هایدولتیوبانکهاموظفبهواریزیکدوازدهمسودویژهخودبهخزانهشدند


شرکت
نماینده مردم در خانه ملت ،شرکتهای دولتی و بانکها را موظف به واریز یک دوازدهم سود ویژه خود به خزانه کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه  72آبان) مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به طرح
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده  5این طرح با  031رأی موافق 6 ،رأی مخالف و  6رأی
ممتنع از مجموع  711نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده  5طرح فوقالذکر کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در
بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب
بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هرماه میباشند .به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز
مالیات و سود سهام دولت بهصورت علی الحساب و یک دوازدهم ،عوارض و مالیات برارزش افزوده( براساس اعالم سازمان
امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها ،از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت
و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه
به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید .تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب
مجمع عمومی انجام خواهد شد .شرکتهای دولتی موضوع ماده( )5قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام
آنها متعلق به بخش غیردولتی است ،به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی ،مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده
نمیباشند .وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  0366و اصالحات
بعدی آن است.
الزم به ذکر است که براساس ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا
نهادهای عمومی غیردولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام
است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانکها و بیمههای دولتی،
دستگاه اجرایی نامیده میشوند.

