قانون شهرداری مصوب 1334

ماده  45در وظایف انجمن شهر


بند : 8تصویب لوایح ،برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن

آیین نامه مالی شهرداریها مصوب1346


ماده  : 30هر شهرداري داراي تعرفهاي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل میشود،
درج و هر نوع عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب میگردد یا هر نوع تغییري که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود.

قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 1361

ماده  - 85وظایف و اختیارات شوراي اسالمی شهر
مادامی که درآمدهاي پیش بینی شده کافی نباشد شوراي شهر میتواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1369
ماده  -43الف -در صورتیکه درآمدهاي وصولی ناشی از عوارض ،تکافوي عوارض شهرداریها را ننماید ،وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور
خواهد بود.
قانون تشکیالت ،وظایف وانتخابات شورای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب1375

ماده - 80در وظایف شوراي اسالمی شهر
بند  : 16تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم میشود.
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ماده  - 85شوراي اسالمی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهاي اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران
اقدام نماید.
تبصره -عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است .وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن
اقدام نماید
قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب1381
.

ماده- 5تبصره - 1وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ،میبایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378
ماده- 50تبصره - 1شوراهاي اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ،که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي
.اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی نمایند
قانون شهرداریها :
ماده  - 77رفع هرگونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.
بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق م قررات اسناد الزماالجرا ،به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدور اجراییه و وصول
طلب شهرداري مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستري تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراي
شهرستان به عمل خواهد آمد..
ماده  - 100مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند .شهرداري میتواند از عملیات ساختمانی
ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید.
تبصره  - 1در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهاي خالف مشخصات م ندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یا
شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري و یکی از اعضاي انجمن شهر
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به انتخاب انجمن مطرح میشود .کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد .پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور
نماینده شهرداري که بدون حق راي براي اداي توضیحات شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمی م مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند .در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مواد
پروانه جلوگیري میکند موظف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید .در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .در
صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ،مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید .شهرداري مکلف است تصمیم مذبور را به مالک ابالغ کند .هرگاه مالک در مهلت
مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداري رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره  - 2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناي مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از
نظر مکانی ( در بر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) راي به اخذ جریمهاي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و
شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( .ج ریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی بیشتر باشد) در صورتی که
ذینفع از پرداخت جریمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور راي تخریب اقدام خواهد
نمود.
تبصره  3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و اداري کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از
نظر مکانی ( در بر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) راي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و
شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در
صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور راي تخریب
اقدام خواهد نمود(.اصالحی مصوب .)1358/6/27
تبصره  4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهر سازي رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور راي بر اخذ جریمه به ازاء هر
متر مربع بناي بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان ،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن 2بیشتر است از ذینفع،
بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداري اعالم نماید .اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرههاي  2و  3عمل خواهد شد( .اصالحی مصوب )1358/6/27
تبصره  5ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میتواند با توجه به مومقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ راي به اخذ جریمهاي که
حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر م ربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد ،صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش  25متر مربع میباشد) شهرداري مکلف
به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد( .اصالحی مصوب .)1358/6/27
4
طاها ابراهیمی قشمی

داود باللی

شهردار

رئیس شورای اسالمی رمکان

فرمانداری شهرستان قشم

استانداری هرمزگان

تبصره 6ـ در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعایت برهاي اصالحی را بنمایند .در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه
تجاوزي در این مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از ادامه عملیات جلوگیري و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید .در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر
سازي در ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیسیونهاي ماده صد است.
تبصره  7ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه
آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند .هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداري اعالم نکند و موضوع
منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداري و صدور راي جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداري مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري
و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور راي تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر
مجازات محکوم کند .مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم میگردد ،شهرداري مکلف است تا صدور راي محکومیت به
محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر  6ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نماید .ماموران
شهرداري نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند طبق مقررات قانونی
به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود .در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري
از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداري اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید
تبصره 8ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند از انجام معامله در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد
مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند .در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون  6تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (( 1355/11/24معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در
صورتی که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع میباشد .در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ
تص ویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدي حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند
مالکیت انجام معامله بالمانع میباشد( .اصالحی مصوب .)1358/6/27
تبصره 9ـ ساخت مانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  1ماده صد قانون شهرداري معاف میباشند ( .اصالحی مصوب .)1358/6/27
تبصره  10ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ راي ظرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نماید ،مرجع رسیدگی به این
اعترالض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن غیر از افرادي باشند که در صدور راي قبلی شرکت داشتهاند .راي این کمیسیون قطعی است.
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تبصره11ـ آییننامه ارزش معامالتی ساخ تمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست .و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده43ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیرتعیین میگردد:
الف ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) ،دریایی و هوایی پنج درصد ( )%5بهاء بلیط (به عنوان عوارض )

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک و نیم در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و
حقوق ورودي آنها ( مستند به مجوز شماره  819/133/01مورخ  89/04/15سازمان دهیاریها و شهرداریهاي کشور)
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهاي با عمر بیشتر از ده سال ( به استثناء خودروهاي گاز سوز) به ازاء سپري شدن هر سال ( تا مدت ده سال) به میزان ساالنه ده ( )%10و حداکثر تا
صد در صد ( )%100عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ماده 46ـ وـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ( )43قانون پس ا ز موعد مقرر موجب تعلق جریمهاي معادل دو درصد ( )%2به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور
ماده  174ـ شوراهاي اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهاي پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهاي ذیل اقدام نماید :
الف – کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهاي تجاري ،اداري ،صنعتی متناسب با کاربریهاي مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض
و بهاي خدمات بهرهبرداري از واحدهاي احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالك ،ناشی از اجراي طرحهاي توسعه شهري .
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري ،نگهداري ،نوسازي و عمران شهري و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهاي توسعه ،عمران شهري و حمل ونقل.
ج – تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.
د – تعیین ضمانت اجرایی براي وصول عوارض ،بهاي خدمات و سایر درآمدهاي قانونی شهرداریها.
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ه – افزایش تراکم زمینهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهاي غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر.
و – تقویت ساز و کارهاي مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداري.
ز – برون سپاري وظایف قابل واگذاري و هدایت بودجه شهرداري ها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداري به دستگاه هاي اجرایی .
ماده 181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامهریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیتهاي توسعه اي و سرمایه گذاریهاي ملی و استانی ،ایجاد هماهنگی بخشی ،منطقه
اي و بخشی – منطقه اي و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها ،توسعه متوازن مناطق ،توانمندیهاي مدیریتی استانه و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز ،ساز و کارها و
شاخصهاي الزم به تصویب هیات وزیران میرسد .تبصره – هر گونه تخفیف ،بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن بودجه عمومی ساالنه کشور است .در غیر این
صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده  – 6مشموالن این قانون براي احداث یک واحد مسکونی با زیربناي مفید تا یکصد و بیست متر مربع و بیست متر مربع تجاري در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه هاي عوارض صدور پروانه
هاي ساختمانی  ،عوارض شهرداري و نوسازي براي یک بار با معرفی بنیاددر صورتی که سند قطعی ششدانگ(باستناد ماده  22قانون ثبت) به نام آنها باشد معاف می باشند .مفاد این ماده در احداث مجتمع هاي
مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود ،ضمنا کسانی که از مزایا ي معافیت عوارض پروانه موضوع قانون جامع حمایت از ایثارگران استفاده می نمایند در صورت خواسته مبنی بر انتقال
به غیر می بایست بعد از اخذ پایانکار اقدام نمایند در غیر اینصورت معافیت هاي عوارضی مستند به قانون مذکور لغو و مشمول پرداخت عوارض براساس زمان صدور پروانه می باشند.
با توجه به اینکه شوراي اسالمی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهاي مصرح در ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري محسوب نمی شود بنابراین رسیدگی به تقاضاي ابطال مصوبات
شوراهاي اسالمی شهر در شعب دیوان عدالت اداري قابل طرح و رسیدگی نیست ،بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار در حدي که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت
اداري را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات است.
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