
 
  
  
  

  قانون 

  کشور کل 1396بودجه سال 
  و قوانین و مقررات مربوط

  )اولویرایش  –چاپ سوم (

  :مشتمل بر
  ؛کل کشور 1396بودجه سال قانون 

 کل کشور؛ 1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

  ؛قانون هاي تصویبنامه و  هاي اجرایی نامه آیین
  ؛طومربو مقررات قوانین 

  ؛ودجههاي قانون ب فهرست تبصره
  ؛هاي توضیحی و تنقیحی زیرنویس

  . ...و 
  
  معاونت حقوقی ریاست جمهوري

  معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
  1396ماه  مرداد



 
  ايران، قوانين و احكام

و  تهيه و تنظيم امور.../ كل كشور ۱۳۹۶قوانين و مقررات مربوط مشتمل بر قانون بودجه سال  ۱۳۹۶قانون بودجه سال 
  . زاده، سيدرحمان سالمت مهدي مهدي: مريم عامري؛ زير نظر: تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح

  . ۱۳۹۶رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ : تهران
  نويسي بر اساس اطالعات فيپا فهرست

  ايران -قوانين و مقررات  -اي  بودجه برنامه -۲ ايران - قوانين و مقررات  -ودجه ب - ۱
  اداره چاپ و انتشار. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. ايران، رياست جمهوري

  ؟؟؟؟؟؟؟؟
  

  ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نت تدو اداره چاپ و انتشار معاو
   1158  ـ قبل از چهارراه جمهوري اسالمی شماره ) عج(عصر  لی یابان وخ ـ  تهران :نشانی

  + 9821ـ  66492707 :رنگار دو+   9821ـ  66492708 :تلفن  1316767451 :کدپستی
  www.dotic.ir :پایگاه اینترنتی    dotic@iripo.ir :پست الکترونیک

  
  ات مربوطو قوانین و مقرر کل کشور 1396قانون بودجه سال  :نام کتاب

 ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات امور تدو :تنظیم تهیه و 

   ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نت تدو معاو :ناشر
  اداره چاپ و انتشار: لیتوگرافی و چاپ

   1396ماه   اردیبهشت  :اولچاپ 
   1396ماه    مرداد :)ویرایش اول( ومسچاپ 

   نسخه 1000 :شمارگان
  ریال 000/85:قیمت
  978-600- 8804-09-3 :شابک

  نت تدوین، تنقیح و انتشار براي معاو مادي و معنوي این اثر حقوق تمامی
 .ررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري محفوظ استقوانین و مق 
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ی فُضُـولَکُم واقصـدوا قصـد    قالمکُم و قارِبوا بینَ سطُورِکُم و احذفُوا عنّا اَوادقُّ ):ع(قال امیرالمومنین علی
یا عانی ونَّالمکْثار فَااال والَ  اکُم ولُ اَمتَممین التَحسلاالضْرار  الم  
هـاي اضـافی را    را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسـید، عبـارت   هاي خود نوك قلم

روي و مصـرف بـیش از حـد     حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهید، بپرهیزید از زیاده
  .که اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همکاران
  :   تدوین و تنقیح    

  :     سازي        آماده
  : چاپ   وافی لیتوگر
   :                  زیر نظر

  
  مریم عامري 

  آزیتا خورشیدي
  اريی مرتضی علی - حسینی احسان گیلک –علی ابراهیمی دهشیري 

  رحمان سالمت سید –زاده  مهدي مهدي
  

  
  

سـازي اقتصـاد    کتـاب حاضـر در راسـتاي اجـرا و پیـاده     ... سـازي و  انتخاب قلم، چینش، آماده

کاررفتـه   مقاومتی و با هدف استفاده و صرفه جویی حداکثري از کاغذ و سایر اقالم مصرفی بـه 

گردیده است؛ امید داریم ... کاغذ و وپنج درصدي جویی بیست انجام شده، این اقدام موجب صرفه

چنانچه احتماالً از سهولت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیـز بـا اغمـاض بـدان     

  .بنگرند

 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات



  
  
  
  
  

  1381هاي عمومی و انقالب مصوب  نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه آیین :ا.ع.د.ت.ق.ا.آ
  و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري  ین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت تدو :م.ق.ا.ت.ت.م 
  حقوقی ریاست جمهوري  معاونت: ر.ح.ا 

  اداره کل حقوقی قوه قضاییه .: ق.ح.ا
   *1291قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  :1291.ك.د.آ.ق

   1378مصوب ) در امور کیفري(انقالب  هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه :1378. ك.د.آ.ق 
  4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  :1392.ك.د.آ.ق 
  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  :1318.م.د.آ.ق

   1379مصوب ) در امور مدنی(هاي عمومی و انقالب  قانون آیین دادرسی دادگاه :1379. م.د.آ.ق 
  با اصالحات بعدي 1358المی ایران مصوب قانون اساسی جمهوري اس .:ا.ا.ج.ا.ق 
  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  .:م.ا.ا.ق 
  1356اي از قوانین دادگستري مصوب  قانون اصالح پاره: د.ق. پ.ا.ق

  1319قانون امور حسبی مصوب  .:ح.ا.ق 
  1311قانون تجارت مصوب  .:ت.ق 
  1382قانون تجارت الکترونیک مصوب  :ا.ت.ق

  1358هاي عمومی مصوب  الیحه قانونی تشکیل دادگاه .:ع.د.ت.ق 
  با اصالحات و الحاقات بعدي 1373هاي عمومی و انقالب مصوب  قانون تشکیل دادگاه .:ا.ع.د.ت.ق 
  1388مصوب  اي قانون جرایم رایانه .:ر.ج.ق

  1353قانون حمایت خانواده مصوب : 1353.خ.ح.ق 
  1391قانون حمایت خانواده مصوب :  1391.خ.ح.ق
  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  :1394.ا.ح.ش.ق
  با اصالحات و الحاقات بعدي 1307قانون مدنی مصوب  .:م.ق

  با اصالحات و الحاقات بعدي 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  :1370.ا.م.ق 
جرایم  و قانون( 1375مصوب ) هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات(قانون مجازات اسالمی  :1375.ا.م.ق

  با اصالحات و الحاقات بعدي ) 1388اي  رایانه
  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  :1392.ا.م.ق
  1382هاي مسلح مصوب  قانون مجازات جرایم نیرو .:م.ن.ج.م.ق

  1304قانون مجازات عمومی مصوب  .:ع.م.ق 
  بعديبا اصالحات و الحاقات  1367قانون مبارزه با موادمخدر مصوب  .:م.م.م.ق 
  1377هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت :1377.م.م.ا.ن.ق 
*1393هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت: 1393.م.م.ا.ن.ق

 
*

  
  1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  .:ت.ق.ا.ق.ل 
  1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  . :د.و.ك.ا.ق.ل
  . باشد صحیح می 31/5/1291درج شده است، ولی حسب بررسی صورت گرفته،  1290تاریخ تصویب این قانون در برخی از متون * 

 . از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد 1394این قانون در سال ** 



  

  
  شگفتاریپ

. ور اسـت و پیشرفت معنوي و مادي کش توسعهریزي از ضروریات غیرقابل تردید براي  برنامه
مدت ناظر بـر جوانـب گونـاگون     مدت و کوتاه هاي زمانی بلندمدت، میان ریزي در دوره این برنامه

ریـزي در کشـور بـه     سـابقه برنامـه  . پذیرد صورت می... فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و 
دد که گر هاي هفت ساله، پنج ساله و ساالنه برمی شکل حاضر به چند دهه قبل و در قالب برنامه

ساله  هاي پنج ساله، برنامه انداز بیست پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز به شکل تهیه سند چشم
  . ادامه یافته استو ساالنه 

هاي  هاي مختلف را در طول یک سال از حیث محل بودجه ساالنه کل کشور فعالیت دستگاه
اسی جمهـوري اسـالمی   بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اس. کند میدرآمد و مصرف مشخص 

باشد که به شکل الیحه به مجلـس شـوراي    ایران، تهیه بودجه ساالنه کشور بر عهده دولت می
  .نماید گردد و قوه مقننه نیز به رسیدگی و تصویب آن مبادرت می اسالمی تقدیم می

، معاونـت  24/12/1395کل کشور در تـاریخ   1396با توجه به تصویب قانون بودجه سال 
تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهـوري در راسـتاي انجـام    ین،  تدو

قطع جیبی این اثر صرفاً بـه انتشـار    ) 1(.مبادرت نموده است این قانونوظایف خود، به انتشار 
متن قانون اختصاص یافته اما در قطع رقعی آن که تاکنون در دو نوبت منتشر گردیده تمـامی  

شـده  هاي مربـوط ذکـر    ها و تبصره بندها، جزء ذیلدر یحی و تنقیحی الزم هاي توض زیرنویس
 ،کل کشور 1396، قانون بودجه سال ، به عنوان چاپ سوم اثر مورد اشارهحاضر کتابدر . است
هـاي اجرایـی    نامـه  آیین ،20/1/1396کل کشور مصوب  1396اجرایی قانون بودجه سال  ضوابط

 
بــراي مالحظــه ایــن قــانون و ســایر قــوانین و مقــررات مــرتبط بــه ســامانه ملــی قــوانین و مقــررات    ـــ  1

هاي اجرایـی، از طریـق نشـانی ذیـل قابـل       ن که عالوه بر سایت اینترانتی دولت براي دستگاهاسالمی ایرا جمهوري
 . www.dotic.ir :باشد مراجعه شود دسترسی رایگان براي عموم مردم و عالقمندان می

http://www.dotic.ir


6  و قوانین و مقررات مربوط کل کشور 1396قانون بودجه سال 

از آنجـا کـه امکـان    همچنین . است گردیدهرج ده قانون بودجه هاي مستند ب  و تصویبنامهقانون 
باشـد،   در این کتاب میسـر نمـی  کل کشور  1396سال درج تمامی ضمایم و جداول قانون بودجه 

؛ اسـت  درج شـده  عمـومی، اسـتخراج و    یـا داراي کـاربرد  صرفاً موارد مشتمل بر احکام قـانونی  
تواننـد از طریـق    مـی جداول قانون بودجـه   ضمایم ومخاطبان محترم جهت دسترسی به تمامی 
  . سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند

هـاي دیگـر تـا حـد تـوان       شنگري در تهیه این مجموعـه و مجموعـه   ظیفه رو براي اینکه و
رت داشـته، نظـر    صورت کامل اجرا گردد، در مواردي که بیان نظر تنقیحی یا توضـیحی ضـرو   به

  .رقی آمده است در پاو) (تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  مذکور با درج نشان معاونت
بـرداري از   امید است مسؤوالن و کارگزاران نظام، صاحبنظران و عمـوم مـردم ضـمن بهـره    

ها و پیشـنهادهاي خـویش، ایـن معاونـت را در هرچـه       ا ارایه نظرات، راهنماییمجموعه حاضر، ب
  )1(.هاي بعدي یاري نمایند پربارتر شدن مجموعه

  
  مجید انصاري

  جمهور ن حقوقی رییس معاو
  

ـ خیابان پاستور ـ نهاد ریاست جمهوري ـ کـد پسـتی      تهران: پیشنهادهاي خود را به نشانیظرات، انتقادات و ن ـ  1 
ین، تنقیح و انتشـار قـوانین و مقـررات معاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوري یـا پسـت           معاونت تدو -1316843311

نیز  021ـ   64455511و تلفن  021ـ 64455575 رنگار در ضمن دو. ارسال فرمایید dotic@iripo.ir الکترونیک
  .باشد میدریافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحبنظران  هآماد

mailto:dotic@iripo.ir


 ها فهرست

 
 

  فهرست مندرجات
 صفحه عنوان

  5  پیشگفتار
  8  هاي قانون بودجه فهرست تبصره

  9  )ها مندرج در زیرنویس( و مقررات قوانین فهرست تاریخی
  12  24/12/1395مصوب کشور   کل1396قانون بودجه سال 

  91  کل کشور 1396ضمایم قانون بودجه سال از 
  98  )5(هاي موضوع جدول شماره هاي درآمد تعرفه -16جدول شماره 

  117  20/1/1396کل کشور مصوب  1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
مصـوب  کـل کشور  1396قـانون بودجـه سـال    ) 7(تبصـره  ) و(نامـه اجرایـی بنـد     آیین

3/3/1396  
132 

) 16(تبصـره  ) و(و بنـد  ) 5(تبصره ) ح(و ) د(، )ج(، )ب(، )الف(هاي  نامه اجرایی بند آیین
  10/3/1396مصوب  کل کشور 1396قانون بودجه سال 

134 

مصـوب  کـل کشور  1396سـال   قـانون بودجـه  ) 5(تبصـره  ) هــ (نامه اجرایی بنـد   آیین
17/3/1396  

140 

  کل کشور 1396بودجه سال  قانون) 18(تبصره ) ج(بند ) 1(نامه اجرایی جزء  آیین
  21/3/1396مصوب 

144 

  کل کشور 1396سال  قانون بودجه) 12( تبصره) ج(نامه اجرایی بند  آیین
  21/3/1396مصوب 

147 

مصـوب  کـل کشـور    1396قـانون بودجـه سـال    ) 5(تبصـره  ) و(امه اجرایی بنـد  ن آیین
21/3/1396   

149 

کل کشـور   1396قانون بودجه سال ) 18(تبصره ) ب(و ) الف(نامه اجرایی بندهاي  آیین
  28/3/1396مصوب 

155 

هـا، قضـات و شـاغلین     حقوق اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه    تعیین ضریبتصویبنامه 
و وظیفه بگیـران   مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري، نظام هماهنگ، بازنشستگان

  20/1/1396مصوب  1396در سال 

162 

افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشسـتگی  تصویبنامه 
  20/1/1396مصوب   1396وهاي مسلح در سال کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیر

164 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  هاي قانون بودجه فهرست تبصره

  
 صفحه   تبصره

  12  ماده واحده
 12 1تبصره 
 16 2تبصره 
 18 3تبصره 
 19 4تبصره 
 22 5تبصره 
 33 6تبصره 
 47 7تبصره 
 51 8تبصره 
 51 9تبصره 
 53 10تبصره 
 54 11تبصره 

 صفحه   تبصره
 58 12تبصره 
 61 13تبصره 
 65 14تبصره 
 68 15تبصره 
 69 16تبصره 
 71  17تبصره 
 73 18تبصره 
 75 19تبصره 
 78 20تبصره 
 79 21تبصره 
 86 22تبصره 
 87 23تبصره 



  
 
  

  مقررات وقوانین فهرست تاریخی 
  )ها مندرج در زیرنویس( 

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  قوانین  

  43  27/11/1345  ها  شهردارياز قانون  1
  69  18/4/1351  از قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدي 2
  44  17/5/1352  از قانون نظارت بر گسترش شهر تهران  3
  50  3/4/1354  از قانون تأمین اجتماعی  4
هـاي دولتـی و    قانونی نحوه اسـتفاده از اتومبیـل   یحهال 5

  124  1358/6/27  د یهاي زا فروش اتومبیل

 94-60-25-16  12/9/1358  ا با اصالحات بعدي .ا.از قانون اساسی ج 6
-128-123-32  1/6/1366   قانون محاسبات عمومی کشوراز  7

149-150  
  47-33  3/12/1366  با اصالحات بعدي هاي مستقیم قانون مالیاتاز  8
 163  13/6/1370  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از قانون  9

هـاي   تعزیـرات و مجـازات  (اسـالمی   از قانون مجازات 10
  78  2/3/1375  ) بازدارنده

  81  23/3/1377  از قانون معادن  11
قــانون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و از   12

  26  17/1/1379  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

با الحاقات  لت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دواز  13
  146-61-23  27/11/1380  و اصالحات بعدي

  126  21/2/1383   قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیاز  14
 قـانون اساسـی جمهـوري    44هاي کلی اصل سیاستاز  15

  16  1/3/1384   اسالمی ایران 

  149-95  15/8/1384از قـانون الحـاق مـوادي بـه قـانون تنظـیم بخشــی از        16



10  و قوانین و مقررات مربوط رکل کشو 1396قانون بودجه سال 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

  ) 1(مقررات مالی دولت 
  141-63  1/9/1384  ر جمهوري اسالمی ایراناز قانون بازار اوراق بهادا 17
-118-58-17  8/7/1386  از قانون مدیریت خدمات کشوري  18

119-126-148-
163-164  

) 44( هاي کلی اصل چهل و چهـارم  سیاستاجراي قانون از  19
   اساسی  قانون

28/11/1386  22-132  

  35  17/2/1387   از قانون مالیات بر ارزش افزوده 20
  62  31/2/1387  سازمان مدیریت بحران کشوراز قانون تشکیل  21
  21  26/12/1387  کشور  کل 1388از قانون بودجه سال  22
عـالی شهرسـازي و معمـاري     از قانون تأسیس شـوراي  23

   1351ایران مصوب 
23/1/1388  52  

  42  24/12/1388   کل کشور 1389قانون بودجه سال از  24
  48  22/8/1390  از قانون امور گمرکی  25
  55  22/8/1390   1363ن خدمت وظیفه عمومی مصوب از قانو 26
حداکثر استفاده از توان تولیـدي و خـدماتی در    قانوناز  27

تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنهـا در امـر صـادرات و    
  هاي مستقیم  قانون مالیات) 104(اصالح ماده 

1/5/1391  153 

  73-72  2/10/1391  رسانی به ایثارگران  از قانون جامع خدمات 28
  64  29/11/1392  هاي کلی اقتصاد مقاومتی  از سیاست 29
  63  12/11/1393  کشور ) کاداستر(از قانون جامع حدنگار  30
قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از    از  31

  ) 2(مقررات مالی دولت 
4/12/1393  14-17-20-

61-66-71-
72-94-96-
117-128  

  85-55  24/12/1393  کل کشور  1394قانون بودجه سال از  32
پذیر و ارتقاي نظام مالی  رفع موانع تولید رقابتقانون  از 33

  کشور 
1/2/1394  22-28-32-

43-129-152-
162  

  34  10/8/1394  از صنعت برق کشور  یتقانون حمااز  34



   ها فهرست 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

قانون بیمه اجباري خسـارات وارد شـده بـه شـخص     از  35
  54  20/2/1395   ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  31  27/2/1395  کل کشور  1395از قانون بودجه سال  36
  163-85-36  10/11/1395   هاي توسعه کشور از قانون احکام دائمی برنامه 37
اقتصـادي، اجتمـاعی و   از قانون برنامـه ششـم توسـعه     38

   )1396- 1400(جمهوري اسالمی ایران فرهنگی
14/12/1395  13-18-45-

46-53-57-
63-64-66-
78-80-83-

91-141  
     ها نامه آیین  
قـانون رفـع موانـع تولیـد     ) 1(نامه اجرایی مـاده   آییناز   1

 150  11/5/1394   رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور

 144-143  24/8/1394   تضمین معامالت دولتی  نامه آییناز   2
     بخشنامه  
 111- 108  28/1/1396  رییس قوه قضاییه 100/2789/9000بخشنامه شماره   1

  


