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اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﻪ وزرای ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
دﻓﺘﺮ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۹ / ۱۸ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 _۱اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۲۲آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ وزرای ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ -اﺟﺎره ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮارد
) (۱۱۸)،(۱۱۷)،(۱۱۵)،(۱۱۴)،(۱۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر– ﻣﺼﻮب  -۱۳۶۶و ﻣﺎده  ۶۹ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ -ﻣﺼﻮب ﺳﺎل . -۱۳۸۰
ب -اﺟﺎزه اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات -ﻣﺼﻮب . -۱۳۷۲
ج -اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ “ج” ﻣﺎده ، ۱۲ﺒﻨﺪ “د” ﻣﺎده ، ۲۳ﺒﻨﺪ”اﻟﻒ” ﻣﺎده  ۲۶و ﺑﻨﺪ “ه” ﻣﺎده
 ۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت -ﻣﺼﻮب -۱۳۸۳
د -ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ورود و ﺧﺮوج ﺧﻮدرو ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﺴﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﻮاع ﺧﻮدرو و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺴﺎزی وارداﺗﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ -ﻣﺼﻮب  -۱۳۷۱و ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ -ﻣﺼﻮب . -۱۳۵۰
ه -اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات و ﺻﺎدرات و واردات .
و -اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد  ۱۴۷و  ۱۷۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .
ز -ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪان ارزی .
ح -اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه .
ط -اﺟﺎزه اﻣﻀﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد .
ی -اﺻﻼح ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﯾﺮاد رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( .
ﻣﻼک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ وزرای ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺼﻮﺑﺎت آن در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۱۹آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
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 _۲در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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