون اصالح قانون بودجه سال   33

-90-43-11 10/11/1395 هاي توسعه كشوراز قانون احكام دائمي برنامه  34
144 

35  
عي و قتصادي، اجتمرااساله ششم توسعه از قانون برنامه پنج

 (1396 -1400) جمهوري اسالمي ايران فرهنگي
14/12/1395 

17-23-24-
27-29-37-
43-44-47-
48-52-53-
54-58-59-
61-65-70-
73-77-78-
84-89-95-

97-99-
100-103-
108-110-
114-135-
140-144-
151-154-

156 

 105-99-33 20/12/1396 كل كشور 1397از قانون بودجه سال   36

 156  5/2/1397  1397در خصوص ضريب حقوق سال بنامه از تصوي  37

 


