بسمه تعالی
از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
ماده  -۵۳بهمنظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی ،ناوبری هوایی و فرودگاهی:
. ۱سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری،
استخدامی ،مالی و معامالتی در چهارچوب اساسنامههایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و
برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب و ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد اداره میشوند.۱
. ۲اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینهای و سرمایهای) از محل درآمدهای اختصاصی ،کمکها و سایر درآمدهایی که براساس
تعرفه مصوب شورایعالی هواپیمایی با رعایت مواد ( )۳۸و ( )۳۹قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود ،تأمین میگردد.۲
. ۳صددرصد ( )۱۰۰%درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره»)
اعم از فروش خدمات و داراییهای شرکت ،اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت ،افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای اجرای مأموریتهای شرکت از جمله نوسازی سامانههای ناوبری هوایی و توسعه
فرودگاههای کشور هزینه میشود.۳
 . ۴سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول
ماده( )۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۴ ۱۳۹۴/۲/۱است.
حکم این بند به ماده ( )۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب  ۱۳۹۴/۲/۱اضافه میشود.
. ۵مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») ،موضوع تبصره ( )۲ماده
( )۸۷قانون اصالح ماده( )۸۷قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب  ۱۳۹۰/۱۱/۱۸و ماده( )۵۵قانون تنظیم برخی از مقررات
مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد الزماالجراء میباشد و براساس آییننامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ
 1به موجب این بند بخشی از ماده  5قانون هواپیمایی کشوری که مقرر می دارد « سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالي و استخدامي
و اداري ،طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقالً اقدام مينماید» نسخ می گردد.
 2به موجب این بند بخشی از ماده  5قانون هواپیمایی کشوری که مقرر می دارد « سازمان ميتواند از محل درآمدهاي قانوني خود در قالب بودجههاي
مصوب و در صورت وجود كسري از محل درآمدهاي عمومي كشور طبق مقررات استفاده نماید» نشخ می گردد.
 3به موجب این بند ماده  39قانون محاسبات عمومی که مقرر میدارد « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه
کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتیبه استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که
در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح میگردد تحویلشود .خزانه مکلف است ترتیب الزم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود
بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند ».و همچنین بخشی از ماده  4قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2
مصوب 1393را که مقرر می دارد « کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای
آنها سود ویژه پیشبینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه
میباشند .به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم،
عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها ،از موجودی حساب آنها
نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب
تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید .تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسیشده و مصوب مجمع
عمومی انجام خواهد شد ».تخصیص خورده است.
 4ماده  5قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
ایران ،شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی
کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند ،مستثنی می باشند .تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.

ا بالغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری میرسد ،قابل وصول میباشد .تا تصویب
آییننامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء میشود.۵

 5به موجب این بند بخشی از تبصره  2ماده واحده قانون اصالح ماده  87قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب  1390که مقرر می دارد
« مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل
وصول می باشد» نسخ می گردد.

