معافیتهای مربوط به هزینه انشعاب:
 بند  2تبصره چ ماده  80قانون برنامه ششم توسعه :افراد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش
نهاد ها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه انشعاب گاز برای واحد های مسکونی
اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف ،فقط برای یک بار معافند.
 بر اساس ماده  7آیین نامه اجرای ماده  13قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقالب اسالمی ،هزینه برقراری انشعاب برای جانبازان  25درصد و باالتر با
کنتور تا ظرفیت 10متر مکعب رایگان است.
 مطابق تبصره ذیل ماده  6قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،خانواده های معظم
شهدا(اعّم از همسر،فرزند و والدین شهید)جانبازان کمتر از  25%و آزادگان،اشتراک پذیری
رایگان آنها تا ظرفیت  6متر مکعب بالمانع می باشند.
 مطابق ماده  58قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت در سال  1381و قانون الحاق ()2
اماکن مذهبی شامل مساجد شهری و روستایی،حسینیه ها،حوزه های علمیه ،از پرداخت
هزینه برقراری انشعاب معاف می باشند.

معافیت مرتبط با واحدهای صنعتی و تولیدی:
 وفق مصوبه شورای اقتصاد ابالغی طی نامه شماره  850320مورخ  95/8/26معاون محترم
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،صنایع و واحدهای تولیدی غیرعمده مصرف
کننده فراورده های نفتی( سوخت مایع) که اسامی و مشخصات آنها از طرف مدیریت
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به شرکت گاز استان یزد اعالم گردیده است می توانند از
تخفیف قسمتی از هزینه خط اختصاصی استفاده نمایند .این تخفیف شامل نیروگاه ،پترو
شیمی ،سیمان ،فوالد و نیز صنایع با مصرف بیش از 5000متر مکعب در ساعت نمی باشد.

معافیتهای مربوط به هزینه گازبها:


وفق ماده  13قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛
فضاهای اصلی مساجد ،حسینیه ها ،موسسات قرآنی ،دارالقران ها ،حوزه های علمیه،
گلزار های شهدا ،امامزاده ها ،خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی
مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه گاز معاف می باشند .این حکم
شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.

 براساس بند (ی) تبصره قانون بودجه سال  1397مدارس دولتی در صورت رعایت الگوی
مصرف ،از پرداخت هزینه گاز بها معاف می باشند.

