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 آیین نامه تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری (1-7)تعرفه شماره 

آیین نامه مالی شهرداریها، )اصالح و مقرر شده: به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را  32، ماده  28/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب  73به استناد ماده 

و به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریاقت نمایند. در هر حال، صدور مفاصا حساب، موکول به تادیه کلیه بدهی با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق با دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار 

عطای تسهیالت تشویقی جهت اجرا در سال ، آیین نامه و دستورالعمل چگونگی تقسیط مطالبات شهرداری و ا1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال  59مودی خواهد بود( و نیز مفاد مقرر در ماده 

 قول، مشمول مقررات آیین نامه می باشد.تهیه و تنظیم شده است. لذا کلیه عوارض و بهاء خدمات به استثناء نقل و انتقال، سرقفلی و عوارض سالیانه اتومبیل و فروش اموال غیر منبصورت جدول زیر  1401

 ردیف
میزان پرداخت 

 نقدی

میلیون تا میزان پانصد 

 ریال
 نرخ

از پانصد میلیون تا یک 

 میلیارد ریال
 نرخ

از یک میلیارد تا پنج میلیارد 

 ریال
 نرخ از پنج میلیارد ریال به باال نرخ

 %8 ماه 36حداکثر  %6 ماه 24حداکثر  %4 ماه 12حداکثر  %2 ماه 8حداکثر  50% 1

 %9 ماه 24حداکثر  %7 ماه 18حداکثر  %5 ماه 9حداکثر  %3 ماه 6حداکثر  40% 2

 %10 ماه 18حداکثر  %8 ماه 12حداکثر  %6 ماه 6حداکثر  %4 ماه 4حداکثر  30% 3

 

یر اینصورت ر غپرداخت مطالبات شهردار را بصورت یکجا )نقدی( نداشته باشد، می تواند بدهی خود را برابر این آیین نامه بصورت تقسیط پرداخت نمایند؛ د چنانچه متقاضی توانایی: ماده یک

 ارجاع نماید. 77 چنانکه مؤدی موافق پرداخت طبق مفاد ایت آیین نامه نباشد، شهرداری مکلف است پرونده وی را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده

صورت تقسیط را داشته باشند، با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید، متعهد به پرداخت مانده بدهی خود رتیکه  متقاضی، درخواست پرداخت  ب: در صودوماده 

 خواهد شد.

 تقسیط نبوده و از مقررات این آیین سایر ادارات و سازمانهای دیگر )ارگانهای غیر مرتبط به شهرداری( اخذ می کند، قابلکلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای  :سهماده 

 نامه مستثنی هستند.

ه به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند، قابل تقسیط عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی انقالب اسالمی و نیروهای نظامی و انتظامی و ... ک :چهارماده 

 نمی باشد.
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 اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است. :پنجماده 

ست باقیماده مبالغ )بدهی( تقسیط شده در صورتی که مؤدی به هر عنوان جهت پایانکار، انجام معامله و نقل و انتقال و یا هرگونه مفاصا حساب، مراجعه و درخواست نماید، می بای :ششماده 

 را به صورت یکجا تادیه نماید.

 در موعد مقرر وصول نشده است، پاسخ نخواهد داد.شهرداری به استعالم متقاضیانی که به هر دلیلی چکهای آنها  :هفتماده 

 هر گونه پاسخ به استعالم و ارائه مفاصا حساب از طرف شهرداری، منوط به پرداخت کلیه بدهی و وصول کلیه چک ها توسط مودی می باشد. :هشتماده 

که مقرر می دارد خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای  21/9/77صوب تشخیص مصلحت نظام به تاریخ در صورت عدم وصول مطالبات از مؤدی، شهرداری می تواند به موجب ماده واحده م :نهماده 

 دریافت نماید، اقدام نماید. نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن با هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی

 ر صورت نداشتن حساب بانکی می توانند ضمن لحاظ کردن سایر مفاد آیین نامه، چک شخص واجد شرایط دیگری را به شهرداری ارائه نمایند.متقاضیان د :دهماده 

 در صورت استنکاف مؤدی از پرداخت دو چک متوالی، کل مانده بدهی از ضامن اخذ خواهد شد. :یازدهماده 

 ت بدهی مؤدیان شهرداری نمی باشند.کارکنان شهرداری مجاز به ضمان :دوازدهماده 

 متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می بایست مدارک زیر را تحویل نمایند : :سیزدهماده 

 قرارداد امضاء شده تعهد شده -1

 صرفا چک صیاد به تعداد قسط -2

 ییک فقره چک صیاد از شخص کارمند و یا گواهی کسر حقوق بعنوان ضمانت به ارزش دو برابر مبلغ بده -3

 اشتباهات محاسباتی که عوارض آن وصول گردیده، تا زمان پایانکار یا مراجعه بعدی مالک یا وکیل پرونده قابل اصالح و وصول می باشد. :چهاردهماده 
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 مالحضات خاص و تشویق متقاضیان در پرداخت مطالبات و عوارض شهرداری (2-7)تعرفه شماره 

  متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از  20متر مربع و  120به ایثارگران، مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید  قانون جامع خدمات رسانی 6به موجب ماده

در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال می گردد. الزم پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده 

 به ذکر است مازاد تراکم شامل ایثارگران نمی گردد.

 (ماده 2در راستای اجرای جزء )هزینه های صدور قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی، برای یکبار با معرفی سازمان متبوع از پرداخت  80( بند)چ

 اهد بود.متر مربع بنای مسکونی با مشاعات مربوطه معاف می باشند. در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف یکصد و بیست متر مربع مالک اقدام خو 120پروانه تا سقف 

  متر مربع پروانه و تراکم مسکونی و یا در صورت استفاده به  200بکار می باشند، تا زیربنای سال سابقه که بصورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول 5برای کارکنان شاغل در شهرداری با بیش از

مساعدت می گردد؛ در ضمن در صورت مراجعه پرسنل ذکر  17اشکال دیگر مربوط به امور ساختمانی تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای یکبار در طول مدت خدمت، عوارض احداث بنا از محل ماده 

 ابت اموری بغیر از موارد فوق نیز شهردار می تواند تا سی درصد تخفیف اعمال نماید.شده ب

  ...به اندازه اعیانی موجود مشمول عوارض نمی گردد. در تجدید بنای ساختمان های مجاز تخریب شده و یا در حال تخریب ناشی از حوادث غیر مترقبه مثل زلزله، حریق، رانش زمین، باران، سیل و

 حریق، صرفا در صورت غیر عمدی بودن با مراجع ذیصالح، معافیت لحاظ می شود.خصوص 

  درصدی احداث بنا می شود. 50بمنظور تشویق احداث پارکینگ، سازندگان پارکینگ های عمومی و طبقاتی در کاربری مربوطه با رعایت سایر ضوابط شهرسازی مشمول عوارض 

 با نظر شهردار اعمال گردد. %25، روز کارگر، هفته دولت، هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، دهه فجر و... تخفیفات تا سقف در مورد خاص و مناسبت هایی چون روز معلم 

  اری اجازه داده می شود شهردقانون رفع موانع تولید، بمنظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسریع در پرداخت نقدی و همچنین وصول مطالبات سنوات گذشته، به  59به استناد ماده

 ماده صد، عوارض ارزش افزوده و سهم آموزش و پرورش، در صورت پرداخت نقدی، به شرح ذیل محاسبه نماید:کمیسیون کلیه عوارض و مطالبات شهرداری بغیر از جریمه 

 درصد تخفیف مبلغ پرداخت نقدی ردیف

 %10 تا مبلغ پنجاه میلیون ریال 1

 %15 تا یک میلیارد ریال از پنجاه میلیون ریال 2

 %20 از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال 3

 %25 باالتر از پنج میلیارد ریال 4

 

 


