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 به نام خدا

 فهرست مطالب:

 درآمد شهرداری ها اصول و مبانیبخش اول: 
 تاریخچهمقدمه و 

 تعاریف

 مبانی نظری

 مبانی قانونی و حقوقی 

 با درآمدشهرداری ها قوانین مرتبطبخش دوم: 
 قانون شهرداری

 و انتخاب شهردارانقانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور 

 آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها 

 توسعه کشورششم برنامه  پنج ساله  انونق

 سایر قوانین

 بخشی از مصوبات درآمدهای پایدار  بخش سوم:

 عوارض نوسازی و عمران شهری

 عوارض کسب و پیشه

 عوارض تابلو

 عوارض خودرو

 بهای خدمات مدیریت پسماند

 ت بر ارزش افزوده مرتبط با شهرداریها و دهیاریهای کشورمالیا

 بخشی ازمصوبات درآمدهای پایداربخش چهارم: 
 الیحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده 

 الیحه و طرح نظام درآمدهای پایدار شهرداریهای کشور

 «طرح جامع درآمد های پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران »مصوبه 
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  درآمد شهرداری ها اصول و مبانی: بخش اول

 :و تاریخچهمقدمه 

از آنجا که شهرها کانون اصلی تحوالت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی میباشند اداره قانونمند جامعه شهری و 

حفظ محیط زیست نیازمند توجه بیشتری است. در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از ارائه خدمات به شههروندان بهه   

هده سازمانها و نهادهای محلی از جمله شهرداریها واگذار گردیده است. تا ضمن ارتباط مستقیم با مهرد  بها نرهارت    ع

آنها اداره امور شهر انجا  پذیرد. همراه با رشد صنایع و تکنولوژی تعداد شهرها رو به افزایش گذاشته شد و شهرهای 

مرد  افزایش و سطح انترارات آنها از سازمانها خدمات رسهان و   موجود نیز گسترش و توسعه یافت. در نتیجه نیازهای

 شهرداریها نیز بیشتر و متنوع تر گردید.

هه ش بعد از تصویب قانون اساسی سه قانون مهم دیگر که آنها نیز از قوانین فرانسه و بلژیک اقتباس  6821در سال  

 به تصویب مجلس رسید این قوانین عبارت بودند از: شده بودند به منرور وادار کردن دولت به انجا  خدمات عمومی

  هه ش 6821قانون انجمن های ایالتی مصوب 

  هه ش 6821قانون بلدیه مصوب 

  هه ش  6821قانون تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکا  مصوب 

رفته و تکامل یافته است. عدها با نا  شهرداری شکل گهه ش ( و ب 6821در کشور ما این روند با تشکیل بلدیه )درسال 

وظایفی که به موجب قوانین به عهده شهرداری ها گذاشته شد هزینه های در بر داشت که میبایست منابع مالی آن نیهز  

 به نوعی تأمین گردد. بخشی از این منابع از محل دریافت عوارض )مالیات محلی(  تعیین گردید. 

هت وصول  و تأمین منابع درآمد شههری در ایهران اسهت . شههرداریها در     قانون بلدیه اولین  نرا   ارائه شده مدون ج

   ( ایجاد گردید.  6091ه.ش )  6821شکل کنونی پس از تدوین قانون  بلدیه ، در پی استقرار مشروطیت در سال 

 قانون بلدیه آمده است : 1در ماده 

 «باشدوجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه می دهند باید به حکم قانون »

آمهده اسهت کهه     قانون بلدیه 6مورد استفاده و عمل شهرداریهای وقت بود . در ماده  (ه.ش) 6090قانون بلدیه تا سال 

 مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشین است.

انون قبلی بود . این قانون نیهز در  قانون جدید شهرداریها تدوین گردید که دارای تفاوتهای بسیاری با ق 6090در سال 

تغییرات و اصالحاتی در  6001و  6006) ه.ش( دستخوش تغییرات اساسی شد و پس از آن نیز در سالهای 6082سال 
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مجدداً اصالحاتی به قانون شهرداریها ایفاد شد . در قانون جدید نیز وظایفی بر اسهاس   6011آن به عمل آمد . در سال 

 زهای مالی آن پیش بینی شده بود .برای شهرداریها تعریف و منابعی برای تأمین نیااین قانون  11ماده 

 

 تعاریف

هها بهرای ایفهای وظهایف     ها نهاده شده است و لذا شههرداری ، وظایف متعددی بر عهده شهرداری در قانون شهرداری

حه    هها بهه موجهب قهانون    هرداریش. قانونی خود نیازمند برخورداری از منابع درآمدی پایدار، مستمر و مناسب هستند

 عوارض را دارند. یافتدر

سازمانی است عمومی غیر دولتی که نحوه تأسیس و اداره آن در محدوده قانونی و حریم شهر طبه    تعریف شهرداری:

 قوانین و مقررات مربوطه میباشد.

ارات دریافتی از محل بودجه ساالنه هزینه های شهرداری از محل اخذ عوارض ، بهای خدمات کمک و یارانه و سایر اعتب

کشور ، جلب و جذب کمک و مشارکت اشخاص )اعم از حقیقی و حقوقی( و همچنین سهود و درآمهد حاصهل از امهوال و     

 دارائی های شهرداری تأمین می گردد. 

ا  و مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطاب  اختیارات قانونی بهرای تهأمین مخهار  عه     عوارض :

توسط شورای )خاص و یا اعمال سیاست های تشویقی یا بازدارنده اخذ می نماید. این عوارض )محلی( پس از تصویب 

 وف  قوانین و مقررات موضوعه اعال  عمومی می شوند. (اسالمی شهر

  عمهومی شهده   نی رسیده و اعهال ه عبارتی: مبالغی که مستند به قوانین جاری ، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانوب

 .باشد

عبارت است از ملک ، اموال ، کاال ، خدمات ، حقوق و جز اینها که برابر تعرفه مالک اعمال عوارض قهرار   منبع عوارض :

 می گیرد.

وجوهی است که شهرداری در قبال ارائه برخی خدمات و متناسب با میهزان اسهتفاده از آن بها تصهویب      بهای خدمات :

 استفاده کنندگان خدمات وصول می کند.شورای اسالمی شهر از 

عمدتاً عوارضی است که فارغ از تولید ) اعم از کاال ، محصول و یا خدمات ( به منبع عوارض مسهتمر و   عوارض محلی :

یا موجود در حدود شهر ) محدوده قانونی ، حریم ، حوزه شهری ( تعل  می گیرد . از انهواع عهوارض محلهی مهی تهوان      

 .سب و پیشه را نا  بردو عوارض کساختمان ، اتومبیل  رای زمین ،عوارض وضع شده ب
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به عوارضی اطالق می شود )اعم از کاال ، محصول یا خدمات( کهه تهأریرات اجتمهاعی و     عوارض منطقه ای )استانی( :

 .استان مرتبط باشدنها با یک و یا چند شهرستان و یا اقتصادی آ

ه به موجب قانون و مصوبات و تعرفه های قانونی به طور متمرکز و از طری  به عوارضی اطالق می شود ک عوارض ملی :

دولت مرکزی دریافت می شود و سپس از طری  نهادهای متولی حکومت های محلی در اختیار آنها قرار می گیرد ، مثهل  

 عوارض حقوق گمرکی و ...

 «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری»بخشی از 

 61/1/6018 مصوب 

شهر. محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شهده و از نرهر بافهت سهاختمانی ،      - 1ده ما

اشتغال و سایر عوامل ، دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشهاغل  

شتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفهایی  کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری ا

نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل 

 دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. 

 سکن و شهرسازی خواهد بود. تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و م - 6تبصره 

محله . مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن  - 8تبصره 

 محل می دانند و دارای محدوده معین است حدود محله های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود. 

 پیوستن چند محله ، منطقه شهری تشکیل می شود.  منطقه . در شهرهای بزرگ از به هم - 0تبصره 

حوزه شهری . به کلیه نقاطی اطالق می شود که در داخل و خار  محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود  - 1تبصره 

 ربتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.

 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها»بخشی از 

 0/66/6021مصوب   

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مهذکور   ـ6ماده

 باشد.االجراء میشهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الز در طرح هادی

ه نرارت و کنتهرل شههرداری در   حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر ک ـ8ادهم

 آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
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 مبانی نظری :
 )عوارض(: برخی از اصول مالیات بندی محلی

 سهم مالیات افراد کم درآمد با مالیات افراد پر درآمد متفاوت باشد. – اصل عدالت -6

ندگان باید بدانند مالیات پرداختی آنها چه میزان بوده و صهرف چهه امهوری    پرداخت کن – اصل قابلیت مشاهده -8

 گردیده است.

تعیین میزان مالیات محلی می بایست تحت کنترل دولت های محلی و پرداخت کنندگان  – اصل استقالل محلی -0

 آن باشد.

خش اعرم درآمد حاصل از هزینه جمع آوری مالیات محلی نباید زیاد باشد. بعبارتی نباید ب – اصل صرفه جویی -1

 مالیات صرف اداره نرا  مالیاتی شود.

 درآمد حاصل از مالیات باید تکافوی موضوع هزینه را بنماید.  – اصل کفایت درآمد -1

 دریافت مالیات باید استمرار داشته باشد. – اصل ربات درآمد -1

 ه شدت متحرکند وضع شود.مالیات های محلی نباید بر پایه های که ب– اصل عد  جابجایی پایه مالیاتی -1

 

 :خصایص درآمد پایدار

 )دارای ربات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود( تداوم پذیری •

)کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شهود و بهه سهاختارهای زیسهت      مطلوب بودن •

 .محیطی ، کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی لطمه وارد نیاورد

)پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و همپای با گسترش مخار  افزایش یابد تها از میهیقه    انعطاف پذیری •

 مالی اجتناب شود(
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 : مبانی قانونی و حقوقی

 قوانین مربوط به تامین منابع درآمدی شهرداریهابخشی از 

 )عوارض بنزین(6010قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب  •

 6011ن نوسازی و عمران شهری مصوب قانو •

 6012قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب  •

  6016قانون تشکیالت شوراهای اسالمی مصوب  •

 6010قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  •

آیهین نامهه   و 6011قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصهوب   •

 6012اجرایی آن مصوب

 81/66/6029قانون تنریم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  •

 88/69/6026مصوب  قانون موسو  به تجمیع عوارض •

 61/8/6021مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 شهرداری ها با درآمد قوانین مرتبطبخش دوم: 

 : قانون شهرداری
پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییهر نهوع و میهزان عهوارض اعهم از کاالههای        - 62بند  55ماده 

 وارداتی و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطالع وزارت کشور. 

ر نقاطی که بهه موجهب   د درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و کلیه عوارض و:10ماده

این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل شود تقسیم هزینه به نسبت درامد هریک از محهل هها مهی     6ماده 8تبصره 

 باشد.

ل آن را شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شههرداری و آب بهها و امثها    : 11ماده 

 تدوین و تنریم می نماید.

اد رسمی مکلفند قبل از انجا  معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت بهه عهوارض ملهک    دفاتر اسن -تبصره 

مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسهمی  

 الک را به دفتر خانه اعال  دارد.مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی م

ودرآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نا  مامور وصول تعیهین   عوارض:11ماده 

 می شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید برطب  مقررات امور مالی تیمین کافی بسپارند.

هرداری و و بهای خدمات ارائه شده توسط ش شهرداری در مورد عوارض رفع هرگونه اختالف بین مودی و:11ماده

به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ودادگستری وانجمن شههر ارجهاع مهی      سازمان های وابسته به آن

شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طب  تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طب  مقررات 

ای ربت مکلف است بهر طبه  تصهمیم کمیسهیون     اسناد الز  االجراء به وسیله اداره ربت قابل وصول می باشد اجر

مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبهادرت نمایهد در نقهاطی کهه سهازمان قیهایی نباشهد ریهیس         

دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شهورای شهرسهتان بهه عمهل     

 (66/0/6008)اصالحی  خواهد آمد.
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  68/1/6011مصوب    «آئین نامه مالی شهرداری ها»ی از بخش

 درآمدهای شهرداری به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می شود : 80ماده 

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) درآمدهای مستمر ( .6

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی  .8

 بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری .0

 جوه و اموال شهرداری درآمدهای حاصل از و .1

 کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی  .1

اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارائی هایی که به طور اتفاقی یها بهه موجهب    

 قانون به شهرداری تعل  می گیرد .

بهه   23/4/2741ا مصوب هنامه مالی شهرداریآیین (73ماده )(تنریم بخشی از مقررات دولت 37ماده)

 شود: شرح ذیل اصالح می

شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطاب  های کل کشور اجازه داده میبه شهرداری ه  73ماده 

رسد دریافت نمایهد. در ههر حهال    دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می

 .اب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بودصدور مفاصاحس

 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 10ماده 

 مجلس شورای اسالمی 6/8/01مصوب 
شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهه  صهورت   

 تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدا  نمایند.نسیه نسبت به صدور و 

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگا  صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شههرداری هها   

 ممنوع است.

عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی ( ۰۰۱%پرداخت صد درصد )

. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز بهه میزانهی کهه بهه تصهویب شهورای       شهر می رسد

 اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

قهانون  ( ۵شهرداری ها مکلفند در صورت عد  اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده )

مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط بها تقاضهای مالهک    

 خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طب  قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
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 : انتخاب شهردارانقانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و 

 «قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران »بخشی از 

 6/0/6011مصوب 

 وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است: - 16ماده 

ت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نرهر گهرفتن سیاسه    - 61بند 

 شود.اعال  میعمومی دولت که از سوی وزارت کشور

نامهه مهالی و   های وابسته به آن با رعایت آیینتصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان - 81بند 

 ها.معامالت شهرداری

ت و ( شورای اسالمی شهر میتواند نسبت به وضع عهوارض متناسهب بها تولیهدا    81/2/6021)اصالحی  – 11ماده 

نامه مصوب هیهأت  های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طب  آیینهزینهدرآمدهای اهالی به منرور تأمین بخشی از

 وزیران اقدا  نمایند.

تواند در ههر  عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می –تبصره 

 نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدا  نماید.نطب  بر آیینرا ممقطعی که وصول هر نوع عوارض

 ( وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :1/1/6028)الحاقی  – 12ماده 

 بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسالمی یا دولت. - 0بند 

( مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو 81/2/6021و  1/1/6028)اصالحی – 29ماده 

هفته از تاریخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگیرد الز  االجراء می باشد و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر بها  

ا ذکهر مهورد و بهه    قوانین و مقررات کشور و یا خار  از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند ب

طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجدید 

نرر نمایند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و بهه موضهوع رسهیدگی و    

دد از مصوبه مورد اختالف عدول ننماید موضهوع بهرای تصهمیم    اعال  نرر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مج

 گیری نهایی به هیأت حل اختالف ذیربط ارجاع می شود.

 هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعال  نرر نماید.
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 ردارانقانون اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شه

 02/0/5931 مصوب 

هیهأت  »ه مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابالغ مورد اعتراض   ۰۰ماده

مهی  نامیهده  « هیأت تطبی  مصهوبات »اختصار ه که در این قانون به « تطبی  مصوبات شوراهای اسالمی کشور با قوانین

ء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خار  از شود ه قرار نگیرد الز  االجرا 

حدود وظایف و اختیارات  شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مهدت دو هفتهه از    

شورا موظف است ظرف مهدت    .نرر کندتاریخ ابالغ مصوبه، اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجدید

ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعال  نرر نماید. در صهورتی کهه شهورا در    

بررسی مجدد از مصوبه مورد اختالف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختالف ذی ربط ارجاع  

 .مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعال  نرر نماید می شود. هیأت مزبور

ه هیأت تطبی  مصوبات شهرستان با عیویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عیویت یک قاضی به انتخاب ۴تبصره

ر و رئیس قوه قیائیه و یکی از اعیای شورای اسالمی استان به انتخاب این شورا جهت تطبی  مصوبات شهورای شهه  

شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبی  مصوبات بخش و روستا به عیویت و ریاست بخشدار و عیویت یک 

قاضی به انتخاب رئیس قوه قیائیه و یکی از اعیای شورای اسالمی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شهود.  

 .ا استمحل تشکیل هیأتهای تطبی  مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ه

ه هیأت تطبی  مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عیویت و ریاسهت فرمانهدار تههران و عیهویت       ۵تبصره

فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قیائیه و یکی از اعیای شورای اسالمی استان 

 .به انتخاب این شورا تشکیل می شود

مصوبات شوراهای اسالمی کشور مطاب  این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد ه اعتراض به   ۶تبصره

مراجع صالح قیائی نیست و نافی صالحیت فقهای شورای نگهبان در نرارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمهی  

 .باشد
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 : آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها

 اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها آیین نامه بخشی از

 1/1/6012مصوب 

در تعیهین شهرایط    1/1/6012هیأت وزیران نیز در آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراها مصهوب  

 وهعالعوارض به راجع گیریتصمیم هنگا  شوراها موظفند بهانطباق با سیاست های عمومی مواردی را ذکر نموده است 

 را بهه  دولت عمومی شود، سیاستهایمی اعال  سالیانهبودجه و قوانین پنجساله در برنامه که کلی سیاستهای به بر توجه

 .نمایندمراعات ذیل شرح

شههر، بخهش و یها    ههای  توانند برای تأمین بخشی از هزینهه شوراهای اسالمی شهر ، بخش و شهرک می -6ماده

اداری و عمرانی با رعایت ضوابط ، ترتیبات و سیاسهتهای موضهوع ایهن    های خدماتی ،اعم از هزینهشهرک مربوط 

 آیین نامه عوارض وضع نمایند.

وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ، شهرک و بخش در حدود درآمدها ، عرضه کاالها و خدمات و  -8ماده

 ش ذی ربط باشد.به شهر ، شهرک یا بخسایر موضوعهایی است که مربوط

شود، در وصول عوارضی که طب  این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می -1ماده

رکها بهر عههده   همورد عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیهار و دهیهاری و در مهورد شه    

نماینهد .  اجرایهی آن اقهدا  مهی   ربوط و ضمانتهایمسؤوالن اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطاب  مقررات م

 مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مؤدی است .

نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر ، بخش و یا شهرک وضع  -1ماده 

 گردد.میشوند ، توسط همان شورا تعیینمی

ههای طرحههای   توانند برای تأمین تما  یا بخشهی از هزینهه  و شهرک می شوراهای اسالمی شهر، بخش -1ماده 

برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریه  وصهول   خاص خدماتی یا عمرانی ، عوارض خاصی

 باشد.مصرف میگردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض ، قابلمی

موظفند به هنگا  تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامهه  شوراها  -61ماده 

 شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:میپنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعال 

رض متناسهب بها   دهیاری و شهرک مربوط از طری  وضع و وصهول عهوا  نیل به سمت خودکفایی شهرداری ، -الف 

 هزینه های مورد نیاز ؛



 13 

های مختلف اعم از دولتهی و  رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش -ب 

 غیر دولتی ؛

 شوند؛جهت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می -پ 

 و درآمدهای اهالی؛ تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات -ت 

 توجه به اررات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛ -ث 

 هماهنگی و وحدت رویه در نرا  عوارض ؛ -  

رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال و خدمات بر سایر روش ها از جمله روش  -چ 

 وضع عوارض مقطوع،

 مین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی؛وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده ز -ح 

 جلوگیری از وضع عوارض میاعف بر کاالهای تولیدی؛ -خ 

 توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگا  وضع عوارض بر تولید؛ -د 

 واقعی در دوره مورد نرر؛محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش  -ذ 

 خود داری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی ؛ -ر 

 توجه به اقشار کم درآمد هنگا  وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نرایر آن ؛ -ز 

 رعایت حال ایثارگران هنگا  وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نرایر آن ؛ -ژ 

 ای پرداخت به موقع عوارض ؛های تشویقی براعمال رویه -س 

 ( قانون اساسی .0وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ) -ش 
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 : قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور

 انون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقبخشی از 

 مجلس شورای اسالمی( 14/12/1395)مصوب 

 16/1/1396مورخ  1142نامه شماره 

 عمومی مالیه و بودجه – 8ش بخ

های عمومی، اصالح نرا  درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه جویی در هزینهمنرور تحق  صرفهبه -1ماده 

 :به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

 .وع استبرقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممن -الف

و بندهای آن و نیز عوارض آالیندگی  61/8/6021( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02عوارض موضوع ماده ) -ب

 مورد در زیر شرحبه  گذاری خودروهاماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره (1)موضوع تبصره 

 :گرددمی توزیع کشور مالیاتی امور زمانسا توسط مذکور ماده(  ) و( ب) ،(الف) بندهای

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه 02عوارض وصولی بند)الف(ماده) - 6

داری کل کشور از طری  حساب رابطی که بنا به مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

( شهرها و 19۱گردد، به نسبت هفتاددرصد)داری کل کشور افتتاح میسازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه درخواست

ها واریز ها و دهیاری( روستاها و مناط  عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری09۱درصد)سی

گردد تا های شهرستان مربوط واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناط  عشایری به حساب فرمانداریمی

 .با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناط  عشایری هزینه شود

عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص  -تبصره

 .گرددواریز می هاها و دهیاریبه حساب شهرداری (%100)صددرصد
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( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده 02عوارض موضوع بندهای )ب(، ) ( و )د( ماده ) - 8

قانون مذکور به حساب  (43)گذاری خودروهای موضوع بند ) ( ماده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم داری کل کشور واریز میی کشور نزد خزانهنا  سازمان امور مالیاتتمرکز وجوه به

( 01۱درصد)وپنج( سایر شهرها و سی10۱درصد)وسه( سهم کالنشهرها، پنجاه68۱درصد)ماه بعد به نسبت دوازده

کشور ابالغ  روستاها و مناط  عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و ها و مناط  عشایری توزیع میها و دهیاریشود، محاسبه و بین تما  شهرداریمی

های مناط  عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

( 09۱درصد)ی همان روستاها و مناط  عشایری شود. همچنین سیریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانبرنامه

ها عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

تما  شهرکها و نواحی صنعتی های( نیمهها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای )پروژهبرای تأمین زیرساخت

گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می

 .گرددکسر می

( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان 09۱درصد )( از مبلغ موضوع سهم سی1۱درصد)پنج -تبصره

نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون 

 .گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستندقرار می 06/8/6021

قانون مالیات بر  (00( ماده )8( و )6های )( بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره8در طول برنامه ششم جزء )

 .افزوده حاکم استارزش 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به 02( ماده)6آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)وارضع - 0

ها )برای روستاهای فاقد دهیاری و مناط  عشایری( همان ها و فرمانداریها، دهیارینسبت جمعیت بین شهرداری

لودگی واحدهای بزرگ تولیدی)پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان گردد. در صورتی که آشهرستان توزیع می

ای های اعالمی سازمان به نسبت تأریرگذاری، در کمیتهدر یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست

الیاتی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مهای ذیمرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان

 .شودهای متأرر توزیع میاستان بین شهرستان
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های متأرر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعیای کمیته توزیع کننده در صورتی که شهرستان -تبصره

 ربط،های ذیعوارض آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان

های های مربوطه براساس سیاستنماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان

 .اعالمی سازمان اقدا  به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

( مالیات بر ارزش افزوده را برای 0۱( از کل نه درصد)81/9۱دولت مکلف است بیست و هفت صد  درصد) - 01ماده 

ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و المللی ورزشهای زورخانهه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینتوسع

ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به

شود و پس از مبادله بینی میبودجه سنواتی پیش مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در

 .گیردها قرار میموافقتنامه در اختیار این وزراتخانه

 .شودها هزینه میاین اعتبار فقط در استان -6تبصره 

ای ممنوع است و در پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه -8تبصره 

 .ف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی استحکم تصر

( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع 0۱درصدی )از مجموع عوارض و مالیات نه -0تبصره 

 .نفعان، مبلغ مندر  در این ماده کسر خواهد شدبین ذی

( این قانون را 10پنجم ازمنابع درآمدی ماده )( و یک01دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ) -1تبصره 

 .بینی و هزینه نمایدبرای ازدوا  و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطاب  بودجه سنواتی پیش
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 : سایر قوانین
 

  6018ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال  18تبصره « ب»بند 

اه الیحه ای به مجلس تقدیم نماید ، که بموجب آن شهرداری ههای کشهور   م 1دولت موظف است ، حداکثر ظرف »

 «ساله به خود کفایی کامل برسند. 0طی یک برنامه ریزی 

 

 61/69/6010مصوب   - قانون محاسبات عمومی - 09ماده 

از قبیل انواع  ها و مؤسسات دولتی و اموال متعل  به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریوزارتخانه

زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و ح  تشرف و ح  مرغوبیت و مشابه آنهها معهاف هسهتند    عوارض متعل  به

بگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی با تشخیص انواع غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعل 

 وزیر خواهد بود.نخست

 

  0/66/6010مصوب  - قانون محاسبات عمومی 09ماده واحده لغو ماده 

قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانهه هها و مؤسسهات و     09، ماده  6011ازتاریخ اول فروردین ماه سال » 

شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها موظفند هر نوع عهوارض متعلقهه را بهه شههرداریها پرداخهت      

 «نمایند.
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 بخشی از مصوبات درآمدهای پایدار  بخش سوم:

 عوارض نوسازی و عمران شهری
  «و عمران شهری قانون نوسازی»بخشی از 

  1/0/6011 مصوب 

نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصهالح و توسهعه معهابر و     : 6 ماده

ین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسهازی محهالت و مراقبهت در    ایجاد پارکها و باغهای عمومی موجود و تام

رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلهف بهه   

 تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. 

سایر شهرها از تاریخی کهه وزارت کشهور تعیهین و    و در  6012در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه  :8ماده 

اعال  کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدرات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص ساالنه بماخذ پنج 

 بهای آنها که طب  مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. * در هزار 

نون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قا

شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصهرف غیهر   

 قانونی در اموال دولت خواهد بود.

بی از قیمت ملهک کهه در ههر    ترتیب ممیزی و تشخیص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نس  :6تبصره 

کهه از   آئین نامهه ای شهر با توجه بمقتییات و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد بموجب 

 طرف وزارت کشور تنریم و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد. 

یک از آنهان در سهال تها مبلهغ یکههزار و      در شهر تهران عوارض امالک مؤدیانی که مجموع عوارض هر   :8تبصره

پانصد ریال باشد، بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با تاییهد وزارت کشهور تمها  یها     

قسمتی از عوارض امالک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طب  مقررات این قهانون در سهال تها    

اشد با توجه به مقتییات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قهرار  مبلغ یکهزار و پانصد ریال ب

  .دهند

 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ یک درصد گردید ( 19ماده  8* )براساس تبصره  •

یک و نهیم درصهد     6020کل کشور   نرخ عوارض نوسازی برای سال  6020براساس قانون بودجه سال  •

 تکرار گردید. 6001تا  6009ن امر در سالهای تعیین گردید. که ای
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: بهای اراضی طب  قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی بها کسهب    1بخشی از ماده 

اطالع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای سهاختمانها و مسهتحدرات براسهاس    

وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصهویب هیهأت وزیهران رسهیده      ضوابطی خواهد بود که

 باشد.

شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه : 0بخشی از ماده 

 جه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعال  نتی

عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحق  می یابد و باید حداکثر تها پایهان همهان سهال بهه       : 69ماده 

 شهرداری پرداخت گردد.

از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعل  به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سهال  تبصره : 

 ایزه منرور و کسر خواهد شد.به عنوان ج

 69این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقیاء مهلهت مقهرر در مهاده     8شهرداری های مشمول ماده  : 68اده م

مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض امالک خود اقدا  نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند 

مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقیاء مهلت وصول نشهود   و مؤسسات مذکور مکلفند با اعال 

 نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدا  کنند.

این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنریم و پس از تصهویب هیئهت دولهت     آئین نامه اجرائی :تبصره 

 بمورد اجرا گذارده می شود.

تقاضای شهرداری مکلف بصدور اجرائیهه و تعقیهب عملیهات    ه ادارات و دوائر اجرای ربت بنا ب : 60ده ما 6 تبصره 

 اجرائی طب  مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی الز  االجرا می باشد.

  . در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست :8تبصره 

ه تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملهز  بهه پرداخهت    مؤدیانی ک : 61ماده 

 صدی نه زیان دیر کرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود.
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کلیمهی ( و   –زردشهتی   –مساجد و اماکن مقدسه اسالمی و معابد اقلیت های مذهبی )مسیحی  :81ماده بخشی از 

ن قهانون معهاف*   موضوع ایاز پرداخت عوارض ...............لو  دینی با گواهی سازمان اوقاف مدارس قدیمه طالب ع

 خواهند بود.

قانون مالیات بهر ارزش   19ماده  0قانون موسو  به تجمیع عوارض و تبصره  1ماده  0* )براساس تبصره  •

 افزوده لغو گردید(

 

 11ی اجرائی وصول عوارض شههرداری موضهوع مهاده    سایرعوارض شهرداری که براساس آئین نامه ها :82ماده 

به مرحله قطعیت برسد در  6011قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 

 این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.  60صورت عد  پرداخت طب  تبصره های ماده 

ه شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد عوارض اراضی واقع در محدود :60ماده 

 این قانون خواهد بود.  6برابر میزان مقرر در ماده  دو

در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طب  نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فیای سبز در اراضی مزبور  :1تبصره 

 این قانون وصول خواهد شد .  6وده و عوارض بماخذ مقرر در ماده اقدا  کنند مشمول مقررات این ماده نب

در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مهدتی کهه بهرای پایهان یهافتن       :6تبصره 

رف مهدت  ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدا  به ساختمان می کنند باید ظ

مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتما  برسانند و در صورتی که تا دوسال بعد از مدتی که برای اتما  بنا در پروانهه  

قید شده باز هم ناتما  بگذارند عوارض مقرر در این قانون بدو برابر افهزایش یافتهه و از آن ببعهد نیهز اگهر سهاختمان       

 4هر دو سالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به همچنان ناتما  باقی بماند برای 

 درصد بالغ گردد. ابنیه نا تما  که از طرف مقامات قیائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود . 

ده روز ) از تهاریخ  شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پانز : 09ماده 

 پرداخت( تسلیم مؤدی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند. 

هرگاه مؤدی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را به شهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مهدت   تبصره :

مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدا  نکند قبض پرداخهت عهوارض در حکهم مفاصها حسهاب      

  وارض نوسازی آن سال ملک می باشد.ع
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 قانون نوسازی و عمران شهری 68آئین نامه اجرایی ماده 

 09/0/6010مصوب  

آئهین نامهه ترتیهب ممیهزی و      60قانون نوسازی و عمران شهری و مهاده   68شهرداری ها براساس ماده  -6ماده

قهرر عهوارض قطعهی شهده خهود را      تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل برنا  مودیانی که تا تهاریخ م 

نپرداخته اند و شماره پالک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشهتراک بهرق بتهدریج ظهرف دو مهاه بهه       

 موسسات برق ارسال خواهند داشت.

قهانون نوسهازی    68موسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقهرر در مهاده    -8ماده

وارد اعال  شده بررسی نموده پس از انطباق آنها با پرونده های مشترکین و احراز سکونت مالک بتدریج نسبت به م

 در محل اخطار دو ماهه ای برای مودی خواهند فرستاد.

در صورتیکه موارد اعال  شده از طرف شهرداری با سواب  و وضع موجود مغایرت داشته باشد موسسات  -6تبصره

 ز تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعال  خواهند نمود.برق مراتب را ظرف یکهفته ا

در اخطاریه های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک ارسهال مهی شهود     -8تبصره

 تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دو ماهه مقرر در قانون تعیین خواهد شد.

هرداری تا تاریخ پایان مهلهت ارائهه نشهود، موسسهات بهرق      هرگاه از طرف مودی برق مفاصاحساب ش -0تبصره

 نسبت به قطع ان در موعد مقرر در اخطاریه اقدا  خواهند نمود.

و تبصره های ذیل آن شهرداری همراه با ارسهال   8برای تامین هزینه های مربوط به اقدامات موضوع ماده -0ماده

ریال مقطوعاً از محهل   11ارسالی به ازاء هر مشترک  صورت مودیان چکی معادل تعداد مشترکین مندر  در صورت

 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به موسسات برق ارسال خواهد داشت. 8اعتبار تبصره ماده 

در صورتیکه مودی ظرف یکماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع گهاز اقهدا  خواههد    -1ماده

 شد.

هزینه وصل آن در سراسر کشور پس ا زتکمیل شبکه گاز رسانی در تهران مورد بررسهی  نحوه قطع گاز و  -1ماده

 وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد خواهد شد.

نا  مالک و  موسسات برق و گاز صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی شهر را با ذکر -1ماده

 شماره پالک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهد فرستاد.
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 ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازیبهای اراضی، ساختمان مصوبه هیات وزیران در مورد

 0/68/6026تاریخ :     ه88218ت19211شماره : .

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت کشور 

وزارت کشهور و  601180806مورخ  11088680801بنا به پیشنهاد شماره  6026866889وزیران در جلسه مورخ هیأت 

نوسهازی و عمهران   ( قانون1های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده )موافقت وزارتخانه

 تصویب نمود: -6011مصوب  -شهری 

 6029تا پایهان سهال   6010ات برای محاسبه عوارض نوسازی از ابتدای سال ها و مستحدربهای اراضی، ساختمان

ههای  بهه شهرح ذیهل مهالک عمهل شههرداری       6026و از ابتهدای سهال    6018براساس ارقا  مربهوط بهه سهال    

 مشمول قانون نوسازی و عمران شهری قرار گیرد:شهرهای

قهانون  (11موضهوع مهاده )  معامالتی امهالک ) ( آخرین ارزش 81۱به میزان بیست و پنج درصد ) 6026سال  -الف 

 و اصالحیه بعدی آن(. -6011مصوب  -های مستقیم مالیات

موضهوع مهاده یهاد شهده و     ( آخهرین ارزش معهامالتی امهالک )    19۱بهه میهزان چههل درصهد )     6028سال  -ب 

 بعدی آن( اصالحیه

اصهالحیه  موضوع مهاده یهاد شهده و   ) ( آخرین ارزش معامالتی امالک19۱به میزان شصت درصد ) 6020سال  - 

 بعدی آن(

شده و اصالحیه بعدی موضوع ماده یاد( آخرین ارزش معامالتی امالک )29۱به میزان هشتاد درصد ) 6021سال  -د 

 آن( 

ماده یاد شده و اصالحیه بعهدی  موضوع ( آخرین ارزش معامالتی امالک )699۱به میزان صددرصد ) 6021سال  -ه 

 آن(

 جمهورمعاون اول رییس -ضا عارف محمدر

 

 

 

 

 

 



 23 

 ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازیبهای اراضی، ساختمان مصوبه هیات وزیران در مورد

 2/1/6006تاریخ :     هه  12021/ت 601810شماره : 

 

 وزارت راه و شهرسازی  –وزارت کشور 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور  61/1/6006 مورخ   01/0/6/16801بنا به پیشنهاد شماره  60/1/6006ورخهیأت وزیران در جلسه م

 تصویب نمود:به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

در شهرداریهای شهرهای مشهمول مهاده    ها و مستحدرات برای محاسبه عوارض نوسازی، ساختمان بهای اراضی

معادل صد در صد ارزش معامالتی امهالک مهالک    6008و  6006وسازی و عمران شهری در سال های ( قانون ن8)

و اصالحیه های بعدی آن محاسبه  6011مصوب  –( قانون مالیاتهای مستقیم 11موضوع ماده ) 6006عمل در سال 

 می شود.

 محمدرضا رحیمی

 جمهورمعاون اول رییس
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ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در بهای اراضی، ساختمانبه محاسنامه درخصوص  بیصوت

 6001و  6000( قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 8شهرداریهای شهرهای مشمول ماده )

 

 1/1/6001تاریخ :    هه  19000ت/21111شماره : .

ای محاسـبه عـوارض   هـا و مسـتحدثات بـر   بهـای اراضـی، سـاختمان   محاسـبه  نامه درخصـوص   بیصوت

( قـانون نوسـازی و عمـران شـهری در سـال هـای       8نوسازی در شهرداریهای شـهرهای مشـمول مـاده )   

 6001و  6000

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت راه و شهرسازی  –وزارت کشور 

راه و شهرسهازی  وزارت  –مشترک وزارتخانه های کشور بنا به پیشنهاد   80/1/6001هیأت وزیران در جلسه مورخ

تصهویب   – 6011مصهوب   –( قانون نوسازی و عمران شهری 1به استناد ماده )وزارت امور اقتصادی و دارایی و  -

 کرد:

در شهرداریهای شهرهای مشهمول مهاده    ها و مستحدرات برای محاسبه عوارض نوسازی، ساختمان بهای اراضی

معادل صد در صد ارزش معامالتی امهالک مهالک    6001 و 6000( قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 8)

و اصالحیه های بعدی آن محاسبه  6011مصوب  –( قانون مالیاتهای مستقیم 11موضوع ماده ) 6006عمل در سال 

 می شود.

 اسحاق جهانگیری

 جمهورمعاون اول رییس
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رای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری ساختمان ها و مستحدثات ب ٬تصویب نامه در خصوص تعیین بهای اراضی

 قانون نوسازی و عمران شهری (۲های شهرهای مشمول ماده )

 

 6001/91/80تاریخ ابالغیه :  ۴۶۵۴۴ت/۵۴۰۴۶شماره ابالغیه : هه 6001/91/89تاریخ تصویب : 

ر شهرداری ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی د ٬تصویب نامه در خصوص تعیین بهای اراضی

 قانون نوسازی و عمران شهری(۲های شهرهای مشمول ماده )

 

یوزارت کشور ه وزارت راه و شهرسازی ه وزارت امور اقتصادی و دارای  

 

راه و شهرسههازی و امههور  ٬هههای کشههور بههه پیشههنهاد مشههترک وزارتخانههه ۴۳۵/۴/۴۰%هیههأت وزیههران در جلسههه 

 :ه تصهویب کهرد     ۴۴۱%ن نوسهازی و عمهران شههری ه مصهوب       قهانو ( ۴مهاده )  اقتصادی و دارایهی و بهه اسهتناد   

سهاختمانها و مسهتحدرات بهرای محاسهبه عهوارض نوسهازی در شههرداری ههای شههرهای مشهمول            ٬بهای اراضی

درصهد ارزش معهامالتی امهالک در     معهادل صهد   ۴۳۵%از ابتهدای سهال    ٬نوسهازی و عمهران شههری    قانون( ۴ماده )

 .ه تعیههین میشههود   ۴۳۴%قههانون مالیاتهههای مسههتقیم ه مصههوب      یاصههالح(  ۶۴موضههوع مههاده ) ۴۳۴%سههال 

 

 

 اسحاق جهانگیری

 معاون اول رئیس جمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 هـ 80545/ت 8775شماره:

 52/40/0932تاریخ: 

نامه هیأت وزیرانتصویب  

 بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"  

وزارت کشور-وزارت امور اقتصاد و دارایی  

وزارت راه و شهرسازی-رزیوزارت جهاد کشاو  

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

های امور اقتصادی ودارایی، کشور،جهادکشاورزی  ترک وزارتخانهبه پیشنهاد مش 32/10/0231هیئت وزیران در جلسه 

ای ه (  اصالحی قانون مالیات16ماده ) (د2راه و شهرسازی و سازمان ربت اسناد و امالک کشور و به استنادتبصره) ،

 تصویب کرد: -0236مصوب  -مستقیم

 0236مصوب  -های مستقیم  ی قانون مالیات( اصالح16در مناطقی که ارزش معامالتی امالک در اجرای مقررات ماده )

های تقویم امالک موضوع ماده یادشده رسیده است،مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع به تصویب کمیسیون -

تعیین  0238عامالتی مصوب سال ( ارزش م۱ 58معادل هشتاد و پنج درصد)  0231ر سال ( ماده مذکور د2تبصره )

 گردد. می

 اسحاق جهانگیری

 معاون اول رییس جمهور
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  1397/12/19تاریخ تصویب : 
  1397/12/11هـ تاریخ ابالغیه : ۲۲۳۵۵ت/۸۳۱۳۱شماره ابالغیه : 

 

 

( ۴۶ماده )( ۳وجوه موضوع تبصره )تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و 

 ۴۳۳۱ـ در سال ۴۳۳۶اصالحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 

 

 

تصههویب نامههه در خصههوص مأخههذ محاسههبه سههایر عههوارض و وجههوه    %%/۴۳۱/۴%هههه ۵۵۴۴۴ت/۴۰۴۰%شههماره

وزارت  ۴۳۱%هه در سهال   ۴۳۴%اصهالحی قهانون مالیهات ههای مسهتقیم ه مصهوب         ( ۶۴مهاده ) ( ۴موضوع تبصهره ) 

امور اقتصادی و دارایهی ه وزارت کشهور وزارت جههاد کشهاورزی ه وزارت راه و شهرسهازی سهازمان ربهت اسهناد             

هههای امههور اقتصههادی و  بههه پیشههنهاد مشههترک وزارتخانههه ۴۳۱/۴/۳%و امههالک کشههور هیههأت وزیههران در جلسههه  

( ۴بهه اسهتناد تبصهره )    دارایی، کشور، جهاد کشهاورزی، راه و شهرسهازی و سهازمان ربهت اسهناد و امهالک کشهور و       

مأخهذ محاسهبه سهایر عهوارض      :هه تصهویب کهرد   ۴۳۴%های مسهتقیم ه مصهوب      تالحی قانون مالیااص( ۶۴ماده )

، ۴۳۱%ه در سهال     ۴۳۴%ههای مسهتقیم ه مصهوب       اصهالحی قهانون مالیهات   ( ۶۴مهاده ) ( ۴و وجوه موضوع تبصره )

کهه بها رعایهت نصهاب مقهرر در مهاده        ۴۳۱% ارزش معامالتی مهالک عمهل در سهال   ( ۴۵۱معادل چهل و پنج درصد )

  .باشدتعیین گردیده است، می ۴۳۶%مذکور برای سال 

 

 

 معاون اول رئیس جمهور 

 اسحاق جهانگیری
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 بخشی از قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم

 مجلس شورای اسالمی ایران 06/1/6001مصوب 

 بصره های آن می شود: ( قانون و ت11متن زیر جایگزین ماده ) – 60بند 

باشهد. کمیسهیون مزبهور موظهف     تعیین ارزش معامالتی امهالک بهر عههده کمیسهیون تقهویم امهالک مهی        - 11ماده 

ههای روز منطقهه   میهانگین قیمهت  ( ۴۱است ارزش معامالتی موضهوع ایهن قهانون را در سهال اول معهادل دو درصهد )      

یابهد تها زمهانی کهه     به میهزان دو واحهد درصهد افهزایش مهی     های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال مالک با لحاظ

 های روز امالک برسد.میانگین قیمت( ۴۰۱ارزش معامالتی هر منطقه به بیست درصد )

آرمهه یها اسهکلت بتهونی و سهوله و غیهره( و       الف ه قیمت ساختمان بها توجهه بهه مصهالح )اسهکلت فلهزی یها بتهون         

ونی، تجهاری، اداری، آموزشهی، بهداشهتی، خهدماتی و غیهره( و نهوع       قدمت و تهراکم و طریقهه اسهتفاده از آن )مسهک    

 مالکیت.

تجهاری، صهنعتی، مسهکونی، آموزشهی،      ب ه قیمت اراضی با توجه بهه نهوع کهاربری و موقعیهت جغرافیهایی از لحهاظ       

 اداری و کشاورزی

ور، ایههن کمیسههیون متشههکل از پههنج عیههو اسههت کههه در تهههران از نماینههدگان سههازمان امههور مالیههاتی کشهه       

های راه و شهرسازی و جهاد کشهاورزی، سهازمان ربهت اسهناد و امهالک کشهور و شهورای اسهالمی شههر          وزارتخانه

و در سههایر شهههرها از مههدیران کههل یهها رؤسههای ادارات امههور مالیههاتی، راه و شهرسههازی، جهههاد کشههاورزی و ربههت  

شهود. کمیسهیون مهذکور ههر سهال      مهی  اسناد و امالک و یا نمایندگان آنها و نماینده شهورای اسهالمی شههر تشهکیل    

 کند.یکبار ارزش معامالتی امالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می

در موارد تقویم امالک واقهع در ههر بخهش و روسهتاهای تابعهه )بهر اسهاس تقسهیمات کشهوری( نماینهده بخشهدار            

شههر یها بخهش، یهک      کنهد. در صهورت نبهودن شهورای اسهالمی     یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت مهی 

 کند.نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می

کمیسیون تقویم امالک در تهران به دعوت سهازمان امهور مالیهاتی کشهور و در سهایر شههرها بهه دعهوت مهدیر کهل           

شهود. جلسهات کمیسهیون بها     تشهکیل مهی  یا رئیس ادارة امهور مالیهاتی در محهل سهازمان مهذکور یها ادارات تابعهه        
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یابهد و تصهمیمات متخهذه بها ردی حهداقل سهه نفهر از اعیهاء معتبهر          حیور حداقل چهار نفر از اعیاء رسهمیت مهی  

 است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ه یههک مههاه پههس از تههاریخ تصههویب نهههایی در کمیسههیون تقههویم ارزش معههامالتی تعیههین شههده حسههب ایههن مههاد

 االجرا و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است.امالک، الز 

تواننهد قبهل از اتمها  دورة یهک سهاله      سازمان امور مالیاتی کشهور یها ادارات تابعها سهازمان مزبهور مهی       -%تبصرة 

 تقویم امالک را تشکیل دهند:در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسون 

 برای تعیین ارزش معامالتی نقاطی که فاقد ارزش معامالتی است. -%

شهده نقهاطی کهه حسهب تشهخیص سهازمان امهور مالیهاتی کشهور           تعیهین  معامالتی ارزش تعدیل برای -۴

اده در مقایسه با نقهاط مشهابه همهاهنگی الز  را نداشهته یها بها توجهه بهه معیارههای ذکهر شهده در ایهن مه             

 تغییرات عمده در ارزش امالک به وجود 

تصههویب نههایی کمیسههیون تقههویم   ارزش معهامالتی تعیههین شهده حسههب ایهن تبصههره پههس از یهک مههاه از تهاریخ     

 االجرا و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است.امالک، الز 

کیل نشهود یها پهس از    در مهواردی کهه کمیسهیون تقهویم موضهوع ایهن مهاده پهس از دوبهار دعهوت تشه            -۴تبصرة 

تشکیل دو جلسهه تصهمیم مقتیهی در مهورد تعیهین ارزش معهامالتی حاصهل نشهود، سهازمان امهور مالیهاتی کشهور             

مکلف است آخرین ارزش روز امالک تعیین شهده توسهط کمیسهیون تقهویم را بها شهاخص بههای کاالهها و خهدمات          

 مطاب  مقرارت این ماده تعیین کند.صالح تعدیل و ارزش معامالتی را اعالمی توسط مراجع قانونی ذی

در مههواردی کههه ارزش معههامالتی موضههوع ایههن مههاده مطههاب  دیگههر قههوانین و مقههررات، مأخههذ محاسههبه  -۴تبصههرة 

گیهرد، مأخهذ محاسهبه عهوارض و وجهوه یهاد شهده بهر مبنهای درصهدی از ارزش           سایر عهوارض و وجهوه قهرار مهی    

ربهط  د مشهترک وزارت امهور اقتصهادی و دارایهی و دسهتگاه ذی     باشهد کهه بها پیشهنها    معامالتی موضوع این ماده می

رسهد. درصهد مهذکور بایهد بهه نحهوی تعیهین گهردد کهه مأخهذ           به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط مهی 

ربهط افهزایش   محاسبه عوارض و وجوه یاد شهده بهیش از نهرخ تهور  رسهمی اعالمهی از طهرف مراجهع قهانونی ذی         

 نیافته باشد. 
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 7431نوسازی و عمران شهری، مصوب  عوارض

 نحوه اقدام موضوع 

 پایه عوارضی

ارزش زمههین و سههاختمان کلیههه امههالک مسههکونی، تجههاری، اداری و صههنعتی و      

 ارزش زمین اراضی بایر واقع در محدوده شهر

 ارزش کلیه مستحدرات شامل استخر گلخانه و چاه آب و غیره

 د شدبهای اعیان پارکینگ اختصاصی منرور نخواه

 پرداخت کننده 
مالههک یهها مالکههان اراضههی، سههاختمان و مسههتحدرات مشههمول پرداخههت عههوارض  

 نوسازی هستند

 های  ارزیابیروش

کههه بههه وسههیله وزارت طریهه  ممیههزی و بهههای اراضههی طبهه  قیمههت منطقههه ای از 

بهها کسههب اطههالع از مراجههع محلههی تعیههین و بههه تصههویب  کشههور و وزارت دارائههی 

 .وزیران می رسدهیات 

 

 ها مکلفند هر پنجسال یکبار نسبت به ممیزی امالک اقدا  کنندشهرداری دوره های ارزش گذاری

 رویه اعتراض و شکایت

سیون سهه نفهره مرکهب از نماینهده ههای شهورای شههر،        یاعتراض به ممیزی در کم

نماینههده رئههیس دادگههاه شهرسههتان و نماینههده وزارت کشههور مههورد رسههیدگی قههرار 

 می گیرد.

قههانون شهههردای  11اعتراضههات از طریهه  کمیسههیون رفههع اختالفههات مههاده سههایر 

 تهران

 نرخ

درصهههد ارزش کهههل ملهههک شهههامل ارزش زمهههین، سهههاختمان و   و نهههیم یهههک 

تأسیسات)شهههوفاژ، تهویهههه مطبهههوع، آسانسهههور( و تسههههیالت موجهههود در      

 قرار می گیرد. عوارضماخذ دریافت   ملک)استخر، گلخانه، چاه آب( 

 معافیت ها

 ریال معاف میباشد. 6199النه تا مبلغ ساعوارض 

در مناطقی از شهر کهه آب لولهه کشهی و بهرق در دسهترس نباشهد بابهت ههر یهک           

 کسر می گردد.درصد  81

 اخذ عوارضنحوه 
بایهد تها پایهان    اول فهروردین مهاه تحقه  بافتهه و     هر ساله  عوارض سالیانه است و

 همان سال پرداخت شود

 رویه های اعمال قانون

 رصد زیان دیرکردد 0

 69 درصد جایزه خوش حسابی 

 و گاز رقبقطع 

 و تعقیب عملیات اجرایی از طری  دوائر ربتصدور اجراییه 

 مصرف درآمد عوارض

 منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید

مطههاب  بودجههه هزینههه هههای اداری تههامین درصههد وصههول بههرای  69تهها حههداکثر 

  مصوب 

 

یکی از مهمترین و منسجم ترین قوانین عوارض محلی در ایران به شمار می رود. بدین معنی که در آن،  قانون یاد شده

، مؤدی ، روش ممیزی امالک، دورة ارزیابی، نحوة رسیدگی به اعتراضات مالکان، نرخ عوارض، بخشودگی عوارضیپایا 

 ها و معافیت ها، و روش های اعمال قانون به خوبی مشخص شده است.
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 ارض کسب و پیشهعو

عوارضی است که از کلیه فیاها و مکانهای شهری با هر نوع کاربری بر اسهاس نهوع فعالیهت ، شهغل و حهرف اعهم از       

 تولیدی ، توزیعی ، صنفی ، خدماتی ، درمانی ، مالی و اعتباری ، فنی ، اداری و ... دریافت می شود.

قائم مقا  محتهر    0/1/11مورخ  018/619 -0181شماره تعرفه و آئین نامه عوارض کسب و پیشه به استناد نامه 

 وزیر کشور در شهرداری تهران جهت اجرا ابالغ گردید.

 –صهادراتی   –تولیهدی   –صهنعتی   –کارگاهها و کارخانجات اعهم از تجهاری    –شرکتها  –کلیه موسسات  : 6ماده 

شغلی که دارای مقررات خاصی هستند وارداتی و خدماتی و واحدهای صنفی مشمول قانون نرا  صنفی و واحدهای 

دفهاتر اسهناد رسهمی و     –روزنامه نگهاران   –وکالی دادگستری  –بهداشتی  –موسسات درمانی  –از قبیل پزشکان 

غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر تهران مشمول پرداخت عوارض مقرره طب  تعرفه و جداول ضمیمه این 

 آئین نامه میباشد.

 

 «طرح جامع درآمدهای پایدار»از   88ماده 

 6021شورای اسالمی شهر تهران در دیماه  12و  11،  11مصوب جلسه  

شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه الیحه اصالحیه عوارض کسب و پیشه با لحاظ موارد ذیهل   : 88ماده 

 اقدا   و الیحه موصوف را جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید.

 

 بازنگری در نرا  طبقه بندی مشاغل برای پوشش کلیه مشاغل فعال در سطح شهر تهران .   –الف 

 بازنگری در میزان عوارض صنایع و مشاغل مزاحم شهری. –ب  

تعیین عوارض بر اساس متغیرهای مکانی در مقیاس منطقه ای و قطعه بندی با لحاظ موضوعاتی چهون بههره    –  

ی شهر ، درآمد مکتسبه ، عوارض تحمیلهی زیسهت محیطهی ، ترافیکهی و مزاحمهت بهر       مندی از خدمات زیرساخت

 شهروندان و سایر موارد مرتبط.

 حمایت از توسعه فعالیتهای فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی و خدماتی واجد اولویت در شهر. –د 

 سایر موارد الز . –ه 
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 6022سال از  فرمول محاسبه عوارض کسب وپیشه 

 

T =   ×                (b.F.l.c.k)  

 

Tعوارض ماهیانه کسب و پیشه = 

Sمساحت واحد غیر مسکونی = 

P قانون مالیاتهای مستقیم( 11= قیمت منطقه ای )آخرین ارزش معامالتی امالک موضوع ماده 

b)عوارض پایه )براساس تعرفه موجود و اصالحیه جدول پیوست شماره یک = 

Fرای گروه فروشندگان براساس جدول محاسبه خواهد شد.= ضریب طبقه وقوع که صرفاً ب 

l)ضریب راسته های تجاری پررون  در معابر خاص )براساس جدول = 

c)ضریب مراکز ویژه تجاری و اداری)براساس جدول = 

k)ضریب تعدیل )براساس جدول = 

 

 :  6تبصره 

 جدول می باشند. ( به شرحKمتر مربع مشمول ضریب تعدیل ) 199واحدهای با مساحت بیش از 

 : 8تبصره 

عوارض کسب و پیشه مهی   01۱واحدهای مشمول عوارض کسب و پیشه گروه های مطروحه مصوبات ذیل مشمول 

 گردند.

 « اصالحیه اخذ عوارض از اماکن خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و درمانی»مصوبه 

 « هت توسعه و بازسازی فیاهای آموزشیچگونگی ارائه تسهیالت توسط شهرداری تهران ج»مصوبه

تعیین سیاست های اقتصادی و تسهیالت تشویقی در نحوه دریافت عوارض به منرور ساماندهی و استفاده »مصوبه 

 «بهینه از فیای گرمابه های عمومی 

مزاحم قانون شهرداری به عنوان مشاغل  11ماده  89مشاغلی که حسب تصمیم متخذه در کمیسیون بند  : 0تبصره 

 افزایش عوارض این مصوبه می گردند. 19۱تشخیص داده شوند با تأکید برانتقال این مشاغل مشمول 

100

.PS
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، شهرداری تهران موظف  6011آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه مصوب سال  00براساس ماده  : 1تبصره 

جهت اخذ تأیید نهایی به کمیسهیون  فوق الذکر  00است کلیه موارد مربوط را پس از بررسی در کمیته موضوع ماده 

 اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسالمی شهر تهران اعال  نماید.

چنانچه مراکز ویژه تجاری و اداری در راسته های پر رون  تجاری قرار گرفته باشند صرفاً ضریب بهاالتر   :1تبصره 

 مالک محاسبه می باشد.

  0/1/11مورخ  018/619 -0181شماره بخشی از تعرفه و ایین نامه »

 «قائم مقام محترم وزیر کشور در شهرداری تهران

چنانچه هر یک از واحدهای مذکور در ماده یک تا پایان سال عوارض مقرره را پرداخهت ننماینهد بایسهتی از     – 01ماده 

آگهی صادره در موعد مقهرر         طری  صدور اخطار و پیش آگهی اقدا  به وصول گردد و در صورتیکه مودی نسبت به پیش

اعتراض نماید بایستی پرونهده امهر جههت رسهیدگی و صهدور رای بهه        ) بمدت یک ماه پس از رویت یا ابالغ قانونی (

 قانون شهرداریها کمیسیون رفع اختالف ارجاع گردد .  11کمیسیون ماده 

بخشهودگی    69۱ن سال اقهدا  نماینهد مشهمول    مودیانیکه تا پایان هر سال نسبت به پرداخت عوارض هما – 01ماده 

 عوارض بعنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود . 

باشهند  کلیه واحدهای مذکور درماده یک که در محدوده و حریم قانونی شهر تهران دائر و مشغول فعالیت می – 02ماده 

انجا  شده توسط شهرداری اسهت   مشمول پرداخت عوارض ماهانه و عوارض افتتاحیه که بابت قسمتی از بهاء خدمات

خواهند بود و پرداخت عوارض متعلقه و صدور مفاصا حساب هیچگونه ح  امتیازی از قبیل ح  اشهتغال و سهایر حقهوق    

کننده وجه و دارنده مفاصا حساب و محل کسب ایجاد نخواهد کرد و قید این مطلب در کلیه مفاصها  صنفی برای پرداخت

 ی تهران الزامی است . حسابهای صادره توسط شهردار

الذکر و صدور برگ مفاصا حساب مانع از اجرای طرح پرداخت عوارض افتتاحیه توسط دارندگان واحدهای فوق –تبصره 

 جامع شهر و سایر مقررات مربوط به صدور پروانه نخواهد بود . 

نامه بهه  ا کسی که سند و اجارهپرداخت عوارض واحدهای کسبی مذکور در ماده یک بعهده صاحب پروانه و ی – 00ماده 

صهورت پرداخهت   دار باشهد کهه در ایهن   نا  او تنریم شده باشد مگر اینکه مالک شخصاً  تصدی واحد مذکور را عههده 

 عوارض به عهده او خواهد بود . 
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 سابقه وصول عوارض کسب و پیشه:

 ریال  05ساالنه  2773تا پایان سال  •

 ریال 205مقطوعاً    2771یکساله  •

 ریال  305ساالنه   2741تا  2771سال از   •

 برابر تعرفه و نوع شغل بصورت ساالنه. 2715تا پایان سال  2741از اول سال  •

 برابر تعرفه و نوع شغل بصورت ساالنه. 2735تا  2712از ابتدای  •

مورخ  733/215 -7030برابر تعرفه و آئین نامه عوارض کسب و پیشه به استناد نامه شماره   2732از ابتدای  •

 قائم مقا  محتر  وزیر کشور در شهرداری تهران 1/3/13

 شورای اسالمی شهر تهران )قیمت منطقه ای پنج برابر شد( 3/3/2715به تاریخ  231اصالحات مصوبه جلسه  •

شورای اسالمی شهر تهران )تغییر عهوارض پایهه بانکهها و     31/25/2714مورخ  234اصالحات مصوبه جلسه  •

 فرمول آن(

شورای اسالمی شهر تهران که با فرمول جدید و از ابتدای  24/22/2711)دوره سو ( مورخ  31ه مصوبه جلس •

 اجرایی گردید. 2711
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 عوارض تابلو

 مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران

 شورای اسالمی شهر تهران 81/0/6000و  62مورخ  18و  19مصوب جلسه 

 

و پاسداری از ارزش های اسالمی و تاریخی و هویت ملهی و انقالبهی سهاماندهی و ارتقهای      ماده یکم : به منرور صیانت

کیفیت سیما و منرر شهری شهر تهران به عنوان مرکز نرا  مقدس جمهوری اسالمی ایران و همچنهین حفهظ حقهوق    

بههره بهرداری از   شهروندی مرد  شریف تهران ، شهرداری تهران در راستای مدیریت و نرهارت بهر واگهذاری امتیهاز     

دیگهر  وف  قهوانین و مقهررات موضهوعه موظهف اسهت بها همکهاری        ابزارهای تبلیغاتی منصوب در سطح شهر تهران 

همچنهین  برای رشد منطقهی صهنعت تبلیغهات محیطهی و     های الز  دستگاههای اجرایی مسئول ، نسبت به ایجاد بستر

بها   در محدوده و حریم شهر تههران ه های تبلیغات محیطی رسان نرارت بر نحوه بهره برداری ازنرا  امکانات و تمهید 

 .ایداقدا  نمرعایت مفاد این مصوبه 

 

 «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران»مصوبه 

 شورای اسالمی شهر تهران 6/1/6000مورخ  11مصوب جلسه 

ان تصویبی شورای اسالمی شهر تهران تابلو به استناد مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهر

اختصاصی( و تابلوهای منصوب صنفی و کاالهای  -گروه تابلوهای منصوب معرف کاربرد )صنفی 8های منصوبه به 

تولیدی و خدمات داخلی تقسیم می شوند که عوارض گروه اول بحساب درآمد مناط  بیست و دو گانه واریز و عوارض 

زیباسازی وصول می گردد. عوارض مربوطه براساس محل نصب تابلو بر سردرب ورودی و گروه دو  توسط سازمان 

شیشه نویسی و سایبان  –روی پایه داخل محوطه و با  ساختمان  –روی نمای اصلی و جانبی ساختمان  –دیوار حیاط 

 ی گردد.به ازای هر متر مربع درصدی از آخرین ارزش معامالتی امالک محل استقرار محاسبه و اخذ م

( 69در صورتی که هر یک از مودیان عوارض تخصیص یافته را تا پایان هر سال پرداخت نماید مشمول ده درصد )۱

 جایزه خوش حسابی می گردند.

عد  پرداخت عوارض در هر سال از سوی مودیان مشمول دریافت عوارض مربوطه در سال های بعد با توجه به تعرفه 

 خت مودی خواهد بود.مصوب  و مورد عمل سال پردا

 تعاریف :

به کلیه وسایلی اطالق می گردد که بمنرور معرفی صنف و یا تبلیغ کاال یا خدمات از طریه  مهتن    ابزار تبلیغاتی صنفی :

نوشتاری ، آر  و یا نماد ، تابلو ، نمایشگر نوری )دیجیتالی( ، تصویری ، شیشهه نویسهی ، سهایبان ، برچسهب و بنهر و      

 دید عمو  قرار گیرد. امثالهم در معرض

طراحی ، اجرا و بر سر درب مغازه شهرداری تهران طالق می شود که مطاب  ضوابط فنی یا پیکره ای او سازه به  تابلو :

ها یا روی نمای عمومی ساختمانها ، اماکن عمومی و یا محوطه آنها برای معرفی عملکرد مکان ، محصول و یها خهدمات   

 می گردد.بصورت مجزا یا تواماً نصب 
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دارای هرگونه نوشته شهامل حهروف ، اعهداد ، اشهکال ، تصهاویر ،      ی که اتابلواختصاصی:  –تابلو معرف عملکرد صنفی 

مطهاب   عملکرد در همان ملهک یها سهاختمان    تزئینات ، نمادها و نرایر آنها باشد و به منرور پیا  رسانی درباره معرفی 

 گیرد.ر عمو  قراضوابط شهرداری نصب و در معرض دید 

دارای هرگونه نوشته شامل حروف  ، اعداد ، اشکال ، تصهاویر ،  که است ای تابلو تبلیغاتی: -صنفی عملکرد تابلو معرف

تزئینات ، نمادها و نرایر آنها باشد و به منرور پیا  رسانی درباره معرفی عملکرد در همان ملهک یها سهاختمان مطهاب      

قرار گیرد و تواماً نیز از طری  متن نوشتاری ، نماد و یا آر  اقدا  به تبلیغ  ضوابط شهرداری نصب و در معرض دید عمو 

 کاال و یا خدمات )برند( نماید.

در این مصوبه به کلیه فعالیتهای غیرمسهکونی اعهم از مهذهبی ، سیاسهی ، اقتصهادی ، تجهاری ،        عملکرد )کاربری( :

 خدماتی اطالق می گردد. اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی ، هنری ،

 

تابلوهایی که در داخل مراکز و مجتمع های تجاری با محدودیت دید در منرر عمومی قرار دارنهد و همچنهین تابلوههای    

کهل مهی    19۱تعمیرگاه مجاز و مراکز خدمات پس فروش که صرفا به آن کار مشغول هستند عوارض دریهافتی معهادل   

 باشد.

دارای مجوز از شهرداری باشند و شماره مجوز بروی تابلو قید شود در صورت عهد  توجهه   کلیه تابلوها باید برای نصب 

تخلف صورت گرفته و شهرداری مجاز به جلوگیری از نصب یا تبلیغ تابلوها و همچنین جمع آوری تابلوها و تبلیغات غیهر  

 مجاز می باشد.

بزار تبلیغاتی الزامی است در صورت عد  رعایهت  رعایت ضوابط و مقررات و استانداردهای شهرداری در نصب هرگونه ا

ابتدا از طرف شهرداری به ذینفع و بهره بردار اخطار در صورت عد  توجه به آن شهرداری اقدا  به جمع آوری آن و رفع 

 تخلف می نماید.

 شد.مجوز شیشه نویسی تنها زمانی توسط شهرداری صادر می شود که امکان نصب تابلو درمحل وجود نداشته با

به منرور حفظ کیفیت سیما و منرر شهری چنانچه تابلو بدون متن و آگهی )قاب های خالی( در محدوده و حهریم شههر   

تهران وجود داشته باشد ابتدا به ذینفعان اخطار و در صورت عد  توجه به آن ردسا توسط شههرداری اقهدا  بهه جمهع     

 آوری میشود.

مبلغ اضافه دریافت  61۱ی ابزارهای تبلیغاتی نماید در هنگا  مفاصا حساب در هر زمان که شهرداری اقدا  به جمع آور

 خواهد شد.

برای حمایت از تولید کنندگان داخلی ، عوارض محاسهبه شهده بهرای محصهوالت داخلهی تحهت لیسهانس خهارجی و         

تحت لیسهانس   محصوالت ، کاالها و خدمات خارجی بیشتر از تعرفه اعال  شده می باشد. بنحوی که محصوالت داخلی

 برابر تعرفه های اعال  شده است. 0برابر و محصوالت ، کاالها و خدمات خارجی  2/6

نصب هرگونه تابلو به استثناء تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و رانندگی، نا  معهابر، امهاکن مهذهبی ، پهارک هها، معهرف       

بهداشتی و داروخانه های شبانه روزی ، پارکینگ ههای   وزارتخانه ها ، ادارات ، بیمارستان ها و مراکز آموزشی ، درمانی و

 عمومی )براساس ضوابط و مقررات و استانداردها شهرداری( در معابر شهری ممنوع است.

 کند. پرداخت این عوارض هیچ گونه حقی را در خصوص عملکرد و تغییر کاربری برای ذینفع ایجاد نمی
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 عوارض خودرو

 ون مالیات بر ارزش افزودهقان 10ماده « ب»مستند به بند 

 

عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی  –بند ب 

حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا یک در هزار مجموع ارزش 

 گمرکی و حقوق ورودی آنها.

ر مورد خودروهاای باا عمار بای  از ده ساال )باه اسا  نا         عوارض موضوع بند )ب( این ماده د تبصره:

( %01خودروهای گازسوز( به ازای سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزان سااننه ده درداد )  

 ( عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزای  می یابد.%011و حداک ر تا دد در دد )

از یک در هزار به یک ونیم  بودجه کل کشور در قانون مصوب 1389که م عاقباً نرخ فوق از سال 

 در هزار افزای  یافت.( 5/1)

قانون مالیات بر ارزش افزوده ، پرداخت عوارض خودرو  46ماده « و»بر اساس بند  جریمه دیرکرد:

( به ازا  هرماه نسبت به مدت تأخیر %2پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو دردد)

 خواهد بود.

 

 پرداخت عوارض و اخذ مفاصا :نحوه 

  گانه شهرداری تهران 22مناطق  1389قبل از سال 

  به بعد پرداخت این رن ی و ارسال مفادا حساب از طریق اداره پست 1389از سال 

  مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الک رونیک شهر 

 س ادهای ترخیص خودرو سطح شهر تهران  

 ناد رسمی دفاتر من خب پیشخوان دولت و دفاتر اس 

  1394پرداخت و چاپ مفاداحساب از طریق این رنت از اب دای سال 
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 ارقا  به ریال
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 ارقا  به ریال
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 : بهای خدمات مدیریت پسماند
 قانون مدیریت پسماندهابخشی از 

 مجلس شورای اسالمی 89/8/6020مصوب 

به مواد جامد ، مایع و گاز )غیر از فاضالب( گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از  :پسماند 

 فعالیت انسان بوده و از نرر تولیدکننده زائد تلقی می شود.

به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها  پسماندهای عادی :

 وستاها و خار  از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.، ر

: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ،  پسماندهای پزشکی )بیمارستانی(

ماندهای خطرناک بیمارستانی درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پس

 از شمول این تعریف خار  است.

به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیهل   پسماندهای ویژه :

دسهته   سمیت ، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال ، خوردگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن

از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء 

 پسماندهای ویژه محسوب می شوند. 

به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشهاورزی گفتهه مهی شهود از قبیهل       پسماندهای کشاورزی :

 طیور و آبزیان( محصوالت کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف. فیوالت ، الشه حیوانات )دا  ،

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع  پسماندهای صنعتی  :

 گاز ، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن های صنعتی.

 

مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری  : 1ده ما

ها و دهیاریها و در خار  از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاریها به عهده بخشداریها می باشد. مدیریت اجرایی 

. در صورت تبدیل آن به عهادی بهه عههده شههرداریها ،     پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود

 دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
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مدیریت اجهرایی میتواند ههزینه های مدیهریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعهرفه ای کهه طبه     : 2ماده 

، دریافت نموده و فقط  دستهورالعمل وزارت کشهور توسط شهوراهای اسالمی برحسب نوع پسماند تعیین می شود

 .صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید
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 «نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند»
 

اجرایی مربوطه مصوب مجلس شورای اسالمی و آئین نامه  89/8/20قانون مدیریت پسماندها مصوب  2به استناد ماده 

بهای خدمات مدیریت پسماند شهری ابالغی به شماره هیأت محتر  وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین  6/1/6021

« چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند»وزیر محتر  کشور و مصوبه  61/1/6021مورخ  0/01881/0

، شهرداری تهران مکلف و اصالحیه های بعدی آنشورای اسالمی شهر تهران  88/8/22مورخ  608تصویبی جلسه 

 های خدمات مدیریت پسماند به شرح زیر اقدا  نماید.گردید نسبت به وصول ب

 بهای خدمات مدیریت پسماند عادی برای اماکن مسکونی : –الف 

 
 

C = F × 365 × R ( Ct + Cd ) × E1× E2 

C = بهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند عادی یک خانوار شهری در شهر تهران 

F =  ) نفر  1/0) بعد خانوار شهری تهران   

R = کیلو گر   10/9سرانه تولید پسماند در شهر تهارن (  )    

Ct =  ) ریال 199) هزینه جمع آوری و حمل یک کیلوگر  پسماند عادی   

Cd =  ) ریال 099) هزینه دفع یک کیلو گر  پسماند عادی در شهر تهران   

E1 =  ضریب تعدیل منطقه ای  (  

 واحد مسکونی ( برای هر E > 4/0 < 0/2با شرط ) 

 

E2 =  ( یک ) ( 6) ضریب تشوی  جهت گسترش تفکیک از مبدا   

 

 با عنایت به فرمول فوق : 

  

 ریال 274113   حداقل بهای خدمات مدیریت پسماند برای هر واحد مسکونی  

 ریال 1127548   حداکثر بهای خدمات مدیریت پسماند برای هر واحد مسکونی  
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مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، اماکن مذهبی ، اقلیت های دینی )زرتشتی ، کلیمی ،  :( 6022)سال مصوبه  6تبصره 

مایی و متوسطه و پیش دانشگاهی( دولتی مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت مسیحی( و مدارس )ابتدایی ، راهن

باشند. چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط مانند واحدهای تجاری مستقر باشند متناسب با تعداد پسماند نمی

 واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

 :(1388)سال مصوبه  1تبصره

بهای خدمات مدیریت پسماند از واحدهای مسکونی اعم از واحدهای مسکونی واقع در مجتمع های مسکونی یها سهایر   

واحدها ، به واحدهای بهره بردار تعل  می گیرند. در صورت ارائه گواهی مدارک و مستندات عد  بههره بهرداری از اداره   

حداقل شش ماه بال استفاده باشد( توسط مالک واحدی ارائه شهود  برق منطقه مرتبط با هر واحد مسکونی )واحد مذکور 

 به واحد یاد شده بهای خدمات مدیریت پسماند تعل  نخواهد گرفت.

 :(1388)سال مصوبه  1تبصره 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بهره بردار ) مالکین و مستأجرین( واحدهای مسکونی ، اداری ، تجاری و تولیدی واقع در 

انونی شهر تهران مکلف به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند آن واحدها بوده و در صورت هر گونه نقل محدوده ق-

و انتقال امالک و یا واگذاری مالکین به مستأجرین جدید بدون پرداخت و تسویه حساب بدهی معهوق ، بههای خهدمات    

 ود.مدیریت پسماند آن واحدها به عهده انتقال گیرنده ) مالکین( خواهد ب

 :(1388)سال مصوبه   1تبصره 

بهای خدمات مدیریت پسماند از کلیه کاربری های موجود در امالکی که دارای بیش از یک واحد مسهکونی مهی باشهند    

با اعمال  E1)مجتمع های مسکونی و شهرک ها ( واقع در محدوده شهر تهران که صورت مجلس تفکیکی ندارند شرط 

 ( محاسبه خواهد شد.1/6( و حداکثر ) 0/4اقل )ضریب تعداد واحد در مقدار حد

 نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند امالکی که بیش از یک واحد مسکونی تفکیک نشده میباشند :
 

عوارض نوسازی سال جاری ملک مورد نرر÷  عوارض نوسازی یک واحد = تعداد واحد مسکونی    

 ررعوارض نوسازی واحد مسکونی مورد ن           

 =E1   ای=  ضریب تعدیل منطقه

 متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر   

 
 (E1 <1/5 > 4/. )برای هر واحد مسکونی با شرط 
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 مثال : 
 ریال 8٬999٬999ض نوسازی واحد مسکونی مورد نرر = عوار

  1تعداد واحد مسکونی = 

 ال ری 6٬021٬118=   متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر

99٬9991  =1  ÷99٬9999،8  

           199٬999 

 =E1ای=  ضریب تعدیل منطقه=                                       981     

       6٬021٬118 
ریال که در تعداد واحد ضرب می  800٬101 برابر است با حداقل بهای خدمات مدیریت پسماند یعنی  E1=0.4شرط 

 شود.

6901918 =1  ×960،118 واحد مسکونی تفکیک نشده( 1بهای خدمات مدیریت پسماند کل ملک )                  

 

 

 :(2717مصوبه )سال  (4تبصره چهارم )

قانون برنامه پهنج سهاله پهنجم توسهعه جمههوری       234ماده « د»به شهرداری تهران اجازه داده می شود دراجرای بند 

 اجرایی وصول بهای خدمات پسماند اقدامات ذیل را انجا  دهد : اسالمی ایران به منرور فراهم نمودن ضمانت

به منرور ترغیب و تشوی  شهروندان خوش حساب ، شهروندانی که بهای خدمات مدیریت پسماند خود را زودتهر   - 2

( جهایزه خهوش   0/2۱از پایان سال پرداخت می نمایند ، به ازای هرماه تعجیل درپرداخت از یک و نهیم درصهد )  

 شهماره  بهه  ابالغهی  –( مصهوبه  3ماهیانه برخوردار خواهند شهد . )ایهن بنهد جهایگزین تبصهره هفهتم )       حسابی

 می گردد.( 3/7/11 تاریخ به 7213/2315

و پس از آن بر مبنهای تعرفهه آخهرین     2717از زمان ابالغ این مصوبه ، معوقه بهای خدمات مدیریت پسماند سال  - 3

صوب شورای اسالمی شهرتهران مالک عمل درزمان پرداخهت محاسهبه   مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماند م

 و قبل از آن نخواهد گردید . 2713میگردد . بدیهی است این بند شامل معوقات سال 

( دسهتورالعمل نحهوه تعیهین بههای خهدمات مهدیریت       7شهرداری تهران مکلف است دراجرای مفاد ماده سهو  )  - 7

رسانی به شهروندان محتر  مبنی بر  اطالع ضمن ، کشور محتر  وزیر طتوس ابالغی –پسماندهای عادی شهری 

اینکه پرداخت بهای خدمات پسماند بعهده تولیدکننده می باشد ، مراتب را در فیش های ارسهالی در  و ضهمن   

ر و هماهنگی با اتحادیه مشاورین امالک ترتیبی اتخاذ نماید تا موضوع در قراردادهای اجاره منعقده فیمابین مهوج 

 مستاجر قید گردد .
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 بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی : -ب

E 3 ×E2    ×( Ct + Cd )  ×C = Wi  

 C  =بهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند واحد پسماند غیر مسکونی در شهر تهران 

 Wi  =همور به مهر شورای اسالمی شهر تهران ( متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی ) مطال  جدول پیوست این مصوبه م

 Ct  =ریال  199) هزینه جمع آوری و حمل یک کیلو گر  پسماند عادی (  

 Cd =ریال  099) هزینه دفع یک کیلو گر  پسماند عادی  در شهر تهران( 

 P =(  قانون مالیاتهای مستقیم 11آخرین ارزش معامالتی موضوع ماده قیمت منطقه ای واحد مربوط ) 

 S =مساحت واحد غیر مسکونی ) متر مربع ( 

 E2 =(  6) ضریب تشوی  جهت گسترش تفکیک از مبدا ( یک ) 

 E 3 =ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند ) مطاب  جدول پیوست این مصوبه مهمور به مهر شورای اسالمی شهر تهران ( 

 

 

 (:6001تبصره یکم مصوبه )سال 

با توجه به اصالح شیوه محاسبه پسهماند واحهدهای غیهر مسهکونی ، در مهوارد خهاص کهه بههای خهدمات مهدیریت           

پسماند واحد غیر مسکونی تغییر زیهادی داشهته باشهد ، بههای پسهماند سهال جهاری آن نبایهد از پهنج برابهر سهال            

 گذشته بیشتر و یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد .
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 عنوان 

 -« اصالحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند » اصالحیه مصـوبه  "

 " 3/2/1393به تاریخ  5113/1885/161ابالغی به شماره 

 

 ( تبصره و جداول پیوست (  2) مشتمل بر ماده واحده و هشت ) 

 ) مهمور به مه شورای اسالمی شهر تهران ( 

 به انیما  گردش کار تصویب 

 

 2111صوبه : شناسه م

 ( 3/182/94/4رده بندی مصوبه : ) 

 

 فوق العاده  –علنی  –مصوب یکصدو هشتاد و دومین جلسه رسمی 

 شورای اسالمی شهر تهران ) دوره چهار  ( 

 به تاریخ بیست و دو  شهریور ماه 

  6001سال 
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 مـاده واحـده :

( قانون تشکیالت ، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی  16یکم )  ( ماده هفتاد و 81به اسثتناد بند بیست و ششم ) 

( قانون  2مجلس شورای اسالمی و با عنایت به مفاد ماده هشتم )  6/0/6011کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

به  16981/ت 82069و همچنین تصویب نامه شماره  1/1/6021مدیریت پسهماند ، و آیین نامه اجرایی آن ، مصوب 

ابالغی به « نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسهماند های عادی » هیات وزیران و دستورالعمل  0/0/6001ریخ تا

وزارت کشور و پیرو مصوبات شورای اسالمی شهر تهران ابالغی به شماره  61/1/6021/س به تاریخ 0/01881شماره 

به تاریخ  80161/6186/619و  82/0/6006به تاریخ  1108/6111/619و  8/0/6022به تاریخ  0621/6819/619

بها  6001به شهرداری تهران اجازه داده می شود در سال  0/0/6000به تارخ  1960/6221/619و  61/66/6006

خدمات مدیریت پسماند مسکونی و غیر مسکونی را بر اساس این مصوبه محاسبه و پس از وصول به حساب درآمدی 

 شهرداری تهران واریز نماید .

 نحوه محاسبه بهای خدمان مدیریت پسماند عادی برای اماکن مسکونی به شرح زیر اصالح می شود :  ( الف

C = F × 365 × R ( Ct + Cd ) × E1× E2 

C = بهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند عادی یک خانوار شهری در شهر تهران 

F =  ) نفر  1/0) بعد خانوار شهری تهران   

R = کیلو گر   10/9اند در شهر تهارن ( ) سرانه تولید پسم    

Ct =  ) ریال 181) هزینه جمع آوری و حمل یک کیلوگر  پسماند عادی   

Cd = ) ریال 811 ) هزینه دفع یک کیلو گر  پسماند عادی در شهر تهران   

E1 =  ضریب تعدیل منطقه ای  (  

 ( برای هر واحد مسکونی E > 4/0 < 0/2با شرط ) 

 

E2 =  ( یک ) ( 6) ضریب تشوی  جهت گسترش تفکیک از مبدا   

 

 

«   » و « ب » به منرور عادالنه نمودن روش محاسبه خدمات مدیریت پسماند عادی غیر مسکونی موضوع بندهای  ب (

به تاریخ 0621/6819/619ابالغی به شماره « چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند » مصهوبه 

 ادغا  و به شرح زیر اصالح می گردد . 8/0/6022
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 نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی : 

E 3 ×E2    ×( Ct + Cd )  ×C = Wi  

 C  =بهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند واحد پسماند غیر مسکونی در شهر تهران 

 Wi  =طال  جدول پیوست این مصوبه مهمور به مهر شورای اسالمی شهر تهران ( متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی ) م

 Ct  =ریال  181) هزینه جمع آوری و حمل یک کیلو گر  پسماند عادی (  

 Cd =ریال  811) هزینه دفع یک کیلو گر  پسماند عادی  در شهر تهران( 

 P =قانون مالیاتهای مستقیم (  11ه قیمت منطقه ای واحد مربوط ) آخرین ارزش معامالتی موضوع ماد

 S =مساحت واحد غیر مسکونی ) متر مربع ( 

 E2 =(  6) ضریب تشوی  جهت گسترش تفکیک از مبدا ( یک ) 

 E 3 =ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند ) مطاب  جدول پیوست این مصوبه مهمور به مهر شورای اسالمی شهر تهران ( 

 

 ( :  6تبصره یکم ) 

ا توجه به اصالح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی ، در موارد خاص که بهای خدمات مدیریت پسماند ب

واحد غیر مسکونی تغییر زیادی داشته باشد ، بهای پسماند سال جاری آن نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از 

 یک پنجم سال گذشته کمتر باشد .

به  0621/6819/619م ، چهار  ، و ششم مصوبه شورای اسالمی شهر تهران ابالغی به شماره مفاد تبصره های یک ج (

همچنین تبصره چهار  و بندهای یکم ، دو  و سو  مصوبه شورای اسالمی شهر تهران ابالغی به  8/0/6022تاریخ 

در خصوص آن انجا   می بایست مالک عمل قرار گرفته اقدامات الز  0/0/6000به تارخ  1960/6221/619شماره 

 گیرد .

 ( : 8تبصره دوم ) 

شهرداری تهران موظف است به صورت سالیانه به روز رسانی جداول پیوست این مصوبه با انجا  اندازه گیری الز  بر 

 مبنای مطالعات علمی و میدانی اقدا  نماید .

 ( : 0تبصره سوم ) 

( برنامه پنج ساله دو  شهرداری تهران برنامه  80هم ) شهرداری تهران موظف است در اجرای مفاد ماده بیست و ن

های اجرایی خود را به منرور تفکیک پسماند از مبدا و همچنین کاهش تولید زباله حداکثر تا پایان سال جاری حداقل در 
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رای سی ناحیه از نواحی یکصد و بیست و سه گانه شهرداری تهران تفکیک پسماند از مبدا عملی گردد و گزارش آن ب

 منوط به اجرای این تبصره می باشد .  6001سال 

 ( : 1تبصره چهارم ) 

تشخیص سایر اماکن و مشاغل خاز  از لیست پیوست این مصوبه و تعیین ضرایب به عهده کمیته ای متشکل از یک 

 نفر نماینده منتخب شورای اسالمی شهر تهران و دو نفر منتخب شهردار تهران خواهد بود .

 ( : 1)  تبصره پنجم

شهرداری تهران موظف است در اجرای ماده هشتم قانون مدیریت پسماند نسبت به شناسایی کلیه اماکن پر زباله 

شامل : واحدهای مسکونی ، اداری ، تجاری ، درمانی ، بهداشتی ، نرامی و تفریحی تولید کننده پسماند اقدا  و با انعقاد 

بها خدمات مدیریت پسماند آنان به میزان وزن پسماند تولید شده اقدا  قرارداد و یا ارسال قبض نسبت به دریافت 

 نماید .

 ( : 1تبصره ششم ) 

ی از وقفه در خدمات رسانی سازمان مدیریت پسماند ، تا زمانی که کل قیمت تما  شده از تولید ربه منرور جلوگی

ای کامل مصوبات شورای اسالمی شهر تهران کنندگان پسماند دریافت نمی شود ، کسری منابع مورد نیاز در صورت اجر

) در خصوص تعرفه های پسماندهای ویژه ، ساختمانی و عمرانی ( تا سه سال از طری  بودجه شهرداری تهران تامین 

 خواهد شد .

 ( :  1تبصره هفتم ) 

ا به عهده مدیریت و نرارت بر کلیه مراحل جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندهای عادی ، صنعتی ، پزشکی صرف

 سازمان مدیریت پسماند می باشد .

 ( :  2تبصره هشتم ) 

ر به شهرداری تهران موظف است گزارش اقدامات انجا  گرفته در خصوص مفاد این مصوبه را هر شش ماه یکبا

 شورای شهر ارسال نمایند .
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 پسماند تیریخدمات مد یمحاسبه و اخذ بها یمصوبه چگونگ هیصالحا

 1/2/01مورخ  89108/8696/619اره به شم یابالغ

 2/68/6001مورخ 000تصویبی جلسه 

 

 ماده واحده:

( قانون تشکیالت، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی کشور و 16( ماده هفتاد و یکم )81به استناد بند بیست و ششم )

قیمت و عادالنه نمهودن روش  با اصالحات و الحاقات بعدی آن و به منرور اصالح  6/0/6011انتخاب شهرداران مصوب 

( دسهتورالعمل  1ماده ششهم)  ذیل( 8( و دو  )6های یکم ) محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند و با استناد به تبصره

وزارت  61/91/21 –/س 0/01881ابالغی بهه شهماره   « نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری»

هیأت وزیران به شهرداری تهران اجهازه   01/ 0/0( مصوبه مورخ6شماره یک ) ( از جدول8کشور و مستند به ردیف دو )

در نحوه محاسبه بهای سالیانه خدمات مهدیریت پسهماند عهادی در شههر تههران       6001داده می شود از ابتدای سال 

اصالح و  نسبت به 1/2/01مورخ  89108/8696/619ماده واحده مصوبه ابالغی به شماره « ب»و « الف»موضوع بندهای 

 :به شرح زیر اقدا  نماید Cd و Ct افزایش مقادیر

 Ct=  199  ریال هزینه جمع آوری و حمل یک کیلوگر  پسماند عادی در شهر تهران

 Cd=  099 ریالهزینه دفع یک کیلوگر  پسماند عادی در شهر تهران 

هیات وزیران با اصالحات  5/8/1384صوب آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند م 1در راستای اجرای ماده  : تبصره

مهورخ   1002/6228/619برنامه پنج ساله دو  شهرداری تهران ابالغی به شماره  80و الحاقات بعدی و همچنین ماده 

نسبت به اجرایی شدن کامل تفکیک پسماند از  6001، سازمان مدیریت پسماند مکلف است تا پایان سال 06/8/6000

شهرداری تهران اقدا  نماید و هرگونه تغییر در بهای خدمات پسهماند در سهنوات آتهی منهوط بهه      مبدا در هفتاد ناحیه 

 باشد. اجرایی شدن این تبصره می
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 : مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با شهرداریها و دهیاریهای کشور

 

 مرتبط با شهرداریها و دهیاریهای کشور« قانون مالیات بر ارزش افزوده»اهم مواد 

  61/8/6021صوب م

 عرضه کاالها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. _6ماده 

 منرور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندر  در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده میباشد. _ 8ماده 

قانون ، تفاوت بین ارزش کاالهها و خهدمات عرضهه شهده بها ارزش کاالهها و خهدمات         ارزش افزوده در این _ 0ماده 

 خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

 عرضه کاال در این قانون ، انتقال کاال از طری  هر نوع معامله است. _ 1ماده 

لید میشود در صورتی که بهرای اسهتفاده   کاال های موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تو _تبصره 

شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ربت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضهه کهاال بهه خهود محسهوب و      

 مشمول مالیات خواهد شد.

بهه ازاء  ارایه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندر  در فصل نهم انجا  خدمات برای غیهر در قبهال ما   _ 1ماده 

 میباشد.

صهنعتی و منهاط  ویهژه    –واردات در این قانون ، ورود کاال یا خدمت از خار  از کشور یا از مناط  آزاد تجاری  _ 1ماده 

 اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.

و منهاط    صهنعتی  –صادرات در این قانون ، صدور کاال یا خدمات به خار  از کشور یا به مناط  آزاد تجهاری   _ 1ماده 

 ویژه اقتصادی میباشد.

به عنوان مؤدی شهناخته   ، اشخاصی که به عرضه کاال و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند _2ماده 

 شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ز متعهاملین تلقهی و بهه طهور     معاوضه کاال ها و خدمات در این قانون ، عرضه کاال یا خدمت از طرف هر یهک ا  _ 0ماده 

 جداگانه مشمول مالیات میباشد.

هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم میشود در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی  _ 69ماده 

 در خالل یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
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 االهای معاف از مالیات:ک 12ماده 

معافیت های مربوط به بخش کشاورزی شامل  دا  و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسهل و نوغهان ، خهوراک دا  وطیهور ،     

انواع کود ، سم ، بذر ، نهال است. انواع محصوالت کشاورزی فرآوری نشده ، آرد خبازی ، نان ، گوشهت ، قنهد ، شهکر ،    

یر ، پنیر ، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکهان ، کتهاب ، مطبوعهات ، دفهاتر     برنج ، حبوبات و سویا ، ش

تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات انواع دارو ، لواز  مصرفی درمانی ، خدمات درمهانی) انسهانی ، حیهوانی ،    

ون و بهرون شههری جهاده ای ،    گیاهی ( و خدمات توانبخشی و حمایتی است. خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری در

ریلی ، هوایی و دریایی ،  فرش دستباف ، اموال غیر منقول ،  انواع خدمات پژوهشی و آموزشی ، خدمات مشمول مالیات 

بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم خدمات بانکی و اعتباری بانکها ، موسسات و تعاونی های اعتبهاری و  

ه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است. سایر معافیتها هم شامل کاالهایی صندوق های قرض الحسن

که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر ، کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانه هها ،  

 هوانوردی ویژه فرودگاهها است. موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، رادار و تجهیزات کمک ناوبری

 ( می باشد.1/6۱نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد ) _ 61ماده 

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاال های خاص به شرح زیر تعیین میگردد: _تبصره 

 (68۱انواع سیگار و محصوالت دخانی دوازده درصد ) _ 6

 (89۱صد )انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست در _ 8

مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسهابهای   _ 61ماده 

صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنهها مسهترد   

ید نیز از جمله کهاالی مهورد اسهتفاده بهرای فعالیتههای اقتصهادی مهؤدی        میگردد . ماشین آالت و تجهیزات خطوط تول

 محسوب می گردد.

مالیاتهایی که در موقع خرید کاال ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجا  وظایف و خهدمات   _ 1تبصره 

 ود.قانونی پرداخت می گردد طب  مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد ب

مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعل  مالیات محاسبه و از طرف دیگهر معاملهه وصهول     _ 89ماده 

 نمایند.

تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعل  جریمه ای به میهزان دو درصهد    _ 80ماده 

 نشده و مدت تأخیر خواهد بود.( در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت 8۱)
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نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ایهن قهانون ، عهالوه بهر نهرخ مالیهات        _ 02ماده 

 این قانون ، بشرح زیر تعیین می گردد. 61موضوع ماده 

 (1/6۱این قانون یک و نیم درصد )  61کلیه کاال ها و خدمات مشمول نرخ ماده  _الف 

 (0۱انواع سیگار و محصوالت دخانی سه درصد ) _ب 

 (69۱انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد ) _  

 (1۱( و نفت کوره پنج درصد ) 69۱نفت سفید و نفت گاز ده درصد) _د 

واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محهیط زیسهت را رعایهت نمهی      _ 6تبصره 

ند. طب  تشخیص و اعال  سازمان حفاظت محیط زیست )تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سهال بعهد(   نمای

همچنین پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی عالوه بر مالیات و عهوارض متعله  موضهوع ایهن قهانون مشهمول       

این قانون و تبصره های  61ند. حکم ماده ( از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می باش6۱پرداخت یک درصد ) 

 آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خار  از حهریم  

 بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.واریز می شود تا  00ماده  8شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 

( ارزش گمرکی کاالها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سهود  1۱) حقوق گمرکی معادل چهار درصد  _ 16ماده 

 بازرگانی که طب  قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطالق می گردد.

ارزش گمرکی کاال های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی  معادل دوازده در هزار _ 0تبصره 

که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منرور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات 

کمک پرداخت و بهه هزینهه قطعهی    این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان  00ماده  8تبصره 

 منرور شود.

 مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح ذیل تعیین می گردد: _ 10ماده 

حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ) به استثناء ریلی ( دریایی و ههوایی پهنج درصهد     _الف 

 ( بهاء بلیط )به عنوان عوارض(1۱)

اع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در عوارض سالیانه انو _ب 

 هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.



 54 

دروهای گاز سهوز (  عوارض موضوع بند ب این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ) به استثناء خو _تبصره 

( 699۱( و حهداکثر تها صهد در صهد )    69۱) به ازاء سپری شدن هر سال ) تا مدت ده سال ( به میزان ساالنه ده درصد 

 عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ناء خودروههای  شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یها وارداتهی بهه اسهتث     _  

( قیمت فهروش کارخانهه و یها مجمهوع ارزش     0۱سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد )

 ( عوارض(6۱( مالیات و یک درصد )8۱گمرکی و حقوق ورودی آنها )دو درصد )

به (  8۱) دو درصد این قانون پس از موعد مقرر موجب تعل  جریمه ای  10پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده  _و 

 ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در  _ 19ماده 

محاسهبه   این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عهوارض بهه درآمهدهای مأخهذ    

مالیات ، سود سها  شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مهالی اشهخاص نهزد بانکهها و     

 موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

، که تکلیف آنها در ایهن قهانون   شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید  _ 6تبصره 

مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصهویب و اعهال    

 عمومی نمایند.

یهک  »به عبارت  1/0/6011قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  8مندر  در ماده « پنج در هزار» عبارت  _ 8تبصره 

 اصالح می شود. ( 6۱« )درصد

قوانین ومقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیهاری هها    _ 0تبصره 

 ملغی می گردد.

از تاریخ الز  االجرا شدن این قانون ، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سو  توسعه اقتصادی ، اجتماعی  _ 18ماده 

هوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجهوه از تولیهد کننهدگان کهاال ، ارایهه      و فرهنگی جم

و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقهررات خهاص و عها  مغهایر      6026دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 

کاالها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری  مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید

و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کاالها و ارایه دهندگان خدمات ، 

 ممنوع می باشد.
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 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 551ماده  0تبصره 

 

ات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالی

( 1۱ساالنه یک واحد درصد اضافه نماید ؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد )

)به عنوان عوارض( و سهم دولت پنج ( 7۱برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد )

 ( تعیین می شود.0۱درصد )

 

 

 (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 مجلس شورای اسالمی ایران 4/01/0131تصویب 

  

ه عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیهات بهر ارزش افهزوده، صهرفًا یهک واحهد درصهد در ههر         ۴۱ماده 

ولهت اضهافه و همزمهان    سال به  عنوان مالیات سالمت بهه نهرخ مالیهات بهر ارزش افهزوده سههم د      

با دریافت، مستقیمًا بهه ردیهف درآمهدی کهه بهرای ایهن منرهور در قهوانین بودجهه سهنواتی پهیش            

منهابع دریهافتی از طریه  ردیهف یها ردیفهه       ( ۰۰۱%بینی مهی شهود، واریهز مهی گهردد. صددرصهد )      

هایی کهه بهرای ایهن منرهور در قهوانین بودجهه سهنواتی پهیش بینهی مهی شهود، بهه پیشهگیری و              

دارای بیسههت هههزار نفههر جمعیههت و  شهههرهای ش کامههل درمههان افههراد سههاکن در روسههتاها وپوشهه

پایین تهر و جامعهه عشهایری )در چهارچوب نرها  ارجهاع(، اختصهاص مهی یابهد و پهس از تحقه             

هدف مهذکور نسهبت بهه تکمیهل و تهأمین تجهیهزات بیمارسهتانی و مراکهز بهداشهتی و درمهانی بها            

سهعه نیافتهه، مصهارف هیهأت     امنهای ارزی و ارتقهای سهطح        اولویت بیمارسهتان ههای منهاط  تو   

بیمههه بیمههاران صههعب العههال  و افههراد تحههت پوشههش نهادهههای حمههایتی خههار  از روسههتاها      

 .باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدا  شود شهرهایو

هر گونهه پرداخهت هزینهه ههای پرسهنلی نریهر حقهوق و مزایها، اضهافه کهار، کمهک ههای رفهاهی،              

العاده ههای مأموریهت، کارانهه، بههره وری، مهدیریت، نوبهت کهاری، دیهون و ماننهد آن          پاداش، فوق 

و هزینههه هههای اداری نریههر اقههال  مصههرفی اداری و تههأمین اراریههه و منصههوبات اداری از ایههن محههل 

 .ممنوع می باشد
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 : الیحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
 

 : ایرادات وارده به الیحه جدید
 
 

چارچوب قانون مالیات بر ارزش افـزوده فعلـی تغییـر یافتـه اسـت و عبـارت و فصـل         –6

عوارض مربوط به شهرداریها و دهیاریها به عنوان یکی از پایه هـای اصـلی ایـن قـانون حـذف      

گردیده است. در حالیکه اصل بر حفظ چـارچوب هـای قـانون آزمایشـی بـه هنگـام دائمـی        

 شدن آن قانون میباشد.

ه سمت تمرکزگرایـی و دولتـی شـدن امـور شـهرداریها در الیحـه پیشـنهادی        گرایش ب – 8

 مغایر با سیاستهای عمومی کشور و دولت است.

تغییــر مکــانیزم پرداخــت و نهایتــاس تخصــیص ســهم بــه شــهرداریها از روش پرداخــت - 0

مستقیم به شهرداریها به روش پرداخت متمرکز کشـوری و اسـتانی کـه قطعـاس موجـب تطویـل       

رداخت ، عدم تحقق سـهم واقعـی هـر یـک از شـهرها و نهایتـاس افـزایش بوروکراسـی         زمان پ

 اداری خواهد شد.

مغایرت مفاد الیحه پیشنهادی با اصل اسـتقالل مـالی شـهرداریها و مـدیریتهای شـهری       - 1

 و  ورود در نحوه هزینه کرد درآمدهای متعلق به شهرداریها.

 توسط شوراهای اسالمی شهرها.سلب اختیار وضع عوارض و بهای خدمات  - 1

افزایش گروههای مشمول معافیت در الیحه پیشـنهادی  کـه منجـر بـه کـاهش درآمـد        – 1

 شهرداریها خواهد شد.

مالیاتهایی کـه در موقـع خریـد کـاال هـا و خـدمات توسـط        )61ماده  1حذف تبصره  - 1

گـردد طبـق   شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظـایف و خـدمات قـانونی پرداخـت مـی      

 مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود(

جریمه دیر کرد عوارض سالیانه خودرو و حمـل و نقـل بـرون شـهری مسـافر       %8حذف  – 2

 در داخل کشور 
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قـانون   10عـوارض موضـوع بنـد ج مـاده      %6حذف عوارض شماره گذاری خودروها )  – 0

 فعلی(

کاالهـای خـاص از جملـه عـوارض بنـزین ، نفـت        حذف عوارض آالیندگی و عوارض – 69

گاز و گاز طبیعی ، سوخت هواپیما ، انـواع نفـت ، محصـوالت دخـانی ، خـدمات مخـابراتی ،       

انواع نوشابه های گاز دار ، شماره گـذاری خـودرو و واردات انـواع خـودرو و تبـدیل آن بـه       

 مالیات .

ـ  از مالیـاتی  امـور  سازمان برای وصول الزحمه حق – 66  و شـهرداریها  سـهم  عـوارض  لمح

 (18 ماده)دهیاریها

بخش مهمی از درآمـدهای نقـدی شـهرداری هـا مشـمول مقـررات حسـاب هـای          - 68

دولتی )نظیر فرآیند مبادله موافقت نامه، تخصـیص اعتبـار، مقـررات نحـوه مصـرف وجـوه،       

 قانون محاسبات عمومی، نظارت سازمان بازرسی و نظارت دیوان محاسبات( می گردد.

شهرداری ها )خصوصاس شهرهای بزرگ( عمالس تحـت نظـارت و کنتـرل اسـتانداری هـا       - 60

 قرار خواهند گرفت.

مغایرت الیحه پیشنهادی با الیحه نظام درآمـدهای پایـدار شـهرداریها و مغـایرت بـا       - 61

 برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور. 611ماده 

 

 

 

 پیشنهادات :
و مـواد مـرتبط و ابقـای فصـل عـوارض شـهرداریها        الحاق عبارت عوارض در عنـوان  – 6

 )فصل هفتم قانون فعلی( 

واریز مستقیم عوارض شهرداریها بـه حسـاب شـهرداری مربوطه.)عـدم تمرکـز بجـای        - 8

 تمرکز گرایی(

مستثنی نمودن اختیار وضع عوارض و بهـای خـدمات توسـط شـوراهای اسـالمی شـهر       - 0

ها با توجه به اسـتقالل مـالی آنهـا و تصـویب بودجـه      و عدم ورود به نحوه هزینه کرد شهرداری

 شهرداریها توسط شوراهای اسالمی شهر و تایید آن توسط وزارت کشور.

 ا شهرداریه عوارض و مالیات نرخ برابری – 1

قـانون فعلـی ضـمن الحـاق سـازمانهای تابعـه شـهرداریها         61مـاده   1ابقای تبصـره   – 1

 ده.درخصوص استرداد و تهاترمالیات اخذ ش
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ابقای عوارض آالیندگی و عـوارض کاالهـای خـاص مـورد اشـاره در بخـش فـوق و         - 1

قـانون برنامـه پـنجم     680اختصاص آن به شهرداریها و دهیاریهـای همـان شهرسـتان )مـاده     

 توسعه( 

الیحـه پیشـنهادی )ممنوعیـت برقـراری هرگونـه عـوارض و        16حذف یا اصالح مـاده   - 1

 اعم از منقول و غیر منقول و خدمات( بهای خدمات برای کلیه کاالها

اصالح حق الزحمه وصول عوارض شهرداریها و برابـری آن بـا بخـش مالیـات و تعیـین       - 2

 چارچوب برای هزینه کرد آن.

اصالح مکانیزم پرداخت عوارض سـوخت )عـوارض وصـولی در هـر شـهر بـه حسـاب         - 0

 شهرداری محل واریز گردد.(

  مالیات معادل شهرداری برای خودرو الانتق و نقل عوارض  ایجاد – 69

 قانون فعلی )ممنوعیت برقراری عوارض( 18حذف ماده  - 66

 

 سیاست پیگیری الیحه:
 : 1رویکرد 

 حفظ چارچوب قانون فعلی )تالش در جهت ایجاد فصل عوارض کاالها و خدمات(

 روش تخصیص: واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداری محل

 : 2رویکرد 

ـ  ودن واژه عـوارض در کنـار عبـارت مالیـات و تعیـین سـهم عـوارض و مالیـات         اضافه نم

 بصورت جداگانه.

 روش تخصیص: واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداری محل

 : 3رویکرد 

پذیرش الیحه پیشنهادی و تبدیل کلیه عـوارض دریـافتی بـه مالیـات و نهایتـاس تعیـین سـهم        

 برای شهرداریها.

 ی و کشوری.روش تخصیص: متمرکز استان
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 درآمدهای پایدار،لوایح و طرح های بخشی ازمصوباتبخش چهارم: 
 

 

 

 بررسی تطبیقی طرح و الیحه نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها

 در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی
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 هاي كشورپايدار شهرداريمفاد طرح درآمد  هاها و دهيارياليحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري

 تعاريف:  -( 2ماده )

هاي كلي دولت براي وجوهي كه بر اساس سياست عوارض: -الف

هاي شهر و روستا، در چارچوب قوانين و تأمين بخشي از هزينه

 شود.صالح وضع و وصول ميمقررات مربوط توسط مراجع ذي

 مبلغي كه شهرداري بر اساس مصوبات شوراي بهاي خدمت: -ب

اسالمي شهر و يا ساير قوانين و مقررات در ازاي خدمات ارائه 

شده به طور مستقيم، از متقاضيان دريافت خدمات وصول 

 كند.مي

 تعاريف:- 2ماده 

آن دسته از درآمدهاي شهرداري كه از  درآمد پايدار:-0

 :خصايص آن

در به اين معنا كه الاقل تداوم پذيري )داراي ثبات بودن  الف(

 (.دت دچار نوسانات شديد نشوندمكوتاه

مطلوب بودن )كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء ب(

محيطي، رويكرد عدالت محوري شود و به ساختارهاي زيست

 (.اي وارد نياوردكالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهر لطمه

پذيري )پايه درآمدي در طي زمان بزرگ شود و انعطافج(

د تا از مضيقه مالي همپا با گسترش مخارج گسترش ياب

اجتناب شود( برخوردار باشند و براي وصول آن بتوان 

 .هاي اجرايي الزم را تعريف كردريزيبرنامه

شهر با جمعيت حداقل يک ميليون نفر بر  نشهرها:الك-1

 .اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن

 (3ماده )

 -0141مصوب  -ها نامه مالي شهرداري( آيين13در صدر ماده )

اصالح و متون « نه»به واژه « شش»و اصالحات بعدي آن واژه 

( به ماده مذكور اضافه 3( و )8(، )7زير به عنوان بندهاي )

 شود:مي

 هاي ماليواگذاري دارايي -7

 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي -8

 گذاريگذاري و مشاركت در سرمايهدرآمد حاصل از سرمايه -3

 

 (3ماده )

نامه مالي شهرداري ها به شرح ذيل اصالح و ( آيين 13ماده )

 شش تبصره به آن الحاق مي گردد:

 منابع و درآمد شهرداري ها به شرح ذيل تقسيم مي شود:

 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي-0

 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي-1

 درآمدهاي ناشي از بهاي خدمات-1

خدمات  پرداخت هاي دولت بابت جبران بخشي از هزينه-4

 عمومي و توسعه زيرساخت ها

 درآمدهاي مالياتي و عوارض توام با ماليات-5

 درآمد حاصل از جرائم و تخلفات-1

 منابع حاصل از دارايي هاي مالي و سرمايه اي-7

درآمد حاصل از سرمايه گذاري و مشاركت در سرمايه -8

 گذاري

 منابع حاصل از تسهيالت داخلي و خارجي-3

 ص حقيقي و حقوقيكمک هاي اشخا-01

سود حاصل از سازمان ها، موسسات و شركت هاي -00

 وابسته به شهرداري 

ساير درآمدهايي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه -01

 تعيين و وصول ميگردد.

 (7ماده )

توانند از انواع ابزارهاي تأمين منابع ها ميها و دهياريشهرداري

هاي مصوب ي اجراي پروژههاي اجرائي مناسب برامالي و روش

هاي كافي، بر اساس بيني تضمينشهري و روستايي با پيش

نامه معامالتي كه به پيشنهاد وزارت قوانين موضوعه و آيين

هاي كشور( به تصويب ها و دهياريكشور )سازمان شهرداري

 (3( ماده )2تبصره )

انند از ابزارهاي تامين مالي اعم از شهرداري ها مي تو 

تسهيالت منابع داخلي و خارجي، بازارهاي مالي، اوراق 

مشاركت، سرمايه گذاري خارجي)فاينانس(، بيع متقابل، 

صكوک و سهام پروژه براي توسعه زيرساخت هاي شهري و 

 اجراي طرح هاي توسعه مديريت شهري استفاده نمايند.
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 (3( ماده )3تبصره ) هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند. 

ي ها ميتوانند براي اجراي پروژه هاي مديريت شهري شهردار 

از روش هاي اجرائي مناسب از قبيل منابع مالي و ساخت و 

(، تامين منابع مالي و ساخت و BOTبهره برداري و واگذاري )

(، طرح و ساخت كليد در BOOتملک و بهره برداري )

(، ساخت و بهره برداري و مالكيت و EPFCدست)

(، احيا و BLTاخت و اجاره و واگذاري )(، سBOOTواگذاري)

(، ساخت و اجاره و بهره ROTبهره برداري و انتقال)

( با PPP(، مشاركت بخش عمومي و اختصاصي )BLOبرداري)

پيش بيني تضمين هاي كافي ، بر اساس آئين نامه معامالتي 

كه به پيشنهاد وزارت كشور )سازمان شهرداري ها و دهياري 

 هيئت دولت خواهد رسيد اقدام نمايد. هاي كشور( به تصويب

 (4ماده )

برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهاي 

وارداتي، توليدي و ارائه خدمات كه در قانون ماليات بر ارزش 

اند )اعم از معاف يا تعيين تكليف شده -0187مصوب  –افزوده 

اي مأخذ مشمول ماليات( و همچنين برقراري عوارض به درآمده

محاسبه ماليات يا معاف از ماليات موضوع قانون ماليات مستقيم 

و اصالحات بعدي آن، توسط شوراهاي اسالمي  -0111مصوب  –

 و ساير مراجع ممنوع است.

 

 

 (4( ماده )2تبصره )

شوراهاي اسالمي شهر و بخش در اجراي قانون تشكيالت،  

خاب شهرداران وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انت

و اصالحات بعدي آن، براي تأمين بخشي از  -0175مصوب  –

هاي شهر و روستا مجاز به برقراري انواع عوارض بر هزينه

باشند. مستحدثات، اراضي و معابر در محدوده شهر و روستا مي

نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب آيين

 رسد.هيأت وزيران مي

 (7)ماده 

توانند براي تأمين هزينه شهر شوراهاي اسالمي شهر مي

نسبت به تصويب اليحه عوارض اعم از پروانه ساختماني و 

برداري از اماكن و معابر و تبليغات و تأسيسات تأسيسات، بهره

شهري، عوارض تفكيک و تغيير كاربري اراضي و مستحدثات، 

ري، تردد هاي توسعه شهافزوده ناشي از اجراي طرحارزش

خودروها از معابر شهري و ساير اموال غيرمنقول براساس 

 هاي ابالغي وزارت كشور اقدام نمايد.دستورالعمل

 ( 4( ماده )3تبصره )

شوراهاي اسالمي شهر و بخش موظفند در خصوص پيشنهاد  

ماه هر سال براي اجرا در وضع عوارض جديد تا پانزدهم بهمن

 مي نمايند.سال بعد اقدام و اعالم عمو

 (7( ماده )2تبصره )

شوراهاي اسالمي شهر موظفند در خصوص پيشنهاد وضع 

ماه هر سال براي اجرا در عوارض حداكثر تا پانزدهم بهمن

سال بعد اقدام و حداكثر تا پانزدهم اسفندماه اعالم عمومي 

 نمايد.

 ( 4( ماده )7تبصره )

روستا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده شهر و 

پردازند، مكلفند عوارض و باشند و يا به فعاليت ميساكن مي

جرايم متعلق به آن و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را 

 پرداخت نمايند.

 (7( ماده )7تبصره )

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر 

پردازند مكلفند عوارض و بهاي ساكنند و يا به فعاليت مي

 هرداري را پرداخت نمايند.خدمات ش
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 ( 4( ماده )4تبصره )

تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض و وزير كشور مي

بهاي خدمات توسط شوراهاي اسالمي شهر و بخش را منطبق بر 

هاي عمومي دولت نداند، نسبت به قوانين، مقررات و سياست

 اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.

 

 (7( ماده )4تبصره )

تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض و زير كشور ميو

هاي بهاي خدمات را منطبق بر قوانين، مقررات و سياست

 عمومي دولت نداند، نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.

 (0ماده )

( قانون نوسازي و عمران 1نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده )

همه ساله توسط  و اصالحات بعدي آن، -0147مصوب  -شهري

 شود.وزارت كشور با توجه به شرايط هر استان تعيين و ابالغ مي

براي وصول عوارض فوق عالوه بر ترتيبات قانوني ذكر  -تبصره

شده در قانون مربوط، شهرداري مكلف است نسبت به صدور 

حسابي و اي اقدام نمايد. جوايز خوشحساب دورهصورت

مذكور ناشي از تأخير در همچنين ضرايب افزاينده عوارض 

هاي ياد شده، متناسب با مدت حسابپرداخت به موقع صورت

تأخير در پرداخت و با رعايت اصل بازدارندگي از تأخيرهاي 

نامه ابالغي وزارت كشور، محاسبه و اعمال بعدي بر اساس شيوه

 شود.مي

 (1ماده )

شوراهاي اسالمي شهرها موظفند سهم عوارض صدور پروانه  

ختماني مازاد تراكم در بودجه شهرداري را ظرف مدت دو سا

سال كاهش و به صفر برسانند. كاهش ساليانه سهم عوارض 

( %01درصد )مذكور در بودجه شهرداري به ميزان ساليانه ده

باشد. به منظور تحقق اين ماده نسبت به سال مبدأ مي

شوراهاي اسالمي شهرها موظفند نسبت به وضع عوارض 

ها، مستحدثات و اراضي به استثناي بر كليه ساختمان نوسازي

اراضي كشاورزي و باغات داير واقع در محدوده و حريم 

 شهرها براساس درصدي از قيمت روز اقدام نمايند.

براي وصول عوارض فوق عالوه بر ترتيبات قانوني  –تبصره 

ذكر شده در قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

حساب ايد نسبت به صدور صورت، شهرداري ب7/3/0147

حسابي و همچنين ضرايب اي اقدام نمايد. جوايز خوشدوره

افزاينده عوارض مذكور ناشي از تأخير در پرداخت به موقع 

هاي ياد شده متناسب با مدت تأخير در حسابصورت

پرداخت و با رعايت اصل بازدارندگي از تأخيرهاي بعدي 

نهاد شهرداري و تصويب اي كه به پيشنامهبراساس شيوه

 رسد محاسبه و اعمال خواهد شد.شوراي اسالمي شهر مي

 

 

 ( 1ماده )

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است ده درصد 

( از مبالغ دريافتي بابت صدور و تمديد گذرنامه و 01%)

گواهينامه رانندگي را به عنوان عوارض به حساب شهرداري 

 محل واريز نمايد.

 (4ده )ما

در راستاي تحقق درآمد پايدار ، عوارض ذيل در محدوده و  

 حريم شهر اخذ و به حساب شهرداري محل واريز مي گردد:

( مبالغ دريافتي توسط نيروي %01ده درصد ) -0

 انتظامي بابت صدور و تمديد گذرنامه رانندگي

ي موتوري اعم از عوارض ساليانه انواع وسايط نقليه -1

داتي بر اساس حجم موتور و سال توليد داخل يا وار

 توليد توسط شهرداري

سال از  5خودروهاي برقي و هيبريدي به مدت  -0تبصره 

تاريخ تصويب طرح، از پرداخت عوارض بند فوق معاف مي 

 باشند.
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ميزان و ترتيبات وصول عوارض بر اساس آئين نامه  -1تبصره 

ئت اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هي

 دولت خواهد رسيد.

صدور بيمه نامه شخص ثالث براي انواع وسايط  -1تبصره 

نقليه موتوري توسط شركت هاي بيمه منوط به ارائه گواهي 

 مفاصا حساب عوارض ساليانه از شهرداري خواهد بود.
 

( %0عوارض نقل و انتقال انواع خودرو به ميزان يک درصد)-1

( مجموع %0درصد)قيمت فروش كارخانه داخلي و يا يک 

ارزش گمركي و حقوق ورودي اعم از توليد داخل و يا وارداتي 

تعيين و توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب 

شهرداري مبدا واريز نمايند.)اين بند در اليحه پيشنهادي 

دولت در ارزش افزوده نيست و مركز پژوهش ها هم مخالف 

حميل هزينه مضاعف ذكرش در اين قانون بوده است و باعث ت

 ميشود(

( مبلغ كل بليط حمل و نقل برون شهري %5پنج درصد)-4

مسافر در داخل كشور، توسط شهرداري يا شركت هاي ارائه 

 كننده خدمات به حساب شهرداري مبدا واريز مي نمايند.

 

( عوارض از كليه قراردادهاي پيمانكاري %0يک درصد)-5

قانون  51هر)با ماده پروژه هاي عمراني واقع در محدوده ش

ماليات بر ارزش افزوده در تعارض است. زيرا در آنجا قيد شده 

كه برقراري عوارض بر آنچه در چارچوب قانون ارزش افزوده 

 تعيين تكليف شده، ممنوع است(

 

( از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت %8هشت درصد)-1

و  ( اصالحي قانون ثبت اسناد011اسناد رسمي موضوع ماده )

 توسط دفترخانه هاي اسناد رسمي 0150امالک مصوب ديماه 

 

 (3ماده )

( 11ها از محل منابع موضوع ماده )ها و دهياريسهم شهرداري

توسط  -0183مصوب  -قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

داري كل كشور ماهانه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور خزانه

كشور( نزد خزانه واريز  هايها و دهياري)سازمان شهرداري

شود تا بر اساس ترتيبات مندرج در قانون مذكور ميان مي

 هاي كشور توزيع شود.ها و دهياريشهرداري

 (1ماده )

( قانون 11سهم شهرداري ها و دهياري ها موضوع ماده )

هر ماه  8/01/0183رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 

خزانه داري كل كشور  حداكثر تا پايان پانزدهم ماه بعد توسط

به حساب تمركز وجوه وزارت كشور)سازمان شهرداري ها و 

گردد تا بر اساس ضرايب و دهياري هاي كشور( واريز مي

شاخص هايي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت 

( شهرداري ها و %71دولت مي رسد به نسبت هفتاد درصد)

 شود. ( دهياري ها ميان آنان توزيع%11سي درصد)
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 (1ماده )

 -0134مصوب  -هاي مستقيم( الحاقي قانون ماليات181ماده )

 شود:به شرح زير اصالح مي

سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يک  -181ماده 

هاي ( از كل درآمدهاي حاصل از قانون ماليات%0درصد )

و اصالحات بعدي آن را به حساب  -0111مصوب  –مستقيم 

ها و جوه وزارت كشور )سازمان امور شهرداريتمركز و

هاي كشور( نزد خزانه واريز نمايد. وزارت كشور موظف دهياري

دار هاي اولويتاست وجوه مذكور را براي كمک به اجراي پروژه

هاي زير دويست و پنجاه هزار و پرداخت تسهيالت به شهرداري

ها به نسبت جمعيت و بر اساس نفر جمعيت و دهياري

ستورالعملي كه توسط وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه د

 شود، هزينه نمايد.كشور تهيه مي

 

 (1ماده )

( از كل %0سازمان امور مالياتي موظف است يک درصد)

( 181درآمدهاي وصولي ماليات هاي مستقيم )موضوع ماده )

قانون ماليات هاي مستقيم و اصالحات بعدي( را حداكثر تا 

ه بعد به حساب متمركز وجوه وزارت كشور پانزدهم ما

)سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور( كه توسط خزانه 

داري كل كشور افتتاح ميگردد واريز نمايد. سازمان شهرداري 

( از %1.5ها و دهياري هاي كشور موظف است نيم درصد)

وجوه مذكور را به شهرداري هاي شهرهاي زير دويست هزار 

( به شهرهاي با %1.5هياري ها و نيم درصد)نفر جمعيت و د

جمعيت باالي دويست هزار نفر در قالب كمک و پرداخت 

تسهيالت بر اساس شاخص جمعيت آنان براي ايجاد درآمد 

 پايدار پرداخت نمايد.

 

ها كه به ها و مؤسسات وابسته به شهرداريماليات سازمان

امور عمومي، موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در 

( سرمايه و دارايي %011شهري و خدماتي تشكيل و صددرصد )

 باشد.آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي

 (1تبصره ماده )

سازمانها، موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري ها كه 

به موجب قانون براي انجام وظيفه ذاتي شهرداري ها در امور 

ل و صد در صد سرمايه و شهري، عمراني و خدماتي تشكي

دارايي هاي آنها متعلق به شهرداري است، معاف از ماليات)به 

 استثناء ماليات بر ارزش افزوده( مي باشند.

 

 (1ماده )

منابع موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده )به استثناي ماليات 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون 17سالمت موضوع ماده )

( به  -0131مصوب  –( 1مقررات مالي دولت )تنظيم بخشي ار 

( به عنوان سهم درآمد عمومي كشور %51نسبت پنجاه درصد )

ها تعيين ها و دهياري( سهم شهرداري%51و پنجاه درصد )

هاي كل كشور جهت ها و دهياريشود. منابع سهم شهرداريمي

 شود:انجام وظايف و تكاليف قانوني به شرح زير هزينه مي

( در قالب قوانين بودجه %05درصد) پانزده -0

هاي تملک سنواتي با تخصيص كامل در طرح

اي مربوط به قطار شهري و هاي سرمايهداريي

 شود.مديريت پسماند هزينه مي

( بابت ايفاي وظايف تكليفي %11بيست درصد ) -1

دولت در قوانين و مقررات در زمينه توسعه و 

ي نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و بازساز

بافت فرسوده به حساب تمركز وجوه وزارت 

 (22ماده )

هاي نفتي، ها از فرآوردهها و دهياريعوارض سهم شهرداري 

( قانون 18ماده )« د»و « ج»، «ب»سيگار )موضوع بندهاي 

افزوده گاز همچنين عوارض ارزش افزوده( وماليات بر ارزش

« ب»گذاري خودروها )موضوع بند طبيعي و عوارض شماره

افزوده( به حساب تمركز ( قانون ماليات بر ارزش41ماده )

هاي ها و دهياريوجوه به نام وزارت كشور )سازمان شهرداري

گردد، واريز داري كل كشور افتتاح ميكشور( كه توسط خزانه

( سهم %01درصد )ذكور به نسبت دوازدهشود. وجوه ممي

( سهم ساير شهرها و %51درصد )وسهشهرها، پنجاهكالن

( سهم روستاها براساس شاخص جمعيت %15درصد )وپنجسي

ونقل عمومي و بهبود شود تا صرف توسعه حملتوزيع مي

زيستي و خدمات هاي محيط عبور و مرور، ارتقاي شاخص

نشاني گردد. هرگونه ه ايمني و آتششهري و روستايي و توسع

ها و برداشت از حساب تمركز وجوه بجز پرداخت به شهرداري

 باشد.ها ممنوع ميدهياري
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كشور واريز تا بر اساس دستورالعمل مشتركي كه 

توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت 

هاي كشور( ها و دهياريكشور )سازمان شهرداري

 شود، هزينه گردد. تهيه مي

( الباقي سهم %15شصت و پنج درصد ) -1

تيبات قانوني ها بر اساس ترها و دهياريشهرداري

شود تا ها توزيع ميها و دهياريميان شهرداري

توسط آنها براي انجام ساير وظايف و تكاليف 

 قانوني هزينه شود.

 (23ماده )

ها موضوع عوارض كاال و خدمات ها و دهياريسهم شهرداري

( 18ماده )« الف»افزوده )موضوع بند قانون ماليات بر ارزش

ده افزوده( پس از واريز به حساب افزوقانون ماليات بر ارزش

داري كل تمركز وجوه سازمان امور مالياتي كه توسط خزانه

گردد براساس شاخص جمعيت به حساب كشور افتتاح مي

( %71ها به نسبت هفتاددرصد )ها و دهياريشهرداري

گردد. ها واريز مي( دهياري%11درصد )ها و سيشهرداري

است گزارش وجوه پرداختي را سازمان امور مالياتي موظف 

بار به وزارت كشور و كميسيون اقتصادي هر سه ماه يک

 مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايد.

( از وجوه ماده مذكور به حساب تمركز %01درصد )ده -تبصره

گردد تا صرف ايجاد وجوه وزارت كشور واريز مي

هاي خدمات شهري در توانمندسازي و ارتقاي شاخص

ها با اولويت ير دويست هزار نفر جمعيت و دهياريشهرهاي ز

يافته گردد. دستورالعمل توزيع منابع اين مناطق كمتر توسعه

تبصره به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه 

 تهيه و ابالغ خواهد شد.

 (20ماده )

عوارض آاليندگي كه توسط سازمان امور مالياتي براساس 

« 0»افزوده )موضوع تبصره يات بر ارزشترتيبات قانون مال

گردد، افزوده( وصول مي( قانون ماليات بر ارزش18ماده )

اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان نامهبراساس آيين

هايي ازجمله حفاظت محيط زيست و با در نظر گرفتن شاخص

جمعيت متأثر از آاليندگي به تصويب هيئت وزيران خواهد 

گردد. عوارض ها توزيع ميها و دهياريشهرداريرسيد، ميان 

ها صرفاً براي ايجاد و ها و دهياريمذكور بايد توسط شهرداري

توسعه و نگهداشت فضاي سبز، بهبود محيط زيست و توسعه 

 ونقل عمومي هزينه گردد.حمل

 (25ماده )

( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به شرح زير 05ماده )

( قبلي به عنوان تبصره 0( آن حذف و تبصره )1)اصالح و تبصره 

 يابد:تغيير مي

هاي توانند به منظور مديريت پارکها ميشهرداري -05ماده 

سنج )پاركومتر( اي، از ابزارهاي الزم از قبيل ايستمجاز حاشيه

پارک استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه ميزان و يا كارت

شود مي شهر تعيين ميمحدوده زماني آن توسط شوراي اسال

بابت حق توقف اخذ و به حساب شهرداري واريز نمايند. توقف 

 بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

 (3ماده )

( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 1( و تبصره )05ماده )

 به شرح ذيل اصالح ميگردد: 8/01/0183مصوب 

نند براي مديريت پارک هاي شهرداري ها مي توا – 05ماده 

مجاز حاشيه اي ابزارها  و و سايل الزم از قبيل ايست 

سنج)پاركومتر( يا كارت پارک نصب و حق توقف مناسبي كه 

ميزان و محدوده زماني آن توسط شوراي اسالمي شهر تعيين 

 مي شود اخذ و به حساب شهرداري مربوطه واريز نمايند.

اب تخلف توقف ممنوع خواهد توقف بدون مجوز به منزله ارتك

 بود.
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 (22ماده )

هرگونه تخفيف، معافيت و بخشودگي اعم از عوارض قانوني و 

ها به موجب مصوبات ها و دهياريبهاي خدمات قانوني شهرداري

دولت پس از تأمين آن در بودجه سنواتي كشور ممكن خواهد 

 بود.

 (21ماده )

مي قوانين و مقررات از زمان الزم االجرا شدن اين قانون، تما

مربوط به اعطاي تخفيف، معافيت و بخشودگي پرداخت 

گردد و عوارض و وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي

از اين پس تصويب هرگونه طرح و اليحه اي كه كاهش منابع 

درآمدي شهرداري ها و دهياري ها را در پي داشته باشد 

ومي دولت خواهد منوط به پيشبيني آن از طريق بودجه عم

بود. در غير اين صورت هرگونه تخفيف، معافيت و بخشودگي 

 عوارض ممنوع است.

 (22تبصره ماده )

ها با تصويب شوراي اسالمي شهر موظفند قيمت تمام شهرداري

كننده خدمات دريافت شده خدمات شهرداري را از استفاده

شده  كنند و اگر مراجع قانوني تكليفي براي كاهش قيمت تمام

شهرداري اعالم نمايند، موظف به جبران آن قبل از صدور 

 باشند.تكاليف مذكور مي

 حذف در كميسيون

 (23ماده )

( قانون مديريت 5هاي اجرايي موضوع ماده )كليه دستگاه

( قانون محاسبات 5و ماده ) -0181مصوب  –خدمات كشوري 

و نيروهاي مسلح جمهوري  -0111مصوب  -عمومي كشور

( قانون استخدام نيروي انتظامي 1ي ايران )موضوع ماده )اسالم

و اصالحات بعدي آن(،  -0181مصوب  –جمهوري اسالمي ايران 

ها مكلفند حقوق و عوارض و بهاي خدمات قانوني شهرداري

موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي به 

گاه مربوط حساب دستحساب شهرداري مربوط واريز نمايند. ذي

 باشد.مسئول حسن اجراي اين ماده مي

 

 

 (35ماده )

( قانون مديريت 5كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده )

( قانون محاسبات عمومي مكلفند 5خدمات كشوري و ماده )

عوارض، جرائم و بهاي خدمات شهرداري ها را همه ساله 

همچون ساير هزينه هاي جاري خود تحت عنوان رديف 

در بودجه عمومي پيشبيني كنند و بر همين اساس مشخص 

حداكثر تا پايان همان سال مالي به حساب شهرداري مربوط 

واريز نمايند. ذي حساب دستگاه مربوطه مسئوليت حسن 

 اجراي اين ماده را به عهده دارد.

 

 (27ماده )

استنكاف از پرداخت و اختالف در مورد پرداخت مطالبات 

مصوب  –( قانون شهرداري 77م ماده )ها مشمول حكشهرداري

 باشد.و اصالحات بعدي آن مي -0114

 (23ماده )

استنكاف از پرداخت و اختالف در مورد پرداخت مطالبات 

( قانون 77ها موضوع اين قانون مشمول حكم ماده )شهرداري

 باشد.ها و اصالحات بعدي آن ميشهرداري

 

 

 (24ماده )

خدمات قانوني و مطالبات و  پرداخت عوارض قانوني و بهاي

ها پس از موعد مقرر درآمدها و جرايم ساختماني شهرداري

حسب مورد اعالن عمومي، ابالغ يا ارسال قبض موجب تعلق 

( به ازاي هر ماه نسبت به مدت %1اي معادل دو درصد )جريمه

 باشد. ( در سال مي%14تأخير و حداكثر بيست و چهار درصد )

 (21ماده )

عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها پس از موعد  پرداخت 

مقرر حسب اعالن عمومي، ابالغ يا ارسال قبض موجب تعلق 

جريمه اي معادل دو درصد به ازاي هر ماه نسبت به مدت 

 تاخير و حداكثر بيست و چهار درصد در سال خواهد بود.

 011( ماده 4( و )1(، )1قسمت اخير تبصره هاي )-تبصره

و اصالحات و الحاقات بعدي آن به شرح ذيل  قانون شهرداري
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 شود:اصالح و جايگزين مي

در صورتي كه مالكين بعد از سه ماه نسبت به پرداخت جرائم »

( قانون شهرداري اقدام 011صادره توسط كميسيون ماده )

ها به اداره ثبت اسناد و ننمايند، موضوع توسط شهرداري

از طريق اجراي ثبت امالک ارجاع و اداره مذكور مكلف است 

نسبت به وصول جرائم و واريز به حساب شهرداري اقدام 

 «نمايد.

 (20ماده )

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش ميزان درآمد 

ها را در ها و دهياريافزوده سهم شهرداريوصولي عوارض ارزش

ها و مقاطع زماني سه ماهه به وزارت كشور )سازمان شهرداري

 هاي كشور( و شهرداري محل اعالم نمايد. دهياري

 ( 33ماده )

سازمان امور مالياتي، خزانه داري كل و وزارت كشور)سازمان 

شهرداري ها و دهياري هاي كشور( مكلفند به ترتيب گزارش 

وصول درآمد، دريافتي ها و عملكرد موضوع اين قانون را در 

هاي  مقاطع سه ماه به شوراي عالي استان ها و كميسيون

اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي 

 كشور مجلس شوراي اسالمي ارائه كنند.

 (21ماده )

هاي مالي و تفريغ بودجه هر ها موظفند گزارش صورتشهرداري

سال را تا پايان تيرماه سال بعد به شوراي اسالمي شهر تسليم و 

نسبت به رسيدگي و  شوراي مذكور نيز بايد ظرف مدت سه ماه

 تصويب آن اقدام نمايد.

 
 
 
 
 
 
 

 

 (21) ( ماده2تبصره )

شوراهاي اسالمي شهر موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره 

هاي ها، مؤسسات، شركتامور مالي شهرداري و كليه سازمان

ها، اموال عمومي و وابسته و تابع آن، حفظ سرمايه، دارايي

ظارت بر حساب درآمد و اختصاصي شهرداري و همچنين ن

هاي مالي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات هزينه و نيز صورت

از طريق انتخاب حسابرس رسمي اقدام و نتيجه را از جمله در 

هاي الزم به موارد نقض و تخلف به منظور پيگيري و رسيدگي

 شهرداري ها اعالم تا بر اساس مقررات قانوني اقدام نمايند.

 

 (21ماده ) (3تبصره )

شوراهاي اسالمي موظفند يک نسخه از نتيجه گزارش  

حسابرس رسمي را تا پايان شهريورماه براي بررسي و هرگونه 

اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايند. در صورت عدم 

تصويب و يا ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط 

ها و شوراهاي ياد شده، وزارت كشور )سازمان شهرداري

هاي كشور( موظف است رأساً نسبت به انتخاب دهياري

حسابرس و تصويب گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع 

 شهرداري اقدام نمايد.
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 (23ماده )

ها در ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزينهشهرداري

سامانه الكترونيكي برخط كه توسط وزارت كشور ظرف يک سال 

 اقدام نمايند. شود،اندازي ميراه

 

 

 ( 21ماده )

ها موظفند قبل از هرگونه استقراض نسبت به شهرداري

ها، بيني و تصويب آن در بودجه ساليانه شهرداري، سازمانپيش

هاي وابسته و تابع اقدام نمايند. ميزان مؤسسات و شركت

اي باشد كه بازپرداخت تسهيالت در هر سال بايد به گونه

ل و سود كل تسهيالت دريافتي )بر مبناي مجموع بازپرداخت اص

( بودجه مصوب %15سال دريافت( حداكثر بيست و پنج درصد )

 باشد.

موارد مستثني از اين ماده به صورت موردي به پيشنهاد شهردار 

و تصويب شوراي اسالمي شهر و تأييد وزارت كشور تعيين 

 شود.مي

 

 

 (0ماده )

عنوان سهم درآمدهايي كه در قوانين و مقررات به

گردد جزء درآمد عمومي ها تعيين ميها و دهياريشهرداري

 نبوده و بايد مستقيماً به آنان پرداخت گردد.

 

 (25ماده )

معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه 

شود تا پانزدهم ماه بعد به حقوق ورودي آنها وصول مي

هرداري ها و حساب تمركز وجوه وزارت كشور )سازمان ش

دهياري هاي كشور( كه توسط خزانه داري كل كشور افتتاح 

( سهم %01مي گردد واريز تا به نسبت دوازده درصد)

( سهم ديگر شهرداري %51كالنشهرها و پنجاه و سه درصد)

( دهياري ها به در نظر گرفتن %15ها و سي و پنج درصد)

 شاخص جمعيت و به استناد آمار رسمي مركز آمار كشور

 پرداخت مي گردد.

 

 

 (24ماده )

 به منظور توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري:

( منابع حاصل از صرفه جويي مصرف 011الف( صددرصد)%

سوخت ناشي از اجراي طرح هاي توسعه حمل و نقل ريلي با 

( قانون 44رعايت اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم)

وزارت نفت  اساسي و ساير قوانين و مقررات مربوط توسط
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براي توسعه حمل و نقل ريلي از طريق بخش خصوصي 

 يابد.اختصاص مي

 

 

توسعه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل »از قانون  5ب( ماده 

به شرح ذيل  11/5/0185مصوب « ريلي شهري و حومه

 گردد:اصالح مي

درصد از هزينه مطالعات و  51دولت مكلف است  -5ماده        

ي ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون سرمايه گذار

شهري، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد 

عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني نمايد. 

درصد مابقي اعتبار مورد نياز طرح، توسط شهرداري  51

ذيربط از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوصي 

ي شود كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان تامين م

 مديريت و برنامه ريزي كشور مصرف خواهد شد.

 

( عوارض بر قيمت نهايي بنزين براي 01ج( ده درصد )%

مصرف كننده)عالوه بر عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده( 

-در محدوده مصوب شهرهايي كه داراي حمل و نقل ريلي مي

وارض توسعه حمل و نقل ريلي توسط باشند، به عنوان ع

سازمان امور مالياتي اخذ و به حساب شهرداري همان شهر 

واريز گردد تا صرفاً براي توسعه حمل و نقل ريلي همان شهر 

به همان ميزان اختصاص يابد. نحوه هزينه كرد اين منابع در 

گزارش تفريغ بودجه در اختيار نهادهاي ناظرِ ذيربط قرار 

و نهادهاي ناظر ذيربط مكلفند بر حسن هزينه خواهد گرفت 

 كرد اين منابع نظارت دقيق اعمال دارند. 

 

د( شهرداري ها مي توانند از سرمايه گذاري سرمايه گذاران 

داخلي و خارجي به روش هاي مختلف مقرر در اين قانون براي 

توسعه حمل و نقل ريلي و ارائه مشوق هاي الزم اقدام نمايند. 

ط اين خطوط ريلي بر مبناي قيمت تمام شده اي مي هزينه بلي

باشد كه به تاييد شوراهاي اسالمي شهر مربوطه خواهد 

رسيد. در صورت هرگونه مداخله در تعيين قيمت بليط مابه 

التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي، بايد از منابع 

 عمومي تامين و به ذي نفعان پرداخت گردد.

 

 (21ماده )

از قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي  1ماده  

 به شرح ذيل اصالح مي گردد: 07/01/0181كشور مصوب 

شهرداري ها موظفند نيم درصد از درآمدهاي وصولي ناشي از 

عوارض نوسازي، صدور پروانه ساختماني و كسب و پيشه را به 

هنگام وصول از موديان، به صورت برخط به حساب سپرده 

 كتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه واريز نمايند.  انجمن
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 هاي كشورپايدار شهرداريمفاد طرح درآمد  هاها و دهيارياليحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري

 

 (32ماده )

مطالبات شهرداري بابت عوارض و بهاي خدمات و تأخيرات 

االجرا بوده و طبق آن در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم

وسيله مأموران مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به

 باشد.اجراي شهرداري قابل وصول مي

 

 (37اده )م

هاي كشور( ها و دهياريوزارت كشور )سازمان شهرداري

 باشدموظف به نظارت حسن اجراي اين قانون مي
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 درآمدهای پایدارلوایح و طرح های ،بخشی ازمصوباتبخش چهارم: 

 

 «ان طرح جامع درآمد های پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهر»مصوبه  

 

 

 

 طرح جامع درآمد های پایدار  

 و سایر منابع مالی 

 شهرداری تهران 
 

 
 مصوبه شصت و چهارمین , شصت و ششمین وشصت و هشتمین 

 فوق العاده و عادی  –علنی  –جلسات رسمی 

 شواری اسالمی شهر تهران )دوره سوم(  

 

 6831دی ماه 
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 ( :0ماده یکم )
در قالب نرا  کالن اقتصادی کشور ، تغییرات و مداخالت موردی ،   ع درآمدی شهرداریهافقدان نگرش جامع به مناب

اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداریها، بخش درآمدی شهرداری تهران را در وضعیت ناپایداری قرار داده 

د بخش درآمدی است، محدود شدن عرصه های قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدی

شهرداری به ساخت و سازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده است . به نحوی که ادامه این وضعیت آرار و تبعات 

نامطلوب و هزینه های اجتماعی ، فرهنگی و زیر ساختی را برای شهر تهران و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت . 

 ن موظف است در جهت اجرای این مصوبه با اهداف ذیل اقدا  نماید .لذا به منرور اصالح روند فعلی شهرداری تهرا

 ایجاد هدفمندی در اقدامات شهرداری برای اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری   -الف

 سیاستگذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاستهای توسعه شهری  -ب

 ری تهران ایجاد پایداری و عدالت در تامین منابع درآمدی شهردا  - 

 

 ( : تعاریف2ماده دوم )

 درآمد پایدار ، -الف 
تداو  پذیری )دارای ربات بوده و حداقل در کوتاه مدت  -1سته از درآمدهای شهرداری که از خصایص آن : آن د

مطلوب بودن )کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به  -6دچار نوسانات شدید نشوند( 

انعطاف پذیری )پایه درآمدی در طی زمان  -3ارهای زیست محیطی ، کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد( ساخت

با گسترش مخار  گسترش یابد تا از مییقه مالی اجتناب شود(  برخوردار باشند و برای وصول آن  بزرگ شود و همپای

 بتوان برنامه ریزیهای اجرایی الز  را تعریف کرد .

 جامع درآمد ، طرح -ب
سند سیاست گذاری درآمدی است مبتنی بر سند چشم انداز شهر تهران و راهبردهای مرتبط با سند طرح جامع 

تهران که پس از تصویب و ابالغ از سوی مراجع قانونی ذیربط مالک عمل قرار خواهد گرفت و در چارچوب وظایف و 

جموعه اقدامات جهت اصالح و تأمین منابع درآمدی و کارآئی م ماموریتهای قانونی شهرداری تهران  که راهبردها و

بخشی به نرا  تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران و واحدهای اجرایی ذیربط را مشخص نموده و انترار می رود 

و  لوایح به شورای اسالمی شهر تهران و تالش برای اصالح قوانین شهرداری تهران با عملیاتی کردن آن از طری  ارائه

مقررات از طری  سایر مراجع ذیصالح ) شورایعالی استانها ، دولت و مجلس(  براساس برنامه زمانی مشخص نسبت به 

 تحق  آن اقدا  نماید.

 خدمات عمومی ،  -ج
مجموعه خدماتی است که امکان مستثنی کردن افراد از استفاده آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی گیرد و یا 

 ک شخص از این خدمات مانع استفاده دیگری از آنها نمی شود .استفاده ی

 خدمات خصوصی ، -د
محصول غیر ملموس که مورد مبادله و استفاده اشخاص )حقیقی و حقوقی( قرار می گیرد و امکان ذخیره نمودن آن  

نبوده و استفاده یک شخص بعد از تولید وجود ندارد و به طور کلی استفاده از آن ، از فرایند تولید آن قابل تفکیک 

 )حقیقی یا حقوقی( از آنها مانع استفاده دیگری می شود.

 عوارض ، -هـ
مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطاب  اختیارات قانونی برای تأمین مخار  عا  و خاص و یا 

ز تصویب توسط شورای اسالمی اعمال سیاست های تشویقی یا بازدارنده اخذ می نماید . این عوارض )محلی(پس ا

 شهر تهران وف  قوانین و مقررات موضوعه اعال  عمومی می شوند .
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 انحصار طبیعی ، -و
وضعیتی از بازار که شهرداری به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می تواند کاال یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که 

 فعالیت در بازار نباشد .بنگاه دیگری با آن قیمت ، قادر به  ورود یا ادامه 

 خدمات شهری ، -ز
عمومی که در سطح شهر توسط شهرداری تهران و  –آن دسته از خدمات عمومی ، خصوصی و مختلط خصوصی 

 سازمانهای تابعه درچارچوب وظایف و ماموریتهای قانونی شهرداری ارائه می شود . 

 بهای خدمات شهری ، -ح
ئه برخی خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسالمی وجوهی است که شهرداری در قبال ارا

 شهر تهران از استفاده کنندگان خدمات شهری وصول می کند .

 

 بخش اول : ارتقاء کارآئی نظام تشخیص و وصول درآمد در شهرداری تهران 

 ( : 0ماده سوم )
ر راستای فعال سازی و استفاده بهینه از ظرفیت های شهرداری تهران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب د

( قانون شهرداری ، جهت وصول مطالبات و وجوه قانونی شهرداری از اشخاص 11قانونی کمیسیون ماده هفتاد و هفتم )

 حقیقی و حقوقی ذیربط اقدامات الز  را اعمال نماید .

 (  :1ماده چهارم )
هنگ پذیری و ترغیب و تشوی  شهروندان به مشارکت در پرداخت عوارض به منرور ارتقاء میزان اطالع رسانی و فر

و وجوه قانونی شهرداری تهران موظف است منابع مالی مورد نیاز را در قالب عناوین وبرنامه های مشخص در بودجه 

 سنواتی پیش بینی و پیشنهاد نماید.       
 

 ( :1ماده پنجم )
تحلیل های علمی از درآمدهای وصولی شهرداری ، هماهنگی بین نرا  بودجه به منرور ایجاد شفافیت ، امکان ارائه 

بندی و وصول درآمد و فراهم کردن زمینه اتصال به بازارهای مالی بین المللی ، شهرداری تهران موظف است نسبت به 

با مراجع ذیصالح  اصالح نرا  درآمدی و هزینه ای شهرداری  مطاب  با استانداردهای بین المللی از طری  هماهنگی

 قانونی اقدا  نماید.

 ( : 1ماده ششم  )

به منرور ایجاد سهولت در وصول مطالبات شهرداری تهران و جلوگیری از تیییع حقوق مؤدیانی که نسبت به انجا  

اری ، تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدا  می نمایند و برخورد با مستنکفین از پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرد

شهرداری تهران موظف است از طری  شورایعالی استانها نسبت به اخذ مجوز قهانونی از مراجهع ذیصهالح بهرای اخهذ      

جریمه دیر کرد به ازای هرماه و سایر برخوردهای قانونی با مستنکفین از پرداخت عوارض ومطالبهات شههرداری بهرای     

 تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی شده اقدا  نماید.
 

 ( :1ده هفتم )ما

به منرور کاهش تقاضای سفر های درون شهری و افزایش بهره وری و سرعت ارائه خدمات به شهروندان,  

شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی و استقرار نرا  محاسبه و پرداخت الکترونیکی و اینترنتی کلیه عوارض و 

 در بخش درآمدی اقدا  نماید.         وجوه قانونی شهرداری در راستای تحق  شهر الکترونیک 
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    (  :2ماده هشتم )
به منرور ایجاد زمینه برنامه ریزی در حوزه های مختلف فعالیت های شهری و جلوگیری از امکان گریز از پرداخت 

 عوارض و وجوه قانونی ، شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی ، استقرار و به هنگا  سازی بانک اطالعات

 امالک و فعالیتهای اقتصادی شهر اقدا  نماید .     

 

 ( :0ماده نهم )
شهرداری تهران مجاز است درصورت افزایش وصول درآمدهای پایدار نسبت به سال گذشته که در ارر فعالیت 

مت کارکنان مرتبط با وصول درآمد حاصل شده است ، حداکثر معادل یک درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله به قی

واقعی را در قالب دستورالعملی که به پیشنهاد حوزه اداری ومالی شهرداری تهران )اداره کل تشخیص و وصول درآمد ( 

به تائید شهردار تهران  می رسد بین کارکنان مورر در وصول درآمد ستاد ، مناط  ، سازمانها و شرکتهای تابعه به عنوان 

 کارانه توزیع نماید .

 تبصره : 
فزایش وصولی سایر درآمدها ، اعتبار الز  جهت تخصیص کارانه به کارکنان مورر دروصول درآمد در درخصوص ا

 قالب بودجه سنواتی پیشنهاد می شود .            

  ( :69ماده دهم )

وصول کلیه وجوه اعم از عوارض ، صدور مجوزها و اخذ بهای خدمات شهری درکلیه واحدهای ذیربط ) شهرداریهای 

، سازمانها و شرکتهای تابعه ( مطاب  ضوابط ومقررات موضوعه ودرچارچوب تصمیمات شهرداری تهران ) حوزه مناط  

 اداری و مالی شهرداری تهران ، اداره کل تشخیص و وصول درآمد( خواهد بود .

 ( :6تبصره یکم)

شورای اسالمی شهرداری تهران موظف است همه ماهه صورت وصول درآمد واحدهای ذیربط یادشده را  به 

 شهرتهران گزارش نماید .        
 

 ( :66ماده یازدهم )

کلیه وجوه حاصله از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مندر  در بودجه شهرداری تهران و همچنین درآمدهای 

ی اسالمی شهر سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری به حساب های بانکی که با پیشنهاد   شهرداری و تائید  شورا

تهران افتتاح می شود ،  واریز می شود عد  اجرای مفاد این طرح توسط واحدهای اجرایی ذیربط ، تصرف غیرقانونی در 

 وجوه واموال عمومی شهرداری تهران محسوب می گردد . 

 ( :68ماده دوازدهم )
طرح جامع و شناسایی منابع به منرور ساماندهی منابع درآمدی شهرداری تهران و پایش مستمر اجرای مفاد 

 به ریاست شهردار تهران و با شرکت اشخاص زیر تشکیل می شود .« ستاد عالی درآمد»درآمدی جدید 

 معاون مالی و اداری .   -الف 

 معاون امور مناط  .  -ب 

 معاون شهرسازی و معماری.   -  

 معاون هماهنگی و برنامه ریزی .  -د 

 درآمد )دبیرستاد(.مدیر کل تشخیص و وصول   -هه

 دو نفر از شهرداران مناط  به انتخاب شهردار تهران . -و      

 مدیر کل مجامع و شرکتها.    -ز 

 یکی از اعیاء کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امورحقوقی شورای اسالمی شهر تهران.  -ح 
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 ( : 6تبصره یکم ) 
ه را هر سه ماه یکبار به اطالع شورای اسالمی شهر تهران ستاد مزبور موظف است گزارش عملکرد اجرای مصوب

 برساند .

 ( : 8تبصره دوم )
 ستاد در صورت نیاز می تواند نسبت به ایجاد کارگروههای تخصصی حسب مورد اقدا  نماید.

 (  :   0تبصره سوم )
ارگروههای تخصصی و دستورالعمل تشکیل ستاد عالی درآمد شامل شرح وظایف ستاد ، نحوه برگزاری جلسات ، ک

 شرح وظایف آنها به پیشنهاد معاونت  مالی واداری به تائید شهردار تهران می رسد .      
 

 ( :60ماده سیزدهم )
شهرداری تهران موظف است نسبت به اصالح ساز وکارهای وصول درآمد از جمله اصالح آئین نامه اجرائی وصول 

انون شهرداری در چارچوب مفاد این  مصوبه و با تاکید بر مشارکت عوارض پایتخت موضوع ماده هفتاد و چهار  ق

 مردمی در قالب الیحه جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران و سایر مراجع ذیصالح اقدا   نماید . 

 

 بخش دوم : تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری تهران 

 ( :61ماده چهاردهم )
های محلی توسط دولت ، وضرورت ارائه خدمات اضافی توسط شهرداری نرر به وصول بخش عمده ای از درآمد

تهران به دستگاههای دولتی فعال در سطح شهر تهران وکارکرد فرامحلی برخی از پروژه های شهرداری ، شهرداری 

بط تهیه را بالحاظ موارد زیر و سایر موارد مرت« تنریم روابط مالی دولت و شهرداری تهران» تهران موظف است الیحه 

 الح ارائه نماید .و جهت تصویب شورای اسالمی شهر تهران و طی مراحل قانونی در سایر مراجع ذیص

 الف ( طراحی نرا  وجوه مشترک به شرح زیر:

اختصاص درصدی از وجوه حاصل از جرایم راهنمائی و رانندگی شهر تهران  به شهرداری تهران برای هزینه در  -6

 ی و استقرار سیستم های هوشمند پایش ترافیک.بهبود عبور و مرور شهر

اختصاص درصدی از عوارض صدور و تمدیدگواهینامه هاوگذرنامه های صادره در شهر تهران به شهرداری  -8

 تهران .

 اختصاص درصدی از مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتهای مستقر در شهر تهران به شهرداری تهران . -0

پروژه های دارای عملکرد فرا شهری در بودجه های سنواتی دولت به عنوان کمک به  ب (  تأمین درصدی از هزینه

شهرداری تهران ، عناوین این پروژه ها و اعتبارات مورد نیاز هر ساله به پیشنهاد شهرداری در بودجه سنواتی دولت 

 منرور خواهد شد . 

برای شهرداری در قالب  بودجه های سنواتی و    ( پیش بینی منابع مالی مورد نیاز در قبال وظایف تکلیفی دولت

 سایر قوانین کشوری و خودداری از اعمال فعالیت ها و فاقد پیش بینی منابع مالی مورد نیاز .

د ( واگذاری وصول و اخذ درآمدهای دارای ماهیت محلی به شهرداری تهران از جمله در موارد ذیل و یا سایر موارد 

 مرتبط 

 مالیات فروش فرآورده های نفتی مصرف شده در شهر تهران.اختصاص عوارض و  -6

 اختصاص مالیات نقل و انتقال امالک و سرقفلی .  -8

 اختصاص مالیات نقل و انتقال اتومبیل در شهر تهران .  -0

 اختصاص مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها در شهر تهران .  -1

 اختصاص مالیات مستغالت .  -1 
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ازو کار قانونی به منرور پرداخت بدهی های معوق دستگاههای اجرایی دولتی از اعتبارات ردیف های هه ( طراحی س

 دستگاههای ذیربط و واریز به حساب شهرداری تهران .

 و (  سایر موارد مرتبط         
 

 بخش سوم : اخذ بهای خدمات شهری 

 

  ( :61ماده پانزدهم )
یف، طبقه بندی و قیمت گذاری خدمات شهری در چارچوب قوانین و شهرداری تهران موظف است نسبت به تعر

 مقررات موضوعه و  با رعایت موارد زیر اقدا  نماید.

 الف ( برآورد قیمت تما  شده خدمات عمومی و تامین آن از طری  شهرداری ودولت .

و ممنوعیت  ت مذکورب (  برآورد قیمت تما  شده خدمات خصوصی و اخذ بهای  آن از استفاده کنندگان خدما

به استثناء فروش کاال و خدماتی که انحصار طبیعی آن متعل  به شهرداری است و  شهرداری در ارائه این نوع خدمات )

 یا بخش خصوصی انگیزه ای برای فعالیت در آن نداشته باشد. ( 

، دولت وشهروندان به عمومی و تامین آن ازطرف شهرداری  -  (  برآورد قیمت تما  شده خدمات مختلط خصوصی

 صورت مشترک .

 ( :  6تبصره یکم ) 
مندی شهروندان تهرانی نسبت به خدمات ارائه شده توسط شهرداری و ارتقاء به منرور افزایش اعتماد و رضایت 

کارآئی و ارربخشی و نیز واقعی شدن قیمت  خدمات مذکور ، شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی نرا  

سنجش بهره وری خدمات شهری و اعمال  سالیانه آن اقدا   و نتیجه را به شورای اسالمی شهر تهران ارزیابی و 

 منعکس نماید.

 (  :  8تبصره دوم ) 

شهرداری تهران موظف است به منرور محاسبه و استخرا  قیمت تما  شده خدمات شهری نسبت به تعریف و 

ستفاده از استانداردهای الز   در شهرداری و سازمانهای تابعه اقدا  استقرار نرا  محاسبه قیمت تما  شده خدمات با ا

 نماید .

 ( :   0تبصره سوم ) 

شهرداری تهران موظف است الیحه اخذ بهای خدمات فنی و کارشناسی را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ 

 ابالغ این مصوبه تهیه و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید.

 

 بخش چهارم : فراهم کردن شرایط دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی 

 

 ( :61ماده شانزدهم )
شهرداری تهران مجاز است  با اخذ مجوز مراجع ذیربط نسبت به سنجش ارزش اعتباری شهرداری از طری  مؤسسات 

اعتباری شهرداری به عنوان مقدمه و زمینه معتبر بین المللی اقدا  نموده و زمینه الز  را برای بهبود ریسک و ارزش 

 ورود به بازارهای مالی بین المللی فراهم نماید .       
 

  ( :61ماده هفدهم )

شهرداری تهران موظف است نسبت به ایجاد نرا  متمرکز  دهی و استقراض ها در مجموعه شهرداری تهران و 

 قراض ها، بازپرداخت و موارد استفاده آن اقدا  نماید.        سازمانهای تابعه به منرور نرارت بر میزان و نحوه است
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  ( :62ماده هیجدهم )
هران مجاز است با مشارکت شهرداریهای کالن شهرها نسبت به ایجاد بانک یا صندوق یا موسسه مالی شهرداری ت

ختها و تأمین منابع مالی واعتباری توسعه شهری به منرور تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و پولی، تیمین بازپردا

برای پروژه های کالن با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه و با استفاده از ظرفیت حقوقی 

 جود در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران اقدا  نماید .       مو

 

  ( :60ماده نوزدهم )
ار اوراق مشارکت از طری  سازمان بورس اوراق بهادار برای تأمین مالی شهرداری تهران مجاز است نسبت به انتش

 پروژه های شهری در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه اقدا  نماید .

میزان و نحوه و موارد مصرف اوراق مشارکت قبل از انتشار باید به تصویب شورای اسالمی شهر تهران  تبصره :

 برسد .       

 

 ی در نظام کسب درآمد از دارایی های غیر منقول شهری بخش پنجم : بازنگر

 

  ( :89ماده بیستم  )
شهرداری تهران موظف است نسبت به بازنگری در قانون نوسازی و عمران شهری با هدف افزایش کارآیی واصالح 

سالمی شهرتهران اجرایی وصول درآمد  و انطباق آن با تحوالت جدید اقدا  و نتیجه را  جهت تصویب به شورای انرا  

    و سایر مراجع ذیصالح قانونی ارائه نماید.   

  (  :86ماده بیست و یکم )
شهرداری تهران موظف است نسبت به بازنگری در نحوه تعیین و محاسبه قیمت امالک در راستای انطباق آن 

 با قیمت عادالنه اقدا  نماید .   

 ی شهر بخش ششم : نظام کسب درآمد از فعالیتهای اقتصاد

 

  ( :88ماده بیست و دوم )
شهرداری تهران موظف است نسبت به تهیه الیحه اصالحیه عوارض کسب و پیشه با لحاظ موارد ذیل اقدا  و 

 الیحه موصوف را جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید .

 ر سطح شهر تهران .الف(  بازنگری در نرا  طبقه بندی مشاغل  برای پوشش کلیه مشاغل فعال د

 ب(  بازنگری در میزان عوارض صنایع و مشاغل مزاحم شهری .

 ( تعیین عوارض بر اساس متغیرهای مکانی در مقیاس منطقه ای و قطعه بندی با لحاظ موضوعاتی چون بهره مندی    

بر شهروندان و  از خدمات زیر ساختی شهر ، درآمد مکتسبه ، عوارض تحمیلی زیست محیطی ، ترافیکی و مزاحمت

 سایر موارد مرتبط.

 د( حمایت از توسعه فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی و خدماتی واجد اولویت  در شهر.

 سایر موارد الز  .   -هه

 تبصره : 

از شرکتهای دولتی مستقر در « عوارض فعالیت»شهرداری تهران موظف است نسبت به تدوین و ارائه الیحه اخذ  

 عادل عوارض کسب و پیشه از شرکتها و مؤسسات بخش خصوصی اقدا  نماید .     شهر تهران م
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بخش هفتم : استقرار نظام اخذ ارزش افزوده ساخت وساز وافزایش ارزش سرمایه ای  دارایی ها ناشی از فعالیت 

 های توسعه وارائه خدمات شهری 

  ( :80ماده بیست و سوم )
قیمت بازار زمین وساختمان و جلوگیری از سوداگری آن و  برعمال مدیریت شهرداری تهران موظف است به منرور ا

ایجاد تعادل بین ارزش افزوده ناشی از ساخت وساز و سایر بخشهای مولد اقتصادی ، الیحه چگونگی اخذ عوارض از 

شی از اقدامات ارزش افزوده ناشی از فعالیتهای ساخت و ساز شهری وافزایش ارزش دارائیها ) زمین و مستغالت ( نا

توسعه شهری را از تاریخ ابالغ این مصوبه ظرف مدت یک سال و نیم تهیه و به شورای اسالمی شهر تهران ارائه 

 نماید.

 بخش هشتم : نظام کسب درآمد از حمل ونقل وترافیک شهری 

  ( :81ماده بیست و چهارم )
از حمل ونقل عمومی و تسریع در جایگزینی  شهرداری تهران موظف است در راستای تشوی  شهروندان به استفاده

خودروهای فرسوده شهری و استفاده منطقی و متعادل و متناسب از خودروهای شخصی ، نسبت به قیمت گذاری منطقی 

حمل ونقل شخصی با لحاظ عوارض اجتماعی مترتب برآن اقدا  و نتیجه را در قالب لوایح درآمدی با لحاظ مالحرات 

 ی سایر مراحل قانونی به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید .زیر جهت تصویب و ط

 )عوارض سبز(  و فرسودگیالف( قیمت گذاری حمل و نقل شخصی بر اساس میزان آالیندگی 

 ب( قیمت گذاری  هزینه های پارکینگ با لحاظ متغیرهای زمانی و مکانی .

عوارض توسعه حمل و نقل »ن تحت عنوان (تعیین عوارض ازخودروهای شخصی شماره گذاری شده شهرتهرا

 «ریلی

د( تعیین عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل پنج 

 درهزار قیمت فروش کارخانه )داخلی( و یا پنج در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

ورود به محدوده طرح ترافیک براساس زمان استفاده و ماندگاری در محدوده و هه( بازنگری در نرا  قیمت گذاری 

 استقرار سیستم های هوشمند کنترل ورود و خرو  به محدوده .

      و( سایر موارد الز  
 

 بخش نهم : نظام اجرایی طرح 

  : (81ماده بیست وپنجم  )
اد این مصوبه نسبت به ارزیابی و پایش مستمر شهرداری تهران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا براساس مف

 طرح جامع درآمدهای پایدار از طری  حوزه معاونت مالی ، اداری )اداره کل تشخیص و وصول 

درآمد( اقدا  شده و به مرور پیشبرد مطلوب این مصوبه و حسن اجرای آن گزارش الز  را در مقاطع شش ماهه به 

 د .شورای اسالمی شهر تهران ارائه نمای

 ( : 81ماده بیست وششم  )

منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح را در قالب ردیف مستقل در بودجه  سازو کارها وشهرداری تهران موظف است 

 سنواتی شهرداری منرور و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید.

  ( :81ماده بیست و هفتم )

بررسی های علمی در حوزه اقتصاد شهری ومنابع درآمدی شهرداری و در راستای به منرور پوشش خالء مطالعات و 

جلب آراء نررات و تعاطی افکار و اندیشه ها در زمینه های مذکور شهرداری تهران مجاز است با استفاده از امکانات 

 موجود اقدامات الز  را معمول نماید .
 


