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فصل اول
کلیات و تعاریف

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
 آیين نامه مالي شهرداریها مصوب 3131ماده  -13هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایي که به وسيله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصيل
ميشود ،درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب ميگردد یا هر تغييری که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت ميگيرد در تعرفه مذکور منعکس ميشود.
 قانون تشکيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران با اصالحيههای بعدی مصوب 3131ماده  -33در وظایف شورای اسالمي شهر:
بند  – 31تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوی وزارت کشور اعالم ميشود.
ماده ( - 33اصالحي  )3181/8/73شورای اسالمي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهای اهالي به منظور تأمين بخشي از هزینههای خدماتي و عمراني مورد
نياز شهر طبق آیين نامه مصوب هيأت وزیران اقدام نماید.
بند – عوارض ،یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور ميتواند در هر مقطعي که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیين نامه مصوب نداند
نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 3183ماده  -13بند - 3شوراهای اسالمي شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلي جدید ،که تکليف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه
هر سال برای اجراءدر سال بعـد ،تصویب و اعالم عمومي نمایند.
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور:ماده  -383به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمين و پایداری محيطي در کليه فعاليتهای توسعه ای و سرمایه گذاریهای ملي و استاني ،ایجاد
هماهنگي بخشي ،منطقهای و بخشي– منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها ،توسعه متوازن مناطق ،ارتقاء توانمندیهای مدیریتي استانها و انتقال اختيارات اجرایي به
استانها و تمرکز امور حاکميتي در مرکز ،ساز وکارها و شاخصهای الزم به تصویب هيأت وزیران ميرسد.
تبصره ذیل ماده  –383هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است .در غير این صورت
بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
 قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب 3133ماده  -1مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکوني با زیربنای مفيد تا یکصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینههای عوارض
صدور پروانههای ساختماني،عوارض شهرداری و نوسازی برای یکبار با معرفي بنياد معاف ميباشند .مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسکوني نيز اعمال و مازاد برتراکم شامل ایثارگران
نخواهد بود.

تعاریف و اصطالحات

تعاریف:
تعرفه عوارض :عبارتست از دستورالعملي که به استناد ماده  13آیيننامه مالي شهرداریها توسط وزارت کشور تهيه و تنظيم گردیده است.
 : Pمنظور از ( )Pیا قيمت منطقه ای ،ارزش معامالتي امالک تصویبي توسط شورای اسالمي شهر مي باشد.
 :Kضریبي است که در تعرفههای مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورای اسالمي شهر تعيين ميگردد.
یک واحد مسکوني :عبارت است از ساختماني که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته ميشود و شامل اتاق ،آشپزخانه و سرویسهای الزم ميباشد .
تعاریف و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ 3183/1/33شورایعالي شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقيق تعاریف و مفاهيم کاربریهای شهر ميباشد.
توجه:
موارد ذیل در کليه تعرفههای عوارضي سال  3133بایستي رعایت شود:
 .1چنانچه ملکي دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنين در صورتي که ملکي در ميدان یا
فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قيمت منطقه ای جبهه خياباني که از ميدان یا فلکه منشعب ميگردد محاسبه خواهد شد.
 .2شورای شهر ميتواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعيين نماید.
 .3با توجه به دادنامه شماره  183مورخ  81/33/71و همچنين دادنامه شماره  38مورخ  81/7/1هيأت عمومي دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان وقوع
تخلف ،عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
 .4مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ،کميسيون موضوع ماده  33قانون شهرداری است.
 .5عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.
 .6قوانين و مقررات مربوط به معافيتهای مصوب )پس از تصویب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  )83/7/33و یا معافيتهایي که در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد با
رعایت تبصره ذیل ماده  383قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي نخواهند بود.
تبصره :3کليه کارکنان شهرداری از پــرداخت کليه عوارض صدور پروانه ساختماني (تراکم و زیربنا) یک واحد مسکــوني برای یکبار در طول خدمت تا سقف 373مترمربع زیربنا معــاف
مي باشند.
تبصره:7کليه کارکنان شهرداری از تخفيف  %73عوارض سطح شهر و نوسازی برخوردار مي باشند.
 .7در خصوص واحدهای مسکوني که سال احداث بنای آن مربوط به قبل از  3131/3/3مي باشد (به استناد فيش برق یا تأیيد کارشناس رسمي) بدون طرح در کميسيون ماده صد
عوارض زیربنا به نسبت  %13ضوابط سالجاری محاسبه و اخذ گردد.

 .8در خصوص واحدهای مسکوني که سال احداث بنای آن مربوط به قبل از  3113/3/3مي باشد (به استناد فيش برق یا تأیيد کارشناس رسمي) بدون طرح در کميسيون ماده صد از
پرداخت عوارض زیربنا معاف مي باشند.
 .9وصول  %1بهای بليط به عنوان عوارض از حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زميني (به استثناء ریلي)  ،دریایي و هوایي
 .11در صورت مراجعات سرمایه گذاران به منظور سرمــایه گذاری و مشارکت شهرداری یا انفرادی برای توسعه و آباداني شهر و جذب و تشویق سرمایه گذار  ،به شهــرداری اجازه داده
مي شود تا در خصوص عوارض به ميزان حداقل  %73حداکثر  %13به عنوان بخشودگي در نظر گرفته شود.

