
 
 
 

بر بهای خدمات  و عوارض وصول و قانونی وضع نگاهی به مستندات 

  77 ی ماده و مراحل اجرایی ها شهرداریی درآمدها

 ها شهرداریقانون 
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 چکیده
استت کته    ها شهرداری ازجمله سازمان یک الزامات از مکتوب اسناد و مدارک قانونی، مستندات به دسترسی

 ی شتیوه  به دانش انتقال دیرپای فرهنگ که افراد تجربیات وها  قول نقل از ی است تاا گستردهمتولی خدمات 
 روابت   پیچیتدگی  و گستتردگی  و مختلت   علومروزافزون  کند. رشد جلوگیری کند، یم تداعی را سینه به ینهس

نتام   به مهم ابزاری با مناسب برخوردی ی شیوه انتخاب برای جدی توجه از ناگزیر را امروز مدیریت سازمانی،
مانتدگاری و   بتر  عتالوه  توانتد  یمت و...  نوشتت  مقالته   و کتتاب  غالتب  در مستنداتی .است کرده« اطالعات»

 باشتد.  کتالن  و یا منطقته و  محلتی  های مدیریتی در ستط   گیری یمتصم برای مناسبی مرجع ی،ساز شفاف
 بتی   یت  درا استت.  متدیریتی  ی عرصته  درهتا   ستال   کارآمتدتری   و ی تتر  مهم امروز دنیای در یرسان اطالع
 و بیشتتری   بهتتری ،  مناستب  ییهتا  روش و هتا  یوهشت  گتزینش  و انتختاب  با که هستند موفق ییها سازمان
در  تتا  قرار دهند خود ی مرتب ِواحدها در اختیار و یآور جمع یا تولید را خود یازموردن اطالعات تری  ینههز کم

 و مقتررات  قتوانی ، ی آور جمتع کته   ییازآنجتا کنند.  استفادهها  آناز  خود یالتیتشک درون یها برنامه انتخاب
ای   بوده مطر  جدی نیازیصورت  بهدیرباز  شهری از مدیریت های زمینه در یمستندساز یتدرنها و مدارک

درآمتدی   و متالی  مقررات و قوانی  ی ی از مجموعهرسان اطالع و مستندسازی هدف و در راستای مقاله با ای 
 و ایکتابخانته  صتورت  به مقاله ای  در پژوهش روش شده است. یهتهی شناخت آن ها ضرورتو  ها شهرداری
در  شتده  کستب و تجارب  شهرها کالن های شهرداریی قوانی  و مقررات کشور و رسان اطالعمنابع  از استفاده

ی پژوهش پرداختته استت و در   ها ضرورتو  مسئلهدر ابتدا به طر   است؛ ومدیریت شهری توس  نویسنده 
 77ی  ی استتفاده از ررفیتت قتانونی کمیستیون متاده      یت نحوهدرنهاو  ادامه به مقررات و مستندات درآمدی

 شده است. اشاره ها شهرداریقانون 

 ها. قانون شهرداری 77ی  عوارض و بهای خدمات، ماده درآمد، و مقررات، قوانی  کلیدی: واژگان   
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 مقدمه -1
متنوع و متعددی برختوردار  ها از ورای   یافته، شهرداری ویژه کشورهای توسعه در سراسر جهان و به

هتا و   هتا در بتی  ستازمان    هستند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، ورتای  شتهرداری  
تبتع   ها و بته  که ورای  شهرداری طوری شده است؛ به های دولتی و غیردولتی محلی متعددی توزیع شرکت

بر همی  اساس در حتال حاضتر ورتای      اند. محدود به مواردی خاص شده  ها در شهرها آن اختیارات آن
ب( ورتای  ختدماتی ماننتد ایجتاد      ها، ها به پنج گروه ال ( ورای  عمرانی مانند احداث خیابان شهرداری

ی  ج( ورای  نظارتی و حفارتی اجترا ماننتد صتدور پروانته     تأسیسات عمومی و تنظی  و نگهداری معابر،
های موردنیاز شهر از قبیتل   د احداث بناها و ساختماند( ورای  رفاهی مانن ساختمان و حفظ فضای سبز،

ی شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیتزی و   ه( مدیریت منابع مانند بودجه های بهداشتی، سرویس
 شود. بندی می تقسیم وصول آن،

عتدم همکتاری    ،هتا  ضع  در ساختار حقوقی و نظام اجرایی برای وصول عوارض قانونی شهرداری
که بسیاری از حقتو    ها و نهادهای انتظامی و قضایی با مدیریت شهری با توجه به ای  ستگاهبسیاری از د

ی مستتقیم مراجتع قضتایی و     قانونی در بخش عوارض شهری نیاز به هماهنگی و همکاری و یا مداخلته 
 علتبه  وسازها ساخت بخش در عوارض از مهمی و اینکه بخش های اجرایی دارد انتظامی و سایر دستگاه

شود، باعت  شتده کته     نمی و مدیریتی وصول ای منطقه اجتماعی، مالحظات یا و قانونی برخورد در ضع 
قانونی خود محروم شوند. از طرفتی عتدم ستازوکارهای قتانونی      عوارضها از وصول بخشی از  شهرداری

ت چتک ختود   برای وصول اسناد نکول شده و یا تمهیداتی که باع  شود مالکان در زمان بدهی یا برگش
رکتود   هتا در زمتان افتزایش تتورم،     موقع اقتدام کننتد، باعت  تتأتیرات منفتی بتر عملکترد شتهرداری         به

شده است. عتدم   گذاران در بخش مسک  عدم حضور سرمایه کاهش نقل انتقاالت ملک و وسازها، ساخت
قاط مرغوب شهری و سرازیر شدن شهروندان به ن ی رغبت در احداث ساختمان در بافت مسکونی فرسوده

در کنار موارد باال حذف برخی از منابع درآمدی و یا نبتودن   یش داده است. های شهری را افزا شهر، هزینه
سازی بانک اطالعتات   تمهیدات الزم برای احقا  حقو  شهرداری به علت نبودِ مستندسازی و به هنگام

و  77ی  ای قانونی کمیسیون مادهه ی بهینه از ررفیت کسبه، عدم استفاده عوارضبدهکاران بابت وصول 
ی کل تبت و اسناد برای وصول مطالبات وجوه قانونی شهرداری از اشخاص حقیقی و  توان اجراییات اداره

عدم وجود ساز کارهای قانونی برای برخورد با مستنکفی  از پرداخت عوارض و یا عدم تمهیتدات   حقوقی،
ی دیرکرد ازجمله موارد دیگتری     ازجمله گرفت  جریمهصال الزم برای گرفت  مجوز قانونی از مراجع ذی

ها و تخصص الزم، ضع  یا عتدم جبتران    که منابع درآمدی را کاهش داده است. نداشت  آموزش هستند
های مشمول قتانون ختدمات کشتوری و همچنتی       خدمات کارکنان شهرداری در مقایسه با سایر دستگاه

 هتا کتاهش یابتد،    که باع  شده خطرپتذیری آن عوارض  لتضعی  جایگاه کارکنان شهرداری برای وصو
ی توزیع و وصول قبوض عوارض پایدار ازجمله نوستازی و باهتدف افتزایش     ریزی برای نحوه عدم برنامه

هتا در متدیریت    ی شهرداری ذکر در وصول حقو  حقه کارایی و ترغیب شهروندان از دیگر مشکالت قابل
 ی گستترده  و متنتوع  ورتای   قاله سعی دارد برای انجام صتحی  ی م نویسندهبا ای  مقدمه  شهری است.



  ... بربهای خدمات  و عوارض وصول و وضعقانونی  نگاهی به مستندات

22 

 و متناستب  متالی  و درآمدی منابع مدیریت و تأمی  الزم برای قانونی بسترهای شهری، مدیریت امروزی
 قوانی  تأتیر و جاری مقررات و آخری  احکام از را روشنی انداز چشم قانونی، های ررفیت از دقیق شناخت

 مفتاد قتانونی زیتادی    امتروز  تا ها شهرداری قانون اولی  وضع زمان ازدرآورد.  نمایش به بر منابع درآمدی
شهروندان با  اتفا  به قریب اکثریتکه  ای  مفاد قانونیاز  یکی است. شده وضع شهرداری عوارض با مرتب 
رفتع هرگونته    قتانونی  به استناد ایت  متاده  . هاست شهرداریقانون  77 ی ماده 1کمسیوندارند  سروکارآن 

و شتهرداری در متورد عتوارض بته کمیستیونی مرکتب از نماینتدگان وزارت کشتور،          مؤدیاختالف بی  
کته   هتایی  بدهیو تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.  شود میو شورای اسالمی شهر ارجاع  دادگستری

تبتت   ی اداره ی وستیله  بته  االجرا الزمطبق تصمیم ای  کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد 
تصمیم کمیسیون مزبور به صتدور اجراییته و وصتول     طبق برتبت مکل  است  یاجرا است؛قابل وصول 
 کند.مبادرت اری طلب شهرد

 

 مسئله طرح -2

 مردم حقو  از بخشی تواند می که حقوقی شخصیت با است عمومی غیردولتی سازمانی شهرداری 

بایست  می منتخب مردم و محلی های سازمان عنوان ها به شهرداریاز محل عوارض شهری تأمی  کند.  را
 و کنترل را شهر عمرانی خدماتی و امور محلی، درآمدهای محل از و مربوط مقررات و قوانی  چارچوب در

 شهرها، گسترش سطحی و شهروندان توقعات افزایش سط  جمعیتی، تحوالت راستا ای  هدایت کنند. در
 را ها شهرداری همواره و گذاشته تأتیر ها شهرداری در صحی  مدیریت اعمال و مطلوب خدمات ی ارائه بر

 گرچته  استت.  ساخته مواجه نیز اعتباری و مالی منابع کمبود با های مدیریتی، چالش با رویارویی رغم علی

 ازآنجاکته  لتیک   بوده است؛ مؤتر ها شهرداری مالی بخشی از مشکالت تعدیل دولت در مالی های کمک

 باهتدف  هتا  شتهرداری  کمک بته  راستای دولت در ی شده های گرفته سیاست از متأتر عمدتاً ها کمک ای 

 در تخصیصتی  است و نسبت ارقام اعتباری بوده اعتبارات دولتی از محل های شهری ی زیرساخت توسعه

شتهری  کاهش مشکالت  توجهی نیست و در قابل رقم شهرهای بزرگ کشور های شهرداری ی بودجه کل
 محلتی  درآمدهای موقع به کسب و پایدار منابع مالی به ضرورت دستیابی به همی  دلیل مؤتر نبوده است.

 شود. آشکار می ها شهرداری درآمدی منابع تری  مهم عنوان به خدمات بهای قالب عوارض و در

 

 پژوهش انجام ضرورت -2

 کته  استت  نهفتته  نکتته  ایت   در ایران در ها شهرداری مالی تأمی  نظام خصوص در اساسی چالش

 تتا  استت  بوده ای  بر تالش است. همیشه نشده برقرار منابع و مسئولیت میان ورای ، ای رابطه گاه هیچ

شتود.   تکلیت   تعیی  عمومی و دولتی بخش اقتصاد از خارج ها در چارچوبی شهرداری مالی تأمی  موضوع
 قضاوت یا باره یک به کنیم قضاوت بخواهیم را ای پدیده اگرای  است که  ایران کشور در توجه قابل ی نکته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Commission 
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 و هتا  سیاستت  دارد. در متا  فرهنگی مسائل در ریشه عمدتاً که داریم اعتدال است. کمتر یا منفی و مثبت
 عامتل  تری  مهم دولت و است متمرکز اقتصادی های سیاست تمام زمانی است. چنی  ها نیز گیری تصمیم

 و دهد می کاهش طرف بی نارر یک حد تا را خود نقش باره یک به دولت برعکسزمانی  و است تأتیرگذار
 سیاستت  یک درست اجرای مانع موارد بسیاری در حتی در امور اجرایی گسترده های دخالت آن بر عالوه

طور مثال ضرورت تعیی  سق  ضرایب عوارض و بهای خدمات بدون در نظتر گترفت     شود؛ به می اجرایی
ها از محل عوارض شهری را تحت  تأمی  درآمدهای شهرداری های شهری، افزایش هزینه تورم سالیان و

ها شده استت. فرصتت    تأتیر خود قرار داده است وگاهی باع  بروز مشکالت زیادی بر عملکرد شهرداری
ها و نهادهای کشتور در همکتاری بتا     موقع دستگاه های عمرانی، عدم همکاری به سوزی در بخش فعالیت

 ها است. شهرداری مالی تأمی  نظام خصوص در اساسی تری  چالش از مهم ها ریشهردا

 

 پژوهش ی مروری بر پیشینه -2

 بته  رستانی  ختدمات  ناکارآمتدی  و شتهری  مسائل حل برای محدودیت» (؛ اولی 1837الهی ) آیت 

 و معیارهتا  عمتومی  متالی  مستائل  نظتران  صتاحب  .استت  کتافی  «مالی منابع فقدان از ناشی شهروندان
 نشان کشورهای مختل  کردند. تجارب ارائه ها شهرداری درآمدی منابع تأمی  برای متفاوتی راهکارهای

 قالتب  در هتای دولتتی   کمتک  ازآن پتس  و عوارض و مالیات را ها شهرداری مالی منابع تری  مهم دهد می

 تشتکیل  استتقراض  در نهایتت  و محلتی  تجهیتزات  و تأسیسات و محلی های جاری حکومت های بودجه

 دهد. می
 و الزامات نیازها پیش بررسی به «مالی تأمی  ابزارهای» معرفی ضم  پژوهشی در( 1831مهربانی )

 کته  کترد  گیتری  چنی  نتیجه و پرداخت شهرداری های پروژه مالی تأمی  برای ابزارها ای  موفقیت برای

 و پویتا  و کارآمتد  مالی بازار به دستیابی مالی، تنگناهای از رفت برون برای شهرداری راهکار تری  اساسی
 .است شرکتی حاکمیت

 بهبتود منتابع   در پایتدار  مالی منابع تأمی  نقش» بررسی به ای مقاله در (1811) خدایی و منتظری

 کشورهای های درآمدی شهرداری منابع بررسی به ابتدا منظور بدی  اند. پرداخته «شهری مدیریت درآمدی

 منتابع  نقتش  سپس ان؛ کشورمان پرداخته های شهرداری با ها آن ی مقایسه و توسعه درحال و یافته توسعه

 شهری های حوزه در خصوصی -های عمومی مشارکت طریق از شهری های پروژه تأمی  دررا  پایدار مالی

 نظتام  اصتال   بترای  راهبردهایی پایان در پایدار ارزیابی کردند و درآمدهای به شهرداری نهاد دستیابی و

 .است شده ارائه تهران شهر بر ویژه  با تأکید ها داریشهر درآمدی
 با ها شهرداری درآمدی منابع و اداری مالی مقررات و قوانی  مجموعه» (؛1833) هاشمی مناف سید
 قتانونی،  مستندات به ضرورت دسترسی بدانند به باید شهری مدیران آنچه تری ِ مهمو «اصالحات آخری 

 و هتا  قول نقل از تا پویا است زنده و و پیشرو سازمان یک ضروریات و الزامات از مکتوب، اسناد و مدارک
 شود. جلوگیری کند می تداعی را سینه به سینه ی شیوه به دانش انتقال دیرپای فرهنگ که افراد تجربیات

 ابتزاری کارآمتد   اجتاره،  صتکوک » موضوع بررسی به ای مقاله در نیز( 1811) همکاران و فر سلیمی
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 مالی تأمی  موجود های روش بر مروری مقاله ای  هدف. اند پرداخته« شهری های پروژه مالی تأمی  جهت
 کارآمتدی  ابزار اقتصادی به لحاظ( صکوک) اجاره اورا  است که آیا سؤال ای  پاسخ یافت  و ها شهرداری

 کتاربردی  -توصتیفی  روش کتارگیری  بته  با که مقاله ای  نتایج است؟ شهری های پروژه مالی تأمی  برای
 ازلحتاظ  اورا  ای  که است آن نشانگر صکوک اجاره، عملیاتی های مدل ی ارائه ضم  است آمده دست به

 متالی  منتابع  تواننتد  می ابزار ای  کمک با ها و شهرداری مالی هستند تأمی  برای مناسب ابزاری اقتصادی
 .آورند دست به و زیرساختی عمرانی های پروژه اجرای برای مناسبی

توجه به اینکته   با پرداخته است «ها مشکالت حقوقی شهرداری»( به 1812) و همکاران نادر افشی 
قتانون   111ی  و متاده  5ی  کمیستیون متاده   از صتادره  مصتوبات  زمینته  ایت   در منابع تری  مهم از یکی

 است. ها شهرداری

 

 پژوهش اهداف -2

ای   راهنمایی کارشناسان مرتب  با و منابع درآمدیسازی در راهکارهای تأمی   شفاف لزوم ضرورت
 و هتا  شتهرداری  بر درآمدهای خدمات بهای و عوارض وصول و وضع قانونی مستندات نوشتار و آشنایی با

ها  از اهتداف ایت  پتژوهش استت؛ همچنتی  اهتداف زیتر نیتز          شهرداری قانون 77 ماده اجرایی مراحل
 شود. شدنبال می تهیه

 الزم ی انگیتزه  ایجتاد  مشتارکت و  نظام به دادن در راستای اهمیت شهروندان حقو  حمایت از -1

 برای مشارکت در پرداخت عوارض قانونی؛

 سازی قوانی ؛ شفاف اصل راستای متفاوت در تفسیرهای از جلوگیری و ابهام رفع -2

 ی مالی و درآمدی؛ آموزش همکاران حوزه بر تأکید -8

 عوارض محلی؛ وضع قانونی مستندات به مؤدیان دسترسی -4
 قالتب عتوارض و   در محلتی  درآمتدهای  موقع به کسب و پایدار منابع مالی به ضرورت دستیابی -5

 ها؛ شهرداری درآمدی منابع تری  مهم عنوان به خدمات بهای
 .77ی  ماده کمسیون سازی فعال -6

 

 روش پژوهش -6

 و تطبیقتی  ی مطالعته  صتورت  بته  و تحلیلتی  و توصتیفی  نتوع  از حاضتر  بررستی  در پژوهش روش
های کشور و مستندات و قوانی  درآمتدی   های عملکردی لوای  درآمدی شهرداری شاخص بی  ای مقایسه

ی عوارض و بهتای ختدمات بته تصتویب شتورای       صورت سالیانه در قالب الیحه که به ها است شهرداری
ای، بانتک اطالعتات    کتابخانته  قپتژوهش از طریت   ای  در نیز اطالعات آوری جمع .رسد اسالمی شهر می

شده بتا توجته    شده و تجارب کسب های اجرایی، مقاالت نوشته های دستگاه تدوی  و مقررات کشور، سایت
 .است به سوابق کاری در مدیریت شهری صورت گرفته
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 ابزار پژوهش 6-1

هتای   تعرفته هتا، لتوای  و    های تأمی  درآمدهای شهرداری کتب قوانی  و مستندات با موضوع روش
 ی اجرایتی نحتوه   ی نامته  آیی دستورالعمل  شهرها و درنهایت های کشور خصوصاً کالن عوارض شهرداری

 است. (ها شهرداریقانون  74 ی )موضوع ماده وضع و وصول عوارض و بهای خدمات

 

 مشکالت پژوهش 6-2
 و ناستخ  قتوانی   تأتیر و جاری مقررات و احکامکم بودن اطالعات کارشناسان و مدیران شهری و 

وضع عوارض و تفاستیر متفتاوت از مقتررات و     برای ها متفاوت شهرداری رویکردهای آن تبع به و منسوخ
 آن مربتوط  از خاصی بخش ولی است ها شهرداری امور با مرتب  مستقیماً که عدم اطالع کامل از قوانی 

 بود. تری  مشکالت پیش روی ای  پژوهش ازجمله مهم هستند درآمدی منابع به

 

 کلیدی واژگان تعاریف و مفاهیم، .7

 عوارض  7-1
 و رسیده است قانونی مراجع تصویب به آن که میزان و نوع و جاری قوانی  به مستند است وجوهی

 شتود  می  گرفتهعوارضی که  تری  . مهمشود می وصول و اعالن شهرداری توس  عمومی صورت آگهی به
 از: اند عبارت

 واحدهای تجاری اعم از مغازه، مطب، داروخانته یتا هتر نتوع شتغل       تمام :)مشاغل( اصناف

 وکه قیمت عوارض بسته بته نتوع مشتاغل متفتاوت استت       هستنددیگر مور  به پرداخت ای  عوارض 
 شود؛ میتوس  شورای اسالمی شهر تعیی   سال یکماهیانه برای  صورت بهآن  ی تعرفه

 ایت  عتوارض از   شتود  نمیو درصدی محاسبه  شود می گرفتهعوارض خودرو ساالنه  :خودرو .

  شود؛ می گرفتهو از طریق واحد درآمد شهرداری شود  می طریق دارایی تصویب 

 اراضی اعتم از زمتی  بتایر و باغتات و نیتز       تمام بهدر شهرها  :نوسازی و عمران شهری

 عوارضتی  شتهر  قتانونی  ی محدوده در واقع …و  ها فروشگاه، ها آپارتمان مانندو مستحدتات  ها ساختمان
 .شود می اطال  نوسازی عوارض آن به عامیانه در که گیرد می تعلق

 

 مالیات 7-2
 هتای  هزینته  تتأمی   بترای  و حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد برحسب که وجوهی از عبارت است 
 شود. می تعیی  قانون اساس بر آن میزان و شود می دریافت دولت

 بته   ارتباطی شود و می وصول مؤدیان از درآمد تناسب به مالیات و مالیات: عوارض تفاوت

 کته  مبلغتی  عبارت استت از  عوارض که درحالی ندارد؛ برند، می دولت تسهیالت از اشخاص که ای استفاده
 کنند. می پرداخت محلی ادارات یا به دولت معینی خدمت انجام برای اشخاص
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 عوارض اختصاصی 7-2

در قبال اضافه ارزشی که بترای هتر یتک از     توانند می هستند،که دارای طر  جامع  هایی شهرداری
ستاختمانی و کتاربری اراضتی بتیش از      های تراکمضواب  منطقه بندی و تعیی   براترقطعات اراضی شهر 

 ی ماده 1)مستند به بند  شهربا تعیی  شورای  شود میقیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد 
قتانون   45 ی ماده 3بند  ی ید وزارت کشور، مستند به تبصرهأیقانون تشکیالت شوراهای اسالمی( و ت 85

و  کننتد وضع و وصول  شده میزان ارزش حاصل تناسب بهعوارض اختصاصی  ،آن ی و تبصره ها شهرداری
 هتای  طر در تهیه  و صرفاً کننداقتصادی نگهداری  های فعالیترآمد حاصل از ددر حسابی جداگانه به نام 

مربتوط بته مصترف     هتای  دستتگاه با نظر شورای شهر و عاملیتت   ها آنتوسعه و عمران شهری و اجرای 
 .برسانند

 

 خدمات بهای  7-2
 خدمات ی ارائه برابر در شهرداری به وابسته های سازمان و دهیاری یا شهرداری که است وجوهی 

 ختدمات  کننتدگان  استفاده از بخش، یا شهر اسالمی شورایتصویب  با آن از استفاده میزان با متناسب و

 .کند می وصول

 

 ی خدماتی سرانه 7-2
ی ختدماتی نیتز    بنابرای  سرانه ؛شود می نامیده زمی  ی سرانه شهروند هر ازای به الزم زمی  مقدار

ها نیز بته   شهرداریقانون  111ی  ی ماده اصالحیه در شهروند است. هر مقدار زمی  خدمات الزم به ازای
عنتوان تتأمی     درصتد از کتل اراضتی بته     25شده و بایستی به هنگام تفکیک اراضی تا  ای  موضوع اشاره

 ی خدماتی از متقاضیان تفکیک گرفته شود. سرانه

 

 ی عوارض و بهای خدمات تعرفه  7-6
ی انواع عتوارض و   کلیهها از  ی شهرداری نامه آیی  81ی  شده بر اساس مفاد ماده صورتی است تهیه

ی شهرداری و مؤسسات تابعته و وابستته بته آن وصتول یتا       وسیله بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به
شود یا هر تغییتری   شود. درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می تحصیل می

دستورالعمل وزارت کشور متنعکس  ی مذکور طبق  در تعرفه گیرد ها صورت می که در نوع و میزان نرخ آن
 شود. می

 

 شهری خدمات بهای و درآمد و عوارض وصول اجرایی نامه آیین 7-7
 استت  داشتته  مقترر  کته  27/11/1845 مصتوب  اصتالحی  شتهرداری  قتانون  74 ی ماده اجرای در

 تنظتیم  و تتدوی   را شتهرداری  عتوارض  اصتالحی  ی نامته  شتهر آیتی    انجمت   تصتویب  بتا  شهرداری» 
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 .«نماید می 

 

 ها بررسی وضعیت و مراجع تصویب درآمدهای شهرداری. 2

 کته  دو هتر  از ترکیبی یا ها بدهی کاهش ها، دارایی افزایش از است عبارت تعریف درآمد:( الف

 و هتا  و مؤسسات/ سازمان دهیاری یا شهرداری توس  و شود می دوره طی خالص ارزش افزایش به منجر
 منافع، از ناشی سود دارایی، فروش خدمات، ی ارائه عوارض، اخذ محل از شهرداری به وابسته های شرکت

 هستتند،  انجام به مجاز مقررات و قوانی  موجب به که موارد سایر مالکیت و و انحصارات از حاصل درآمد

 .(ها دهیاری و ها شهرداری پایدار درآمد نظام اصال  ی الیحه) شود. می حاصل

 

 :شود می تأمینها از دو منبع مهم  شهرداری درآمد( ب

، مستتغالت  وامتوال   ی اجتاره  ازهتا   مستتقیم شتهرداری   های دریافت: منابع درآمدی داخلی. 1

 است؛فروش اموال و... 

ماننتد   شتود  میدرآمدهایی که در خارج از سازمان شهرداری دریافت : منابع درآمدی خارجی. 2

 . دولتی و... های کمک، ها کارخانه ،، آب، بر ، تلف پیشه وعوارض محلی شامل صدور پروانه، کسب 

 شود. طبقه به شرح زیر تقسیم می 6ها به  درآمد شهرداری( ج
 هتر  که بود شده تقسیم طبقه 1 به کشور های شهرداری مالی منابع و درآمدها 1871 سال از قبل تا

 آمد وجود به شهرداری درآمدهای از جدیدی بندی طبقه 1871 سال از شد. بعد می منبع شامل چند طبقه

 کرد. بندی تقسیم طبقه 6 به را ها شهرداری و منابع مالی درآمدها که

 درآمدهای مستمر(؛) درآمدهای ناشی از عوارض عمومی -

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی؛ -

 بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری؛  -

 درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛ -

 های دولتی؛ های اعطایی دولت و سازمان کمک -

طتور   هایی که بته  های خصوصی و اموال و دارایی های اهدایی اشخاص و سازمان اعانات و کمک -
 گیرد. موجب قانون به شهرداری تعلق می اتفاقی یا به

 هتا و  دهیتاری  و هتا  شتهرداری  پایدار درآمد نظام اصال  ی پیشنهادی الیحه با توجه بهآوری: یاد

 به زیر در صورت تصویب درآمدی توسعه منابع پنجم ی برنامه قانون 174 ی ماده استناد آن به مستندات

 :شود می اضافه شهرداری مالی ی نامه آیی  (21) ی ماده

 از حاصتل  ستود  و بهتاء  اجاره و شهرداری مالکیت تحت سرمایه و سهام سود از حاصل منابع -

 ؛شهرداری های دارائی کارکرد

 غیرمنقول و منقول اموال ی اجاره و غیرمالی و مالی های دارایی و اموال فروش از حاصل منابع -
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 ؛شهرداری

 ؛امتیازها واگذاری و مالی وانتقال نقل خسارات، دیرکرد، تخلفات، جرائم، از حاصل درآمد -

 هتای  روش و ابزارهتا  ستایر  و مشارکت اورا  وام، خارجی، و داخلی استقراض از حاصل منابع -

 مالی. تأمی 
     

 انواع درآمدها -2

 پایدار درآمدهای 2-1

 درآمتدهای  را ها آن توان می و شده محسوب شهرداری درآمدی منابع تری  اصلی جزء درآمدها ای 

 عتوارض صتنفی    عتوارض پستماند،   اتومبیتل،  عتوارض  نوستازی،  عتوارض  ماننتد  نامید شهرداری پایدار
 صورت پایدار و دارای خواص زیر هستند. که به

 ؛(نشوند شدید دچار نوسانات مدت کوتاه در حداقل و بودن تبات دارای) پذیری تداوم 

 بته  و شتود  محتوری  عتدالت  رویکترد  ارتقتاء  موجتب  محل آن از درآمد کسب) بودن مطلوب 
 ؛(وارد نیاورد ای لطمه شهر اقتصادی و اجتماعی کالبدی، محیطی، زیست ساختارهای

 را الزم اجرایتی  هتای  ریتزی  برنامته  بتتوان  آن وصول برای و باشند برخوردار پذیری از انعطاف 
 از تتا  یابتد  مختارج گستترش   گستترش  بتا  پتا  هم و شود بزرگ زمان طی در درآمدی ی پایه)کرد  تعری 
 .(شود اجتناب مالی ی مضیقه

 

 خاص درآمدهای 2-2

 31شود و در حال حاضر بیش از  می محقق و است وصول قابل خاصی شرای  به دلیل درآمدها ای 
 های تخلفات پروانه ساختمانی، مازاد تراکم فروش ها از ای  بخش است. مثل درصد درآمدهای شهرداری

 میتزان  دیگر توجه قابل ی نکته و... . های کاربری تغییر از ناشی درآمدهای نیز و 111 ی ماده و ساختمانی

 رو زمان گذشت براتر ها از محل پرداخت عوارض قانونی است که شهرداری به دولتی های دستگاه بدهی

 .است توجه قابل آن رقم کنیم مشخص نیز را ها آن بخواهیم است و اگر افزایش به

  

 بودن قانونی 
 به دست آن دادن قرار مبنا با و قانون باید طبق درآمدی منابع که است ای  بودن قانونی از منظور

 بر تأکید با بودن قانونی مباح  به توجه یعنی شهرداری منابع درآمدی مالی بررسی به نوشتار بیایند. ای 

 و وضتع  بترای  الزم اختیتارات  موجتود،  مصوب قوانی  که موارد ای  همی  اساس بر پردازد؛ عوارض می
 گترفت   ی درزمینه ها شهرداری و است گذاشته شوراها و ها شهرداری ی ه عهدبر  را عوارض جدید گرفت 

 ای کلی دارد. کنند اشاره در زمان خود استفاده می قوانی  حد از ای  چه تا مالی تأمی  منابع برای عوارض
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 مراجع تصویب 
بته اطتالع   شتود و   تری  منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیی   می عوارض یکی از مهم

آید که ای  عوارض را چه کسی تعیی   اما سؤالی برای برخی از شهروندان به وجود می رسد؛ شهروندان می
 کند؟ می

 مجلس شورای اسالمی -1
ها است که بر اساس سازوکار مورد عمتل، اقتدام بته     تری  ارگان وضع قوانی  برای شهرداری اصلی

 ؛کند وضع قوانی  می

 ظاممجلس تشخیص مصلحت ن -2
هتا نیتز مصتوبات     کنند که در ارتباط با شهرداری بر اساس مقررات خاصی اقدام به وضع قوانی  می

 ؛االجرا است مجمع فو  الزم
 وزیران؛ مصوبات هیئت -8
 های کشور(؛ ها و دهیاری های وزارت کشور )سازمان شهرداری بخشنامه -4
 مصوبات شوراهای اسالمی شهرها -5

 بته  مصتوب  استالمی  شتوراهای  قوانی  استناد به هستند عمومی از نهادهای ها شهرداری ازآنجاکه
 هتای  هزینته  تتأمی   و ها شهرداری ی اداره مورد در گیری تصمیم برای نمایندگانی که شده داده اجازه مردم
 اجرا قابل همان شهر ی محدوده در فق  شهر شوراهای کنند. مصوبات انتخاب عوارض، وضع طریق از آن

 و وصتول  وضتع  خصتوص  در گیر اصتلی  تصمیم چنان شان هم قانونی رغم تهدید اختیارات علی است و

 .شوند می شمرده افزوده ارزش بر مالیات قانون 51 ی یک ماده ی ه برابر تبصر محلی عوارض
 

 شهر اسالمی شورای توسط محلی عوارض تصویب فرآیند 
 شهرداری؛ توس  آن میزان و نوع تغییر همچنی  و عوارض الغاء یا برقراری پیشنهاد -1
 رستمی  جلستات  درنهایتت در  و لتوای   ی کمیته در پیشنهادی طر  یا الیحه تصویب و بررسی -2
 شود؛ می تصویب شهر اسالمی شورای
 .(شوراها قانون 18 ی ماده و 31 ی ماده 8 ی تبصره موضوع) قانونی مراجع به مصوبات ارسال -8
    

 قانونی مراجع اظهارنظر ی نحوه 
 قتانونی  مراجتع  اعتتراض  متورد ( ابتال   تتاریخ  از هفتته  دو از پس) مقرر مهلت در که درصورتی -1

 و شتوراها  قانون 77 ی ماده ی تبصره به توجه با نگیرد قرار( شوراها قانون 31 ی ماده 1 ی تبصره موضوع)
 شود؛ می ارسال استانداری به ارهارنظر و بررسی برای مصوبه کشور، محترم وزیر اختیار تفویض
 قتانون  31 ی ماده مفاد برابر گیرد قرار قانونی مراجع اعتراض مورد مقرر مهلت در که درصورتی -2
 موضتوع  بته  و داده جلسته  تشتکیل  اعتتراض  وصتول  تتاریخ  از روز 11 ررف است مور  شورا شوراها،
 نکنتد  عتدول  اختتالف  متورد  ی مصوبه از مجدد بررسی در شورا که درصورتی. کند نظر اعالم و رسیدگی
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 مزبتور  هیئتت . شتود  متی  ارجتاع  استان() رب  ذی اختالف حل هیئت به نهایی گیری تصمیم برای موضوع
 استتان  اختالف حل هیئت که درصورتی. کند نظر اعالم و رسیدگی موضوع روز به 15 ررف است مکل 
 و شتوراها  قتانون  77 ی متاده   تبصتره  بته  توجه با دهد تشخیص قانونی را شهر اسالمی شورای ی مصوبه
 غیتر  در شتود؛  می ارسال استانداری به ارهارنظر و بررسی برای مصوبه کشور، محترم وزیر اختیار تفویض
 ندارد؛ اجرا قابلیت مصوبه صورت ای 

 متاه هرستال   بهمت   15 تا حداکثر افزوده ارزش بر مالیات قانون 51 ی ماده 1 ی تبصره موجب به -8
 کنند؛ عمومی اعالم و تصویب بعد، سال در اجرا برای

 .اجرا برای شهرداری به ابال  -4
 عنتوان  بته  تبصتره  سته  و اصال  زیر شر  به 21/2/15 تاریخ در شوراها قانون 31 ی ماده: یادآوری

 قتانون  ایت   موضتوع  شتوراهای  ی کلیته  مصتوبات : شتود  متی  الحتا   آن بته ( 6) و  (5) ،(4) هتای  تبصره
 استالمی  شتوراهای  مصتوبات  تطبیتق  هیئتت » اعتراض مورد ابال  تاریخ از هفته دو از پس که درصورتی
 نگیترد،  قترار  شتود،  متی  نامیتده  «مصتوبات  تطبیتق  هیئت» اختصار به قانون ای  در که «قوانی  با کشور
 حتدود  از ختارج  یتا  و کشتور  مقتررات  و قوانی  با مغایر را آن مذکور هیئت که درصورتی است. االجرا الزم

 دو متدت  رترف  حتداکثر  مستدل طور به و مورد ذکر با تواند می دهد، تشخیص شوراها اختیارات و ورای 
 شتورا . کنتد  تجدیتدنظر  درخواستت  و رستانده  شورا اطالع به را خود اعتراض مصوبه، ابال  تاریخ از هفته
 و رستیدگی  موضتوع  بته  و داده جلسه تشکیل اعتراض، وصول تاریخ از روز 11 مدت ررف است مور 
 بترای  موضتوع  نکنتد  عتدول  اختالف مورد مصوبه از مجدد بررسی در شورا که درصورتی .کند نظر اعالم
 متدت  رترف  استت  مکل  مزبور هیئت. شود می ارجاع رب  ذی اختالف حل هیئت به نهائی گیری تصمیم
 .کند نظر اعالم و رسیدگی موضوع به روز 21

 و وی ی نماینتده  یتا  فرمانتدار  ریاست و عضویت با شهرستان مصوبات تطبیق هیئت - 4 ی تبصره
 ای  انتخاب به استان اسالمی شورای اعضای از یکی و قوه قضائیه رئیس انتخاب به قاضی یک عضویت
 مصتوبات  تطبیتق  هیئتت  و شود می تشکیل شهرستان شورای و شهر شورای مصوبات تطبیق برای شورا
 یکتی  و قضائیه قوه رئیس انتخاب به قاضی یک عضویت و بخشدار ریاست و عضویت به روستا و بخش

 هتای  هیئتت  تشتکیل  محتل . شتود  می تشکیل شورا ای  انتخاب به شهرستان اسالمی شورای اعضای از
 .است ها بخشداری و ها فرمانداری در مصوبات تطبیق

 مانع آن، های تبصره و ماده ای  مطابق کشور اسالمی شوراهای مصوبات به اعتراض - 6 ی تبصره
 نظتارت  در نگهبتان  شتورای  فقهای صالحیت نافی و نیست قضائی صال  مراجع نزد اشخاص اعتراض از

 نیست. مذکور شوراهای مصوبات بر شرعی
   

 موارد ممنوعیت وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی 
 انواع کاالهای وارداتی و تولیدی؛ -1
شتده   هتا معتی    افزوده، تکلی  مالیات و عوارض آن ی خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش ارائه-2
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 است؛
 ی مالیات؛ درآمدهای مأخذ محاسبه -8

 ها؛ سود سهام شرکت -4

 سود اورا  مشارکت؛ -5

ها و مؤسسات اعتبتاری غیتر بتانکی     گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک سود سپرده -6
 ؛مجاز

 ی اتکایی(. ی تجاری )حق بیمه و حق بیمه بیمه -7

   

 ها در شهرداری درآمد یا عوارض وضعیت فعلی 2-2
 استتناد  بته  و وصتول  مالیتاتی  امتور  توس  افزوده ارزش بر مالیات قانون به مستند که عوارضی -1

 توزیتع  شهرستان هر های دهیاری و ها شهرداری بی  جمعیت بر اساس پنجم ی برنامه قانون 128 ی ماده

 شود؛ می

 و وصول مالیاتی امور توس  قوانی  دیگر و افزوده ارزش بر مالیات قانون به مستند که عوارضی -2
 هتا  دهیتاری  و ها شهرداری بی  و قرارگرفته های دهیاری و ها شهرداری سازمان اختیار خزانه در طریق از

 شود؛ می توزیع قیر آالت و ماشی  و نقدی صورت به

 و عمتران  قتانون  ازجملته  قتوانی   دیگتر  و افزوده ارزش بر مالیات قانون به مستند که عوارضی -8
 مستتقیماً  شتهرداری  توس  و شده مصوب و... نوسازی عوارض اتومبیل، ی سالیانه عوارض مثل نوسازی

 ؛است وصول قابل

قتانون   55 ی متاده  26 بنتد  استتناد  بته  شتهرداری  پیشتنهاد  بتا  که محلی درآمدهای و عوارض -4
 1875مصوب سال  اسالمی شوراهای قانون 77 ی ماده و 71 ی ماده 16 بند و 1884 مصوب ها شهرداری
 51 ی متاده  1 ی تبصتره  رعایتت  بتا  و عوارض وصول ی نحوه ی نامه آیی  7 و 1ی  ماده و آن ی و تبصره

وصتول   قابتل  مستتقیماً  کشتور  وزارت تأیید و از بررسی بعد و رسیده شورا تصویب به افزوده ارزش قانون
 ؛است

 بند و پسماند قانون موجب به که خدمات دیگر و پسماند ی هزینه ازجمله شهرداری خدماتی نرخ -5

 قابتل  (فرمانتداری ) کشور وزارت تأیید و شورا تصویب و شهرداری پیشنهاد با قانون شورا، 71 ی ماده 26

 ؛است دریافت
 ؛شهرداری تولیدی واحدهای تولیدات از حاصل درآمد و اموال فروش -6

 قالب در دولتی های کمک همچنی  رانندگی و تخلفات به رسیدگی قانون 28 و 21 مفاد جرائم -7

 ؛ها دارایی تملک طر 

 در رانندگی تخلفات های جریمه از حاصل وجوه :رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون 28ی  ماده -3

 سالیانه ی بودجه بر عالوه تا شود می واریز کل داری خزانه نزد کشور درآمد عمومی حساب به کشور سراسر

 راننتدگی  و راهنمتایی  پلتیس  و و ترابتری  راه وزارت رب ، ذی های دهیاری و ها به شهرداری زیر شر  به
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 .شود داده تخصیص نیروی انتظامی
 کتل  از %(61) درصتد  شصتت ، رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون 28ی  به استناد بند ال  ماده   

 ی محتدوده  داختل  و شتهرها  از ختارج  تخلفات راننتدگی  از ناشی درآمدهای تفکیک شده به حاصل وجوه
 (کشتور  ای جتاده  ونقتل  حمتل  و راهتداری  سازمان) و ترابری راه وزارت به مورد حسب روستاها و شهرها

 استتان  همتان  استتانداری  طریتق  از هتا  دهیاری و محل های شهرداری به شهرها در و متمرکز صورت به

 استانداردسازی صرف مورد حسب تا یابد می اختصاص%( 81) درصد سی و%( 71) درصد هفتاد تناسب به

 و عالئتم راهنمتایی   نگهداری و نصب و تهیه آن، نگهداری و کشی خ  ها، راه ایمنی و تجهیزات وسایل
 هتای  راه اصتال   و هتای عمتومی   توقفگاه احداث پیاده، عابر های پل احداث ایمنی، تجهیزات و رانندگی

 کنند؛ روستاها و شهرها در خیز حادته نقاط و معابر روستایی،
ی وضع و وصول عوارض توس  شوراهای استالمی شتهر،    ی اجرایی نحوه نامه آیی  14ی  ماده -1

های  گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاست اند به هنگام تصمیم بخش و شهرک: شوراها مور 
های عمومی دولت را به  شود، سیاست ی سالیانه اعالم می ساله و قوانی  بودجه های پنج نامهکلی که در بر

 شر  مندرج در دستورالعمل ابالغی مراعات کنند.
نامه زودتر از یک سال صورت نخواهتد گرفتت و    افزایش میزان عوارض موضوع ای  آیی  -تبصره 

 شود. ق نمیوضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عط  به ماسب

 

 ها شهرداری درآمدی منابع قوانین -13
 مقاله نگارش ی شیوه و درآمدی قوانی  با آشنایی های و ضرورت نحوه از ذکرشده مقدمه به توجه با
 و درنهایت شوند تفکیک یکدیگر از موضوعی صورت به مقررات و قوانی  بندی کردن دسته با شده تالش
 اشتاره  آن بته  ادامته  در کته  شود ارائه تخصصی مخاطبان به مربوط قوانی  است شده تالش االمکان حتی
 .شود می

 

 انقالب از عوارض قبل وضع قانونی مفاد 13-1

برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجته و اصتال     :1884 مصوب شهرداری قانون 55 ماده 3 بند -1
 انجمت   ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب ی بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه

فرماندار یا بخشتدار بته وزارت کشتور     ی وسیله ساختمانی به ی شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه
 ؛شود ارسال می

 که بود خواهد یا تعرفه دارای شهرداری هر :1846 مصوب ها شهرداری مالی نامه آیی  81 ماده -2

 و تابعته  مؤسسات و شهرداری وسیله به که درآمدهایی سایر و خدمات بهاء و عوارض انواع ی کلیه آن در
 تصویب و وضع که جدیدی خدمات بها یا عوارض نوع هر و درج شود یم تحصیل یا وصول آن به وابسته

 شود؛ یم منعکس مذکور ی تعرفه در گیرد ت میصور ها آن نرخ میزان و نوع در که تغییری هر یا گردد یم
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ها: پیشنهاد به انجم  شهر برای برقراری یتا الغتاء عتوارض و     قانون شهرداری 55ماده  26بند  -8
و عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صتادراتی کشتور و محصتوالت داخلتی     همچنی  تغییر نوع و میزان 

 ؛نامه برای اطالع وزارت کشور و ارسال یک نسخه از تصویب غیره
 الهای عبوری از شتهرها کته بترای مقصتد معینتی حمتل      (: کا18/17/1842)الحاقی  2تبصره  -4

 های عرض راه معاف است. عوارض و شهرداری شود از پرداخت هرگونه می

 

 انقالب از عوارض بعد وضع قانونی مفاد 13-2

ی عمتومی دارد و بته    اجرای مقررات شتهرداری کته جنبته    :ها شهرداری قانون 27 ماده -1

است و اگر تصمیمی در حدود  1الرعایه الزمی ساکنی  شهر  تصویب انجم  رسیده پس از اعالم برای کلیه
قوانی  و ورای  مربوط به انجم  شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینتی اتخاذشتده باشتد    

توانند ابتدا به انجم  شهر و در تتانی   تصمیم متخذه تسلیم نباشند، می ها به که آن پس از ابال  درصورتی
به انجم  والیتی و در صورت نبودن انجم  والیتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجم  والیتی 

شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فو  اقدامی از طرف شهرداری شده باشتد   یا وزارت کشور ابال  می
از  رسیدگی محقق شود ضرورت نداشته و متضم  خسارتی باشد شهرداری باید خستارت ناشتی   و پس از

آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضتی  اتختاذ شتود، متضترر     
 های عمومی مراجعه نماید. تواند به دادگاه می

 تتا  منتهتی  بتار  یتک  متاه  شتش  هر است مکل  شهرداری :ها شهرداری قانون 71 ماده -2

 بترای  رسیده شهر انجم  تصویب به که را شهرداری ی هزینه درآمد و از جامعی صورت بعد ماه پانزدهم

 هر است مکل  شهردار همچنی  و نماید ارسال کشور به وزارت را آن از نسخه سه و منتشر عموم اطالع

 و اجتمتاعی  امتور  سایر و ساختمان و سازی خیابان قبیل شده از انجام عملیات ی کلیه آمار دفعه یک ماه 6
 .بفرستد کشور وزارت به را آن از ای نسخه و نموده منتشر اطالع عموم برای را آن امثال و بهداشتی

 مصترف  به منحصراً شهرداری هر درآمد و عوارض ی کلیه :ها شهرداری قانون 72 ماده -2

 تشکیل شهرداری یک جمعاً قانون ای  1 ماده 2 تبصره موجب به نقاطی که در و رسید خواهد شهر همان

 ها است. محل از یک هر نسبت درآمد به هزینه تقسیم شود، می

 شتهرداری  برقتراریِ  فصتول  از بعضی در فق  که نقاطی در ها: قانون شهرداری 1ماده  -2

 تشتکیل  اقتضتای  جمعاً و نزدیک یکدیگر به که محل چند همچنی  برای و مزبور فصل برای باشد الزم

 کرد. تأسیس یک شهرداری توان می باشد، داشته شهرداری

 وصول اجرایی  ی نامه آیی  شهر انجم  تصویب با شهرداری :ها شهرداری قانون 72 ماده -2

 ؛نماید تنظیم می و تدوی  را آن امثال و بها آب و شهرداری عوارض
 و مستتغالت  عوارض به نسبت قطعی معامالت انجام از قبل اند مکل  رسمی اسناد دفاتر - تبصره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آنچه که رعایت آن برای همه ضروری است. -1
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 ختودداری  ستند  تنظتیم  از مفاصاحستاب  ی ارائه از قبل و مطالبه را شهرداری مفاصاحساب اراضی شهری
 .نمایند

 مخصوصی مأموری  ی وسیله به شهرداری درآمد و عوارض :ها شهرداری قانون 72 ماده -6

 بتر  بایتد  وصول مأموری  و شد خواهد دریافت شود، می تعیی  مأمور وصول نام به شهرداری طرف از که

 .کافی بسپارند تضمی  مالی امور مقررات طبق

شتود   هتای دولتتی اختذ متی     عوارضی که تتومم بتا مالیتات    :ها شهرداری قانون 72 ماده -7

ها و مؤسسات بپردازند بته ترتیبتی    ی دارایی وصول و همچنی  عوارض کاالهایی که باید شرکت وسیله به
آوری  ی وجوهی کته جمتع   گردد و کلیه ی همان مؤسسات دریافت می وسیله دارد به شهرداری مقرر می که
شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک  می

 به آن شهرداری با نظارت انجم  در شهرداری متمرکز شود.

یکتی از منتابع    عتوارض نوستازی و عمتران شتهری    : قانون نوسازی و عمران شهری -2

تتاکنون در   1843موجب قانون نو سازی و عمران شتهری از ستال    هاست که به درآمدی پایدار شهرداری
و بتا اصتالحات بعتدی     1847قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال  شود. تمام شهرها دریافت می
هتا و   گتاه  ها توقت   ها، پارکینگ ی معابر و ایجاد پارک های شهری و اصال  و توسعه برای تأمی  نیازمندی

ها و تأمی  سایر تأسیسات که موردنیاز عموم و متناسب بتا شتهر و    ها  است و حفظ و نگهداری آن میدان
 ها است. محالت باشد از ورای  اساسی شهرداری

 هتا و  بهای اراضی، ساختمان :ها ی محاسبه عوارض نوسازی توسط شهرداری نحوه -2

( قانون نوسازی 2های شهرهای مشمول ماده ) ی عوارض نوسازی در شهرداری مستحدتات برای محاسبه
درصد ارزش معامالتی امتالک، متالک عمتل در ستال      111معادل  1815های  و عمران شهری در سال

هتای بعتدی آن محاستبه     و اصتالحیه  1866های مستقیم مصوب  ( قانون مالیات64موضوع ماده ) 1818
 ؛ودش می

: مالک مهلت دارد از اول فروردی  همان سال تا پایان سال عوارض نوسازی ملک خود را 1ی  نکته
مند شود. هرسال توس  شهرداری قبض عتوارض   حسابی بهره ی خوش درصد جایزه 11پرداخت کند و از 

 شود؛ شود و به آدرس ملک ارسال می جمعی نوسازی محاسبه و چاپ می
حستاب شتهرداری    ی قبض نسبت به پرداخت آن به مراجعه به بانک و ارائه : شهروندان با2 ی نکته
پایان کار و یا استعالم به شتهرداری مراجعته    در مواردی که مالک به دالیل صدور پروانه، کنند. اقدام می

حساب کند و بتا تأییتد واحتد نوستازی و      کند در قبال پاسخ باید عوارض نوسازی معوقه و جاری را تسویه
ضمناً مالکان قبل از انتقتال هتر ملتک بایتد      شود. ی فیش واریزی، پاسخ استعالم بالمانع می مارهتبت ش

 را پرداخت کنند؛ مشخصات ملک خود را به شهرداری ابال  و بهای عوارض و جرائم آن
شود مجاز  ها واقع می ی معابر و یا میدان های احداث و توسعه : امالکی که در معرض طر 8 ی نکته

ی  هتا در محتدوده   گونه امالک و اراضی بایر، مزروعی و بتا   ای  گونه احداث بنا و تأسیسات نیستند.به هر
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 ی ساخت داده نشود از پرداخت عوارض نوسازی معاف هستند؛ قانونی شهر، مادام که اجازه
 را عمتومی  ممیتزی  بتار  یک سال 5 هر مکل  هستند قانون ای  مشمول های : شهرداری4 ی نکته

 اعتالم  تتا  قبلتی  ممیزی باشد، نیامده عمل ممیزی به سال تجدید 5 مدت پایان در هرگاه و کنند تجدید

آگهتی   ی نشتر  وسیله شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به بود. خواهد معتبر جدید ممیزی ی نتیجه
مالکتان آن منطقته   در جراید کثیراالنتشار و الصا  آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطتالع  

 ی پست به مالک اطالع دهد. وسیله ی ممیزی هر ملک را به عالوه نتیجه برساند و به

 هستتند کته    مکلت   قانون ای  2 ماده مشمول های شهرداری نوسازی: قانون 12 ماده -13

 مؤسسات به اند نکرده اقدام خود امالک عوارض پرداخت به نسبت که را مشخصات مؤدیانی ماه دو ررف

 مطالبتات  هرگاه مؤدی به دوماهه مهلت اعالم با هستند  مکل  مؤسسات مذکور و کنند تسلیم گاز و بر 

 کنند. اقدام او ملکی سکونت محل گاز و قطع بر  به نسبت نشود وصول مهلت انقضاء تا شهرداری

 مرغوبیت حق یا عوارض که مورد هر درشهری:  عمران و نوسازی قانون 12 ماده -11

 عی  است پرداخت مسئول که مالک بر عالوه گردد؛ قطعی و گیرد تعلق ملک یک به قانون ای  موضوع

 حق یا عوارض مالک که درصورتی است مکل  شهرداری و بوده شهرداری مطالبات تأمی  ی وسیله ملک

 استیفا یا مالک از خود طلب وصول به نسبت اجراییه با صدور نپردازد مقرر های مهلت ررف را مرغوبیت

 و اجراییه صدور به مکل  شهرداری تقاضای به بنا تبت اجرای دوایر و ادارات کند. اقدام ملک عی  از آن
 است. االجرا الزم رسمی اسناد اجرای به مربوط طبق مقررات اجرایی عملیات تعقیب

 استاس  بتر  کته  شتهرداری  عوارض سایرشهری:  عمران و نوسازی قانون 22 ماده -12

 قطعیتت  ی مرحلته  بته  قانون شهرداری 74 ماده موضوع شهرداری عوارض وصول اجرایی های نامه آیی 

 .خواهد شد وصول نوسازی قانون 18 ماده های تبصره طبق پرداخت عدم صورت در برسد

ی شتهر   اراضتی کته در محتدوده   شاهری:   عماران  و نوساازی  قاانون  22 مااده  -12

است اگر ایجاد به ساختمان اساسی ننمایند و فاقد ساختمان باشند بایتد  شده  کشی و بر  آن تأمی  لوله آب
چنانچته طبتق نقشته شتهرداری      قانون نوسازی عوارض پرداخت نماینتد.  2دو برابر میزان مقرر در ماده 

کشی و فضای سبز نمایند مشمول ای  قانون نبوده و عوارض طبق متاده   مالکی  ای  اراضی اقدام به نرده
 شود. ازی پرداخت میقانون نوس 2

مالکی  اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حتریم   :ها شهرداری قانون 133ماده  -12

آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شتروع ستاختمان از شتهرداری پروانته اختذ نماینتد.       
ی  وستیله  مختال  مفتاد پروانته بته    های بدون پروانه یا  تواند از عملیات ساختمانی ساختمان شهرداری می

در موارد  مأموری  خود اعم از آنکه ساختمان در زمی  محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
مذکور فو  که ازلحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهتای ختالف مشخصتات    

شتده   هرداری ساختمان احداث یا شروع بته احتداث  مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ش
ی وزارت کشور بته انتختاب وزیتر     هایی مرکب از نماینده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون
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کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجم  شهر بته انتختاب   
 شود؛ انجم  مطر  می

ی  نامته  آیتی   بر اساس ارزش معتامالتی ستاختمان،   111ی کمیسیون ماده  هیادآوری: مبنای جریم
ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توس  شهرداری و شتورای استالمی شتهر در متورد اختذ جترائم       

قانون  111ماده  11تبصره ) بار قابل تجدیدنظر خواهد بود و ای  ارزش معامالتی سالی یک اجرا است قابل
 ها(. شهرداری

هااای دولتاای و  قااانون تعیااین وضااعیت امااالر واقااع در طاارح  2تبصااره  -12

ی ملتک ختود، پتس از     اند هنگام درخواست برای ورود به محدوده ی مالکی  مکل  کلیه ها: شهرداری

 درصد ازملک خود را رایگان به شهرداری تحویل نمایند. 21رب  حداکثر  موافقت مراجع ذی

مستاحت   بتا  اراضتی  در هاا:  شهرداری قانون( 131) ماده اصالح قانون 2 تبصره -16

 و عمتومی  فضای  ی سرانه تأمی  دانگ است شهرداری برای سند شش دارای که مترمربع پانصد از بیشتر
 شهر عمومی معابر و شوارع احداث اراضی موردنیاز تأمی  برای و( 25) درصد وپنج سق  بیست تا خدماتی

 از ایجادشتده  ی افزوده ارزش به توجه با تفصیلی و جامع طر  با مطابق اراضی ای  افراز تفکیک و اتر در

 شتهرداری  .نماید دریافت می را اراضی ی باقیمانده از(، 25) درصد وپنج بیست تا مالک تفکیک برای عمل

 کارشتناس رستمی   نظتر  طبتق  زمی  را بر اساس قیمت روز مذکور مالک قدرالسهم توافق است با مجاز

 .نماید دریافت دادگستری

 و ی اراضتی و معتابر   کلیته  شهرداری: قانون( 131) ماده اصالح قانون 2 تبصره -17

 به متعلق شود، می ایجاد مالکیت سند صدور و افراز تفکیک و اتر در که خدماتی اراضی و عمومی شوارع

 کته  متواردی  در .کرد ملک پرداخت  خواهد صاحب به وجهی آن هیچ قبال در شهرداری است و شهرداری

 بتا  تواند نباشد، شهرداری می میسر افراز مورد تفکیک و زمی  از معابر و شوارع سرانه، انواع تأمی  امکان

 .دریافت نماید کارشناسی نرخ به را قیمت آن معادل شهر اسالمی تصویب شورای

: سبز شهرها فضای گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آیین 2 ماده 2 تبصره -12
 از درختتان  قطتع  عنتوان  تحتت  عوارضی درختان، و سبز فضای وارده به خسارات از بخشی جبران برای

 قطتع  ی نامته  آیتی   5 متاده  مطتابق  نوع درخواستت  برحسب مذکور ی نامه آیی  7 ماده کمیسیون طریق

 ای  از حاصل درآمدهای درصد 111 که گردد می غیره تعیی  و اتومبیل با برخورد مانند درختان غیرعمدی

 رسید. خواهد سبز فضای گسترش و امور زیربنایی مصرفبه  عوارض

منظور تشویق تولیدکنندگان به تولید کمتر پسماند  به قانون مدیریت پسماندها: 2ماده  -12

پتذیری،   هتا، انعطتاف   کاربردی بودن بترای شتهرداری   و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدم و بازیافت،
هتا   تتر و کتاهش هزینته    ی خدمات مناسب شهرداران جهت ارائهتشویق  افزایش نقش شوراهای اسالمی،

جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است و هر شهرداری باید متناسب با وضعیت شهر ختود پیشتنهاد و   
 توس  شورای شهر تصویب نماید.
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اند قبل از  ها و مؤسسات دولتی مور  ی وزارتخانه کلیه :ها قانون شهرداری 132ماده  -23

ی  از قبیل احداث شبکه 13و  17اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده هرگونه 
ی جتامع   های عمومی و فرعتی، رعایتت نقشته    تلف  و بر  و آب و سایر تأسیسات و همچنی  اتصال راه

اقدام کننتده  ی  شهرسازی را بنمایند. ای  قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه
مکل  است هرگونه خرابی و زیانی را که در اتر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمتومی وارد  
آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیی  خواهد شد، ترمیم نموده و بته وضتع اول درآورد و   

شتده را بتا ده درصتد     ی تمتام  ده،  هزینته اال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حتال اول درآور 
 %( اضافه از طریق اجرای اسناد وصول خواهد کرد.11)

 درآمتدهای  کته  متادامی  اساالمی:  شاوراهای  تشاکیالت  قاانون  22 ماده 1 بند -21

 متناسب عوارضی امر ولی تنفیذ و کشور وزارت تصویب با تواند می شهر شورای کافی نباشد شده بینی پیش

 نماید. تعیی  شده، ارائه خدمات و محل اقتصادی امکانات با

 همچنی  و شهر عوارض لغو یا برقراری لوای  تصویب قانون شوراها: 71ماده  16 بند -22

 .شود اعالم می کشور سوی وزارت از که دولت عمومی سیاست نظر گرفت  در با آن میزان و نوع تغییر

 جهتت  شتهرداری  پیشتنهاد  بته  الزم مقررات تصویبقانون شوراها:  71ماده  22بند  -22

 مقررات رعایت با شهر دیوارهای روی بر تابلو و آگهی و نوشته نوع هر یا الصا  و مطلب هر نوع نوشت 

 عموم؛ اطالع برای آن و انتشار موضوعه

قانون شتهرداری و مبحت  بیستتم     12و ماده  55ماده  27، بند 16ماده  6تبصره طبق یادآوری: 

منظور همتاهنگی   های ساختمانی در گذرها و به آمدگی ی پیش نامه ساختمان و همچنی  آیی  مقررات ملی
گتویی بته    سازی در ضواب  و مقررات مربوط بته تبلیغتات محیطتی و ستاماندهی امتور و پاستخ       و یکسان

ر ی نصب تابلو و انجام تبلیغات، ضواب  تابلوهای مجتاز را ازنظت   متقاضیان شهرداری مکل  است درزمینه
 .که با رعایت بندهای زیر اقدام خواهد شد اندازه و نوع در معابر شهر تدوی  کند

 و شتهرداری  توست   شتده  ارائته  خدمات نرخ تصویب قانون شوراها: 71ماده  22بند  -22

 ها. شهرداری معامالت و مالی ی نامه آیی  رعایت آن با به وابسته های سازمان

 شهری. درون ی نقلیه وسایل کرایه نرخ تصویب قانون شوراها: 71ماده  27بند  -22

 بته  نستبت  توانتد  می شهر اسالمی شورای :1226 قانون شوراها اصالحیه 77 ماده -26

 و ختدماتی  هتای  هزینته  از بخشتی  منظور تتأمی   به اهالی درآمدهای و تولیدات با متناسب عوارض وضع
 نماید؛ اقدام وزیران هیئت مصوب ی نامه آیی  طبق شهر موردنیاز عمرانی

 کشتور  وزیتر  است. وصول قابل کشور وزارت مصوبه هر ارسال از پس ماه یک عوارض، - تبصره

 اصال  به نسبت نداند مصوب ی نامه آیی  بر منطبق را نوع عوارض هر وصول که مقطعی هر در تواند می 

 نماید. اقدام آن لغو یا

 :1262 دولات مصاوب   درآمادهای  از برخای  وصول قانون 22 ماده الف بند -27
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 عوارض وضع ننماید را ها شهرداری های هزینه تکافوی عوارض از ناشی وصولی که درآمدهای درصورتی

 بود. خواهد جمهور رئیس تصویب و کشور وزیر پیشنهاد با صرفاً موجود عوارض افزایش و جدید

برقتراری هرگونته عتوارض و ستایر وجتوه بترای انتواع         افزوده: قانون ارزش 23 ماده -22

هتا   ی خدمات که در ای  قانون، تکلی  مالیات و عتوارض آن  کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنی  ارائه
هتا،   ی مالیات، سود سهام شترکت  شده است؛ همچنی  برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه معی 

هتا و مؤسستات اعتبتاری     ی و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکگذار سود سپرده سود اورا  مشارکت،
 غیر بانکی مجاز، توس  شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است؛

که تکلیت    شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید -1تبصره 
ماه هرسال بترای اجترا در    بهم  15اند موارد را حداکثر تا  ها در ای  قانون مشخص نشده باشد، مور  آن

 سال بعتد تصویب و اعالم عمومی نمایند؛
عمتران شتهری بته عبتارت      ( قانون نوسازی و2مندرج در ماده )« پنج در هزار»عبارت  -2تبصره 

 شود؛ اصال  می%(« 1یک درصد )»
وجتوه بته   قوانی  و مقررات مربوط به اعطاء، تخفی  یا معافیت از پرداختت عتوارض یتا     -8تبصره 
 گردد؛ ها ملغی می ها و دهیاری شهرداری

 وزارت کشور مور  است بر حس  اجرای ای  ماده در سراسر کشور نظارت نماید. -4تبصره 

 و 83 متاده  الت   موضوع بنتد  وصولی عوارض افزوده: قانون ارزش 22 ماده الف بند -22

پتنجم   ی ستاله  پنج ی برنامه قانون 128 ماده با که واریز شهرداری حساب به شهرها حریم در آن 1 تبصره
 است. شده شهرستانی و تغییر توزیع ی توسعه، نحوه

 مراجتع  ستایر  و هتا  شتهرداری  و استالمی  شوراهای: ی پنجم قانون برنامه 172 ماده -23

 اعمتال  بتا  ها شهرداری پایدار درآمدهای نظام تدوی  طریق از برنامه اول سال پایان تا اند مور  رب  ذی

 :نماید اقدام ذیل های سیاست

 صتنعتی  اداری، تجتاری،  هتای  کتاربری  در ستاختمانی  ی پروانته  صدور عوارض نرخ کاهش -الف

 ای  تبدیل نیز و محلی موقعیت و اقلیمی شرای  به با توجه منطقه همان مسکونی های کاربری با متناسب

 بر عوارض همچنی  و ها کاربری ای  احداتی واحدهای از برداری بهره خدمات بهای و عوارض به عوارض

 ؛شهری ی توسعه های طر  اجرای از ناشی امالک، و اراضی ی افزوده ارزش

 و نوستازی  نگهتداری،  شهری، و عمومی خدمات های هزینه تأمی  در شهروندان سهم تعیی  -ب
 ؛ونقل حمل و شهری عمران توسعه، های زیرساخت ایجاد در دولت سهم تعیی  همچنی  و شهری عمران

 و مصترف  از ناشتی  عوارض به امالک بر عوارض از ها شهرداری درآمد موضوع عوارض تبدیل -ج
 ؛خدمات

 قتانونی  درآمتدهای  ستایر  و ختدمات  بهتای  عتوارض،  وصتول  بترای  اجرایتی  ضتمانت  تعیی  -د

 ؛ها شهرداری
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 ستط   با مشجر غیر های زمی  به نسبت کمتر اشغال سط  با مشجر های زمی  تراکم افزایش -ه

 ؛بیشتر اشغال

 ؛شهرداری کرد هزینه بر نظارت و مدیریت سازوکارهای تقویت -و

 ی حوزه در کرد هزینه سمت به ها شهرداری ی بودجه هدایت و واگذاری قابل ورای  سپاری برون -ز

 هتای  دستتگاه  بته  شهرداری اعتبارات از هزینه هرگونه پرداخت ممنوعیت و ها آن قانونی و اصلی ورای 

 .اجرایی

ستازمان   ها: ایجاد درآمد پایدار شهرداریبرای برنامه پنجم  172بند الف ماده  -21

حدود مقرر در قوانی  مترتب  بتا    ی اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در امور مالیاتی مور  به ارائه
 ها است؛ شهرداری

اصتناف،   هتا و  بتا اتحادیته   نامته  ایجاد بانک اطالعات امالک شهروندان با ایجاد تفتاهم  یادآوری:

مالیاتی استان بته استتناد تکلیت  متاده      ی اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل از سازمان امور مطالبه
ی پنجم توسعه در خصوص مشمولی  عوارض کسب و پیشه که منجر به افزایش درآمد  قانون برنامه 175
 قبوض نوسازی( خواهد شد.) پایدار

ناماه اجرایای قاانون تساهیل تنظایم اساناد در دفااتر اساناد          نآیی 2ماده  -22

خصوص گتواهی پایتان ستاختمان و عتدم      دفاتر اسناد رسمی در(:  26/12/1226رسمی)مصوب 

شتورای   27/6/1853( قتانون شتهرداری مصتوب    111( اصالحی ماده )3خالف، ملزم به رعایت تبصره )
 باشند؛ صره مذکور میانقالب قبل از تنظیم سند انتقال امالک موضوع تب

 نستبت  مفاصاحساب کتباً شهرداری از معامله انجام از قبل اند مکل  رسمی اسناد : دفاتر1یادآوری 

 وصول از پس روز 11 مدت ررف است مور  شهرداری و شوند خواستار را مورد معامله ملک عوارض به

 دارد. اعتالم  دفترخانته  بته  را ملتک  بدهی میزان یا ارسال را مفاصاحساب رسمی اسناد ی دفترخانه ی نامه
 پرداختت  بانتک  بته  معاملته  انجام امکان برای را شهرداری طرف از شده تعیی  عوارض است ملزم مالک

 در را شتهرداری  طترف  از شده تعیی  مبلغ باشد، داشته اعتراض شهرداری تشخیص به مالک اگر و نماید

 خواهتد  انجتام  معاملته  و تلقی مفاصاحساب ی منزله به تبت رسید و گذاشت ودیعه خواهد به تبت صندو 

 متورد  ملتک  و عتوارض  کننتدگان  تودیتع  کامل مشخصات قید با صورتی است مکل  تبت صندو  شد.

 رمی بته  مستتند  شتهرداری  اعتالم  محتض  به و دارد ارسال شهرداری به تودیع بعد از بالفاصله را معامله

 هتر  نام به را شده تودیع مبلغ اعتراض از مالک کتبی انصراف و یا توافق مراجع یا اختالف رفع کمیسیون

 توافتق،  مراجتع  یتا  اختالف رفع کمیسیون هرگاه کند و پرداخت شهرداری بانکی حساب به تفکیکاً مؤدی

 را شتده  تودیتع  وجته  از قستمتی  تمام یتا  تبت صندو  بدهد تشخیص وارد بعضاً یا کالً را مالک اعتراض
 ایت   اجترای  ی نامته  آیی  7 ماده و ال  ای  ماده قسمت اساس دارد. بر مسترد می مالک به مورد برحسب

 یافته است؛ روز افزایش 21 روز به 11 شهرداری، مهلت از به اعالم تاریخ از ،1836 قانون مصوب
 در عتوارض،  وصتول  طترز  و تشتخیص  و ممیتزی  ترتیب ی نامه آیی  3: به استناد ماده 2یادآوری 
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 یتک  هرماه در آخر اند مور  تبت ادارات شود می اجرا شهری عمران و نوسازی قانون 2 ماده که نقاطی

 .دارند ارسال شهرداری به را امالک قطعی انتقاالت فهرست از نسخه

انتد در   افتراد صتنفی مکلت    : 22/12/1222قانون نظام صنفی، مصوب  12ماده  -22

قتانون نظتام    14و پیشه بر اساس متاده  عوارض کسب  .ی خود را بپردازند هرسال عوارض کسب و پیشه
ی کستب و پیشته مصتوب شتورای شتهر       گردد و مبالغ دریافتی از مؤدیان بر اساس تعرفه صنفی اخذ می
فرد صنفی به هتر شتخص حقیقتی یتا حقتوقی کته         قانون نظام صنفی، 2طبق ماده  گردد. استخراج می

ختدمات، ختدمات فنتی     فتروش، توزیتع،  خریتد،   تبتدیل،  هتای صتنفی اعتم از تولیتد،     دریکی از فعالیتت 
شخصته یتا بتا مباشترت دیگتران محتل        حرفه و شغل آزاد خواه به عنوان پیشه در گذاری کند و به سرمایه

طتور   ی کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا ختدمات ختود را بته    کسبی دایر یا وسیله
 کنندگان عرضه دارد، اطال  گردیده است. صرفصورت کلی یا جزئی به م به مستقیم یا غیرمستقیم و

ی  وستیله  محل دایر شتده بته   :22/12/1222قانون نظام صنفی، مصوب  27ماده  -22

دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعالم اتحادیه  ی کسب هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه
 گردد؛ رمساً از طریق نیروی انتظامی پلمب می

یک از حقو  صنفی  عوارض توس  اشخاص موضوع ای  ماده موجب احراز هیچ داختپر- 8تبصره 
 نخواهد شد.

 و بررستی  استاس ایت  بنتد    : بتر استانداران به کشور وزیر اختیار تفویض 12 بند -22

 51 متاده  1 تبصره موضوع بخش و شهر اسالمی شوراهای تصویبی توس  عوارض های تعرفه بر نظارت

 عتوارض  وصتول  و وضتع  ی نحتوه  اجرایتی  ی نامته  آیی  با ها آن مطابقت و افزوده ارزش بر مالیات قانون

 و مقرر مهلت در مصوبات مذکور عمومی اعالم بر مراقبت و دولت عمومی های سیاست و 1837 مصوب
 ؛است شده تفویض (عمرانی امور معاونت) استانداری به مقررات و قوانی  چارچوب در

های فاقد کاربری به افراد حقاوقی و حقیقای:    قانون منع فروش زمین 2ماده  -26
تلفت  و نظتایر آن    ی ختدمات آب، بتر ، گتاز،    کننتده  هتای تتأمی    ها، مؤسسات و شرکت ی سازمان کلیه
ستاختمانی فقت  در قبتال     ها را برحسب مراحل مختلت  عملیتات   اند خطوط و انشعاب به ساختمان مکل 
معتبر ساختمانی، گواهی پایان ساختمان معتبرِ صادرشتده توست  مراجتع مستئول صتدور      ی  ی پروانه ارائه

واگتذاری   واگتذاری، تتأمی  و واگتذار نماینتد.     پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهتای 
طور غیرمجتاز و بترخالف    گونه خدمات به واحدهای مسکونی و هرگونه بنایی که به خطوط و انشعاب ای 

 مصوب احداث شود ممنوع است. های واب  و مقررات اجرایی طر ض

ها مجازند  شهرداری (:27/11/23ها )اصالحی  نامه مالی شهرداری آیین 22ماده  -27

ماهه مطابق دستورالعملی که بته پیشتنهاد شتهردار بته تصتویب شتورای        86تا مطالبات خود را با اقساط 
ی بتدهی متؤدی    ی کلیته  صدور مفاصاحساب موکول به تأدیته  اسالمی شهر رسیده است، دریافت نمایند.

جلتوگیری   ی بانکی برای تضمی  پرداخت و یا وتیقه نامه و ی ضمانت الزام مؤدیان جهت تهیه خواهد بود.
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 ها ضروری است؛ از برگشت چک

 سط  عوارض بابت آنان بدهی بقایای که مؤدیانی مورد در قانون نوسازی: 2ماده  1 تبصره

 تنظیم و وتیقه اخذ با تقسی  قرار باشد ریال هزار پانزده از بیش ها و مستحدتات ساختمان و اراضی و شهر

 .آید می عمل به رسمی سند

قتانون   64کمیستیون متاده    منظتور های مستقیم:  قانون مالیات 62کمیسیون ماده  -22

قتانون   64 متاده  بتا مطتابق   های مستقیم است که مرجع تعیتی  ارزش معتامالتی امتالک استت.     مالیات
، متشکل از هفتت  امالککمیسیون تقویم  ی عهدهامالک به  تعیی  ارزش معامالتی های مستقیم  مالیات

، شهرستازی های مستک  و   وزارتخانه امور مالیاتی کشور و  سازمانعضو است که در تهران از نمایندگان 
معتمد محتل بصتیر و مطلتع در امتور      نفر و امالک و سه  اسناد تبتسازمان  ی نمایندهجهاد کشاورزی و 

، مالیتاتی از مدیران کتل یتا راستای ادارات امتور      ها شهرستانو در  شهرتقویم امالک به معرفی شورای 
 هتا  شهرستتان یتا   ها استاندر مراکز  ترتیب بهو امالک  اسناد تبتمسک  و شهرسازی، جهاد کشاورزی و 

 معرفتی  بته محل بصیر و مطلع در امور تقتویم امتالک   و سه نفر معتمد  ها آنحسب مورد و یا نمایندگان 
 معامالتی امالک اقدام خواهد نمود. ارزش تعیی بار نسبت به  یک هرسالشورای شهر تشکیل و 

 

ی وصاول عاوارض ما  ر     صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نحاوه  مقرراتی که به 13-2

 است

هتا   شهرداریهای عمرانی:  دستورالعمل قانون تعیین وضعیت امالر واقع در طرح -1

های جامع و تفصیلی و هادی اعتم از مستکونی، تجتاری و ختدماتی      های طر  اند در تمام کاربری مور 
هتای   های مزبور برای مالکینی که متقاضی احداث ساختمان مطابق کتاربری  طبق ضواب  و مقررات طر 

هتای   هتای دولتتی یتا طتر      اینکته اجترای طتر     ی ساختمان صتادر نماینتد؛ مگتر    پروانهمصوب هستند 
شده باشد کته در ایت  صتورت بتا      رب  در امالک مالکی  مزبور اعالم های ذی ها توس  دستگاه شهرداری

ها به ترتیب زیر عمتل خواهتد    های دولتی و شهرداری توجه به قانون تعیی  وضعیت امالک واقع در طر 
 شد:

متاه مقترر در    13صورت اعالم نظر دستگاه اجرایی مبنی بر تصمیم به اجترای طتر  رترف     در .1
 ی احداث و تجدید بنا یا افزایش ساختمان به مالک داده نخواهد شد؛ قانون تعیی  وضعیت امالک، اجازه

ماه مقرر در  13در صورت اعالم نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طر  ررف  .2
متاه مقترر در    13سال، یتا انقضتای مهلتت     5و موکول کردن آن به آینده خواه قبل و خواه بعد از  قانون

ی احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی بتا رعایتت    قانون، در مناطق مسکونی و اجاری اجازه
ل زیربنتا داده  مترمربع در کت  151ضواب  مربوط به تعداد طبقات و سط  اشغال و تراکم مجاز، حداکثر تا 

 شود؛

سال موکول شده باشد، تعهد الزم مبنی بتر عتدم    5اجرای طر  به قبل از  که درصورتی -1تبصره 
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هتای   قانون تعیی  وضتعیت امتالک واقتع در طتر      1ی احداث و تجدید بنا مطابق تبصره  مطالبه، هزینه
 ها از مالک اخذ خواهد گردید؛ دولتی و شهرداری

صورتی تعدد مالکی  مشاع بر اساس اسناد مالکیت مربوط به قبتل از تصتویب قتانون     در -2تبصره 
(، به هر یتک از متالکی  احتداث    21/1/67ها ) های دولتی و شهرداری تعیی  وضعیت امالک واقع در طر 

شود مشتروط بتر اینکته درمجمتوع از      مترمربع اجازه داده می 151یک واحد مسکونی به مساحت حداکثر 
 اختمان مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضواب  مربوط به تعداد طبقات و سط  اشغال رعایت شود.تراکم س

قانون مالیتات   51ماده  8به استناد تبصره ها:  تخفیف و بخشودگی مطالبات شهرداری -2

افزوده، قوانی  و مقررات مربوط به اعطاء تخفی  یا معافیتت از پرداختت عتوارض یتا وجتوه بته        ارزش بر
ستاله پتنجم    ی پنج قانون برنامه 131موجب تبصره ماده  و به ها ملغی گردیده است ها و دهیاری یشهردار
ها توس  دولت و قوانی  مصوب منتوط بته    هرگونه تخفی ، بخشودگی حقو  و عوارض شهرداریه توسع

صتورت بخشتودگی و تخفیت  حقتو  و      در غیتر ایت    ی عمومی ساالنه کشور است؛ تأمی  آن از بودجه
ها توس  شورای اسالمی  هرگونه تخفی  و بخشودگی مطالبات شهرداری رض شهرداری ممنوع است.عوا

 1ها است. با توجته متاده    ی اختیار آن در مورد عوارض ملی و سایر مطالبات به هر صورت خارج از حیطه
نگتام وضتع   تواننتد در ه  شوراها می»دارد  ی وضع و وصول عوارض که اشعار می ی اجرایی نحوه نامه آیی 

عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفی  و لغتو عوارضتی کته تصتویب     
تواننتد   شورای اسالمی متی  «نامه اتخاذ تصمیم نمایند. های مقرر در ای  آیی  اند، با توجه به سیاست نموده

 صتورت عتام اقتدام نماینتد؛     بهاند  کاهش و تخفی  عوارضی که خود وضع نموده نسبت به موارد معافیت،
صورت موردی حتی در مورد  ها توس  شورای اسالمی به بنابرای  تخفی  و بخشودگی مطالبات شهرداری

 عوارض محلی وجاهت قانونی ندارد.

 های قانونی مرتبط با عوارض معافیت -2

های  ی طر  کلیه ی مسکن: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 16ماده  .1

ی شهرها مشمول  های فرسوده های تولید مسک  در بافت درآمد و طر  های کم ی گروه مسک  ویژه تولید
های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسی  بتدون کتارمزد باقیمانتده     درصد هزینه تخفی  حداقل پنجاه

ون و ها ناشی از اجرای ای  قان شده از سوی شهرداری تخفی  اعمال 111دولت مور  است معادل  است.
 ی سنواتی منظور و پرداخت نماید؛ سایر قوانی  را در لوای  بودجه

مشموالن ای  قانون بترای احتداث    رسانی به ایثارگران: قانون جامع خدمات 6ماده  .2

مترمربع تجاری در شهر محل سکونت ختود از   21مترمربع و  121یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا 
بتار بتا    های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی بترای یتک   پروانههای عوارض صدور  پرداخت هزینه

های مسکونی نیز اعمال و متازاد بتر تتراکم     باشند. مفاد ای  ماده در احداث مجتمع معرفی بنیاد معاف می
 شامل ایثارگران نخواهد بود؛

مشموالن ای  قانون که  رسانی به ایثارگران: قانون جامع خدمات 2ماده  1تبصره  .2
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های مسک  بوده و نیز مالکان امالک مسکونی فاقد سند مالکیتت رستمی اعتم از شتهری و      تعاونی عضو
ی کتبتی بنیتاد استتان( از تستهیالت بتانکی       ی ضمانت الزم )سفته و تعهدنامه توانند با ارائه روستایی می
مطالبات معتو   ای  ضمانت نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول  استفاده نمایند.
 نخواهد بود؛

ی  نامته  رعایتت آیتی    رسانی باه ایثاارگران:   قانون جامع خدمات 2ماده  2 تبصره .2

سازی در ساخت واحدهای مشمول ای  تسهیالت که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسک  رسیده باشد،  مقاوم
 ضروری است؛

ی کال   دجاه و قاانون بو سااله   ی پان   قانون برنامه 22در اجرای بند )د( ماده  .2

ی امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشتور از پرداختت    مدد جویان تحت پوشش کمیته کشور:

های انشعاب آب و فاضالب و بر  و گاز  ی ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه هزینه
ی  دهنتده  هتای ارائته   انتد و دستتگاه   بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف برای یک

ی امداد  صورت رایگان به مدد جویان تحت پوشش کمیته ی ای  خدمات به خدمات مذکور مور  به ارائه
اعتبارات ای  بند از محل ایت  قتانون تتأمی  و بته      باشند. ره( و سازمان بهزیستی کشور می) امام خمینی

 گردد؛ دهنده خدمات پرداخت می های ارائه دستگاه

هرگونته اختتالف   در وصول عوارض:  ها شهرداری قانون 77ماده  اجراییمراحل  .6

بی  مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشتور و دادگستتری و   
هتایی کته طبتق تصتمیم ایت        و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بتدهی  شود انجم  شهر ارجاع می

ی تبتت   ی اداره وستیله  االجرا به خیص داده شود و طبق مقررات اسناد الزم( تشقانون 77)ماده  کمیسیون
 قابل وصول است.

 

 77های کمیسیون ماده  صالحیت 13-2
کند ساکت است؛ اما قاعتدتاً   ارتباط که آیا کمیسیون ابتدا به صالحیت خود رسیدگی می قانون درای 

الزم است کمیسیون صالحیت ذاتتی و محلتی   شود،  وقتی اختالفی برای رسیدگی به کمیسیون آورده می
 یا خیر؛ خود را بررسی کرده و تصمیم بگیرد که آیا صالحیت رسیدگی به مورد را دارد

 مالکی  اعتراض به رسیدگی است. شهرداری و مؤدی بی  اختالف به ذاتی: رسیدگی صالحیت .1

 های دکه ها، خسارات ساختمان مرمت باز، اراضی گذاری دیوار هزینه، موضوع های حساب صورت مورد در

 ها(؛ قانون شهرداری 55ماده  2 بند 1 تبصره شهرداری، قانون 111 )ماده و... معابر در شده نصب

 که است شهرداری جغرافیایی قلمرو تابع 77 ماده کمیسیون محلی محلی: صالحیت صالحیت .2

 شهراست. همان حریم و محدوده شامل

 

 رسیدگی ی نحوه 

 ابتال ،  ی نحتوه  متاده از  ایت   در چراکته  است؛ خاص دادرسی ی نامه آیی  فاقد 77 ماده کمیسیون
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 از توان می لذا است؛ نیامده میان به ذکری ها آن حضور چگونگی شهرداری و ی و نماینده از مؤدی دعوت

 توضیحات ادای برای شهرداری ی نماینده حضور بهره گرفت. خصوص ای  در مدنی دادرسی آیی  قانون

 و جلسه در حضور برای وی وکیل یا مؤدی از دعوت همچنی  و دارد ضرورت شهرداری حقو  از دفاع و
 شتده  تأکیتد  مؤدی از دعوت وزارت کشور ی بخشنامه بر اساس و ندارد قانونی منع دفاع ی الیحه تنظیم

 مبنتی  شهرداری یا رضایت مؤدی صورت در کارشناسان ازنظر تواند می کمیسیون نیاز، صورت در و است

 کند. استفاده کارشناسی ی هزینه پرداخت قبول بر

 

 آراء کیفیت 
 منظتور  بتدی   تجدیتدنظر  مرجتع  و استت  قطعی آن آراء که ای  به توجه با کمیسیون اعضا تصمیم

 اجرایی قابلیت قطعی آراء که گیرد؛ چون صورت بیشتری حساسیت و دقت با بایستی نشده است بینی پیش

 .شود می بسته رسیدگی باب حقیقت در رمی قطعی صدور با و دارد
 

 آراء خصوصیات 

 و دعوا به کننده رسیدگی صال  ذی مرجع هر از صادره رمی اینکه یعنی :بودن مستدل و مستند -1
 باشد؛ قانون با تطبیق ازآن پس و استدالل اساس بر ها بایستی اختالف

 مؤدیِ بدهیِ تشخیصِ کمیسیون صالحیت اصوالً :تشدید و تخفی  و سنگی  اعمال الحا  عدم-2

 را تشدید یا تخفی  صالحیت کمیسیون و قانونی دلیل بر اساس هم آن است خدمات ی هزینه و عوارض
 .ندارد

 

 77کمیسیون ماده  رسیدگی آیین 

وسیله مأموری  مخصوص کته از   عوارض و درآمد شهرداری به»قانون شهرداری  75بر اساس ماده 
دریافتت انتواع مختلت  عتوارض      .«شود دریافت خواهد شتد  وصول تعیی  میطرف شهرداری بنام مأمور 

فرض در ارتباط با عوارض نوسازی بر اساس قتانون    آید. به عمل می به های متفاوتی ممک  است به شیوه
هتا و مستتحدتات کته از ستوی      شود، بر اساس بهای اراضتی ستاختمان   نوسازی عمران شهری اقدام می

شود و با صدور قبض و تحویل آن  شود و عوارض بر مبنای آن محاسبه می م میشهرداری ممیزی و اعال
 یابد تحقق می سال ماه آن فروردی  اول سال در عوارض، قانون رسد. بر اساس به مؤدی به اطالع وی می

 عوارض ای  مهلت در مؤدی که شود و درصورتی پرداخت شهرداری به سال همان پایان تا حداکثر باید و

 بتا اعتالم   مذکور ادارات و کند می اعالم و بر  آب ادارات به را آن مشخصات شهرداری نکند پرداخت را

 اقتدام  آنتان  بتر   آب، قطتع  به نسبت پرداخت عدم صورت در دهند که می اخطار آنان به ماهه 2 مهلت

 دوایتر  و ادارات و کنتد  اقتدام  تبت اجرای طریق از وصول به نسبت تواند می شهرداری ادامه شود؛ در می

 مقتررات  طبتق  اجرایتی  عملیتات  و تعقیتب  اجراییه صدور به مکل  شهرداری به تقاضای بنا تبت اجرای
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 امضتای  و با تتاریخ  و کتبی صورت به باید عوارض مبلغهستند. االجرا  الزم رسمی اسناد اجرای به مربوط

 نکترده  بینتی  پیش مؤدی اعتراض برای را خاصی قانون مهلت و برسد مؤدی بااطالع دار صالحیت مأمور

 تا و احتماالً را بپردازد عوارض دارد تا سال مهلت یک مؤدی الذکر فو  مورد با ارتباط در مثال است؛ برای
 بته  را ختود  تواند اعتتراض  می و بر ، آب ی اداره ماه پس از اخطار 2 مهلت در حتی و مدت همی  پایان

 شهری(. خدمات و بهای درآمد و عوارض وصول اجرایی ی نامه آیی ) کند تسلیم کمسیون
 8 متاده  بر اساس است. شده مقرر را هایی مهلت شده تعیی  عوارض به اعتراض مهلت با در ارتباط

 در برستاند.  مؤدی اطالع به را عوارض پرداخت ی نحوه و و مهلت تحقق تاریخ شهرداری باید نامه، آیی 

 بته  مبتادرت  شتهرداری  نامه، آیی  8 ماده مذکور، طبق مهلت در از پرداخت عوارض مؤدی امتناع صورت

 بود؛ نخواهد هفته یک از کمتر که شود قید باید اعتراض آگهی مهلت پیش در و کند می آگهی پیش صدور

 قبول عوارض ی منزله به آگهیِ، پیش در مقرر اعتراض در مهلت عدم صورت در که شود می قید همچنی 

 هرگتاه  نامه آیی  ای  12 بر اساس ماده .بود خواهد االجرا الزم و قطعی شود و می تلقی مؤدی ی ناحیه از

 کشور خارج که درصورتی و روز 21 باشد داشتند سکونت شهری ی از حوزه خارج و کشور داخل در مؤدی

 طبتق  ابال  قانونی با باید آگهی پیش شد. خواهد اضافه آگهی پیش در اعتراض، مهلت ماه دو باشد ساک 

 قید آگهی پیش در و شود ابال  مؤدیانی یا مؤدی به مدنی دادرسی آیی  قانون ابال  فصل در مذکور موارد

حستاب   بته  آگهتی  پتیش  رایتت  تتاریخ  از هفتته(  یک حداقل) معینی مهلت در را متعلق عوارض که شود
 منتدرج  مهلت انقضای صورت در .کند دریافت رسید واریز و شهرداری درآمد آگهی( پیش در شده )معرفی

 متؤدی  ی ناحیته  از آگهتی  قبول پیش ی منزله مؤدی، به اعتراض هفته( و عدم یک حداقل) آگهی در پیش

 روز 11 مدت ررف است مکل  و شهرداری رسد می قطعیت ی مرحله به مربوط و عوارض شود تلقی می

 وی بته  اخطتار  صتدور  بتا  را ی مؤدی شده قطعی بدهی میزان آگهی پیش در مقرر مهلت انقضای از پس

 بته  نستبت  اخطاریته  تاریخ ابتال   از روز 15 مدت ررف هرگاه شود متذکر اخطاریه برگ در و کند ابال 

 عمران و قانون نوسازی 18 ماده های و تبصره 23 ماده استناد به نکند اقدام خود عوارض بدهی پرداخت

 شد. خواهد اقدام عوارض بدهی وصول به نسبت اجرایی عملیات طریق از شهری

 

 77 مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون 

عوارض یا بهای خدمات و تطبیق وضع  مشمول تشخیص بدهی اشخاص شناسایی م دی: -1

تعیتی  و تشتخیص بتدهی متؤدی بته عهتده متأموری          ی عوارض درآمدها و مؤدی یا هر مورد با تعرفه
ی وابسته طتی ابتال  رستمی دارای     تابعههای  تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان

 اختیار تشخیص بدهی عوارض هستند.

 (:ی عوارض با توجه به نوع آن به چند صورت است محاسبهی عوارض ) محاسبه -2

عوارضی که نیاز به بررسی دفاتر مالی متؤدی دارد ماننتد عتوارض واحتدهای تولیتدی ... کته        .1
گونه عوارض متأموری  شتهرداری بته     ی ای  برای محاسبه معموالً میزان آن نسبتی از درآمد مؤدی است.
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 کنند می واحد مربوط مراجعه و با بررسی درآمد مشمول پرداخت عوارض، میزان عوارض متعلق را محاسبه
 شود(؛ افزوده ای  بند انجام نمی )با توجه به قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش

گیترد یتا    که بر مبنای ممیزی شهرداری صورت می از انواع عوارض مانند عوارض نوسازی برخی .2
ی خودرو که میزان آن هرسال بتر استاس اطالعتات موجتود در      عوارض کسب و پیشه یا عوارض سالیانه

 محاسبه است؛ شهرداری قابل

کنتد. در متواردی کته متؤدی از      که درخواست پرداخت عوارضی را می به شهرداری:  مراجعه .8

دارک و دفاتر خودداری کند هرگاه براتتر نیتاز بته شتهرداری مراجعته کترده و       ارائه و در اختیار گذاشت  م
گیترد یتا انجتام عمتل      درخواست دریافت خدمتی را از شهرداری کند که به آن خدمت عوارض تعلق متی 

وانتقتال امتالک کته در     نقتل  ی ستاختمانی،  موکول به پرداخت عوارض است مانند عوارض صدور پروانه
کنتد.   الرمس، میزان عوارض متعلق را محاسبه متی  ع مؤدی، شهرداری با تشخیص علیگونه موارد رجو ای 

بدیهی است پس از تشخصی میزان عوارض و اعالم آن در صورت درخواست مؤدی مدارک و مستتندات  
 شود؛ او مالحظه می

ای استت کته پتس از انقضتای مهلتت قیدشتده در        اخطاریه نیز یک آگهتی خالصته   اخطاریه: .4

شتود کته بایتد برابتر      آگهی در صورت عدم پرداخت مؤدی برای آگاهی به وی ارسال متی  ی پیش ابالغیه
 مقررات به مؤدی بدهکار ابال  شود؛

ریافت خواهد ی مأمورینی د وسیله قانون شهرداری عوارض و درآمد به 75بر اساس ماده  وصول: .5

ی پیگیتری وصتول عتوارض     شتوند. متأمور وصتولِ شتهرداری وریفته      شد که مأمور وصول نامیتده متی  
 ها نسبت به تراکم کار متفاوت است. شده را بر عهده دارد که تعداد آن محاسبه

 

 ارسال پرونده به کمیسیون 

موضوع در شتهرداری  وفصل  در صورت اعتراض مؤدی در هر مرحله از موارد باال و عدم امکان حل
و یا در صورت عدم توجه به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونتده بترای بررستی و    

 شود. فرستاده می 77گیری به کمیسیون ماده  تصمیم
 شتده از ستوی شتهرداری معتترض استت. خواهتان        خواهان: مؤدی است کته بته عتوارض تعیتی     

 ها باشد؛ ا وکال و نمایندگان قانونی آنتواند شخص حقیقی و حقوقی و ی می

خوانده: خوانده در دعاوی کمیسیون همواره درنهایت شهرداری است. در متواردی شتهرداری ختود    
پردازنتد عتوارض    ی برخی خدمات متی  هایی که به ارائه کند بلکه شرکت مستقیماً عوارض را دریافت نمی

ی متؤدی   د. در ای  موارد ممک  است شکایت اولیهکنن حساب شهرداری واریز می شهرداری را وصول و به
چون شرکت بر اساس ترتیبات مقررشده از سوی شهرداری اقدام به   کننده باشد؛ اما متوجه شرکت وصول
 کند لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد شد. وصول عوارض می
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 دادخواست و ضمایم آن 

ی آن شهرداری را که طرف  وسیله است که بهشروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم اعتراض مؤدی 
 کند تا ترافع و احقا  حتق بته   را به کمیسیون دعوت می خواند؛ یعنی آن او در دعوی است به دادرسی می

توان اعتراض مؤدی را دادخواهی دانست و ستندی کته حتاوی ایت  دادخواستت استت،        لذا می عمل آید؛
ی آن خواهتان )متؤدی( بتا رعایتت      وستیله  ست که بهدادخواست نامید؛ پس دادخواست نخستی  سندی ا

کند  ی خود به کمیسیون، درخواست رسیدگی و صدور رمی می مقررات و با تسلیم ادعاها، دالیل و خواسته
ی کتبتی استت کته توست       شود. ای  دادخواست که برگ اعتراض و نامه شود رسیدگی آغاز و موجب می

تنظیم شده است. حل آن به منبع عوارض و یا نتوع و میتزان    نسخه 2ی قانونی وی در  مؤدی یا نماینده
صتورت مستتند و مستتدل ایتراد گرفتته و درخواستت        ی محاسبه و غیره، کلی یا جزئی بته  آن و یا نحوه
ی دوم  شود و رسید آن در نستخه  می  داده ی اول فرم مذکور به شهرداری تحویل شود. نسخه رسیدگی می

عنتوان دادخواستت در    به  برگ اعتراض باال اگرچه در عمل ماند. ه باقی میکنند شده و نزد اعتراض گرفته
آن فقت  در متورد اعتتراض در     شود؛ اما ایت  بترگ اعتتراض و شترای  مقترر در      کمیسیون محسوب می

یتک فترم ارستال      تواند قابلیت استناد داشته باشد نه در مورد کمیسیون و رستیدگی. در آن  می شهرداری
بینی است که پرونده و برگ اعتراض  ی مذکور پیش نامه ی کمیسیون نیز بر اساس آیی  دبیرخانهپرونده به 

 شود. به پیوست آن از سوی شهرداری به دبیرخانه کمسیون فرستاده می
بته متؤدی؛    شده آگهی ابال  یک برگ پیش -8ی محاسبه؛  نحوه -2نوع عوارض؛  -1در ای  فرم: 

بترگ   یتک -6اعتراض متؤدی )در صتورت اعتتراض(؛     -5ده به مؤدی؛ ش ی ابال  یک برگ اخطاریه -4
 شده است. ی کتبی از مؤدی، مشخص نامه دعوت

 

 77 تجدیدنظرخواهی از کمیسیون 

نشده است و آرای صادره از آن قطعی است؛  بینی تجدیدنظرخواهی از آرای کمیسیون در قانون پیش
در دیوان عتدالت اداری نیستت؛ از طترف دیگتر دیتوان      اما ای  امر مانع از اعتراض به آرای صادره از آن 

کند؛ بلکه آن را  با سایر شکایات نمی 77عدالت اداری رسیدگی ماهوی به شکایات از آرای کمیسیون ماده 
دهتد و چنانکته نقتض قتوانی  و مقتررات       از حی  نقض قوانی  و مقررات مورد رسیدگی شکلی قرار متی 

 دهد. عرض ارجاع می و برای رسیدگی به مرجع هم صورت گرفته باشد حکم صادره را نقض

 

 لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت 

شوند قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و قطعتی هستتند. بتر     صادر می 77آرایی که از کمیسیون ماده 
شتکایت   77توانند علیه رمی کمیستیون متاده    های دولتی در دیوان عدالت اداری نمی اساس رمی سازمان

 های عمومی طر  کنند. توانند شکایت خود را در دادگاه ا میکنند؛ ام
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 کمیسیون رأی از بعد اجرای مراحل 
قبل از دادخواست اجراییه: شهرداری پس از صدور رمی کمیسیون و قبل از درخواستت اجراییته    -1

باید کتبی و طبق فترم  مقام قانونی او ابال  کند و ابالغیه  علیه یا وکیل یا قائم باید مفاد رمی را به محکوم
تتاریخ تولتد،    ی شناسنامه، محل صدور، نام پدر، مخصوص حاوی نام و نام خانوادگی، محل اقامت، شماره

شده است و نیز مهلتی که طی  مشخصات رمی و شماره و تاریخ و... موضوع و مبلغی که محکوم کد ملی،
ت عدم اجرای رمی، از طریتق اجترای تبتت    روز( باشد و متذکر شود در صور 11آن باید رمی را اجرا کند )

 اقدام خواهد شد.
 شهرداری ،77 ماده موضوع عوارض بابت اجراییه صدور تقاضای برای: درخواست صدور اجراییه -2

 و االجترا  الزم رستمی  اسناد مفاد اجرای ی نامه آیی  131 ماده) کند محل تسلیم تبت به زیر را اورا  باید
 اجرایی(: عملیات از شکایات به رسیدگی طرز

 تقاضانامه صدور اجراییه؛ -1-2
 رونوشت مصد  رمی کمیسیون؛ -2-2
 مؤدی. به مذکور رمی شده ابال  ی اخطاریه -8-2

 عملیات از به شکایات رسیدگی طرز و االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرای ی نامه آیی  132 ماده -

 و نوستازی  قتانون  18 و 3 متواد  و شتهرداری  قانون 77 ماده استناد به شهرداری که مواردی اجرایی: در
 اجراییته  صتدور  درخواستت  تبتت   اداره از شتهرداری  قانون از دیگر مواد و آن 1 و تبصره شهری عمران

 فتو ،  متدارک  ارستال  از پتس  دارد. اعالم نیز را یادشده مواد در رمی مذکور قطعیت دلیل باید نماید، می

 نماید. می ابال  مؤدی اجرا به مأمور توس  را صادره ی اجراییه و اقدام اجراییه صدور به نسبت تبت اجرای

 از پس هر صورت به باش؛ روزنامه در درج یا استنکاف ابال ، به تعهد واقعی یا قانونی، است ممک  ابال 

 و نتیم  االجترا  الزم ستند  موضوع معادل خویش طلب وصول جهت بایست می شهرداری ی اجراییه ابال ،

 بازداشتت  قابتل  دیت   مستتثنیات . کنتد  اقدام متعهد اموال بازداشت و مال معرفی به نسبت اجرایی، عشر

 نیست.

 

 :از اند عبارت دین مستثنیات قانون بر اساس 13-2
 رایتج  عترف  در که ها آن شئونات رعایت با وی تکفل تحت افراد و علیه محکوم موردنیاز مسک  .1

 است؛

 موردنیاز؛ ی نقلیه ی وسیله .2

 او تکفل تحت افراد و خانواده علیه محکوم ضروری حوایج رفع برای که زندگی موردنیاز ی اتاتیه .8

 است؛ الزم

 عرفتاً آذوقته   کته  متدتی  برای وی تکفل تحت افراد و علیه محکوم احتیاج قدر به موجود ی آذوقه .4

 شود؛ می ذخیره

 ها؛ آن شأن با متناسب پژوهش و علم اهل برای پژوهشی و علمی و ابزار کتب .5
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 امرارمعتاش  ی وستیله  کته  اشتخاص  و ستایر  کشتاورزان  ،وران پیشته  ،کستبه  کار ابزار و وسایل .6

 است. وی تکفل افراد تحت و علیه محکوم

 

 بتی ی اجراییه صدور برای الزم مدارر  
 وصتول  و اجراییته  صتدور  بترای  ها شهرداری قانون 77 ماده کمیسیون از صادره آراء مورد در ال (

 242 ماده استناد به مهلت قانونی روز 15 از پس بایستی می ها شهرداری عوارض از ناشی مطالبات موقع به

 کنند: ارائه اسناد محل تبت به و تهیه را زیر مدارک اسناد تبت قانون
 مؤدی؛ کار محل یا و اقامت محل نشانی آخری  و مشخصات .1

 اجراییه؛ صدور مخصوص نامه درخواست .2

 ؛77 ماده موضوع اختالف حل کمیسیون رمی مصد  رونوشت .8

 مؤدی. به مذکور رمی شده ابال  ی اخطاریه .4

 کته  هایی حساب صورت موضوع ها شهرداری قانون 111 ماده بر اساس تبتی ی اجراییه مورد در ب(

 اعتتراض  عدم صورت که دراست  دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه به متعلق یا و نشده واقع اعتراض مورد

 پرداختت  ی نحتوه  قتانون  مطتابق  مکل  است شهرداری است، رسیده قطعیت ی مرحله به آگهی پیش به

 کند. دولتی عمل اموال توقی  و تأمی  عدم و دولت به محکوم

 

 بندی جمع .11
 ورتای   از برختی  بودن فوریتی و اضطراری ماهیت به مربوط ها شهرداری مهم های ویژگی از یکی

 در گتاهی  کته  متوانعی  رفتع  و ستبز  فضای آبیاری زباله، آوری جمع شهر، سط  نظافت ازجمله. هاست آن
 و نظتم  ختوردن  هتم  بر موجب زیرا انداخت؛ تأخیر به توان نمی را ورای  ای  شوند. می ایجاد شهر سط 
ها وابستگی شدیدی بته   با دقت نظر در آنچه بیان شد درآمد شهرداری .شوند می شهری سالمت و زیبایی
رو قوانینی برای بررسی و تصویب در دستور کتار قترار دارد تتا از     در سط  شهر دارد؛ لذا ازای وساز  ساخت

ی درآمتدهای   الیحته  افزوده، وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار بکاهد مانند قانون مالیات بر ارزش
نتوعی پرداختت حقتو      ها بته  که درواقع پرداخت آن ها از ادارات دولتی پایدار و وصول مطالبات شهرداری

ی  ها نهادی مردمی هستند که با گترفت  درآمتد از متردم بته اداره     شود؛ زیرا شهرداری مردم محسوب می
 پردازند. شهر می
نباید فراموش کرد که موفقیت شهری در تبیتی  حتس مستئولیت و انگیتزش شتهروندی بترای          

هتای ختدمات    ینته هزی و تحلیتل  ازاعتمادست منوط به تحقق مواردی ازجملته   است کهمشارکت در امور 
هتای خصوصتی، عمتومی و دولتتی کته       ی فعتاالن اقتصتادی اعتم از بنگتاه     شهری است و بالطبع همته 

ای که از خدمات و فضای شهر  بایست سهم خود را بابت بهره یمی امکانات شهری هستند،  کننده استفاده
شتده در خصتوص    قوانی  و مستتندات گفتته  توجه به  بابرند، به شهر و سایر شهروندان پرداخت کنند.  می
 مرتب  های فعالیت نیز و مالی مدیریت و اقتصادی ریزی برنامهضرورت  ی دریافت و وصول عوارض، نحوه



  ... بربهای خدمات  و عوارض وصول و وضعقانونی  نگاهی به مستندات

21 

 هتای  ستال  در ویتژه  به آن انجام کیفیت و ماهیت که است ها شهرداری ورای  ستادی ازجمله امر ای  با

است. در همی  راستا مجلس شورای اسالمی درصدد برآمده  شده برخوردار بیشتری و تأتیر اهمیت از اخیر
بینی کنتد. در ایت     ی کشور پیش ساله های پنج ها در برنامه است تا مبنای درآمدی پایدار را برای شهرداری

ها در نظر بگیرند که  شده است تا وزارت کشور و دولت درآمدهای تابتی را برای شهرداری بینی پیش  برنامه
ها خللی وارد نیاید. در پایتان گفتت  ایت      های آن ش درآمدهای ناپایدار شهرداری به برنامهدر صورت کاه

موقع از قوانی  و مقتررات مصتوب و آمتوزش آن بته تمتام       ی مناسب و به نکته ضروری است که استفاده
ان بایستت متدیر   کته متی   ی بخش زیادی از منابع درآمدی شهرداری باشد کننده تواند تأمی  همکاران می

 شود. شود که در زیر به آن اشاره می به همی  دلیل چندی  راهکار پیشنهاد می شهری به آن توجه کنند.

 

 راهکارهای پیشنهادی. 12

 های شهرداری؛ کردن فعالیت مند نظام -1
تقویت نیروی انسانی با توجه به نوع، تنوع و ساختار قانونی شهرداری و آموزش همکاران برای  -2
 لینک کردن قوانی  به یکدیگر؛ چراکه وصول درآمد فرآیندی چندمنظوره است؛تسل  در 
 پایدار(؛) تمهیدات الزم برای وصول درآمدهای سالیانهایجاد  -8
ی درآمتدی   های شناسایی جتامع و دقیتقِ منتابع درآمتدی و تغییتر در الیحته       نامه ی شیوه تهیه -4

 صورت استاندارد برای هر فعالیت درآمدی؛ به
 مایت عملی از تصمیمات قانونی زیرمجموعه برای سرعت بخشیدن به وصول عوارض؛ح -5
ی کستبه در   ممیزی کردن امالک برای ایجاد بانک اطالعات مستحدتاث، تهیه فهرستت کلیته   -6

 که کسب یا تجاری شهر را ندارند؛ سط  شهر
 بتیالن  دادن قترار  دید معرض در مانند تبلیغات مؤتر طریق از شهرداری به مردم بدبینی کاهش-7

 از شتده  عتوارض گرفتته   شتدن  هزینته  ی نحوه درآمدها، شده برای وصول مشخص مستندات شهرداری،

 ی آینده؛ها برنامه یها نهیهزو  شهر برای شده انجام یها نهیهز مردم،
 ؛با قوانی  و مقررات مغایرتی نداشته باشد ی کها گونه به وضع عوارض جدید -3

 باشد؛ محلیوضع عوارض جدید متناسب با درآمدهای -1
 توجه شود؛ به اترات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل -11
 .از وضع عوارض مضاع  کردن جلوگیری -11

 

 منابع
 .بعدی الحاقات ی نامه و آیی  اصالحات با 1844مصوب  شهرداری قانون -
 .بعدی الحاقات ی نامه و آیی  اصالحات با 1846 مصوب ها شهرداری مالی ی نامه آیی  -
 .بعدی الحاقات ی نامه و آیی  اصالحات با 1851 مصوب صنفی نظام قانون -
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 .1875 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخاب و ورای  تشکیالت، قانون -
 .بعدی الحاقات ی نامه و آیی  1873افزوده مصوب  قانون ارزش -
 .بعدی الحاقات ی نامه و آیی  1831ی کشور مصوب  ساله توسعه پنج ی پنجم قانون برنامه -
 .بعدی الحاقات ی نامه قانون تسهیل و آیی  -
 .1836 مصوب «تهران شهرداری مالی منابع سایر و پایدار درآمدهای جامع طر »مصوبه  مت  -
 .بعدی الحاقات ی نامه و آیی  1847 مصوب شهری عمران و نوسازی قانون -
 74 ی )موضتوع متاده   وضع و وصول عوارض و بهتای ختدمات   ی اجرایی نحوه ی نامه دستورالعمل آیی  -

 .(ها شهرداری قانون
ی عتوارض و   ی تعرفته  الیحته ) تبریز، مشهد، قتم  اصفهان، مصوبات شورای اسالمی شهرهای تهران، -

 بهای خدمات(.
 همتایش  شتهری. ستومی    های پروژه مالی  تأمی در مالی نهادهای و ابزارها کارکرد (.1831مهربانی ) -

 .تهران شهری، ی مالیه
 . واحد آموزش استانداری فارس.77 ی (. فایل آموزشی کمیسیون ماده1814غالمی، محمد ) -
 جهت اجاره، ابزاری کارآمد (. صکوک1811)  محمد فر، سلیمی و خزاعی، منصوره مصط ؛ فر، سلیمی -

 .1 ی دوره شهری، مدیریت شهری. های پروژه مالی تأمی 
 ه. شتهرداری  ی مالیه همایش ی چکیده های فرانسه، شهرداری مالی تأمی  (.1873) رضا علی الهی، آیت -

 .اداری و مالی معاونت تهران، انتشارات شهرداری
 ایتران.  شتهرهای  ی در اداره هتا  شتهرداری  حقوقی مشکالت (.1812سلطانی، فاطمه ) و نادری، افشی  -

 مشهد. فردوسی دانشگاه مشهد، شهری، مدیریت و ریزی برنامه کنفرانس پنجمی 
منتابع متالی پایتدار در منتابع درآمتدی       .قتش  پایدار مالی منابع تأمی  نقش (.1811) خدایی و منتظری -

 .ها شهرداری
 
 


