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تعرفه شماره ( - )5-1عوارض قطع اشجار در سال 1317
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

بن*سن*نوع
قطـع اشجـار تا قطـر  05سانتی بند ( :)1به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت آيیننامه قانون "اصالح قانون حفظ و
1

الف :هزینه قطع اشجار

متر هر اصله 155/555ریال
قطــع اشجــار باالی  05سانتی

گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  1531شورای انقالب" مصوب  1511مجمع تشخیص
مصلحت نظام الزامي است.

متر هر اصله 255/555ریال

*کليه پرونده هاي نيمه تمام که تا پايان سال  96تسويه حساب ننمودهاند عوارض آنها بر اساس تعرفه سال
جديد محاسبه خواهد شد.
* مواردي از عوارض و بهاي خدمات شهرداري چنانچه در اين تعرفه ذکر نشده باشد کما في السابق قابل
وصول خواهد بود.

آيين نامه اجرائي تقسيط مطالبات شهرداري کالچاي
موضوع مصوبه شماره  .....................شوراي اسالمي شهرستان .....................
شوراي اسالمي شهر در جلسه ....................................خود به استناد ماده  37قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب  08/11/73مجلس شوراي اسالمي موضوع اصالح ماده
 77آيين نامه مالي شهرداريها مصوب  1741/4/17دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول مطالبات شهرداري از اشخاص را به شرح زير تصويب و به شهرداري کالچاي
ابالغ نمود .
-1مؤديان متقاضي تقسيط عوارض بايستي درخواست خود را به صورت مکتوب به شهرداري ارائه و ارسال دارند.
-7شهرداري موظف است قبل از هرگونه موافقت بدوي به طريق ممکنه از عدم توانايي مؤدي در پرداخت عوارض به صورت يکجا آگاهي الزم را کسب نمايد  .تشخيص اين
امر با شهردار و يا با مأمورين است که اين وظيفه از سوي آقاي شهردار به ايشان محوله شده باشد ،بديهي است موافقت و يا عدم موافقت فقط در صالحيت شخص شهردار
خواهد بود .ضمناً يکي از مأمورين مذکور توسط شوراي اسالمي شهر تعيين و معرفي خواهد شد .
-7اخذ چک و يا سفته از مؤدي و يا ضامن معتبر در تقسيط مطالبات شهرداري الزامي است.
-5شهرداري در زمينه تفکيک اراضي و امالک اشخاص اعم از حقيقي و ح قوقي به هيچ وجه مجاز به تقسيط بدهي عوارض ناشي از تفکيک زمين نبوده چنانچه مالک و يا
مالکين مربوطه قادر به تأمين و پرداخت عوارض متعلقه به صورت نقدي نباشند ،مختار هستند معادل عوارض و حقوق شهرداري قطعه يا قطعاتي از اراضي مورد تفکيک را به
شهرداري واگذاري نمايند .
 -1به هنگام فروش و نقل و انتقال امالک بدهي مالکين مربوطه ناشي از تقسيط عوارض همان ملک به اين حال تبديل شده و شهرداري موظف است ابتدا کليه مطالبات
قانوني خود را از مالک يا مالکين مربوطه اخذ و سپس اجازه نقل و انتقال قطعي را بدهد .در اين صورت کارمزد در نظر گرفته شده براي باقيمانده بدهي که به اين حال تبديل
شده است قابل محاسبه و بخشودگي است.
-3شهرداري موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه سياهه اسامي آن دسته از مؤدياني که با تقاضاي تقسيط آنان موافقت شده است با قيد رقم قطعي بدهي هر مؤدي تعداد
اقساط تعيين شده و کارم زد متعلقه تهيه و براي استحضار به شوراي اسالمي شهر تسليم کند .بديهي است صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسويه کليه بدهي توسط
مؤدي خواهد بود.

شيوه نامه نحوه تقسيط مطالبات شهرداري در سال 17
نحوه تقسيط مطالبات شهرداري:
ماده يک :اصل اين است که حقوق شهرداري اعم از عوارض ،جرايم نقدي و ساير مطالبات به صورت نقدي از شهروندان وصول شود ،در صورت عدم توانائي مؤدي در
پرداخت دفعه واحده دين خود  ،پس از اخذ موافقت با تقسيط و تعيين تعداد اقساط  ،فرم درخواست تقسيط مطالبات شهرداري (ضميمه شماره يک) توسط متقاضي پر
شده و نزد مدير مالي منطقه يا سازمان مربوطه امضاء و نقش اثر انگشت ميشود .مدير مذکور ذيل امضاء و اثر انگشت متقاضي را پس از احراز هويت و ضميمه نمودن
تصوير کارت ملي يا شناسنامه ،امضاء متقاضي را گواهي مينمايد.
ماده دو :مديون براي تضمين پرداخت دين و خسارت قانوني آن يک نفر ضامن از کارمندان دولت يا کسبه معتبر يا اشخاص مورد اعتماد که واجد صالحيت و اعتبار باشد
معرفي مينمايد که قسمت مربوط به ضامن از فرم درخواست تقسيط را تکميل نموده و نزد مدير مالي امضاء و نقش اثر انگشت مينمايد.
تبصره  :ديون شهروندان به شهرداري تا سقف  ....................................ريال به لحاظ معرفي ضامن از رعايت اين شيوه نامه مستثني بوده و نيازي به معرفي ضامن ندارد.
ماده سه :طي اوراق استعالم از بانکهاي محال عليه نسبت به فعاليت حسابهاي جاري مديون اصلي و ضامن و مطابقت امضائات ايشان پرسش ميشود(.ضميمه شماره ) 7
ماده چهار :از مديون اصلي به تعداد اقساط تعيين شده و مبلغي که هر ماه ميبايست پرداخت نمايد چک معتبر به تاريخ سررسيد اقساط معين دريافت ميشود و يک
فقره چک به مبلغ کل بدهي بدون قيد تاريخ اخذ ميگردد تا در صورت عدم تأديه هر کدام از اقساط مديون و ضامن به شرح مندرجات فرم در خواست تقسيط از عهده
خسارات وارده برآيند .چنانچه با تشخيص مدير مربوطه متقاضي تقسيط به تعداد اقساط قادر به تسليم چک نباشد ميتواند به ازاي هر دو قسط ماهانه يک فقره چک
دريافت نمايد.
تبصره  :1ضامن با درج مشخصات خود و اين جمله «پرداخت کل وجه چک را با کليه خسارات قانوني تعهد مينمايم» ظهر چکهاي مأخوذه را امضاء مينمايد.
تبصره  :7چنانچه مديون اصلي فاقد حساب جاري باشد ميتواند شخصي ثالث واجد شرايط مبادرت به تقديم چک نمايد و مقررات مذکور در ماده يک اين شيوه نامه
اعمال و پس از استعالم از بانک محال عليه مديون اصلي ظهر چکهاي مذکور را امضاء و تعهد پرداخت ميکند  .بهر حال مديون اصلي مکلف به معرفي ضامن معتبر
موضوع ماده  7خواهد بود

ماده پنج :چکهاي مأخوذه که ميبايد در مواعد معين وصول گردد جهت ارائه به بانک محال عليه در سيستم مالي به جريان افتاده و چک کلي در سوابق نگهداري ميشود
تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق اين شيوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود.
ماده شش :چنانچه هر کدام از چکهاي دريافتي در سر رسيد منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شود  ،مراتب طي فرم اخطاريه (ضميمه شماره  ) 7به مديون اصلي و
ضامن ابالغ ميشود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نمايد .در صورت عدم مراجعه مديون اصلي يا ضامن با وصف ابالغ اخطاريه مدارک مربوطه با تشکيل
پرونده جهت اقدام قانوني و قضائي به اداره حقوقي ارسال ميگردد .اداره حقوقي مکلف است بدون فوت وقت نخست طي اخطاريه با مديون اصلي و ضامن اتمام حجت
نموده و پس از مهلت يک هفته اي نسبت به وصول کل دين از مديون اصلي و ضامن برآيد.
ماده هفت :اشخاصي که چکهاي تقسيطي ايشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بدحسابي آنها براي شهرداري احراز گرديده است با درج اسامي صاحبان چک در
سوابق با تقسيط مجدد ديون ايشان موافقت نشده و موجبات تضرر شهرداري فراهم نگردد.
ماده هشت :منظور از چک در اين شيوه نامه چکهاي صادره از بانکهاي دولتي و بانکهايي که با گواهي بانک مرکزي مبادرت به صدور چک مينمايند و شامل حواله هاي
صادره از مؤسسات مالي و اعتباري نميباشد.
ماده نه :دريافت چکهاي صادره عهده بانکهاي خارج از استان به لحاظ صعوبت پيگيري در صورت نکول مديون از تأديه ممنوع بوده و دريافت کننده ضامن خسارت وارده
ميباشد.
ماده ده :صدور هرگونه بالمانع براي انجام معامله قبل از تسويه حساب کامل مديون ممنوع ميباشد.

بسمه تعالي
«ضميمه »1
درخواست تقسيط مطالبات شهرداري
اينجانب  .....................شهرت ................فرزند ...........شماره شناسنامه  .................صادره از ..........تاريخ تولد...........اهل ...........ساکن  ............به نشاني منزل
..................................تلفن ..................کد پستي…… ……..شغل .............محل کار ....................تلفن .................کد پستي  ...................داراي حساب جاري
در بانک  ...................به شماره  ........................به علت عدم توانايي مالي تقاضا دارم مبلغ  ........................بدهي اينجانب را طبق مقررات و آيين نامه شهرداري به صورت تقسيط
دريافت دارند.
امضاء و اثر انگشت متقاضي
امضاء و اثر انگشت متقاضي پس از احراز هويت گواهي ميشود .
)تصوير کارت ملي ،شناسنامه ضميمه ميشود)

امضاء
مدير مالي

اينجانب  ................شهرت  ....................فرزند  .............شماره شناسنامه  ............صادره از ...............تاريخ تولد..............اهل ................ساکن  ..............به نشاني
منزل........... ....... .......تلفن ..................کد پستي .............محل کار........................................تلفن ...................کد پستي ..................شغل  ...................داراي
حساب جاري بانک  ...............به شماره  .....................آقاي/خانم .......................را کامالً ميشناسم و بدهي نامبرده طبق مندرجات اين ورقه شرعاً و قانوناً تضمين نموده و چنانچه مشاراليه
نسبت به پرداخت هر يک اقساط معين نکول نموده و به هر کيفيتي پرداخت ننمايد اينجانب پرداخت کل دين را به مبلغ........................ريال و متفرعات آن از جمله خسارت تأخير تأديه ،
هزينه دادرسي و نيم عشر اجرائي رأساً تعهد و تقبل نموده و در صورت عدم پرداخت هر کدام از اقساط کل دين حال شده و دفعتاً واحده از اينجانب قابل وصول ميباشد.
امضاء و اثر انگشت ضامن
امضاء و اثر انگشت ضامن پس از احراز هويت گواهي ميشود.
(تصوير کارت ملي ،شناسنامه ضميمه ميشود)
امضاء متقاضي

امضاء ضامن

امضاء
مدير مالي
امضاء مدير مالي

امضاء اقدام کننده

«ضميمه» 7
رياست محترم بانک .............................
سالم عليکم
احتراماً نظر به اينکه آقاي/خانم  .....................به اين شهرداري بدهکار ميباشد و شهرداري در نظر دارد در قبال بدهي نامبرده تعداد  ............فقره چک جمعاً به
مبلغ ...... .... ....ريال از حساب جاري شماره  .....................عهده آن بانک اخذ نمايد ،خواهشمند است با اعمال مساعدت و همکاري فعال يا مسدود بودن حساب
فوق را به اين شهرداري اعالم و صحت امضاء متن چک را گواهي فرمايند.
شهردار ......................

« ضميمه »7
از شهرداري................................
به آقاي /خانم  ................................به نشاني ...............................................
موضوع  :اخطار قانوني
سالم عليکم
نظر به اينکه  .....................فقره چک به شماره  ......................مورخ ..................به مبلغ ..........................ريال در وجه شهرداري .....................
صادر نموده و بانک محال عليه گواهي عدم پرداخت چک مزبور را به شماره ....................مورخ  ....................صادر نموده است .لذا مقتضي است با عنايت به
عدم پرداخت وجه چک و تعهدات جنابعالي و ضامن آقاي/خانم  ...........................طي مدت ده روز از رؤيت اين اخطاريه با مراجعه به واحد حسابداري شهرداري
..................وجه چک را پرداخت نمايند  .بديهي است در غير اين صورت اقدام قانوني و قضايي به طرفيت مديون اصلي و ضامن به نحو تضامن به عمل ميآيد.
شهردار ...................
نسخه ثاني  :ضامن آقاي  .................به نشاني ..................................................جهت مراجعه و پرداخت موضوع اين ضمانت.

ماده يک  :تعاريف :

 -1مؤدی  :کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي طبق قوانین و مقررات قانون شهرداری مکلف به پرداخت عوارض و بهاء خدمات مي باشند.
 -2مطالبات شهرداری  :عبارتند از بدهي عوارض  ،بهاء خدمات  ،جرائم کمیسیون صد  ،فروش اموال منقول و غیرمنقوول و مبوالا اجوارم امواکن و تاسیسوات
شهرداری موضوع بندهای  1تا  4مادم  21آيین نامه مالي شهرداريها که بر ذمه مؤدی (اشخاص حقیقي و حقوقي) قرار مي گیرد و آنان قانوناً مکلف به پرداخت
آن مي باشند.
الف  :شرايط تقسيط عوارض :

 -1در صورتیکه جمع مبلا عوارض حداکثر تا مبلا 50/000/000ريال باشد  30درصد نقد و بقیه بین  1تا  11مام به تشخیص آقای شهردار.
 -2در صورتیکه جمع مبلا عوارض از 50/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  00/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بوین  1توا  11موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
 -5در صورتیکه جمع مبلا عوارض از 00/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  200/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1توا  11موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
 -4در صورتیکه جمع مبلا عوارض از 200/000/000ريال بیشتر و از  300/000/000ريال کمتر باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1توا  11موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
 -3در صورتیکه جمع مبلا عوارض از 300/000/000ريال بیشتر باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  11مام به تشخیص آقای شهردار

ب :شرايط تقسيط بهاي خدمات شهرداري

 -1در صورتیکه جمع بهای خدمات حداکثر تا مبلا  20/000/000باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  11مام به تشخیص آقای شهردار
 -2در صورتیکه جمع بهای خدمات از 20/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  30/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بوین  1توا  11موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
 -5در صورتیکه جمع بهای خدمات از 30/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  200/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  11موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
ج :شرايط تقسيط فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري

 -1در صورتیکه مبلا فروش اموال کمتر از  100/000/000ريال باشد  00درصد نقد و بقیه بین  1تا  4مام به تشخیص آقای شهردار
 -2در صورتیکه مبلا فروش اموال از 100/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  300/000/000ريال باشد  00درصد نقد و بقیه بین  1توا  4موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
 -5در صورتیکه مبلا فروش اموال از 300/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  1/300/000/000ريال باشد  00درصد نقد و بقیه بین  1تا  4مام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
د :شرايط تقسيط اجاره اماکن و تأسيسات شهرداري

 -1در صورتیکه مبلا اجارم حداکثر تا 20/000/000باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  12مام به تشخیص آقای شهردار
 -2در صورتیکه مبلا اجارم از 20/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  30/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  12مام به تشخیص آقای شهردار
 -5در صورتیکه مبلا اجارم از 30/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  200/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  12مام به تشخیص آقای شهردار

جرايم کميسيونهاي ماده صد

 -1در صورتیکه مبلا جريمه حداکثر تا  30/000/000باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  11مام به تشخیص آقای شهردار
 -2در صورتیکه مبلا جريمه از 30/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  300/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیه بین  1تا  11مام به تشخیص آقای شهردار
 -5در صورتیکه مبلا جريمه از 300/000/000ريال بیشتر و حداکثر تا  1/000/000/000ريال باشد  50درصد نقد و بقیوه بوین  1توا  11موام بوه تشوخیص آقوای
شهردار
ماده  : 2در خصوص تقسيط عوارض نکات ذيل الزم االجراء مي باشد

عوارض پس از پیشنهاد شهرداری و تصويب شورای اسالمي بايد تشريفات اداری مربوط را طي و حداکثر تا قبل از پانزدهم بهمن مام هر سوال در سو ش شوهر اعوالن
عمومي و از اول سال بعد قابل وصول خواهد بود .پس از ق عي شدن عوارض مؤدی در صورت درخواست کتبي تقسیط  ،شهرداری بر اساس اين دستورالعمل نسبت بوه
تقسیط عوارض اقدام خواهد نمود.
ماده  : 3در خصوص بهاي خدمات نکات ذيل الزم االجراء مي باشد

بهای خدمات شهرداری پس از پیشنهاد شهرداری و تصويب شورای اسالمي شهر و طي تشريفات اداری برای آگواهي اسوتفادم کننودگان اعوالن عموومي موي گوردد .
بديهي است وصول بهای خدمات همچون ورود به پارکینگ يا استفادم از خدمات در شهربازی و يا اماکن تفريحي بعلت کم بودن مبالا آن قابول تقسویط نخواهود بوود
بهای خدمات همچون فروش تولیدات شهرداری (شن  ،ماسه  ،آسفالت  ،هزينه ترمیم آسفالت و )...بر اساس اين دستورالعمل قابل تقسیط خواهد بود.
هر گونه بهای خدمات کمتر از 20/000/000ريال قابل تقسیط نمي باشد.

ماده  : 4در خصوص فروش اموال منقول و غيرمنقول نکات ذيل الزم الجراء مي باشد

فروش اموال منقول و غیرمنقول در حال عادی غیرقابل تقسیط مي باشد.
اما در مواقعي که بنا به داليلي اعم از (قهری يا سهوی) طلب شهرداری وصول نگرديدم و بدهکار خود به شهرداری مراجعه و اظهار ندامت نمايود و يوا آموادگي خوود را
جهت پرداخت اعالم نمايد و آقای شهرداری تشخیص بدهد که با وصول تقسی ي م البات  ،صرفه و صالح شهرداری رعايت مي گردد طلب شهرداری بر اسواس ايون
دستورالعمل بصورت تقسیط قابل وصول مي باشد.
ماده  : 5در خصوص اجاره دادن اماکن و تأسيسات شهرداري نکات ذيل الزم االجراء مي باشد

وصول اجارم ای که طبق قرارداد بايد ماهیانه يا سالیانه به شهرداری پرداخت گردد قابل تقسیط نمي باشد .
در مواقعي که بنا به داليلي مستاجر نتوانسته بدهي خود را پرداخت نمايد و شهرداری نیز با اهرمهای قانوني نتوانسته طلب خوود را وصوول نمايود در صوورت مراجعوه و
درخواست مستاجر  ،شهرداری فقط برای وصول طلب معوق (اجارم) مي تواند بر اساس دستورالعملهای پیوست نسبت به تقسیط اقدام نمايد.
ماده  : 6در خصوص جرايم کميسيونهاي ماده صد نکات ذيل الزم االجراء مي باشد

مفاد اين دستورالعمل در خصوص جرايم کمیسیونهای مادم صد (بدوی  ،تجديدنظر  ،هم عرض و اعمال مادم  05قانون تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عودالت اداری)
اعمال مي گردد.
ماده : 7

در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تاديه کلیه بدهي مؤدی خواهد بود.
ماده : 8

در صورت عدم پرداخت به موقع هر يک از اقساط توسط بدهکار به شهرداری  ،بدهي ناشي از اقساط مذکور تبديل به حال مي شود و شوهرداری مکلوف اسوت جهوت
وصول مابقي اقساط برابر ضوابط و مقررات اقدام الزم بعمل آورد.

ماده :1

تعهدات قبلي شهرداری و مؤديان يا بدهکاران که به موجب قوانین جاری ايجاد شدم به قوت خود باقي مي باشد.
ماده : 11

هر گونه تقسیط م البات شهرداری از بدهکاران بدون رعايت مفاد اين دستورالعمل خالف مقررات جاری شهرداری خواهد بود.
ماده :11

اين دستورالعمل مخصوص تقسیط م البات اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي مي باشد  .ادارات  ،ارگانها  ،دستگاههای اجرايي مکلفنود کلیوه بودهي خوود را يکجوا
بصورت نقد پرداخت نمايند  .در صورت درخواست هر يک از ادارات  ،ارگانها و دستگاههای اجرايي جهت تقسویط بودهي خوود موضووع بوا ارسوال اليحوه پیشونهادای
شهرداری در جلسه شورای اسالمي شهر طرح و تصمیم الزم اتخاذ خواهد گرديد.

اين تعرفه مشتمل بر  57تعرفه به همرام ضمائم در  17صفحه به تصويب اعضای شورای اسالمي شوهر کالاوای رسویدم
است و از ابتدای سال  1517پس از اجرای مراحل قانوني قابل اجراست و جايگزين کلیه مصوبات قبلي مرتبط با عووارض
محلي میباشد.
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