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 .آیین نامه مالی شهرداري ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است 30عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  تعرفه عوارض:

مصوب اصالحات بعدي و  قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 80ماده  16: به عوارضی اطالق میگردد که اختیار برقراري و وضع آن مطابق بند  عوارض محلی

  .با شوراي اسالمی شهر میباشد 1/3/1375

ضع  و مصصو  و یا خدمات به منبع عوار  مستمر و یا مووود  در مصدوده شهر و حریم شهر تعلق میگیرد  از انوا  عوار  مصلی میتوان عوار  وعوارضی است که فارغ از تولید ) اعم از کاال عوارض محلی :

 آالت و عوار  کسب و پیشه، حرف و مشاغل خاص نام برد شده براي زمین، ساختمان، ماشین

 راري آن شوراي اسالمی شهر نبوده و قانونگذار صالحیت برقراري آن را تعیین نموده استبه کلیه عوارضی اطالق میشود که مروع برق عوارض ملی:

  ... و 100مانند عوار  مازاد بر تراکم مجاز/ ورائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده  عوارض ناپایدار:

  ... ور پروانه ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص ودر صد بلیط مسافر/ صد 5مانند عوار  ملی/ نوسازي یا سطح شهر/ خودرو/  عوارض پایدار:

 (P) می باشد 1401قانون مالیاتهاي مستقیم براي اوراء در سا   64موضو  کمیسیون ماده  1400اي تعیین شده عرصه سا   منطقه نرخ  

  .میشود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهاي الزم میباشد عبارت است از کلیه ساختمانهایی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته واحد مسکونی:

قانون شهرداریها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفی تصت پوشش قانون  55ماده  24بند  عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل واحد تجاري :

ت اموسسات عمومی ، دولتی ، غیردولتی ، وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمی که با اصو  بازرگانی اداره میشوند و مشمو  پرداخت مالی  دهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشندنظام صنفی و یا واح

  هستند در این تعرفه واحد تجاري مصسوب میشوند

ن ایرانگردي و اکه به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههاي صنعتی و تولیدي احداث میشوند ) صنعت توریسم ، وهانگردي و ایرانگردي با تایید سازمعبارت است از کلیه ساختمانهایی  واحد صنعتی:

   وهانگردي اگر مشمو  تعریف تجاري نگردد در این قسمت قرار میگیرد

  .واحد اداري قرار میگیرد زمرهدر  شامل مسکونی،تجاري و صنعتی نباشنددهاي انقالب اسالمی، ساختمانهایی که عبارت است از کلیه ساختمانهایی دولتی و نها واحد اداري:

شی ) اعم از کودکستان ، ، کلیه مدارس آموزعبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربري آموزشی با تاییدیه سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی به منظور احداث مهد کودك  واحد آموزشی:

 .برداري قرار میگیرد ها ، حوزه علمیه و سایر مراکز آموزشی  احداث و مورد بهره ها ، دانشگاه دبستان ، مدارس راهنمایی ، دبیرستان
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بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عمومی ـ تاسیسات بهزیستی ـ خانه  هایی که در کاربري مربوطه ) بهداشتی و درمانی  با تایید سازمان عبارت است از کلیه ساختمان درمانی: واحد بهداشتی و 

  برداري قرار میگیرد بهداشت ـ بیمارستانها ـ درمانگاهها ـ مراکز بهداشتی ـ آزمایشگاهها     احداث و مورد بهره

  .برداري قرار میگیرد نی احداث و مورد بهرهعبارت است از اماکن ورزشی که در کاربري مربوطه با تایید اداره کل تربیت بد واحد ورزشی:

  .حداث میگرددعبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهري مانند : آب ، پست ترانسفورماتور ، پست برق ، گاز ، مخابرات و      وهت رفاه عمومی شهروندان ا تجهیزات شهري : تاسیسات و

 ها )فرهنگی ، هنري و      سالن سینما، تئاتر ، احداث و مورد بهره ها، سالن اوتماعات ، نمایشگاه ها ، کتابخانه که درکاربري مربوطه از قبیل موزههایی  عبارت است از ساختمان اماکن تاریخی و فرهنگی :

  برداري قرار میگیرد

مانند ، پاساژها ،  . شود قات آن به صورت مسکونی یا کاربري غیر تجاري مورد استفاده واقع نمیبرداري قرار میگیرد و طب هایی اطالق میشود که فقط به عنوان تجاري مورد بهره به ساختمان : تجاري متمرکز

  .... مغازههاي واقع در مصدوده بازار و

معامالتی  ارزشغ میگردد که به طور اختصار مجلس شوراي اسالمی که توسط کمیسیون تقویم امالك تعیین و ابال 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند  64موضو  بند ج ماده  قیمت ساختمان:

  .شود ساختمان نیز گفته می

 .بایستی رعایت گردد 1401موارد ذیل در کلیه تعرفه هاي عوارضی سال   :توجه

اي بر ملک مشرف خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوار  بر اساس  منطقه نرخچنانچه ملکی داراي چند بر باشد در مصاسبه عوار  مربوطه باالترین   1

  گردد مصاسبه خواهد شد اي خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می منطقه نرخباالترین 

در صورتی که دراثر قصور شهرداري بعضی از کدهاي عوارضی و ورائم اخذ نگردیده  ی مفاصاحساب گرفته اندامالك واقع در سطح شهر که از شهرداري پایانکار یا عدم خالف یا نقل و انتقا  و به نوع  2

خذ می )مفاصاحساب  ا حساب دریافت میگردد بدیهی است عوار  ماده صد نیز بر اساس ارزش معامالتی همان سا  مفاصا و منطقه اي سا  اخذ نرخکلیه کدهاي عوارضی از قلم افتاده به ، باشند

   گردد

قانون فوق   43لف و ب ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوار  سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهري )صرفاً موضو  بند ا 46به استناد بند )و  ماده   3

  درصد به ازاي هر ماه تاخیر قابل وصو  است 2وریمه آن به میزان 

  قانون شهرداري است 77رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوار ، کمیسیون ماده مروع   4

  عوار  در داخل مصدوده و حریم شهر قابل وصو  است  5
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 رعایت ضوابط و مقررات شهرداري مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است  6

قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاي  50ماده  3برابر تبصره    87/ 17/2ن مالیات بر ارزش افزوده مصوب کلیه معافیتهاي مووود در قوانین مصوب ) پس از تصویب قانو  7

  تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوار  یا وووه شهرداریها ملغی میگردد

 


