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مادر تخصصی توانیـرشرکت

1400فروش انرژي و انشعاب برق و اعمال بخشودگی هاي مربوطه در سال ضوابطموضوع:

مــورخ 200/10223/1400کــل کشــور، موضــوع نامــه شــماره 1400پیــرو ابــالغ قــانون بودجــه ســال 
ــرق و اعمــال بخشــودگی  8/1/1400 ــرژي و انشــعاب ب ــروش ان طــه در ســالهــاي مربوبدینوســیله ضــوابط ف

ــه شــرکت  1400 ــالغ ب ــراي اب ــر، ب ــرح زی ــه ش ـــه ب ــرق منطق ــاي ب ــالم  ه ــرق، اع ـــروي ب ــع نی اي و توزی
هـا و اجـراي   هاي مـذکور موظفنـد بـار مالــی ناشـی از اعطـاي تخفیفــات و بخشـودگی        گردد. شرکتمی

وانین مـرتبط،  التفـاوت مطـابق مفـاد قـانون حمایـت از صـنعت بـرق و سـایر قـ         مابـه این ضوابط را براي دریافت 
گـذاري و تنظـیم مقـررات بـازار آب     در ایفـاي وظـایف نظـارتی دفتـر سـرمایه     به شرکت توانیر اعـالم نماینـد.   

و برق، شرکت مادرتخصصی توانیر موظـف اسـت هـر شـش مـاه یـک بـار گـزارش عملکـرد ایـن مقـررات را            
تهیه و به دفتر یادشده ارائه نماید.

اب برقضوابط عمومی فروش انرژي و انشع-1
هـاي جدیـد برقـراري انشـعاب، واگـذاري انشـعاب بـرق متقاضـیان بـا قـدرت           تا زمان ابـالغ هزینـه  -1-1

هـاي برقـراري انشـعاب بـرق منـدرج در بخشـنامه شـماره        پنج مگـاوات و کمتـر بـر اسـاس هزینـه     
.صورت پذیرد5/10/97مورخ 100/20/43200/97

توسـط شـوراي اقتصـاد، اتصـال بـه شـبکه مشـترکانی        هاي اتصـال بـه شـبکه   تا قبل از ابالغ هزینه-1-2
مگـاوات هسـتند و متقاضـیان    5که متقاضی افزایش قـدرت قـراردادي بـا قـدرت نهـایی بیشـتر از       

هـاي منـدرج   الحسـاب بـر اسـاس هزینـه    مگـاوات، بـه صـورت علـی    5انشعاب برق با قـدرت بـیش از   
ــماره   ــدول شـ ــماره   » 2«در جـ ــنامه شـ ــت بخشـ ــورخ 100/20/43200/97پیوسـ 5/10/97مـ

ــد     ــورت پــذیرد. در اجــراي بن 10/11/94مــورخ ه 50999/ت145937مصــوبه شــماره  » 2«ص
ــماره    ــنامه ش ــران و بخش ــرم وزی ــأت محت ــورخ 100/30/47637/98هی ــه  28/12/98م ــال ب ، اتص

مشــروط بــه خریــد گواهـــی ظرفیـــت بــه میــزان متناســب از طریــق  شــبکه ایــن متقاضــیان 
اي و توزیـع نیـروي بـرق حسـب مـورد      بـرق منطقـه  هـاي بورس انرژي و تحویل آن بـه شـرکت  

.خواهد بود

مطــابق مــاده واحــده قــانون تمدیــد مهلــت اجــراي آزمایشــی قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده و بنــد   -1-3
کـل کشـور و همچنـین بـر اسـاس مـاده       1400) ماده واحده قـانون بودجـه سـال    6تبصره (» ك«
ــانون ت  37( ــه ق ــواد ب ــانون الحــاق برخــی م ــت ( ) ق ــالی دول ــررات م ــرخ 2نظــیم بخشــی از مق )، ن
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) %9معـادل نـه درصـد (   1400افـزوده و عـوارض تـا پایـان مهـر مـاه سـال        ارزشمالیات بـر  
ــامل   ــه ش ــت ک ــامل  6اس ــات (ش ــد مالی ــالمت) و  1درص ــات س ــد مالی ــوارض  3درص ــد ع درص

ــ 1مــاده (» و«باشــد. براســاس بنــد مــی ــانون تنظــیم بخش ــه ق ــانون الحــاق برخــی مــواد ب ی از ) ق
هــاي کشــاورزي (مشــترکان مشــمول خــانگی روســتایی و چــاه)، مشــترکان 2مقــررات مــالی دولــت (

.باشنددرصد) معاف می3(الف) از پرداخت عوارض مذکور-3تعرفه 

هـاي  کـل کشـور، شـرکت   1400) مـاده واحـده قـانون بودجـه سـال      6تبصـره ( » ج«در اجراي بند -1-4
ــزان ده درصــد (  ــه می ــرق موظفنــد ب ــرق در   %10ب ــوان عــوارض ب ــه عن ــرق مصــرفی را ب ) بهــاي ب

ــت    ــه موافق ــس از مبادل ــا پ ــد ت ــت نماین ــرق دریاف ــوض مربوطــه درج و از مشــترکان ب ــا قب ــه ب نام
هـاي بـرق روسـتایی    سازمان برنامـه و بودجـه کشـور صـرف حمایـت از توسـعه و نگهـداري شـبکه        

هـاي  پـاك و توسـعه فنـاوري   و جابجایی تیر بـرق در معـابر روسـتایی و تولیـد بـرق تجدیدپـذیر و       
تجدیدپــذیر و تکمیــل نیروگــاه بــادي میــل نــادر اســتان سیســتان و بلوچســتان شــود. مشــترکان  

-3هـاي کشـاورزي مجـاز (مشـترکان مشـمول تعرفـه       برق روسـتایی و عشـایري مجـاز، بـرق چـاه     
.گردند) این بخشنامه مشمول پرداخت عوارض برق نمی3-3الف) و مشترکان موضوع بند (

کــل 1400) مــاده واحــده قــانون بودجــه ســال 18تبصــره (» الــف«بنــد » 11«براســاس جــزء -1-5
ــور،  ــواد ( در کش ــراي م ــی،     4) و (2اج ــوادث طبیع ــانی ح ــه همگ ــندوق بیم ــیس ص ــانون تأس ) ق
ــرکت ــاي ش ــرق ه ــزار ( ب ــد ه ــغ یکص ــد مبل ــد   100,000موظفن ــر واح ــه ه ــق بیم ــال ح ) ری

ــک ســال در   ــراي ی ــه (دورهمســکونی را ب ــنج مرحل ــاپ ــت 2ي ه ــزار 6لغای ، هــر دوره بیســت ه
ریال) در صورتحسـاب بهـاي بـرق واحـدهاي مسـکونی درج و دریافـت نماینـد. مالکـان واحـدهاي          
مسکونی تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیسـتی کشـور از پرداخـت           

این مبلغ معاف هستند.

هاي هزینه برقراري انشعاب برقبخشودگی-2
هــاي دینــی مصــرح در قــانون اساســی و هــا، امــاکن صــرفاً مــذهبی اقلیــتمســاجد، مصــلیکلیــه-2-1

» الـف «هاي علمیـه شـامل مراکـز آموزشـی، پژوهشـی و اداري، بـر اسـاس تبصـره ذیـل بنـد           حوزه
هـاي برقـراري انشـعاب بـرق     ) قانون برنامه پـنج سـاله ششـم توسـعه، از پرداخـت هزینـه      95ماده (

هـاي جـانبی غیرمتعـارف    باشـند. معافیـت مـذکور شـامل بخـش     مـی فقط براي فضاي اصلی معـاف  
.گردداز جمله مراکز تجاري مربوطه نمی

مــورخ ه 50572/ت120660) مصــوبه شــماره  2گلزارهــا و یادمــان شــهدا بــر اســاس مــاده (     -2-2
هـاي هـاي برقـراري انشـعاب بـرق شـامل سـتون      هیأت محترم وزیـران، از پرداخـت هزینـه   14/10/93

100/20/43200/97پیوســـت بخشـــنامه شـــماره » 2«و » 1«جـــداول شـــماره » 2«و » 1«
باشــند. انشــعاب مــذکور شــامل مصــارفی بــه غیــر از  مــورد، معــاف مــیحســب 5/10/97مــورخ 
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نیسـت و در تعیـین قـدرت انشـعاب بایـد انـرژي مـورد نیـاز متعـارف و حـداکثر           گلزار و یادمان شـهدا  
.مصرف در نظر گرفته شودامکان مدیریت 

کــل کشــور، 1400) مــاده واحــده قــانون بودجــه ســال 6تبصــره (» ق«بنــد » 5«بــر اســاس جــزء -2-3
هـاي برقـراري   هـاي دفـاع مقـدس از پرداخـت هزینـه     هـا) و مـوزه  ها و حـوزه هاي بسیج (پایگاهرده

ـــون  ــامل ست ــرق ش ــعاب ب ــاي انش ــماره » 2«و » 1«ه ــداول ش ــنامه » 2«و » 1«ج ــت بخش پیوس
ــماره  ــو100/20/43200/97ش ــی 05/10/97رخ م ــاف م ــورد، مع ــب م ــارف حس ــند. مص باش

ــد   غیرمتعــارف انشــعاب ــدرت انشــعاب بای ـــین ق ــذکور مشــمول معافیــت نیســت و در تعی هــاي م
انرژي مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

و جــزء ســاله ششــم توســعه ) قــانون برنامــه پــنج80مــاده (» چ«بنــد » 2«بــر اســاس جــزء -2-4
ــد» 9« ــره (» ق«بن ــال   6تبص ــه س ــانون بودج ــده ق ــاده واح ــددجویان  1400) م ــور، م ــل کش ک

نامـه از  تحت پوشش کمیته امداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیسـتی کشـور، بـا ارائـه معرفـی        
یافتـه بـه آنـان فقـط بـراي یـک بـار مطـابق         براي انشعاب واحدهاي مسـکونی اختصـاص  نهادهاي فوق 

آمپـر سـه فـاز    25آمپـر تکفـاز بـراي منـاطق غیرگرمسـیر و      25اکثر تـا سـقف   مصـرف حـد  الگوي 
» 2«و » 1«هــاي هــاي برقــراري انشــعاب بــرق (ســتونبــراي منــاطق گرمســیر از پرداخــت هزینــه

ــماره   ــدول ش ــماره   » 1«ج ــنامه ش ــت بخش ــورخ 100/20/43200/97پیوس ــاف 5/10/97م ) مع
.باشندمی

ــزء  -2-5 ــاس ج ــر اس ــد » 2«ب ــاده (» چ«بن ــنج 80م ــه پ ــانون برنام ــرین   ) ق ــعه، خی ــم توس ــاله شش س
ــراي هــر کــدام از افــراد تحــت پوشــش نهادهــا و ســازمان  مســکن ــه ســاز ب ــا ارائ هــاي حمــایتی، ب
یافتــه بــه آنــان فقــط نامــه از نهادهــاي فــوق بــراي انشــعاب واحــدهاي مســکونی اختصــاصمعرفــی

ــار   ــک ب ــراي ی ــقف   ب ــا س ــداکثر ت ــرف ح ــوي مص ــابق الگ ــاطق  25مط ــراي من ــاز ب ــر تکف آمپ
هــاي برقــراري انشــعاب فــاز بــراي منــاطق گرمســیر از پرداخــت هزینــهســه آمپــر 25غیرگرمســیر و 

ــتون  ــرق (ســ ــاي بــ ــماره  » 2«و » 1«هــ ــدول شــ ــنامه  » 1«جــ ــت بخشــ ــماره پیوســ شــ
ــورخ 100/20/43200/97 ــاف )5/10/97م ــیمع ــش ا   م ــت پوش ــراد تح ــند. اف ــن باش نجم

مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان     ساز که توسـط انجمـن مـذکور بـا تاییـد بنیـاد       خیرین مسکن
شـوند، از معافیـت مزبـور برخـوردار خواهنـد      هـاي زیرمجموعـه وزارت نیـرو معرفـی مـی     به شـرکت 

.بود

ــه -2-6 ــت هزین ــازي از پرداخ ــتون    وزارت راه و شهرس ــرق (س ــعاب ب ــراري انش ــومی برق ــاي عم » 1«ه
مــــورخ 100/20/43200/97پیوســــت بخشــــنامه شــــماره » 2«و » 1«جــــداول شــــماره

ــل 5/10/97 ــه و روشــنایی تون ــراي تهوی ــژه نقــاط مــه هــا، چــراغحســب مــورد) ب ــر، هــاي وی گی
) قــانون تنظــیم بخشــی از 54هــاي کشــور (موضــوع مــاده ( زن در طــول راههــاي چشــمکچــراغ
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ات روشـنایی و نگهـداري   باشـد. نیرورسـانی و ایجـاد تأسیسـ    دولـت) معـاف مـی   مقررات مالی 
.عهده وزارت راه و شهرسازي استاین تأسیسات به 

%) و بــاالتر، آزادگــان و هریــک از اعضــاي 25جانبــازان بــا درصــد جانبــازي بیســت و پــنج درصــد (-2-7
شـده از طـرف  خانواده معظـم شـهدا، اسـرا و مفقوداالثرهـا (شـامل همسـران، فرزنـدان و والـدین) معرفـی         

باشـند، بـه اسـتناد    ر ایثـارگران کـه فاقـد مسـکن یـا داراي مسـکن نامناسـب مـی        بنیاد شهید و امو
ــره ــاي (تبص ــاده (2) و (1ه ــاده ( 3) م ــل م ــره ذی ــدمات 6) و تبص ــامع خ ــانون ج ــه  ) ق ــانی ب رس

ــتون   ــرق (س ــراري انشــعاب ب ــه برق ــارگران از پرداخــت هزین ــاي ایث ــماره » 2«و » 1«ه جــدول ش
ــماره  » 1« ــنامه ش ــت بخش ــورخ 100/20/43200/97پیوس ــک   5/10/97م ــار و ی ــک ب ــراي ی ) ب

آمپـر تکفـاز در منـاطق غیرگرمسـیر و بـراي منـاطق گرمسـیر        25واحد مسـکونی تـا حـد کنتـور     
آمپــر ســه فــاز (مــازاد بــه عهــده متقاضــی) معــاف هســتند. در خصــوص جانبــازان و آزادگــان  25

، ایـن معافیـت   انـد متوفاي مشمول ایـن بنـد کـه قبـل از فـوت از معافیـت مـذکور اسـتفاده نکـرده         
باشـند و یـا بـه    دار مـی به همسران آنـان کـه مسـئولیت حضـانت فرزنـدان جانبـاز و آزاده را عهـده       

گـردد. ضـمناً در خصـوص جانبـازان و آزادگـان متاهـل       قیم قانونی به نام فرزنـدان آنـان اعطـا مـی    
ــه مــی    ــان ارائ ــه همســر آن ــد نباشــند، معافیــت مــذکور ب ــدمتــوفی کــه داراي فرزن ان گــردد. فرزن

) و بــاالتر فاقــد مســکن در صــورتی کــه قــبالً از زمــین یــا مســکن  ٪70جانبــازان هفتــاد درصــد (
.باشندباشند، از این معافیت برخوردار میدولتی استفاده نکرده

ســاله ششــم توســعه، رزمنــدگان هشــت ســال ) قــانون برنامــه پـنج 88مــاده (» ث«بـر اســاس بنــد  -2-8
حضـور در جبهـه دارنـد و جانبـازان زیـر بیسـت و پـنج        دفاع مقدس که حداقل شـش مـاه سـابقه    

%) جانبــازي و آزادگــان بــا کمتــر از شــش مــاه ســابقه اســارت و همســران و فرزنــدان  25درصــد (
ــرق (ســتون   ــراري انشــعاب ب ــه برق ــان از پرداخــت هزین ــاي آن ــماره » 2«و » 1«ه » 1«جــدول ش

ــماره   ــورخ 100/20/43200/97پیوســت بخشــنامه ش ــک 5/10/97م ــراي ی ــد  ) ب ــک واح ــار و ی ب
ــا حــد کنتــور  ــراي منــاطق گرمســیر  25مســکونی ت 25آمپــر تکفــاز در منــاطق غیرگرمســیر و ب

.آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند

) قــانون حمایــت از حقــوق معلــوالن، افــراد داراي معلولیــت بــا ارائــه       19بــر اســاس مــاده (  -2-9
یافتـه بـه آنـان فقـط     ب واحـدهاي مسـکونی اختصـاص   از سـازمان بهزیسـتی بـراي انشـعا    نامه معرفی

ــار  ــک ب ــراي ی ــقف   ب ــا س ــداکثر ت ــرف ح ــوي مص ــابق الگ ــاطق   25مط ــراي من ــاز ب ــک ف ــر ت آمپ
هــاي برقــراري انشــعاب ســه فــاز بــراي منــاطق گرمســیر از پرداخــت هزینــهآمپــر 25غیرگرمســیر و 

ــرق (ســتون ــاي ب 100/20/43200/97پیوســت بخشــنامه شــماره  » 1«جــدول شــماره » 2«و » 1«ه
.باشندمی) معاف 5/10/97مورخ 
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هاي هزینه برق مصرفیبخشودگی-3
ــد  -3-1 ــاس بن ــر اس ــره (» ح«ب ــال   9تبص ــه س ــانون بودج ــده ق ــاده واح ــه  1400) م ــور، کلی ــل کش ک

ــر       ــرف (ب ــوي مص ــت الگ ــورت رعای ــرورش در ص ــوزش و پ ــی وزارت آم ــی دولت ــدهاي آموزش واح
.باشندپرداخت هزینه برق مصرفی معاف میاساس دستورالعمل ابالغی این بند) از 

نامـه اجرایـی   ) آیـین 6مـاده ( » الـف «) و بـاالتر (موضـوع بنـد    %25جانبازان بیست و پـنج درصـد (  -3-2
) قــانون تســهیالت اســتخدامی و اجتمــاعی جانبــازان و فرزنــدان معظــم شــهدا (موضــوع 13مــاده (

ــد  ــاده (» ز«بن ــعه)   88م ــم توس ــاله شش ــنج س ــه پ ــانون برنام ــور   ) ق ــهید و ام ــاد ش ــی بنی ــا معرف ب
ســاعت در مــاه کیلــووات80از پرداخــت هزینــه بــرق مصــرفی در منــاطق غیرگرمســیر تــا ایثــارگران

باشــند. نحــوه محاســبه وفــق ســاعت در مــاه معــاف مــیکیلــووات100منــاطق گرمســیر تــا و در 
.دستورالعمل نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگی است

ــینیه  ف-3-3 ــاجد، حس ــلی مس ــاهاي اص ــرآن  ض ــی، دارالق ــات قرآن ــا، مؤسس ــوزه ه ــا، ح ــه،  ه ــاي علمی ه
هـاي دینـی مصـرح    هـاي عـالم روسـتاها و امـاکن مـذهبی اقلیـت      ها، خانهگلزارهاي شهدا، امامزاده

) قـانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از         13در قانون اساسـی، بـه اسـتناد مـاده (    
هــایی کــه تحــت پوشــش    ) و همچنــین یادمــان شــهدا در مکــان   2مقــررات مــالی دولــت (  

ــهرداري ــا ش ــگري     ه ــتی و گردش ــنایع دس ــی، ص ــراث فرهنگ ــه و می ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق و س
مـــورخ ه 50572/ت120660) مصـــوبه شـــماره 2تبصـــره ذیـــل مـــاده (نیســـتند، بـــر اســـاس 

ــدیهی باهیــأت محتــرم وزیــران، از پرداخــت هزینــه بــرق مصــرفی معــاف مــی  14/10/93 شــند. ب
هـاي جـانبی غیرمتعـارف از جملـه مراکـز تجـاري مربوطـه مشـمول معافیـت          است مصـارف بخـش  

.گردندمذکور نمی

هــاي ویــژههــا، چــراغوزارت راه و شهرســازي از پرداخــت بهــاي بــرق مصــارف تهویــه و روشــنایی تونــل-3-4
راهــی بــینهــاي کشــور و همچنــین مســاجد زن در طــول راههــاي چشــمکگیــر، چــراغنقــاط مــه

باشد.دولت) معاف می) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی54(موضوع ماده (

محسن بختیار
معاون برنامه ریزي و اقتصادي


