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گزارش تفريغ بودجه سال 1397

تفريغ تبصره ()25

تبصره ()25

با عنايت به اصل ساالنهبودن بودجه و مبتني بر حكم اين تبصره ،مالك گزارش تفريغ بودجه

كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال  1397است.

سال  1397كل كشور ،قابل اجرا بودن احكام قانون بودجه سال مذكور صرفاً در طول اين سال بوده
است.
الزم به ذكر است ،عليرغم ساالنه بودن احكام قوانين بودجه سنواتي و تاكيد مفاد حكم
اين تبصره بر «تسری كليه احكام اين قانون صرفاً به سال  ،»1397ليكن تعدادی از تبصرهها و
بندها به شرح جدول زير ،قوانين دائمي را اصالح نموده لذا

پیشنهاد میشود اين قبیل موارد در

سیر تصويب قوانین دائمی قرار گیرد.
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شرح
متن زير به جزء ( )1بند (پ) ماده ( )32قانون احكام دائمي برنامههای توسعه كشور اضافه ميشود:
شاخصهای مناطق و شهرستانهای غيربرخوردار از اشتغال موضـو ايـن جـزء بـا هيشـنهاد سـازمان
برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
در راستای اجرائينمودن ماده ( )35قانون رفع موانع توليد رقابتهـذير و ارتقـای ناـام مـالي كشـور،
عبارت «واريز به خزانهداری كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمـد
شركتهای دولتي نزد خزانهداری كل كشور» اصالح ميگردد.
تبصره ( )3ماده واحده قانون حالـت اشـتغال مسـتيدمين شـهيد ،جانبـاز ،از كارافتـاده و مفقـوداال ر
انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب  1372/6/30به شرح زير اصالح ميشود:
بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبـارت «از
همان تاريخ طالق» عبارت «و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه ميگردد.
عبارت «يك درصد ( »)%1مندرج در تبصره ( )2ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد به قانون تنايم
بيشي از مقررات مالي دولت ( )2به عبارت «يك واحد درصد» اصالح ميشود.

