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  )ویرایش یک( ها و دهیاري پایدار شهرداري ها نظام درآمدالح اص الیحه

   غیر قابل استناد

  :مقدمه

  تعاریف :بخش اول
شهرداري یا دهیاري و توسط و شود  که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می ها یا ترکیبی از هر دو یهها، کاهش بد افزایش دارایی عبارت است از: درآمد

الکیت درآمد حاصل از انحصارات و م ،ارائه خدمات، فروش دارایی، سود ناشی از منافع محل اخذ عوارض،هاي وابسته به شهرداري از  ها و شرکت سازمان/مؤسسات
  .گردد حاصل می ،دنباش د که به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام میموارو سایر 

 تصویب با آن از استفاده میزان با متناسب و خدمات ارائه قبال درهاي وابسته به شهرداري  وجوهی است که شهرداري یا دهیاري و سازمان :خدمات يبها
  .کند می وصول خدمات ندگانکن استفاده از یا بخش شهر اسالمی شوراي

هاي خدماتی، اداري و  هنتامین هزی برايو  وجوهی است که فارغ از مرجع تصویب یا وصول کننده آن در محدوده و حریم شهر یا روستا اخذ :عوارض محلی
  .گردد عمرانی شهر یا روستا به حساب شهرداري یا دهیاري واریز می

  ريمنابع درآمدي شهرداري و دهیا: بخش دوم

 :گردد آیین نامه مالی شهرداري اضافه می )29(منابع درآمدي ذیل به ماده  .1

 .هاي شهرداري و سود حاصل از کارکرد دارائی ءبها منابع حاصل از سود سهام و سرمایه تحت مالکیت شهرداري و اجاره -
 .منقول شهرداريهاي مالی و غیرمالی و اجاره اموال منقول و غیر   داراییو  فروش اموالحاصل از منابع  -
 .ها  انتقال مالی و واگذاري امتیاز و درآمد حاصل از جرائم، تخلفات، دیرکرد، خسارات، نقل -
 .هاي تأمین مالی داخلی و خارجی، وام، اوراق مشارکت و سایر ابزارها و روش استقراضمنابع حاصل از  -

 
  .باشد مین نامه مالی شهرداري آیی 29ها مشمول منابع درآمدهاي ذکر شده فوق و ماده  دهیاري -تبصره

تعرفه صدور و تمدید، توسط نیروي انتظامی اخذ و به حساب شهرداري  %)10( درصد ده عوارض صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان .2
  .گردد محل واریز می

و یا سه در هزار مجموع ) داخلی(سه در هزار قیمت فروش کارخانه انواع وسایط نقلیه اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، معادل عوارض سالیانه  .3
چرخه موتوري اعم از تولید داخل و یا وارداتی یک در هزار قیمت فروش  ها و عوارض سالیانه انواع موتورسیکلت و سه ارزش گمرکی و حقوق ورودي آن

  .گردد می ها تعیین کارخانه و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي آن

به ) تا مدت ده سال(به ازاي سپري شدن هر سال ) سوزبه استثناءخوروهاي گاز(ز ده سال عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهاي با عمر بیش ا-1تبصره 
  .عوارض موضوع ماده مزبور افزایش می یابد%) 100(و حداکثر تا صددرصد  %)10( درصد میزان ساالنه ده

گیرند همه ساله  اي محاسبه عوارض این بند قرار میو یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي انواع خودروها که مبن) داخلی(ش کارخانه قیمت فرو -2تبصره 
انواع رعایت مهلت زمانی براي . براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعالم خواهد شد

همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي خودروهائی که . شود الزامی نیست ها شروع می جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن
  .گردد شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می ها متوقف می تولید آن

  .شود محل واگذار می دهیاري و شهردارين ماده به وصول عوارض ای - 3تبصره 

  .نماید اقدام وزیران هیئت تصویب از پس این ماده عوارض نرخ افزایش به نسبت کشور اقتصادي شرایط به باتوجه تواند می کشور وزارت - 4صره بت



٣ 

قیمت فروش کارخانه و یا  %)2( درصد خل و یا وارداتی دوانواع وسایط نقلیه و انواع موتورسیکلت و سه چرخه موتوري اعم از تولید دا گذاري شماره .4
 .گردد میمجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي آن به عنوان عوارض تعیین 

 یا شهرداري توسط عوارض عنوان به هوایی و دریایی زمینی، وسایل با کشور داخل در مسافر شهري  برون نقل و  حمل بلیط کل مبلغ%) 10( درصد ده .5
 .گردد می واریز محل دهیاري و شهرداري حساب به و اخذ خدمات کننده ارائه يها رکتش یا دهیاري

اصالح  %)3( درصد سهبا اصالحات بعدي آن به عبارت  7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  )2(بارت پنج در هزار مندرج در ماده ع .6
  . شود می

ی تحت عنوان نسبت به پرداخت عوارض عالوه بر عوارض نوسازي اند نمایند مکلف استفاده میاشخاص حقیقی و حقوقی که از فضاي شهر و روستا  کلیه .7
 .نمایند شهرداري یا دهیاري محل اقدام عوارض کسب و پیشه به

به  1351اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك مصوب دي ماه  )123(از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده  %)8( درصد هشت .8
 .یابد میها اختصاص  ها و دهیاري شهرداري

 .معادل مالیات دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو دریافت و به حساب شهرداري محل واریز نمایدعوارضی سازمان امور مالیاتی موظف است  .9

عبور و براي ر و فضاهاي عمومی شهر و روستا برداري از معاب هاي آب و فاضالب شهري و روستایی، برق، مخابرات، و گاز مکلفند بابت بهره شرکت .10
 رسد را پرداخت نمایند استفاده از تاسیسات سطحی و زیر سطحی عوارضی که همه ساله به تصویب شوراي اسالمی شهر و روستا می

هاي  وسازي و بهسازي بافتهاي مدیریت بحران، ن دولت مکلف است همه ساله از محل اعتبارات موضوع قانون مدیریت بحران براي ایجاد زیرساخت  .11
  .هاي کشور کمک نماید ها و دهیاري نشانی به شهرداري هاي آتش فرسوده شهري و روستایی و همچنین کمک به تجهیز ایستگاه

 .نقل عمومی با نرخ ترجیحی و پایین ترین نرخ مصرفی محاسبه و وصول خواهد شد و  هاي مرتبط با حمل محاسبه برق مصرفی ناوگان و ایستگاه .12

ها و بطور کلی اشخاص حقیقی و  ها و سازمان ها به ارگان هاي قابل واگذاري با کلیه کاربري خالص زمین%) 10(درصد  دولت موظف است معادل ده .13
واگذار ها  حقوقی و غیر دولتی در محدوده و حریم شهر را به منظور ارایه خدمات شهري بدون دریافت هزینه آماده سازي به صورت رایگان به شهرداري

 .نماید

هاي تخلفات رانندگی داخل محدوده وحریم شهرها و روستاها را به حساب   درآمد حاصل از جریمه%) 60(درصد  کل موظف است شصت داري خزانه .14
به حساب درآمد  نفعان سهم سایر ذي. گردد، به صورت ماهانه واریز نماید هاي کشور افتتاح می ها و دهیاري تمرکز وجوهی که با نام سازمان شهرداري

هاي کشور موظف است جرائم مذکور را  ها و دهیاري سازمان شهرداري. داري کل کشور واریز تا مطابق مقررات مربوطه اختصاص یابد عمومی نزد خزانه
ت خواهد رسید میان اي که به تصویب هیئت دول نامه ها بر اساس آیین سهم دهیاري%) 30(درصد  ها و سی سهم شهرداري%) 70(به نسبت هفتاددرصد 

 .ها توزیع نماید آن

 .همان شهر هزینه نماید) پارکینگ(گاه  به حساب شهرداري محل واریز تا صرفاً براي احداث توقف ها پارکباندرآمد حاصل از عوارض  .15

هاي فاقد دهیاري توسط  ستاها و در محدوده رو ها و خارج از محدوده روستا عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر .16
درآمد حاصله به صورت درآمد اختصاصی ذیل %) 100(صددرصد . گردد هاي هر استان وصول و به حساب خزانه معین استان واریز می  بخشداري
عوارض ساخت و ساز و هاي داراي دهیاري  در روستا. هاي همان بخش توزیع و هزینه گردد ها پیش بینی تا براي توسعه و عمران روستا  استانداري

 .گردد   جرائم تخلفات ساختمانی به حساب دهیاري مربوطه واریز می

شود صورت  صورت شهرستانی تشکیل می قانون شهرداري که به) 99(رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهاي غیرمجاز موضوع این بند در کمیسیون ماده -تبصره
  .خواهد گرفت

 .امالك دریافت نمایندو تفکیک عوارضی معادل مالیات دریافتی بابت نقل و انتقال  ندتوان یها م ها و دهیاري شهرداري .17

آالت  توانند براي ماشین آالت سنگین از محدوده یا داخل شهرها، شوراهاي اسالمی شهر می هاي ناشی از تردد ماشین به منظور جبران بخشی از هزینه .18
 .ع حاصل از این بند بایستی صرفاً براي بهسازي و آسفالت معابر هزینه گرددمناب. سنگین بیش از پنج تن عوارض تردد وضع نمایند

 گذاري و تامین منابع مالی سرمایه: ومسبخش 

هاي  و نقل عمومی و ریلی و پارکینگ توانند با استفاده از سرمایه گذاران داخلی یا خارجی نسبت به توسعه معابر شهري و توسعه حمل می ها شهرداري .19
 .بال اخذ عوارض از شهروندان اقدام نمایندطبقاتی در ق
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داخلی و خارجی با و منابع نقل عمومی با استفاده از تسهیالت  و  به توسعه حمل  بایستی نسبت) باالي پانصد هزار نفر(هاي کالن شهرها  شهرداري .20
  توسط دولت اقدام نمایند%) 82.5(درصد  هشتاد و دو و نیمتضمین اصل و سود به میزان 

گردد  بینی می کشور براساس میزانی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش شود مشترکاً و یا منفرداً با تایید وزارت هاي کشور اجازه داده می داريبه شهر .21
ي و نقل عمومی، پس از اخذ مجوز از بانک مرکز هاي فرسوده و توسعه حمل هاي عمرانی، نوسازي بافت توسعه شهري، پروژه هاي طرحبراي اجراي 

  .هاي مالی اقدام نمایند جمهوري اسالمی ایران نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزي و ریالی و صکوك اسالمی و سایر ابزار

ونقل  هاي توسعه حمل اوراق مشارکت ارزي و ریالی شهرداري براي طرح) 82.5(درصد   نیم و دو و تضمین و تعهد بازپرداخت اصل و سود هشتاد -1تبصره 
  .عهده دولت استعمومی به 

مدت  است که در حساب کوتاه%) 5(درصد  حداکثر پنج در مورد اوراق مشارکت ریالی میزان سپرده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانک عامل - 2تبصره 
 . گردد هاي دولتی تعیین می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت گذاري می سپرده

هاي  ظفند براي تضمین بازپرداخت تسهیالت ریالی و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطارهاي شهري، اموال، امالك و طرحهاي عامل مو بانک -3تبصره
 .ربط را بپذیرند هاي ذي داراي توجیه اقتصادي، فنی و مالی شهرداري

تأمیـن منابع مالی، « ،»برداري و واگذاري اخت، بهرهتأمین منابع مالی، س« هاي اجرائی مناسب از قبیل توانند از روش ها می ها و دهیاري شهرداري .22
بینی  را با پیش »برداري و مالکیت ساخت، بهره«و یا  »خصوصی- مشارکت بخش عمومی« ،»طرح و ساخت کلید در دست« ،»برداري ساخت و بهره

 .اي مدیریت شهري و روستایی استفاده نماینده گردد براي اجراي پروژه کشور ابالغ می هاي کافی بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت تضمین

  یافته هاي کمتر توسعه ها و دهیاري کمک به شهرداري: مچهاربخش 

اعتبارات مورد نیاز را  واقع در مناطق کمتر توسعه یافته هاي و دهیاري ها مکلف است براي کمک به شهرداري ي کشورها ها و دهیاري سازمان شهرداري .23
 .بینی نماید پیشهمه ساله در قالب بودجه سنواتی اعتبارات مورد نیاز را  نیز پیشنهاد و معاونت جمهور و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه ریزي به 

در اختیار آن وانین مختلف قصورت متمرکز طبق ه از وجوهی که ب %)10( درصد شود ده ازه داده میاج ي کشورها ها و دهیاري سازمان شهرداريبه  .24
هزار نفر بیست هاي زیر  شهرداريآالت عمرانی و خدماتی  تامین ماشین کمک به براي ،گیرد میها قرار  ها و دهیاري توزیع میان شهرداري برايسازمان 

  .گزارش عملکرد اعتبارات فوق بایستی همه ساله به کمیسیون عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه گردد .هزینه نماید ها جمعیت و دهیاري

قانون مالیات بر ارزش افزوده را حداکثر تا پانزدهم ماه  )38(از مجموع عوارض وصولی بند الف ماده  %)10( درصد مان امور مالیاتی موظف است دهساز .25
زمان سا. شود واریز نماید کل افتتاح می داري  که توسط خزانه) هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري( کشور وزارتبعد به حساب تمرکز وجوه 

پرداخت تسهیالت یافته و  هاي کمتر توسعه ها و دهیاري هاي کشور مکلف است مبالغ مذکور را در راستاي کمک به شهرداري ها و دهیاري شهرداري
ن حوزه مدیریت شهري و روستایی براساس دستورالعملی که حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترك سازما براي ایجاد منابع درآمد پایدار

ها موظف  ها و دهیاري سازمان شهرداري .رسد، توزیع و هزینه نماید ها به تأیید وزیر کشور می استان هاي کشور و شوراي عالی ها و دهیاري شهرداري
  . هاي اقتصاد و عمران مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید را به کمیسیون عملکرد آنگزارش همه ساله است 

بینی و  ، پیشها  هزار نفر جمعیت و دهیاري 25بودجه هر استان در قالب بودجه سنواتی براي توسعه شهرهاي کمتر از %) 10(درصد  دههمه ساله حداقل  .26
 .گردد میهاي همان استان پرداخت  ها و دهیاري براي عمران و توسعه شهري و روستایی به شهرداري

شود توسط گمرك جمهوري اسالمی ایران به حساب تمرکز  میوصول  ها  رودي آني وارداتی که حقوق وها  ارزش گمرکی کاال  هزار در دوازدهمعادل  .27
ها بر اساس  دهیاري%) 30(درصد  سیها و  شهرداري %)70( درصد هفتادواریز تا به نسبت هاي کشور  ها و دهیاري ن شهرداريوجوه نزد سازما

  .دگردرسد به عنوان کمک به آنان پرداخت  ت دولت میئاي که به تصویب هی نامه آیین 

  شهري و روستایی زیست محیط عوارض : مپنجبخش 

و در %) 1(درصد  گاز و واحدهاي پتروشیمی در سراسرکشور مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و  گاز و واحدهاي استخراج نفت و هاي نفت پاالیشگاه .28
به ماخذ فروش و یا %) 0.5(درصد  ، با نرخ نیمها و رفع کامل منابع آالینده و آلودگی زیست محیط فاظت از صورت رعایت کامل استانداردها و ضوابط ح

زیست  محیط عوارض آالیندگی براساس اعالم سازمان  %)1( درصد سایر واحدهاي تولیدي و صنعتی مشمول پرداخت تا یک. درآمد خدمات خواهند بود
و همچنین رفع کامل آلودگی، موظف به  زیست محیط عنوان مرجع تشخیص و اعالم رعایت استانداردها و ضوابط به  زیست محیط سازمان . باشند می

و تشخیص اداره کل  زیست محیط اعالم فهرست واحدهاي تولیدي و کاالهاي آالینده بر اساس استانداردهاي تعریف شده توسط شوراي عالی 
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مبناي محاسبه آن در تمام . خواهد بود سازمان امور مالیاتیبه  فند ماه هر سال براي اجرا در سال بعدتا پانزدهم اسحداکثر  ها استان زیست محیط 
  .قیمت فروش کاالو محصوالت یا کارمزد حاصل از تولید کاال یا خدمات است واحدهاي مشمول، 

اند در صورتی که  مشمول پرداخت عوارض آالیندگی شده زیست محیط که طبق فهرست اعالم شده از سوي سازمان  زیست محیط واحدهاي آالینده  -1تبصره 
 .گردند زیست از فهرست واحدهاي آالینده خارج می نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیطدر طی سال 

به فهرست واحدهاي آالینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد  زیست واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط
  .مشمول پرداخت خواهند بود زیست محیط حفاظت از سازمان  )تاریخ صدور نامه( از تاریخ اعالم

شود و سازمان متولی اداره  انرژي نیز میصنعتی و مناطق ویژه اقتصادي و -ه شامل واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاريمادعوارض موضوع این  -2تبصره 
تا با اولویت در  گردد این مناطق از نظر توزیع عوارض حسب مورد شهرداري و یا دهیاري محسوب شده و به نسبت جمعیت مستقر در این مناطق توزیع می

 . دنمایي رفع یا کاهنده آالیندگی و ایجاد یا توسعه فضاهاي سبز و کمربندهاي سبز هزینه ها طرح

و مناطق  ها و دهیاري ها میزان تاثیرگذاري میان شهرداريبه توزیع آن براساس نسبت سازمان امور مالیاتی موظف است پس از اخذ عوارض این ماده  - 3تبصره 
اقدام مدیرکل امور مالیاتی  ،زیست محیط اي مرکب از فرماندار، مدیرکل  صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي و انرژي همان شهرستان تحت نظر کمیته- آزاد تجاري

به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی به نسبت ) پنجاه نفر و بیشتر(در صورتی که آلودگی واحدهاي بزرگ تولیدي  .نماید
ط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین ربط، مدیر کل محی ي ذيها ، فرمانداران شهرستانداريی استانعمراناي مرکب از معاون  تأثیرگذاري، در کمیته

کننده عوارض آلودگی  ي متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیعها در صورتی که شهرستان .شود ي متأثر توزیع میها شهرستان
ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره  هاي ذي ی استانانعمر، معاونین وزارت کشورمتشکل از نماینده ) پنجاه نفر و بیشتر(واحدهاي بزرگ 

 .کل مالیاتی اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

 .ه و معافیت صادراتی کاالهاي تولیدي موجب عدم اخذ عوارض آالیندگی نخواهد شدبودنتهاتر و یا استرداد  عوارض آالیندگی قابل - 4تبصره 

 از وارداتی و داخل تولیدنقلیه  وسایط از سوخت نوع و آالیندگی ،مصرف میزان مبناي بر عوارض اخذن شهرها موظفند نسبت به شهرداري کال .29
عوارض . رسد اقدام نمایند ت دولت میئبراي کاهش آالیندگی هواي شهر براساس دستورالعملی که به تصویب هی واردکنندگان و داخلی تولیدکنندگان

 .ونقل عمومی گردد رفاً صرف توسعه ناوگان حملمذکور بایستی ص

 در. نمایند بازیافت را خود کاالهاي از حاصل پسماند باید گردد می تعیین زیست محیط  سازمان توسط آن لیست که اقالمی واردکنندگان و تولیدکنندگان .30
 پرداخت کاال مصرف محل شهرداري به ورود یا و فروش با همزمان را کاال ارزش هزار در نیم برابر باید نمایند، اقدام امر این به نتوانند که صورتی
 تصویب از پس ماه سه مدت ظرف ماده این  اجرایی نامه آیین .نماید شهري پسماند کاهش صرف صرفاً را مذکور درآمد است موظف شهرداري .نمایند

  .خواهدرسید دولت تئهی تصویب به قانون این

از براي ایجاد کمربند سبز اطراف مراکز جمعیتی و جداسازي آب فضاي سبز از آب آشامیدنی شهرها براي آبیاري اعتبارات مورد نیدولت موظف است  .31
ریزي و توسعه استان در قالب بودجه سنواتی تامین و  فضاي سبز شهري را بر اساس برآورد و پیشنهاد شهرداري مربوطه و تصویب شوراي برنامه

  .پرداخت نماید

کشاورزي و وزارت راه و شهرسازي مکلفند اراضی داراي کاربري فضاي سبز و کمربند سبز واقع در حریم و محدوده شهرها را براي احداث  وزارت جهاد - تبصره
  .کمربند و فضاي سبز به صورت رایگان در اختیار شهرداري مربوطه قرار دهند

هاي شهري و  کلیه اعتباراتی که به منظور اجراي پروژه هاي کشور موظفند يها و دهیار کرد اعتبارات، شهرداري به منظور هدایت و نظارت صحیح هزینه .32
گردد را بر  شود و یا توسط نهادهاي مختلف تحت عنوان کمک پرداخت می روستایی در حوزه مدیریت پسماند در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می

  .ور هزینه نمایندهاي کش ها و دهیاري هاي ابالغی سازمان شهرداري اساس دستورالعمل

  مدیریت هزینه و نظارت: مششبخش 

نمایند  اداري و عمرانی شهر و روستا نسبت به وضع عوارض اقدام می هاي خدماتی، منظور تامین بخشی از هزینه هبخش که ب و شوراهاي اسالمی شهر .33
 .اعالم عمومی نمایندتصویب و  ماه هر سال براي اجرا در سال بعدموظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن 

به مصوبات شوراي اسالمی شهر و بخش در خصوص وضع عوارض ابتدا بایستی از طریق فرمانداري یا بخشداري اشخاص حقیقی و حقوقی اعتراض  - تبصره
  .توانند از طریق دیوان عدالت اداري اقدام نمایند روز می 15در صورت عدم رسیدگی ظرف مدت . به وزارت کشور صورت پذیرد
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 براي خاصی عوارض عمرانی، یا خدماتی خاص هاي طرح هاي هزینه از بخشی یا تمام تأمین براي توانند می شهرك و بخش شهر، اسالمی شوراهاي .34
 قابل عوارض، وضع مصوبه در شده تعیین مورد و مدت همان در صرفاً گردد، می وصول طریق این از که عوارضی. نمایند وضع معین مورد و مدت

 .باشد می مصرف

 یکنواختی ایجاد رویه و هماهنگی، وحدت منظور  به الزم هاي دستورالعمل ابالغ و تهیه به نسبت است موظف کشور هاي دهیاري و ها شهرداري سازمان .35
 .نماید اقدام بخش و شهر اسالمی شوراهاي و بهاي خدمات در نظام وضع و وصول عوارض در

اندازي سامانه  نسبت به راه نرخ و مبناي محاسبه عوارض و بهاي خدمات، سازي شفاف برايمکلف است  کشوري ها و دهیاري ها شهرداريسازمان  - تبصره
ها و  شهرداري .آن ثبت گردد ها اقدام نماید به نحوي که نرخ و مبناي محاسبه کلیه عوارض و بهاي خدمات در ها و دهیاري عوارض و بهاي خدمات شهرداري

 . موارد ثبت شده را ندارنداز غیر ه ات مذکور حق دریافت هیچ گونه عوارض و بهاي خدماتی بها پس از ثبت اطالع دهیاري

ها تحت عنوان کمک بوده و به هزینه قطعی گرفته  ها و دهیاري بینی شده در قوانین بودجه سنواتی براي پرداخت به شهرداري کلیه اعتبارات پیش .36
نماید  هاي کشور همه ساله ابالغ می ها و دهیاري ها و ضوابطی که سازمان شهرداري اس سرفصلها مکلفند بر اس ها و دهیاري شهرداري. شود می

 .هاي فوق را هزینه نمایند کمک

  .باشد مشمول مالیات عملکرد نمی ،نماید ها یا دولت براي اجراي وظایف قانونی دریافت می هاي وابسته به شهرداري از شهرداري وجوهی که سازمان .37

مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه و مقررات قوانین  به موجبها  بخشودگی حقوق و عوارض شهرداريمعافیت و ، هرگونه تخفیف .38
 .و قابلیت اجرایی ندارد تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است معافیت و در غیر این صورت بخشودگی و. کشور است

هاي دولتی  ها و شرکت هاي وابسته به دستگاه ها و سازمان ذاري اموال منقول و غیرمنقول توسط شهرداريهرگونه هزینه اعم از نقدي و غیرنقدي و واگ .39
قانون خدمات کشوري به استثناء موارد ذکر شده در قوانین انتخابات و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ممنوع ) 4(و ) 2(و ) 1(موضوع ماده 

 .باشد می

اند گزارش میزان عوارض  باشند مکلف ها می ها و دهیاري که بر اساس قانون مسئول وصول عوارض شهرداري یهای و کلیه دستگاه سازمان امور مالیاتی .40
 .یا شهرداري محل به آنان اعالم نمایند و کشور وزارتوصولی را براساس درخواست 

اسیسات آب، برق، گاز، مخابرات باشد نهادهاي استانی و شهري هاي توسعه شهري مستلزم جابجائی تاسیسات شهري از جمله ت چنانچه اجراي طرح .41
  .متولی تاسیسات مذکور مکلفند بدون اخذ وجه اقدام به جابجایی تاسیسات مذکور نمایند

از تحمیل ساله توسعه شبکه خود را، به منظور هماهنگی و جلوگیري  هاي پنج هاي موضوع این ماده موظفند طرح ها، موسسات و شرکت سازمان -تبصره
  .هاي زائد به شهرداري ارائه دهند هزینه

 .ي نقل و انتقال امالك معاف خواهند بودها  ها از پرداخت هرگونه مالیات، حق ثبت و هزینه ها و دهیاري به آني وابسته ها و سازمانها  شهرداري .42

و  هاي مستقیم تاقانون مالی )85(و  )84( هاي مقرر در ماده تها مشمول معافی هاي وابسته به شهرداري ها و سازمان ها و دهیاري کارکنان شهرداري .43
 .باشند می اصالحات بعدي

هاي عمومی کشور،  قانون نحوه تاسیس و اداره کتابخانه )6(هاي عمومی شهر موضوع ماده  سهم کتابخانه%) 0.5( درصد موظفند نیم ها  شهرداري .44
 واگذاري زمین و .محاسبه و به حساب مربوط واریز نمایند بر ارزش افزوده ون مالیاتقانوصولی از را بر مبناي درآمدهاي  17/12/1382مصوب 

  .باشد میي قابل قبول ها ي عمومی شهر جزء هزینهها ساختمان و تجهیزات توسط شهرداري به کتابخانه

رد زیست محیطی و ترافیکی را براي آن تهیه موظفند قبل از اجراي هر نوع طرح و پروژه، گزارش فنی، اقتصادي و اجتماعی و حسب مو ها  شهرداري .45
 .هاي مزبور در بودجه ساالنه توسط شوراي اسالمی شهر منوط به داشتن مطالعات مذکور می باشد ها و پروژه تصویب طرح. نمایند

از محل منابع در ها  دهیاري و ها شهرداري عملکرد ارزیابی و ظارتن آموزش، هدایت، نسبت به است مکلف کشور هاي دهیاري و ها شهرداري سازمان .46
 .ي مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایدن را همه ساله به کمیسیون شوراهااقدام و گزارش آ اختیار خود

پس از تایید وزارت  ها و شوراهاي اسالمی شهر و روستا صرفاً ها و دهیاري هرگونه بکارگیري و جذب نیروي انسانی تحت هر عنوانی توسط شهرداري .47
 .باشد تخلف از این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می. اشدب کشور می

ها کمک  به شهرداري ها از محل منابع در اختیار خود شود براي بهبود نیروي انسانی شهرداري ها کشور اجازه داده می ها و دهیاري به سازمان شهرداري - تبصره
  .نماید
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هاي مورد نیاز  از محل وجوه متمرکز در اختیار خود را براي توسعه زیرساخت%) 5(درصد  کلف است پنجهاي کشور م ها و دهیاري سازمان شهرداري .48
 ها هزینه نماید ها با اولویت شهرهاي زیر دویست هزار نفر و دهیاري الکترونیکی و آموزش و پژوهش شهرداري

مالی،  هاي حوزه درهاي کشور نسبت به توسعه شهرداري الکترونیکی  ا و دهیاريه ها مکلفند بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداري شهرداري - تبصره
  .اداري، شهرسازي حداکثر ظرف مدت پنج سال اقدام نمایند

ظرف مدت حداکثر شش ماه به تصویب هیئت دولت خواهد ها  شرایط اقتصادي محل و درآمد دهیاريها با توجه به  نامه مالی و معامالتی دهیاري آیین .49
 .درسی

و دهیاري در مورد عوارض و بهاي خدمات توسط دهیار به کمیسیونی مرکب از ) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی(دي ؤرفع هرگونه اختالف بین م .50
 یی که طبق تصمیم اینها  بدهی. االجراست شود و تصمیم کمیسیون قطعی و الزم  بخش ارجاع می  کشور، دادگستري و شوراي اسالمی نمایندگان وزارت

اجراي ثبت مکلف است بر اساس تصمیم . باشد  االجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می کمیسیون تشخیص داده شده است، وفق مقررات اسناد الزم
 .کمیسیون مذکور نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاري مبادرت نماید

یا پیمانی فرمانداري یا بخشداري و نماینده دادگستري به انتخاب رئیس دادگستري   رسمی به انتخاب فرماندار از کارکنان  کشور وزارتنماینده  -1 تبصره
  .شوند  شهرستان از میان قضات دادگاه شهرستان انتخاب می

  .ایندکمیسیون موظف است حداکثر تا بیست روز پس از ارجاع پرونده عوارض مورد اختالف توسط دهیار تشکیل جلسه داده و صدور رأي نم -2 تبصره

  .محل تشکیل کمیسیون مذکور در بخشداري خواهد بود -3 تبصره

وزارت کشور مکلف است . با ارسال گزارش تفریغ بودجه به وزارت کشور گزارش حسابرسی را نیز ارسال نمایند همزمانشوراي اسالمی شهرها مکلفند  .51
  .یک ماه بررسی و اعالم نظر نماید ها گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی ارسالی را ظرف مدت از طریق استانداري

به ازاء هر ماه نسبت به مدت %) 2(اي معادل دودرصد  پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ها ها و دهیاري و بهاي خدمات شهرداري پرداخت عوارض .52
 .تأخیر خواهدبود

هاي دولتی و  ها، موسسات و شرکت ها توسط وزارتخانه اريها و دهی صورت عدم پرداخت به موقع حقوق و عوارض و سایر مطالبات قانونی شهرداري در .53
ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و  ، معاونت برنامه1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب سال ) 5(هاي موضوع ماده  کلیه دستگاه

الی بعد از سر جمع اعتبارات آن دستگاه کسر و به حساب ها را تا پایان سال م ربط موظفند مطالبات قانونی آن ذیحسابان و مسئولین مالی دستگاه ذي
 .شهرداري طلبکار واریز نمایند

  .باشد می الزم هاي دستورالعمل ابالغ و تهیه به مکلف مورد حسب قانون این اجراي حسن براي کشور وزارت .54


