


2 

 
 
  تعالی باسمه

 
  حوزه ورزش در نامعتبر فهرست احکام قانونیطرح 

  
احکام قانونی حوزه ورزش، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی  - واحده ماده

  .شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند
 

  

  منتفیضمنی و  احکام منسوخقوانین و  - الف
 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
1.   

  کل کشور 1336قانون بودجه سال 
  28/12/1335مصوب  

ماده  41تبصره 
  واحده

نسخ ضمنی با استناد به مواد 
قانون « 9و  1مواد : قانونی ذیل

مربوط به محصلین ایرانی در 
 23/04/1336خارجه مصوب 

 »مجلس شورای ملی

و نیز تکرار کلیه احکام  در 
قانون اعزام دانشجو به خارج از 

  25/01/1364کشور مصوب 
واگذاری سهمی دولت از قریه ه قانون مربوط ب   .2

سرخ حصار بسازمان بیمه های اجتماعی 
  کارگران

 30/07/1336مصوب  

  منتفی  ماده واحده

3.   
مصوب قانون سازمان ملی پیش آهنگی 

26/04/1337  
  2ماده  10بند 

ماده نسخ ضمنی به موجب 
واحده قانون انحالل سازمان 
پیشاهنگی کشور مصوب 

24/06/1364  
به نامعلوم بودن  تیبا عنا  متن قانون 2بند تامین کسر اعتبار بودجه سال جاری اداره کل    .4
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
ثبت اسناد و سازمان تربیت بدنی و بنگاه 

   مستقل آبیاری
  09/10/1341مصوب 

 بنامهیتصو نیارسال ا تیوضع
 در نتیجه عدمبه مجلس و 

قانون  "امکان استناد به تبصره 
که از  ییها بنامهیمربوط به تصو

 1340ماه  بهشتیارد 19 خیتار
 14( نیافتتاح مجلس خیتا تار

 رانیوز اتیاز ه) 1342مهر ماه 
مصوب  "صادر شده است

و با توجه به  20/09/1342
فقدان مصوبه مجلس در 

 بنامهیتصو نیا ،خصوص آن
  .گردداعتبار اعالم می بی

5.   

  کل کشور  1344قانون متمم بودجه سال 
  08/03/1345مصوب 

ماده  30تبصره 
  واحده

قانون  نسخ ضمنی به موجب 
تأسیس سازمان تربیت بدنی 

و  23/03/1350مصوب  ایران
و  37، 23، 14تا  10، 3، 1مواد 

قانون  130مخصوصا ماده 
مصوب  محاسبات عمومی کشور

01/06/1366  
6.   

تأیید عمل دولت در تصویبنامه با موضوع اجازه 
پرداخت نصف اضافه درآمد غیرمستقیم سال 

کشور برای ساختمان استادیوم یکصد  1339
وجه سازمان هزار نفری و استخر سرپوشیده در 

   تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران
  15/07/1350مصوب 

  منتفی  ماده واحده
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
7.   

  کل کشور  1351قانون بودجه سال 
  24/12/1350مصوب 

  25تبصره 

 حهیال نسخ ضمنی به موجب 
 یراجع به درآمدها یقانون

مصوب  یاختصاص
با توجه  زین و،  14/09/1358

 یقانون وصول برخ 25ماده 
دولت و مصرف آن  یدرآمدها

مصوب  نیدر موارد مع
28/12/1373  

8.   
قانون نحوه توزیع سی 

ریال موضوع قسمت )30000000000(میلیارد
اخیر ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافی برای 
تسریع در اجرای برنامه های عمرانی و جاری و 

  بازپرداخت وامها
  27/05/1353مصوب  

جدول  4 فیرد
  متن قانون

  منتفی

9.   

قانون اصالح قانون سازمان ملی پیش آهنگی 
  ایران 

  11/09/1353مصوب 

 2ماده  10بند 
از ماده  یاصالح

  واحده

به موجب ماده نسخ ضمنی 
واحده قانون انحالل سازمان 

کشور مصوب  یآهنگ شیپ
24/06/1364  
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
10.   

سازمان مراکز جهانگردی برای اساسنامه 
   های زمستانی ورزش
  29/02/1356مصوب 

  قانونکل 
  )21تا  1مواد (

نسخ ضمنی به موجب الیحه 
قانونی ادغام شرکتهای وابسته 
به وزارت اطالعات و تبلیغات  

شورای  21/01/1358مصوب 
انقالب و تصویب اساسنامه 

با عنوان  دیجدسازمان 
اساسنامه شرکت توسعه 

مصوب  یو جهانگرد یرانگردیا
11/06/1386  

11.   

مراکز اساسنامه سازمان  9اصالح ماده 
  جهانگردی برای ورزشهای زمستانی

  30/03/1357مصوب  
  متن قانون

نسخ ضمنی به موجب الیحه 
قانونی ادغام شرکتهای وابسته 
به وزارت اطالعات و تبلیغات  

شورای  21/01/1358مصوب 
انقالب و تصویب اساسنامه 

با عنوان  دیجدسازمان 
اساسنامه شرکت توسعه 

مصوب  یو جهانگرد یرانگردیا
11/06/1386  
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
12.   

الیحه قانونی ادغام شرکتهای وابسته به وزارت 
   اطالعات و تبلیغات

  21/01/1358مصوب 
 ماده واحده 1بند 

نسخ ضمنی با اسـتناد بـه مـواد    
الیحـه  «به موجـب  : قانونی ذیل

قانونی تغییرنام وزارت اطالعـات  
ــه وزارت ارشــاد  و جهــانگردی ب

ــی ، 06/03/1358مصــوب  » مل
قانون تشـکیل سـازمان میـراث    
فرهنگــی و گردشــگری مصــوب 

انتقـال  «مصوبه و  23/10/1382
ــور   ــی و ام ــایف اجرای ــه وظ کلی
ــردی و   ــازمان ایرانگ ــدی س تص

بـه شـرکت   ) سـابق (جهانگردی 
» جهانگردی توسعه ایرانگردی و

   27/12/1386مصوب
 مصـوب اساسنامه این شرکت و 

26/03/1387    
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف

 ماده واحده 4بند 

نسخ ضمنی با اسـتناد بـه مـواد    
الیحـه  «به موجـب  : قانونی ذیل

قانونی تغییرنام وزارت اطالعـات  
ــه وزارت ارشــاد  و جهــانگردی ب

ــی ، 06/03/1358مصــوب  » مل
قانون تشـکیل سـازمان میـراث    
فرهنگــی و گردشــگری مصــوب 

انتقـال  «مصوبه و  23/10/1382
ــور   ــی و ام ــایف اجرای ــه وظ کلی
ــردی و   ــازمان ایرانگ ــدی س تص

بـه شـرکت   ) سـابق (جهانگردی 
 »جهانگردی توسعه ایرانگردی و

و  27/12/1386مصــــــــــوب
 مصـوب اساسنامه ایـن شـرکت   

26/03/1387    

13.   
الیحه قانونی الغاء قانون انحالل سازمان تربیت 

بدنی ایران و واگذاری وظائف آن مصوب 
   1356شهریور ماه 

  24/04/1358مصوب 

  ماده واحده

به موجب قانون نسخ ضمنی 
تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و 
ملی جوانان به وزارت ورزش و 

  12/10/1389جوانان 
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
الیحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک    .14

   15/12/1358ایران مصوب 

  کل قانون
ماده واحده و  (

 36 یال 1مواد 
  )اساسنامه

نسخ ضمنی با اسـتناد بـه مـواد    
ــل ــانونی ذی ــاده : ق الیحــه  36م

کمیتــه ملــی قــانونی اساســنامه 
ــوب    ــران مصــ ــک ایــ المپیــ

قـــانون اصـــالح ، 15/12/1358
الیحه قـانون اساسـنامه کمیتـه    
ــوب    ــران مص ــک ای ــی المپی مل

اساسنامه کمیته ، 03/04/1360
ملی المپیک جمهوری اسـالمی  

ــوب   ــران مص و  1366/ 12/ 9ای
ــده  3تبصــره  ــاده واح ــانون م ق

انتزاع کمیته ملی پارالمپیـک از  
 کمیته ملی المپیـک جمهـوری  

ــران  ــالمی ایــ ــوب  اســ مصــ
10/06/1395  

15.   

الیحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی یک قطعه سالن بادی 

  18/12/1358مصوب  ورزشی
  منتفی  ماده واحده

راجع به واگذاری سه باب از  الیحه قانونی   .16
های کوی سیزده آبان متعلق به سازمان  خانه

کارگران باشگاه  تربیت بدنی ایران به سه نفر از
   استقالل

  25/12/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون  ردیف
17.   

   کل کشور 1363قانون بودجه سال 
  30/12/1362مصوب 

ماده  65تبصره 
  واحده

 44نسخ ضمنی به موجب مـاده  
قانون وصول برخی از درآمدهای 
ــوارد   ــرف آن در م ــت و مص دول

  28/12/1373مصوب  معین

  
  
  
  
  

  قوانین و احکام مدت منقضی  - ب 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  مملکتی  1304قانون بودجه سنه   .1
  21/11/1304مصوب 

  قسمت مالحظات 2جدول دوم ماده 

  کل کشور  1335قانون بودجه سال   .2
  19/01/1335مصوب 

  مهیضم 2جدول  65 فیرد

  کل کشور  1340قانون بودجه سال   .3
  28/07/1343مصوب 

فصل دوم از قسمت بودجه هزینه  139 فیرد
  1340سال 

   1342قانون بودجه سال   .4
  24/08/1343مصوب 

از قسمت سوم جدول  23 فی، رد30تبصره 
  )ها نهیهز( مهیضم

کل کشور  1344قانون متمم بودجه سال   .5
  08/03/1345مصوب 

  ماده واحده 6بند الف تبصره 

6.  
  قانون برنامه عمرانی سوم کشور  

  
  21/03/1346مصوب  

  مهیضم 5جدول فصل  6 فیرد
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

7.  
اصالح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم 

  کشور 
  08/11/1346مصوب 

  مهیضم 5جدول فصل  6 فیرد

  قانون برنامه عمرانی چهارم کشور   .8
  27/12/1346مصوب 

  مهیضم15جدول فصل  3 فیرد

9.  

برنامه مجلسین تصمیم متخذه کمیسیون 
راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی 

  چهارم
  08/05/1347مصوب  

قسمت  10و بند   2، ح از قسمت   ه د، یجزءها
از  14شماره  لیجدول ذ 3 فی، رد19فصل  3
  19فصل » ها یو خط مش یکل یها استیس«

کل کشور  1347قانون متمم بودجه سال   .10
  08/11/1347مصوب 

از  430/3،  430 یها فیواحده، ردماده  4تبصره 
   430/3،  430 یها فیرد مهیضم 1جدول 

  مهیضم 3از جدول

  کل کشور  1348قانون بودجه سال   .11
  27/12/1347مصوب 

  14تبصره 

  کل کشور  1349قانون بودجه سال   .12
  24/12/1348مصوب 

  ماده واحده 20تبصره 

13.  
آئین نامه عمران شهری در برنامه عمرانی 

  چهارم کشور 
  28/05/1349مصوب 

  11ماده  8بند 

  کل کشور 1350قانون بودجه سال   .14
  27/12/1349مصوب  

  ماده واحده 22تبصره 

15.  
قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون 

  برنامه عمرانی چهارم کشور 
  03/03/1350مصوب 

  17 وستیجدول پ 3 فیرد

16.  
  کل کشور 1351قانون بودجه سال 

  
  24/12/1350مصوب  

  ماده واحده 16و  تبصره  11تبصره 



11 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

17.  
قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم 

  کشور 
  25/12/1350مصوب 

  3جدول فصل پانزدهم از جدول شماره  3 فیرد

18.  
قانون اصالح جداول اعتبارات سنواتی و سایر 
 جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور 

  07/04/1351مصوب 
  3جدول فصل پانزدهم از جدول شماره  3 فیرد

19.  
وزارت آموزش و  1351اصالح بودجه سال 

  پرورش 
  26/04/1351مصوب 

  متن وستیمتن قانون و پ

کل کشور 1351قانون متمم بودجه سال   .20
  19/10/1351 مصوب

  ماده واحده 12تبصره 

21.  

صورت اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات 
ماده  2موضوع تبصره ( طرحهای عمرانی  

  ) قانون برنامه وبودجه   20
  18/04/1353مصوب 

  جدول متن قانون 4 فیرد

22.  
و بودجه  1353قانون بودجه اصالحی سال 

  کل کشور  1354سال 
  15/11/1353مصوب 

  از قسمت تبصره های  30تبصره 
  واحده ماده 1354 – 1353سالهای 

23.  

سازمان تربیت  2535اصالح بودجه سال 
بدنی ایران، نگهداری مجموعه ورزشی 

  آریامهر 
  19/12/1355مصوب 

  متن قانون

24.  

اعتبارات سرمایه گذاری ثابت برنامه عمرانی 
برحسب ) تجدیدنظرشده  ( پنجم کشور 
   2536/3/30برنامه   - فصل  

  03/05/1356مصوب 

  جدول متن قانون

الیحه قانونی راجع به تأمین هزینه های   .25
سازمان تربیت ه باشگاههای منتقل شده ب

  ماده واحده
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  بدنی ایران 

  29/10/1358مصوب 

26.  
قانون اصالح الیحه قانونی اساسنامه کمیته 

  ملی المپیک ایران 
  03/04/1360مصوب 

  کل قانون 
  )اساسنامه 47 یال 1ماده واحده و مواد (

  قانون راجع به مجازات اسالمی   .27
  21/07/1361مصوب 

  32ماده 

  کل کشور  1367قانون بودجه سال   .28
  18/12/1366مصوب 

  واحدهماده  15بند الف تبصره  21جزء

کل  کشور  1368قانون  بودجه  سال    .29
  29/12/1367مصوب 

  ،12تبصره  25و  13 یبندها
بند ب تبصره 25، جزء15بند ب تبصره  24جزء

  ماده واحده 29تبصره  12، بند 15

30.  
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
  11/11/1368مصوب  

  ماده واحده، 10الف، ب تبصره  یبندها
  وستیپ کمیبند ب قسمت  3- 14 جزء

  کل کشور 1369قانون بودجه سال   .31
  28/12/1368مصوب 

  ماده واحده 32تبصره 

32.  
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و  

  مصرف آن در موارد معین 
  20/08/1369مصوب 

  61و 48، 15مواد 

کل کشور  1369قانون متمم بودجه سال    .33
  05/09/1369مصوب 

  1تبصره  1بند 

34.  
  کل کشور  1370قانون بودجه سال  

  11/11/1369مصوب 
  

  28، بند ز تبصره 3بند الف تبصره 

  کل کشور  1371قانون بودجه سال    .35
  10/11/1370مصوب 

  38بند ب تبصره 

  ، 8تبصره   ه ، بند3بند ب تبصره   کل کشور  1372قانون بودجه سال   .36
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
، 37، بند الف تبصره 17بند الف تبصره  4جزء  12/11/1371مصوب 

  ماده واحده 55تبصره  1بند  46تبصره 

  کل کشور  1373قانون بودجه سال   .37
  23/12/1372مصوب 

  ، 7تبصره   ه ، بند 3بند ب تبصره 
بند  12، جزء 17، بند الف تبصره  8تبصره   ه بند

  ،31بند ج تبصره  4، جزء25الف تبصره 
   1بند  ،45تبصره  ، 37بند الف تبصره 

  ماده واحده 56تبصره  ،55تبصره 

38.  
قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

  20/09/1373مصوب 

تبصره ،  47، تبصره 11بند الف تبصره  4جزء 
،  65، تبصره  60الف، ج، د تبصره  ی، بندها58

، تبصره  67الف، ب تبصره  یبندها ، 66تبصره 
 بخش اول، 3،  بند 84الف، د تبصره  ی، بندها 68

،   12، 11، 9 یبخش دوم، جزءها 1بند  14 جزء
 جزء بخش دوم، 2بند  11بخش دوم ، جزء 2بند 

  بخش دوم ماده واحده 3بند  13

39.  
قانون بودجه  3قانون اصالح بند هـ تبصره 

  کل کشور 1373سال 
  14/10/1373مصوب  

  ماده واحده

40.  
قانون بودجه  7قانون اصالح بند هـ تبصره 

  کل کشور  1373سال 
  14/10/1373مصوب 

  ماده واحده

  کل کشور  1374قانون بودجه سال   .41
  28/12/1373مصوب 

، 8تبصره   ه ، بند7تبصره   ه ، بند3ب تبصره  بند
  ،16بند ج تبصره  4، جزء  8بند ل تبصره 

  ،37تبصره ، بند الف 17بند الف تبصره 
  ، 55تبصره  1، بند 45الف ، ب تبصره  یبندها
ب، ج تبصره  یو بندها 56بند الف تبصره  1 جزء

  ماده واحده 56
  130ماده  6و تبصره  56ماده قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی   .42



14 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  جمهوری اسالمی ایران

  19/06/1374مصوب  

  کل کشور 1375قانون بودجه سال   .43
  11/11/1374مصوب  

  ه ج، یبندها،  7بند و تبصره ،  3بند الف تبصره 
  ه بند ،17الف، ب تبصره  یبندها ،8تبصره 

 ،37الف تبصره  بند،  33تبصره 

  ماده واحده 63 تبصره

  کل کشور 1376قانون بودجه سال   .44
  14/11/1375مصوب  

 یبندها، 7بند و تبصره ،  3بند الف تبصره  3جزء 
الف، ب  یبندها،  13ز تبصره  بند ،8تبصره   ه ج،

، 36ج تبصره  بند ، 33تبصره   ه بند ،17تبصره 
 6 بندماده واحده  64الف، ب تبصره  یبندها

  2 وستیجدول پ

 کل  کشور 1377قانون  بودجه  سال    .45
  08/11/1376مصوب 

،   ه ج، یبندها،  7تبصره   ه بند،  2بند ط تبصره 
الف، ب   یبندها، 13تبصره   ه بند، 8ح تبصره 

 37الف تبصره  بند،  33تبصره   ه بند،  17تبصره 
  ماده واحده

   کل کشور 1378قانون بودجه سال   .46
  13/11/1377مصوب 

،  4بند الف تبصره  2جزء ،  2بند ح تبصره 
الف، ب  یبندها،  8ب، ج، و تبصره  یبندها
 37الف تبصره  بند، 33ط تبصره  بند، 17تبصره 

  ماده واحده

   کل کشور 1379قانون بودجه سال   .47
  24/12/1378مصوب 

  بند و ،  7بند د تبصره ،  2تبصره هـ بند 
  ماده واحده 17الف، ب تبصره  یبندها، 8تبصره 
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

48.  
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

   و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
  17/01/1379مصوب 

، 141بند ب ماده ، 135 ماده، 64بند ب ماده 
و  الف، ب یبندها، 144الف، ب، ج ماده  یبندها

الف، ب، ج  یبندها، 155ماده   2و 1 یتبصره ها
بند ج  2جزء، 158الف، د ماده  یبندها، 156ماده 
ماده ، 169 ماده، 163بند و ماده  2جزء، 162ماده 

  175ماده   ه بند، 170

   کل کشور 1380 قانون بودجه سال  .49
  02/12/1379مصوب 

د، و  یبندها،  4بند الف تبصره ،  2تبصره   ه بند
 بند ،9ح تبصره  بند، 8ط تبصره  بند،  7تبصره 

  ماده واحده 17ب تبصره 

   کل کشور 1381قانون بودجه سال   .50
  25/12/1380مصوب 

، 7تبصره  الف، ط یبندها،  1بند ف تبصره 
 جزء، 20ب تبصره  بند، 11ج، ک تبصره  یبندها

  ماده واحده 22بند الف تبصره  3

   کل کشور 1382قانون بودجه سال   .51
  24/12/1381مصوب 

، 6بند ت تبصره ، 4بند د تبصره ، 1بند ذ تبصره 
، 11ح تبصره  بند، 7الف، ج، چ تبصره  یبندها

   20ب تبصره  بند، 13ث تبصره  بند
  ماده واحده

 کشورکل   1383قانون  بودجه  سال    .52
  26/12/1382مصوب 

ج، چ،  یبندها،6بند الف تبصره ،  4بند د تبصره 
 ،16ژ تبصره  بند، 14ث تبصره  بند، 7ذ تبصره 

  ماده واحده 20ب تبصره  بند

53.  
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
  11/06/1383مصوب 

ب، د،  یها بنداز فصل چهارم ،  52بند س ماده 
بند ب ماده ،  109بند و ماده  ، 104، و، م ماده   ه

 ،135بند ب ماده ، از فصل نهم، 117ماده ،  113
  از فصل دوازدهم 145ز، ح ماده  یبندها
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

   کل کشور 1384قانون بودجه سال   .54
  25/12/1383مصوب 

 6بند خ تبصره ،  2بندهای چ، ژ تبصره 

  پ  بند الف، ،12بند الف از تبصره  2جزء 
  بند ب ، 18بند ج تبصره ، 16تبصره 

  ماده واحده 19تبصره 

   کل کشور 1385قانون بودجه   .55
  25/12/1384مصوب 

تبصره  5و  1 یبندها، 2از تبصره 11جزء ب بند 
، 11، 10، 9، 1 هایبند ،14تبصره  9بند ، 12

  ماده واحده 16از تبصره  13، 12

   کل کشور 1386قانون بودجه سال   .56
  24/12/1385مصوب 

الف، د تبصره  یبندها،  2بند ط تبصره  1جزء 
، 16تبصره   ه  د،  یبندها، 14ج تبصره  بند،  12

  ماده واحده 20م تبصره  ،ی یبندها

   کل کشور 1387قانون بودجه سال   .57
  01/12/1386مصوب 

  ماده واحده 8بند 

   کل کشور 1388قانون بودجه سال   .58
  26/12/1387مصوب 

   3جزء الف، 9ب، د بند  یجزءها، 8بند 
  ماده واحده 11بند 

   کل کشور 1389قانون بودجه سال   .59
  24/12/1388مصوب 

  ،  2جزء های ح ، ک، م، ص بند 
  ماده واحده 12و  5بندهای 

60.  
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 

مصوب  )1390 - 1394(اسالمی ایران 
25/10/1389  

 ،9بند الف و تبصره ماده ، 9ماده ، 6بند د ماده 
 13، 12 یجزء ها، 14ماده ، و تبصره آن 13ماده 

   3جزء ، 20ماده   ه بند، 19بند الف ماده 
 ،194بند ع ماده ، 178بند الف ماده 

  224بند ر ماده 

   کل کشور 1390قانون بودجه سال   .61
  19/02/1390مصوب 

  ماده واحده 120، 69بند های 

   کل کشور 1391قانون بودجه سال   .62
  30/02/1391مصوب 

قسمت » واگذاری« از بخش  24بند  24- 9جزء 
 هایبند، از قسمت سوم 43بند  43- 4جزء دوم، 

  از قسمت پنجم 86و   85
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

   کل کشور 1392قانون بودجه سال   .63
  19/03/1392مصوب 

» واگذاری« از بخش   27بند  27- 14جزء 
 ،»یواگذار«از بخش 29بند  1تبصره ، 2قسمت 
، 2قسمت  »یواگذار«از بخش  36 بند 2قسمت 

 »نظام مالیاتی ، تعرفه و عوارض«از بخش  72 بند
نظام مالیاتی، تعرفه و «بخش  از 77 بند، 2قسمت 
 143 بند، 7قسمت  141 بند، 2قسمت » عوارض

  7قسمت 

   کل کشور 1393قانون بودجه سال   .64
  06/12/1392مصوب 

ب،  یبندها،  3بندهای الف، م، ن،س، ع تبصره 
  ماده واحده 20ب تبصره  بند،  13ط تبصره 

   کل کشور 1394قانون بودجه سال   .65
  24/12/1393مصوب 

بند الف ماده واحده ،  3بندهای ح، س تبصره 
ط تبصره  بند، 13ب، و تبصره  یبندها، 6تبصره 

،  مهیبخش سوم جدول ضم 140102 شماره، 20
 82 فیرد، مهیبخش چهارم جدول ضم 1 فیرد

 130301 شماره، مهیبخش پنجم جدول ضم
 مهیبخش ششم جدول ضم

 ،مهیبخش هفتم جدول ضم 1 فیرد

  بخش نهم 37، 34، 28 یبندها

  کل کشور 1395قانون بودجه سال   .66
  27/02/1395مصوب  

بخش  128500 - 1فی، رد5بند الف تبصره 
  بخش پنجم، 530000- 15 فیچهارم، رد

   17 فیبخش ششم، رد 130301 فیرد
  بخش دهم 10 بند بخش نهم،

67.  

مصوب کل کشور  1396قانون بودجه سال 
24/12/1395  

، بند ب تبصره 9، بند هـ تبصره 5بند الف تبصره 
، بخش سوم پیوست )1ردیف ( 1، جدول 14

  هشمار(، بخش چهارم پیوست )110514شماره (
4 – 113664، 8 – 127500 ،90 – 530000 ،

92 – 530000 ،160 – 530000 ،4 – 
، بخش پنجم )550000 -  132، 550000
 – 160، 530000 – 92شماره (پیوست 
، بخش ششم )550000 – 139، 530000
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
، بخش هشتم پیوست )110514شماره (پیوست 

و  12ردیفهای (، بخش نهم پیوست )28ردیف (
،  6، 5بخش دهم پیوست،  بندهای 1، بند )17

  بخش دوازدهم 47و  39

68.  
  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

  26/12/1396مصوب 
  9تبصره   ه ، بند6بند م تبصره 

  
  
  
  
  
  
 




