پيام آموزشي شمارة شش ـ مهر1397

منابع درآمدي دهياريها از محل قوانين موضوعه

هر ماه؛ يك صفحه ،يك آموزش
رديف

ماده قانوني

نحوة توزيع اعتبارات وفق قانون

مالحظات

1

تٌذ(الف)هادُ( )38قاًَى هالیات تش
اسصش افضٍدُ

ّفتاد دس غذ( )%07ضْشّا ٍ سیدسغذ( )%07سٍستتاّا
ٍ هٌاعق عطایشی ٍ تشاساس ضاخع جوعیت

تش اساس هادُ  6قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ،سْن سٍستاّای فاقذ دّیاسی ٍ هٌاعق عطایشی تِ حساب فشهاًذاسیّای ضْشستاى هشتَط
ٍاسیض هیگشدد تا تا هطاسکت تٌیاد هسکي اًقالب اسالهی دس ّواى سٍستاّا ٍ هٌاعق عطایشی ّضیٌِ ضَد.

2

عَاسؼ هَضَع تٌذّای (ب)( ،ج) ٍ
(د) هادُ ( )38قاًَى هالیات تش اسصش
افضٍدُ ٍ عَاسؼ ضواسُگزاسی
خَدسٍّای هَضَع تٌذ (ج) هادُ
()43

.1
دٍاصدُدسغذ( )%21سْن کالىضْشّا،
پٌجاُ ٍ سِ دسغذ ( )%30سایش ضْشّا

.2

سی ٍ پٌج دسغذ ( )%03سٍستاّا ٍ هٌاعق عطایشی
.3

3

عَاسؼآالیٌذگی ٍاحذّای تَلیذی
هَضَع تثػشُ( )1هادُ( )38قاًَى
هالیات تش اسصش افضٍدُ

تِ ًستثت جوعیتت تتیي ضتْشداسی ّتا ،دّیتاسیّتا ٍ
فشهاًتتذاسی ّوتتاى ضْشستتتاى (تتتشای سٍستتتاّای فاقتتذ
دّیاسی ٍ هٌاعق عطایشی) تَصیع هیگشدد.

4

تثػشُ ( )3هادُ  41قاًَى هالیات تش
اسصش افضٍدُ (دٍاصدُ دس ّضاس اسصش
گوشکی کاالّای ٍاسداتی)

تش اساس قاًَى تَدجِ سٌَاتی تِ ًسثت جوعیتت تتیي
دّیاسیّا تَصیع هیضَد.

5

هادُ  23قاًَى سسیذگی تِ تخلفات
ساًٌذگی

ضػت دسغذ (  ) 6۰%اص کل ٍجَُ حاغلِ اص جشیوِّای
تخلفات ساًٌذگی دس سشاسش کطَس تِ تفکیك دسآهذّای
ًاضتتی اص تخلفتتات ساًٌتتذگی ختتاسج اص ضتتْشّا ٍ داختتل
هحذٍدُ ضْشّا ٍ سٍستاّا حسة هتَسد تتِ ٍصاست ساُ ٍ
ضْشساصی (ساصهاى ساّذاسی ٍ حوتل ٍ ًقتل جتادُ ای
کطَس) تِ غَست هتوشکض ٍ دس ضْشّا تتِ ضتْشداسیْای
هحل ٍ دّیاسیّا اص عشیق استاًذاسی ّواى استتاى تتِ
تٌاستتة ّفتتتاد دسغتتذ (  ٍ )7۰ستتی دس غتتذ ( ) 3۰%
اختػاظ هییاتذ.

تش اساس هادُ  6قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ،ایي عَاسؼ تش اساس ضاخعّایی کِ تِ هَجة دستَسالعولی کِ تَسظ ساصهاى تشًاهِ ٍ
تَدجِ ٍ ٍصاست کطَس اتالغ هیضَد ،هحاسثِ ٍ تیي توام ضْشداسیّا ٍ دّیاسیّا ٍ هٌاعق عطایشی تَصیع هیگشدد.
تش اساس هادُ  6قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ،سْن سٍستاّای فاقذ دّیاسی ٍ هٌاعق عطایشی ،تِ حساب فشهاًذاسی ضْشستاى هشتَعِ
ٍاسیض خَاّذ ضذ تا حسة هقشسات ٍ هػَتات کویتِّای تشًاهِ سیضی ضْشستاى غشف اهَس عوشاى ٍ آتاداًی ّواى سٍستاّا ٍ هٌتاعق
عطایشی ضَد.
دس قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ،عَاسؼ اسصش افضٍدُ گاص عثیعی ًیض تِ هَاسد هٌذسج ،افضٍدُ ضذُ است.

تش اساس جضء  3تٌذ (ب) هادُ  6قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ٍ تثػشُ ریل آى ،دس غَستی کِ آلَدگی ٍاحذّای تضسگ تَلیذی(پٌجاُ ًفش ٍ
تیطتش) تِ تیص اص یك ضْشستاى دس یك استاى سشایت کٌذ ،عَاسؼ آلَدگی تش اساس سیاستّای ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ تِ ًسثت
تاثیشگزاسی دس کویتِای هشکة اص سئیس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ استاى ٍ فشهاًذاساى ضْشستاىّای ریستظ ،هذیشکل هحیظ صیست ٍ
هذیشکل اهَس هالیاتی استاى تیي ضْشستاىّای هتاثش تَصیع خَاّذ ضذّ .وچٌیي دس غَستی کِ ضْشستاى ّای هتاثش اص آلَدگی دس دٍ یا
چٌذ استاى ٍاقع ضذُ تاضٌذ ،اعضای کویتِ تَصیع کٌٌذُ عَاسؼ آلَدگی ٍاحذّای تضسگ (پٌجاُ ًفش ٍ تیطتش) هتطکل اص ًوایٌذُ ساصهاى
تشًاهِ ٍ تَدجِ ،سٍسای ساصهاى ّای تشًاهِ ٍ تَدجِ استاىّای ریستظً ،وایٌذُ ساصهاى حفاظت هحیظ صیست ٍ ًوایٌذُ اداسات کل اهَس
هالیاتی استاىّای هشتَعِ تش اساس سیاستّای اعالهی ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ اقذام تِ تَصیع عَاسؼ آلَدگی خَاٌّذ کشد.

اعتثاسات هَضَع ایي قاًَى ،حسة هَسد غشف استاًذاسدساصی ٍسایل ٍ تجْیضات ایوٌی ساّْا  ،خظ کطی ٍ ًگْذاسی آى  ،تْیِ ٍ ًػة ٍ
ًگْذاسی عالئن ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی ٍ تجْیضات ایوٌی  ،احذاث پلْای عاتش پیادُ  ،احذاث تَقفگاّْای عوَهی ٍ اغالح ساّْای سٍستایی ،

هعاتش ٍ ًقاط حادثِ خیض دس سٍستاّا هیضَد.

دفتر برنامهريسي و مديريت توسعة روستايي

