بسمه تعالی

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  1373با اعمال آخرین اصالحات
ماده  - 62به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود اماکن و اراضی و محلهای فرودگاههای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد
قرارداداجاره به متقاضیان ذیصالح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید .معادل صد درصد وجوه واریزی
فوق از محلاعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت
گسترش فعالیتهای آمادهسازیو ارائه خدمات فرودگاهی ،زیباسازی ،توسعه خدمات و تسهیالت رفاهی مسافران به مصرف برسد.
دستگاههای دولتی که به اقتضای وظایف قانونیخود در فرودگاهها مستقر میباشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند از پرداخت
اجاره بهای مربوط معاف می باشند.
ماده –63
الف  -به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده میشود به ازای ارائه خدمات به مقامات ،میهمانان و مسافران خارجی که از
پاویونهایفرودگاههای کشور عبور می نمایند ،وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی
واریز نماید ،معادل درآمد وصولی ازمحل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری
قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و ادارهپاویونهای کشور به مصرف برسد.
ب  -به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس
جداول ومیزانی که به تصویب هیأت وزیران میرساند ،دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد
گرفت تا جهتتجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید.
ج  -مقررات بند "الف" این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمیدارند نخواهد بود.
آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت راهو ترابری ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجهتهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

