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هـ53033/ت  

 بسمه تعالی

 "با صلوات برمحمد و آل محمد"

 

 وزارت نیرو -وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
 ( پ)به پیشنهاد وزارت امور اقتصااد  و دارایاو و باه اااتناد بنا        2/4/1395هیئت وزیران در جلسه 

تصویب  -1394مصوب  –پذیر و ارتقا  نظام مالو کشور قانون رفع موانع تولی  رقابت( 3) و ماده( 2)ماده 

 :کرد

ها  فارس گاز پاورپلنت و ااوت اصفهان پاورپلنت از شرکت م یریت تولی ، انتقاا   مطالبات شرکت -1

ر باه شارج جا و     ها به اازمان امور مالیاتو کشوبا ب هو همان شرکت( توانیر)و توزیع نیرو  برق ایران 

ریاا   ( 433ر987ر000ر000)ذیل به مبلغ چهارص  و او و اه هزار و نهص  و هشتاد و هفات میلیاون   

 : شودتهاتر مو

 

 ردیف
 مبلغ مورد تهاتر اشخاص بدهکار

 (میلیون ریال)

دستگاه اجرایی 

 طلبکار

تأییدیه دستگاه 

 عنوان شناسه ملی اجرایی طلبکار

1 10861824461 
فارس گاز شرکت 

 پاورپلنت
 سازمان امور مالیاتی 142ر307

نامه شماره 

 د/46832/233

 16/12/1394مورخ 

2 10100192189 
شرکت ساوت اصفهان 

 پاورپلنت
 سازمان امور مالیاتی 291ر680

 نامه شماره 

 د/46831/233

 16/12/1394مورخ 

 433ر987 عــجم

 

تا اقف تهاتر انجام ش ه، جایگزین ( توانیر)برق ایران  شرکت م یریت تولی ، انتقا  و توزیع نیرو  -2

شون  و مکلف اات ضامن اصا ج اسااب، اساب ماورد      الذکر مواشخاص ب هکار من رج در ج و  فوق

دار  کال کشاور در ارراای     نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به اساب درآم  عمومو کشور نزد خزانه
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ااز  و اازمان اماور مالیااتو کشاور    هماهنگو اازمان خصوصومقرر براااس ضوابط و مقررات مربوط با 

 .اق ام نمای 

ااز  و اازمان امور مالیاتو کشور اساب ماورد مکلفنا  ضامن انجاام اقا امات       اازمان خصوصو -3

 اجرایاو ززم بارا  وصاو  مطالباات خااود ابا  ضاوابط و مقاررات مربااوط باه خاود، ارقاام مناا رج در           

 ن پرداخاات باا هو در اساااب اشااخاص باا هکار منظااور نمااوده و     الااذکر را بااه عنااوا  جاا و  فااوق 

 نامااه نساابت بااه توقااف عملیااات اجرایااو و      ظااری یااز روز کااار  پااغ از اباا ب ایاان تصااویب     

 .الخروجو اشخاص مذکور بابت ب هو تا اقف مبلغ تهاتر ش ه اق ام نمای رفع ممنوع

 اسحاق جهانگیری

 جمهورمعاون اول رییس

 
 


